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Wstęp

Petasites kablikianus to gatunek pojawiający
się dość często w opracowaniach botanicznych
opisujących górską florę Karpat (HADAČ 1948;
PAWŁOWSKI 1956; GRODZIŃSKA, PANCER-KOTEJO-

WA 1960; JASIEWICZ 1965; TOMAN, SÝKORA 1968;
TOMAN, PROCHÁZKA 1979; STOJKO et al. 1982;
TOMAN, KRAHULEC 1990; MIREK 1993b; ZEMA-

NEK, WINNICKI 1999) oraz szatę roślinną gór-
skich obszarów Polski (SZAFER et al. 1925, 1926;
PAWŁOWSKI et al. 1928; PAWŁOWSKI 1948;
CELIŃSKI, WOJTERSKI 1961, 1963; ZARZYCKI 1964;
KORNAŚ, MEDWECKA-KORNAŚ 1967; STUCHLIK

1968; DENISIUK 1985, 2003; BRZEG 1989; MIREK

1993a; KORNAŚ et al. 1995; MIREK, PIĘKOŚ-
-MIRKOWA 1995a, b; WILCZEK 1995), Czech
i Słowacji (HADAČ 1956; 1962; 1969; HADAČ,
ŠMARDA 1960; ŠMARDA 1963; MAGIC et al. 1966;
ŠMARDA, RAUŠER 1966; HADAČ, VARIA 1968;
UNAR et al. 1985; HADAČ 2008), Rumunii
(BORZA, BOSCAIU 1965; SANDA et al. 1986) oraz
Ukrainy (MALINOVSKY, TSARIK 1995). W pracach
tych jest najczęściej traktowany jako gatunek po-
spolity nad ciekami górskimi, rzadko spotykany
w piętrze subalpejskim, tworzący monolityczne,
ubogie gatunkowo fitocenozy lub element runa
olszynki karpackiej. Od strony taksonomicznej
i fitogeograficznej został kompleksowo zbadany
przez botaników z byłej Czechosłowacji (TOMAN

1966, 1972; TOMAN, STARÝ 1965, 1966). Zagad-
nieniami jego pojawiania się na przypotokowych
żwirowiskach w kontekście migracji gatunków
górskich zajmowali się WALAS (1938), PACYNA

et al. (1966) oraz KOCZUR (1999). Pewnych in-
formacji dotyczących udziału tego gatunku
w kolejnych stadiach sukcesji na aluwiach po-
toków górskich dostarczają prace SILLINGERA
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Introduction

Petasites kablikianus is a species which quite
frequently occurs in botanical studies of Car-
pathian montane flora (HADAČ 1948; PAWŁOWSKI

1956; GRODZIŃSKA, PANCER-KOTEJOWA 1960;
JASIEWICZ 1965; TOMAN, SÝKORA 1968; TOMAN,
PROCHÁZKA 1979; STOJKO et al. 1982; TOMAN,
KRAHULEC 1990; MIREK 1993b; ZEMANEK, WIN-

NICKI 1999) and vegetation of montane regions
in Poland (SZAFER et al. 1925, 1926; PAWŁOWSKI

et al. 1928; PAWŁOWSKI 1948; CELIŃSKI, WOJTER-

SKI 1961, 1963; ZARZYCKI 1964; KORNAŚ, MED-

WECKA-KORNAŚ 1967; STUCHLIK 1968; DENISIUK

1985, 2003; BRZEG 1989; MIREK 1993a; KORNAŚ

et al. 1995; MIREK, PIĘKOŚ-MIRKOWA 1995a, b;
WILCZEK 1995), Czech Republic and Slovakia
(HADAČ 1956; 1962; 1969; HADAČ, ŠMARDA

1960; ŠMARDA 1963; MAGIC et al. 1966; ŠMARDA,
RAUŠER 1966; HADAČ, VARIA 1968; UNAR et al.
1985; HADAČ 2008), Romania (BORZA, BOSCAIU

1965; SANDA et al. 1986) and Ukraine (MALI-

NOVSKY, TSARIK 1995). In these papers Petasites
is the most frequently treated as very common
along mountain streams, rarely occurred in sub-
alpine zone, creating poor in species monolithic
phytocoenoses or as a component of the herb
layer in the riparian alder forest. Taxonomicaly
and phytogeographicaly it was broadly investi-
gated by botanists from former Republik of
Czechoslovakia (TOMAN 1966, 1972; TOMAN,
STARÝ 1965, 1966). The issues of its occurring
on stream gravels in relation to montane species
migrations were studied by WALAS (1938),
PACYNA et al. (1966) and KOCZUR (1999).
Some information concerning its share in fol-
lowing succession stages are in papers of
SILLINGER (1933), PAWŁOWSKI and WALAS

2*



(1933), PAWŁOWSKIEGO i WALASA (1949),
ZARZYCKIEGO (1955, 1956) i MALYNOWSKIEGO

(2002). Jego dolnoreglowe fitocenozy są zazwy-
czaj traktowane jako: stadium degeneracyjne po
wycięciu olszynki karpackiej (SZAFER et al.
1925), efekt wkraczania gatunku na siedliska
powstałe po zniszczeniu lasów (SILLINGER 1933)
lub też wstępny etap w sukcesji w kierunku ol-
szynki karpackiej (ZARZYCKI 1956; PAWŁOWSKI,
WALAS 1949; MALYNOWSKI 2002). Tak szeroko
opisywany w literaturze botanicznej gatunek nie
doczekał się jednak opracowania poświęconego
roli, jaką odgrywa w swym środowisku przy-
rodniczym. Obserwacje prowadzone podczas
badań nad ekologicznymi uwarunkowaniami
dysjunktywnego rozmieszczenia płatów zespołu
Petasitetum kablikiani Wal. 1933 na północnych
zboczach Babiej Góry (UZIĘBŁO 1997, 2007)
skłoniły autorkę do wysunięcia hipotezy, że Pe-
tasites kablikianus jest gatunkiem pionierskim,
inicjującym sukcesję na specyficznych typach
siedlisk, zarówno w piętrze subalpejskim, jak
i w reglu dolnym.

Na podstawie wyników wielu badań nad suk-
cesją roślinności można dziś określić pewien ze-
staw cech, którymi odznaczają się gatunki pio-
nierskie. Poznanie właściwości lepiężnika wy-
łysiałego umożliwiających mu kolonizowanie
siedlisk inicjalnych pozwoliło na weryfikację hi-
potezy badawczej, czyli stwierdzenie, czy Peta-
sites kablikianus można określić mianem gatun-
ku pionierskiego.

Gatunki pionierskie to gatunki, które rozpo-
czynają proces zasiedlania nowych obszarów.
Dzięki określonym właściwościom znacząco
wpływają na tempo i kierunek przebiegu ini-
cjalnych faz sukcesji pierwotnej lub wtórnej,
jednak zazwyczaj ustępują, gdy powstała fito-
cenoza osiągnie już względną stabilność
(FALIŃSKA 2004). Ponadto gatunki te, realizując
swe funkcje życiowe, wykorzystują skrajne
warunki środowiskowe, a także są zdolne do
modyfikowania ich na warunki optymalne dla
życia pojedynczych organizmów, populacji czy
całych biocenoz (FALIŃSKA 2004). Siedliskiem
inicjalnym, które staje się terenem kolonizowa-
nym, mogą być obszary dotychczas pozbawione
jakiejkolwiek okrywy roślinnej, np. nagie skały
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(1949), ZARZYCKI (1955, 1956) and MALY-

NOWSKY (2002). Its phytocoenoses from the
lower montane zone are usually considered to
be degeneration stages after alder forests have
been cut (SZAFER et al. 1925), or as an effect of
species invasion on the habitats formed after
forests that have been destroyed (SILLINGER

1933), or as the initial stages of the succession
to riparian alder forest (ZARZYCKI 1956; PA-

WŁOWSKI, WALAS 1949; MALYNOWSKI 2002).
The species so widely studied by botanists has
not received any mention about the important
role it plays in the environment. The observa-
tions made during the studies of ecological con-
ditions of the discontinuity in altitudinal distri-
bution of Petasitetum kablikiani Wal. 1933
patches on the northern slopes of the Babia
Góra massif (UZIĘBŁO 1997, 2007) made the
author to set the hypothesis that Petasites
kablikianus is a pioneer species that initiates the
succession in specific habitats in the subalpine
zone as well as in the montane deciduous and
mixed forest zone.

Actually on the basis of numerous succession
researches an aggregation of the traits charac-
terise a pioneer species may be mentioned. The
study of glabrous butterbur abilities to colonise
initial habitats allowed the hypothesis to be veri-
fied and to state whether in relation to Petasites
kablikianus a designation — pioneer species,
may be used.

Pioneer species are species that begin the
process of colonising new areas. Owing to
their special features, they significantly deter-
mine the initial stages of primary or second-
ary succession, but usually retire when the
ecological structure reaches some stability
(FALIŃSKA 2004). Moreover, they are the spe-
cies that use extreme environmental condi-
tions to realise their life functions, and they
have the ability to modify these conditions
into conditions that are optimal for single
organisms, populations, or for the entire
biocoenoses (FALIŃSKA 2004). Examples of ini-
tial habitats that may become colonised areas
can be spaces with no vegetation, i.e. barren
rocks in subalpine zone in the mountains, areas
exposed to geomorphological processes, glacier



w piętrze alpejskim, w górach lub na przedpolu
lodowca czy też zwałowiska odpadów poprze-
mysłowych. W takim przypadku mamy do czy-
nienia z sukcesją pierwotną. W ekstremalnych
warunkach siedliskowo-klimatycznych gatunka-
mi pionierskimi są najczęściej porosty i mszaki.
W warunkach klimatycznie łagodniejszych
w procesie tym uczestniczą również gatunki
roślin naczyniowych. Zjawisko sukcesji wtórnej
związane jest najczęściej z całkowitym od-
słonięciem podłoża w rezultacie zniszczenia do-
tychczasowej pokrywy roślinnej w wyniku od-
działywania czynników naturalnych (osuwisko,
zniszczenia popowodziowe) bądź antropoge-
nicznych. Może też być efektem zaburzenia
równowagi biologicznej w zbiorowisku roślin-
nym (wycinka drzewostanu, zaniechanie użytko-
wania łąk kośnych itp.). W zależności od etiolo-
gii procesu sukcesji wyróżnia się jej następujące
typy: (1) sukcesja kreatywna (jeśli warunki pro-
wadzą do utworzenia zbiorowiska innego niż
występujące na danym terenie przed zaburze-
niem) lub (2) sukcesja rekreatywna (FALIŃSKI

1986) czy też (3) sukcesja regeneracyjna (VAN

DER MAAREL 1980b), kiedy dochodzi do odtwo-
rzenia dawnego zbiorowiska. W sytuacji gdy
czynniki destrukcyjne pojawiają się z pewną re-
gularnością i odtwarzająca się roślinność nie
osiąga późniejszych stadiów rozwojowych, nie
wykraczając często poza stadium inicjalne, mó-
wimy o sukcesji cyklicznej (KNAPP 1974, cyt.
za: FALIŃSKA 2004; PIOTROWSKA 1988). W tego
rodzaju zjawiskach może już uczestniczyć
o wiele liczniejsza grupa roślin wyższych, za-
równo zielnych, jak i drzewiastych. We wszyst-
kich przypadkach gatunki pojawiające się
w stadium inicjalnym procesu sukcesji nazy-
wamy gatunkami pionierskimi.

Zdolność objęcia roli promotorów w procesie
tworzenia czy też odtwarzania pokrywy roślinnej
w różnych warunkach siedliskowo-klimatycznych
wiąże się z występowaniem określonego zespołu
cech biologicznych oraz możliwości adaptacyj-
nych do warunków, w których większość roślin
nie mogłaby funkcjonować przez dłuższy czas.

Do cech fizjologicznych roślin typowych dla
wczesnych stadiów sukcesji należą: wysokie
tempo fotosyntezy i transpiracji, wysoki poten-
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forefields or industrial waste heaps. We call
these examples of primary succession. Lichenes
and bryophytes are the most frequently the pio-
neer species in extreme habitat and climatic
conditions. Vascular plants are also participants
in this process in milder climatic conditions.
A secondary succession phenomenon is often
connected with the soil becoming uncovered
through the destruction of former vegetation
cover by natural (soil sliding, flood damage) or
anthropogenic factors. It may also be the result
of a disturbance of the ecological balance in
a plant community (logging, cessation of agri-
cultural use of meadows, grasslands, etc.). There
are different types of succession depending on
the etiology of beginning of the process: (1) cre-
ative succession (when conditions allow a com-
munity different than the one that had existed
on the area before the disturbance to be
formed), (2) recreative (FALIŃSKI 1986) or
(3) regenerative succession (VAN DER MAAREL

1980b) when the former plant community is rec-
reated. In an area where destructive factors oc-
cur regularly and reconstructed vegetation does
not reach the subsequent developmental stages
and often does not go beyond the initial phase,
the process is called cyclical succession (KNAPP

1974, quoted by FALIŃSKA 2004; PIOTROWSKA

1988). Many groups of vascular plants, herbs
and trees may participate in this type of natural
phenomenon. The species that occur during
the initial phase of succession are called the
pioneer species in all of these cases.

The ability to play the role of promotors in
the processes of creating or restoration of the
plant cover in different habitat and climatic con-
ditions depends on specific complex of biologi-
cal traits and the ability to adapt to conditions in
which most plants would not be able to exist
over a long period of time.

High photosynthetic and transpiration rates,
a high adaptation potential, the ability to com-
press environmental extremes, fast resource ac-
quisition rates and a high biomass allocation
flexibility are considered to be the physiological
traits of plants that are typical for early stages of
succession (BAZZAZ 1979). Moreover, among
traits typical for species starting the colonisation



cjał przystosowawczy, zdolność do kompenso-
wania ekstremalnych zmian w środowisku, wy-
sokie tempo wykorzystywania zasobności
podłoża oraz szybka zdolność do zmian w alo-
kacji biomasy (BAZZAZ 1979). Ponadto wśród
cech typowych dla gatunków rozpoczynających
kolonizowanie otwartych przestrzeni BAZZAZ

(1979) wymienia także: długi okres rozsiewu
nasion, długo zachowaną zdolność ich kiełko-
wania, dodatkowo stymulowanego przez świa-
tło, dobowe wahania temperatury oraz wysoką
koncentrację azotanów i niską dwutlenku węgla.

Jako że siedliska inicjalne najczęściej wysta-
wione są na pełną insolację, podstawową cechą
ekologiczną gatunku pionierskiego jest świa-
tłolubność (IVERSEN 1973). Ze względu na czę-
sto charakteryzującą siedliska inicjalne surowość
warunków środowiskowych niezbędna jest rów-
nież wysoka tolerancja na czynniki klimatycz-
ne i warunki glebowe (IVERSEN 1973).

Szybki sukces kolonizacyjny rośliny pionier-
skie osiągają przez realizowanie rozmaitych stra-
tegii życiowych. Według wczesnych badań nad
sukcesją, najbardziej typowa dla roślin pionier-
skich jest strategia typu r (MACARTHUR,
WILSON 1967, cyt. za: FALIŃSKA 2004; PIANKA

1970; GADGIL, SOLBRIG 1972; GRIME 1979). Wy-
kazują ją niewielkie rośliny o krótkim cyklu ży-
ciowym, bardzo wczesnej, jednorazowej repro-
dukcji, wysokiej płodności oraz zmiennej liczeb-
ności (CZARNECKA 1995; FALIŃSKA 2004).
W miarę trwania sukcesji rośliny reprezentujące
ten typ strategii ustępują miejsca roślinom dłu-
gowiecznym, o opóźnionej reprodukcji, prefe-
rującym wegetatywny rodzaj wzrostu, czyli stra-
tegom typu K (KNAPP 1974, cyt. za: FALIŃSKA

2004), charakterystycznym dla fitocenoz ustabi-
lizowanych (FALIŃSKA 2004). Dalsze badania na
zróżnicowanych siedliskach wykazały jednak, że
większość gatunków kształtujących się fitocenoz
charakteryzują mieszane właściwości obu strate-
gii. Rozwinięcie teorii strategii życiowych roślin
przyniosły opracowania GRIME’A (1977, 1979),
który wyróżnił trzy ich typy: C — dla gatunków
odpornych na konkurencję międzygatunkową,
R — dla gatunków pionierskich występu-
jących na siedliskach często zaburzanych oraz
S — dla gatunków odpornych na czynniki stre-
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process on open areas, BAZZAZ (1979) also men-
tioned: a long period of the seed dispersal and
their long germination period, and also germina-
tion stimulated by light, a day and night’s fluc-
tuating temperatures along with a high concen-
tration of nitrates and a low concentration of
carbon dioxide.

Since terrestrial initial habitats are frequently
exposed to full insolation, the main ecological
feature of a pioneer species is that it is pho-
tophilous (IVERSEN 1973). Initial habitats are
often characterised by extreme environmental
conditions, therefore a high tolerance of clima-
tic and soil conditions is necessary (IVERSEN

1973).
Pioneer plants achieve rapid colonisation suc-

cess through different life strategies. On the ba-
sis of early succession studies, it was stated that
the r-strategy (MACARTHUR, WILSON 1967,
quoted by FALIŃSKA 2004; PIANKA 1970;
GADGIL, SOLBRIG 1972; GRIME 1979) is the most
characteristic to pioneer species. It is typical for
small plants with a short life cycle, very early
and single reproduction, high fertility and vari-
able abundance (CZARNECKA 1995; FALIŃSKA

2004). The plants representing this type of strat-
egy, during the development of succession pro-
cesses, make room for long-lived plants that
have late reproduction and undergo vegetative
reproduction, K-strategists (KNAPP 1974, quoted
by FALIŃSKA 2004), plants typical for stable
phytocoenoses (FALIŃSKA 2004). However, fur-
ther studies on different habitats revealed that
most of the species in developing communities
display mixed features of both strategies.
GRIME’S research expanded the theory of life
strategies (1977, 1979). He distinguished three
types: C — for species resistant to interspecific
competition, R — for pioneer species occur-
ring on disturbed habitats and S — for plants
resistant to stress factors, such as: lack of water,
light or habitat resources. The diversity of habi-
tat conditions and other factors that have an in-
fluence on plants in early succession stages cre-
ate the need for compound strategies, which
make the plant’s reactions better described
(GRIME 1979). According to this theory, the C-R
strategy characterises plants which are resistant



sowe, jak: niedobór wody, światła czy zasobów
pokarmowych. Różnorodność warunków siedli-
skowych i czynników oddziałujących na rośliny
we wstępnych etapach sukcesji wymusiła nieja-
ko wyróżnienie strategii mieszanych, lepiej od-
dających rzeczywiste reakcje roślin (GRIME

1979). I tak, strategia C-R charakteryzuje rośli-
ny odporne na konkurencję ograniczaną przez
powtarzające się zaburzenia, przy niskim pozio-
mie stresu; S-R to strategia typowa dla roślin
siedlisk ekstremalnych, okresowo zaburzanych;
C-S — strategia właściwa roślinom występu-
jącym na siedliskach o umiarkowanym pozio-
mie stresu i zaburzeń, natomiast o wyraźnym
wpływie konkurencji innych gatunków, oraz
strategia C-S-R, w której wszystkie czynniki se-
lekcyjne odznaczają się miernym natężeniem
(GRIME 1979; FALIŃSKA 2004). Każdy z trzech
wspomnianych typów strategii obejmuje rośli-
ny o określonych właściwościach dotyczących
morfologii, cyklu życiowego i fizjologii.

Analiza wyników wielu badań nad reakcjami
roślin na zróżnicowane czynniki selekcyjne do-
wodzi, że do większości z nich nie sposób przy-
pisać jednego, prostego modelu strategii. Rośli-
ny wykazują bowiem wiele mechanizmów adap-
tacyjnych, które pozwalają im osiągnąć sukces
przetrwania w zmieniających się, w miarę
kształtowania się fitocenozy, warunkach. Bardzo
dobrze jest to widoczne w przypadku wielolet-
nich roślin klonalnych.

Klonalny typ wzrostu charakteryzuje się
zdolnością rośliny do naturalnego rozrastania się
przez pomnażanie potencjalnie niezależnych pę-
dów (ramet), które (pomijając mutacje soma-
tyczne) są identyczne z osobnikami macierzysty-
mi (genetami) i potencjalnie mogą funkcjono-
wać niezależnie (COOK 1985; PITELKA, ASHMUN

1985; HUTCHINGS, BRADBURY 1986; PRICE,
MARSHALL 1999; FALIŃSKA 2004). Prawie 67%
gatunków flory Europy Centralnej to gatunki
klonalne (KLIMEŠ et al. 1997). W wysokich gó-
rach, takich jak Himalaje, gatunki te stanowią
30% flory, choć udział ich znacząco maleje
wraz ze wzrostem wysokości nad poziomem
morza (KLIMEŠ 2003). OBORNY et al. (2000) de-
finiują fizjologiczną integrację genetu jako
„dzielenie się ryzykiem śmiertelności genetu po-
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to competition when it is limited by repeated
disturbances with low level of stress; the S-R
strategy is typical for extreme habitat plants that
are periodically disturbed; the C-S strategy is
for plants in habitats with a measured mean
level of stress and disturbances but with clear
competition from the influence of other species;
and the C-S-R strategy where all of the selec-
tion factors have a moderate intensity (GRIME

1979; FALIŃSKA 2004). Each of the types of life
strategy mentioned above comprises plants with
specific morphology traits, life cycle and phy-
siology.

Analysis of the results of many researches on
plant reactions to various selection factors
proves that it is impossible to apply one, simple
model of life strategy to most plants. It is caused
by numerous adaptation mechanisms that the
plants have and that allow them to succeed in
changing conditions along the development of
phytocoenosis. This is clearly seen in the case of
perennial, clonal plants.

Clonal growth is the ability to spread natu-
rally through the multiplication of potentially in-
dependent sprouts (ramets), which (excluding
a somatic mutations) are identical to parental
specimens (genets) and potentially are able to
exist independently (COOK 1985; PITELKA,
ASHMUN 1985; HUTCHINGS, BRADBURY 1986;
PRICE, MARSHALL 1999; FALIŃSKA 2004). Almost
67% of species representing Central European
flora are clonal species (KLIMEŠ et al. 1997). In
the high mountains such as the Himalayas, these
species comprise 30% of the flora though their
percentage declines with an increase in altitude
above sea level (KLIMEŠ 2003). OBORNY et al.
(2000) define the physiological integration of
genets as “sharing the risk of genet mortality
among interconnected ramets”, whereas in the
case of autonomous ramets, all of the risks in-
volved in the acquisition of habitat resources are
incurred individually. Individual ageing means
that a genet is able to split, which leads to a dif-
ferent spatial distribution of the ramets. That
also allows approachable habitat conditions to
be exploited more effectively. On the other
hand, physiological integration enables gap-
-filling or “avoidance” when microhabitats be-



między zintegrowanymi rametami”, podczas
gdy w przypadku ramet autonomicznych całe
ryzyko korzystania z dostępnych warunków sie-
dliskowych ponoszą one indywidualnie. W mia-
rę starzenia się osobnika może dochodzić do
podziału genetu, prowadzącego do zróżnicowa-
nego przestrzennego rozmieszczenia ramet. Po-
zwala to lepiej wykorzystać warunki siedlisko-
we, jednak zachowanie integracji ramet umożli-
wia wypełnianie luk czy „omijanie” miejsc
niesprzyjających wegetacji. W naturalnie zróżni-
cowanych siedliskach, w dłuższym okresie, oba
typy strategii zasiedlania siedliska (dezintegra-
cja genetów i intensywny rozrost wegetatyw-
ny przy zachowanej integracji ramet) mogą
współwystępować (OBORNY et al. 2000). Popu-
lacje tego samego gatunku rosnące na różnych
typach siedlisk mogą realizować różne scenariu-
sze cyklu życiowego i odznaczać się odmien-
nymi cechami (KIK et al. 1990; PENNINGS,
CALLAWAY 2000). Niektóre gatunki siedlisk za-
lewowych (często zaburzanych) wykazują wy-
raźne różnice: w architekturze roślin, udziale
fazy generatywnej, intensyfikacji wzrostu wege-
tatywnego oraz przestrzennego rozmieszczenia
(więcej mniejszych klonów, ale rosnących
w większym zagęszczeniu), (KIK et al. 1990).

Interesujące są również zagadnienia fizjologii
funkcjonowania organizmów klonalnych, niejed-
nokrotnie porastających rozległe przestrzenie,
a szczególnie dystrybucja wody i asymilatów,
która stała się przedmiotem zainteresowań wielu
badaczy (ASHMUN et al. 1982; HARTNETT,
BAZZAZ 1983; ABRAHAMSON et al. 1991;
CHAPMAN et al. 1992; LANDA et al. 1992; ALPERT,
STUEFER 1997 i in.). I tak, na przykładzie jedne-
go z badanych gatunków, odznaczającego się
efemerycznymi połączeniami między modułami,
można stwierdzić, że transport odbywa się
przede wszystkim w kierunku od pędów macie-
rzystych do ramet potomnych, a liczba wiązek
przewodzących w kłączach macierzystych jest
dwukrotnie wyższa niż w pędach łączących ra-
mety. Intensywność tego procesu uzależniona
jest od stadium rozwojowego ramety potomnej
(przed lub po ukorzenieniu) (MATLAGA, DA

STENBERG 2009). Jednakże przekonanie, że klo-
nalny wzrost równomiernie sprzyja podtrzymy-
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come unfavourable. Both strategies of colonis-
ing habitats (splitting of genets and intensive
vegetative spreading with retained integration of
ramets), over a longer period of time and on
naturally diverse habitats, may coexist (OBORNY

et al. 2000). Populations of the same species,
occurring on different types of sites, may realise
various scenarios of the life cycle and be char-
acterised by different traits (KIK et al. 1990;
PENNINGS, CALLAWAY 2000). Some species of ri-
parian habitats (frequently disturbed) reveal
clear differences among plant architecture, share
of generative phase, vegetative growth intensity
and spatial distribution (smaller clones, but
growing at a higher density), (KIK et al. 1990).

The issue of the physiology of the clonal or-
ganisms that frequently occur on extensive areas
is very interesting particularly, the distribution
of water and photosynthesis assimilates has been
the subject of many studies (ASHMUN et al. 1982;
HARTNETT, BAZZAZ 1983; ABRAHAMSON et al.
1991; CHAPMAN et al. 1992; LANDA et al. 1992;
ALPERT, STUEFER 1997 and others). It was stated,
on the example of one species with ephemeral
connections between modules, that water is
transported from parental shoots to offspring,
and that vascular bundles in parental stems were
twice as abundant as those in inter-ramet con-
nections. The intensity of this process depends
on the growth stage of the ramets (pre- or
post-rooting stages) (MATLAGA, DA STENBERG

2009). However, the conviction that clonal
growth consistently favours the maintenance of
the life functions of all modules in a genet and
could be beneficial, i.e. for damaged ramets,
was deceptive in relation to results of investiga-
tions on Linaria vulgaris (HELLSTRÖM et al.
2006). The authors proved the competition be-
tween particular ramets and that support through
the allocation of resources refers to young
ramets and those for which the acquisition of
nutrients is profitable for the entire clone. Allo-
cation of assimilates to damaged ramets, which
are “less efficient”, declines significantly
(HELLSTRÖM et al. 2006). Yet, most previous
studies prove that clonal growth affords more
profits than costs, especially in conditions that
are more severe than the ecological optimum



waniu funkcji życiowych wszystkich modułów
w obrębie genetu i może okazać się zbawienny,
na przykład we wspieraniu ramet uszkodzonych,
okazało się złudne wobec wyników badań nad
Linaria vulgaris (HELLSTRÖM et al. 2006). Do-
wiodły one istnienia wewnętrznej konkurencji
między rametami, a także tego, że wspomaganie
przez alokację zasobów pokarmowych zachodzi
głównie w młodych rametach potomnych oraz
tych, w przypadku których korzystanie z dostęp-
nych zasobów przyniesie korzyść całemu klono-
wi. Alokacja asymilatów w kierunku ramet
uszkodzonych, a więc „mniej wydajnych”, zna-
cząco maleje (HELLSTRÖM et al. 2006). Więk-
szość dotychczasowych badań potwierdza jed-
nak, że klonalny rodzaj wzrostu niesie z sobą
więcej zysków niż kosztów, szczególnie w wa-
runkach surowszych niż ekologiczne optimum
(MAGYAR et al. 2007). Rośliny klonalne bo-
wiem, dzięki zachowanej fizjologicznej ciągło-
ści między poszczególnymi rametami, mogą in-
tensywnie rozrastać się nawet w bardzo zróżni-
cowanym pod względem zasobności siedlisku.
DONG MING (1996) porównuje to zjawisko do
behawioru przemieszczania się w poszukiwaniu
pokarmu, typowego dla świata zwierząt.

Cecha iteratywnego wzrostu, charaktery-
stycznego dla roślin klonalnych, wydaje się ułat-
wiać im kolonizowanie bardzo zróżnicowanych
siedlisk (VAN GROENENDAEL et al. 1996). Z powo-
dzeniem zasiedlają one siedliska zarówno zabu-
rzane przez czynniki naturalne, jak i zmienione
w wyniku antropopresji (PRACH, PYŠEK 1994).
Klonalność ma największe znaczenie na siedli-
skach obciążonych nadmiarem pewnych substan-
cji (np. silnie zasolonych), heterogenicznych pod
względem zasobności w składniki pokarmowe
oraz pozbawionych konkurencji innych gatunków
(PENNINGS, CALLAWAY 2000), co niewątpliwie jest
cechą sprzyjającą kolonizowaniu siedlisk inicjal-
nych. Integracja poszczególnych pędów genetu
(ramet) pozwala całemu organizmowi na kom-
pensowanie trudności w funkcjonowaniu w obrę-
bie mozaiki mikrosiedlisk.

Kolonizacja, według LEWONTINA (1965), to
rozwój gatunku w ekologicznej lub geograficznej
przestrzeni, której wcześniej nie zajmował. Sporo
gatunków, oprócz rozwoju klonalnego, ma wiele
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(MAGYAR et al. 2007). Clonal plants, through
physiological integration between ramets, may
intensively spread even in very heterogeneous
habitats according to resources. DONG MING

(1996) compares this phenomenon to the fora-
ging behavior characteristic for animals.

The trait of iterative growth, which is typi-
cal for clonal plants, seems to facilitate the colo-
nisation of a wide variety of different types of
sites (VAN GROENENDAEL et al. 1996). They suc-
cessively settle habitats that have been disturbed
by natural factors and those changed by
anthropopression as well (PRACH, PYŠEK 1994).
Clonality has a great influence on habitats with
an overabundance of some substances (i.e.
strongly salted), heterogeneous according to nu-
trients and devoided of competition from other
species (PENNINGS, CALLAWAY 2000). Lack of
competition is the feature that undoubtedly fa-
vours the colonisation of initial habitats. Integra-
tion of the particular modules of the genet
(ramets) allows the organism as a whole to com-
pensate for difficulties encountered when gro-
wing inside a micro-habitat mosaic.

Colonisation in the interpretation of LE-

WONTIN (1965) is the appearance of a species in
an ecological or geographical space where it did
not occur before. Many species, in addition to
clonal growth, possess many other traits, which
support their settlement in a new habitat, such
as: tubers, tillers, stolons or plant fragmentation
(MOGIE, HUTCHINS 1990; VAN GROENENDAEL et al.
1996; KLIMEŠ et al. 1997; PRICE, MARSHALL

1999). It has been found that the way of spread-
ing, which has been realised by a plant at partic-
ular stages of its life, is dependent on habitat
conditions in which it grows (GRACE 1993).
Plant fragmentation, which leads to the disinte-
gration of genets, the most frequently occurs
through mortification of the internal specimen
shoots while the external shoots of the aged
genets continue to grow. It often leads to the
formation of free areas in the central part of the
genet, which may be colonised by a new species
(FALIŃSKA 2004). HARPER (1980) proved that
plants score fitness success when two scenarios
are realised: 1) attaining the largest size, which
supports them in the competition for sunlight,

3 — Petasites...



innych cech, wspomagających osiedlanie się na
nowym siedlisku, takich jak: tworzenie bulwek,
rozłogów czy fragmentacji pędów (MOGIE,
HUTCHINS 1990; VAN GROENENDAEL et al. 1996;
KLIMEŠ et al. 1997; PRICE, MARSHALL 1999).
W przypadku niektórych z nich stwierdzono, że
sposób rozprzestrzeniania się, jaki realizuje
roślina na danym etapie życia, zależy od warun-
ków siedliska, w jakim przyszło jej funkcjono-
wać (GRACE 1993). Fragmentacja pędów, pro-
wadząca do dezintegracji genetów, najczęściej
odbywa się w wyniku obumierania we-
wnętrznych pędów osobnika, podczas gdy ich
odnawianie się zachodzi w częściach peryferycz-
nych genetu. Prowadzi to często do powstawania
w centralnej części starszych genetów wolnych
areałów, które mogą być zasiedlane przez kolej-
ne gatunki (FALIŃSKA 2004). HARPER (1980) do-
wodzi, że rośliny osiągają sukces osobniczy, rea-
lizując dwa scenariusze: 1) osiągając jak naj-
większe rozmiary, co pozwala im wygrać
konkurencję o światło, 2) zasiedlając jak naj-
większą przestrzeń, maksymalnie wykorzystując
dostępne nutrienty i wodę. Obu tendencjom, nie-
zwykle istotnym dla gatunków pionierskich, roz-
poczynających kształtowanie się przyszłej fito-
cenozy, zwłaszcza na siedliskach inicjalnych,
sprzyja intensywny wzrost wegetatywny, pla-
styczność fenotypowa (PRACH, PYŠEK 1999;
FALIŃSKA 2004) oraz możliwość corocznego,
obfitego obsiewu lekkich, anemochorycznych
nasion (IVERSEN 1973; BAZZAZ 1979; PRACH,
PYŠEK 1999), zwiększająca prawdopodobieństwo
szybkiego zasiedlenia znacznej przestrzeni, po-
zbawionej konkurencji innych gatunków.

Fenotypowa plastyczność gatunku jest wyra-
zem jego potencjalnych możliwości kolonizowa-
nia obszarów różniących się pod względem wie-
lu cech siedliska. Reakcja roślin na warunki śro-
dowiska może przejawiać się w zmienności
morfologicznej, reakcjach fizjologicznych, moż-
liwościach reprodukcyjnych czy labilności cy-
klów rozwojowych (FALIŃSKA 1974).

Wzrost liści i korzeni roślin wieloletnich
rosnących na siedliskach zasobnych w substan-
cje pokarmowe jest modelowany w taki sposób,
by w pełni wykorzystać potencjał siedliska, mo-
zaikowo zmieniający się pod wpływem innych
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2) colonising the largest area in order to acquire
the most resources and water. Both patterns are
very important to pioneer species, because they
initiate the formation of new phytocoenoses.
These are supported by intensive vegetative
growth, phenotypic plasticity (PRACH, PYŠEK

1999; FALIŃSKA 2004) and the ability to dis-
perse numerous light, anemochoric seeds an-
nually (IVERSEN 1973; BAZZAZ 1979; PRACH,
PYŠEK 1999). All of these features increase the
probability of settlement on an extensive area
devoid of interspecific competition.

The phenotypic plasticity of a species is an
expression of its potential ability to colonise
areas diverse in relation to numerous habitat
factors. A plant’s response to environmental
conditions may include morphological variabil-
ity, physiological reactions, reproductive ability
or lability of life cycles (FALIŃSKA 1974).

The growth of leaves and rhizomes of
perennials, growing on rich in nutrients habitats,
is modified through their use of the total poten-
tial of the habitat, which changes under the in-
fluence of other species which are vying for its
resources. On poor habitats, plasticity of plants
appears mainly as reversible physiological
changes. It allows the vitality of leaves and rhi-
zomes to be retained in the long life cycle of
plants and supports changing acquisition of nu-
trients, characteristic of poor habitats. Environ-
mental stress enhances the reproduction of
therophytes in poor habitats. Stress limits the re-
production of perennials on stabilised habitats,
but enhances changes in biomass allocation,
which increases the chances of the survival of
the parent plant (GRIME et al. 1986). It may be
said that plant plasticity reflects the stability and
abundance of habitat (DE KROON et al. 2005,
2009; YUE et al. 2005). Plant reactions to small,
transitory environmental changes are behavioral;
their reactions to larger and prolonged changes
is genetically conditioned (FALIŃSKA 1974).
A rapid plant reaction to changing environmen-
tal conditions may be expressed as the produc-
tion of secondary metabolites. These are able to
biochemically modify the growth of rhizomes,
which are a plant’s defence against pathogens
or to regulate mutualistic relationships in



gatunków konkurujących o jego zasoby. Na sie-
dliskach ubogich plastyczność roślin przejawia
się głównie w odwracalnych zmianach fizjolo-
gicznych. Pozwala to na utrzymanie żywotności
liści i korzeni w długim cyklu życiowym roślin
i ułatwia korzystanie z okresowo zmieniającej
się dostępności nutrientów, charakterystycznej
dla siedlisk ubogich. W przypadku jednorocz-
nych roślin występujących na ubogich siedli-
skach stres środowiskowy wzmaga ich re-
produkcję, a w przypadku roślin wieloletnich,
rosnących na siedliskach ustabilizowanych —
ogranicza reprodukcję, wzmaga zaś plastyczne
zmiany w alokacji biomasy, co ma zwiększyć
szanse przeżycia rośliny macierzystej (GRIME et
al. 1986). Plastyczność roślin odzwierciedla za-
tem również stabilność i zasobność siedliska
(DE KROON et al. 2005, 2009; YUE et al. 2005).
Na niewielkie, krótkotrwałe zmiany w środowi-
sku rośliny reagują behawioralnie, natomiast
w przypadku jakościowo większych i długo-
trwałych wahań czynników środowiskowych re-
akcja roślin uwarunkowana jest genetycznie
(FALIŃSKA 1974). Szybką reakcją roślin na zmie-
niające się warunki środowiska może być na
przykład produkcja wtórnych metabolitów, po-
zwalających biochemicznie modyfikować mię-
dzy innymi wzrost korzeni, obronę roślin przed
patogenami czy wywieranie wpływu na konku-
rencyjne gatunki roślin na drodze oddziaływań
allelopatycznych (METLEN et al. 2009). Plastycz-
ność fenotypowa roślin klonalnych ujawniana
w zróżnicowanych warunkach środowiskowych
jest według DE KROONA i in. (2005) przejawem
nie tylko cech zapisanych w genotypie, ale rów-
nież właściwością poszczególnych merystemów
zlokalizowanych w liściach, pędach i korze-
niach, wyzwalaną przez lokalne warunki siedli-
skowe. Fizjologiczne połączenie poszczegól-
nych modułów w roślinie klonalnej może
wzmagać lub osłabiać reakcję pojedynczych ra-
met na parametry środowiska. Należy zatem
przyjąć, że fenotypowa odpowiedź na warunki
siedliska całej rośliny jest sumą reakcji poszcze-
gólnych ramet na mikrozróżnicowanie siedliska
oraz oddziaływań między rametami (DE KROON

et al. 2005, 2009). Możliwość fenotypowego
zróżnicowania pędów w obrębie rośliny klonal-
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allelochemical way (METLEN et al. 2009). The
phenotypic plasticity of clonal plants, which oc-
curs in various environmental conditions con-
tains not only the information coded in geno-
type, in opinion of DE KROON et al. (2005), but
a property of particular meristems that are lo-
cated in leaves, shoots and rhizomes, and influ-
enced by local habitat conditions as well. The
physiological connections of particular modules
in a clonal plant may enhance or limit the reac-
tion of the ramet to environmental parameters. It
should be stated that the phenotypic response of
the whole plant to habitat conditions is the sum
of a particular ramet’s reactions to the
microdifferentiation of the habitat and the inter-
actions between them (DE KROON et al. 2005,
2009). The probability of phenotypic differenti-
ation of clonal plant shoots increases with an
age of plant. Long-lived plants, which realise
mostly vegetative reproduction rather than gen-
erative reproduction, display a higher frequency
of mutated ramets and genetic disturbances in
cells of their apical meristems in the earliest
growth phases (KLEKOWSKI 1988; KLEKOWSKI,
GODFREY 1989). The interaction of bio- and
abiotic factors on plants with an iterative type of
growth may be concluded at the level of the or-
ganism that has been built by the colony of
ramets, not only one parent module (HAGEMAN

2003). According to the randomness of muta-
tions the phenotypically revealing and unques-
tionable influence of habitat conditions, it may
be accepted that particular types of plant re-
sponses, i.e. transcription of an environmental
signal to a physiological and morphological re-
action, may be treated as evolving traits targeted
by natural selection (DE KROON et al. 2005,
2009). However, plants do not exhibit the entire
range of their responses to environmental varia-
tion in natural habitats. This is because their re-
actions are limited by numerous external factors
(i.e. interactions with other habitat competitors)
and by internal mechanisms that control the
plant reactions as well (WALTER, SCHURR 2005;
VALLADARES et al. 2007; MONSHAUSEN, GILROY

2009).
Modification of morphological features of

above ground shoots as a sign of environmental

3*



nej rośnie wraz z jej wiekiem. Rośliny wielolet-
nie, u których zdecydowanie przeważa rozmna-
żanie wegetatywne nad generatywnym, wyka-
zują wyższą frekwencję zmutowanych ramet
i zaburzeń genetycznych zachodzących w ko-
mórkach merystemów apikalnych w najwcześ-
niejszych fazach wzrostu pędów (KLEKOWSKI

1988; KLEKOWSKI, GODFREY 1989). W przypad-
ku roślin o iteratywnym typie wzrostu o wza-
jemnym oddziaływaniu czynników bio- i abio-
tycznych na roślinę można wnioskować dopiero
na poziomie organizmu złożonego z kolonii ra-
met, a nie na podstawie tylko macierzystego
modułu (HAGEMAN 2003). Biorąc pod uwagę lo-
sowość mutacji ujawniających się fenotypowo
oraz niewątpliwy wpływ warunków siedlisko-
wych, można przyjąć, że poszczególne typy re-
akcji, czyli przełożenie sygnału ze strony środo-
wiska na reakcję fizjologiczną i morfologiczną,
należy traktować jak cechy ewoluujące i ukie-
runkowane przez naturalną selekcję (DE KROON

et al. 2005, 2009). W zajmowanych przez siebie
siedliskach rośliny jednak nie ujawniają za-
zwyczaj pełnego zakresu plastycznej reakcji na
warunki środowiskowe, ulega ona bowiem ogra-
niczeniu nie tylko przez wiele czynników ze-
wnętrznych (jak chociażby interakcje z innymi
gatunkami konkurującymi o siedlisko), ale rów-
nież wewnętrznym mechanizmom limitującym
reakcję (WALTER, SCHURR 2005; VALLADARES et
al. 2007; MONSHAUSEN, GILROY 2009).

Modyfikowanie morfologicznych cech pędów
nadziemnych jako wyraz adaptacji do danych
parametrów środowiska, w którym roślina funk-
cjonuje, najczęściej nie ujawnia się w budowie
organów generatywnych. Modyfikowaną cechą
może być liczba lub wielkość kwiatów (FALIŃ-

SKA 1976; WERPACHOWSKI 1989; CZARNECKA

1995), natomiast cechy morfologiczne nasion,
głównie mikrostruktury warstwy epidermalnej,
uznano za względnie trwałe i podlegające
znacznie mniejszym wpływom środowiska,
w porównaniu z cechami organów wegetatyw-
nych (LATOWSKI 2003). A zatem wstępnego roz-
strzygnięcia, czy cechy morfologiczne różniące
populacje bytujące w znacząco zróżnicowanych
warunkach siedliskowych mogą mieć charakter
ekotypowy, utrwalony genetycznie, czy też są
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adaptation the most frequently does not reveal
in the structure of generative organs. The modi-
fied traits may be the number or dimension of
flowers (FALIŃSKA 1976; WERPACHOWSKI 1989;
CZARNECKA 1995), but morphological features
of seeds, mainly the microstructure of epidermal
layer, were admitted to be relatively stable and
are less significantly affected by environmental
influences, than vegetative organs (LATOWSKI

2003). Therefore the initial decision of whether
the morphological differentiation of populations
existing in distant and diverse habitats has a ge-
netic, ecotypic character, or whether there is
only a manifestation of the species ability to
adapt, which is one of the typical pioneer spe-
cies traits, may be made through an analysis of
the persistence of these features and of the
sculpture of the seed surface. But the final an-
swer to such question may be given only on ba-
sis of results received after the genetic analysis
of populations studied.

The statement about pioneer species that
create and modify the environment in an early
phase of succession is found in the classical
succession theory developed by CLEMENTS

(1936) and EGLERS (1954), as well as in
CONNEL’S and SLAYTER’S (1977) „facilitation
model” (FALIŃSKA 2004). However, these mod-
els have been later on criticised by numerous
authors (PICKETT et al. 1987; WALKER, CHAPIN

1987; OSBORNOVÁ et al. 1990; FALIŃSKA 1991;
quoted by FALIŃSKA 2004), who stated that this
is true in the case of initial sites, in other
words, in open areas without interspecific com-
petition. “Promotors of succession” is a desig-
nation for species which start the succession in
forming phytocoenoses, but their role in the
creation of habitat conditions is more contro-
versial (FALIŃSKA 2004).

The remaining threats of pioneer species are
the following: a tendency to play the role of
dominant in phytocoenoses (PRACH, PYŠEK

1999), rapid growth in early life phase, early
florescence and fructification (IVERSEN 1973;
BAZZAZ 1979), proanthia (florescence before fo-
liation) and dioecium (dioecious plants)
(FALIŃSKI 1980a, b). These refer mostly to
phanerophytes such as: junipers, willows and



tylko przejawem możliwości adaptacyjnych ga-
tunku, co jest jedną z cech typowych dla gatun-
ków pionierskich, można dokonać, analizując
trwałość tych cech oraz skulpturę powierzchni
nasion. Jednak ostatecznej odpowiedzi na to py-
tanie można udzielić dopiero po analizie gene-
tycznej badanych populacji.

W klasycznej teorii sukcesji, zarówno w mo-
delu CLEMENTSA (1936), EGLERA (1954), jak
i „modelu ułatwiania” (FALIŃSKA 2004) CON-

NELA i SLAYTERA (1977), pojawiło się stwierdze-
nie o siedliskotwórczym i modyfikującym siedli-
sko znaczeniu gatunków pionierskich. Modele te
zostały wprawdzie później przez wielu badaczy
skrytykowane (PICKETT et al. 1987; WALKER,
CHAPIN 1987; OSBORNOVÁ et al. 1990; FALIŃSKA

1991, cyt. za: FALIŃSKA 2004), jednak uznano,
że mogą mieć zastosowanie do siedlisk inicjal-
nych, czyli odsłoniętego podłoża pozbawionego
silnej konkurencji międzygatunkowej. Dla gatun-
ków rozpoczynających sukcesję w ukształtowa-
nej już fitocenozie zaproponowano określenie
„promotorzy sukcesji”, lecz ich rola siedlisko-
twórcza jest o wiele bardziej dyskusyjna (FA-

LIŃSKA 2004).
Pozostałe cechy, które przypisuje się gatun-

kom pionierskim, to: tendencja do przejmowa-
nia roli dominanta w fitocenozie (PRACH,
PYŠEK 1999), szybki wzrost w młodości, wczes-
ne zakwitanie i owocowanie (IVERSEN 1973;
BAZZAZ 1979), proanthia (kwitnienie przed
ulistnieniem) i dioecja (dwupienność) (FALIŃSKI

1980a, b). Dotyczą one wprawdzie w większości
fanerofitów, takich jak: jałowce, wierzby i topo-
le, warto jednak odpowiedzieć na pytanie, czy
ich zastosowanie nie jest bardziej uniwersalne.

Przeprowadzone badania miały zatem z jed-
nej strony prześledzić występowanie wybranych,
teoretycznych właściwości gatunków pionier-
skich, na przykładzie Petasites kablikianus,
w celu weryfikacji wstępnej hipotezy badawczej
o jego pionierskim charakterze. Z drugiej zaś
strony miały zaprezentować słabo poznany eko-
logicznie gatunek w sposób, który wskazałby
możliwości zastosowania go jako modelowy
obiekt do prowadzenia szczegółowych badań
nad tempem i kierunkami sukcesji na siedli-
skach zalewowych lub osuwiskach strefy subal-
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poplars, but it is worth trying to answer the
question of whether they are more universal.

These studies, on the one hand were fo-
cused on analysing which theoretical features
of pioneer species refer to Petasites ka-
blikianus, in order to confirm the initial hy-
pothesis, and on the other, to present this
poorly (in an ecological aspect) investigated
species. This would determine the possibility
of using the species as a model object for de-
tailed research on the dynamics and directions
of succession processes on subalpine and ri-
parian habitats, or on behavioral adaptations to
various habitat conditions. Former studies car-
ried out on populations of Petasites kablikianus
originating from the Babia Góra massif and
the Giant Mts. proved that gynodynamic
ramets revealed morphological differentiation
in habitats, both in geographical and altitudinal
aspects (UZIĘBŁO 1997, 2004).

Thus, it was decided to widen the analysis
and make an attempt to answer the following
questions:
1. Is there morphological differentiation of

specimens in a geographical aspect in the en-
tire distribution range of species in Poland?

2. Is there morphological differentiation of po-
pulations in an altitudinal aspect, but on
a smaller scale, on the area of the Western
Carpathians in the abutted altitudinal zones
of foothills and the lower montane zone?

3. Whether populations transplanted or migra-
ting along river valleys save the morphologi-
cal “continuity” with parent populations that
occur in higher parts of streams or in a diffe-
rent altitudinal zone?
The relative constancy of the morphological

traits of seeds stated in carpological research
(LATOWSKI 2003) allowed this feature to be used
to confirm the plasticity of the species. Owing
to scanning electron microscopy, analysis of
many traits of morphological structure of seeds
and fruits, including epidermal patterns of fruit
surface of pericarp is possible (KARCZ et al.
2000; PASTOR, FERNÁNDES 2000; ÖZCAN 2004).
These features are used among others to ascer-
tain phylogenetic connections between taxons
(SPALIK 1997; DECRAENE et al. 2000). Only data



pejskiej, czy też nad behawioralnymi adaptacja-
mi do zróżnicowanych warunków siedlisko-
wych. Wcześniejsze badania przeprowadzone na
populacjach Petasites kablikianus pochodzących
z Babiej Góry i Karkonoszy wykazały, że nad-
ziemne organy pędów gynodynamicznych wy-
kazują zróżnicowanie morfologiczne zarówno
w aspekcie siedliskowym, jak i wysokościo-
wo-geograficznym (UZIĘBŁO 1997, 2004).

Postanowiono zatem rozszerzyć zakres anali-
zy i odpowiedzieć na następujące pytania:
1. Czy istnieje morfologiczne zróżnicowanie

osobników w aspekcie geograficznym w skali
całego zasięgu na terenie Polski?

2. Czy istnieje morfologiczne zróżnicowanie
populacji w aspekcie wysokościowym, lecz
na mniejszą skalę, w obrębie głównego trzo-
nu Karpat Zachodnich, w sąsiadujących
z sobą piętrach pogórza i regla dolnego?

3. Czy populacje przeniesione w inne obszary
lub migrujące wzdłuż dolin rzecznych zacho-
wują „ciągłość” morfologiczną z populacjami
macierzystymi, występującymi w górnych od-
cinkach cieków lub w innym piętrze wysoko-
ściowym?
Stwierdzona w badaniach karpologicznych

względna trwałość cech morfologicznych nasion
(LATOWSKI 2003) pozwoliła wykorzystać tę ich
cechę do potwierdzenia tezy o plastyczności ga-
tunku. Dzięki możliwościom elektronicznej mi-
kroskopii skaningowej można przeanalizować
wiele danych struktury morfologicznej nasion
i owoców (KARCZ et al. 2000; PASTOR, FER-

NÁNDES 2000; ÖZCAN 2004), w tym wzory epi-
dermalne powierzchni łupin nasiennych lub
perykarpu owoców, z których to cech korzysta
się między innymi ustalając filogenetyczne po-
wiązania w obrębie taksonów (SPALIK 1997;
DECRAENE et al. 2000). Jako że w literaturze sys-
tematycznej rodzaju Petasites Mill. znaleźć moż-
na jedynie dane dotyczące ogólnej morfologii
nasion (wielkość, kształt, barwa, urzeźbienie po-
wierzchni), nieuwzględniające cech mikrostruk-
turalnych powierzchni owocni (TUTIN et al.
1976; HEGI 1987; WALAS 1971), analiza taka
umożliwiła jednocześnie uzupełnienie tej luki.

Jak wynika z przytoczonych informacji, fakt
uznania rośliny za gatunek pionierski związany
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related to the general morphology of the seeds
(dimensions, shape, colour, sculpture of surface)
has been presented in papers related to sy-
stematics of Petasites Mill. genera to date
(TUTIN et al. 1976; HEGI 1987; WALAS 1971).
The authors did not mention however about any
microstructural features of the fruit surface.
SEM analysis allowed the gap to be filled.

The information mentioned above allows to
state that recognition the species as a pioneer is
connected with numerous traits appearing at
many levels — i.e. phytocoenotic, morphologi-
cal and biology of the species. Consequently,
the main aim of this paper was evidence of the
thesis about the pioneer character of the species,
through an examination of its biological traits,
definition of ecological spectrum, and its ability
to colonise different types of initial habitats,
through:
— 6 years of observations of its contribution in

the recreation of plant cover on permanent
plots, including after the flooding of initial
habitats in a lower montane zone in the area
of the Żywiecki Beskid Mts. and the Gorce
Mts. (the Western Carpathians) and observa-
tions of the dynamics of the development of
phytocoenoses in the subalpine zone of the
Babia Góra massif (the Żywiecki Beskid
Mts.) over a 14-year period;

— collecting the information about the biologi-
cal traits that enable species colonisation of
initial habitats in the entire distribution range
in Poland;

— examination of the phytocoenotic and habitat
conditions in which the species occurs (phy-
tosociological tables of relevés from diffe-
rent types of phytocoenoses of whole distri-
bution range and analysis of chosen soil
parameters representative of phytocoenotic
spectrum samples);

— analysis of the variability of the chosen mor-
phological features of gynodynamic shoots,
leaves, rhizomes and fruits originating from
different mountain ranges and different alti-
tudinal zones, as an expression of phenoty-
pic plasticity.

Additional tasks realised during these re-
searches were:



jest z wieloma jej cechami przejawiającymi się
na kilku poziomach, między innymi: fitoce-
notycznym, morfologicznym i biologii gatunku.
Głównym celem niniejszej pracy było zatem
udowodnienie tezy o pionierskim charakterze
gatunku przez przegląd jego cech biologicznych,
określenie spektrum ekologicznego oraz możli-
wości kolonizacyjnych i adaptacyjnych do róż-
nych typów siedlisk inicjalnych na podstawie:
— 6-letnich obserwacji jego udziału w odtwa-

rzaniu pokrywy roślinnej na stałych po-
wierzchniach, obejmujących popowodziowe
siedliska inicjalne w reglu dolnym na obsza-
rze Beskidu Żywieckiego i Gorców (Karpaty
Zachodnie), oraz obserwacji dynamiki roz-
woju fitocenoz w piętrze subalpejskim Ba-
biej Góry (Beskid Żywiecki) na przestrzeni
14 lat;

— zbioru informacji o cechach biologicznych,
umożliwiających mu kolonizowanie siedlisk
inicjalnych w całym zasięgu występowania
gatunku w Polsce;

— określenia warunków fitocenotycznych i sie-
dliskowych, w jakich gatunek się pojawia
(zdjęcia fitosocjologiczne w różnych typach
fitocenoz w obrębie całego zasięgu i repre-
zentatywna dla nich analiza wybranych para-
metrów gleby);

— analizy zmienności fenotypowej organów
nadziemnych i nasion pochodzących z róż-
nych obszarów geograficznych oraz różnych
pięter klimatyczno-roślinnych jako przejawu
plastyczności gatunku.

Zadania, jakie dodatkowo zrealizowano
w trakcie prowadzenia zaplanowanych badań, to:
— propozycja syntaksonomicznej klasyfikacji

poszczególnych faz rozwojowych fitocenoz
z udziałem lepiężnika wyłysiałego na pod-
stawie danych o genezie i dynamice powsta-
wania fitocenoz z jego udziałem,

— określenie zagrożeń wynikających z jego
specyficznych wymagań siedliskowych,

— wskazanie na możliwości praktycznego za-
stosowania gatunku w technice bioinżynie-
ryjnej łagodzenia skutków powodzi na ob-
szarach górskich.
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— the proposal of a synthaxonomical classifica-
tion of particular development phases with
the participation of butterbur on the basis of
the genesis and dynamics of the formation of
phytocoenoses with the species domination,

— examination of threats appearing as the re-
sult of its specific habitat requirements,

— indicating the possibilities of practical utili-
sation of the species in the bioengineering
techniques of regeneration after damaging
floods in montane regions.





1. Materiał i metody

1.1. Opis gatunku

Charakterystyka właściwości biologicznych ga-
tunku sprzyjających kolonizowaniu siedlisk inicjal-
nych, przedstawiona w rozdz. 2.2, stanowi kompi-
lację informacji na temat biologii Petasites ka-
blikianus zebranych w literaturze oraz wyników
obserwacji dokonywanych podczas zbioru mate-
riałów do pozostałych analiz. Niektóre z obserwacji
mają wprawdzie charakter jednostkowy, najczęściej
jednak udokumentowany fotograficznie, zatem
podjęto decyzję o zamieszczeniu ich w pracy jako
informacji budujących szerszy obraz gatunku,
mogących stanowić inspirację do przeprowadzenia
dalszych szczegółowych badań w tym zakresie.

Podczas zbioru materiału do analizy biome-
trycznej liczono niełupki w 5 losowo wybranych
koszyczkach z dziesięciu pędów gynodynamicz-
nych, z siedmiu stanowisk (por. rozdz. 1.5).
Liczby niełupek podane w rozdz. 2.2, z rozróż-
nieniem na osobniki z regla dolnego i piętra
subalpejskiego, są wartością średnią wyliczoną
ze stanowisk zlokalizowanych w tych piętrach
wysokościowych.

Przed rozpoczęciem obserwacji na stałych
powierzchniach badawczych kiełkujące niełupki
zebrane z powierzchni w Gorczańskim Parku
Narodowym zostały wysiane w kuwecie, na
podłożu z ziemi ogrodniczej wymieszanej z pia-
skiem w stosunku 1 : 1 oraz obserwowane pod
kątem tempa wzrostu i możliwości rozpoznawa-
nia w terenie siewek lepiężnika znajdujących się
na różnych etapach rozwoju.

Podczas zbioru materiału do analiz odnoto-
wywano odnalezione stanowiska Petasites kabli-
kianus wraz z wysokością nad poziomem mo-
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1. Material and methods

1.1. Description of the species

Characterisation of the biological traits that
enable the species to colonise the initial habi-
tats, which were presented in Chapter 2.2.,
is a compilation of the published information
about the biology of Petasites kablikianus and
the results from the field research. Some of the
results are single, but they have documentary
evidence in photographs at least. Therefore, they
were included into this paper as information
building a wider picture of the species that
might be the inspiration to carry out further de-
tailed research.

During the collection of the material for bio-
metric analysis, the cypselas from five randomly
chosen heads and from ten gynodynamic shoots
were counted on seven sites (see Chapter 1.5.).
The number of cypselas mentioned in Chapter
2.2., which were divided into subalpine and
montane specimens, are the average that was
counted from this data.

Before beginning the field observations on
the permanent plots, germinating seeds collected
in the Gorczański National Park were planted in
a tray on the mixture of soil and sand (1 : 1) and
observed for their rate of growth and the possi-
bility of recognising in the field the seedlings of
the species at different stages of growth.

During the field research, the localities of
Petasites kablikianus were noted at their altitude
above sea level using GPS Garmin eTrex. The
altitude of the highest massif was included with
the name of particular mountain range in the list
of the species localities (Annex 1). In the case
of single stand — the geographic name and the

4 — Petasites...



rza, oznaczaną z użyciem urządzenia GPS Gar-
min eTrex. W wykazie stanowisk przy nazwie
pasm górskich podano wysokość najwyższego
szczytu (zał. 1). W przypadku pojedynczych sta-
nowisk podawano lokalizację i wysokość nad
poziomem morza, a w wypadku ciągłego roz-
mieszczenia (licznych stanowisk), oprócz lokali-
zacji, zakres wysokości, w obrębie której gatu-
nek występuje.

1.2. Przebieg sukcesji na stałych
powierzchniach badawczych

Obserwacje tempa i kierunków odtwarzania
pokrywy roślinnej z udziałem lepiężnika wy-
łysiałego były prowadzone od 1998 r., początko-
wo na 3, a od 2001 r. — na 5 stałych powierzch-
niach, założonych na terenach popowodziowych
w Babiogórskim Parku Narodowym i Gorczań-
skim Parku Narodowym (tabela 1). Na wszyst-
kich powierzchniach obserwacje rozpoczęto
w pierwszym sezonie po powodzi (wiosną
1998), która całkowicie pozbawiła je wcześniej-
szej pokrywy roślinnej. Każda z powierzchni
stanowiła transekt o szerokości 3 m (na każdej
z nich długość transektu jest inna, w zależności
od wielkości powstałego zniszczenia powodzio-
wego, i waha się od 10 m do 24 m). Kilkuletnie
obserwacje pozwoliły stwierdzić, że do prowa-
dzenia tego typu badań wystarczy powierzchnia
wielkości 30 m2, dlatego też trzy pierwsze tran-
sekty obejmują całe powstałe zniszczenie powo-
dziowe, kolejne dwa zaś nie przekraczają już tej
wielkości. W analizie wyników pierwszą, naj-
dłuższą powierzchnię (pow. I, 24 m), w celu za-
pewnienia porównywalności z innymi po-
wierzchniami, podzielono na dwie równe części,
oznaczone symbolami Ia i Ib. Kryterium doboru
wszystkich powierzchni był nieco odmienny typ
siedliska, wynikający z genezy powstania i usy-
tuowania względem cieku (tabela 1). Każdy
transekt został objęty siatką kwadratów o boku
20 cm. Pierwszy, najdłuższy transekt (pow. I)
obejmował zatem 1 800 kwadratów, drugi (pow.
II) 900, a trzy pozostałe o długości 10 m — 700
kwadratów. W każdym z nich sporządzano listę
florystyczną, z zaznaczeniem fazy rozwojowej
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altitude above sea level were given, and in the
case of continous distribution (numerous locali-
ties) an altitudinal range was included as well.

1.2. The course of succession
on the permanent plots

The observations of the rate and directions of
plant cover regeneration with a contribution of
glabrous butterbur were made from 1998, in the
beginning on three plots and from 2001 on five
permanent plots delimited on flooded areas in
national parks — the Babiogórski NP and the
Gorczański NP (Table 1). The observations were
started in the first season (in the spring of 1998)
after the flood, which entirely destroyed previo-
us plant cover. Each of the plots was a transect
3 m wide (on each plot the length of the transect
is different depending on the degree of flood
damage and they comprise from 10 and 24 m).
Several years of observations indicated that
a sufficient dimension to carry out such research
is 30 m2, therefore the first three transects com-
prised the entire flood damaged area, but the
next two were not larger than 30 m2 as was
mentioned above. In the analyses, the first and
the largest transect (plot I, 24 m) was divided
into two equal parts and designated as plot Ia
and Ib in order to enable a comparison with the
other plots. The criteria for choosing the plots
were different types of habitat, which were con-
nected with the origin (genesis) of appearance
and the location in relation to the stream bed
(Table 1). Each transect comprised a network of
squares 20 cm × 20 cm. The first, the longest
transect (plot I) included 1 800 squares, the se-
cond (plot II) 900 squares and three others, 10 m
in length, included 700 squares. Each year on
each meter of the transects, observations were
made in all of the squares. The floristic list, in-
cluding the phase of growth (seedling, vegeta-
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(siewka, osobnik płony, osobnik owocujący)
wszystkich odnalezionych gatunków, oraz wy-
ceniano ich ogólne pokrycie według skali 1%,
5%, 10%, 20%..., 100%.

Szczegółowe badania w siatce kwadratów
były prowadzone przez 6 kolejnych sezonów. Na
powierzchniach I—III odbyły się one w latach
1998—2003, a na powierzchniach IV i V w la-
tach 2002—2007. Dodatkowo, w wybranych lo-
sowo kwadratach o powierzchni 1 m2, na po-
wierzchniach I—III w 2004 r. (siódmy sezon ba-
dawczy) policzono pędy lepiężnika w celu
zweryfikowania stwierdzonej wcześniej tenden-
cji do regulacji ich liczebności. Na powierzchni
V zaś w 2008 r. dokonano dodatkowych obser-
wacji, wcześniej zastosowaną metodą, w celu
zilustrowania zmian po kolejnym zniszczeniu po-
wodziowym i rozpoczęciu następnego cyklu
przemian sukcesyjnych. Na większości wykre-
sów, w przypadku pow. V jako szósty rok obser-
wacji, zaznaczono 2008 r. (z pominięciem 2007,
który nie różnił się znacząco od 2006 r.), w celu
zilustrowania gwałtowności zmian po kolejnej
powodzi, która w tym roku zniszczyła po-
wierzchnię.

Średnie pokrycie omawianego gatunku
i ogólna frekwencja (procentowy udział kwadra-
tów z obecnością gatunku w całym transekcie)
były liczone zarówno dla kwadratów, w których
były zakorzenione pędy, jak i kwadratów osło-
niętych przez ich liście. Uwzględnienie piono-
wego rzutu całej rośliny pozwoliło uchwycić
proces stopniowego osłaniania powierzchni żwi-
rowiska przez nowo kształtującą się fitocenozę.
Frekwencja siewek i pędów dotyczy tylko
udziału kwadratów, w których rośliny były zako-
rzenione. Jako siewki traktowano osobniki
skiełkowane w danym sezonie w stadium z liś-
cieniami lub w późniejszym okresie sezonu we-
getacyjnego z dwoma liśćmi; od następnego se-
zonu osobniki te były już liczone jako tzw.
osobniki juwenilne. Osobniki dwuletnie i starsze
traktowano jako osobniki dojrzałe.

Dokumentacją fotograficzną kolejnych faz od-
twarzania pokrywy roślinnej na analizowanych
powierzchniach objęto również okres po zakoń-
czeniu szczegółowych obserwacji, w celu zilu-
strowania procesu sukcesji w jak najszerszych
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tive individual, fruicting individual) of each spe-
cies and its cover in scales of 1%, 5%, 10%,
20%..., 100% were made in each square.

Detailed studies in squares net were carried
out in the six following years. From 1998—2003
they were carried out on plots I—III and from
2002—2007 on plots IV—V. In addition, in
2004 (7th season) in randomly chosen squares
1 m2 on plots I—III the shoots of butterbur were
counted to verify its tendency to regulate the
number of shoots, as was stated before. Addi-
tional observations using the same method were
also made in 2008 on plot V to illustrate the
changes following flood damage and at the be-
ginning of the new succession cycle. In most
figures in the case of plot V as the 6th season of
observations, the year 2008 was included (with
the omission of the year 2007, which was not
significantly different than 2006), in order to il-
lustrate the violence of the changes after flood
that destroyed the plant cover in that year.

Mean cover and total frequency (percentage
of squares with a presence of the species on the
entire transect) were counted both for squares
with specimens rooted in them and for squares
only shaded by leaves. Including all of the cover
of the aboveground parts allowed the process of
successive shading of the surface of plot by new
phytocoenosis to be examined. The frequency of
shoots and seedlings concerns only squares in
which the plants were rooted. Only specimens
germinated in a given season were treated as
seedlings in the stages with cotyledones or later
in the stage with two small leaves. From the
very next season these specimens were counted
as juvenile specimens. Two-year-old and older
individuals were treated as mature.

Photographic documentary evidence of the
following stages of the plant cover regeneration
also included the period after the observations
were completed in order to illustrate the course
of the succession over the longest possible time
period and the effects of next big flood in 2010,
which occurred during editorial works with this
paper.

Most analyses of the data obtained were done
using the Statistica package version 8.0. The sta-
tistical significance of the differences between



ramach czasowych oraz pokazania efektów dzia-
łania kolejnej wielkiej powodzi w 2010 r., która
wystąpiła po napisaniu niniejszego tekstu.

Dane uzyskane na stałych powierzchniach ba-
dawczych opracowano z użyciem pakietu Stati-
stica wersja 8.0. Statystyczną istotność różnic
między poszczególnymi sezonami oraz między
powierzchniami rozpatrywano metodą analizy
wariancji, a jakość tych różnic — testem
Scheffego (STANISZ 2007). W analizie składo-
wych głównych (PCA) (STANISZ 2007) wzięto
pod uwagę frekwencję siewek, frekwencję pę-
dów oraz trzy czynniki, na podstawie których
dobierano powierzchnie, oszacowane według na-
stępującej skali:
A. Czynnik zalewania:

— brak zalewania — 1
— sporadyczne zalewanie (1 raz podczas

6 lat obserwacji) — 2
— wielokrotne zalewanie — 3.

B. Światło:
— pełne oświetlenie (powierzchnia odkryta)

— 1
— kilkugodzinne oświetlenie w ciągu dnia

(powierzchnia częściowo osłonięta ścianą
lasu) — 2

— słabe oświetlenie (powierzchnia osłonięta
drzewostanem) — 3.

C. Dyspersja podłoża:
— luźny, drobny żwir — 1
— ubity, drobny żwir — 2
— mozaika piasku, żwiru i pojedynczych

głazów — 3.
W końcowej analizie zróżnicowania po-

wierzchni w całym badanym procesie sukcesji
korzystano również z metody analizy skupień
(CA), (MAREK 1989; STANISZ 2007), stosując
wartości frekwencji i średnie wartości pokrycia
gatunków, gdzie podobieństwo obiektów wyli-
czono na podstawie odległości euklidesowej,
a skupienia ich dokonano metodą minimalnej
wariancji (metoda Warda) (LEPŠ et al. 1985).

Za gatunki efemeryczne uznano te, które po-
jawiły się na analizowanych powierzchniach raz
w trakcie całego okresu badawczego lub więcej
razy, ale nigdy w dwóch kolejnych sezonach.

Na wszystkich powierzchniach, na których
osobniki olchy (Alnus incana) przetrwały sta-
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particular seasons and between particular plots
were analysed using the method of the variance
analysis and the quality of the differences were
tested using Scheffe’s test (STANISZ 2007). Prin-
cipal components analysis (PCA) (STANISZ

2007) was done on the basis of the frequency of
seedlings, the frequency of shoots and the three
other factors which were the criteria for choos-
ing the plots and estimated in relation to follow-
ing scale:
A. Submergence factor:

— lack of flooding — 1
— sporadic flooding (once during 6 years of

observations) — 2
— repeated flooding — 3.

B. Light factor:
— full insolation (open plot) — 1
— several hours of insolation per day (plot

partly shaded by trees) — 2
— shade — (plot shaded by tree stand) — 3.

C. Dispersal of soil:
— loose, fine-grained gravel — 1
— harden grit — 2
— mosaic of sand, gravel and single stones

— 3.
For the final analysis of the differentiation

of the plots in whole period of succession stu-
died, cluster analysis (CA) was used (MAREK

1989; STANISZ 2007) on the basis of frequency
and mean cover values. The similarity of the
objects was counted using Euclidean distance
and these were clustered using the minimal
variance method (Ward’s method), (LEPŠ et al.
1985).

Plants that appeared on the plots studied only
once during the period of observations, or more
times but never in two successive seasons, were
treated as ephemeral species.

On plots where alder specimens (Alnus
incana) survived the seedling stage, in addition
to the estimation of their cover in each square,
their height was measured once in a season.

In the analysis of vegetation dynamics with
the participation of Petasites kablikianus in the
subalpine zone, the phytosociological reléves,
which were collected on two permanent plots
delimited in 1993 for the purpose of biometric
measurements and phenological observations



dium siewki, oprócz wyceny ich pokrycia
w każdym kwadracie, raz w sezonie dokonywa-
no pomiaru ich wysokości taśmą mierniczą.

Do analizy dynamiki roślinności z udziałem
Petasites kablikianus w piętrze subalpejskim za-
stosowano zdjęcia fitosocjologiczne z dwóch
stałych powierzchni badawczych, założonych
w 1993 r. w celu przeprowadzenia pomiarów
biometrycznych i obserwacji fenologicznych
(UZIĘBŁO 1997). Z sześciu założonych wtedy po-
wierzchni, obejmujących fitocenozy zdomino-
wane przez lepiężnika wyłysiałego, dwie zostały
całkowicie zniszczone przez powstałe w 1997 r.
i później osuwiska. Jeśli chodzi o cztery pozo-
stałe, to Petasites kablikianus pozostał składni-
kiem fitocenoz tylko na jednej, na pozostałych
trzech zaś uległ konkurencji ziołorośli subalpej-
skich. Spośród owych czterech powierzchni tyl-
ko na dwóch zachowały się punkty pozwa-
lające na powtórzenie zdjęć fitosocjologicznych
w 2008 r. i te posłużyły do analizy zjawiska
sukcesji z udziałem omawianego gatunku w pię-
trze subalpejskim.

Nazewnictwo gatunków przyjęto za MIRKIEM

et al. (2002).

1.3. Badania fitosocjologiczne

Podczas badań terenowych prowadzonych
w latach 1995—2008 w płatach roślinności
z udziałem lepiężnika wyłysiałego, metodą
Braun-Blanqueta, sporządzono 308 zdjęć fitoso-
cjologicznych. Zdjęcia, które dokumentują moż-
liwie szerokie spektrum układów fitocenotycz-
nych, w jakich występuje Petasites kablikianus,
zostały wykonane w obrębie całego zasięgu wy-
stępowania gatunku. W pracy terenowej zrezygno-
wano jedynie z dokumentowania fitocenoz,
w których lepiężnik pojawiał się z minimalnym
udziałem (+ i r), przyjmując, że nie znajduje on
tam warunków optymalnych do wegetacji. Wiel-
kość zdjęć wahała się w granicach 25—100 m2,
w zależności od wielkości płatu. W pojedynczych
przypadkach szczątkowo zachowanych fitocenoz
zdjęcia mają powierzchnię mniejszą niż 25 m2.
Wszystkie zdjęcia zostały zestawione w tabelach
fitosocjologicznych. Wstępnego uporządkowania
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(UZIĘBŁO 1997), were used as well. Of the six
plots delimited that year comprising phyto-
coenoses with Petasites kablikianus as a domi-
nant, two of them were severely damaged by
landslides that occurred in 1997 and later.
Among the four remaining plots, Petasites
kablikianus was saved as an element of phyto-
coenosis on only one and on three it suffered
from competition with subalpine tall herbs. The
border points were saved on only two of these
four remaining plots. This allowed phytosocio-
logical reléves to be repeated in 2008 and the
material was used to analyse the dynamics of
succession in the subalpine zone.

Nomenclature of the plant species was
adopted after MIREK et al. (2002).

1.3. Phytosociological research

Using Braun-Blanquet’s method, 308 phyto-
sociological reléves were made in patches with
a presence of glabrous butterbur during field re-
search carried out from 1995 to 2008. The
reléves provide evidence of the possibly wide
spectrum of phytocoenotical structures where
Petasites kablikianus occurs in the entire distri-
bution range. Phytocoenoses in which butterbur
occurred with a minimal (+ and r) percentage
were omitted from the field investigations. It
was assumed that the species did not find good
conditions for vegetation there. The dimensions
of the plots ranged from 25 to 100 m2 depending
on the size of the phytocoenosis. In single cases
of phytocoenoses remains the plots are smaller
than 25 m2. All reléves were included in phyto-
sociological tables. The initial calculation was
made on the basis of cluster analysis (CA) re-
sults using Juice 7.0 package (TICHÝ 2002). Eu-



zdjęć dokonano na podstawie analizy skupień
(CA) w programie Juice 7.0 (TICHÝ 2002). Za
współczynnik podobieństwa przyjęto odległość
euklidesową, natomiast grupowania zdjęć doko-
nano z użyciem metody minimalnej wariancji
(metoda Warda), (LEPŠ et al. 1985). Dane wyjś-
ciowe poddano następującej transformacji: r = 1,
+ = 2, 1 = 3, 2 = 5, 3 = 7, 4 = 8, 5 = 9 ( VAN DER

MAAREL 1979, 1980), pozwalającej na uwzględ-
nienie także udziału gatunków o najniższym po-
kryciu, które w fitocenozach z dominacją le-
piężnika wyłysiałego odgrywają znaczącą rolę
w tworzeniu kombinacji gatunków. W pracy, ze
względów edycyjnych, nie zamieszczono dendro-
gramów będących wynikiem przeprowadzonej
analizy, jej efektem jest podział zdjęć na poszcze-
gólne tabele oraz wstępne uporządkowanie zdjęć
w obrębie tabel. W sumie 308 zdjęć zestawiono
w 6 tabel fitosocjologicznych. Również ze wzglę-
dów edycyjnych tabelę obejmującą 153 zdjęcia
z fitocenoz ziołorośli lepiężnikowych podzielono
na dwie mniejsze (zał. 6 i 7). Jedna z nich obej-
muje 74 zdjęcia opisane jako Petasitetum kabli-
kiani (zał. 6), druga zaś 79 zdjęć; zawiera ona naj-
uboższe florystycznie płaty, które wstępnie okre-
ślono jako „zbiorowisko z Petasites kablikianus”
(zał. 7). Dzięki analizie podobieństwa płatów
w tabeli z olszynkami (Alnetum incanae) znalazły
się również płaty bez udziału warstwy drzewosta-
nu, natomiast z w pełni wykształconą kombinacją
gatunków, typową dla tego zespołu, oraz wyraź-
nie zaznaczonym nalotem olchowym (zał. 2).
W analizie zmiany średniej wartości pokrycia le-
piężnika w przedziałach wysokościowych po-
służono się średnimi wartościami pokrycia dla
poszczególnych stopni w skali Braun-Blanqueta,
wyliczonymi z odpowiadających im zakresów po-
krycia wyrażonego w procentach, np. 5 = 87,5%;
4 = 62,5% itd. (SCAMONI 1967).

Wartość systematyczną wybranych grup ga-
tunków (D) wyliczono według wzoru (SZAFER

et al. 1977):
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gdzie: z — liczba gatunków danej grupy, g —
suma wystąpień w tabeli gatunków danej grupy,
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clidean distance was used as the similarity coef-
ficient and reléves were clustered using the mi-
nimal variance method (Ward’s method) (LEPŠ

et al. 1985). The database was transformed as
follows: r = 1, + = 2, 1 = 3, 2 = 5, 3 = 7, 4 = 8,
5 = 9 (VAN DER MAAREL 1979, 1980), which al-
lowed species with minimal cover values, but
which are of great importance in forming spe-
cies combinations in patches with a dominance
of glabrous butterbur to be included. The
dendrogram, which was the result of the cluster
analysis, was not included in the paper for edi-
torial reasons. It was used as the basis for the
division into smaller tables and for the initial or-
der of the reléves. Three hundred and eight
reléves were included in six phytosociological
tables. For the same editorial reasons, the table
containing 153 relevés from tall herbs with
Petasites kablikianus was divided into two
smaller ones (Annex 6 and 7). One of them is
composed of 74 relevés described as
Petasitetum kablikiani (Annex 6), the second,
which includes 79 relevés, comprises
floristically the poorest patches, which were ini-
tially named a “community with Petasites
kablikianus” (Annex 7). Owing to the results of
the cluster analysis, patches without a tree layer
but with quite a formed species combination
typical for grey alder forests (Alnetum incanae)
and with the occurrence of alder undergrowth
were included in the table of this association
(Annex 2). In the analysis of the changes in the
average value of Petasites kablikianus cover,
mean values related to particular a Braun-
-Blanquet’s scale accounted for the cover ranges
i.e. 5 = 87.5%; 4 = 62.5% and so on (SCAMONI

1967).
The systematic value of chosen syntaxo-

nomical groups of species (D) was counted in
relation to following formulas (SZAFER et al.
1977):
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where: z — number of species from a given
group, g — the sum of occurrences of the spe-
cies from the group in the table, n — number of



n — ogólna liczba zdjęć w tabeli, t — suma
wystąpień wszystkich gatunków w tabeli.

Obliczenia wykonano z pominięciem udziału
Petasites kablikianus, którego największa fre-
kwencja nadmiernie eksponowałaby udział ga-
tunków z klasy Betulo-Adenostyletea.

Analizy zróżnicowania płatów w obrębie ze-
społu Petasitetum kablikiani dokonano metodą
nietendencyjnej analizy zgodności (DCA), sto-
sując pakiet CANOCO for Windows 4.5 (HILL,
GAUCH, 1980; ter BRAAK, ŠMILAUER 2002), za-
chowując wcześniej wspomnianą transformację
danych, jednakże usuwając z analizy Petasites
kablikianus, którego udział jako głównego do-
minanta mocno zaciemniał obraz zróżnicowania
analizowanych płatów.

Nazewnictwo gatunków przyjęto — jak już
wspomniano — za MIRKIEM et al. (2008),
zespołów roślinnych za MATUSZKIEWICZEM

(2008), natomiast mszaków — za OCHYRĄ et al.
(2003).

1.4. Badania siedliskowe

W trakcie badań siedliskowych na całym ob-
szarze występowania lepiężnika, w różnych ty-
pach fitocenoz z jego udziałem, pobrano 62 pró-
by glebowe. Próby (wielkości ok. 1 kg) pobiera-
no: w fitocenozach ziołorośli subalpejskich
(9 prób), w ziołoroślach na siedliskach synan-
tropijnych, głównie na przydrożach (5 prób),
w zbiorowiskach leśnych z udziałem lepiężnika
wyłysiałego, przede wszystkim w olszynkach
(13 prób), w ziołoroślach porastających osuwi-
ska (9 prób), w zaroślach wierzbowych, na alu-
wiach rzek górskich (4 próby) oraz w najliczniej
reprezentowanych na obszarze zasięgu ziołoro-
ślach na przypotokowych żwirowiskach (22 pró-
by), (tabela 2).

Próby glebowe podzielono a priori na grupy
siedliskowe, kierując się rodzajem siedliska lub
typem fitocenozy. Poszczególne typy siedlisko-
we obejmowały zatem:
— subalpejskie (ALP) — najczęściej bardzo

strome stoki, stożki piarżyskowe, rzadziej
łagodnie nachylone, wilgotne niecki wy-
pełnione rumoszem skalnym;
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reléves in table, t — the sum of occurrences of
all species in the table.

The percentage of Petasites kablikianus that
had the largest frequency and that would exces-
sively expose the share of species from Betu-
lo-Adenostyletea was excluded from the calcula-
tions.

Analysis of the differentiation of Petasitetum
kablikiani association patches was made using
detrended correspondence analysis (DCA) in the
package CANOCO for Windows 4.5 (HILL,
GAUCH, 1980; ter BRAAK, ŠMILAUER 2002) retain-
ing data transformation mentioned above but ex-
cluding Petasites kablikianus from the analysis
because its percentage as a dominant strongly
disturbed the structure of phytocoenoses diffe-
rentiation.

Nomenclature of species, as was mentioned
above, was adopted after MIREK et al. (2002), of
associations after MATUSZKIEWICZ (2008) and of
mosses after OCHYRA et al. (2003).

1.4. Habitat research

During habitat investigations, 62 soil sam-
ples were collected in all ranges of butterbur
distribution in Poland in different types of
phytocoenoses where it occurred. The sam-
ples (about 1 kg of weight) were collected in
subalpine tall herbs phytocoenoses (9 sam-
ples); in tall herbs on synanthropic habitats,
mainly on roadsides (5 samples); in riparian
forest phytocoenoses, mainly in alder trees
(13 samples); in tall herbs on lanslides
(9 samples); in willow thickets on alluvia of
montane rivers (4 samples); and in the most
numerously represented tall herbs on alluvial
gravels on stream banks (22 samples), (Ta-
ble 2).

Soil samples were divided a priori into habi-
tat groups in relation to the type of habitat or
phytocoenosis. The groups comprise:
— subalpine (ALP) — frequently very steep

slopes and screes; rarely moist slope troughs
filled with rock debris;

— landslides (LS) — similar to subalpine sites
in structure but located in lower montane lo-

5 — Petasites...
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Table 2. Points of soil sample collection
Tabela 2. Miejsca poboru prób glebowych

Type of
habitat

Typ
siedliska

Location
Lokalizacja

Mountain band (Region)
Pasmo górskie (Region)

No. of
sample
Numer
próby

Type of phytocoenosis
Rodzaj fitocenozy

1 2 3 4 5

ALP the Babia Góra Mt
Babia Góra

the Żywiecki Beskid Mts
Beskid Żywiecki

1—7 tall herbs on a slope
ziołorośla na stoku

the Small Snow Cirque
Mały Śnieżny Kocioł

the Giant Mts
Karkonosze

8, 9

OTH Jasiołka stream
potok Jasiołka

the Low Beskid Mts
Beskid Niski

10 tall herbs on the roadside
ziołorośla na przydrożu

the Kościeliska Valley
Dolina Kościeliska

the Western Tatra Mts
Tatry Zachodnie

11

the Chochołowska Valley
Dolina Chochołowska

the Western Tatra Mts
Tatry Zachodnie

12, 13

Terebowiec stream
potok Terebowiec

the Bieszczady Mts
Bieszczady

14 tall herbs on the road
ziołorośla na asfaltowej drodze

AT the Kamienica Łącka stream
potok Kamienica Łącka

the Gorce Mts
Gorce

15 carpathian alder forest
olszynka karpacka

Marków stream (Zawoja village)
potok Marków (Zawoja)

the Żywiecki Beskid Mts
Beskid Żywiecki

16, 17

Skawica stream (Białka village)
potok Skawica (Białka)

the Żywiecki Beskid Mts
Beskid Żywiecki

18 riparian willow forest
łęg wierzbowy

Targoszówka stream
potok Targoszówka

the Small Beskid Mts
Beskid Mały

19 carpathian alder forest
olszynka karpacka

the Białka River (Krempachy village)
Białka (Krempachy)

the Podhale
Podhale

20

Jaworowy stream (Jurgów village)
potok Jaworowy (Jurgów)

the High Tatra Mts
Tatry Wysokie

21

the Kamienica Łącka stream
potok Kamienica Łącka

the Gorce Mts
Gorce

22

Wołosatka stream
potok Wołosatka

the Bieszczady Mts
Bieszczady

23

Marków stream (Zawoja village)
potok Marków (Zawoja)

the Żywiecki Beskid Mts
Beskid Żywiecki

24, 26, 27

Terebowiec stream (nearby hotel ruins)
potok Terebowiec (przy ruinach
hotelu)

the Bieszczady Mts
Bieszczady

25

LS the Dunajec river valley
dolina Dunajca

the Pieniny Mts
Pieniny

28 tall herbs on a landslide
ziołorośla na osuwisku

the Small Sopotnia stream (Rycerka
village)
potok Sopotnia Mała (Rycerka)

the Żywiecki Beskid Mts

Beskid Żywiecki

29

the Kościeliska Valley
Dolina Kościeliska

the Western Tatra Mts
Tatry Zachodnie

30

Nasiczne (nearby quarry)
Nasiczne (koło kamieniołomu)

the Bieszczady Mts
Bieszczady

31
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1 2 3 4 5

Terebowiec stream
potok Terebowiec

the Bieszczady Mts
Bieszczady

32, 33

the Chochołowska Valley
Dolina Chochołowska

the Western Tatra Mts
Tatry Zachodnie

34

the Kamienica Łącka stream
potok Kamienica Łącka

the Gorce Mts
Gorce

35

Nasiczne (quarry)
Nasiczne (kamieniołom)

the Bieszczady Mts
Bieszczady

36 tall herbs on rock debris
ziołorośla na rumowisku skalnym

PK the Small Sopotnia stream (Rycerka
village)
potok Sopotnia Mała (Rycerka)

the Żywiecki Beskid Mts

Beskid Żywiecki

37 tall herbs on the alluvia
ziołorośla na żwirowisku

the Chochołowska Valley
Dolina Chochołowska

the Western Tatra Mts
Tatry Zachodnie

38

Marków stream (Zawoja village)
potok Marków (Zawoja)

the Żywiecki Beskid Mts
Beskid Żywiecki

39—41

the Białka River (Bukowina Tatrzańska
village)
Białka (Bukowina Tatrzańska)

the Podhale

Podhale

42

Hylaty stream (Zatwarnica village)
potok Hylaty (Zatwarnica)

the Bieszczady Mts
Bieszczady

43

the San River valley (Sękowiec village)
dolina Sanu (Sękowiec)

the Bieszczady Mts
Bieszczady

44

the San River valley (Górna Solinka
village)
dolina Sanu (Górna Solinka)

the Bieszczady Mts

Bieszczady

45

Roztoka stream (Roztoki Górne village)
potok Roztoka (Roztoki Górne)

the Bieszczady Mts
Bieszczady

46

Kocierzanka stream (Kocierz Moszcza-
nicki village)
potok Kocierzanka (Kocierz Moszcza-
nicki)

the Small Beskid Mts

Beskid Mały

47

the Kamienica Łącka stream
potok Kamienica Łącka

the Gorce Mts
Gorce

48, 49

Marków stream (Zawoja village)
potok Marków (Zawoja)

the Żywiecki Beskid Mts
Beskid Żywiecki

50, 51

Jaworowy stream (Jurgów village)
potok Jaworowy (Jurgów)

the High Tatra Mts
Tatry Wysokie

52

the Białka River (Łysa Polana village)
Białka (Łysa Polana)

the High Tatra Mts
Tatry Wysokie

53

the Kościeliska Valley (near exit from
the Mroźna Cave)
Dolina Kościeliska (koło wyjścia z Jas-
kini Mroźnej)

the Western Tatra Mts

Tatry Zachodnie

54

Wołosatka stream
potok Wołosatka

the Bieszczady Mts
Bieszczady

55, 56

Nasiczniański stream (Nasiczne village)
potok Nasiczniański (Nasiczne)

the Bieszczady Mts
Bieszczady

57

Jasiołka stream
potok Jasiołka

the Low Beskid Mts
Beskid Niski

58

5*



— osuwiska (LS) — strukturą przypominające
siedliska subalpejskie, ale zlokalizowane
w niższych położeniach, strome fliszowe sto-
ki bezpośrednio nad potokami, obrywy zbo-
czy dolin, typowe osuwiska;

— łęgowe (AT) — siedliska pod olszynkami
lub sporadycznie łęgami wierzbowymi wy-
stępującymi w najniższych położeniach, przy
dolnej granicy zasięgu Petasites kablikia-
nus;

— zaroślowe (TH) — ustabilizowane żwirowi-
ska porośnięte zaroślami wierzbowymi;

— żwirowiska (PK) — typowe młode żwirowi-
ska położone w bezpośrednim sąsiedztwie
koryta potoku;

— synantropijne (OTH) — przydroża, niety-
powe stanowiska na łąkach w obrębie terasy
zalewowej oraz droga asfaltowa w dolinie
Terebowca, w rezerwacie ścisłym Biesz-
czadzkiego Parku Narodowego.

W celu ujednolicenia prób pobierano je z głę-
bokości 10—25 cm (w zależności od stopnia
wykształcenia gleby), z górnej warstwy rizo-
sfery, w okresie wiosennym (maj i czerwiec)
2007 r. i (maj, czerwiec) 2008 r. W przypadku
doliny Terebowca (przypadek OTH8) zebrano
próbkę całej wytworzonej gleby o miąższości
5 cm.

We wszystkich próbach oznaczono:
— kwasowość czynną i hydrolityczną (w wo-

dzie destylowanej i 1n KCl),
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calities, steep flysch slopes near streams,
slumps of stream banks, typical landslides;

— riparian forest (AT) — habitats under alder
and willow forests occurring in the lower
zone and near the low border of Petasites
kablikianus distribution;

— thickets (TH) — stabilised alluvia over-
grown with the willow thickets;

— alluvial gravels (PK) — typical young
gravel heaps located near stream beds;

— synanthropic (OTH) — roadsides, untypical
sites on meadows inside the flood terrace
and beside an asphalt road in the Terebowiec
stream valley in an area of strict protection
of the Bieszczadzki National Park.

For unification of samples, they were col-
lected from depths of 10—25 cm (depending on
soil development) from the upper part of
rhizosphere in the spring (May and June) of
2007 and (May and June) of 2008. In the case of
the Terebowiec stream valley (case OTH8), the
sample included entire layer of soil about 5 cm
thick.

In all of the samples the following parameters
were determined:
— active and hydrolytic acidity (in distilled wa-

ter and in 1n KCl),
— granulometric composition (using Casa-

grande’s aerometric method with Prószyń-
ski’s modification), (DOBRZAŃSKI, UZIAK

1970),

1 2 3 4 5

TH the Białka River (surroundings of
Krempachy village)
Białka (okolice Krempachów)

the Podhale

Podhale

59 willow thickets
zarośla wierzbowe

the Biały Dunajec River (Biały Duna-
jec village)
Biały Dunajec (Biały Dunajec)

the Podhale

Podhale

60

the Siwa Woda stream
Siwa Woda

the Western Tatra Mts
Tatry Zachodnie

61

the Skawica River (Białka village)
potok Skawica (Białka)

the Żywiecki Beskid Mts
Beskid Żywiecki

62

A b b r e v i a t i o n s: ALP — subalpine habitats, OTH — synanthropic habitats, AT — riparian forests, LS — landslides, PK — riparian tall herbs Petasite-
tum kablikiani, TH — riparian willow thickets.

S k r ó t y: ALP — siedliska subalpejskie, OTH — inne, głównie synantropijne, AT — olszynki, LS — osuwiska, PK — ziołorośla Petasitetum kablikiani na
przypotokowych żwirowiskach, TH — zarośla wierzbowe na brzegach rzek.

cont. tab. 2
cd. tab. 2



— skład mechaniczny (metodą areometryczną
Casagrande’a w modyfikacji Prószyńskiego),
(DOBRZAŃSKI, UZIAK 1970),

— zawartość CaCO3 (aparatem Scheiblera),
— procentowy udział części szkieletowych (po-

wyżej 1 mm średnicy) — metodą wagową.
Oznaczenie zawartości pozostałych składni-

ków chemicznych gleb zlecono pracowni anali-
tycznej Ośrodka Badań i Kontroli Środowiska
w Katowicach. Zawartość azotu ogólnego zo-
stała oznaczona metodą Kiejdahla, a zawartość
węgla utlenialnego — metodą Tiurina. Oznacze-
nia zawartości przyswajalnych form potasu i fos-
foru dokonano metodą Egnera-Riehma. W przy-
padku magnezu zastosowano metodę ekstrakcji
z użyciem 0,05 n roztworu HCl, co powoduje
uzyskanie nieco zawyżonych wyników w stosun-
ku do powszechnie stosowanej w badaniach gle-
bowych metody Schachtschabela, w której jony
magnezu uwalniane są w roztworze 0,025 n
CaCl2.

W badaniach nie uwzględniono stopnia wil-
gotności gleby. Odległość dzieląca poszczególne
punkty uniemożliwiła pobór prób w ujednolico-
nych warunkach atmosferycznych.

W analizie składowych głównych (PCA)
i analizie skupień (CA) (STANISZ 2007) korzysta-
no z wartości wszystkich analizowanych para-
metrów glebowych: zawartość P2O5, MgO, K2O,
CaCO3, N, C, materii organicznej, współczynnik
humifikacji C/N, pHH2O, pHKCl, procent wagowy
części ziemistych i szkieletu w próbce gleby.

W celu oszacowania ilości materii organicz-
nej dostarczanej przez osobniki Petasites kabli-
kianus zajmowanym przez nie siedliskom pobra-
no próby z dwóch stanowisk (ziołorośla na żwi-
rowisku w dolinie potoku Wołosatka —
Bieszczadzki Park Narodowy, oraz w dolinie
potoku Kamienica Łącka — Gorczański Park
Narodowy). Materiał z Bieszczadzkiego PN po-
chodził z ustabilizowanego siedliska i repre-
zentowany był przez osobniki wieloletnie, po-
łączone siecią grubych kłączy. Natomiast osob-
niki z Gorczańskiego PN były pochodzenia
generatywnego, w wieku ok. 1—3 lat, zbudowa-
ne z pojedynczych modułów, z inicjalnego sta-
dium sukcesji na siedlisku popowodziowym.
Stanowiło je w sumie 40 ramet (fragment kłącza
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— CaCO3 content (using Scheibler’s apparatus),
— weight percentage of soil skeleton (over

1 mm diameter).
Determination of other chemical parameters

was done by the laboratory of the Centre of Re-
searches and Environment Monitoring in Ka-
towice. Total nitrogen content was determined
using Kiejdahl’s method and oxidisable carbon
content using Turin’s method. Determination of
the available potassium and phosphorus content
was done using Egner-Riehm’s method. For
magnesium determination an extraction of
0.05 n solution of HCl was used. This found
a higher content than in the Schachtschabel’s
method (commonly used in Poland) in which
magnesium ions are extracted with a 0.025 n so-
lution of CaCl2.

The soil moisture measurements were not in-
cluded. The distance between particular patches
made it impossible to collect the samples in uni-
fied atmospheric conditions.

The principal component analysis (PCA) and
cluster analysis (CA) (STANISZ 2007) were per-
formed on the basis of the values of all of the
analysed parameters of soil: content of P2O5,
MgO, K2O, CaCO3, N, C, organic matter,
humification coefficient (C/N), pHH2O, pHKCl,
weight percentage of soil parts (< 1 mm) and
skeleton in the sample of soil.

Samples of growing ramets were collected on
two sites (phytocoenoses on gravel in the
Wołosatka stream valley — the Bieszczadzki NP
and in the Kamienica Łącka stream valley —
the Gorczański NP) in order to estimate to what
degree Petasites kablikianus specimens furnish
the soil with organic matter. The material from
the Bieszczadzki NP originated from a stabilised
habitat and was represented by several-year-old
specimens connected with thick rhizomes. The
specimens from the Gorczański NP grew on
gravel in the initial stage of succession, and they
were seed-derived specimens about 1—3 years
of age, and were single modules. There were
40 ramets in total (fragment of rhizome with
leaves and roots without an inflorescence shoot;
material was collected after flowering). The
plants were dug out and partly washed in a way
to minimalise losses of the phytomass of the un-



wraz z liśćmi asymilacyjnymi i korzeniami, bez
kwiatostanów, materiał pobierano po okresie
kwitnienia). Rośliny zostały wykopane oraz czę-
ściowo wypłukane ze żwirowiska, w sposób
ograniczający do minimum straty w pozyskaniu
pełnej masy organów podziemnych (część ko-
rzeni wnikająca w szczeliny między dużymi blo-
kami skalnymi została odcięta, ze względu na
brak możliwości ich wydobycia). Rośliny zo-
stały oczyszczone, podzielone na organy nad-
ziemne (w tym osobno blaszki liściowe i ogon-
ki) oraz podziemne (kłącza i korzenie), wysu-
szone w 105°C do stałej wagi, a następnie
zważone. Obliczając procentowy udział poszcze-
gólnych organów w ogólnej biomasie pojedyn-
czej ramety, arbitralnie doliczono 10% do masy
korzeni, uwzględniając w ten sposób straty po-
wstałe podczas pobierania niektórych ramet.

Podczas wykonywania zdjęć fitosocjologicz-
nych w wybranych losowo płatach na obszarze
Gorców, Tatr Zachodnich i Beskidu Żywieckie-
go liczono również liczbę pędów lepiężnika na
powierzchni 1 m2, w różnych stadiach rozwojo-
wych fitocenoz z jego udziałem. Ilość suchej
masy na 1 m2 siedliska, dostarczanej przez pędy
wegetatywne wraz z korzeniami, oszacowano na
podstawie iloczynu średniej liczby pędów na
1 m2 i średniej masy części nadziemnych i pod-
ziemnych uzyskanej z analizy wagowej, osobno
dla osobników juwenilnych (1—3-letnich, po-
chodzących z wczesnych faz sukcesyjnych)
i starszych (wieloletnich, pochodzących z usta-
bilizowanych fitocenoz).

1.5. Badania morfologiczne

W analizie morfologii osobników Petasites
kablikianus dokonano pomiaru 13 wybranych
cech morfologicznych, opisujących ogólny po-
krój rośliny, 722 ramet gynodynamicznych, po-
chodzących z różnych populacji, rosnących na
jednym typie siedliska — przypotokowych żwi-
rowiskach, w całym zasięgu występowania ga-
tunku na terenie Polski.

Pomiary wykonywano na przełomie fenofazy
kwitnienia i dojrzewania nasion, gdy zarówno
liście asymilacyjne, jak i kwiatostany są już
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derground organs (parts of roots penetrating
cracks between large rock blocks were cut be-
cause they were impossible to extract). Plants
were cleaned, divided into aboveground parts
(petioles and blades separately) and under-
ground parts (rhizomes and roots). They were
dried at 105°C to a constant weight and then
weighed out. In calculating the percentage of
particular organs in the total phytomass of sin-
gle ramet, 10% was arbitrarily added to the root
biomass, to compensate for losses generated
during the collection of some ramets.

During the phytosociological research, in ran-
domly chosen phytocoenoses at different stages
of succession, the number of butterbur shoots
per 1 m2 was counted in the Gorce Mts, the
Western Tatra Mts and the Żywiecki Beskid
Mts. The amount of the dry mass of butterbur
ramets in 1 m2 of soil was estimated on the ba-
sis of the product of average number of shoots
per 1 m2 and the average mass of above- and
underground parts obtained in weight analysis,
which was performed separately for juvenile
specimens (1—3 years old, and originating from
the initial succession stages) and older ones
(several years old, and originating from stabi-
lised phytocoenoses).

1.5. Morphological research

In order to analyse the morphology of Pe-
tasites   kablikianus individuals,   the   measure-
ments of 13 chosen traits that showed the ge-
neral shape of the plant for 722 gynodynamic
ramets originating from different populations
from the entire Polish range of species distribu-
tion, but from only one type of habitat —
stream-bank gravels, were done.

Measurements were made at the turn of
blooming and fruit ripening phenophases when
both the leaves and inflorescences are mature.



w pełni dojrzałe. Sporządzano je w okresie
1998—2002. Z powodu ich relatywnie dłuższej
wegetacji pomiarom poddano jedynie osobniki
gynodynamiczne. Do analizy wybrano nastę-
pujące cechy opisujące morfologię pędu genera-
tywnego, kłącza i liści asymilacyjnych Petasites
kablikianus (ryc. 1a i b):
1. Pędy generatywne:

— długość najniższego liścia (DNL),
— szerokość najniższego liścia (SNL),
— długość najwyższego liścia (DWL),
— szerokość najwyższego liścia (SWL),
— liczbę koszyczków (LK).

2. Kłącza:
— długość pierwszego międzywęźla (DL1W),
— średnicę pierwszego międzywęźla (S1W).

3. Liście asymilacyjne:
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They were made from 1998 to 2002. The rela-
tively longer vegetation allowed to choose for
measurements of only gynodynamic individuals.
The following traits showing the morphology of
generative shoot, rhizome and leaves of Peta-
sites kablikianus (Fig. 1a and b) were chosen to
analysis:
1. Generative shoots:

— length of the lowest leaf (DNL),
— width of the lowest leaf (SNL),
— length of the highest leaf (DWL),
— width of the highest leaf (SWL),
— number of heads (calathides) (LK).

2. Rhizomes:
— length of the first internode (DL1W),
— diameter of the first internode (S1W).

3. Leaves:

Fig. 1a. The traits of the gynodynamic shoot of Peta-
sites kablikianus
Ryc. 1a. Cechy opisujące pęd gynodynamiczny P. ka-
blikianus

Fig. 1b. The traits of the leaf of Petasites kablikianus
Ryc. 1b. Cechy opisujące liść asymilacyjny P. kablikianus



— długość ogonka (DLO),
— średnicę ogonka u nasady (SON),
— średnicę ogonka pod blaszką (SOPB),
— długość blaszki (DLB),
— szerokość blaszki (SBL),
— kąt między głównymi wewnętrznymi ner-

wami (KNE).
Materiał badawczy zbierano w następujących

miejscach:
W piętrze subalpejskim:
1. Karkonosze (Mały Śnieżny Kocioł), 1 280 m

n.p.m.
2. Beskid Żywiecki (Babia Góra), 1 440—1 640 m

n.p.m.
W reglu dolnym:
3. Beskid Żywiecki (doliny potoków: Marków

i Rybny, w masywie Babiej Góry), 650 m
n.p.m. i 700 m n.p.m.

4. Tatry Zachodnie (doliny Potoku Chochołow-
skiego i Potoku Kościeliskiego), 925 m
n.p.m. i 941 m n.p.m.

5. Tatry Wysokie (dolina Białki), 979 m n.p.m.
6. Gorce (dolina Kamienicy Łąckiej, 730 m

n.p.m., dolina potoku Poręba, 685 m n.p.m.,
dolina potoku Lepietnica, 686 m n.p.m. oraz
dolina potoku Ochotnica, 830 m n.p.m.).

7. Beskid Niski (dolina potoku Jasiołka), 393 m
n.p.m.

8. Bieszczady Zachodnie (doliny potoków Raz-
toka i Smerek, u podnóży Połoniny Wetliń-
skiej), 660 m n.p.m. i 622 m n.p.m.

W piętrze pogórza:
9. Pieniny (dolina Dunajca), 400 m n.p.m.

10. Pogórze Dynowskie (okolice Brzozowa),
379 m n.p.m.

11. Podhale (dolina Białki — Krempachy,
594 m n.p.m., dolina Białego Dunajca —
Biały Dunajec, 676 m n.p.m., dolina Czar-
nego Dunajca — Długopole, 613 m n.p.m.).

12. Odcinek w pobliżu ujścia Kamienicy do
Dunajca, w okolicach Zabrzeża (500 m
n.p.m.).

Na każdym z wymienionych stanowisk po-
miarom poddawano jednorazowo 10—25 losowo
wybranych ramet. Wielkość próby zależała od li-
czebności pędów gynodynamicznych w bada-
nym płacie z udziałem lepiężnika. Najmniejsze
próby pobierano z najniżej położonych stano-
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— length of the petiole (DLO),
— diameter of the petiole base (SON),
— diameter of the petiole under the blade

(SOPB),
— length of the blade (DLB),
— width of the blade (SBL),
— angle between the main internal veins

(KNE).
The material was collected in following lo-

calities:
In subalpine zone:
1. The Giant Mts (the Small Snow Cirque),

1 280 m a.s.l.
2. The Żywiecki Beskid Mts (the Babia Góra

Mt), 1 440—1 640 m a.s.l.
In the lower montane zone:
3. The Żywiecki Beskid Mts (Marków and

Rybny stream valleys in the Babia Góra mas-
sif), 650 and 700 m a.s.l.

4. The Western Tatra Mts (the Chochołowski
and the Kościeliski stream valleys), 925 m
a.s.l. and 941 m a.s.l.

5. The High Tatra Mts (Białka stream valley),
979 m a.s.l.

6. The Gorce Mts (the Kamienica Łącka stream
valley, 730 m a.s.l.; the Poręba stream valley,
685 m a.s.l.; Lepietnica stream valley, 686 m
a.s.l. and Ochotnica stream valley, 830 m
a.s.l.).

7. The Low Beskid Mts (Jasiołka stream valley),
393 m a.s.l.

8. The Western Bieszczady Mts (Raztoka and
Smerek stream valleys on the foothill of the
Połonina Wetlińska Mt), 660 m a.s.l. and
622 m a.s.l.

In the foothill zone:
9. The Pieniny Mts (the Dunajec River valley),

400 m a.s.l.
10. The Dynowskie Foothill (Brzozów town

surroundings), 379 m a.s.l.
11. The Podhale (the Białka River valley —

Krempachy, 594 m a.s.l.; the Biały Dunajec
River valley — Biały Dunajec, 676 m a.s.l.;
the Czarny Dunajec River valley — Dłu-
gopole, 613 m a.s.l.).

12. Near to the mouth of the Kamienica stream
into the Dunajec River, surroundings of
Zabrzeż (500 m a.s.l.).



wisk, zlokalizowanych przy dolnej granicy za-
sięgu lepiężnika wyłysiałego, gdyż tam tworzył
on już tylko powierzchniowo niewielkie fitoce-
nozy, z ograniczoną liczbą pędów. W przypadku
małej liczebności pędów mierzono wszystkie ra-
mety tworzące dany płat.

Na powierzchniach z Babiej Góry, Gorców,
Pienin, Tatr Zachodnich i Tatr Wysokich bada-
nia powtarzano w trzech kolejnych sezonach we-
getacyjnych (1998—2000). Jednak po stwierdze-
niu braku stale utrzymujących się z sezonu na
sezon statystycznie istotnych różnic w zmienno-
ści poszczególnych cech bazę danych uzupełnio-
no jeszcze w latach 2002—2003 o jednorazowe
pomiary grup osobników występujących na gra-
nicy zasięgu, w najniższych położeniach Gor-
ców, w Kotlinie Nowotarskiej oraz w Beskidzie
Niskim, Bieszczadach i na Pogórzu Dynowskim.
Do analizy porównawczej włączono również
wcześniej mierzone osobniki z piętra subalpej-
skiego Babiej Góry w Beskidzie Żywieckim
i z Karkonoszy (UZIĘBŁO 2004).

We wstępnej analizie zróżnicowania poszcze-
gólnych populacji, ze względu na dużą liczbę
prób, rozkłady poszczególnych cech morfolo-
gicznych porównano, uwzględniając następu-
jący geograficzny podział analizowanych osob-
ników:
1. Grupa LowBes — ramety z Doliny Jasiołki

w Beskidzie Niskim (grupę wyróżniono ze
względu na wyraźną izolację w stosunku do
ośrodka zachodnio- i wschodniokarpackiego).

2. Grupa WCarpMt — ramety z regla dolnego
(podnóże Babiej Góry, Tatry Zachodnie, Ta-
try Wysokie, Gorce).

3. Grupa WCarpFh — ramety z Kotliny Nowo-
tarskiej, podnóży Gorców oraz Pienin.

4. Grupa ECarpMt — ramety z powierzchni
położonych w Bieszczadach.

5. Grupa ECarpFh — ramety z Pogórza Dy-
nowskiego.

6. Grupa GiantSalp — ramety z piętra subalpej-
skiego w Karkonoszach.

7. Grupa WCarpSalp — ramety z piętra subal-
pejskiego Babiej Góry.
W szczegółowej analizie zróżnicowania mor-

fologicznego w węższej skali ramety z poszcze-
gólnych powierzchni, na których dokonywano
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On each site mentioned above from 10 to 25
randomly chosen ramets were measured. The
size of the sample was dependent on the abun-
dance of butterbur shoots in analysed patch. The
smallest samples (about ten shoots) were col-
lected from the sites at the lowest altitude lo-
cated near the border of the Petasites kablikianus
distribution range because it forms a small
phytocoenoses with a limited number of indivi-
duals there. In the case of a small number of
shoots in the patch, all of them were measured.

The measurements were repeated in the three
subsequent vegetation seasons (1998—2000) on
plots located in the Babia Góra Mt, the Gorce
Mts, the Pieniny Mts, the Western Tatra Mts and
the High Tatra Mts. Any statistically significant
differences of the analysed variables from sea-
son to season were ascertained. Therefore the
database was completed in 2002—2003 by sin-
gle measurements of the groups of specimens
occurring near the borders of the distribution
range — in the lowest localities in the Gorce
Mts, in the Podhale, in the Low Beskid Mts, the
Bieszczady Mts and in the Dynowskie Foothill.
In comparison analysis the specimens from the
subalpine zone of the Babia Góra Mt and the
Giant Mts, which had been measured earlier
(UZIĘBŁO 2004), were included.

In the initial analysis of differentiation of the
populations, because of great number of sam-
ples, the ranges of particular morphological
traits were compared using a geographical divi-
sion of the analysed specimens:
1. LowBes group — ramets from the Jasiołka

stream valley in the Low Beskid (it was created
because of its distinct isolation in relation to
the western and eastern carpathian centre).

2. WCarpMt group — ramets from the lower
montane zone (foothills of the Babia Góra
Mt, of the Western Tatra Mts, the High Tatra
Mts, the Gorce Mts).

3. WCarpFh group — ramets from Podhale, the
foothills of the Gorce Mts and the Pieniny
Mts.

4. ECarpMt group — ramets from the patches
located in the area of the Bieszczady Mts.

5. ECarpFh group — ramets from the Dy-
nowskie Foothills.

6 — Petasites...



pomiarów, traktowano jako odrębne grupy
osobników.

W celu określenia „ciągłości” morfologicznej
osobników występujących wzdłuż dolin cieków,
od regla dolnego aż po piętro pogórza, prze-
prowadzono analizę skupień (CA) dla osobni-
ków pochodzących z Kamienicy Łąckiej, Białki
oraz Potoków Chochołowskiego, Kościeliskiego
i Czarnego Dunajca. Powierzchnie badawcze
znajdowały się:
— w dolinie Białki — w okolicach Łysej Pola-

ny (po słowackiej stronie, gdyż występują
tam żwirowiska z rozległymi płatami Petasi-
tetum kablikiani), 979 m n.p.m. (BMt),
i w okolicach miejscowości Krempachy,
594 m n.p.m. (BFh);

— w dolinie Dunajca — na żwirowiskach poto-
ków źródłowych, Potoku Chochołowskiego
(925 m n.p.m.) i Potoku Kościeliskiego
(941 m n.p.m.) (DMt), następnie nad Czar-
nym Dunajcem, w pobliżu miejscowości Dłu-
gopole (713 m n.p.m.) (DFh), oraz w Kro-
ścienku nad Dunajcem (400 m n.p.m.) (DFhP);

— w dolinie Kamienicy Łąckiej — niedaleko
polany Trusiówka (730 m n.p.m.) (KMt),
oraz między Szczawą a Zabrzeżem (500 m
n.p.m.) (KFh).

Analizie poddano 347 pędów gynodynamicz-
nych, stosując jako metodę aglomeracji metodę
minimalnej wariancji (metoda Warda), natomiast
jako miarę odległości — odległość euklidesową
(LEPŠ et al. 1985). Ze względu na czytelność
dendrogramu ilustracja dotyczy wybranych loso-
wo 147 osobników, reprezentujących wszystkie
powierzchnie badawcze, przy czym ogólna ten-
dencja podziału została utrzymana (ryc. 45).

W analizie plastyczności morfologicznej ga-
tunku korzystano również z osobników gynody-
namicznych pochodzących z przeprowadzonego
w 1994 r. eksperymentu przesadzenia 20 ramet
z piętra subalpejskiego i regla dolnego Babiej
Góry na żwirowisko Wilczego Potoku w Beski-
dzie Śląskim. Eksperyment transplantacji został
bardziej szczegółowo opisany w dalszej części
opracowania (rozdz. 1.6).

Morfologiczne zróżnicowanie analizowanych
osobników (ramet) zostało określone metodą
analizy dyskryminacyjnej (DFA) oraz analizy
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6. GiantSalp group — ramets from subalpine
zone in the Giant Mts.

7. WCarpSalp group — ramets from the subal-
pine zone of the Baba Góra Mt.
In a more detailed analysis of the morpho-

logical differentiation, the ramets from parti-
cular plots, where they were measured, were
treated as separate groups.

In order to ascertain the morphological “con-
tinuity” of specimens occurring along the river
valleys from the lower montane zone down to
the foothill zone, cluster analysis (CA) with
ramets from the Kamienica Łącka stream, the
Białka River, the Chochołowski and Kościeliski
streams and the Czarny Dunajec River was per-
formed. The studied plots were located:
— in the Białka River valley — in the vicinity

of Łysa Polana (on the Slovak side of the
river because only there did large patches
Petasitetum kablikiani occur), 979 m a.s.l.
(BMt) and in the vicinity of the village of
Krempachy, 594 m a.s.l. (BFh);

— in the Dunajec River valley — on alluvia of
spring streams, the Chochołowski Stream
(925 m a.s.l.) and the Kościeliski Stream
(941 m a.s.l.) (DMt), in the Czarny Dunajec
River valley near the village of Długopole
(713 m a.s.l.) (DFh) and in Krościenko in the
Dunajec River valley (400 m a.s.l.) (DFhP);

— in the Kamienica Łącka stream valley —
near the Trusiówka Glade (730 m a.s.l.)
(KMt) and between Szczawa and Zabrzeż
(500 m a.s.l.) (KFh).

Three hundred and forty-seven gynodynamic
shoots were analysed using cluster analysis (CA)
in the Statistica 8.0 package. The similarity of
objects was calculated using the Euclidean dis-
tance, and they were clustered with minimal
variance method (Ward’s method) (LEPŠ et al.
1985). In order to make the dendrogram read-
able, only 147 randomly chosen specimens rep-
resenting all of the plots studied are shown in
the figure, but the general tendency of division
was maintained (Fig. 45).

In the analysis of morphological plasticity, 20
ramets used in an experiment of transplantation
(made in 1994) from the subalpine and the lower
montane zone of the Babia Góra massif on alluvium



skupień (CA) (MAREK 1989; STANISZ 2007)
z użyciem pakietu Statistica 8.0. Wszystkie
zmienne zostały zweryfikowane pod względem
głównych założeń zastosowanych analiz, tj.:
normalności rozkładu — test Kołmogorowa-
-Smirnowa, jednorodności wariancji — test
M-Boxa, oraz obecności tzw. wartości od-
stających (STANISZ 2007). Ostatecznie w analizie
dyskryminacyjnej korzystano z danych z pomia-
rów biometrycznych wykonanych na 664 osob-
nikach (rametach). 58 ramet o cechach znacząco
odbiegających od wartości średnich (8% zbada-
nej próby) odrzucono, by zachować rozkład nor-
malny poszczególnych zmiennych.

Aby wstępnie określić, czy w przypadku ba-
danych populacji możemy mieć do czynienia
z genetycznie utrwalonymi ekotypami, a także
dla zweryfikowania tezy o plastyczności gatun-
ku, sporządzono analizę porównawczą mikro-
struktury nasion lepiężnika, zakładając, że cechy
morfologiczne organów generatywnych, szcze-
gólnie nasion i owoców, odznaczają się stałością
wzoru rozwojowego i strukturalnego, zatem pod-
legają znacznie mniejszym modyfikacjom spo-
wodowanym wpływem środowiska niż cechy
organów wegetatywnych (LATOWSKI 2003). Owo-
cem w obrębie rodzaju Petasites jest jednona-
sienna, sucha, niepękająca niełupka z pojedynczą
komorą, w której znajduje się nasienie. W nie-
łupce łupina nasienna i ściana owocu (owocnia)
ściśle do siebie przylegają, ale nie są zlane całko-
wicie (HARRIS 1994). Dojrzała niełupka na szczy-
cie zaopatrzona jest w puch kielichowy.

W tym celu w Pracowni Mikroskopii Skanin-
gowej Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska
Uniwersytetu Śląskiego zostały również prze-
analizowane cechy skulptury powierzchni nie-
łupek oraz puchu kielichowego osobników Peta-
sites kablikianus, pochodzących z różnych pasm
górskich oraz z różnych pięter klimatyczno-roś-
linnych.

Do analizy jakościowych cech morfologicz-
nych wybrano losowo po 20 owoców, pocho-
dzących z następujących siedmiu stanowisk ba-
dawczych:
A. Piętro subalpejskie:

1. Karkonosze — Mały Śnieżny Kocioł (zio-
łorośla subalpejskie; 1 280 m n.p.m.).
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of Wilczy stream in the Silesian Beskid Mts were
used. The experiment will be described in more de-
tail in a further part of this paper (Chapter 1.6.).

Morphological differentiation of the individuals
(ramets) analysed was proved using discriminant
analysis (DFA) and cluster analysis (CA) (MAREK

1989; STANISZ 2007) using the Statistica package
version 8.0. All variables were verified in respect to
the main foundations of analysis used: normal dis-
tribution — Kolmogorov-Smirnov’s test, variance
homogeneity — M-Box’ test and presence of dif-
ferent values (STANISZ 2007). Finally, for
discriminant analysis the data obtained from 664
ramets were used. Fifty-eight ramets that were
characterised by features distinctly different from
the average (8% of the collected database) were re-
jected in order to keep the normal distribution of
particular variables.

To confirm the initial statement of whether
the analysed populations represent genetically
stabilised genotypes and to verify the hypothesis
about the plasticity of the species, a comparative
analysis of the microstructure of Petasites ka-
blikianus seeds was performed. The main as-
sumption was that the morphological features of
the generative organs, especially seeds and fruits,
are characterised by a stable pattern of develop-
ment and structure, and therefore they are not so
vulnerable to any environmental modifications
as vegetative traits are (LATOWSKI 2003). The
fruit in Petasites genera is one-seed, dry and
indehiscent cypsela with a single loculus with
the seed. The peel and the pericarp of the fruit
are very close but not joined (HARRIS 1994).
A mature cypsela has a pappus on the top.

The traits of the sculpture of the cypsela sur-
face and the pappus of Petasites kablikianus in-
dividuals originating from different montane
ranges and different altitudinal vegetation zones
were analysed in the Laboratory of Scanning Mi-
croscopy in the Department of Biology and En-
vironment Protection of the University of Silesia.

Twenty randomly chosen fruits from each of
following localities were included in a qualita-
tive analysis of the morphological traits:
A. The subalpine zone:

1. The Giant Mts — the Small Snow Cirque
(subalpine tall herbs; 1 280 m a.s.l.).

6*



2. Beskid Żywiecki — Babia Góra — Ko-
cioł pod Kościółkami (ziołorośla subal-
pejskie; 1 500 m n.p.m.).

B. Regiel górny:
3. Beskid Żywiecki — Babia Góra — Zer-

wa Cyhlowa (siedlisko synantropijne, przy
szlaku; 1 000 m n.p.m.).

C. Regiel dolny:
4. Beskid Żywiecki — podnóża Babiej Góry

— Marków Potok (ziołorośla przypotoko-
we; 600 m n.p.m.).

5. Beskid Mały — potok Jaszczurowa (zio-
łorośla przypotokowe; 500 m n.p.m.).

6. Beskid Śląski — przydroże, poniżej prze-
łęczy Salmopol (siedlisko synantropijne,
przydroże; 773 m n.p.m).

7. Beskid Śląski — Brenna-Leśnica — po-
tok Wilczy (osobniki przesadzone z tere-
nu Babiej Góry; 588 m n.p.m.).

W analizie jakościowej, z użyciem mikrosko-
pu stereoskopowego (Zeiss Stemi DV4/DR), zba-
dano: kształt, budowę szczytu i nasady, barwę,
połysk i skulpturę powierzchni owocni. Analiza
została przeprowadzona na świeżo zebranym ma-
teriale, utrwalonym 70% alkoholem etylowym.
Wybrany materiał był odwadniany we wzra-
stających stężeniach szeregu alkoholu etylowego
(80%, 90%, 95%, 100%), po czym naklejany na
stoliki aluminiowe z pomocą taśmy węglowej.
Tak przygotowane próbki pokrywano złotem
technicznym w napylarce Pelco SC-6, metodą
odparowania metalu, a następnie obserwowano
w mikroskopie elektronowym skaningowym Te-
sla BS 340. W rozdz. 3.4.1.2 zamieszczono tabli-
ce SEM (fot. 16 i 17) przedstawiające mikrofoto-
grafie budowy zewnętrznej owoców lepiężnika:
— zarys owoców Petasites kablikianus (niełupki

od strony szerszej),
— część szczytową owocu z puchem kielicho-

wym,
— wzór komórkowy powierzchni owocni ze

środkowej części.
Owoce omawianego gatunku mają ornamen-

tową powierzchnię owocni (perykarpium). Jej
podstawowym elementem są komórki epidermal-
ne, budujące zewnętrzną część owocni (egzo-
karpium). W opisie morfologii powierzchni owo-
ców zastosowano następujące nazewnictwo:
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2. The Żywiecki Beskid Mts — the Babia
Góra Mt. — the Pod Kościółkami Cirque
(subalpine tall herbs; 1 500 m a.s.l.).

B. The spruce forest zone:
3. The Żywiecki Beskid Mts — the Ba-

bia Góra Mt. — Zerwa Cyhlowa
(synanthropic habitat near the tourist trail;
1 000 m a.s.l.).

C. The lower montane zone:
4. The Żywiecki Beskid Mts — foothills of

the Babia Góra Mt. — Marków stream
(alluvial tall herbs; 600 m a.s.l.).

5. The Small Beskid Mts — Jaszczurowa
stream (alluvial tall herbs; 500 m a.s.l.).

6. The Silesian Beskid Mts — near the
Salmopol Pass, synanthropic habitat,
roadside, 773 m a.s.l.).

7. The Silesian Beskid Mts — Brenna
Leśnica — the Wilczy stream (specimens
transplanted from the Baba Góra massif
area; 588 m a.s.l.).

Using a Zeiss Stemi DV4/DR stereoscopic
microscope, the shape, construction of the top
and the base of the fruit, as well as the colour,
polish and sculpture of the surface were in-
cluded in the final qualitative analysis. Analysis
was done with material freshly collected in the
field and fixed with 70% ethanol. The material
was dehydrated in increasing concentrations of
ethyl alcohol series (80%, 90%, 95%, 100%),
and then mounted on aluminium stubs using
double-sided adhesive carbon tape. Samples
were coated with technical gold in a Pelco SC-6
sputter coater using the metal evaporation
method, and then observed in a Tesla BS 340
scanning electron microscope. In Chapter
3.4.1.2. SEM tables which show the microphoto-
graphs of the external structure of butterbur
fruits were included (Phot. 16 and 17):
— shape of the Petasites kablikianus fruits

(cypselas from the wider side),
— top part of the fruit with the pappus,
— cell structure of the pericarp surface from

the middle part of the fruit.
The fruits of the species have an ornamental

surface of pericarp (perycarpium). Epidermal
cells are its basic element and they build the ex-
ternal part of the pericarp (egzocarpium). The



— wzór komórkowy powierzchni (układ ko-
mórek epidermy),

— skulptura pierwotna (kształt komórek epi-
dermy i zarys jej ścian komórkowych),

— skulptura wtórna (rodzaj kutykularnej or-
namentacji zewnętrznych ścian komórko-
wych) (BOESEWINKEL, BOUMAN 1984).

W obrębie mikrocech powierzchni badanych
owoców analizowano: regularność siatkowatego
wzoru komórkowego, w którym komórki egzo-
karpium mają takie same lub podobne rozmiary
i kształty, ściany anty- i peryklinalne zaś są pro-
ste lub pofalowane, ale takie same w przypadku
wszystkich komórek na badanej powierzchni
owocu. W skulpturze pierwotnej określa się
kształt i wielkość komórek egzokarpium oraz
zarys (krzywiznę) ścian pery- i antyklinalnych.
W skulpturze wtórnej zaś analizowany jest stan
powierzchni ścian komórkowych epidermy, czyli
kutykularna ornamentacja ścian peryklinalnych
i antyklinalnych.

Zastosowanie jednakowych powiększeń tych
samych elementów umożliwiło porównanie z sobą
analogicznych cech powierzchni poszczególnych
owoców, pochodzących z różnych powierzchni
badawczych (tablice SEM — fot. 16, 17).

1.6. Eksperyment transplantacji

Transplantacja pojedyncza jest prostym za-
biegiem przeniesienia osobników tego samego
gatunku lub grupy gatunków z różnych warun-
ków w jedno miejsce, o wyrównanych cechach
siedliska (FALIŃSKI 2001). Celem takiego ekspe-
rymentu jest poznanie natury zmienności w ob-
rębie różnych populacji tego samego gatun-
ku, a w dłuższej perspektywie czasowej pozwala
to podjąć decyzję ostatecznie rozstrzygającą
o podłożu zmienności badań genetycznych (FA-

LIŃSKA 1981; FALIŃSKI 2001).
W celu określenia potencjalnych możliwości

kolonizacyjnych oraz ciągłości cech morfolo-
gicznych osobników Petasites kablikianus wios-
ną 1994 r. z dwóch powierzchni położonych na
północnych zboczach Babiej Góry pobrano 20
kwitnących pędów gynodynamicznych wraz
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following nomenclature was used in the descrip-
tion of the morphology of fruit surface:
— cell pattern of surface (the arrangement of

epidermal cells),
— primary sculpture (shape and size of epi-

dermal cells and the curvature of their cell
walls),

— secondary sculpture (relief of the outer epi-
dermal cell walls (BOESEWINKEL, BOUMAN

1984).
On the surface of the studied fruits the fol-

lowing microtraits were analysed: regularity of
the reticular cell pattern in which the exocarp’s
cells are of the same shape and size and the
anti- and periclinal walls are straight or undu-
lated, but that are the same in all of the cells of
studied fruit’s surface. In the primary sculpture,
the shape and size of the exocarp’s cells and the
curvature peri- and anticlinal walls were de-
scribed as well. In the secondary sculpture, the
state of the surface of epidermal cell walls
(cuticule ornamentation of peri- and anticlinal
walls) was analysed.

Using the same enlargement of the same ele-
ments allowed the analogical features of surface
of particular seeds originating from different
sites to be compared (SEM tables, Phot. 16, 17).

1.6. Transplantation experiment

Single transplantation is a simple act of re-
moving individuals of the same species or
group of species from different environmental
conditions into one site with given features
(FALIŃSKI 2001). The main purpose of such an
experiment is to study the nature of the differ-
entiation among various populations of the
same species over a longer period of time. This
allows a decision to be made about the cause of
the differentiation and about carrying on further
genetic investigations (FALIŃSKA 1981; FALIŃSKI

2001).
In order to ascertain the potential abilities for

colonisation and the continuity of the morpho-
logical traits of Petasites kablikianus specimens,
20 gynodynamic ramets (blooming shoots with
several centimetres of rhizomes and with leaf



z kilkucentymetrowymi fragmentami kłącza
i pączkami liściowymi. Połowa ramet pocho-
dziła z płatu Petasitetum kablikiani zlokalizowa-
nego na żwirowisku, u wylotu doliny potoku
Marków (600 m n.p.m.), połowa zaś — z płatu
subalpejskiego zlokalizowanego przy Akade-
mickiej Perci (1 440 m n.p.m.). Materiał został
przewieziony w Beskid Śląski, do Brennej-Le-
śnicy i tego samego dnia posadzony na obu
brzegach Wilczego Potoku (600 m n.p.m.). Pięć
osobników dolnoreglowych wysadzono na pra-
wym brzegu Wilczego Potoku, na wypłaszcze-
niu pozbawionym uprzednio okrywy roślinnej,
zlokalizowanym u podnóża bardzo stromego
zbocza doliny, z którego wysączała się woda,
powodująca miejscami lekkie zabagnienie. Oto-
czenie przygotowanej do posadzenia ramet po-
wierzchni było porośnięte higrofilną roślinno-
ścią w typie ziołorośli z udziałem takich gatun-
ków, jak: Glyceria plicata, Myosotis palustris,
Stellaria nemorum, Chaerophyllum hirsutum
i in.

W odległości 4 m od miejsca posadzenia
przywiezionego materiału znajdowały się płaty
zdominowane przez Petasites albus, a w od-
ległości 8 m — płaty zdominowane przez Peta-
sites hybridus (ryc. 47). Kryterium wyboru po-
wierzchni do transplantacji była naturalna obec-
ność obu tych gatunków, jako że badania
biometryczne planowano uzupełnić o porównaw-
cze obserwacje fenologiczne. Niestety, później-
sze częściowe zniszczenie powierzchni przez po-
wódź w 1997 r. uniemożliwiło kontynuowanie
badań, dlatego wyniki dotyczą tylko sezonu
1995 i 1996. Pozostałe 5 osobników dolnoreglo-
wych i 10 osobników subalpejskich posadzono
po lewej stronie potoku, na świeżo naniesionym
przez wiosenne wezbrania, drobnym żwirze wy-
mieszanym z wilgotnym piaskiem, pozbawio-
nym pokrywy roślinnej (ryc. 47a). Wszystkie sa-
dzonki przyjęły się i podjęły wegetację.

W tekście, ze względów stylistycznych, za-
stosowano zamiennie pojęcia „rameta” i „osob-
nik”. Za osobnika w niniejszej pracy uznaje się
pojedynczy moduł, czyli część genetu (gene-
tycznie jednorodnego, wielopędowego osobnika)
złożoną z pędu generatywnego, pędu wegeta-
tywnego (składającego się z trzech liści asy-
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buds) were collected from two plots on the
northern slopes of the Babia Góra massif in the
spring of 1994. One half of the ramets origi-
nated from the Petasitetum kablikiani patch lo-
cated on the Marków stream bank (600 m a.s.l.),
the other one was from a subalpine patch of tall
herbs located near the tourist trail “Akademicka
Perć” (1440 m a.s.l.). The material were taken
to the Brenna Leśnica (the Silesian Beskid Mts)
on the same day and planted on alluvia on both
sides of the Wilczy stream. Five specimens
from the lower montane zone were planted on
the terrace on the right bank of the stream that
was tiered before plant cover. The place was lo-
cated at the foot of steep slope with water seep-
age, which created a somewhat marshy soil. The
area in the vicinity of the plot prepared for
planting was overgrown with hydrophilous tall
herb vegetation with representatives of: Glyce-
ria plicata, Myosotis palustris, Stellaria nemo-
rum, Chaerophyllum hirsutum and others.

A patch dominated by Petasites albus was
located 4 m and a patch with Petasites hybridus
was located 8 m from the plot (Fig. 47). The
criterion for choosing the place for transplanta-
tion was the natural occurrence of both species
of the Petasites genera. Biometric measure-
ments were to be supplemented by phenologic
observations. Unfortunately, in 1997 a flood de-
stroyed a large part of the terrace, therefore the
research could not be continued and the results
of the measurements originate from 1995 and
1996.

The remaining five montane specimens and
ten subalpine specimens were planted on freshly
deposited fine gravel mixed with wet sand on
the left bank of the stream without any plant
cover (Fig. 47a). All quicksets took root and
started to grow.

For stylistic reasons, the terms “ramet” and
“specimen, individual” were used interchange-
ably in the text. In this paper a single module,
i.e. a part of a genet (genetically homogeneous,
multishoot specimen) composed of a generative
shoot, a vegetative shoot (3 leaves) and a frag-
ment of rooted rhizome, potentially able to inde-
pendently vegetate, was treated as a specimen
(an individual).



milacyjnych) oraz fragmentu ukorzenionego
kłącza, potencjalnie zdolną do samodzielnego
funkcjonowania.

Podobnie termin „populacja” stosowany jest
zarówno do grupy ramet tworzących izolowany
płat (cenopopulację), jak i w szerszym znacze-
niu — w odniesieniu do osobników pocho-
dzących z jednego obszaru geograficznego, po-
tencjalnie zachowujących możliwość wymiany
puli genowej.

Similarly, the term “population” was used in
the case of a group of ramets forming an iso-
lated patch (coenopopulation), and in a wider
meaning, in relation to specimens originating
from one geographical area, and thereby poten-
tially retaining the possibility of gene flow.



2. Charakterystyka gatunku

Petasites kablikianus Tausch ex Berchtold, le-
piężnik wyłysiały (ang. — butterbur lub coltsfoot;
bułg. — �������, czes. i słowac. — devětsil, fr.
— pétasite; niem. — Pestwurz, serbsko-chorw.
— lopuh, słoweń. — repuh, ros. — ����-
��	
����, ukr. — ������; wł. — farfaraccio),
jest przedstawicielem rodziny Asteraceae. Nazwa
Petasites prawdopodobnie pochodzi od greckiego
słowa petasos, które oznacza kapelusz podróż-
ny z szerokim rondem, osłaniającym twarz od
słońca. Duże, szerokie liście roślin z rodzaju Peta-
sites od wieków służyły ludziom jako okrycia
głowy, chroniące przed palącym słońcem.

Petasites kablikianus został po raz pierwszy
znaleziony przez Józefinę Kablik w 1845 r., na
brzegu Łaby, w Karkonoszach (KABLIK 1852).
Oznaczyła go jednak błędnie jako Tussilago la-
evigata, zapisując pod zbiorową nazwą rodza-
jową Petasites laevigatus. Poprawnie oznaczył
go Ignaz F. Tausch i na cześć Józefiny Kablik
nadał mu nazwę Petasites Kablikiana (STEIN

1890; TOMAN, STARÝ 1965). Za autora nazwy ga-
tunkowej uważany był wprawdzie Tausch, jednak
ostatecznie zweryfikował ją Friedrich VON

BERCHTOLD (1851), w związku z czym poprawna
i pełna nazwa gatunku to Petasites kablikianus
Tausch ex Berchtold. Analiza historycznych
materiałów zielnikowych, przeprowadzona przez
TOMANA i STAREGO (1965), pozwoliła stwierdzić,
że znacznie wcześniejsze znaleziska pochodzące
ze Śnieżnych Kotłów w Sudetach (KROCKER

1790, za: TOMAN, STARÝ 1965), opisane jeszcze
jako Tussilago frigida, również dotyczyły oma-
wianego gatunku (TOMAN, STARÝ 1965). W pol-
skich florach z końca XIX w. gatunku tego
w ogóle nie wyróżniano. Nie pojawił się on za-
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2. Characterisation of the species

Petasites kablikianus Tausch ex Berchtold,
glabrous butterbur (Bulg. — �������, Czech
and Slov. — devětsil, Engl. — butterbur or
coltsfoot, Fr. — pétasite; Germ. — Pestwurz,
Ital. — farfaraccio, Pol. — lepiężnik,
Serb.-Croat. — lopuh, Sloven. — repuh, Rus.
— ������	
����, Ukr. — ������), represents
the Asteraceae family. The name Petasites
probably originates from the Greek word
petasos, which means a wide-brimmed sun hat
used in travel. The large, wide leaves of plants
of the Petasites genera were used as head
covering to shield against scorching sun rays
for many centuries.

Petasites kablikianus was found by Josephine
Kablik for the first time in 1845, on the Laba
River bank, in the Giant Mountains (KABLIK

1852). Yet, she incorrectly identified the species
as Tussilago laevigata and wrote it down under
the collective genus name Petasites laevigatus. It
was correctly identified by Ignaz F. Tausch and
named Petasites Kablikiana in honour of Jose-
phine Kablik (STEIN 1890; TOMAN, STARÝ 1965).
Tausch was considered to be the author of the
species name, but the name was decisively veri-
fied by Friedrich VON BERCHTOLD (1851), there-
fore, the correct and full name of the species is
— Petasites kablikianus Tausch ex Berchtold.
An analysis of historical herbaria data done by
TOMAN and STARÝ (1965) confirmed that earlier
finds originating in the Snow Cirques in the
Giant Mountains (KROCKER 1790 quoted by
TOMAN, STARÝ 1965) and described as Tussilago
frigida, also refered to the species being ana-
lysed. It was not mentioned in Polish floras until
the end of 19th century. Therefore, it did not



tem we Florze Tatr, Pienin i Beskidu Zachodnie-
go (BERDAU 1890), jednak w literaturze często
można spotkać liczne synonimy tej nazwy, jak
chociażby: Tussilago Kablikiana, T. hastifolia,
T. glabra, Petasites albus subsp. Kablikianus,
Petasites niveus subsp. Kablikianus, P. dubius
Kablikianus (TOMAN, STARÝ 1965) czy bodaj
najczęściej spotykany Petasites glabratus — na-
zwa stosowana we Florze Europy Środkowej
(HEGI 1987) czy we wczesnych pracach Szafera
(SZAFER et al. 1923). W pierwszym wydaniu
Roślin polskich lepiężnik pojawia się już z na-
zwą Petasites kablikianus, ale jeszcze jako
„lepiężnik sudecki” (SZAFER et al. 1924). Obecna
nazwa to lepiężnik wyłysiały.

Mieszańce lepiężnika wyłysiałego wymienia
ŠOUREK (1962): Petasites × Čelakovskýi Matou-
schek (P. albus × P. kablikianus) oraz Petasites
× intercendens Matouschek (P. hybridus × P. ka-
blikianus). O ile pierwszy z mieszańców na tere-
nie Polski spotykany jest dość często, w niż-
szych położeniach nad poziomem morza, o tyle
obecność drugiego ogranicza się prawdopodob-
nie do najniższych stanowisk, zlokalizowanych
w piętrze pogórza. W reglu dolnym bowiem ob-
serwowano wyraźne różnice w fenologii obu ga-
tunków. Petasites kablikianus kończy okres
kwitnienia jeszcze przed rozpoczęciem kwitnie-
nia P. hybridus, dlatego możliwość powstawania
mieszańców jest bardzo ograniczona.

2.1. Opis taksonomiczny

Lepiężnik wyłysiały jest byliną o grubych,
rozgałęzionych, płożących się, często czerwono
nabiegłych kłączach, z charakterystycznym gę-
stym żeberkowaniem, utworzonym przez blizny
liściowe, którą cechuje groniasty typ kwiatosta-
nu. U typowych osobników zawsze występuje
pojedynczy koszyczek na nierozgałęzionej szy-
pułce, natomiast pojedyncze, rozgałęzione szy-
pułki pojawiają się u mieszańców P. kablikianus
i P. albus. Kwiatostan jest wielokoszyczkowy
(11—75, najczęściej ok. 30).

Dla całego rodzaju Petasites charakterystyczna
jest funkcjonalna rozdzielnopłciowość, w kwiato-
stanie występują bowiem dwa typy kwiatów:
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appear in Flora of the Tatra Mountains, the
Pieniny Mountains and the Western Beskid
Mountains (BERDAU 1890); however, numerous
synonyms of the name did occur in historical
papers, i.e.: Tussilago Kablikiana, T. hastifolia,
T. glabra, Petasites albus subsp. Kablikianus,
Petasites niveus subsp. Kablikianus, P. dubius
Kablikianus (TOMAN, STARÝ 1965), or very
likely the most frequent Petasites glabratus —
the name used in Illustierte Flora von Mittel-
europa (HEGI 1987) and in the early papers of
Szafer (SZAFER et al. 1923). In the first edition of
Polish Plants, butterbur appeared as Petasites
Kablikianus, but with the Polish name “sudetic
butterbur” (SZAFER et al. 1924). It is now named
glabrous butterbur.

The hybrids of glabrous butterbur that
ŠOUREK (1962) mentioned were: Petasites ×
Čelakovskýi Matouschek (P. albus × P. kabli-
kianus) and Petasites × intercendens Ma-
touschek (P. hybridus × P. kablikianus). While
the first hybrids are frequent in the southern part
of Poland in lower localities a.s.l., the occurence
of the second is limited to the lowest sites in the
Carpathian Foothills. Distinct phenology dif-
ferences between both species were observed in
the lower montane zone. Petasites kablikianus
completes its florescence before the phenophase
of P. hybridus, therefore the possibility of the
creation of hybrids is strongly limited.

2.1. Taxonomic description

Glabrous butterbur is a perennial with thick,
branched, frequently red trailing rhizomes,
which is characteristically close ribbed because
of leaf cicatrices and with raceme inflorescence.
One head (calathid) always occurs on a single
pedicel on inflorescence shoots, while single
branched pedicels with heads appear on hybrids
of P. kablikianus and P. albus. Each inflo-
rescense has numerous heads (11—75, most fre-
quently about 30).

The plants of all Petasites genera are func-
tionally dioecious because two types of flowers
occur in each inflorescence:

7 — Petasites...



— brzeżne — rurkowate, nieregularnie ząbko-
wane, słupkowe, płodne;

— środkowe — również rurkowate, o koronie
5-ząbkowej; obupłciowe, ale z powodu nie-
pełnego rozwoju słupka, funkcjonalnie pło-
ne, tak że w zasadzie można je uważać za
pręcikowe (WALAS 1971).

Typ osobnika jest zdeterminowany przez pro-
porcje między obu rodzajami kwiatów. I tak, na
okazach gynodynamicznych dominują w ko-
szyczkach kwiaty słupkowe, na okazach andro-
dynamicznych zaś — kwiaty obupłciowe (biolo-
gicznie czynne pręcikowe) (WALAS 1971). Oba
typy osobników różnią się zarówno pod wzglę-
dem morfologii pędu generatywnego, jak i dyna-
miki rozwoju. Kwiatostan okazów androdyna-
micznych jest kulisty lub jajowaty, a gynodyna-
micznych — podłużnie jajowaty (TUTIN et al.
1976; HEGI 1987; WALAS 1971; TOMAN 1966,
1972; TOMAN, KRAHULEC 1990). Koszyczki an-
drodynamiczne, wąskie u podstawy, rozszerzają
się ku górze, przypominając kształtem kielich.
Natomiast koszyczki gynodynamiczne są jajowa-
te, o szerokiej podstawie, słabo zwężające się ku
górze (fot. 1a i b).

Łodyga osobników żeńskich (gynodynamicz-
nych), czasem purpurowo nabiegła, w okresie
owocowania osiąga nawet do 140 cm wysokości,
a łodyga osobników męskich (androdynamicz-
nych) jest barwy zielonej i wyrasta do ok. 40 cm.
Pęd generatywny jest luźno okryty bladozielony-
mi liśćmi o falistym brzegu, w dolnej części sze-
rokimi, kapturkowatymi, w górnej zaś stopniowo
coraz drobniejszymi, aż do lancetowatych, a na-
wet równowąskich.

Liście asymilacyjne są długoogonkowe, o blasz-
ce sercowato-trójkątnej, ustawionej ukośnie wzglę-
dem ogonka. Blaszka jest duża, lejkowata, sztyw-
na, w nasadzie szeroko sercowato wycięta, z klapa-
mi czworobocznymi, ma charakterystyczną zatokę
biegnącą w 1/3 wzdłuż nerwu bocznego I lub II
rzędu. Wierzchnia strona blaszki ma barwę ciem-
nozieloną, spodnia zaś — jasnozieloną, za młodu
szarofilcowatą. Brzeg liścia jest drobno podwójnie
ząbkowany. Ogonki liściowe są początkowo paję-
czynowato owłosione, później prawie nagie,
łysiejące (TUTIN et al. 1976; HEGI 1987; WALAS

1971; TOMAN 1972; TOMAN, KRAHULEC 1990).
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— external — tubular, irregularly toothed, pis-
tillate, and fertile,

— internal — also tubular, with a five-toothed
corolla, bisexual, but because of incomplete
development of pistil functionally sterile;
thus they may be treated as staminate flo-
wers (WALAS 1971).

The type of individual is identified through
the proportion of both types of flowers. There-
fore, on gynodynamic specimens, pistillate
flowers dominate in the head, while on
androdynamic ones, bisexual (biologically ac-
tive staminate), dominate (WALAS 1971). Both
types of individuals differ both in the morpho-
logy of the generative shoot, and in the dy-
namics of development. The inflorescence of
androdynamic individuals is oval or spherical,
while that of gynodynamic ones is elongated
(TUTIN et al. 1976; HEGI 1987; WALAS 1971;
TOMAN 1966, 1972; TOMAN, KRAHULEC 1990).
Androdynamic heads have a narrow base and an
open chalice-like top. Gynodynamic ones are
oval with a wide base, narrowing slightly at the
top (Phot. 1a, b).

The stem of female individuals (gyno-
dynamic), which is occasionally purple,
reaches a height of 140 cm during fructifica-
tion; the stem of male specimens (andro-
dynamic) is green and grows to about 40 cm.
The generative sprout is loosely covered with
light green leaves that have a sinuous edge. At
the base of the stem, the leaves are wide and
hoodlike; at the top the leaves are gradually
smaller up to the lanceolate and sometimes
even to the linear.

The basal leaves are long-petiolate with
a triangular-cordate blade placed obliquely in re-
lation to the petiole. The blade is large, funnel-
like, and stiff with a broadly cordate-excised
base with basal quadrate lobes and a characteris-
tic antrum 1/3 its length along veins of the I and
II order between them. The top surface of a leaf
is dark green and the bottom is light green. The
edge of the blade is double dentated. In the
early stage, the petioles are cobwebby haired,
and later are almost nude, becoming bald (TUTIN

et al. 1976; HEGI 1987; WALAS 1971; TOMAN

1972; TOMAN, KRAHULEC 1990).



Owoce lepiężnika w typie niełupki są pry-
zmatyczne, o długości 2,5—5,0 mm, szerokości
0,3—0,5 mm, delikatnie żeberkowane, z białym,
jednorzędowym puchem kielichowym, złożo-
nym z ząbkowanych szczecinek o długości ok.
12 mm.

Badania kariologiczne w obrębie tego ga-
tunku wykazały liczbę chromosomów 2n = 60
(LÖVE 1961; MAJOVSKÝ 1974), tj. taką samą, jaką
wykryto w przypadku innych gatunków tego ro-
dzaju — P. paradoxus (SUŠNIK et al. 1974). Bada-
nia nad liczbą chromosomów osobników P. ka-
blikianus pochodzących z Tatr (Dolina Małej
Łąki i Dolina Białego) potwierdziły wyniki ba-
dań prowadzonych w Europie (POGAN et al.
1990).

2.2. Cechy biologiczne gatunku
a jego możliwości kolonizacyjne

Lepiężnik wyłysiały jest geofitem kłączowym
i hemikryptofitem (ZARZYCKI 1995). Pierwsza
forma życiowa dominuje w ustabilizowanych fi-
tocenozach łęgowych. Na mniej stabilnych, dy-
namicznie zmieniających się siedliskach, gdzie
część osobników ma pochodzenie generatywne,
a część — wegetatywne, występuje w obu for-
mach. Jest gatunkiem owadopylnym. Wielokrot-
nie obserwowano żerujące na nim owady z rzę-
du Hymenoptera (RENNER 2006). Koszyczki
zawierają średnio ok. 600 (w piętrze dolnoreglo-
wym) oraz ok. 400 (w piętrze subalpejskim) na-
sion na jednym pędzie gynodynamicznym. Na-
siona to lekkie, smukłe niełupki opatrzone
długim, na ok. 12 mm, puchem kielichowym.
Cecha ta pozwala zaliczyć Petasites kablikianus
do grupy gatunków anemochorycznych. Nasiona
lepiężnika nie potrzebują do wzrostu okresu
stratyfikacji. Kiełkują jeszcze w tym samym se-
zonie (PODBIELKOWSKA, PODBIELKOWSKI 1992),
niejednokrotnie już w koszyczku, przed rozsia-
niem, dzięki czemu natychmiast po opadnięciu
na podłoże są gotowe do wegetacji. Często
w deszczowe dni zbijają się w większe grupy,
gromadząc się u nasady lejkowatej blaszki liś-
ciowej. Splątany puch kielichowy nasiąka wodą,
która spływa po skośnie nachylonej blaszce,
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The fruits of the butterbur, called cypsela, are
prismatic, 2.5—5.0 mm long, 0.3—0.5 mm
broad, lightly ribbed with white, and one row
pappus, which is composed of teethed bristles
about 12 mm long.

Genetic research of the species revealed chro-
mosome number 2n = 60 (LÖVE 1961, MAJOVSKÝ

1974), the same as in another species of the
genera — P. paradoxus (SUŠNIK et al. 1974). Re-
sults of studies on the chromosome number of
P. kablikianus specimens collected in the Tatra
Mountains (the Mała Łąka Valley and the Biały
Valley) proved the results obtained in Europe
(POGAN et al. 1990).

2.2. Biological traits of the species related
to its ability to colonise

Glabrous butterbur is a rhizome geophyte and
hemicryptophyte (ZARZYCKI 1995). The first life
form dominates in stabilised riparian forest
phytocoenoses. It occurs in both forms in less
stable, dynamically changing habitats, where
a part of specimens is seed-derived and a part is
vegetative-derived. It is an entomophilous spe-
cies. Insects of Hymenoptera order were fre-
quently observed foraging on the flowers of
butterbur (RENNER 2006). The heads (calathide)
contain on average about 600 (in the lower
montane zone) and about 400 (in the subalpine
zone) seeds on one gynodynamic stem. Seeds
are light, slender cypselas with about 12 mm
long pappus. This trait allows Petasites ka-
blikianus to be included into the group of
anemochorous species. Butterbur seeds do not
need any stratification period. They germinate,
repeatedly already in the head, before dispersion
in the same season (PODBIELKOWSKA, PODBIEL-

KOWSKI 1992), and owing to this, they are ready
to grow immediately after falling onto the soil.
Frequently, on rainy days they assemble in larger
groups gathering at the base of a funnellike
blade. The tangled hairs of the pappus absorb
the water that flows down over the sloping blade
surface, thereby ensuring excellent conditions

7*



zapewniając im dogodne warunki do rozpoczę-
cia wzrostu nawet z dala od podłoża lub po
spłukaniu, przez jakiś czas, na całkowicie ka-
mienistym podłożu. Po jakimś czasie już
skiełkowane nasiona, z dwoma wąskimi liście-
niami, mogą być zwiewane przez wiatr lub
spłukiwane przez wodę na dogodniejsze siedli-
sko (fot. 2).

Stadium siewki z dwoma liścieniami osobniki
lepiężnika osiągają w ciągu kilku dni. Pierwsze
liście i wielkość ok. 3—4 cm mają już w ciągu
1—2 tygodni (fot. 3).

W trakcie wegetacji osobniki androdynamicz-
ne kwitną wcześniej, często gdy zalegają jeszcze
płaty śniegu, po czym (osiągając maksymalną
wysokość) szybko zamierają, przed pełnym roz-
wojem liści asymilacyjnych. Osobniki gynodyna-
miczne pozostają w stadium spoczynku aż do
końca roztopów i na krótko przed końcem wege-
tacji osobników androdynamicznych rozpoczy-
nają intensywny wzrost. Kwitną, osiągając wyso-
kość porównywalną z maksymalną wysokością
pędów męskich, po przekwitnieniu zaś wyrastają
wysoko ponad warstwę rozwijających się już liś-
ci odziomkowych, licząc, w trakcie owocowania
i rozsiewu nasion, 80—100 (140) cm wysokości
(UZIĘBŁO 1997).

Petasites kablikianus jest typowym przykładem
organizmu klonalnego o iteratywnym typie wzro-
stu (fot. 4). Wyraźna intensyfikacja wzrostu wege-
tatywnego zachodzi na siedliskach inicjalnych.
Przyrosty kłącza mogą w takich warunkach
osiągać od kilkunastu centymetrów do ponad 1 m
w jednym sezonie wegetacyjnym (fot. 5).

Przykładem dynamicznego rozrastania się pę-
dów osobników tego gatunku jest jego ekspansja
na osuwisku powstałym w Krościenku, niedaleko
granicy parku narodowego, przy szlaku tury-
stycznym na Sokolicę. Petasites kablikianus rósł
tam na brzegu Dunajca, tworząc niewielki po-
wierzchniowo płat ziołorośli, bezpośrednio przy
korycie cieku. Pojedyncze osobniki pochodzenia
generatywnego osiedliły się po przeciwnej stro-
nie biegnącej tamtędy drogi, u podnóży strome-
go zbocza, przez wiele lat nie wykazując tenden-
cji do wegetatywnego rozrastania się. W 2005 r.
na stoku o nachyleniu ok. 55° powstało osuwi-
sko, odsłaniające glebę wymieszaną z odłamka-
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for germination, even far from soil or on a stony
site after being washed away by water. After
some time, the seeds that have two narrow coty-
ledons after germination are carried away by
wind or water to a more suitable site (Phot. 2).

Butterbur individuals attain the stage where
the seedlings have two cotyledons in a few days.
They develop the first leaves about 2—3 cm in
size within 1—2 weeks (Phot. 3).

During vegetation, androdynamic individuals
bloom earlier, frequently while there is still snow
cover. Then, after achieving maximum height,
they quickly fade even before full development
of leaves. The gynodynamic specimens stay in
a state of rest until the thaw, and shortly before
the end of the vegetation of the androdynamic
specimens, they begin to grow intensively. They
bloom attaining a height comparable to the
maximum height of male shoots, and after cessa-
tion of blooming, they grow tall over the already
developing layer of leaves achieving a height of
80—100 (140) cm during fructification and seed
dispersion (UZIĘBŁO 1997).

Petasites kablikianus is a typical example of
a clonal plant with an iterative type of growth
(Phot. 4). A clearly visible intensification of
vegetative growth occurs on the initial habitats.
The length of the rhizome internodes may grow
from a dozen cm to over 1 m in one vegetation
season (Phot. 5).

An example of the dynamic growth of the
specimen shoots of this species is its expansion
on landslide that was observed in Krościenko
near the border of the Pieniński National Park
and the tourist trail to the Sokolica Mt. Petasites
kablikianus grew on the Dunajec River bank
there forming small patch of tall herbs quite
close to the river-bed. Single specimens, from
generative reproduction, settled on opposite side
of the road, on the foot of a steep slope, and did
not display any tendency toward vegetative
spreading for many years. In 2005, on a nearby
slope with an inclination of 55°, a landslide oc-
curred uncovering soil mixed with limestone
stones (Phot. 6a). A reasonably dynamic vegeta-
tive growth of specimens occurred on the road-
side in the immediate vicinity of an open site
devoid of plant cover at the foot of the lanslide
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Phot. 1a. Petasites kablikianus — androdynamic specimen
(Sopotnia stream valley, The Żywiecki Beskid Mts)
Fot. 1a. P. kablikianus — osobnik androdynamiczny (dolina
Sopotni, Beskid Żywiecki)

Phot. 1b. Petasites kablikianus — gynodynamic specimen
(Sopotnia stream valley, The Żywiecki Beskid Mts)
Fot. 1b. P. kablikianus — osobnik gynodynamiczny (dolina
Sopotni, Beskid Żywiecki)

Phot. 2. Seedlings of Petasites kablikianus (Siwa Woda stre-
am valley — The Tatrzański NP)
Fot. 2. Siewki P. kablikianus (dolina Siwej Wody — Ta-
trzański PN)

Phot. 3. Juvenile specimens of Petasites kablikianus (1—2
years old) — (Wołosatka stream valley, The Bieszczadzki NP)
Fot. 3. Młode osobniki P. kablikianus (1—2-letnie) — (doli-
na Wołosatki, Bieszczadzki PN)
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Phot. 4. A several-year-old rhizome of
Petasites kablikianus with 7 ramets (Te-
rebowiec stream valley, The Bieszczadz-
ki NP)
Fot. 4. Wieloletnie kłącze P. kablikianus
z 7 rametami (dolina Terebowca, Biesz-
czadzki PN)

Phot. 5. Increase in the lenght of the rhizome on an initial habitat (Wołosatka
stream valley, The Bieszczadzki NP)
Fot. 5. Przyrosty kłączy na siedlisku inicjalnym (dolina Wołosatki, Bieszczadzki
PN)

a) b)

Phot. 6. Landslide in the Dunajec River valley (The Pieniński NP) in 2005 (a) and in 2008 (b)
Fot. 6. Osuwisko nad Dunajcem (Pieniński PN) w 2005 r. (a) i w 2008 r. (b)
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Phot. 7a. Mature specimen (remains of plant cover
before a flood), its shoots broke the gravel layer
Fot. 7a. Dojrzały osobnik (pozostałość pokrywy roś-
linnej sprzed powodzi), którego pędy przebiły war-
stwę żwiru

Phot. 7b. Rhizomes of
butterbur growing vertical-
ly after covering by gravel
(Poręba stream valley, The
Gorczański NP)
Fot. 7b. Rosnące pionowo
w górę kłącza lepiężnika
przysypanego żwirem (do-
lina Poręby, Gorczański
PN)

Phot. 8. Rhizome on the habitat of Alnetum incanae
(Wołosatka stream valley, The Bieszczadzki NP)
Fot. 8. Kłącze na siedlisku Alnetum incanae (dolina
Wołosatki, Bieszczadzki PN)

Phot. 9. The growth of the periferic parts of genet (The Ka-
mienica Łącka stream valley, The Gorczański NP)
Fot. 9. Wzrost peryferycznych części genetu (dolina Kamie-
nicy Łąckiej, Gorczański PN)

Phot. 10. A cluster of butterbur rhizomes carried by flood
water (The Skawica River, The Żywiecki Beskid Mts)
Fot. 10. Kłącza lepiężnika naniesione przez wody powodzio-
we (dolina Skawicy, Beskid Żywiecki)



mi skalnymi, zbudowanymi z węglanu wapnia
(fot. 6a). Powstanie w bezpośrednim sąsiedztwie
odkrytego podłoża pozbawionego pokrywy roś-
linnej spowodowało dynamiczny wzrost wegeta-
tywny osobników występujących na przydrożu,
u podnóża osuwiska (w tym samym czasie osob-
niki rosnące na brzegu rzeki zostały zniszczone
przez betonową opaskę stabilizującą koryto Du-
najca). W ciągu 3 lat lepiężnik wyłysiały zarósł
w 80% osuwisko o powierzchni ok. 40 m2 (fot.
6b). Płaty ziołorośli lepiężnikowych pora-
stających luźne osuwiska na zboczach dolin
rzecznych obserwowano wielokrotnie na obsza-
rze całego zasięgu występowania Petasites ka-
blikianus.

Podobny mechanizm wyzwala przysypanie
kłączy sedymentami naniesionymi przez wody
powodziowe. Zazwyczaj poziomo rosnące
kłącza zaczynają rosnąć pionowo w górę, ku po-
wierzchni żwirowiska (fot. 7a). Ten rodzaj reak-
cji pędów lepiężnika zaobserwowano zarówno
na stałych powierzchniach badawczych, gdzie
kłącza zostały jedynie odsłonięte, zmierzone
i ponownie zasypane, jak i na nowo powstałym
żwirowisku potoku Poręba w Gorcach, gdzie zo-
stały wykopane z podłoża, zmierzone i sfotogra-
fowane (fot. 7b).

W stabilnych fitocenozach łęgowych czy za-
roślowych przyrosty kłączy są minimalne i nie
przekraczają kilku do kilkunastu centymetrów na
rok (fot. 8). Obserwacji dokonano podczas zbio-
ru materiałów do analizy biometrycznej.

Petasites kablikianus, jak większość gatun-
ków klonalnych, starzeje się i po pewnym czasie
dochodzi do dezintegracji poszczególnych ramet.
Wczesną wiosną gdzieniegdzie można spotkać
charakterystyczne kręgi pędów generatywnych,
w obrębie których wewnętrzna część genetu za-
miera, a rozrasta się jedynie część peryferyczna
(fot. 9). Ten rodzaj wzrostu najprawdopodobniej
dotyczy tylko ustabilizowanych siedlisk, które
nie podlegają zalewom, a konkurencja innych ga-
tunków ogranicza rozrost wegetatywny rośliny,
jednak zbadanie siedliskowych uwarunkowań
i mechanizmów powstawania takich „kręgów”
wymagałoby przeprowadzenia odrębnych badań.
Na żadnej ze stałych powierzchni takiego typu
wzrostu nie zaobserwowano. Dotyczy on więc
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(in the meantime, the individuals growing on
the riverside were destroyed by a consolidation
of concrete of the the bank). Within three years
glabrous butterbur overgrew 80% of the land-
slide in an area of about 40 m2 (Phot. 6b).
Patches of tall herbs with butterbur covering
steep lanslides in the streams valeys slopes were
observed many times within the entire distribu-
tion range of Petasites kablikianus.

A similar growth mechanism is caused by the
rhizomes being covered with sediments carried
by flood water. The rhizomes, which usually
grow horizontally, begin to grow vertically to
the surface of the gravel heap (Phot. 7a). This
kind of reaction was observed both on perma-
nent plots, where rhizomes were only exposed,
measured and covered again, and as well on af-
ter flood gravels in Poręba stream valley in the
Gorce Mts, where the rhizomes were extracted
from the soil, measured and the photos were
made (Phot. 7b).

In a stable riparian brushwood or forest
phytocoenoses, increases in the length of rhi-
zomes are minimal and they do not exceed from
few to a dozen centimeters per year (Phot. 8).
These observations were made while collecting
material for biometrical analysis.

Petasites kablikianus, like most clonal spe-
cies, ages and after some time, the ramets in
particular undergo the disintegration. In early
spring characteristic circles of generative shoots
appear. The internal part of the genet withers,
but the external shoots continue to grow
(Phot. 9). This type of growth probably occurs
only on stabilised habitats that are not fre-
quently flooded, and where the competition
from the other species limits the vegetative
growth of the plant, yet determining the habitat
conditions and mechanisms required to form
such “circles” would require detailed investiga-
tions. This type of growth was not observed on
any permanent plot that was studied. Thus, it
probably refers not only to specimens from un-
disturbed habitats, but to specimens older than
6 years as well.

Each ramet has the potential to reproduce all
clonal organisms. A characteristic trait of
butterbur is its ability to recreate an entire plant



najprawdopodobniej nie tylko osobników z nie-
zaburzanych siedlisk, ale również osobników
liczących więcej niż 6 lat.

Każda rameta ma potencjalne możliwości od-
tworzenia całego klonalnego organizmu. Cechą
charakterystyczną lepiężnika jest możliwość od-
tworzenia całej rośliny, nawet z fragmentu same-
go kłącza wymieszanego ze żwirem wydobytym
z potoku (w ten sposób powstają wtórne stano-
wiska gatunku na granicy zasięgu, na składowi-
skach żwiru służącego do budowy dróg lub do
utwardzania ich poboczy). Niewielkie fragmenty
kłączy lepiężnika, pobrane z naturalnych stano-
wisk i przesadzone w eksperymencie transplan-
tacji z obszaru Babiej Góry (piętro subalpejskie
i regiel dolny) do doliny Wilczego Potoku (re-
giel dolny, Beskid Śląski), (por. rozdz. 3.4.2)
podjęły wegetację i rozmnażały się zarówno ge-
neratywnie, jak i wegetatywnie. Ta cecha jest
również wykorzystywana przez roślinę podczas
kolonizowania siedlisk inicjalnych, powstałych
po powodzi lub po osunięciu się wierzchniej
warstwy gleby zawierającej rozerwane fragmen-
ty genetów (fot. 10). Fragment kępy lepiężników
naniesiony przez wodę na jedną ze stałych po-
wierzchni badawczych (Ib) odegrał istotną rolę
w odnowieniu pokrywy roślinnej na żwirowisku
powstałym po powodzi (por. rozdz. 3.1.2, ryc.
2a—e).

2.3. Spektrum siedliskowe
w granicach zasięgu gatunku

Zgodnie z klasyfikacją roślin według tzw.
liczb ekologicznych, Petasites kablikianus można
zaliczyć do gatunków wymagających półcienia
(3), pełnego światła lub też znoszących okresowe
ocienienie (4). Występuje on w piętrach reglo-
wych oraz subalpejskim (2—3), jest neutralny
w stosunku do kontynentalizmu klimatu (3), wy-
maga gleb wilgotnych (4), eutroficznych (4),
o odczynie umiarkowanie kwaśnym lub zasado-
wym (4—5), o składzie mechanicznym od rumo-
szu skalnego, przez żwir po gleby gliniasto-
-piaszczyste ze znacznym udziałem szkieletu
(2—4), bardzo ubogie w humus (2) (ZARZYCKI

1995).
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from only a fragment of a rhizome mixed with
gravel extracted from a stream (the secondary
localities of the species appear on the border of
distribution range, on heaps of gravel used at
buildings, or on roadsides hardened with gravel
in this way). Small fragments of rhizomes col-
lected from natural stands and transplanted from
the Babia Góra massif (subalpine and lower
montane zone) to the Wilczy stream valley (the
lower montane zone, the Silesian Beskid Mts;
see Chapter 3.4.2) all began to grow and re-
vealed both gererative and intensive vegetative
spreading. The plant also uses this trait to colo-
nise initial habitats formed after a flood or after
the erosion of an upper soil layer that contains
torn genet fragments (Phot. 10). A fragment of
a butterbur cluster carried by water on the sur-
face of one of the permanent plots (plot Ib)
played an important role in plant recovery after
a flood (see Chapter 3.1.2, Fig. 2a—e).

2.3. Habitat spectrum
in the entire distribution range

According to plant classification using eco-
logical indicator values, Petasites kablikianus is
counted among species requiring half-light (3),
full light or tolerating periodical shading (4). It
occurs in montane and subalpine zones (2—3),
is neutral to climate continentalism (3), requires
moist soils (4) that is eutrophic (4) with a mo-
derate acid or alkaline reaction (4—5) and
having a granulometric composition from rock
debris through gravel to loamy soils with a dis-
tant percentage of skeleton (2—4) and humus
poor (2) (ZARZYCKI 1995).

In mountain regions Petasites kablikianus
grows in large agglomerations in open, sunny

8 — Petasites...



Przywiązany do obszarów górskich, Petasites
kablikianus rośnie w wielkich skupieniach
w otwartych, słonecznych dolinach, na brzegach
rzek i potoków. W piętrze subalpejskim tworzy
izolowane i odosobnione płaty na wilgotnych
piargach i osuwiskach. Z wyższych położeń zstę-
puje wzdłuż dolin potoków. Praktycznie można
powiedzieć, że rośnie niezależnie od fizykoche-
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valleys on the banks of montane rivers and
streams. In subalpine zone, it forms isolated,
single plots on moist screes and landslides. It
migrates from upper localities along the stream-
sides. Practically, it may be stated that the spe-
cies occurs independent of physico-chemical
properties of the soil. In the Giant Mts it occurs
on schists, basalts and limestones (ŠOUREK

Table 3. Distribution range of Petasites kablikianus in Europe (excluding location in Poland)
Tabela 3. Rozmieszczenie Petasites kablikianus w Europie (bez polskiej części zasięgu)

Country
Kraj

Mountain range
Pasmo górskie

References
Źródło

Czech Republic

Czechy

the Giant Mts, the High Ash Mountains, the Mo-
ravian-Silesian Beskids, the Beskid Foothills, Mo-
rava, the White Carpathians
Karkonosze, Wysoki Jesionik, Beskid Śląsko-Moraw-
ski, Pogórze Beskidzkie, Morawy, Białe Karpaty

ZLATNIK 1928; ŠOUREK 1962, 1969;
TOMAN, STARÝ 1966; TOMAN, SÝKORA

1968; JENIK et al. 1980, 1983; TOMAN,
KRAHULEC 1990; TRÁVNÍČEK et al. 1994;
ŠTECH 2004

Slovakia

Słowacja

the Kysucke Beskid Mts, the Oravian Magura, the
Small Fatra Mts, the Chocz Mts, the Big Fatra Mts,
the Low Tatra Mts, the Western Tatra Mts, the High
Tatra Mts, the Belianske Tatra Mts, the Slovakian
Paradise and the Bukovec Mts
Beskid Żywiecki, Magura Orawska, Mała Fatra,
Choczskie Wierchy, Wielka Fatra, Niżne Tatry, Tatry
Zachodnie, Tatry Wysokie, Tatry Bielskie, Słowacki
Raj i Bieszczady Zachodnie

PAWŁOWSKI 1931; SILLINGER 1933;
KLIKA 1936; HADAČ 1948, 1956, 1962,
1969; HADAČ, ŠMARDA 1960; ŠOUREK

1962; MAGIC et al. 1966; TOMAN, STARÝ

1966; HADAČ, VARÍA 1968; PROCHAZKA,
KRAHULEC 1982a, b; UNAR et al. 1985;
KLIMENT et al. 2002

Ukraine

Ukraina

the Poloninskie Beskid Mts, the Maramureş Carpa-
thians, the Skoliwski Beskid Mts, the Čyvčyny Mts
and Čarnohora
Beskidy Połonińskie, Karpaty Marmaroskie, Beskidy
Skoliwskie, Góry Czywczyńskie, Czarnohora

DOMIN 1929; DEYL 1936; PAWŁOWSKI

1937, 1948; PAWŁOWSKI, WALAS 1949;
MALINOWSKI 2002 [http://skole.org.ua/
vlhovi.html]

Romania

Rumunia

practically in all of the Eastern and Southern Carpa-
thians
praktycznie w całych Karpatach Wschodnich i Po-
łudniowych

NYÁRÁDY 1964; PASCAL, MITITELU

1971; DIHORU 1975; SANDA et al. 1986;
COLDEA 1991

Kroatia

Chorwacja

the Velebit range, Plješevica and in the Plitvicka Je-
zera National Park
Welebit, Plješevica i w Parku Narodowym Jezior Pli-
twickich

TOMAN, STARÝ 1966; SEGULJA [http://
www.np-plitvicka-jezera.hr/eng/index.
php]

Bosnia and Herzegovina
Bośnia i Hercegowina

in most ranges of the Dinara Mts
w większości pasm Gór Dynarskich

MALÝ 1931; ŠOUREK 1962; TOMAN,
STARÝ 1966; TAN et al. 2010

Albania in the Vermosh massif
masyw Vermosh

MALÝ 1931; ŠOUREK 1962; TOMAN,
STARÝ 1966

Greece
Grecja

the Rhodope Mts
Rodopy

ELEFTHERIADOU, RAUS 1996

Bulgaria
Bułgaria

the Pirin range, the Central Rhodopi Mts
pasmo Pirin, Centralne Rodopy

STOJANOV, STEFANOV 1948; OUZUNOV

1996; TAN et al. 2010 [http://www.
unesco.org/mab/doc/mys/96/1996Bulga
ria.pdf]



micznych właściwości gleby. W Karkonoszach
występuje na łupkach krystalicznych, bazaltach
i wapieniach (ŠOUREK 1962); w Gorcach (ADAM-

CZYK, KOMORNICKI 1970), Beskidach i Bieszcza-
dach na fliszu karpackim; w Tatrach — zarówno
na granicie, jak i na wapieniu. W Niżnych Ta-
trach spotykany jest na trawertynowych piar-
gach, na Słowackim Krasie — w szczelinach
wapiennych skał (TRÁVNIČEK et al. 1994).
W Karpatach Południowych rośnie zarówno na
wapieniach, jak i serpentynitach (MALÝ 1931;
ŠOUREK 1969), (tabela 3).

W fitocenozach najczęściej towarzyszą mu:
Chearophyllum hirsutum, Anthriscus sylvestris,
Urtica dioica, Aegopodium podagraria, Stellaria
nemorum, Geranium sylvaticum, Heracleum
sphondylium, Melandrium rubrum, Carduus per-
sonata, Crepis palustris, Senecio hercynicus, Sa-
lix sp. div., Alnus incana i A. glutinosa, w wyż-
szych położeniach zaś — Doronicum austria-
cum, Aconitum firmum, Adenostyles alliariae
i Cicerbita alpina (HADAČ 1969; JASIEWICZ 1965;
KOPECKÝ 1971; KORNAŚ 1957; KORNAŚ, MED-

WECKA-KORNAŚ 1967; KORNAŚ et al. 1995; MALÝ

1931; MICHALIK 1967; MIREK 1993a i b;
PAWŁOWSKI, WALAS 1949; SANDA et al. 1986;
STUCHLIK 1968; ŚOUREK 1962, 1969; SZWED

1986, 1990; TOMAN, STARÝ 1966; UNAR et al.
1985; WALAS 1933; ZARZYCKI 1955, 1956;
ZEMANEK 1991).

2.4. Zasięg geograficzny wraz z rozmieszczeniem
na obszarze Polski

Petasites kablikianus określany jest jako sub-
endemit karpacki oraz element geograficzny
„wysokosudecko-karpacko-iliryjski z izolowa-
nym stanowiskiem zachodniomacedońskim”
(TOMAN, STARÝ 1966). Europejską część zasięgu
tego gatunku, poza obszarem Polski, ujęto w ta-
beli 3.

W granicach Polski lepiężnik wyłysiały wy-
stępuje w Karkonoszach, w Kotlinie Żywieckiej,
w Beskidach: Śląskim, Żywieckim, Małym,
Sądeckim, Niskim, w Gorcach, Pieninach, na
Podhalu, w Tatrach Zachodnich i Wysokich oraz
w Bieszczadach (mapa 1). Odnalezione w trak-
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1962). In the Gorce Mts (ADAMCZYK, KOMOR-

NICKI 1970); in the Beskides and in the
Bieszczady Mts, glabrous butterbur appears on
Carpathian flysch; and in the Tatra Mts — on
both granite and limestone. In the Niżne Tatra
Mts it occurs on travertine screes and in the Slo-
vak Karst in the cracks of limestone rocks
(TRÁVNIČEK et al. 1994). In the Southern
Carpathians the species grows on both lime-
stones and serpentine marbles (MALÝ 1931;
ŠOUREK 1969), (Table 3).

In phytocoenoses the accompanying species
include: Chearophyllum hirsutum, Anthriscus
sylvestris, Urtica dioica, Aegopodium podagra-
ria, Stellaria nemorum, Geranium sylvaticum,
Heracleum sphondylium, Melandrium rubrum,
Carduus personata, Crepis palustris, Senecio
hercynicus, Salix sp. div., Alnus incana
and A. glutinosa, and in upper localities — Do-
ronicum austriacum, Aconitum firmum, Adeno-
styles alliariae and Cicerbita alpina (HADAČ

1969; JASIEWICZ 1965; KOPECKÝ 1971; KORNAŚ

1957; KORNAŚ, MEDWECKA-KORNAŚ 1967;
KORNAŚ et al. 1995; MALÝ 1931; MICHALIK 1967;
MIREK 1993a, b; PAWŁOWSKI, WALAS 1949;
SANDA et al. 1986; STUCHLIK 1968; ŚOUREK 1962,
1969; SZWED 1986, 1990; TOMAN, STARÝ 1966;
UNAR et al. 1985; WALAS 1933; ZARZYCKI 1955,
1956; ZEMANEK 1991).

2.4. Geographical distribution range including location
in Poland

Petasites kablikianus is classified as a car-
pathian subendemic species and “high-sudetic-
-carpathian-illiric geographic element with
a western macedonian locality” (TOMAN, STARÝ

1966). European distribution range of the
species outside of Poland was included in Ta-
ble 3.

On the territory of Poland glabrous butterbur
occurs in the Giant Mts; in the Żywiecka Basin;
in the Silesian, Żywiecki, Small, Sądecki and
Low Beskid Mts; in the Gorce Mts, the Pieniny
Mts, the Podhale, the Western and the High
Tatra Mts; and in the Bieszczady Mts as well

8*
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cie badań stanowiska na Pogórzu Dynowskim
mają charakter wtórny, lepiężnik został tam za-
wleczony, wraz ze żwirem, z doliny Sanu.
Występowania lepiężnika na Opolszczyźnie,
w miejscowościach Kolonowskie i Warmunto-
wice (SZOTKOWSKI 1972; SPAŁEK 1996), nie po-
twierdzono. Warunki siedliskowe występujące
w obu lokalizacjach nie sprzyjały utrzymaniu
się stanowisk. Jeśli wykluczyć pomyłkę w ozna-
czeniu, to prawdopodobnie lepiężnik wystąpił
tam jako roślina tylko przejściowo zawleczona.
Zresztą ostatnio został już na tym terenie uzna-
ny za gatunek wymarły (NOWAK et al. 2004).

Petasites kablikianus posiada różne optima
wysokościowe, w zależności od wysokości ma-
sywu, na obszarze którego występuje. W Kar-
patach najwyżej położone stanowiska ma
w Tatrach, na wysokości ok. 1 700 (2 000) m
n.p.m. (PAWŁOWSKI 1931; HADAČ 1948, 1962).
W całym zasięgu najwyższe stanowiska (powy-
żej 2 000 m n.p.m.) tego gatunku odnotowano
w Bułgarii, w górach Pirin (MALÝ 1931;
STOJANOV, STEFANOV 1948; ŠOUREK 1962;
OUZUNOV 1996). W dolinach rzecznych lepięż-
nik wyłysiały pojawia się najczęściej do dolnej
granicy, ok. 300 m n.p.m. W Karpatach Za-
chodnich najniżej położone stanowisko odnale-
ziono na granicy Podbeskidzia i Moraw, nad
rzeką Ostravicą, na wysokości 260 m n.p.m
(TRÁVNIČEK et al. 1994). W Polsce jedno z naj-
niżej położonych stanowisk to dolina Jasiołki
w Beskidzie Niskim (360 m n.p.m.) i dolina
Skawy, poniżej Suchej Beskidzkiej (317 m
n.p.m.). W Karpatach Petasites kablikianus
najbardziej rozpowszechniony jest w reglu dol-
nym, rzadziej — w piętrze subalpejskim. Po-
dobne rozmieszczenie ma w bałkańskiej części
zasięgu, choć tam częściej odnotowywany jest
jako gatunek subalpejski, występujący w strefie
1 600—1 900 m n.p.m., w dolinach rzecznych
zaś pojawia się minimalnie do wysokości
150—200 m n.p.m. (MALÝ 1931, za: TOMAN,
STARÝ 1966). Jedynie w Karpatach Wschod-
nich i Południowych podawany jest wyłącznie
z dolnych stref obszarów górskich, maksymal-
nie do 1 280 m n.p.m. (NICOLAE et al. 2005).
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(Map 1). The location found during researches
on the Dynowskie Foothills had a secondary
character; butterbur was brought there with
gravel from the San River valley. The occur-
rence of the species in the Opole Voivodeship
(Kolonowskie and Warmuntowice) (SZOTKOWSKI

1972; SPAŁEK 1996) was not confirmed. The
habitat conditions on both sites did not favour
the survival of the location, and if mistaken de-
notations are excluded, butterbur probably oc-
curred as transitionally brought plant. However,
recently it has been treated as an extinct species
on this area (NOWAK et al. 2004).

Petasites kablikianus possesses different alti-
tudinal optima depending on the altitude of the
mountains where it occurs. In the Carpathians it
highest localities are in the Tatra Mts at an alti-
tude of about 1 700 (2 000) m a.s.l. (PAWŁOWSKI

1931; HADAČ 1948, 1962). In the whole distribu-
tion range, the highest sites were noted in the
Pirin Mts in Bulgaria (MALÝ 1931, STOJANOV,
STEFANOV 1948, ŠOUREK 1962, OUZUNOV 1996).
In stream valleys glabrous butterbur most fre-
quently occured at the lowest altitudinal limit of
about 300 m a.s.l. In the Western Carpathians the
lowest site was found on the border of the Beskid
Foothills and Morava on the Ostravica River
bank at an altitude of 260 m a.s.l. (TRÁVNIČEK et
al. 1994). In Poland, one of the lowest localities
was found in the Jasiołka stream valley in the
Low Beskid Mts (360 m a.s.l.) and in the Skawa
River valley near the town of Sucha Beskidzka
(317 m a.s.l.). In the Carpathians Petasites
kablikianus is the most widespread in decidous
and mixed forest lower montane zone (in this pa-
per called — the lower montane zone), and
rarely in a subalpine zone. It has a similar distri-
bution in the Balkan part of the range, though
there it is more often noted as subalpine species
occurring in zone 1 600—1 900 m a.s.l., while in
river valleys, it occurs at a minimum of
150—200 m a.s.l. (MALÝ 1931 quoted by TOMAN,
STARÝ 1966). In the Western and Southern
Carpathians the species is described only in
lower montane localities, at a maximum of
1 280 m a.s.l. (NICOLAE et al. 2005).



3. Wyniki

3.1. Rola Petasites kablikianus w regeneracji
pokrywy roślinnej na siedliskach popowodziowych

3.1.1. Cechy wyróżniające i geneza powstania
analizowanych siedlisk

Pierwsza powierzchnia badawcza, zlokalizo-
wana u stóp północnych zboczy Babiej Góry, tuż
za ostrym łukiem potoku Rybny, na jego ze-
wnętrznym brzegu, to kamieniec powstały
w wyniku całkowitego zerwania pokrywy roś-
linnej, którą przed powodzią stanowił płat zio-
łorośli Petasitetum kablikiani.

Substratem glebowym są tu mozaikowo roz-
mieszczone duże głazy, fragmenty pokryte żwi-
rem o bardzo zróżnicowanej ziarnistości oraz duża
łacha piasku, zlokalizowana w początkowym od-
cinku powierzchni Ia. Na obu końcach tego ka-
mieńca zachowane zostały pozostałości starej po-
krywy, zbudowanej z dojrzałych osobników Peta-
sites kablikianus, które stanowiły istotny element
w rozpoczęciu sukcesji. W części Ib dodatkowym
„zaczynem” procesów sukcesyjnych z udziałem
omawianego gatunku była, naniesiona i osadzona
przez wodę, kępa kłączy lepiężnika. Powierzchnia
kamieńca jest wyniesiona ok. 50 cm ponad prze-
ciętny poziom wody w potoku (tabela 1, fot. 11a).

Kolejnym analizowanym przykładem siedli-
ska inicjalnego jest żwirowisko, zlokalizowane
kilkadziesiąt metrów dalej w dół potoku, na tym
samym brzegu, na jego prostym odcinku (po-
wierzchnia II). Powstało ono w wyniku zasypa-
nia starej pokrywy roślinnej, stanowi zatem
przykład siedliska, gdzie substrat glebowy
zbudowany jest z drobnego żwiru o średnicy
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3. Results

3.1. The role of Petasites kablikianus
in the regeneration of plant cover
on after flood habitats

3.1.1. Characteristics and genesis of the habitats studied

The first plot was located at the foot of the
northern slope of the Babia Góra massif closely
behind a sharp bow in the Rybny stream on its
external bank. It appeared after entire plant
cover, which had been built by a Petasitetum
kablikiani patch before the flood, had been car-
ried away.

The soil substratum of the plot is a mosaic of
large stones, fragments covered with gravels of
different sizes, and a sandbar located in the first
section of the plot Ia. The remains of previous
plant cover, which had been built by mature
specimens of Petasites kablikianus, were saved
on both ends of this gravel-bank and they were
an important element of succession process. In
the second section of plot Ib, a clump of
butterburs brought by water was an additional
“germ” of succession with the participation of
the species studied. The site lays about 50 cm
above the usual water level (Table 1, Phot. 11a).

Next example of studied initial habitat was
gravel heap located tens of meters further down
the stream on the same bank on a straight stretch
(plot II). It appeared as the result of the previous
plant cover being covered over with small
gravel. Thus, it was an example of a habitat
where the soil substratum was structured with
gravel a few centimetres in diameter at most.
A new loose gravel layer, 40—50 cm thick, on
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najwyżej kilku centymetrów. Nowa, luźna żwi-
rowa warstwa o miąższości ok. 40—50 cm po-
zwoliła z jednej strony na przebicie się starych,
zasypanych pędów lepiężnika, i to one sta-
nowiły tu początek procesów sukcesyjnych,
z drugiej zaś jej skład granulometryczny umoż-
liwił efektywniejsze osiedlanie się siewek, już
w pierwszym sezonie po powodzi. Siedlisko to,
wyniesione wyżej niż poprzednie ponad prze-
ciętny poziom wody, nie ulegało w kolejnych
sezonach zalewom przy okresowych wezbra-
niach (tabela 1, fot. 11b).
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the one hand allowed the old, covered shoots to
climb their way to the surface (they were the
beginning of succession process), and on the
other one, its granulometric structure allowed
for the more effective settlement of seedlings,
quickly during the first season after the flood.
The habitat was located higher regard to usual
water level than the previous one, and it was not
flooded in further seasons (Table 1, Phot. 11b).

Following example of studied habitat condi-
tions was (similar to plot II) the old plant cover
being covered over with small gravel. Yet in this

Phot. 11. Process of overgrowing:
a — a stony stream bank which appeared after plant cover had been carried away by flood in 1997 — plot Ia and b (Rybny stream valley;
The Babiogórski NP). The last picture illustrates the stage of the patch after the flood in 2010; b — the gravel bank which was formed after
plant cover had been covered by sediments carried by flood in 1997 — plot II (Rybny stream valley; The Babiogórski NP). The last picture
illustrates the stage of the patch after the flood in 2010; c — the gravel bank which was formed after plant cover had been covered by sedi-
ments carried by flood in 1997 — plot III (Rybny stream valley; The Babiogórski NP). The last picture illustrates the stage of the patch after
the flood in 2010; d — the gravel bank which was formed after plant cover had been covered by sediments carried by flood in 2001 — plot
IV (The Kamienica Łącka stream valley, The Gorczański NP). In 2008 the plot was destroyed by exploitation of gravel; e — the gravel bank
which was formed after plant cover had been covered by sediments carried by flood in 2001 — plot V (The Kamienica Łącka stream valley,
The Gorczański NP). In 2008 the patch was covered by gravel carried by flood again

Fot. 11. Proces zarastania:
a — kamieńca powstałego po zerwaniu pokrywy roślinnej w wyniku powodzi w 1997 r. — powierzchnia Ia i b (potok Rybny; Babiogórski
PN). Ostatnie zdjęcie ilustruje stan zachowania powierzchni po powodzi 2010 r.; b — żwirowiska powstałego po zasypaniu sedymentami po-
krywy roślinnej w wyniku powodzi w 1997 r. — powierzchnia II (potok Rybny; Babiogórski PN). Ostatnie zdjęcie ilustruje stan zachowania
powierzchni po powodzi 2010 r.; c — żwirowiska powstałego po zasypaniu sedymentami pokrywy roślinnej w wyniku powodzi w 1997 r. —
powierzchnia III (potok Rybny; Babiogórski PN). Ostatnie zdjęcie ilustruje stan zachowania powierzchni po powodzi 2010 r.; d — żwirowi-
ska powstałego w wyniku zasypania pokrywy roślinnej podczas powodzi w 2001 r. — powierzchnia IV (potok Kamienica Łącka; Gorczański
PN). W 2008 roku powierzchnia została zniszczona w wyniku eksploatacji żwiru; e — żwirowiska powstałego w wyniku zasypania pokrywy
roślinnej podczas powodzi w 2001 r. — powierzchnia V (potok Kamienica Łącka; Gorczański PN). W 2008 roku roślinność została ponow-
nie zasypana przez żwir naniesiony przez powódź

2005

Phot. 11e
Fot. 11e

2002

2008

2003

9 — Petasites...



Następny przykład analizowanych warunków
siedliskowych stanowiła, podobnie jak w przy-
padku powierzchni II, zasypana naniesionym
drobnym żwirem i piaskiem stara pokrywa roś-
linna, jednakże w tym przypadku był to płat
olszynki z dominującym w runie Petasites ka-
blikianus, a powstałe siedlisko inicjalne było
ocienione koronami olch budujących drzewo-
stan (powierzchnia III). Ten płat zlokalizowany
był tuż za wyraźnym zwężeniem doliny poto-
ku. Ukształtowanie koryta cieku powyżej po-
wierzchni badawczej powodowało klinowanie
się w nim niesionych przez wodę pni i krze-
wów, w wyniku czego tuż przed nią tworzył
się rodzaj tamy spiętrzającej wodę, która po
przekroczeniu jej wysokości z impetem przele-
wała się przez badany płat. Dlatego też dodat-
kowym czynnikiem wpływającym na przebieg
sukcesji, oprócz jakości substratu glebowego
i częściowego ocienienia było — czasem nawet
kilkukrotne w trakcie jednego sezonu wegeta-
cyjnego — zalewanie przez płynącą wodę.
Z analizowanych trzech typów siedlisk inicjal-
nych, ten charakteryzował się najbardziej
zmiennym położeniem względem przebiegu
głównego koryta potoku. Pod koniec obser-
wacji, w 2005 r., analizowany płat roślinności
został niemal całkowicie zniszczony przez
przepływającą wodę, gdyż w jego centralnej
części usytuowany był główny nurt cieku. Po
powodzi 2010 r. płat ten został ponownie
pokryty naniesionym piaskiem i żwirem (fot.
11c).

Czynnik zalewania przez wodę całkowicie nie
dotyczy kolejnego typu siedliska inicjalnego
(powierzchni IV), zlokalizowanego w Gorczań-
skim Parku Narodowym, w dolinie Kamienicy
Łąckiej. To siedlisko powstało w wyniku od-
działywania wód powodziowych Kamienicy
w 2001 r. Zniszczenia objęły duży płat olszynki
lepiężnikowej, zlokalizowanej na prawym brze-
gu potoku (tabela 1). W celu ochrony pobliskiej
drogi z dużych odłamów skalnych spychaczami
usypano w tym miejscu wał przeciwpowodzio-
wy i usunięto wywrócone przez wodę drzewa.
Powierzchnia badawcza położona była ok. 10 m
od koryta potoku, na szerokiej terasie zalewo-
wej, jednak w wyniku działań człowieka została
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case, it was in a patch of alder forest with
Petasites kablikianus as a dominant, so the ini-
tial habitat that was formed was shaded by the
crowns of alder trees (plot III). This patch was
located near to a narrowing of stream valley.
The choking of trunks and bushes carried by
water explains the shape of the riverbed above
the location of this plot. Therefore, some kind
of dike was formed ahead of the plot and water
accumulated there after overflowing the dike,
violently flooded the studied plot. Additional
factors that influenced the course of the succes-
sion were: repeated flooding during one season,
the quality of the soil substratum and partial
shading. Among the three habitats analysed this
one was characterised by the most changeable
location in relation to the streambed. At the end
of the observations in 2005, the studied vegeta-
tion patch was almost entirely destroyed by wa-
ter because at that time the main current of the
stream was located in the central part of the for-
mer plot. After that it was covered again with
sand and gravel in 2010 (Phot. 11c).

Flooding does not apply to following type of
initial habitat (plot IV), which is located in the
Gorczański NP in the Kamienica Łącka stream
valley. The site was formed after the flood of
2001. The destruction that covered a large patch
of a riparian alder forest with glabrous
butterbur occurred on the right bank of the
stream (Table 1). In order to save a nearby
road, a dam of large blocks of rock was con-
structed using bulldozers. Fallen tree trunks
were removed as well. The plot studied was lo-
cated about 10 m from the streambed on a wide
flood terrace, but owing to human activity, it
became completely isolated from the influence
of flood water. In this case, small gravel, typi-
cal of natural alluvial gravel heaps, was more
cohesive than in a natural habitat because the
substratum was artificially hardened by the re-
peated movement of the heavy earth-moving
equipment used to build the dam. In 2008 the
plot was entirely destroyed by the exploitation
of gravel that is used to pave the roads in the
national park area (Phot. 11d).

Habitat conditions characterised plot V lo-
cated on the left bank of the Kamienica Łącka



całkowicie odcięta od oddziaływania spiętrzo-
nych wód powodziowych. W jej przypadku
drobny żwir, typowy dla żwirowisk przypotoko-
wych, odznaczał się dużo mniejszą niż na natu-
ralnie powstałym siedlisku porowatością, gdyż
substrat został sztucznie utwardzony wielokrot-
nymi przejazdami ciężkiego sprzętu, budującego
wał przeciwpowodziowy. W sezonie 2008 po-
wierzchnia ta została całkowicie zniszczona
z uwagi na eksploatację żwiru wykorzystywane-
go do utwardzania dróg jezdnych w Gorczań-
skim PN (fot. 11d).

Warunki siedliskowe panujące na powierzch-
ni V, zlokalizowanej na lewym brzegu potoku
Kamienica, to rozległe nasłonecznione żwirowi-
sko, wielokrotnie zalewane przy niemal każdym
podniesieniu się stanu wody ze względu na brak
wyniesienia względem przeciętnego jej pozio-
mu. Bardzo szerokie w tym miejscu dno doliny,
a także przepływające w pobliżu boczne koryta
cieku mocno ograniczają siłę transportową
płynącej wody, dlatego ukształtowanie tej po-
wierzchni jest mniej więcej stałe (fot. 11e). Jej
cechą charakterystyczną są położone na zew-
nętrznym brzegu zamulone zastoiska wody oraz
niewielkie łachy naniesionego piasku. Po-
wierzchnia ta w 2008 r. została zasypana sedy-
mentami, w wyniku wczesnoletniego wezbrania,
co zamknęło, a jednocześnie rozpoczęło kolejny
cykl sukcesyjny.

Najmniej światła dociera do gruntu na po-
wierzchni III, a najwięcej — na obu powierzch-
niach gorczańskich (IV i V).

3.1.2. Udział poszczególnych faz rozwojowych
lepiężnika w procesie zarastania żwirowisk
a uwarunkowania siedliskowe

Lepiężnik wyłysiały jest gatunkiem, który
zarówno pod względem wartości pokrycia, jak
i frekwencji znacząco przewyższa pozostałe ga-
tunki, współtworzące z nim kształtującą się de
novo fitocenozę (tabela 4a—f). Jego pokrycie
wzrasta sukcesywnie od pierwszego sezonu po
powodzi, jednakże odbywa się to z różną efek-
tywnością, w zależności od warunków siedlisko-
wych (fot. 11a—e; ryc. 2a—e; ryc 3a, b).
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stream are an insolated extensive gravel bar. It
was repeatedly flooded by each rising of water
because of its location equally with the water
level. The wide floor of the valley in this place
and lateral flow of the currents of a nearby
stream, strongly limited the transporting force of
the flowing water, therefore the layout of the
plot is almost constant (Phot. 11e). Small slimed
ponds and small sandbanks on the external part
of the plot were its characteristic feature. The
plot was covered by sediments during the spring
rise of the water in 2008. It then closed and si-
multaneously began the new succession cycle.

The least quantity of light reaches the ground
on plot III and the most on both plots in the
Gorczański NP (plots IV and V).

3.1.2. The share of particular butterbur developmental
phases in the process of overgrowing gravels
in relation to habitat conditions

The glabrous butterbur is a species that ex-
ceeds other species both in respect to cover
value and frequency, cooperating with them in
the formation of de novo a phytocoenosis (Table
4a—f). Its cover value increases successively
from the first season after a flood, but it occurs
with different levels of effectiveness depending
on the habitat conditions (Phot. 11a—e; Fig.
2a—e; Fig. 3a and b).

9*
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Table 4a. Frequency of species occurred on permanent plots studied — plot Ia
Tabela 4a. Frekwencja gatunków występujących na stałych powierzchniach badawczych — powierzchnia Ia
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cont. tab. 4a / cd. tab. 4a
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cont. tab. 4a / cd. tab. 4a
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Table 4b. Frequency of species occurred on permanent plots studied — plot Ib
Tabela 4b. Frekwencja gatunków występujących na stałych powierzchniach badawczych — powierzchnia Ib
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cont. tab. 4b / cd. tab. 4b
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cont. tab. 4b / cd. tab. 4b

Table 4c. Frequency of species occurred on permanent plots studied — plot II
Tabela 4c. Frekwencja gatunków występujących na stałych powierzchniach badawczych — powierzchnia II

10 — Petasites...
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cont. tab. 4c / cd. tab. 4c
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cont. tab. 4c / cd. tab. 4c

10*
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cont. tab. 4c / cd. tab. 4c

Table 4d. Frequency of species occurred on permanent plots studied — plot III
Tabela 4d. Frekwencja gatunków występujących na stałych powierzchniach badawczych — powierzchnia III
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cont. tab. 4d / cd. tab. 4d
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cont. tab. 4d / cd. tab. 4d
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Table 4e. Frequency of species occurred on permanent plots studied — plot IV
Tabela 4e. Frekwencja gatunków występujących na stałych powierzchniach badawczych — powierzchnia IV

cont. tab. 4d / cd. tab. 4d
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cont. tab. 4e / cd. tab. 4e
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cont. tab. 4e / cd. tab. 4e

11 — Petasites...
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cont. tab. 4e / cd. tab. 4e

Table 4f. Frequency of species occurred on permanent plots studied — plot V
Tabela 4f. Frekwencja gatunków występujących na stałych powierzchniach badawczych — powierzchnia IV
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cont. tab. 4f / cd. tab. 4f

11*
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cont. tab. 4f / cd. tab. 4f

A b b r e v i a t i o n s / S k r ó t y:

Life forms / Formy życiowe:
C — chamaephyte / chamefit, G — geophyte / geofit, H — hemicryptophyte / hemikryptofit, M — megaphanerophyte / megafanerofit,
N — nanophanerophyte / nanofanerofit, T — therophyte / terofit.

Ecological indexes / Wskaźniki ekologiczne:
D — dispersal of soil / dyspersja gleby, H — content of humus / zawartość humusu, L — light / światło, R — pH / pH, T — climat / kli-
mat, W — soil moisture / wilgotność gleby.

Syntaxons / Syntaksony:
Ar — Asplenietea rupestris, Av — Artemisietea vulgaris, B-A — Betulo-Adenostyletea, Ea — Epilobietea angustifoliae, M-A — Moli-
nio-Arrhenatheretea, N-C — Nardo-Callunetea, Ph — Phragmitetea, Q-F — Querco-Fagetea, Qrp — Quercetea roboris-petreae, S-C —
Scheuchzerio-Caricetea nigrae, Sm — Stellarietea mediae, Sp — Salicetea purpureae, Th — Thlaspietea rotundifolii, V-P — Vaccinio-
-Piceetea.
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Fig. 3. The changes of mean cover of Petasites kablikianus in succession process studied at 95%
confidence intervals: a — Ia—II; b — III—V:
1—6 (subsequent years); plots I—III (1998—2003), plot IV (2002—2007) and plot V (2002—2006 and 2008)

Ryc. 3. Zmiany średniego pokrycia P. kablikianus w analizowanym okresie sukcesji wraz z 95%
przedziałami ufności: a — Ia—II; b — III—V:
1—6 (kolejne lata) — powierzchnie I—III (1998—2003); powierzchnie IV (2002—2007) i V (2002—2006
i 2008)



Zarastanie siedliska inicjalnego postępowało
znacznie wolniej na powierzchniach zlokalizo-
wanych w Gorczańskim Parku Narodowym
(pow. IV i V) oraz na powierzchni III w Babio-
górskim Parku Narodowym. Niskie średnie war-
tości pokrycia świadczą o znacznym udziale
osobników juwenilnych, w przypadku których
pokrycie kwadratu o powierzchni 400 cm2 było
zazwyczaj mniejsze niż 100%. Analiza wariancji
wartości pokrycia Petasites kablikianus w po-
szczególnych latach badawczych wykazała staty-
stycznie wysoce istotne zróżnicowanie w obrę-
bie poszczególnych powierzchni (tabela 5).

Wyniki testu Sheffego bardziej szczegółowo
ilustrują jakość tego zróżnicowania. Macierz
wartości prawdopodobieństwa wskazujących na
poziomy istotności analizowanego zróżnicowa-
nia wykazała brak statystycznie istotnych różnic
(z prawdopodobieństwem na poziomie 0,6—0,9)
między: pierwszym i drugim rokiem badaw-
czym na powierzchniach Ib, III, IV, V, pierw-
szym i trzecim rokiem na powierzchni V, trze-
cim i czwartym rokiem na powierzchni IV,
czwartym i piątym rokiem na powierzchniach Ib
i V oraz piątym i szóstym rokiem na powierzch-
ni III. Między pozostałymi sezonami, a na po-
wierzchniach Ia i II — między wszystkimi lata-
mi badawczymi, wartości te wykazały wysoce
statystycznie istotny poziom zróżnicowania
(p = 0,000 000) pod względem średniego pokry-
cia rozrastającym się lepiężnikiem wyłysiałym.

Podobnie proces ten kształtuje się w odnie-
sieniu do frekwencji gatunku, z uwzględnieniem
zarówno kwadratów, z których lepiężnik wyra-
stał, jak i tych osłoniętych jedynie jego liśćmi.
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Overgrowing the surface of initial habitat was
distinctly slower on the plots located in the
Gorczański NP (plots IV and V) and on plot III
from the Babiogórski NP. The low mean values
of cover prove that the clear share of juvenile
specimens, whose cover in a square 400 cm2

was usually less than 100%. Variance analysis of
the cover values of Petasites kablikianus in par-
ticular seasons proved a statistically significant
differentiation among the plots analysed (Ta-
ble 5).

The results of Scheffe’s test illustrate the
quality of the differentiation in detail. The ma-
trix of probability values indicating the signifi-
cance levels showed a lack of statistically signifi-
cant differences (with probability at the level
0.6—0.9) between the first and second seasons
on plots Ib, III, IV and V; the first and third sea-
sons on plot V; the third and forth on plot IV,
the fourth and fifth on Ib and V plots, and the
fifth and sixth on plot III. A statistically signifi-
cant differentiation (p = 0.000 000) in respect to
the mean value of increasing Petasites ka-
blikianus’ cover was found between the remain-
ing seasons, and among all of the seasons, on
plots Ia and II.

The process is similar in relation to the fre-
quency of the species, including both the
squares in which butterbur was rooted and those
that were only shaded by its leaves. In this case
the habitats that were intensively flooded
showed a distinct separateness (III and V,
Fig. 4). The process of shading the surfaces of
the gravel was the slowest on those two plots.
The process may be influenced by quality of

Table 5. The results of the variance analysis of the cover values of Petasites kablikianus in particular seasons on the
plots analysed
Tabela 5. Wyniki analizy wariancji pokrycia P. kablikianus na poszczególnych powierzchniach badawczych

Plot
Powierzchnia

Effect / Efekt Error / Błąd
F p

SS df MS SS df MS

Ia 3 642 764 5 728 553 8 866 241 5 391 1 644,638 442,987 0,00

Ib 1 309 214 5 261 843 8 095 345 5 392 1 501,362 174,404 0,00

II 6 144 767 5 1 228 953 5 734 219 5 382 1 065,444 1 153,466 0,00

III 2 298 373 5 459 674,7 6 496 643 4 494 1 445,626 317,9762 0,00

IV 1 665 549 5 333 109,7 3 228 470 4 489 719,196 463,1697 0,00

V 222 034 5 44 406,7 3 646 223 4 492 811,715 54,7073 0,00

12*



W tym wypadku wyraźna odrębność dotyczy
siedlisk intensywnie zalewanych (pow. III i V,
ryc. 4); tam proces osłaniania żwirowiska przez
nadziemne organy gatunku zachodził najwol-
niej. Może być on również uwarunkowany jako-
ścią podłoża i dostępnością wody, gdyż te cechy
najbardziej wyróżniały powierzchnię IV, gdzie
wspomniany proces zachodził w sposób mniej
równomierny, frekwencja gatunku wahała się
okresowo, zwiększając lub zmniejszając swą
wartość, co może wskazywać na mniejszą prze-
żywalność osobników juwenilnych i siewek
w porównaniu z pozostałymi typami siedlisk.
Warto zatem prześledzić, jak kształtuje się roz-
kład frekwencji lepiężnika osobno w odniesie-
niu do jego siewek oraz pędów wegetatywnych.

Analiza frekwencji siewek Petasites kablikia-
nus, tj. procentowego udziału kwadratów z ich
obecnością, wykazała najwyższy (36,3%) udział
tej formy odnowienia na siedlisku charaktery-
zującym się dużą dyspersją podłoża, najlepszym
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soil substratum and worse water conditions be-
cause these factors distinguished plot IV, where
it was the most irregular. The frequency of the
species temporarily changed on that plot in
comparison to another types of habitats, which
could indicate a lower survival rate of seedlings
and juvenile specimens. Therefore, it is worth
determining separately what the frequency of
seedlings and vegetative shoots is.

An analysis of the frequency of Petasites
kablikianus seedlings (percentage of squares
with their occurrence) proved the highest
(36.3%) share of this type of recovering on
habitat characterised by large dispersal of soil
substratum, the best insolation and a lack of
submergences (plot IV) and at the same time the
smallest decrease in the values (Fig. 5). The
phenomenon of a successive decrease in the fre-
quency of Petasites kablikianus’ seedlings was
observed on all types of habitats, though with
different intensities. On most plots, the share of

Fig. 4. Changes in the frequency of Petasites kablikianus (shoots and leaves) in time of forming of the plant cover:
1—6 (years); plots I—III (1998—2003), plot IV (2002—2007) and plot V (2002—2006 and 2008)

Ryc. 4. Zmiany frekwencji P. kablikianus (pędy wraz z liśćmi) w czasie kształtowania się pokrywy roślinnej:
1—6 (kolejne lata) — powierzchnie I—III (1998—2003); powierzchnie IV (2002—2007) i V (2002—2006 i 2008)



nasłonecznieniem i brakiem zalewów (pow. IV),
a zarazem najwolniejszy spadek jej wartości
(ryc. 5). Zjawisko stopniowego zmniejszania się
frekwencji siewek lepiężnika zaobserwowano na
wszystkich typach siedlisk, choć z różną inten-
sywnością. Na większości z nich udział siewek
w odnowieniu, po trzech latach sukcesji, prak-
tycznie przestaje mieć znaczenie dla odtwarza-
nia pokrywy roślinnej.

Frekwencja udziału kwadratów z zakorzenio-
nymi pędami Petasites kablikianus sukcesyw-
nie rośnie od pierwszego sezonu po powodzi
(ryc. 6). Proces ten we wszystkich analizowa-
nych warunkach zachodzi w różnym tempie i ze
zróżnicowaną intensywnością. Generalnie moż-
na przyjąć, że mimo sporadycznych wahań, po
czwartym roku sukcesji frekwencja kwadratów
z udziałem pędów lepiężnika ulega pewnej sta-
bilizacji, choć w analizowanych przypadkach za-
kres tych wielkości jest różny w poszczególnych
warunkach siedliskowych. Najwyższą frekwen-
cję pędów lepiężnika zaobserwowano tam, gdzie
nie występował czynnik zalewania (powierzch-
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seedlings, in the re-creation of the plant cover,
decreased after three years of succession and
then this factor appears to be of less importance.

The frequency of squares with rooted shoots
of Petasites kablikianus increases from the very
first season after a flood (Fig. 6). The process
moves at different rates and with different in-
tensities in all studied habitat conditions. In
general, it can be assumed that in spite of spo-
radic fluctuations, the frequency of Petasites
kablikianus shoots stabilised after the fourth
season of succession, though the range of the
changes was different for particular conditions.
The highest frequency was observed on habitats
with a lack of the flooding factor (on plots II
and IV, which were distinguished among the
plots by this factor). It is worth mentioning the
fact that in the case of plot IV, in spite of a sta-
ble increase in the frequency of shoots, the
values of mean cover fluctuated. A tremendous
increase in mean cover occurred in the sixth
season when the number of squares with rooted
shoots stabilised and the percentage of squares

Fig. 5. Changes in the frequency of Petasites kablikianus’ seedlings in time of forming of the plant cover:
I—V — permanent plots, 1—6 (subsequent years); plots I—III (1998—2003), plot IV (2002—2007) and plot V (2002—2006 and 2008)

Ryc. 5. Zmiany frekwencji siewek P. kablikianus w analizowanym czasie odtwarzania pokrywy roślinnej:
I—V — powierzchnie badawcze, 1—6 (kolejne lata) — powierzchnie I—III (1998—2003); powierzchnie IV (2002—2007) i V (2002—2006
i 2008)



nie II i IV, które ta cecha wyróżniała spośród
pozostałych). Warto również zwrócić uwagę na
fakt, że w przypadku IV powierzchni, mimo
stałego przyrostu frekwencji pędów, średnie
wartości pokrycia gatunku ulegały wahaniom.
Gwałtowny wzrost średniego pokrycia nastąpił
w szóstym sezonie, gdy liczba kwadratów z za-
korzenionymi pędami wyraźnie się ustabilizo-
wała, natomiast udział kwadratów z obecnością
siewek uległ dalszej redukcji. Może to świad-
czyć o intensyfikacji wzrostu organów nadziem-
nych osobników maturalnych kosztem osiedla-
nia się nowych siewek i pojawiania się nowych
osobników juwenilnych.

Interesujące jest zatem, czy zachodzi związek
między rozrastaniem się dojrzałych osobników,
a tym samym stopniowym ocienianiem podłoża,
a udziałem siewek w procesie odnawiania po-
krywy roślinnej. Analiza korelacji między fre-
kwencją siewek a frekwencją kwadratów zaję-
tych przez organy nadziemne dojrzałych pędów
Petasites kablikianus (pędy i liście), wykonana
dla każdej powierzchni badawczej, wykazała
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with seedlings was significantly reduced. This
could be proof of an intensification in the
growth of the aboveground parts of mature
specimens at the cost of the settlement of new
seedlings and the occurrence of new juvenile
individuals.

It is interesting to see whether interdepen-
dence between growing mature specimens, and
in the same way successive shading of the sur-
face, and the share of seedlings in the re-creation
of plant cover, exists. An analysis of the correla-
tion between the frequency of seedlings and the
frequency of squares occupied by the above-
ground parts of mature shoots of Petasites ka-
blikianus (shoots and leaves) was done for each
plot studied that revealed a statistically signifi-
cant correlation between both variables with the
correlation coefficients amounting to about 0.9
(Fig. 7). Exceptionally, in the case of plot V, the
sixth season was taken into account (2007) be-
cause the values analysed in 2008 (after the plot
was covered by gravel) were significantly diffe-
rent and the analysis is sensitive to such cases.

Fig. 6. Changes in the frequency of Petasites kablikianus’ vegetative shoots in time of forming of the plant cover:
I—V — permanent plots, 1—6 (subsequent years); plots I—III (1998—2003), plot IV (2002—2007) and plot V (2002—2006 and 2008)

Ryc. 6. Zmiany frekwencji pędów wegetatywnych P. kablikianus w analizowanym czasie odtwarzania pokrywy roślinnej:
I—V — powierzchnie badawcze, 1—6 (kolejne lata) — powierzchnie I—III (1998—2003); powierzchnie IV (2002—2007) i V (2002—2006
i 2008)
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Fig. 7. Correlation between frequency of seedlings and overground parts of Petasites kablikianus in time of succession in
95% confidence intervals
Ryc. 7. Korelacja między frekwencją siewek a nadziemnych organów P. kablikianus w trakcie sukcesji w 95% przedziałach
ufności



statystycznie wysoce istotną korelację między
obu zmiennymi, ze współczynnikiem korelacji
rzędu 0,9 (ryc. 7). Wyjątkowo w przypadku po-
wierzchni V (w 2008 r. zasypanej żwirem)
wzięto pod uwagę szósty rok badawczy (2007),
jako że wartości analizowanych frekwencji
z 2008 r. znacząco odstawały od ogólnej ten-
dencji, zaburzając wyniki analizy korelacji,
szczególnie czułej na tzw. wartości odstające.

Analiza składowych głównych (PCA),
z uwzględnieniem zarówno frekwencji obu form
rozwojowych lepiężnika, jak również czynników
różnicujących charakter powierzchni (zalewanie,
warunki świetlne, dyspersja podłoża), wykazała,
że trzy pierwsze składowe wyjaśniają ok. 85%
ogólnej zmienności.

Wartości ładunków czynnikowych w układzie
trzech współrzędnych wykazały zatem, że
pierwsza składowa jest wysoce statystycznie
skorelowana z wszystkimi zmiennymi, oprócz
zmiennej opisującej charakter dyspersji podłoża
(Dysp), która z kolei istotnie skorelowana jest
z drugą składową (tabela 5), przy czym zarówno
frekwencja siewek (FrSeed), jak i frekwencja or-
ganów nadziemnych (FrPk) są z nią skorelowane
odwrotnie niż dwie pozostałe zmienne. Trzecia
składowa jest w tym układzie mniej istotna.

Podobny i znaczący wpływ zarówno na fre-
kwencję siewek, jak i organów nadziemnych
mają czynnik zalewania oraz warunki świetlne,
z którymi zmienne te są w różnym stopniu od-
wrotnie skorelowane (ryc. 8, tabela 6). Czynnik
jakości podłoża nie odgrywa tu znaczącej roli,
jednak ma wyraźny wpływ na frekwencję pędów
i liści lepiężnika. Rozmieszczenie w tym samym
układzie czynników analizowanych przypadków,
czyli kolejnych lat na poszczególnych po-
wierzchniach, ilustruje ich zróżnicowanie z uwa-
gi na analizowane zmienne (ryc. 9).

Pod względem analizowanych zmiennych
wszystkie badane powierzchnie reprezentują
pewne odrębne typy, mimo podobnie postę-
pującego procesu odtwarzania pokrywy roślin-
nej. Skrajnie różniące się typy siedliskowe repre-
zentują powierzchnie IV i III. Wpływ na taki
układ ma w przypadku powierzchni IV frekwen-
cja obu form rozwojowych, w przypadku po-
wierzchni III zaś — warunki świetlne (na tej po-
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Principal component analysis (PCA) includ-
ing both the frequency of both type of develop-
ment of the butterbur and the factors which dif-
fer among the plots (flooding, light conditions,
soil dispersal) proved that three first axes ex-
plained about 85% of the variation.

The eigenvalues in the structure of the three
axes reveals that the first axis is statistically cor-
related with all of the variables except the vari-
able describing the dispersal of soil (Disp),
which is significantly correlated with the second
axis (Table 5). Yet, both the frequency of seed-
lings (FrSeed) and the frequency of the above-
ground parts (FrPk) are negatively correlated
with it than are the two remaining variables. The
third axis is less significant in this set.

The factors of flooding and light conditions
have similar and distinct influence both on fre-
quency of seedlings and on the frequency of the
aboveground parts. The variables are negatively
but in different degree correlated with them
(Fig. 8, Table 6). The factor of soil dispersal

Fig. 8. Relations between frequency of Petasites kablikia-
nus seedlings and shoots and chosen habitat factors:
FrPk — frequency of shoots and leaves of mature specimens,
FrSeed — frequency of seedlings, Disp — dispersal of soil sub-
stratum

Ryc. 8. Zależności między frekwencją siewek i pędów
P. kablikianus a wybranymi czynnikami siedliskowymi:
Light — światło, Flood — zalewanie, FrPk — frekwencja pędów
i liści dojrzałych osobników, FrSeed — frekwencja siewek, Disp
— dyspersja podłoża
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Fig. 9. Differentiation of subsequent succession stages on the plots analysed on basis of the share of seedlings and shoots of
Petasites kablikianus and chosen habitat factors:
i.e. IV2 — plot IV in second year of succession

Ryc. 9. Zróżnicowanie kolejnych stadiów sukcesji na powierzchniach badawczych na podstawie udziału siewek i pędów P. ka-
blikianus oraz wybranych czynników siedliskowych:
np. IV2 — drugi rok sukcesji na powierzchni IV

Table 6. The component loadings of particular variables
Tabela 6. Wartości ładunków czynnikowych dla poszczególnych zmiennych

Variable
Zmienna

Factor / Czynnik 1 Factor / Czynnik 2 Factor / Czynnik 3

Frequency of P. kablikianus shoots
Frekwencja pędów P. kablikianus

0,616701 0,598035 0,449272

Frequency of seedlings
Frekwencja siewek

0,662904 –0,289761 –0,614559

Flooding
Zalewanie

–0,755913 0,159822 –0,413790

Dyspersal of soil
Dyspersja podłoża

0,043143 –0,846325 0,457027

Light
Światło

–0,797307 0,024333 0,253579

13 — Petasites...



wierzchni są one najtrudniejsze) i czynnik regu-
larnego zalewu. Dużo mniejsze różnice pod tym
względem wykazują powierzchnie I (a i b) i II.
Powierzchnia V zachowuje swego rodzaju rów-
nowagę, jeśli chodzi o te parametry. Dyspersja
podłoża natomiast wyraźnie wyróżnia całą po-
wierzchnię I, gdyż obie jej części odznaczały się
największą spośród wszystkich badanych po-
wierzchni mozaikowatością — od łach piasku,
przez fragmenty zajęte przez żwir o bardzo
zróżnicowanym składzie granulometrycznym,
po duże głazy.

Na powierzchniach z Gorczańskiego Parku
Narodowego, które charakteryzowały się najlep-
szymi warunkami świetlnym, stwierdzono naj-
większą frekwencję siewek (pow. IV — 36%,
pow. V — 24%; ryc. 5). O połowę niższą fre-
kwencję miały siewki na żwirowisku odzna-
czającym się gorszymi warunkami świetlnymi
(powierzchnia II, 12,5%). Najniższy udział sie-
wek (3,2%) odnotowano na siedlisku, na którym
warunki świetlne, pod osłoną drzewostanu ol-
chowego, oceniono jako najsłabsze (powierzch-
nia III). Zależność tę potwierdza również wynik
analizy PCA (ryc. 9).

Czynnik światła wydaje się mieć dużo mniej-
sze znaczenie w przypadku rozwoju dojrzałych
już osobników. Wprawdzie wynik analizy PCA
wskazuje na podobne jego znaczenie, jak zale-
wanie (ryc. 9), jednak porównanie wartości fre-
kwencji pędów w poszczególnych latach (ryc. 6)
wyraźnie wyróżnia pod tym względem po-
wierzchnie II i IV, różniące się między sobą
z uwagi na warunki świetlne, jednak podobne,
jeśli chodzi o wpływ czynnika zalewania (obie
nie uległy zalaniu podczas całego okresu obser-
wacji). Wzrost frekwencji pędów Petasites kabli-
kianus względnie stabilizuje się około czwartego
sezonu wegetacyjnego i utrzymuje na poziomie
30—40% (ryc. 6). W warunkach częstych lub
okresowych zalewów rozrastanie się populacji
lepiężnika zachodzi z mniejszą intensywnością
(powierzchnie I, III i V). Również w tym przy-
padku czwarty (piąty) sezon wegetacyjny przy-
nosi zahamowanie wzrostu frekwencji i udział
kwadratów zajętych przez pędy omawianego ga-
tunku pozostaje na poziomie 17—22%.
Gwałtowny spadek liczby pędów na powierzch-
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does not play a clear role, but has a distinct in-
fluence on the frequency of the shoots and
leaves of Petasites kablikianus. The distribution
of the cases analysed (subsequent years on par-
ticular plots) in the same set of axes shows their
differentiation in relation to the variables ana-
lysed (Fig. 9).

All studied plots represent separated types of
habitat in relation to variables analysed, al-
though the process of overgrowing is similar.
Plots IV and III are the examples of extremaly
different types. The frequency of both types of
development in the case of plot IV and the
flooding and the light conditions in the case of
plot III (the worst is on this plot) are the main
influences on such distribution of points. Plots
I (a, b) and II reveal smaller differences in rela-
tion to these factors. Plot V is distinguished by
a balance in respect to the factors mentioned
above. Yet, the dispersal of soil clearly distin-
guishes all of plot I because both its sections are
characterised by a mosaic of soil from sandbar
through fragments covered by gravels of differ-
ent size to large stones.

On the plots from the Gorczański NP which
were distinguished by the best light conditions,
the highest frequency of seedlings was stated
(plot IV — 36%, plot V — 24%, Fig. 5). The
seedlings revealed a half lower frequency on
habitat characterised by worse light conditions
(plot II, 12.5%). The lowest frequency of seed-
lings (3.2%) was noted on the site where the
quantity of light reaching the surface of the plot,
due to shading by the tree stand, was estimated
as the smallest (plot III). The results of the PCA
proves this dependence (Fig. 9).

The factor of light seems to have a clearly
smaller influence in respect to the development
of mature specimens. Although the results of
PCA indicate a similar importance like flooding
(Fig. 9), a comparison of the values of the fre-
quency of shoots in particular years (Fig. 6) dis-
tinctly differ on plots II and IV, which were dif-
ferent in relation to light conditions but similar
in relation to the flooding factor (neither of
them were flooded during entire period of ob-
servations). The increase in the frequency of the
butterbur shoots stabilises at around the fourth



ni V (ryc. 6) jest spowodowany ich przysypa-
niem przez żwir w 2008 r., podczas wczesnolet-
niego przyboru wody. Mimo takiego rozkładu
wartości frekwencji pędów lepiężnika, analiza
korelacji tej cechy z trzema analizowanymi
czynnikami siedliskowymi wykazała przeciętną
korelację z czynnikiem zalewania (r = –0,46)
i światłem (r = –0,39), a słabą z dyspersją
podłoża (r = –0,21).

Tempo i strukturę zarastania analizowanych
powierzchni przez Petasites kablikianus ilustrują
6-letnie sekwencje zmian pokrycia gatunku
z uwzględnieniem wieku i pochodzenia po-
szczególnych osobników (ryc. 2a—e) oraz foto-
grafie obrazujące proces zarastania powierzchni
w szerszej niż prowadzone badania skali czaso-
wej (fot. 11a—e). Widać na nich, jak ogromną
rolę w odtwarzaniu pokrywy roślinnej odgry-
wają dojrzałe osobniki pozostałe z zachowanej
dawnej fitocenozy, również te przysypane żwi-
rem, które w kolejnym sezonie znowu pojawiają
się na powierzchni żwirowiska. Porównanie
udziału poszczególnych faz rozwojowych le-
piężnika w odtwarzaniu pokrywy roślinnej,
z uwzględnieniem w pierwszym sezonie po po-
wodzi udziału osobników zachowanych z fitoce-
nozy sprzed powodzi czy też naniesionych przez
prąd wody z obszarów wyżej położonych
w trakcie powodzi, wykazało jak duże znaczenie
dla tempa i intensywności tego procesu ma
obecność dojrzałych osobników już od pierw-
szego sezonu sukcesji (ryc. 10).

W przypadkach, w których wyraźnie zazna-
czała się obecność pozostałości ziołorośli lepięż-
nikowych sprzed powodzi, dojrzałe osobniki już
w drugim roku stanowiły niemal połowę pokry-
wy roślinnej tworzonej przez omawiany gatunek
(ryc. 2a—e, ryc. 10). Warto również odnotować,
że w warunkach regularnych zalewów (pow. III
i V) udział osobników juwenilnych w procesie
sukcesji jest wyraźnie mniejszy. Analiza korela-
cji obu zmiennych (frekwencji osobników juwe-
nilnych i czynnika zalewania) potwierdziła
wprawdzie statystycznie istotną korelację, ale na
przeciętnym poziomie (r = –0,34). Można jed-
nak przypuszczać, że woda przemywająca
wierzchnią warstwę podłoża nie sprzyja przeży-
walności młodych osobników pochodzenia gene-
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vegetative season and remains constant at
a level of 30—40% (Fig. 6). In conditions of
frequent or sporadic submergences the spread-
ing of the Petasites kablikianus’ population is
less intensive (plots I, III and V). Also in this
case, the increase of shoot frequency is inhibited
at about the forth (fifth) season, and the share of
the squares with an occurrence of the analysed
species maintains a level of 17—22%. The vio-
lent decrease in the number of shoots on plot V
(Fig. 6) is caused by it being covered up with
gravels in 2008 because of a rise in the water
level during early summer. In spite of such
a distribution of the frequency values, the corre-
lation analysis of this variable with the three
habitat factors analysed revealed a mean corre-
lation with the flooding factor (r = –0.46) and
light (r = –0.39) and a weak correlation with the
factor of soil dispersal (r = –0.21).

The rate and structure of Petasites kabli-
kianus overgrowing the analysed plots were il-
lustrated on six-year sequences of changes in the
species cover with regard to the age and descent
of particular specimens (Fig. 2a—e) and photo-
graphs showing the process of overgrowing on
the plots (Phot. 11a—e). They show how im-
portant mature individuals originated from pre-
vious phytocoenosis are in this process, as well
as those covered up with the gravel that ap-
peared on the surface of the plot in the next sea-
son. A comparison of the percentage of particu-
lar development phases of the butterbur in the
process of the re-creation of the plant cover, in-
cluding specimens saved from a previous phyto-
coenosis (before a flood) or specimens brought
by water during a flood, proved that the pres-
ence of mature individuals from the very first
season of succession is of great importance to
the rate and intensity of the succession process
(Fig. 10).

In the cases where the remains of previous
plant cover built by butterbur occurred, mature
specimens composed almost half of the vegeta-
tion in second season after flood (Fig. 2a—e,
Fig. 10). It is worth noting that the share of ju-
venile specimens is distinctly smaller in condi-
tions of frequent floods (plots III and V). An
analysis of the correlation between two variables

13*



ratywnego, nawet przy znacznej dostępności sie-
wek (rys. 10).

W ustabilizowanej fitocenozie tempo przyra-
stania kłączy lepiężnika jest minimalne, od-
zwierciedlają to krótkie międzywęźla, charakte-
rystyczne dla tego gatunku lepiężnika. Pojawie-
nie się wolnej przestrzeni intensyfikuje tempo
przyrostu międzywęźli zarówno na powierzchni
żwirowiska, jak i w przypadku osobników przy-
sypanych żwirem. Pojawiające się w ten sposób
na powierzchni siedliska osobniki odznaczają
się od razu wielkością liści asymilacyjnych ty-
pową dla osobników wieloletnich. Na podstawie
uzyskanych wyników można zatem stwierdzić,
że obecność maturalnych i senilnych osobników
pochodzących z okresu przed powodzią lub
z kęp i fragmentów kłączy naniesionych przez
powódź podnosi wyraźnie efektywność odtwa-
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(frequency of juvenile specimens and flooding
factor) revealed a statistically significant corre-
lation, but an average level (r = –0.34). Yet, it
could be supposed that water cleaning out the
surface of the soil does not favour the survival
of juvenile seed-derived individuals, even when
there is an abundance of seedlings (Fig. 10).

As was mentioned above, in stabilised phyto-
coenosis the rate of the spreading of rhizomes
is minimal; it is expressed by short internodes
characteristic for this species of the Petasites
genera. Appearing a new, open and free space
intensifies the rate of the growth of internodes,
both on and under the surface, where speci-
mens covered up by gravel grow vertically. The
specimens appearing on the surface of gravel in
this way are characterised by normal dimen-
sions of the leaves, which are typical for ma-

Fig. 10. Comparison of the percentage of specimens saved from the period before a flood and the subsequent development
phases in the re-creation of the plant cover process by Petasites kablikianus:
Seed — seedlings, Juv — juvenile specimens, Mat —mature specimens, Prev — specimens from previous phytocoenoses or brought by flo-
od water

Ryc. 10. Porównanie udziału osobników zachowanych z okresu przed powodzią z udziałem kolejnych faz rozwojowych w od-
twarzaniu pokrywy roślinnej przez P. kablikianus:
Seed — siewki, Juv — osobniki juwenilne, Mat — osobniki maturalne, Prev — osobniki zachowane z poprzedniej fitocenozy lub naniesio-
ne przez wodę



rzania pokrywy roślinnej, ale również przyspie-
sza proces zacienienia podłoża, a tym samym
ogranicza rekrutację siewek, czyli udział w suk-
cesji juwenilnych osobników pochodzenia gene-
ratywnego.

Jak wynika z badań przeprowadzonych w lo-
sowo wybranych płatach z udziałem lepiężnika
wyłysiałego w trakcie badań fitosocjologicz-
nych, w dojrzałej, stabilnej fitocenozie liczba
pędów na 1 m2 wynosi średnio ok. 13 (ryc. 11).
Na siedliskach inicjalnych (żwirowiska popowo-
dziowe, obrywy brzegów, osuwiska) zagęszcze-
nie młodych pędów pochodzenia generatywnego
jest zazwyczaj wyższe niż w ustabilizowanej fi-
tocenozie i liczy średnio 26 pędów � m–2.

Rezulataty badań wykonanych na stałych po-
wierzchniach z Babiogórskiego Parku Narodo-
wego, w skali kwadratów o powierzchni 1 m2,
wskazują dodatkowo na fakt wykształcenia swe-
go rodzaju mechanizmu regulacji zagęszczenia
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ture individuals. On the basis of results ob-
tained, it may be stated that the presence of
mature and senile specimens, originating from
the period before a flood, or clumps and frag-
ments of rhizomes brought by a flood, signifi-
cantly increases the effectiveness of plant cover
re-creation and accelerates the process of the
shading of the soil, and thus there is a limited
recruitment of seedlings and participation in the
succession of the juvenile specimens of a gen-
erative derivation.

The research, which was done in randomly
chosen patches with a dominance of Petasites
kablikianus, revealed that in mature, stabilised
phytocoenoses, the number of shoots per 1 m2

reaches about 13 stems on average (Fig. 11). On
initial habitats (gravel bars after a flood, land-
slides) the density of generative shoots is usu-
ally higher than in stabilised phytocoenoses and
it amounts to 26 shoots � m–2 on average.

Fig. 11. Differentiation of the number of shoots *m–2 in relation to specimen age (measured in phytocoenoses at different sta-
ges of development — initial stage; stabilised habitats of tall herbs and alder trees):
StandDev — standard deviation

Ryc. 11. Zróżnicowanie liczby pędów *m–2 w zależności od wieku osobników (mierzone w fitocenozach na różnym etapie
rozwoju — stadium inicjalne; ustabilizowane siedliska ziołorośli i olszynek):
Mean — średnia, StDev — odchylenie standardowe, Juvenile — osobniki juwenilne, Mature — osobniki maturalne (dojrzałe)
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a)

b)

Fig. 12. Density of shoots of Petasites kablikianus in randomly chosen squares 1 m2 on three permanent plots:
a — Ia, b — II and c — III

Ryc. 12. Zagęszczenie pędów P. kablikianus w losowo wybranych kwadratach 1 m2 na trzech powierzchniach badawczych:
a — Ia, b — II i c — III

c)



pędów. Na ogół osiągnięcie przez nie liczby
z przedziału 20—27 powoduje wyraźny jej
spadek w kolejnym sezonie wegetacyjnym
(ryc. 12a—c). Zjawisko to zilustrowano na przy-
kładzie losowo wybranych kwadratów (1 m2),
gdzie obserwacje powtórzono jeszcze w siód-
mym sezonie, aby pełniej udokumentować za-
obserwowaną tendencję.

Warto zwrócić uwagę na dwa aspekty proce-
su zarastania siedlisk przez omawiany gatunek.
Pierwszy z nich to znacznie wolniejsze zarasta-
nie przez Petasites kablikianus miejsc będących
rodzajem torów przepływu wody podczas kolej-
nych zalewów. Jest to wyraźnie widoczne na
powierzchniach regularnie zalewanych (III i V,
ryc. 2c i e) i na powierzchni I, która w okresie
prowadzonych badań była zalana tylko raz,
w 2001 r. Można zaobserwować, że miejsce
przepływu wody od samego początku procesu
sukcesji było słabiej kolonizowane niż pozostałe
(ryc. 2a). Na siedliskach niezalewanych ich zara-
stanie odbywa się bardziej równomiernie, acz-
kolwiek przypadek powierzchni II wskazuje, że
proces ten zachodzi intensywniej tam, gdzie jest
wspomagany przez osobniki będące pozosta-
łością starej fitocenozy, które przebiły naniesio-
ną przez powódź warstwę żwiru i już w pierw-
szym sezonie pojawiły się na powierzchni siedli-
ska jako osobniki o pokroju dojrzałej rośliny
(ryc. 2b). Najwolniej kolonizowane są obszary,
których podłoże nie jest luźne i odznacza się
o wiele większą gęstością. W przypadku po-
wierzchni IV są to koleiny po przejeżdżającym
tamtędy ciężkim sprzęcie służącym do budowy
wału przeciwpowodziowego (ryc. 2d; fot. 11d).

Drugi aspekt to ochronna funkcja ziołorośli
lepiężnikowych. Jest to szczególnie widoczne
w przypadku powierzchni I (ryc. 2a). Miejsce
zupełnie pozbawione Petasites kablikianus zo-
stało całkowicie zniszczone w czasie powodzi
w 2001 r. Powstał w tym miejscu obryw linii
brzegowej. W późniejszym okresie zaobserwo-
wano, że pionowa ściana tegoż obrywu również
została skolonizowana przez osobniki lepiężnika
wyłysiałego pochodzenia generatywnego.
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The results of the investigations carried out
on the plots from the Babiogórski NP, in a scale
of 1 m2, indicated a process of regulation of the
number of shoots. Usually reaching a number of
shoots ranging from 20—27 caused a clear de-
crease in this number in the subsequent vegeta-
tion season (Fig. 12a—c). This phenomenon
was illustrated through the example of randomly
chosen squares (1 m2) in which the observations
were repeated in seven subsequent seasons in or-
der to obtain better evidence of the tendency.

In this point, it is worth emphasising two as-
pects of the regrowing of sites by the species
studied. The first is the visibly slower spreading
in areas that are a course for higher water levels.
It is clearly shown on plots that are regularly
flooded (III and V; Fig. 2c and e), and on plot I,
which was flooded just once during the studies
(in 2001), that part of the transect, which was
cleaning up with water, from the beginning of
succession was weaker colonised than the others
(Fig. 2a). The process of regrowing was steadier
on unflooded habitats, although the case of plot
II indicates that it is more intensive on sites,
where it is supported by specimens remained
from previous phytocoenosis, which appeared
on the surface as specimens of dimensions of
mature plant, growing through the layer of
gravel (Fig. 2b). Areas where the ground is not
loose, but is characterised with much greater
density are colonised in the slowest rate. In the
case of IV plot, the ruts of heavy machines
building a dam after flood, were such kind of
area. (Fig. 2d, Phot. 11d).

The second aspect is the protecting function
of butterbur tall herbs. It is particularly shown
on the plot I (Fig. 2a). The place entirely devoid
of Petasites kablikianus occurrence, was ex-
tremely destroyed during flood of 2001. A big
slump of a stream bank appeared in this place. It
was observed in further time, that vertical wall
of this slump was colonised by seed-derived
specimens of the butterbur.



3.1.3. Siedliskotwórcza rola Petasites kablikianus

Przeprowadzona analiza ilościowa suchej
masy 40 ramet (bez pędu generatywnego) po-
chodzących z terenów Bieszczadzkiego Parku
Narodowego i Gorczańskiego Parku Narodowe-
go wykazała różnice w alokacji biomasy osobni-
ków w różnym wieku.

Zarówno pod względem suchej masy liści, jak
i masy kłącza osobniki wieloletnie przewyższają
fitomasę analogicznych części osobników juwe-
nilnych. Jedynie jeśli chodzi o masę korzeni, te
ostatnie wyraźnie przewyższają osobniki doj-
rzałe, a zarazem zakres wartości jest tu znacząco
większy i zależy od wyraźnych różnic pod tym
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3.1.3. The role of Petasites kablikianus
in enriching the soil

Quantitative analysis of a dry mass of 40 of
ramets (without generative shoots) originating in
areas of the Bieszczadzki and the Gorczański
National Parks revealed differences in biomass
allocation in specimens of different ages.

Both in relation to the phytomass of leaves
and rhizomes, mature individuals were superior
to juvenile ones. The juveniles were superior
only in respect to the phytomass of the roots.
The range of the values was wider as well and
depended on individual differences among juve-
nile (1—3 years old) specimens (Fig. 13). The

Fig. 13. Differentiation of phytomass of particular parts of Petasites kablikianus ramets in relation to age of specimens:
Mat — mature ramets, Juv — juvenile ramets, StDev — standard deviation

Ryc. 13. Zróżnicowanie fitomasy poszczególnych części ramet P. kablikianus w zależności od wieku osobników:
Phytomass — fitomasa, Mat — dojrzałe ramety, Juv — juwenilne ramety, Mean — średnia, StDev — odchylenie standardowe

P
h
y
to

m
a
s
s

[g
]

P
h

y
to

m
a

s
s

[g
]

P
h
y
to

m
a
s
s

[g
]

P
h

y
to

m
a

s
s

[g
]



względem między osobnikami liczącymi 1—3
lat (ryc. 13). Badania nie były prowadzone na
oznaczonych osobnikach, zatem ich wiek okre-
ślano szacunkowo, na podstawie stopnia roz-
woju fitocenozy, z której pobierano materiał.
Najdłuższe systemy korzeniowe, jakie udało się
odsłonić podczas badań w terenie, liczyły śred-
nio ok. 40 cm, maksymalnie niewiele ponad
60 cm, i to bez względu na dostępność wody,
gdyż podobne wartości uzyskano zarówno
w przypadku osobników rosnących na żwirowi-
sku wyniesionym ok. 10 cm ponad zwykły stan
wody w korycie potoku, jak i w przypadku le-
piężników rosnących w odległości kilkudziesięciu
metrów od koryta, na wale przeciwpowodziowym
sztucznie usypanym z grubego żwiru (fot. 12).

W ekstremalnych warunkach (np. stanowisko
na drodze w dolinie Terebowca) lepiężnik wy-
kształca pojedyncze, cienkie korzonki, pozwa-
lające na czerpanie niezbędnych składników
odżywczych z bardzo ubogiego, zwięzłego
podłoża i wody opadowej. W ten sposób radzi
sobie również, rosnąc w szczelinach skalnych
w porzuconych kamieniołomach (Koczy Zamek
w Beskidzie Śląskim, Nasiczne i Terebowiec
w Bieszczadach Zachodnich) lub skalnych łoży-
skach niektórych potoków.

Jak już wspomniano, na różnych typach sie-
dlisk i w zależności od wieku osobników wy-
stępują one w innym zagęszczeniu. Sprecyzowa-
nie, jaki jest ich wkład w zasilanie siedliska
w materię organiczną, w porównaniu z innymi
gatunkami współtworzącymi z lepiężnikiem róż-
ne typy fitocenoz, wymagałoby przeprowadzenia
odrębnych badań. Znając średnią masę części
nadziemnych i podziemnych pewnej próby anali-
zowanych ramet oraz średnie zagęszczenie pę-
dów osobników Petasites kablikianus znajdu-
jących się na różnym etapie rozwoju, można
wstępnie oszacować, że młody osobnik do-
starcza średnio ok. 270—500 g � m–2 suchej
masy, przy zagęszczeniu średnio 18—33 pędów
(ryc. 12). Natomiast osobnik maturalny, rosnący
w ustabilizowanych siedliskach w znacząco
mniejszym zagęszczeniu, dostarcza siedlisku
tylko 100—360 g � m–2 suchej masy, przy śred-
nim zagęszczeniu 5—18 pędów. Wartość ta do-
tyczy samej ramety, bez udziału wydłużonych
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research was not carried out on marked speci-
mens, therefore their age was estimated on the
basis of the development of phytocoenosis in
which sample was collected. The longest root
systems that were exposed during field investi-
gations were about 40 cm on average, but up to
a maximum of slightly than 60 cm, regardless of
availability of water, because similar results
were obtained for both environments, in the
case of specimens growing on the gravel bank
lying about 10 cm over usual level of water, and
in the case of butterburs growing at a distance
of 10 m from the streambed on a dam artifi-
cially raised with gravel (Phot. 12).

In extreme conditions (as in the case of the
site in Terebowiec stream valley), butterbur
forms single, thin, little roots that allow it to get
essential nutrients from poor, cohesive ground
and rainwater. This feature also allows it to grow
in rock slits in abandoned quarries (the Koczy
Zamek quarry in the Silesian Beskid Mts,
Nasiczne and Terebowiec in the Western
Bieszczady Mts) or in rock riverbeds of some
streams.

As was mentioned above, specimens of Pe-
tasites kablikianus grow in various habitats and
depending on the age of individuals with a dif-
ferent density. A detailed determination of the
percentage of organic matter supplied in the soil
in comparison with other species would require
separate research. At this stage of the investiga-
tions, where the mean phytomass of above- and
underground parts in a sample of ramets and av-
erage density of the shoots of individuals in dif-
ferent stages of development is known, it can be
initially estimated that a juvenile specimen sup-
plies about 270—500 g � m–2 of dry mass in re-
lation to a density of 18—33 shoots per 1 m2

(Fig. 12). A mature specimen growing in stabi-
lised habitats with a distinctly lower density
supplies the soil with only 100—360 g � m–2 of
dry mass in relation to a density of from 5 to 18
shoots. The value was only for the ramet with-
out the share of long rhizomes connecting par-
ticular modules and without the generative
shoot, as well. The share of underground and
aboveground parts was similar for both juvenile
and mature specimens. In the case of the mature

14 — Petasites...



kłączy łączących poszczególne moduły oraz bez
pędu generatywnego. W przypadku obu faz roz-
wojowych lepiężnika podobnie wygląda procen-
towy udział części nadziemnych i podziemnych,
przy czym w przypadku osobników starszych
jest on niemal równy i wynosi 50%, natomiast
w przypadku osobników juwenilnych alokacja
biomasy w części podziemne jest nieco mniej-
sza (48%). Stosunek części podziemnych do
nadziemnych w przypadku młodych osobników
wynosi 0,9, a w przypadku dojrzałych — 1.

Warto również podkreślić, że lepiężnik wy-
łysiały praktycznie nie pozostawia na po-
wierzchni żwirowiska żadnej nekromasy. Pomia-
ry biometryczne między innymi blaszek liści
asymilacyjnych (por. rozdz. 3.4.1.1), które przez
większość sezonu skutecznie ocieniają podłoże,
wykazały, że powierzchnia przeciętnej blaszki
liczy średnio ok. 350 cm2, a jeden pęd w trakcie
jednego sezonu wytwarza 3 blaszki, z których
pierwsza, wyraźnie mniejsza, dość wcześnie ob-
umiera. Wynika z tego, że przy średnim zagęsz-
czeniu pędów wynoszącym 13 m–2 dojrzałe
blaszki liściowe po rozłożeniu pokrywają całko-
wicie powierzchnię kwadratu o boku 1 m. Tak
znaczące pokrycie powierzchni żwirowiska fito-
masą pochodzącą od samego tylko lepiężnika
i jednoczesny brak nekromasy zalegającej na
początku każdego kolejnego sezonu wegetacyj-
nego świadczą o dużej dynamice jej rozkładu,
choć szczegółowe dane na temat tego procesu
wymagałyby odrębnych badań.

Zawartość materii organicznej w wierzchniej
warstwie gleb w różnych typach fitocenoz
z udziałem omawianego gatunku jest zróżnico-
wana (ryc. 14). Najwyższe wartości osiąga ona
na stromo nachylonych zboczach w piętrze sub-
alpejskim i na osuwiskach w reglu dolnym (po-
nad 9% suchej masy) oraz na nietypowych sie-
dliskach, głównie synantropijnych (17%). Należy
podkreślić, że uzyskane wyniki są sumą materii
organicznej dostarczanej przez wszystkie kom-
ponenty analizowanych fitocenoz, jednak to le-
piężnik wyraźnie w nich dominował.

Sukcesywnie wzbogacane w materię orga-
niczną przez rozwijającą się fitocenozę siedlisko
po jakimś czasie może stanowić dogodne miej-
sce do zasiedlenia przez bardziej wymagające
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ones the share was equal and amounts to 50%;
in the case of juvenile ones, the allocation of
biomass in the underground parts was a little
smaller (48%). The root / shoot volume ratio
amounts to 0.9 for juvenile and 1 for mature
specimens.

It is necessary to underline the fact that gla-
brous butterbur leaves practically no necromass
on the surface of the gravel. Biometric measure-
ments (see Chapter 3.4.1.1) of leaf blades, which
shaded the ground for most of the season, proved
that the dimensions of common blades amounts
to about 350 cm2 on average and one shoot
forms 3 leaves during the season, but the first
one, which is clearly smaller, withers early. This
resulted with a mean density of about 13 m–2, in
mature blades entirely cover the surface of 1 m2.
So the distinct covering of the surface with
phytomass only of butterbur, and at the same
time a lack of necromass remaining on the sur-
face at the beginning of next vegetative season,
testifies to the fact of the significant dynamics of
its decomposition, though detailed data of this
process would require separate research.

The content of organic matter in the upper
layer of the soil in different types of phyto-
coenoses with participation of species studied
differed (Fig. 14). It reached the highest values
on steep slopes in the subalpine zone and on
landslides in the lower montane zone (over 9%
of dry mass), and on untypical habitats it was
mainly synanthropic (17%). It must be
emphasised that the results obtained were the
sum of organic matter supplied by all compo-
nents of phytocoenosis analysed, yet Petasites
kablikianus was a clear dominant in them.

The habitat, successively enriched with or-
ganic matter by developing phytocoenosis, could
become a suitable site for settlement by more
demanding species, i.e. species of deciduous
forests (Querco-Fagetea). Therefore, they could,
together with the species of habitats rich in
humus (ecological index 4—5), be good indica-
tors of the changing fertility of the soil, parallel
with the development of plant cover. In the
plots analysed in which butterbur played the role
of a dominant from the earliest stages of suc-
cession, the number of species from



gatunki, na przykład gatunki żyznych lasów liś-
ciastych (Querco-Fagetea). Mogą one zatem,
wraz z gatunkami siedlisk bogatych w humus
(wskaźnik ekologiczny 4—5), stanowić dobry
wskaźnik zmieniającej się wraz ze stopniowym
rozwojem pokrywy roślinnej zasobności
podłoża. W analizowanych płatach, w których
lepiężnik od najwcześniejszych etapów sukcesji
odgrywał rolę dominanta, liczba gatunków
z klasy Querco-Fagetea sukcesywnie rosła na
powierzchniach II i IV (w przypadku tej drugiej
z załamaniem tendencji po drugim roku badaw-
czym (2003), który przyniósł suszę na obsza-
rach górskich, co mogło mieć wpływ na
gwałtowny spadek liczby wymienionych gatun-
ków). Na powierzchniach zalewanych liczba
wymienionych gatunków ulega okresowym wa-
haniom (ryc. 15). Dość podobnie kształtują się
zmiany liczby gatunków siedlisk bogatych
w humus (ryc. 18).
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Querco-Fagetea successively increased on plots
II and IV (with a change in tendency after the
second season in the case of plot IV. It was
2003, a year which brought a great drought to
montane areas, which could have caused the vi-
olent decrease in the numbers). The numbers of
these species temporarily fluctuated on the plots
that were flooded (Fig. 15). The changes were
similar in relation to species on habitats rich in
humus (Fig. 18).

The percentage of Querco-Fagetea elements
in entire analysed flora amounted on average
20% (Fig. 25). Although species connected with
deciduous forests already appeared in large
numbers on all of the plots in the first and sec-
ond seasons, but only some of them remained
until the end of the period analysed (Table
4a—f, Fig. 15). They were Carex sylvatica,
Stachys sylvatica, Viola reichenbachiana, Alnus
incana, Impatiens noli-tangere, Ranunculus

Fig. 14. The mean content of organic matter in soil of different types of phytocoenoses with Petasites kablikianus:
Subalp — subalpine tall herbs, Gravels — tall herbs on the stream banks, Forest — alder trees, Thicket — willow thickets, Landslide —
tall herbs on landslides in lower montane zone, Others — tall herbs mainly on synanthropic habitats

Ryc. 14. Średnia zawartość materii organicznej w glebach różnych typów fitocenoz z P. kablikianus:
Subalp — subalpejskie ziołorośla, Gravels — ziołorośla przypotokowe, Forest — olszynki, Thicket — zarośla wierzbowe, Landslide —
ziołorośla na osuwiskach w reglu dolnym, Others — ziołorośla głównie na siedliskach synantropijnych
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Udział gatunków z klasy Querco-Fagetea
w całej florze na każdej analizowanej po-
wierzchni wynosi średnio ok. 20% (ryc. 25).
Wprawdzie znacząca reprezentacja gatunków
żyznych lasów liściastych pojawia się na wszyst-
kich powierzchniach już w pierwszym i drugim
sezonie, ale tylko niektóre z nich utrzymują się
do końca analizowanego okresu (tabela 4a—f,
ryc. 15). Są wśród nich: Carex sylvatica, Stachys
sylvatica, Viola reichenbachiana, Alnus incana,
Impatiens noli-tangere, Ranunculus lanugino-
sus. W trzecim i czwartym sezonie pojawiają się
kolejne gatunki: Fagus sylvatica, Pulmonaria
obscura, Athyrium filix-femina, Prenanthes pur-
purea, Stellaria nemorum i in.
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lanuginosus among them. Following species
like: Fagus sylvatica, Pulmonaria obscura,
Athyrium filix-femina, Prenanthes purpurea,
Stellaria nemorum and others, appeared in the
third or fourth seasons.

Fig. 15. The number of elements from Querco-Fagetea (Q-F) in subsequent years of succession:
Ia—V — permanent plots, 1—6 (subsequent years) — plots I—III (1998—2003), plot IV (2002—2007) and plot V (2002—2006 and 2008),
arrows — submergences

Ryc. 15. Liczba elementów klasy Querco-Fagetea (Q-F) w kolejnych latach sukcesji:
Ia —V — stałe powierzchnie, 1—6 (kolejne lata) — powierzchnie Ia—III (1998—2003), powierzchnia IV (2002—2007) i V (2002—2006
i 2008), strzałki — zalewy



3.1.4. Gatunki towarzyszące lepiężnikowi
w procesie sukcesji

Liczba gatunków współtworzących fitocenozę
wraz z lepiężnikiem wyłysiałym, niezależnie od
rodzaju powierzchni, waha się w większości
w przedziale 40—70 gatunków. Najuboższy
skład fitocenozy występuje w pierwszym sezo-
nie po powodzi (z wyjątkiem powierzchni V).
Liczba ta osiąga maksymalną wartość, w zależ-
ności od występujących na danej powierzchni
warunków, w 2—4 sezonie. Bogactwo gatunko-
we ulega pewnym wahaniom, największym na
siedliskach podlegających okresowym zalewom
(ryc. 16). Biorąc pod uwagę sukcesywne rozra-
stanie się lepiężnika wyłysiałego (ryc. 2a—e)
i zmieniającą się sezonowo liczbę towarzy-
szących mu gatunków, można stwierdzić, że
mimo znaczącego oddziaływania na siedlisko
przez rozrastanie się w sposób ograniczający
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3.1.4. The species accompanying the butterbur
in the succession process

The number of species cooperating with the
glabrous butterbur in the formation of a new
phytocoenosis, independent of the type of plot,
fluctuated between 40—70 species. Besides plot
V, the poorest species combination occurred in
the first season after a flood. The maximum
number was reached in the 2nd—4th seasons in
dependence on habitat conditions. Species rich-
ness fluctuated on all kinds of the habitats with
the greatest fluctuation on ones that had been
flooded (Fig. 16). In regards to the successive
spreading of glabrous butterbur (Fig. 2a—e) and
the seasonally changeable number of compan-
ions, it can be stated that Petasites kablikianus
has no negative influence on species richness in
spite of its distinct influence on habitat through
its spreading in a way which causes a limitation

Fig. 16. Changes in floristical richness on the plots studied in the subsequent years of succession:
Ia—V — permanent plots, 1—6 (subsequent years) — plots I—III (1998—2003); plot IV (2002—2007) and plot V (2002—2006 and 2008),
arrows — submergences

Ryc. 16. Zmiany bogactwa gatunkowego na analizowanych powierzchniach w kolejnych latach sukcesji:
Ia—V — stałe powierzchnie, 1—6 (kolejne lata) — powierzchnie I—III (1998—2003); powierzchnia IV (2002—2007) i powierzchnia V
(2002—2006 i 2008), strzałki — zalewy



dostęp światła do podłoża, nie wpływa on ujem-
nie na bogactwo gatunkowe tworzącej się fito-
cenozy. Frekwencja nadziemnych części lepięż-
nika (pędów i liści) oraz liczby gatunków wyka-
zuje statystycznie przeciętnie istotną dodatnią
korelację (r = 0,46).

Warto zatem prześledzić, czy nierównomier-
ne rozrastanie się lepiężnika wyłysiałego znajdu-
je odzwierciedlenie w udziale gatunków o róż-
nych wymaganiach względem światła. Gatunki
światłolubne, o ekologicznej liczbie wskaźniko-
wej 4—5 (ZARZYCKI 1995), po początkowych
wahaniach, stabilizują swój udział w trzecim
(czwartym) roku, a następnie stopniowo ustępują
gatunkom cienioznośnym (liczba wskaźnikowa
1—3).

Tendencja ta jest nieco zaburzona jedynie na
powierzchniach podlegających okresowym zale-
wom (pow. Ia, III i V, ryc. 17). Najwyższy pro-
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of light. The frequency of the aboveground parts
of the butterbur (shoots and leaves) and a num-
ber of other species revealed an average positive
correlation (r = 0.46).

It is also worth determining whether the ir-
regular spreading of Petasites kablikianus on
a plot is connected with a share of species with
different requirements for light conditions.
Photophilous species, which have an ecological
index value of 4—5 (ZARZYCKI 1995), stabilised
their percentage in the third (fourth) year after
initial fluctuations, and then they successively
gave way to sciophytes (ecological index 1—3).

This tendency was somewhat disturbed only
on the plots that were flooded (plots Ia, III and
V; Fig. 17). The highest percentage of this group
of species was noted on the habitats character-
ised by the best light conditions (plots IV and V;
Fig. 17). Correlation analysis between the fre-

Fig. 17. Percentage of sciophytes (ecological index 1—3) and heliophytes (ecological index 4—5) and frequency of Petasites
kablikianus (red line) on the plots analysed in time of succession:
Ia—V — permanent plots, 1—6 (subsequent years) — plots Ia—III (1998—2003); plot IV (2002—2007) and V (2002—2006 and 2008)

Ryc. 17. Udział sciofitów (liczba ekologiczna 1—3) i heliofitów (liczba ekologiczna 4—5) oraz frekwencja P. kablikianus
(czerwona linia) na analizowanych powierzchniach w czasie sukcesji:
Ia—V — stałe powierzchnie, 1—6 (kolejne lata) — powierzchnie I—III (1998—2003); powierzchnia IV (2002—2007) i powierzchnia V
(2002—2006 i 2008)



centowy udział tej grupy gatunków odnotowano
na siedliskach charakteryzujących się najlep-
szymi warunkami świetlnymi (pow. IV i V,
ryc. 17). Analiza korelacji między frekwencją
nadziemnych części lepiężnika (pędów i liści)
a liczbą gatunków o określonych wymaganiach
względem światła wykazała statystycznie wy-
soce istotną korelację w przypadku roślin
cienioznośnych (r = 0,55) i przeciętną korelację
w stosunku do roślin światłolubnych (r = 0,37).
Uzyskane rezultaty mogą sugerować, że le-
piężnik pozytywnie wpływa na stwarzanie do-
godnych warunków wzrostu roślinom o niewiel-
kich wymaganiach w stosunku do światła, jed-
nak jednoznacznie nie ogranicza dostępu gatun-
kom światłolubnym. Wykorzystują one bowiem
powstające w zwartej pokrywie lepiężnika luki
oraz ogólnie panujące na danej powierzchni wa-
runki świetlne.
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quency of the aboveground parts of the
butterbur (shoots and leaves) and the number of
species with given requirements to light condi-
tions revealed a statistically significant correla-
tion in the case of sciophytes (r = 0.55) and an
average correlation with photophilous species
(r = 0.37). The results may suggest that
butterbur has a positive influence on the cre-
ation of suitable conditions for growth for the
species with the lowest requirements for light,
but this does not univocally limit access to the
habitat for photophilous species. They use the
gaps occurring in the dense cover of the
butterbur’s leaves and the general light condi-
tions of given plot.

During the development of plant cover, the
percentage of species connected with habitats
poor of humus decreases successively but with
various intensities. Species requiring mineral-

Fig. 18. Changes in the share of species of habitats poor (ecological index 1—2) and rich in humus (ecological index 4—5)
on particular plots in the subsequent years of succession:
Ia—V — permanent plots, 1—6 (subsequent years) — plots Ia—III (1998—2003); plot IV (2002—2007) and V (2002—2006 and 2008)

Ryc. 18. Zmiany w udziale gatunków siedlisk ubogich (liczba ekologiczna 1—2) i bogatych w humus (liczba ekologiczna
4—5) na poszczególnych powierzchniach w kolejnych latach sukcesji:
Ia—V — stałe powierzchnie, 1—6 (kolejne lata) — powierzchnie I—III (1998—2003); powierzchnia IV (2002—2007) i powierzchnia V
(2002—2006 i 2008)
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W miarę rozwoju pokrywy roślinnej, sukce-
sywnie, lecz z różną intensywnością maleje
udział gatunków związanych z siedliskami ubo-
gimi w humus (z analizy wyłączono gatunki
gleb mineralno-próchniczych — liczba ekolo-
giczna 3 — najliczniejsze na wszystkich typach
powierzchni). Liczba gatunków gleb bogatych
w humus (4—5) podlega pewnej tendencji. Naj-
częściej przez jeden lub dwa sezony rośnie, by
następnie zmaleć, po czym znowu podjąć ten-
dencję wzrostową (ryc. 18). Tendencja ta jest
nieco zaburzona na siedliskach okresowo zale-
wanych, gdzie częściej dochodzi do wahań licz-
by tych gatunków. Na powierzchni Ib, gdzie
liczba gatunków związanych z glebami bogaty-
mi w humus jest stosunkowo wysoka już
w pierwszym roku po powodzi, ich liczba ulega
redukcji w kolejnym sezonie (ryc. 18).

Liczba gatunków reprezentujących poszczegól-
ne formy życiowe w następnych stadiach sukcesji
w większości przypadków jest stosunkowo nie-
zmienna lub zmienia się w bardzo niewielkim za-
kresie (ryc. 19a—f). Największe różnice dotyczą
chamefitów zielnych, które w skali całego obser-
wowanego okresu najliczniejsze są w początko-
wych stadiach sukcesji, w dalszych zaś stopniowo
ustępują lub na niektórych powierzchniach ich
liczba ulega stabilizacji. Grupę chamefitów ziel-
nych reprezentują takie gatunki, jak: Sagina pro-
cumbens, Trifolium repens, Veronica montana czy
V. officinalis. Sagina procumbens jest obecna
w najwcześniejszym okresie sukcesji, z niewielką,
stopniowo malejącą frekwencją. Jedynie na po-
wierzchni Ia jej frekwencja rośnie przez trzy ko-
lejne sezony. Pozostałe gatunki pojawiają się
w różnych stadiach sukcesji tylko na niektórych
powierzchniach, utrzymując się przez cały czas
obserwacji (ryc. 20, tabela 4a—f).

We wszystkich omawianych warunkach sie-
dliskowych najliczniej reprezentowaną formą ży-
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-humus soils (ecological index — 3), the most
numerous on all types of plots, were excluded
from the analysis. The percentage of species re-
quiring soils rich in humus (4—5) revealed
some tendencies. Most frequently it increased to
some level during one or two seasons, then it
decreased and once again revealed upward trend
(Fig. 18). This tendency was somewhat dis-
turbed on the habitats that were flooded periodi-
cally on which fluctuations in the number of
these species were observed more frequently.
On plot Ib, where the number of species con-
nected with soil rich in humus was compara-
tively high in very first season after flood, it
was reduced, yet in next season (Fig. 18).

The number of species representing particular
life forms in the subsequent succession stages,
in most cases was comparatively invariable, or it
changed within a very small range (Fig. 19a—f).
The largest differences were related to herbal
chamaephytes, which during entire observation
period, were the most numerous in initial suc-
cession stages, after which they successively re-
tired or their number stabilised. The group of
herbal chamaephytes was represented by: Sagina
procumbens, Trifolium repens, Veronica mon-
tana and V. officinalis. Sagina procumbens oc-
curred in the initial succession stages with a low
frequency, after which its frequency succes-
sively decreased. Only on plot Ia did its fre-
quency increase during the first three seasons.
Other species appeared in different succession
stages, only on single plots, and remaining dur-
ing the entire period of observations (Fig. 20,
Table 4a—f).

The most numerous life form in all studied
habitat conditions were hemicryptophytes
Fig. 21). Their percentage in the flora in the
subsequent years amounted to about 60% on av-
erage (Fig. 22). Changes in the number of hemi-

Fig. 19. Changes in the number of species representing particular life forms on permanent plots in the subsequent years of
succession:
Ia—V — permanent plots, 1—6 (subsequent years) — plots Ia—III (1998—2003); plot IV (2002—2007) and V (2002—2006 and 2008);
G — geophytes, C — chamaephytes, T — therophytes, M — megaphanerophytes, N — nanophanerophytes

Ryc. 19. Zmiany liczby gatunków reprezentujących poszczególne formy życiowe na powierzchniach badawczych w kolejnych
latach sukcesji:
Ia—V — stałe powierzchnie, 1—6 (kolejne lata) — powierzchnie I—III (1998—2003); powierzchnia IV (2002—2007) i powierzchnia V
(2002—2006 i 2008); G — geofity, C — chamefity, T — terofity, M — megafanerofity, N — nanofanerofity
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ciową są hemikryptofity (ryc. 21). Ich udział we
florze kolejnych lat wynosi średnio ok. 60%
(ryc. 22). Zmiany w liczbie hemikryptofitów po-
jawiających się na poszczególnych powierzch-
niach w kolejnych latach nie ulegają określonej
tendencji i niemal w każdym analizowanym
płacie proces ten przebiega inaczej (ryc. 21).
Reprezentantami tej grupy roślin, wspólnymi
dla wszystkich powierzchni, pojawiającymi się
na nich na wszystkich etapach sukcesji, są: Ce-
rastium holosteoides, Cardamine hirsuta, Agro-
stis capillaris (na pow. III i V również A. stolo-
nifera), Epilobium montanum, Melandrium ru-
brum, Carex sylvatica, Hypericum maculatum,
Cirsium palustre, Deschampsia caespitosa i Al-
chemilla sp. (głównie A. glabra) (tabela 4a—f).

Terofity w większości najliczniej reprezento-
wane są na żwirowiskach w inicjalnej fazie suk-
cesji (ryc. 19a—f). Ich procentowy udział we
florze analizowanych powierzchni po pierwszym
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cryptophytes occurring on particular plots in the
subsequent years revealed no clear tendency.
The process progressed differently on almost
every patches studied (Fig. 21). Representatives
of this plant group common to all plots were:
Cerastium holosteoides, Cardamine hirsuta,
Agrostis capillaris (on plots III and V A. sto-
lonifera as well), Epilobium montanum, Me-
landrium rubrum, Carex sylvatica, Hypericum
maculatum, Cirsium palustre, Deschampsia
caespitosa and Alchemilla sp. (mainly A. gla-
bra) (Table 4a—f).

Therophytes were represented mostly on the
gravel banks at the beginning of succession
(Fig. 19a—f). Their percentage in the flora of
the plots analysed decreased from 12% to 9% on
average together with the development of plant
cover (Fig. 22).

The therophytes common to all plots were
Poa annua, Moehringia trinervia and Geranium

Fig. 20. Frequency of selected chamaephytes on permanent plots in time of succession:
Ia—V — permanent plots, 1—6 (subsequent years) — plots Ia—III (1998—2003); plot. IV (2002—2007) and V (2002—2006 and 2008);
Sag pro — Sagina procumbens, Tri rep — Trifolium repens, Ver mon — Veronica montana, Ver off — V. officinalis

Ryc. 20. Frekwencja wybranych chamefitów na powierzchniach badawczych w czasie sukcesji:
Ia—V — stałe powierzchnie, 1—6 (kolejne lata) — powierzchnie I—III (1998—2003); powierzchnia IV (2002—2007) i powierzchnia V
(2002—2006 i 2008); Sag pro — Sagina procumbens, Tri rep — Trifolium repens, Ver mon — Veronica montana, Ver off — V. officinalis



sezonie spada, wraz z rozwojem pokrywy roś-
linnej, średnio z 12% do 9% (ryc. 22).

Terofitami wspólnymi dla wszystkich po-
wierzchni badawczych są: Poa annua, Moehrin-
gia trinervia i Geranium robertianum. Wymie-
nione gatunki są charakterystyczne dla wstęp-
nych stadiów sukcesji. Wraz z postępem rozwoju
pokrywy roślinnej frekwencja pierwszych dwóch
spada. Na powierzchniach z Babiogórskiego PN
terofitem dominującym w późniejszych etapach
sukcesji jest Geranium robertianum. Na po-
wierzchniach z Gorców rolę tę odgrywa Impa-
tiens noli-tangere (tabela 4a—f, ryc. 23).

Geofity to, oprócz fanerofitów, najsłabiej re-
prezentowana na żwirowiskach forma życiowa
roślin (ryc. 24). Na powierzchni V Petasites ka-
blikianus wraz z Tussilago farfara są jedynymi
przedstawicielami geofitów. Na pozostałych
powierzchniach towarzyszą lepiężnikowi —
w pierwszym sezonie Tussilago farfara, ze zni-
komą frekwencją i pokryciem, w późniejszych
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robertianum. These species were characteristic
for the initial stages of succession. The fre-
quency of the first two decreased to almost zero,
together with the development of the vegetation
cover. Geranium robertianum was the species
that dominated in further succession stages on
the plots from the Babiogórski NP. Impatiens
noli-tangere played the same role on the plots in
the Gorczański NP (Table 4a—f, Fig. 23).

Geophytes, together with phanerophytes,
were the most weakly represented plant life
form (Fig. 24). Petasites kablikianus with
Tussilago farfara were the only representatives
of the geophytes on plot V. On the other plots,
butterbur was accompanied by Tussilago farfara
in the first season, with a low frequency and
cover, and later with Orobanche flava and
Petasites albus, which were of some importance
in the process of rebuilding the plant cover only
on plots Ib and II. Dentaria bulbifera,
Equisetum palustre or Calamagrostis epigejos

Fig. 21. Changes in the number of hemicryptophytes on particular permanent plots in time of succession:
Ia—V — permanent plots, 1—6 (subsequent years) — plots Ia—III (1998—2003); plot. IV (2002—2007) and V (2002—2006 and 2008)

Ryc. 21. Zmiany liczby hemikryptofitów na poszczególnych powierzchniach w czasie sukcesji:
Ia—V — stałe powierzchnie, 1—6 (kolejne lata) — powierzchnie I—III (1998—2003); powierzchnia IV (2002—2007) i powierzchnia V
(2002—2006 i 2008)



zaś — Orobanche flava i Petasites albus, który
tylko na powierzchniach Ib i II odgrywa znacz-
niejszą rolę w procesie odbudowy pokrywy roś-
linnej. Przejściowo w analizowanych płatach
pojawiają się również Dentaria bulbifera, Equi-
setum palustre czy Calamagrostis epigejos (ta-
bela 4a—f).

Dominantem, czyli gatunkiem o największej
frekwencji, jest Petasites kablikianus. Frekwencja
pozostałych gatunków zazwyczaj rośnie do pewne-
go momentu, a następnie ustala się na jednym po-
ziomie lub wręcz maleje (tabela 4a—f, ryc. 20, 23,
24). Wynika to najprawdopodobniej z ekspansyw-
nego charakteru dominanta. Warto też dodać, że
lepiężnik występuje na żwirowiskach w dwóch for-
mach życiowych — jako hemikryptofit i jako geo-
fit, którego kłącza ukryte są głęboko w podłożu.

W grupie fanerofitów głównymi gatunkami
wczesnych stadiów odtwarzanej roślinności na
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appeared on the patches analysed only tempo-
rarily (Table 4a—f).

Petasites kablikianus was the species with the
highest frequency. The frequency of other spe-
cies usually increased and then stabilised at
some level, or even decreased (Table 4a—f,
Fig. 20, 23, 24). This is probably explained by
the expansive character of the dominant species.
It is necessary to add that butterbur occurred on
alluvia in two life forms, as hemicryptophyte,
and also as geophyte, with rhizomes placed
deeply in the ground.

In the group of phanerophytes, Salix sile-
siaca, Acer pseudoplatanus, Alnus incana and
Rubus idaeus were the main species of early
succession stages on the plots analysed. In most
cases they appeared in the second season only
on patches of former alder forest (plots III and
IV), and were located under or near the saved

Fig. 22. Percentage of all life forms represented in the flora of particular succession stages:
Ia—V — permanent plots, 1—6 (subsequent years) — plots Ia—III (1998—2003); plot. IV (2002—2007) and V (2002—2006 and 2008);
H — hemicryptophytes; C — chamaephytes, T — therophytes, G — geophytes, M — megaphanerophytes, N — nanophanerophytes

Ryc. 22. Udział wszystkich form życiowych reprezentowanych w poszczególnych stadiach sukcesyjnych:
Ia—V — stałe powierzchnie, 1—6 (kolejne lata) — powierzchnie I—III (1998—2003); powierzchnia IV (2002—2007) i powierzchnia V
(2002—2006 i 2008); H — hemikryptofity; C — chamefity, T — terofity, G — geofity, M — megafanerofity, N — nanofanerofity
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Fig. 23. Frequency of selected therophytes on permanent plots in time of succession:
Ia—V — permanent plots, 1—6 (subsequent years) — plot Ia—III (1998—2003); plot IV (2002—2007) and V (2002—2006 and 2008);
Poa ann — Poa annua, Moe tri — Moehringia trinervia, Ger rob — Geranium robertianum, Imp n-t — Impatiens noli-tangere

Ryc. 23. Frekwencja wybranych terofitów na powierzchniach badawczych w czasie sukcesji:
Ia—V — stałe powierzchnie, 1—6 (kolejne lata) — powierzchnie I—III (1998—2003); powierzchnia IV (2002—2007) i powierzchnia V
(2002—2006 i 2008); Poa ann — Poa annua, Moe tri — Moehringia trinervia, Ger rob — Geranium robertianum, Imp n-t — Impatiens
noli-tangere

Fig. 24. Frequency of selected geophytes on permanent plots in time of succession (data for P. kablikianus on additional axis):
Ia—V — permanent plots, 1—6 (subsequent years) — plot Ia—III (1998—2003); plot IV (2002—2007) and V (2002—2006 and 2008);
Pet kab — Petasites kablikianus, Pet alb — Petasites albus, Tus far — Tussilago farfara

Ryc. 24. Frekwencja wybranych geofitów ona powierzchniach badawczych w czasie sukcesji (dane dotyczące P. kablikianus
na dodatkowej osi):
Ia—V — stałe powierzchnie, 1—6 (kolejne lata) — powierzchnie I—III (1998—2003); powierzchnia IV (2002—2007) i powierzchnia V
(2002—2006 i 2008); Pet kab — Petasites kablikianus, Pet alb — Petasites albus, Tus far — Tussilago farfara



analizowanych powierzchniach są: Salix silesia-
ca, Acer pseudoplatanus, Alnus incana i Rubus
idaeus. W większości przypadków pojawiają się
one w drugim sezonie wegetacyjnym, jedynie
w płatach dawnych olszynek (pow. III i IV),
położonych pod lub w pobliżu zachowanego
drzewostanu olchowego, Alnus incana pojawia
się i pozostaje składnikiem zbiorowiska od sa-
mego początku (tabela 4a—f). Poza wymienio-
nymi, na niektórych powierzchniach odnotowa-
no również: Alnus glutinosa, Salix incana, Salix
caprea, Sorbus aucuparia, Abies alba, Picea
abies, Betula pendula i Fagus sylvatica.

Charakterystyczna fizjonomia płatów zdomi-
nowanych przez lepiężnika na pierwszy rzut oka
sugerować może ubóstwo florystyczne budowa-
nych przez niego fitocenoz. Okazuje się jednak,
że jego ekspansywna kolonizacja siedliska nie
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tree layer. Alnus incana appeared and remained
the element of plant community from the begin-
ning (Table 4a—f). In addition to the species
mentioned above, Alnus glutinosa, Salix incana,
Salix caprea, Sorbus aucuparia, Abies alba,
Picea abies, Betula pendula and Fagus sylvatica
were observed on some plots analysed as well.

The characteristic physiognomy of plots dom-
inated by butterbur seems to suggest a floristic
poorness of its phytocoenoses. Yet it appeared
that its expansive colonisation of habitat does
not preclude a qualitative and ecological rich-
ness of accompanying plants. The flora noted on
the vegetation patches studied represented
13—17 of syntaxons. Molinio-Arrhenatheretea,
Querco-Fagetea and Betulo-Adenostyletea are
the most numerously represented classes
(Fig. 25). Following syntaxons were in turn rep-

Fig. 25. Percentage of species diagnostic for particular syntaxons in the subsequent years on the plots studied:
Ia—V — permanent plots, 1—6 (subsequent years) — plot Ia—III (1998—2003); plot IV (2002—2007) and V (2002—2006 and 2008);
M-A — Molinio-Arrhenatheretea, Q-F — Querco-Fagetea, B-A — Betulo-Adenostyletea (Mulgedio-Aconitetea), N-C (Nardo-Callunetea)

Ryc. 25. Udział gatunków diagnostycznych na poszczególnych syntaksonach w kolejnych latach na badanych powierzchniach:
Ia—V — stałe powierzchnie, 1—6 (kolejne lata) — powierzchnie I—III (1998—2003); powierzchnia IV (2002—2007) i powierzchnia V
(2002—2006 i 2008); M-A — Molinio-Arrhenatheretea, Q-F — Querco-Fagetea, B-A — Betulo-Adenostyletea (Mulgedio-Aconitetea), N-C
(Nardo-Callunetea)



wyklucza bogactwa gatunkowego i ekologiczne-
go towarzyszących mu roślin. W badanych
płatach roślinności odnotowana flora należy do
13—17 jednostek syntaksonomicznych. Najlicz-
niej reprezentowane są gatunki diagnostyczne
klas Molinio-Arrhenatheretea, Querco-Fagetea
i Betulo-Adenostyletea (ryc. 25), a następnie,
kolejno według liczby gatunków: Nardo-Callu-
netea, Artemisietea vulgaris, Epilobietea angu-
stifolii, Vaccinio-Piceetea, Stellarietea mediae,
Scheuchzerio-Caricetea i Phragmitetea (tabe-
la 7). Pojedyncze gatunki reprezentują ponadto:
Asplenietea rupestria, Thlaspietea rotundifolii,
Agropyretea intermedio-repentis, Montio-Car-
daminetea, Koelerio glaucae-Corynephoretea
canescentis, Rhamno-Prunetea, Salicetea purpu-
reae i Alnetea glutinosae (tabela 4a—f). Spo-
śród gatunków łąkowych największe znaczenie
w tworzeniu pokrywy roślinnej na wszystkich
powierzchniach (gatunki były obecne od
początku sukcesji do końca okresu badawczego)
miały między innymi: Deschampsia caespitosa,
Myosotis palustris, Leontodon autumnalis, Ce-
rastium holosteoides, Taraxacum officinalis,
Cirsium palustre, Ranunculus repens. Trwale
utrzymujące się w analizowanych płatach gatun-
ki leśne to: Carex sylvatica, Acer pseudoplata-
nus, Viola reichenbachiana, Alnus incana i in.
Wśród ziołoroślowych, oprócz Petasites kabli-
kianus, wymienić należy Hypericum maculatum
czy Calamagrostis arundinacea. Inne gatunki
reprezentujące poszczególne syntaksony wystę-
pują przejściowo bądź pojawiają się w później-
szych stadiach sukcesji (tabela 4a—f).

Dla pierwszych lat kształtowania się fitoceno-
zy charakterystyczne jest pojawianie się licznych
tzw. gatunków efemerycznych. Odkryta prze-
strzeń z mozaiką skrajnie różnych mikrosiedlisk,
z początkowo słabo zaznaczoną konkurencją ze
strony innych gatunków, jest idealnym miejscem
do zasiedlania przez diaspory gatunków repre-
zentujących najróżniejsze grupy ekologiczne.
W niniejszej pracy jako gatunki efemeryczne po-
traktowano rośliny pojawiające się na poszcze-
gólnych powierzchniach tylko w jednym sezonie
wegetacyjnym lub kilka razy w całym obserwo-
wanym okresie, ale nigdy nie w dwóch kolejnych
latach. Ich liczba jest zróżnicowana i nie podlega
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resented in relation to the number of species:
Nardo-Callunetea, Artemisietea vulgaris, Epi-
lobietea angustifolii, Vaccinio-Piceetea, Stella-
rietea mediae, Scheuchzerio-Caricetea and
Phragmitetea (Table 7). In addition, Asplenietea
rupestria, Thlaspietea rotundifolii, Agropyretea
intermedio-repentis, Montio-Cardaminetea,
Koelerio glaucae-Corynephoretea canescentis,
Rhamno-Prunetea, Salicetea purpureae and
Alnetea glutinosae were represented by single
species (Table 4a—f). Among meadow species,
mainly: Deschampsia caespitosa, Myosotis pa-
lustris, Leontodon autumnalis, Cerastium holo-
steoides, Taraxacum officinalis, Cirsium pa-
lustre, Ranunculus repens were of great impor-
tance in creating the plant cover on all of the
plots (the species were present from the begin-
ning to the end of period studied). Carex
sylvatica, Acer pseudoplatanus, Viola reichen-
bachiana, Alnus incana and others, which are
species of deciduous forests, constantly oc-
curred on the patches analysed. Besides Pe-
tasites kablikianus, Hypericum maculatum or
Calamagrostis arundinacea should also be men-
tioned as tall herbs species. Other species repre-
senting particular syntaxons occurred tempo-
rarily, or appeared in further succession stages
(Table 4a—f).

The appearance of ephemerophytes is charac-
teristic for the formation of a new phyto-
coenosis. An open surface with a mosaic of het-
erogeneous microhabitats, and initially with
weak competition from other species, is a per-
fect space for diaspores of the species represent-
ing various ecological groups of plants to colo-
nise. The species that appeared on particular
plots only in a single season, or several times
but never in two consecutive years, are treated
as ephemerophytes in this paper. Their number
was changeable and did not reveal any clear ten-
dency, regardless of the type of habitat they oc-
curred (Fig. 26). This group of plants was the
most numerous on plots II, III and V.

Ephemerophytes comprising numerous
groups of syntaxonomical elements had a great
influence on the biological differentiation of the
flora of gravel banks. They were also the best
represented in Molinio-Arrhenatheretea and

16 — Petasites...
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Fig. 26. The changes in the number of ephemerophytes in the subsequent years of succession on the plots studied:
Ia—V — permanent plots, 1—6 (subsequent years) — plots Ia—III (1998—2003); plot IV (2002—2007) and V (2002—2006 and 2008),
arrows — submergences

Ryc. 26. Zmiany liczby efemerofitów w kolejnych latach sukcesji na powierzchniach badawczych:
Ia—V — stałe powierzchnie, 1—6 (kolejne lata) — powierzchnie I—III (1998—2003); powierzchnia IV (2002—2007) i powierzchnia V
(2002—2006 i 2008); strzałki — zalewy

Fig. 27. Ecological differentiation of ephemerophytes on the plots studied:
M-A — Molinio-Arrhenatheretea, B-A — Betulo-Adenostyletea (Mulgedio-Aconitetea), A v — Artemisietea vulgaris, E a — Epilobietea an-
gustifoliae, N-C — Nardo-Callunetea, Q-F — Querco-Fagetea, S m — Stellarietea mediae

Ryc. 27. Ekologiczne zróżnicowanie efemerofitów na badanych powierzchniach:
M-A — Molinio-Arrhenatheretea, B-A — Betulo-Adenostyletea (Mulgedio-Aconitetea), A v — Artemisietea vulgaris, E a — Epilobietea an-
gustifoliae, N-C — Nardo-Callunetea, Q-F — Querco-Fagetea, S m — Stellarietea mediae

16*



żadnej wyraźnej tendencji, bez względu na to,
w jakich warunkach siedliskowych wystąpiły
(ryc. 26). Najliczniej ta grupa roślin reprezento-
wana jest na powierzchniach: II, III i V.

Efemerofity, stanowiąc szeroką skalę elemen-
tów syntaksonomicznych, wpływają wyraźnie na
biologiczne zróżnicowanie flory żwirowisk. Rów-
nież w tej grupie najliczniej reprezentowane są
klasy Molinio-Arrhenatheretea i Querco-Fagetea
(ryc. 27). Największe ekologiczne zróżnicowanie
tej grupy roślin odnotowano na powierzchniach II
i III, zatem w całkowicie odmiennych warunkach
siedliskowych, zarówno pod względem ilości do-
stępnego światła, jak i czynnika zalewania.

Podsumowując, należy stwierdzić, że Petasites
kablikianus jest jedynym gatunkiem, który od
pierwszego sezonu przejął rolę dominanta w two-
rzących się fitocenozach i utrzymał ją do końca
okresu odtwarzania pokrywy roślinnej, odgry-
wając w tym procesie najbardziej znaczącą rolę.

3.2. Rozwój i przemiany fitocenoz
z dominacją Petasites kablikianus
w reglu dolnym i piętrze subalpejskim

Analiza podobieństwa (CA) wszystkich po-
wierzchni na kolejnych etapach rozwoju pokry-
wy roślinnej, wykonana na podstawie frekwencji
wszystkich gatunków biorących udział w proce-
sie sukcesji, ujawniła wyraźną czasową sekwen-
cję rozwoju pokrywy roślinnej na poszczegól-
nych powierzchniach. W pierwszym skupieniu
dendrogramu znalazły się trzy pierwsze sezony
na wszystkich powierzchniach oraz wszystkie
etapy sukcesji z powierzchni V (ryc. 28). Po-
wierzchnia ta podlegała regularnym zalewom
i odtworzenie pokrywy roślinnej przebiegało na
niej w sposób najmniej efektywny. Ponadto cykl
sukcesyjny na tej powierzchni, w siódmym sezo-
nie (2008 r.), został przerwany z powodu zasy-
pania pokrywy roślinnej warstwą żwiru, a tym
samym zaczął się od początku (ten sam proces
miał miejsce na większości powierzchni po po-
wodzi w 2010 r.). W drugim skupieniu znalazły
się trzy ostatnie sezony na wszystkich obserwo-
wanych powierzchniach (ryc. 28). Zamieszczony
dendrogram ilustruje z jednej strony generalne
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Querco-Fagetea (Fig. 27). The largest ecologi-
cal differentiation of this group of plants was
noted on plots II and III, so in extremely differ-
ent conditions both in relation to influence of
factors of light and flooding.

To summarise, it should be confirmed that
Petasites kablikianus is the only species that in-
tercepted the role of the dominant in the forma-
tion of phytocoenoses and kept this position
until the end of the regeneration of the plant
cover playing the most important role in this
process.

3.2. Development and changes of phytocoenoses
with Petasites kablikianus
in subalpine and lower montane zones

An analysis of similarities (CA) of all of the
plots in the subsequent stages of succession
made on the basis of the frequency of all of the
species involved in the process revealed a dis-
tinct time sequence in the development stages of
plant cover on particular plots. The first three
seasons of all plots and all seasons of plot V
occurred in one cluster in the dendrogram
(Fig. 28). Plot V was frequently flooded and the
regeneration of plant cover was the least effec-
tive. Moreover, the succession cycle on this plot
was interrupted in seventh season (2008) be-
cause of the plant cover became covered with
sediments, and the process started from the be-
ginning (the same process occurred on most of
plots after the flood in 2010). The last three sea-
sons on all of the plots analysed occurred in the
second cluster (Fig. 28). The dendrogram shows
that on the one hand there is general similarity
of mechanisms of the overgrowing of the the
areas after a flood, regardless of conditions that
differentiate particular plots (light conditions,



podobieństwo przebiegu zarastania terenów po-
powodziowych, bez względu na warunki róż-
niące poszczególne powierzchnie, takie jak:
ilość docierającego światła, rodzaj dyspersji
podłoża czy częstotliwość zalewu, a z drugiej
fakt, że swego rodzaju okresem „przełomowym”
jest sezon trzeci, który można określić jako koń-
cowy etap inicjalnego stadium sukcesji.

Analiza skupień (CA), wykonana dla każdej
powierzchni z osobna, z udziałem wszystkich
gatunków (ryc. 29) wskazuje, że trzeci sezon
rzeczywiście w niezaburzanych regularnie pła-
tach wykazuje większe podobieństwo do wcześ-
niejszych niż do późniejszych stadiów sukcesji
(na powierzchni IV, gdzie proces zachodzi z naj-

— 125 —

dispersal of soil, frequency of flooding), and on
other hand, that the third season was some kind
of a “turning-point”, and therefore it could be
treated as the final phase of the initial succes-
sion stage.

Cluster analysis (CA) done separately for
each plot and for all species (Fig. 29) revealed
that the third season was more similar to early
succession stages, especially on patches that
were usually undisturbed (on plot IV, where the
process proceeded with less intensity, the initial
stage was prolonged until fourth season). On
habitats that were regularly disturbed, the initial
stage proceeded for only two seasons, the third
year of succession was more similar to further

Fig. 28. Similarity of particular succession stages on the plots studied (on the basis of the frequency of all species, agglome-
ration — Ward’s method, measure of distance — Euclidean distance):
Ia/1 — number of plot/year

Ryc. 28. Podobieństwo poszczególnych stadiów sukcesyjnych na analizowanych powierzchniach (na podstawie frekwencji
wszystkich gatunków, aglomeracja — metoda Warda, miara odległości — odległość euklidesowa):
Ia/1 — numer powierzchni/rok
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Fig. 29. Similarities of succession stages on particular plots (on the basis of the frequency of species, agglomeration —
Ward’s method, measure of distance — Euclidean distance):
IV/6 — number of plot/year

Ryc. 29. Podobieństwo stadiów sukcesyjnych na poszczególnych powierzchniach (na podstawie frekwencji gatunków, aglome-
racja — metoda Warda, miara odległości — odległość euklidesowa):
IV/6 — numer powierzchni/rok



mniejszą intensywnością, stadium inicjalne trwa
aż do czwartego sezonu). Na siedliskach regu-
larnie zaburzanych odrębne stadium inicjalne
trwa tylko dwa sezony, trzeci rok sukcesji bar-
dziej podobny jest do stadiów późniejszych lub
trwa niemal przez cały czas obserwacji, jak
w przypadku powierzchni V (ryc. 29). Również
wcześniejsze analizy, dotyczące różnych ele-
mentów kształtującej się szaty roślinnej, po-
twierdziły, że właśnie w trzecim (czwartym) se-
zonie następują wyraźne zmiany analizowanych
parametrów: liczby gatunków, udziału poszcze-
gólnych ich grup, liczebności pędów wegeta-
tywnych czy chociażby frekwencji siewek do-
minanta — Petasites kablikianus.

Z analizy składu florystycznego wczesnych
stadiów sukcesji w różnych warunkach wynika, że
w reglu dolnym kompozycja gatunków charakte-
rystyczna dla olszynki karpackiej kształtuje się od
początku powstawania fitocenozy, bez względu na
panujące tam warunki. Większość gatunków
z klasy Querco-Fagetea pojawia się już w dwóch
pierwszych sezonach po powodzi, po czym pozo-
staje w rozwijającej się fitocenozie pod okapem
liści lepiężnika, a kolejne osiedlają się w miarę
stabilizowania się fitocenozy (tabela 4a—f, ryc.
25). Nie we wszystkich przypadkach jednak pro-
ces sukcesji prowadzi wprost do powstania fitoce-
nozy leśnej z wykształconą warstwą drzewostanu.
Osobniki olchy szarej (Alnus incana), która jako
gatunek obecna była na wszystkich sześciu po-
wierzchniach badawczych niemal przez wszystkie
kolejne lata (tabela 4a—f), jedynie na czterech
przetrwały wiek juwenilny i weszły w skład war-
stwy podrostu. W drugim roku obserwacji po-
wierzchnia III odznaczała się największą w po-
równaniu z pozostałymi powierzchniami i równą
z dwoma innymi dominantami (Petasites kablikia-
nus i Cardamine hirsuta) frekwencją siewek Al-
nus incana, przekraczającą 50% (ryc. 30).

Jednakże regularne zalewanie tego płatu roś-
linności przez wodę powodowało wymywanie
pojawiających się sukcesywnie siewek, a zara-
zem uniemożliwiało trwałe osiedlenie się olchy.
W takich warunkach olcha do końca okresu ba-
dawczego utrzymywała się wyłącznie jako poja-
wiające się w kolejnych sezonach siewki. Podob-
na sytuacja miała miejsce na równie często zale-
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stages or proceeded for almost the entire time of
observations, as in the case of plot V (Fig. 29).
Earlier analysis of different elements of the de-
veloping vegetation proved that clear changes or
stabilisation of the parameters analysed (i.e. spe-
cies number, percentage of their different
groups, abundance of vegetative shoots or fre-
quency of seedlings of dominant species —
Petasites kablikianus) appeared in the 3rd—4th

seasons.
The results of an analysis of the floristic

composition of the initial stage of succession in
different habitat conditions proved that a combi-
nation of species diagnostic to Alnetum incanae
formed from the beginning of the formation of
the phytocoenosis, regardless of habitat condi-
tions. Most species from the Querco-Fagetea
class appeared in the first two seasons after
a flood, and then they remained in the vegeta-
tion developing under a layer of butterbur
leaves, and the next ones began to appear mod-
erately with the development of the phyto-
coenosis (Table 4a—f, Fig. 25). However, suc-
cession does not lead to a forest phytocoenosis
with a tree layer in every case. Individuals of
grey alder (Alnus incana), which was present as
a species on all six plots during almost the
whole period analysed (Table 4a—f), only sur-
vived until the juvenile stage of growth and
came into the undergrowth layer on four of
them. In the second year of observations, plot
III was distinguished with the highest frequency
of seedlings of Alnus incana in comparison with
other plots and equal to two other dominants
(Petasites kablikianus and Cardamine hirsuta).
It exceeded 50% (Fig. 30).

But regular flooding of the vegetation patch
did cause the seedlings to be carried away re-
peatedly. At the same time, it made the persis-
tent settlement of alder impossible. In such con-
ditions the grey alder appeared only as seedlings
until the end of period analysed. A similar situa-
tion occurred on frequently flooded plot V, but
the recruitment of seedlings was not very visible
in any season. Yet, their clear presence was ob-
served in 2008 after all patch being covered up
by gravels and the succession cycle started from
the beginning (Fig. 30). Only single specimens



wanej powierzchni V, jednak tu rekrutacja
siewek w żadnym roku nie była tak znacząca.
Ich wyraźna obecność zaznaczyła się dopiero po
zasypaniu całego płatu żwirem w 2008 r. i roz-
poczęciu cyklu sukcesyjnego od początku (ryc.
30). Wiek juwenilny jednak osiągnęły tu poje-
dyncze osobniki wierzb, głównie Salix silesiaca.
Osobniki Alnus incana osiągnęły stadium podro-
stu olchowego (wysokość 180—220 cm) tylko
na powierzchniach Ib i II, jednak na powierzchni
Ib (zalewanej sporadycznie) z 13 siewek obec-
nych w 1999 r. w 2003 r. zachowały się tylko
2 osobniki (oba przetrwały powódź w 2010 r.).
Na powierzchni II całkowicie niepodlegającej
zalewom z 19 siewek odnotowanych w 1999 r.
do 2003 r. przetrwało 8 osobników. Na po-
wierzchni IV, również pozbawionej czynnika za-
lewania, z aż 60 siewek obecnych już w pierw-
szym sezonie obserwacyjnym do 2007 r. zacho-
wało się 18 osobników, jednak ich wzrost,
w nawet dłuższym okresie (5 lat), był o wiele
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of willows, especially Salix silesiaca, reached
juvenile age on this plot. Specimens of the grey
alder reached the juvenile stage (height
180—220 cm) only on plots Ib and II, however,
on the first one (sporadically flooded), only two
individuals survived until 2003 from 13 seed-
lings noted in 1999 (both of them survived the
flood in 2010). On plot II (not disturbed by sub-
mergences) eight specimens survived from
19 seedlings noted in 1999. On plot IV (not
flooded as well), 18 individuals remained until
2007 from 60 seedlings noted in the very first
season, but their growth even over a longer pe-
riod (five years) was significantly slower. The
tallest alder reached 128 cm in 2007. The
differences were probably influenced by the
following factors that were characteristic for
plot IV:
1) the slower spreading of butterbur patches,

thereby securing better light conditions
(larger survivability of seedlings), (Fig. 2e),

Fig. 30. Frequency of Alnus incana on the plots studied in time of succession:
1—6 subsequent years, plots Ia—III (1998—2003); plot IV (2002—2007) and V (2002—2006 and 2008); arrows — submergences

Ryc. 30. Frekwencja Alnus incana na analizowanych powierzchniach w czasie sukcesji:
1—6 kolejne lata, powierzchnie Ia—III (1998—2003); powierzchnia IV (2002—2007) i V (2002—2006 i 2008); strzałki — zalewy



wolniejszy. Najwyższa olcha w 2007 r. liczyła
128 cm wysokości. Na wymienione różnice
prawdopodobnie miały wpływ następujące czyn-
niki oddziałujące na powierzchnię IV:
1) wolniejszy rozrost płatów lepiężnika, zapew-

niający lepszy dostęp światła (większa prze-
żywalność siewek) (ryc. 2e),

2) ścisła struktura podłoża — prawdopodobnie
utrudniająca zakorzenianie się,

3) mniejsza dostępność wody.
Z przytoczonych danych wynika, że na obsza-

rach regularnie zalewanych żwirowisk fitocenozy
zdominowane przez lepiężnika, mimo właściwe-
go składu warstwy zielnej, mają niewielkie szan-
se na przekształcenie się w zbiorowiska leśne
z wykształconą warstwą drzewostanu.

W piętrze subalpejskim lepiężnik wyłysiały
również pojawia się na siedliskach inicjalnych,
głównie na osuwiskach i rumoszu skalnym, jako
dominant i jeden z pierwszych gatunków koloni-
zujących powstałe — najczęściej w wyniku osu-
wisk — obszary pozbawione szaty roślinnej (fot.
13). Jednakże powyżej górnej granicy lasu płaty
wykształconych już ziołorośli współtworzą z le-
piężnikiem wysokie byliny dwuliścienne, cha-
rakterystyczne dla klasy Betulo-Adenostyletea
(Mulgedio-Aconitetea), takie jak: Doronicum
austriacum, Cicerbita alpina, Aconitum firmum,
Ranunculus platanifolius, Adenostyles alliariae
(tabela 9, zał. 6), i jako takie stanowią dla lepię-
żnika poważną konkurencję.

Prowadzenie obserwacji zmian w odtwa-
rzającej się pokrywie roślinnej analogiczną me-
todą stałych kwadratów na słabo związanych,
nachylonych do ok. 50° zboczach (tabela 8) jest
praktycznie niewykonalne, dlatego w przypadku
płatów subalpejskich dokonano jedynie porów-
nania składu florystycznego, opierając się na
materiałach zebranych w latach 1994 (UZIĘBŁO

1997) i 2008.
Z sześciu założonych wówczas powierzchni

(XII—XVII) dwie, zlokalizowane w Piarżystym
Żlebie i Żlebie Poszukiwaczy Skarbów, zostały
całkowicie zniszczone przez powstałe w 1997 r.
potężne osuwiska. Z czterech pozostałych po-
wierzchni lepiężnik wyłysiały zachował się,
z wyraźnie zmniejszoną liczebnością, na jednej
(pow. XIV), zlokalizowanej na piarżystym stoż-
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2) a cohesive soil structure — hindering the
rooting of seedlings,

3) the smaller availability of water.
The results allow the supposition that on the

areas that are flooded regularly, phytocoenoses
with Petasites kablikianus, regardless of species
composition, have little chance to transform into
forest phytocoenoses with a tree stand.

In the subalpine zone, glabrous butterbur also
appeared mainly on landslides and debris as
a dominant and one of the first species colonis-
ing these initial habitats (Phot. 13). But above
the timber line, the tall herbs phytocoenoses are
formed by butterbur and high perennials, which
are diagnostic to Betulo-Adenostyletea (syn.
Mulgedio-Aconitetea) class: Doronicum austria-
cum, Cicerbita alpina, Aconitum firmum, Ra-
nunculus platanifolius, Adenostyles alliariae
(Table 9 and Annex 6) and they are serious
competitors to Petasites kablikianus.

An observation of permanent changes in the
creation of plant cover using the analogous
method of net of constant squares, on loose,
steep (inclined to 50°) slopes (Table 8) is practi-
cally impossible, therefore only a comparison of
floristic composition using relevés from 1994
was performed for the subalpine zone (UZIĘBŁO

1997) and 2008 was made.
From six plots (XII—XVII) delimited in

1994, two of them, located in the Piarżysty gully
and in the Poszukiwaczy Skarbów gully, were
extremely damaged by huge landslides that oc-
curred in 1997. Among the remaining four plots,
glabrous butterbur survived much less abun-
dantly only on one (plot XIV), which is located
on screes near the tourist trail “Akademicka
Perć” (Table 8, 9). It probably retired from the
three plots mentioned above because of com-
petition from such species as: Doronicum
austriacum, Cicerbita alpina, Aconitum firmum,
Geranium sylvaticum, Polygonym bistorta, Ra-
nunculus platanifolius and Adenostyles alliariae,
which are the main components of these phyto-
coenoses at present (Table 9). Phytosociological
relevés for comparison were made in two of
them (XII and XIV) according to the border
points that were saved only there (Table 9).
Moreover, the relevés from the two largest

17 — Petasites...
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Phot. 12. Root system of Petasites kablikianus
Fot. 12. System korzeniowy P. kablikianus

Phot. 13. Initial stage of succession with contribution of Petasites ka-
blikianus in a subalpine zone (The Babiogórski NP)
Fot. 13. Inicjalne stadium sukcesji z udziałem P. kablikianus w pię-
trze subalpejskim (Babiogórski PN)

a)

Phot. 15. Profile through a typical habitat under a tall herb with Petasites kabli-
kianus (The Gorczański NP)
Fot. 15. Przekrój przez typowe siedlisko ziołorośli z P. kablikianus (Gorczań-
ski PN)

b)

Phot. 14. Plot XII in 1998 (a) and 2008 (b) / Fot. 14. Powierzchnia XII w 1998 r. (a) i w 2008 r. (b)
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Table 8. Characteristics of the plots studied made in 1994 and their stage in 2008 (on the basis of UZIĘBŁO 1997, sup-
plemented)
Tabela 8. Charakterystyka powierzchni badawczych założonych w 1994 r. i ich stan z 2008 r. (wg UZIĘBŁO 1997, uzu-
pełnione)

Number of plot
Numer

powierzchni

Localisation on the
slopes of the Babia

Góra Mt.
Lokalizacja
na stokach

Babiej Góry

Altitude
[m a.s.l.]
Wysokość
[m n.p.m.]

Inclination
Nachylenie

[°]

Exposure
Ekspozycja

Cover of / Pokrycie
P. kablikianus

in / w 1994
[%]

Cover of / Pokrycie
P. kablikianus

in / w 2008
[%]

XII Acad. Track 1 440 50 N 80 0

XIII Acad. Track 1 440 50 N 80 0

XIV Acad. Track 1 475 52 N 80 10

XV Piarżysty Gully 1 490 45 NW 90 damaged / zniszczona

XVI Acad. Track 1 495 55 NW 75 0

XVII Gully of P.S. 1 580 55 N 100 damaged / zniszczona

A b b r e v i a t i o n s / S k r ó t y: Acad. Track — yellow, touristic track / żółty szlak turystyczny „Akademicka Perć”, P.S. — Gully of /
Żleb Poszukiwaczy Skarbów.

Table 9. Changes in the floristic composition of subalpine phytocoenoses Petasitetum kablikiani
Tabela 9. Zmiany składu gatunkowego subalpejskich fitocenoz Petasitetum kablikiani

Species / Gatunek XII/
1994

XII/
2008

XIV/
1994

XIV/
2008 Species / Gatunek XII/

1994
XII/
2008

XIV/
1994

XIV/
2008

Petasites kablikianus 4 – 4 1 Ranunculus platanifolius + – – –

Doronicum austriacum 1 3 2 4 Geum rivale r – – –

Aconitum firmum + 2 1 2 Vaccinium myrtillus + – – –

Primula elatior 1 2 1 2 Phleum alpinum + – – –

Chaerophyllum hirsutum r 2 1 2 Chamaenerion angustifolium – 2 – 1

Millium effusum var. viola-
ceum

2 1 + 1 Geranium sylvaticum – 1 – +

Cicerbita alpina 1 1 1 1 Epilobium alpestre – 1 – 1

Cardamine pratensis 1 1 – 1 Veratrum lobelianum – 1 – 1

Stellaria nemorum 1 1 – + Polygonym bistorta – + – 1

Adenostyles alliariae 1 1 – 1 Rhodiola rosea – + r –

Thalictrum aquilegiifolium r 1 – 1 Rumex alpinus – 1 – –

Chrysosplenium alternifolium 1 + – 1 Ribes petraeum – 1 – –

Alchemilla glabra + 1 – – Rubus idaeus – + – –

Phyteuma spicatum + – – + Mutellina purpurea – + + +

Athyrium distentifolim 1 – – – Gentiana asclepiadea – + – –

Heracleum sphondylium 1 – – – Melandrium rubrum – r – –

Rumex alpestris 2 – – – Viola biflora – – 1 1

Ranunculus lanuginosus 1 – – – Alchemilla acutiloba – – + 1

Deschampsia flexuosa 1 – – –

17*



ku usypiskowym przy żółtym szlaku „Akade-
micka Perć” (tabele 8 i 9). Z trzech pozostałych
powierzchni wycofał się, prawdopodobnie na
skutek konkurencji takich gatunków, jak: Doro-
nicum austriacum, Cicerbita alpina, Aconitum
firmum, Geranium sylvaticum, Polygonym bi-
storta, Ranunculus platanifolius i Adenostyles
alliariae, które są obecnie głównymi kompo-
nentami występujących tam fitocenoz (tabela 9).
Ze względu na zachowanie oznaczeń granic
dawnych powierzchni badawczych tylko na
dwóch z nich (XII i XIV) wykonano porównaw-
cze zdjęcia fitosocjologiczne (tabela 9). Ponadto
zdjęcia z dwóch największych z kilku po-
wstałych w latach 1997—2008 fitocenoz z do-
minacją lepiężnika wyłysiałego zamieszczono
w zał. 6 (zdj. 1 i 2).

Na powierzchni XII nastąpił całkowity zanik
lepiężnika, który w 1994 r. zdecydowanie domi-
nował w fitocenozie (fot. 14a i b). Wraz z nim
ustąpiły między innymi: Athyrium distentifolium,
Rumex alpestris i Ranunculus platanifolius. Po
ustąpieniu lepiężnika wyraźnie zwiększyły tam
pokrycie: Doronicum austriacum, Aconitum fir-
mum, Primula elatior i Chaerophyllum hirsutum.
Pojawiła się natomiast nowa grupa 12 gatunków,
w tym: Chamaenerion angustifolium, Rumex al-
pinus, Ribes petraeum, Epilobium alpestre, Vera-
trum lobelianum, Geranium sylvaticum, Rhodio-
la rosea, Polygonum bistorta, Mutellina purpu-
rea i in. (tabela 9). Na powierzchni XIV
lepiężnik zmniejszył pokrycie z 80% do 10%
(w skali Brown-Blanqueta z 4 do 1). Z fitoceno-
zy wycofała się jedynie Rhodiola rosea, nato-
miast pojawiły się z niewielkim pokryciem takie
gatunki, jak: Adenostyles alliariae, Thalictrum
aquilegiifolium, Veratrum lobelianum, Epilobium
alpestre, Polygonum bistorta i in. (tabela 9). Po-
wierzchnia XIV jest zlokalizowana u podnóża
stożka usypiskowego, stale dynamicznie modelo-
wanego na skutek corocznego osuwania się
wierzchniej warstwy gleby podczas wiosennych
roztopów. Oprócz powierzchni XV, była to po-
wierzchnia najbardziej „ruchoma” pod wzglę-
dem stabilności podłoża, pozostałe — jakkol-
wiek zlokalizowane na stromych zboczach —
wykazywały o wiele większą stabilność wierzch-
niej warstwy gleby.
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phytocoenoses with a dominance of the species
analysed from several patches that appeared in
period of 1997—2008 were included in the
phytosociological table (Annex 6, rel. 1, 2).

A complete disappearance of Petasites ka-
blikianus occurred on plot XII. In 1994, it was
the main dominant in the phytocoenosis (Phot.
14a, b). Among others, Athyrium distentifolium,
Rumex alpestris, Ranunculus platanifolius re-
tired from the phytocoenosis together with
butterbur. After this, the cover of Doronicum
austriacum, Aconitum firmum, Primula elatior
and Chaerophyllum hirsutum increased visibly
and a new group of 12 species appeared:
Chamaenerion angustifolium, Rumex alpinus,
Ribes petraeum, Epilobium alpestre, Veratrum
lobelianum, Geranium sylvaticum, Rhodiola
rosea, Polygonum bistorta, Mutellina purpurea
and others (Table 9). On plot XIV, Petasites
kablikianus decreased its cover from 80% to
10% (in the Braun-Blanquet’s scale from 4 to 1).
Only Rhodiola rosea retired from the phyto-
coenosis, but such species as: Adenostyles
alliariae, Thalictrum aquilegiifolium, Veratrum
lobelianum, Epilobium alpestre, Polygonum
bistorta and others, appeared with small cover
(Table 9). Plot XIV was located at the foot of
screes, and was constantly modeled by the upper
layer of soil falling during the spring thaw. It
was the most “moving” plot together with plot
XV in regard to ground stability. The other
plots, in spite of being located on steep slopes,
revealed a greater stablilisation of upper layer of
soil.



3.3. Spektrum ekologiczne gatunku

3.3.1. Spektrum fitocenotyczne

Petasites kablikianus jest gatunkiem wyka-
zującym bardzo szerokie spektrum ekologiczne.
Jednym z przejawów tych właściwości adapta-
cyjnych jest fakt, że gatunek ten często jest do-
minantem w runie tak ekologicznie zróżnicowa-
nych fitocenoz, jak lasy łęgowe, nadrzeczne
zarośla i ziołorośla, a także ziołorośla wysoko-
górskie.

Krótką charakterystykę zbiorowisk, w któ-
rych runie lepiężnik wyłysiały odgrywa zna-
czącą rolę, rozpoczęto od zbiorowisk leśnych
i zaroślowych, gdyż te, występując na siedli-
skach zlokalizowanych w strefie najrzadszych
zalewów, odznaczają się najbardziej stabilnym
składem gatunkowym. Zbiorowiska nieleśne,
obejmujące zarówno ziołorośla subalpejskie, jak
i ziołorośla przypotokowych żwirowisk, dolnore-
glowych osuwisk oraz przydroża, ze względu na
charakter siedliska i zaburzenia, jakim ulegają,
odznaczają się bardziej zróżnicowaną kombina-
cją gatunków o niestabilnym i często dość przy-
padkowym składzie. Mimo tak odmiennych wa-
runków siedliskowych oraz składu gatunków
współtworzących poszczególne, omówione da-
lej, zbiorowiska roślinne, lepiężnik wyłysiały
stanowi znaczący lub wręcz dominujący element
runa każdego z nich.

3.3.1.1. Zbiorowiska leśne

Olszynka karpacka — Alnetum incanae
Lűdi 1921
Przeciętny płat olszynki lepiężnikowej ma

dwuwarstwową strukturę pionową (sporadycznie
pojawia się warstwa krzewów o niewielkim
zwarciu (10—50%), którą tworzy najczęściej je-
sion lub podrost olchy). Najwyższą warstwę
w płatach tego zespołu buduje niezbyt zwarty
drzewostan olchowy, czasem z domieszką jawo-
ru. Jego zwarcie rzadko przekracza 50%. Cha-
rakterystyczną kombinację gatunkową olszynki
karpackiej z lepiężnikiem wyłysiałym z dużą
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3.3. Ecological spectrum of the species

3.3.1. Phytocoenotical spectrum

Petasites kablikianus belongs to species of
which the ecological spectrum is very wide.
One of examples of its adaptation proprieties is
the fact, that the species occurs in the herb layer
as a dominant at such ecologically different
phytocoenoses like: riparian forests, bushes and
tall herbs, including subalpine ones.

A brief characterisation of the associations in
which glabrous butterbur plays an important role
begins with forests and willow thickets, which
occur in the zone of the most rare floods. These
have the most stable species composition.
Non-forest phytocoenoses which include both
subalpine tall herbs and tall herbs from the grav-
els of stream banks, landslides and roadsides in
the lower montane zone, reveal more variable
species combination, frequently unstable and
even accidental. The reason is obviously the
type of habitat, as well as the character and the
range of disturbances. In spite of that different
habitat conditions and floristical combination of
particular communities mentioned below, gla-
brous butterbur is distinct or dominant element
of the species composition in each of them.

3.3.1.1. Forest phytocoenoses

Carpathian alder forest — Alnetum
incanae Lűdi 1921
A common patch of alder forest with

butterbur has a two-layer vertical structure
(a shrub layer with little cover (10—50%),
which is built by ash and alder, occurs sporadi-
cally). The upper layer is composed of alder
trees, rarely with addition of sycamore. Its den-
sity seldom exceeds 50%. Acer pseudoplatanus,
Chaerophyllum hirsutum, Stellaria nemorum,
Stachys sylvatica, Oxalis acetosella, Impatiens
noli-tangere, Aegopodium podagraria and Ra-



stałością tworzą: Acer pseudoplatanus, Chae-
rophyllum hirsutum, Stellaria nemorum, Stachys
sylvatica, Oxalis acetosella, Impatiens noli-tan-
gere, Aegopodium podagraria i Ranunculus la-
nuginosus. W tzw. grupie gatunków towarzy-
szących w większości płatów pojawiają się je-
dynie Melandrium rubrum i Urtica dioica.
Lepiężnik wyłysiały jest w tych fitocenozach
zdecydowanym dominantem. W pojedynczych
płatach wyższe wartości pokrycia uzyskują tyl-
ko: Chaerophyllum hirsutum, Stellaria nemorum
czy Aegopodium podagraria. Na podstawie wy-
konanego na wstępie dendrogramu w tabeli fito-
socjologicznej (zał. 2) umieszczono także zdję-
cia ilustrujące wczesne stadium sukcesji w kie-
runku olszynki karpackiej z udziałem lepiężnika
wyłysiałego (zdj. 29—45), z uwagi na to, że
mimo braku warstwy drzewostanu, obecne są
w nim juwenilne osobniki olchy, a kombinacja
gatunków runa jest już typowa dla płatów tego
zespołu. W obu stadiach rozwojowych podobna
jest również średnia liczba gatunków w zdjęciu.
W olszynce wynosi 21 gatunków, w stadium
inicjalnym zaś — 24.

Zebrana dokumentacja fitosocjologiczna po-
chodzi z: Tatr Wysokich (potok Białka), Beskidu
Żywieckiego (potoki u podnóży Babiej Góry),
Podhala (Biały Dunajec), Gorców (potok Lepiet-
nica i Kamienica Łącka), Beskidu Małego (po-
tok Targaniczanka) oraz Bieszczadów (potok
Wołosatka oraz okolice Tarnawy Niżnej). Opisa-
ne płaty zlokalizowane są w pasie wysokościo-
wym 420—980 m n.p.m.

Najniższe położenia olszynki z lepiężnikiem
wyłysiałym odnotowano w Beskidzie Małym
i Gorcach, najwyższe zaś — w Tatrach Wy-
sokich. Strefa najliczniejszego występowania
płatów tego zespołu mieści się w granicach
600—800 m n.p.m.

Nadrzeczny łęg wierzbowy — Salicetum
albo-fragilis R. Tx. 1955
Kolejnym zespołem, w którym lepiężnik wy-

łysiały znajduje dogodne warunki wegetacji, jest
łęg wierzbowy (Salicetum albo-fragilis) z klasy
Salicetea purpureae (MATUSZKIEWICZ 2002).
W tym zbiorowisku, w odróżnieniu od płatów
olszynki karpackiej, gatunek ten pojawia się

— 134 —

nunculus lanuginosus with a high constancy cre-
ate the characteristic combination of species in
Carpathian alder forest. In the group of com-
panions only Melandrium rubrum and Urtica
dioica occurred in most of patches. Glabrous
butterbur is decidedly the dominant in these
phytocoenoses. Only Chaerophyllum hirsutum,
Stellaria nemorum and Aegopodium podagraria
reach higher values of cover in single patches.
On the basis of the initial dendrogram men-
tioned above, some relevés evidencing early
stages of succession in the direction of an alder
forest (Annex 2) were included in this phyto-
sociological table in spite of the lack of a tree
layer, but because of the characteristic combina-
tion of species that is already fixed in this suc-
cession stage and because of the presence of ju-
venile specimens of alder (rel. 29—45). The av-
erage number of species is similar in both of
these succession stages as well. It includes 21
species among the alder trees, and 24 in the ini-
tial stage.

Phytosociological records were made in the
High Tatra Mts (Białka stream), the Żywiecki
Beskid Mts (valleys of streams on foothills of
the Babia Góra massif), Podhale (the Biały
Dunajec River), the Gorce Mts (Lepietnica
stream and the Kamienica Łącka stream), the
Small Beskid Mts (Targaniczanka stream) and
the Bieszczady Mts (Wołosatka stream and the
area around the village Tarnawa Niżna). The
studied patches are located at an altitudinal
range of 420—980 m a.s.l.

The lowest localities of alder forest with gla-
brous butterbur were observed in the Small
Beskid Mts and in the Gorce Mts; the highest
ones, in the High Tatra Mts. The distribution zone
of the most numerous phytocoenosis of the asso-
ciation is contained between 600 and 800 m a.s.l.

Riparian willow forest — Salicetum
albo-fragilis R. Tx. 1955
The next association in which glabrous

butterbur finds good habitat conditions for vege-
tation is a riparian willow forest (Salicetum
albo-fragilis) from the Salicetea purpureae class
(MATUSZKIEWICZ 2002). In this community, un-
like in alder forest, the species appears with



z bardzo zmiennym pokryciem w zakresie
10—100% (zał. 3). Poszczególne płaty zaklasy-
fikowano do tego zespołu na podstawie wyni-
ków wykonanej na wstępie analizy podobień-
stwa (CA). W tabeli typowe płaty zespołu
z udziałem Petasites kablikianus reprezentują
zdj. 1—7. Pozostałe (zdj. 8—21) stanowią
przykład płatów przejściowych między olszynką
karpacką (obecne w podroście i warstwie drze-
wostanu Alnus incana, Fraxinus excelsior oraz
reprezentacja gatunków z klasy Querco-Fage-
tea) a typowymi płatami łęgu wierzbowego.
Jednakże wyraźny udział Salix fragilis w drze-
wostanie oraz obecność gatunków charaktery-
stycznych i wyróżniających dla związku Sali-
cion albae zadecydowały o takiej właśnie klasy-
fikacji płatów. Cechuje je trójwarstwowa struk-
tura. Najwyższą warstwę tworzy drzewostan
o zróżnicowanym zwarciu (20—90%), zbudo-
wany z Salix alba, S. fragilis i Fraxinus excel-
sior. Obie wierzby, a w płatach przejściowych
również jesion i olcha tworzą podrost o średnim
zwarciu ok. 40%. Bogate ziołoroślowe runo
stanowią głównie następujące gatunki: Mentha
longifolia, Ranunculus repens, Urtica dioica,
Phalaris arundinacea, Festuca gigantea, Aego-
podium podagraria, Petasites kablikianus
(w niektórych płatach również P. hybridus),
Chaerophyllum hirsutum, Ch. aromaticum oraz
wiele innych. Udział lepiężnika wyłysiałego
w płatach tego zespołu jest bardzo zmienny
— od pełnej dominacji (4—5 w skali Braun-
-Blanqueta) po stanowienie niewielkiej do-
mieszki w runie (1—2). Liczba gatunków w po-
szczególnych fitocenozach waha się w grani-
cach 10—49 (średnio 33 gatunki). Zróżnicowa-
na wielkość zdjęć jest związana z wielkością
poszczególnych płatów. Alarmująco zmniejsza-
jący się areał tych zbiorowisk, ze względu na
silny negatywny wpływ człowieka i położenie
w dolnych biegach cieków górskich, ma
związek z regulacją cieków, eksploatacją żwiru
oraz intensywnym pozyskiwaniem gruntów pod
rekreację i drobny przemysł.

Płaty łęgów wierzbowych z lepiężnikiem
wyłysiałym występują w pasie wysokościowym
410—620 m n.p.m. Większość analizowanych
fitocenoz pochodzi z doliny Skawicy, położonej
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various degrees of cover ranging from 10 to
100% (Annex 3). Particular patches were classi-
fied into this association on the basis of the re-
sults of an initial similarity analysis. In the
phytosociological table typical patches with
Petasites kablikianus contribution are repre-
sented by relevés nr 1—7. The others (rel.
8—21) are examples of transitional patches be-
tween alder forest (Alnus incana, Fraxinus
excelsior present in the brush and tree layer and
the representation of species from Querco-Fa-
getea class) and typical patches of riparian wil-
low forest. However, the clear contribution of
Salix fragilis in the tree layer and the presence
of diagnostic species of Salicion albae alliance
indicated such a classification of patches. They
are characterised by three-layer structure. The
upper tree layer revealed various densities
(20—90%), and is built by Salix alba, S. fragilis
and Fraxinus excelsior. Both willow species,
and also ash and alder in transitional patches,
form a brush layer with an average density of
about 40%. The rich, tall herb layer is built by:
Mentha longifolia, Ranunculus repens, Urtica
dioica, Phalaris arundinacea, Festuca gigantea,
Aegopodium podagraria, Petasites kablikianus
(in some patches P. hybridus as well), Chaero-
phyllum hirsutum, Ch. aromaticum and many
others. The share of glabrous butterbur in
this association patches changes in high de-
gree, from dominance (4—5 in Braun-Blan-
quet’s scale) to being a small addition in herb
layer (1—2). The number of species in a parti-
cular phytocoenoses fluctuated between 10 and
49 (33 species on average). The sizes of relevés
are varied and are connected to the dimensions
of the entire phytocoenosis. The alarming de-
crease in the area of this community is con-
nected with strong, negative anthropopression,
which includes river control, the exploitation of
gravel and an increase in the amount of land
used for recreation and small industry as well as
localisation its location in the lower course of
montane streams.

Patches of riparian willow forest with gla-
brous butterbur occur between 410 and 620 m
a.s.l. Most of phytocoenoses analysed originate
from the Skawica River valley, which is located



na północ od masywu Babiej Góry, pozostałe —
znad Białego Dunajca, Białki oraz Koszarawy
w Kotlinie Żywieckiej.

3.3.1.2. Zbiorowiska zaroślowe

Zarośla wierzbowe z wrześnią — Salici-
-Myricarietum Moor 1958
W grupie zbiorowisk zaroślowych lepiężnik

wyłysiały pojawia się w zbiorowisku Salici-My-
ricarietum z klasy Salicetea purpureae (MA-

TUSZKIEWICZ 2002). Występuje w nich często
jako dominant w runie, decydując tym sa-
mym o szczególnej fizjonomii płatów. Płaty
zespołu z lepiężnikiem nie wykazują tak wy-
raźnej przynależności syntaksonomicznej, jak
płaty typowe, z powodu słabej reprezentacji jed-
nego z gatunków charakterystycznych — Myri-
caria germanica. Jest ona obecna nie we
wszystkich płatach i tylko z niewielkim pokry-
ciem. O przynależności do zespołu zadecydował
zatem charakter płatu — krzewiaste zarośla
z udziałem wierzb Salix eleagnos i S. purpurea.
Znaczącą grupą towarzyszącą wymienionym ga-
tunkom jest grupa heliofitów z klasy Moli-
nio-Arrhenatherethea, jednak w poszczególnych
płatach stanowiących niewielką domieszkę, za-
zwyczaj kilku gatunków, których sumaryczne
pokrycie najczęściej nie przekracza 20%.

Mimo że analizowano płaty o podobnej po-
wierzchni 30—50 m2, liczba gatunków obec-
nych w fitocenozie jest dość zróżnicowana —
10—43 w płacie o tej samej powierzchni 30 m2

(zał. 4). Większość fitocenoz pochodzi z Tatr,
zarówno z Tatr Wysokich (Potok Jaworowy), jak
i Zachodnich (Siwa Woda, Potok Chochołow-
ski). Ponadto omawiane płaty odnaleziono na
Podhalu (nad Białką), w Gorcach (nad Kamie-
nicą Łącką) oraz w Kotlinie Żywieckiej, nad po-
tokiem Koszarawa, w pasie wysokościowym
600—900 m n.p.m. Niżej położone były jedynie
płaty zlokalizowane w Kotlinie Żywieckiej
(370—540 m n.p.m.), miały jednak charakter
wyraźnie zubożały i ich przynależność do oma-
wianego zespołu jest raczej dyskusyjna.
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to the north of the Babia Góra Mt, while others
are located on the riversides of the Biały
Dunajec River, the Białka River and the
Koszarawa River in the Żywiec Basin.

3.3.1.2. Brush phytocoenoses

Willow brush with tamarix germanica —
Salici-Myricarietum Moor 1958
In the group of brush communities, glabrous

butterbur appears in Salici-Myricarietum asso-
ciations from the Salicetea purpureae class
(MATUSZKIEWICZ 2002). It frequently occurs as
a dominant corresponding with a specific
physiognomy of patches. Phytocoenoses with
butterbur do not reveal as distinct a syn-
taxonomical attachment as typical patches be-
cause of the weak representation of one charac-
teristic species — Myricaria germanica. It is
present in just a few patches with small cover.
Therefore, the character of the patch indicated
a syntaxonomical position in the analysed
relevés — bushes with two willow species: Salix
eleagnos and S. purpurea. A significant group
of companions are heliophytes from the
Molinio-Arrhenatherethea class, but in particu-
lar patches they are usually only a small addi-
tion of a few species whose total cover does not
exceed 20%.

In spite of the fact that patches of many vari-
ous dimensions were analysed, the number of
species is rather different and amounts to from
10 to 43 in the patches of the same surface area
— 30 m2 (Annex 4). Most of phytocoenoses
originate from both the High Tatra Mts
(Jaworowy stream) and the Western Tatra Mts
(the Siwa Water and the Chochołowski streams).
Moreover, analysed patches were found in the
Podhale (on the Białka riverside), in the Gorce
Mts (the Kamienica Łącka valley) and in the
Żywiecka Basin in the Koszarawa stream valley
in an altitudinal belt 600—900 m a.s.l. The
patches located lower were found in the Ży-
wiecka Basin (370—540 m a.s.l.), but they had
a visibly poor character and their syntaxo-
nomical position is more controversial.



3.3.1.3. Zbiorowiska ziołoroślowe

Ziołorośla Phalarido-Petasitetum hybridi
Schwick. 1933
W niższych położeniach górskich, na obrze-

żach cieków, Petasites kablikianus pojawia się
również jako jeden ze składników fitocenoz ze-
społu Phalarido-Petasitetum, należącego do kla-
sy Artemisietea vulgaris, podklasy Galio-Urtice-
nea, rzędu Glechometalia hederaceae oraz
związku Aegopodion podagrariae (MATUSZKIE-

WICZ 2002). Jego płaty, o bardzo charaktery-
stycznej fizjonomii, o której decydują ogromne
liście obu gatunków lepiężnika — Petasites ka-
blikianus i P. hybridus, są typowym elementem
podgórskiego krajobrazu w dolinach rzecznych.
Tworzą one niejednokrotnie kilkusetmetrowej
długości i kilkumetrowej szerokości wąskie pasy
fitocenoz na terasach zalewowych, w strefie
położonej najbliżej cieku. Ta specyficzna lokali-
zacja, wskutek której płaty zespołu są poddawa-
ne częstemu oddziaływaniu wezbranej wody,
wiąże się nierozerwalnie z ich specyficznym
składem florystycznym. Jak już wspomniano,
bezwzględnymi dominantami w fitocenozach
omawianego zespołu są oba gatunki lepiężni-
ków. W większości płatów towarzyszą im: Aego-
podium podagraria, Melandrium rubrum, Urtica
dioica, Chaerophyllum aromaticum, Ch. hirsu-
tum, Mentha longifolia, Ranunculus repens,
Dactylis glomerata i Festuca gigantea. Jedynie
Urtica dioica i Chaerophyllum hirsutum, rza-
dziej Mentha longifolia osiągają wyższe warto-
ści pokrycia. Najczęściej reszta gatunków wystę-
puje jako ilościowo skromna domieszka w runie,
z wartościami pokrycia + lub r (zał. 5). Ze
względu na wspomniany wcześniej czynnik po-
wodziowy skład florystyczny tego typu fitoce-
noz jest zmienny i obejmuje bardzo liczną grupę
gatunków. W sumie w tabeli odnotowano ich
256 (w tym 12 gatunków mszaków). Większość
z nich ma status gatunku sporadycznego, czyli
występującego w pojedynczych płatach. Fitoce-
nozy zespołu są również miejscem występowa-
nia wielu gatunków migrujących. Spotkać tu bo-
wiem można zarówno gatunki górskie migrujące
na niż (Arabis alpina, Primula elatior, Caltha
laeta, Myricaria germanica, Leucanthemum
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3.3.1.3. Tall herb phytocoenoses

Alluvial tall herbs with butterburs Phala-
rido-Petasitetum hybridi Schwick. 1933
On riversides in lower montane localities,

Petasites kablikianus occurs as one of the com-
ponents of the herb layer in Phalarido-Pe-
tasitetum association from Artemisietea vulgaris
class, subclass Galio-Urticenea, order Glecho-
metalia hederaceae and alliance Aegopodion
podagrariae (MATUSZKIEWICZ 2002). Its patches
are a characteristic element of the landscape in
river valleys in the foothills of the Carpathians.
They have a specific physiognomy caused by the
large leaves of both butterburs — Petasites
kablikianus and P. hybridus and form narrow
belts of phytocoenoses on alluvia. They are fre-
quently several hundred meters in length and
a few meters wide in the zone nearest to the
river course. These phytocoenoses are frequently
flooded because of their location, and this re-
sults in their specific floristic composition. As
was mentioned above, both species of
butterburs are the dominants in patches of
the analysed association. Aegopodium po-
dagraria, Melandrium rubrum, Urtica dioica,
Chaerophyllum aromaticum, Ch. hirsutum,
Mentha longifolia, Ranunculus repens, Dactylis
glomerata and Festuca gigantea are companions
in most of the phytocoenoses. Only Urtica
dioica and Chaerophyllum hirsutum, and quite
rarely Mentha longifolia, attain higher values of
cover. Most frequently other species occur as
a quantitative poor addition in the herb layer
with cover of + or r (Annex 5). Because of fre-
quent flooding, the species composition of these
kinds of communities is changeable and com-
prises a large number of groups of species. In
the phytosociological table, 256 species (among
them 12 species of mosses) were noted in total.
Most of them are sporadic species that occur in
single patches. The phytocoenoses are the sites
of many species migrations i.e. montane species
migrating into lower localities (Arabis alpina,
Primula elatior, Caltha laeta, Myricaria ger-
manica, Leucanthemum waldsteinii), anthropo-
phytes, and along with them an invasive species
(Heracleum mantegazzianum, H. sosnkowskyi).
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waldsteinii), jak i antropofity, a wśród nich tzw.
gatunki inwazyjne (Heracleum mantegazzianum,
H. sosnkowskyi).

Oba gatunki lepiężnika określane są jako
wikarianty wysokościowe (MIREK 1990).
W przedziale wysokościowym 400—800 m
n.p.m. fitocenozy omawianego zespołu tworzą
strefę przejściową, w której lepiężnik wyłysiały
(Petasites kablikianus) na analogicznych siedli-
skach stopniowo ustępuje miejsca lepiężnikowi
różowemu (P. hybridus) — ryc. 31.

Wielkość płatów omawianego zespołu jest
bardzo zmienna — od niewielkich, szczątko-
wych fitocenoz, po rozległe kompleksy pora-
stające obrzeża rzek górskich. Również zmienna
jest liczba gatunków w płacie (5—49). Fitoceno-
zy tego typu odnaleziono nad potokami w obrę-
bie całego łuku Karpat Zachodnich, w otoczeniu
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Both butterbur species were acknowledged
as altitudinal vicarious species (MIREK 1990).
In the altitudinal belt of 400—800 m a.s.l.,
phytocoenoses of the association being dis-
cussed create a transitional zone where glabrous
butterbur (Petasites kablikianus) on analogical
habitats gradually gives way to common
butterbur (P. hybridus) — Fig. 31.

The dimension of the association patches is
very changeable from small phytocoenoses to
wide complexes growing on riversides. Simi-
larly, the number of species in reléve is very
changeable (5—49). This type of communities
were found on stream banks in the entire West-
ern Carpathians area; surround the Babia Góra
massif, in the Small Beskid Mts, in the Silesian
Beskid Mts, in the Żywiecka Basin, in the
Gorce Mts, in the Pieniny Mts on the Dunajec

Fig. 31. Changes of cover of Petasites kablikianus and P. hybridus in patches of Phalarido-Petasitetum hybridi in particular
altitudinal ranges:
P. kab — Petasites kablikianus, P. hyb — Petasites hybridus

Ryc. 31. Zmiany pokrycia Petasites kablikianus i P. hybridus w płatach Phalarido-Petasitetum hybridi w poszczególnych
przedziałach wysokościowych:
P. kab — Petasites kablikianus, P. hyb — Petasites hybridus



pasma Babiej Góry, w Beskidzie Małym, Beski-
dzie Śląskim, w Kotlinie Żywieckiej, Gorcach,
w Pieninach nad Dunajcem, na Podhalu, w Ta-
trach Zachodnich oraz w Bieszczadach.

Ziołorośla z lepiężnikiem wyłysiałym —
Petasitetum kablikiani Wal. 1933
Typem fitocenoz ziołoroślowych, w których

lepiężnik wyłysiały jest głównym komponen-
tem, czyli gatunkiem dominującym, są fitoce-
nozy reprezentujące zespół Petasitetum kablikia-
ni z klasy Betulo-Adenostyletea, rzędu Calama-
grostietalia i związku Adenostylion (MATUSZKIE-

WICZ 2002). W Polsce został on po raz pierwszy
opisany przez WALASA (1933), jako zespół subal-
pejskich ziołorośli, z północnych zboczy Babiej
Góry. Fitocenozy wysokogórskie wyróżniają się
bogatą reprezentacją gatunków charakterystycz-
nych dla związku Adenostylion i klasy Betulo-
-Adenostyletea (zał. 6), a ponadto udziałem gru-
py gatunków wysokogórskich (MIREK 1990), ta-
kich jak: Viola biflora, Rhodiola rosea, Mutelli-
na purpurea i Leucanthemum waldsteinii. Takie
typowe subalpejskie fitocenozy odnotowano na
Babiej Górze oraz w Tatrach (głównie Wy-
sokich), w przedziale wysokościowym ok.
1 400—1 600 m n.p.m. (zał. 6, zdj. 1—19).
W nieco niższych położeniach (Karkonosze, Ta-
try Zachodnie) udział tych gatunków wyraźnie
spada, pojawiają się natomiast inne gatunki to-
warzyszące lepiężnikowi w zdominowanych
przez niego fitocenozach, licznie występujących
nad potokami w reglu dolnym, co sprawia, że
płaty te można określić jako przejściowe. Wśród
gatunków wyróżniających tę grupę zdjęć wymie-
nić należy: Stellaria nemorum, Rubus idaeus,
Urtica dioica i Melandrium rubrum (zał. 6,
zdj. 20—30). W najniższych położeniach do-
łączają do nich następujące gatunki: Stachys syl-
vatica, Aegopodium podagraria, Geranium ro-
bertianum, Impatiens noli-tangere i Ranunculus
lanuginosus. Ich obecność związana jest najczę-
ściej z bezpośrednim sąsiedztwem fitocenoz ol-
szynki karpackiej, w których wymienione gatun-
ki odgrywają znaczącą rolę (zał. 6, zdj. 31—74).
Ta grupa zdjęć pochodzi już wyłącznie z regla
dolnego. Generalnie gatunki z klasy Querco-Fa-
getea są tu wyraźnie zaznaczoną grupą gatunków
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River valley, in the Podhale, in the Western
Tatra Mts and in the Bieszczady Mts.

Tall herbs with glabrous butterbur —
Petasitetum kablikiani Wal. 1933
The type of tall herb phytocoenoses in which

glabrous butterbur is the main component
(dominant species) are phytocoenoses repre-
senting the Petasitetum kablikiani association
from the Betulo-Adenostyletea class, Calama-
grostietalia order and Adenostylion alliance
(MATUSZKIEWICZ 2002). It was described for the
first time in Poland by WALAS (1933) as a sub-
alpine tall herb community from the northern
slopes of the Babia Góra Mt. High mountain
phytocoenoses are characterised by a contribu-
tion of rich representation of species diagnostic
to the Adenostylion alliance and Betulo-Adeno-
styletea class (Annex 6), and moreover, by the
participation of high montane species (MIREK

1990): Viola biflora, Rhodiola rosea, Mutellina
purpurea and Leucanthemum waldsteinii. These
phytocoenoses were noted on the Babia Góra
Mt and in the Tatra Mts (mainly in the High
Tatra Mts) in an altitudinal belt of 1 400—
1 600 m a.s.l. (Annex 6, rel. 1—19). In lower
localities (the Giant Mts and the Western Tatra
Mts) the contribution of these species clearly
decreases, but other species like Stellaria
nemorum, Rubus idaeus, Urtica dioica and
Melandrium rubrum appear, and these are spe-
cies that accompany butterbur in alluvial
phytocoenoses in the lower montane zone.
Therefore, this group of the relevés (Annex 6,
rel. 20—30) could be named “transitional
patches”. In the lowest sites, such species as
Stachys sylvatica, Aegopodium podagraria, Ge-
ranium robertianum, Impatiens noli-tangere and
Ranunculus lanuginosus join them. Their ap-
pearance is connected with the close proximity
of the Carpathian alder forest where these
species are of great importance (Annex 6,
rel. 31—74). In general, species from the
Querco-Fagetea class are a distinctly separate
group of butterbur companions, occurring with
a small (several-percent) cover.
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towarzyszących lepiężnikowi z najczęściej nie-
wielkim, kilkuprocentowym pokryciem.

Ostatnia z omawianych tu grup fitocenoz
(zał. 6, zdj. 31—74), o dość ustabilizowanym
składzie florystycznym, pojawia się praktycznie
w całym zasięgu występowania Petasites kabli-
kianus, gdyż tego typu płaty odnaleziono
w całym łuku Karpat Zachodnich: od Beskidu
Śląskiego, przez Beskid Żywiecki, Gorce, niższe
położenia Tatr, Beskid Niski, po Bieszczady Za-
chodnie. Gatunki z klasy Betulo-Adenostyletea,
choć reprezentowane już dość symbolicznie, są
jednak stale obecne w sporej liczbie płatów.
Płaty o takim składzie florystycznym pojawiają
się nie tylko na żwirowiskach nad potokami, ale
również na osuwiskach w reglu dolnym oraz na
przydrożach.

Zbiorowisko z Petasites kablikianus
Ostatnia z tabel fitosocjologicznych obejmuje

79 płatów o najuboższym składzie (zał. 7). Wy-
różnia je głównie dominacja lepiężnika wy-
łysiałego. Udział gatunków z klas Betulo-Adeno-
styletea, Querco-Fagetea i Molinio-Arrhenathe-
retea jest tu o wiele mniejszy, reprezentowane są
one w płatach wyłącznie jako grupa gatunków
sporadycznych. Zaliczono je do zbiorowiska
z Petasites kablikianus, chociaż nie można wy-
kluczyć, że należą do Petasitetum kablikiani (re-
prezentują także płaty z całego zasięgu występo-
wania lepiężnika). Mogą jednak stanowić przy-
kład płatów, w których zdjęcie fitosocjologiczne
było robione na zaburzonych siedliskach synan-
tropijnych lub po okresowym wezbraniu wód
(np. po ulewnych deszczach). Wielokrotnie pod-
czas prac terenowych obserwowano płaty,
w których dno fitocenozy było zasypane świeżo
naniesionym piaskiem lub drobnym żwirem,
pokrywającym wcześniej rosnące tam niewielkie
rośliny. W następnym sezonie w tym samym
płacie skład zbiorowiska w dużej mierze powra-
cał do stanu sprzed zalania. W tej grupie płatów
ziołorośli również znajdują się fitocenozy
z całego zasięgu występowania Petasites kabli-
kianus, zarówno z siedlisk naturalnych, jak i sy-
nantropijnych.
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The final group of patches with a rather sta-
bilised species composition to be mentioned
(Annex 6, rel. 31—74) occur in practically the
entire distribution range of Petasites kablikianus.
This type of communities were found in the en-
tire Western Carpathians area: from the Silesian
Beskid Mts, the Żywiecki Beskid Mts, the
Gorce Mts, lower localities of the Tatra Mts, the
Low Beskid Mts to the Western Bieszczady
Mts. Species from Betulo-Adenostyletea class,
although poorly represented, are present in many
relevés. Patches with such a floristic composi-
tion occur not only on alluvial sites but on land-
slides and roadsides in the lower montane zone
as well.

Community with Petasites kablikianus
The last of the phytosociological tables con-

tains 79 phytosociological relevés with the poor-
est floristic composition (Annex 7). They are
distinguished mainly by dominance of gla-
brous butterbur. The contribution of species
from the Betulo-Adenostyletea, Querco-Fagetea
and Molinio-Arrhenatheretea classes is of less
importance and they are represented in patches
exclusively as sporadic species. These relevés
were included into the community with Petasites
kablikianus, however they may also belong to
the Petasitetum kablikiani association (they rep-
resent patches from the entire distribution range
as well), but they may be an example of
phytocoenoses where the relevé was created on
disturbed synanthropic habitats or after flooding
(i.e. after rainfalls). Patches, in which the bot-
tom of phytocoenosis was covered with recently
brought sediments, were observed many times
during field investigations. The plant composi-
tion of the patch almost returned to its previous
stage in the very next season.

Phytocoenoses from the entire Petasites ka-
blikianus distribution range were included into
this table. They were noted in both natural and
synanthropic habitats.



3.3.1.3.1. Piętrowe zróżnicowanie składu
florystycznego ziołorośli
Petasitetu ablii Wal. 1933

Skład florystyczny poszczególnych typów
ziołorośli z udziałem lepiężnika wyłysiałego jest
w ogromnym stopniu powiązany z ich lokaliza-
cją. Różnice między nimi można przedstawić,
porównując udział gatunków sporadycznych oraz
gatunków reprezentujących poszczególne ele-
menty syntaksonomiczne w wyróżnionych ty-
pach fitocenoz.

Typowe subalpejskie oraz przejściowe płaty
zespołu Petasitetum kablikiani zlokalizowane są
powyżej górnej granicy lasu lub w górnej części
regla dolnego, najczęściej na siedliskach natu-
ralnych — wilgotnych zboczach, często o znacz-
nym nachyleniu, rumowiskach i stożkach osu-
wiskowych, niemal wolnych od jakiejkolwiek
ingerencji człowieka. Stąd wartość syntaksono-
miczna (D) grupy gatunków związanych z klasą
Betulo-Adenostyletea, którą reprezentuje oma-
wiany zespół, jest wysoka i wynosi: dla płatów
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3.3.1.3.1. Altitudinal differentiation of the floristic
composition of the tall herbs
Petasitetablikiani Wal. 1933

The qualitative composition of particular
types of tall herbs with glabrous butterbur is
strongly connected with their location. The dif-
ferences among them can be shown by a com-
parison of the contribution of sporadic species
and species representing particular syntaxons in
given types of phytocoenoses.

Typical subalpine and transitional patches of
the Petasitetum kablikiani association are lo-
cated above the timber line or in the upper part
of a spruce forest zone, most frequently on natu-
ral habitats — moist slopes, often with a distinct
inclination, screes, rock debris, and almost free
of any anthropopression. Therefore, the syntaxo-
nomical value of species from the Betulo-Ade-
nostyletea class (D), which is represented by the
association being discussed, is high and
amounts to 33.4 for typical, subalpine patches
and 17.3 for transitional ones (Fig. 32). The per-

Fig. 32. Systematic value of selected groups of species in particular types of tall herbs with Petasites kablikianus:
B-A — Betulo-Adenostyletea, Q-F — Querco-Fagetea, M-A — Molinio-Arrhenatheretea, Art.   — Artemisietea vulgaris

Ryc. 32. Wartość systematyczna wybranych grup gatunków w poszczególnych typach ziołorośli z P. kablikianus:
B-A — Betulo-Adenostyletea, Q-F — Querco-Fagetea, M-A — Molinio-Arrhenatheretea, Art. — Artemisietea vulgaris



typowych, subalpejskich — 33,4, dla płatów
przejściowych zaś — 17,3 (ryc. 32). Udział ga-
tunków sporadycznych w tych fitocenozach to
kolejno 22% i 35% (ryc. 33), natomiast gatunki
synantropijne czy leśne są w ogóle nieobecne.
Sytuacja ta diametralnie zmienia się w niższych
położeniach górskich.

W dolnoreglowych płatach zespołu wartość
syntaksonomiczna gatunków z klasy Betulo-
-Adenostyletea spada do poziomu D = 3,09, na-
tomiast udział gatunków sporadycznych wzrasta
aż do 94% (dla porównywalnej liczby wybra-
nych losowo zdjęć 69%) (ryc. 32 i 33). Pojawia
się również nowa grupa gatunków, odgrywająca
znaczącą rolę w budowie tych płatów, reprezen-
tująca klasę Querco-Fagetea. Jej wskaźnik D
osiąga tu wartość 5,7 (ryc. 32), natomiast dla
porównania w płatach olszynki karpackiej
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centage of sporadic species in these phyto-
coenoses amounts to 22% and 35% (Fig. 33);
synanthropic and forest species are absent. The
situation changes completely in lower localities.

The syntaxonomical value of species from
the Betulo-Adenostyletea class decreases to
D = 3.09 and the percentage of sporadic species
increases to 94% (for a similar number of ran-
domly chosen relevés it amounts 69%) in allu-
vial patches of the association (Fig. 32 and 33).
A new group of great importance in these
phytocoenoses that represents the Querco-Fa-
getea class appears as well. Its D value amounts
to 5.7 (Fig. 32). For comparison, in patches of
alder forest with butterbur the same value is not
much higher — 8.25. This shows how floristic
connections, which are dependent on the neigh-
bourhood of these two associations, are of great

Fig. 33. Differences between types of tall herbs with Petasites kablikianus in relation to the percentage of sporadic species,
mean number of species in the relevé and the value of Shannon-Wiener coefficient
Ryc. 33. Różnice między typami ziołorośli z P. kablikianus w odniesieniu do udziału gatunków sporadycznych, średniej licz-
by gatunków w zdjęciu i wartości współczynnika Shannona-Wienera



z udziałem lepiężnika jest on niewiele wyższy
i wynosi 8,25. Wartość wskaźnika D świadczy
o tym, jak znaczne są powiązania florystyczne
między tymi dwoma grupami fitocenoz, najczę-
ściej wynikające z bezpośredniego ich sąsiedz-
twa. Potwierdza to również ich bardzo zbliżone
rozmieszczenie wysokościowe (ryc. 34). Jedno-
cześnie w fitocenozach olszynek wartość D ga-
tunków diagnostycznych dla Betulo-Adenostyle-
tea (także bez uwzględniania udziału lepiężnika)
wynosi tylko 0,03.

W dolnoreglowych płatach Petasitetum kabli-
kiani pewną rolę odgrywają również gatunki
łąkowe (Molinio-Arrhenatherethea — D = 1,4)
oraz synantropijne z klasy Artemisietea vulgaris
(D = 0,8). Jest to związane z otoczeniem tychże
płatów. Zlokalizowane na żwirowiskach poto-
ków górskich, niejednokrotnie sąsiadują z użyt-
kami zielonymi, zbiorowiskami leśnymi, ale
poddawane są też silnej antropopresji (eksploa-
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importance. The identical altitudinal distribution
of them proves this as well (Fig. 34). At the
same time, the D value for species diagnostic to
Betulo-Adenostyletea (not including butterbur)
amounts to only 0.03 in patches of Alnetum
incanae.

In Petasitetum kablikiani patches that origi-
nated from the lower montane zone, meadow
species (Molinio-Arrhenatherethea — D = 1.4)
and synanthropic species from the Artemisietea
vulgaris class (D = 0.8) are of some signifi-
cance. This is connected with the surroundings
of the patches. They are located on stream
banks, frequently close to meadows and forests,
and they are under strong anthropopression as
well (exploitation of gravel, recreation, waste
dumps, etc.). In addition to the factors influenc-
ing the development of floristic composition
mentioned above, periodical flooding must also
be mentioned as an important factor. Water

Fig. 34. Altitudinal distribution of studied patches of particular types of phytocoenoses with Petasites kablikianus:
Aln inc — Alnetum incanae, Sal a-f — Salicetum albo-fragilis, Sal-Myr — Salici-Myricarietum, Ph-P — Phalarido-Petasitetum,
F. Subalp. — subalpine form of Petasitetum kablikiani, Transit — transitional phytocoenosis of Petasitetum kablikiani, F. Mont — lower
montane form of Petasitetum kablikiani, Com.Pk — community with Petasites kablikianus, StDev — standard deviation

Ryc. 34. Zasięgi wysokościowe analizowanych płatów poszczególnych typów fitocenoz z P. kablikianus:
Aln inc — Alnetum incanae, Sal a-f — Salicetum albo-fragilis, Sal-Myr — Salici-Myricarietum, Ph-P — Phalarido-Petasitetum,
F. Subalp. — subalpejska forma Petasitetum kablikiani, Transit — przejściowe płaty Petasitetum kablikiani, F. Mont — dolnoreglowa for-
ma Petasitetum kablikiani, Com.Pk — zbiorowisko z P. kablikianus, Mean — średnia, StDev — odchylenie standardowe



tacja żwiru, rekreacja, wysypiska odpadów). Do
wspomnianych wcześniej czynników wpływa-
jących na kształtowanie się składu florystyczne-
go fitocenoz dodać należy wpływ okresowych
wezbrań wody, która przelewając się przez po-
wierzchnię płatu, zrywa występującą pokrywę
roślinną lub też przysypuje ją naniesionym ma-
teriałem (żwir, piasek, muł z cząstkami orga-
nicznymi). Woda nanosi również diaspory ga-
tunków rosnących w wyższych położeniach
górskich. Wszystko to sprawia, że specyfiką
ziołorośli z lepiężnikiem, porastających obrzeża
potoków, jak również przydroża, jest bardzo
wysoki (ponad 90%) udział gatunków spora-
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flooding the surface of the patch carries away
growing plants or covers them up with the ma-
terial brought with it (gravel, sand, slime with
organic matter, etc.). Water also brings
diaspores of species growing in the upper
montane zone. All of this creates the specificity
of tall herbs with butterbur covering stream
banks and roadsides with a very high percentage
of sporadic species (over 90%) appearing with
small cover, frequently temporarily, in single
patches. Such significant differences in the per-
centage of accidental species, which come from
syntaxons other than Betulo-Adenostyletea, are
not expressed in the mean value of the Shan-

Fig. 35. Differentiation of all types of phytocoenoses of tall herbs with Petasites kablikianus (DCA):
1 — subalpine form of Petasitetum kablikiani, 2 — transitional patches of Petasitetum kablikiani, 3 — lower montane form of Petasitetum
kablikiani, 4 — community with Petasites kablikianus

Fig. 35. Zróżnicowanie wszystkich typów fitocenoz z P. kablikianus (DCA):
1 — subalpejska forma Petasitetum kablikiani, 2 — przejściowe płaty Petasitetum kablikiani, 3 — dolnoreglowa forma Petasitetum kablikia-
ni, 4 — zbiorowisko z P. kablikianus



dycznych, pojawiających się z niewielkim po-
kryciem, najczęściej tylko przejściowo, w po-
jedynczych płatach. Tak znaczące różnice
w udziale gatunków przypadkowych i pocho-
dzących z innych niż Betulo-Adenostyletea syn-
taksonów nie znajdują odzwierciedlenia w śred-
niej wartości współczynnika (H’) zróżnicowania
biologicznego Shannona-Wienera (HILL 1973).
Waha się ona bowiem od 1,62 w najuboższej
gatunkowo grupie płatów do 2,0 w grupie
płatów przejściowych. W fitocenozach subalpej-
skich wynosi 1,73. Wynika to z charakteru
wskaźnika, w którym brana jest pod uwagę za-
równo liczba gatunków w płacie, jak i ich po-
krycie, a dokładniej — stosunek pokrycia każ-
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non-Wiener’s index (H’) of biodiversity (HILL

1973). It fluctuates from 1.62 in the group of
patches poorest in species to 2.0 in transitional
patches. In subalpine phytocoenoses it amounts
to 1.73. This is connected with the character of
the index, in which both the number of species
in a patch and their cover (abundance), more
precisely the cover of each species to the entire
cover of patch ratio, are taken into account.
Therefore the index may have similar values in
rich patches with species of small abundance,
and in a case where species poorness is made up
for by higher values of abundance.

The patches included into the last table
(Annex 7), initially named a community with

Fig. 36. Similarity of all types of tall herbs with Petasites kablikianus:
1 — subalpine patches, 2 — transitional patches, 3 — lower montane patches, 4 — community with Petasites kablikianus

Ryc. 36. Podobieństwo wszystkich typów ziołorośli z P. kablikianus:
1 — płaty subalpejskie, 2 — płaty przejściowe, 3 — płaty dolnoreglowe, 4 — zbiorowisko z P. kablikianus

19 — Petasites...



dego gatunku do ogólnego pokrycia płatu. Tak
więc wskaźnik może przyjmować podobne war-
tości w płatach bogatych w gatunki z niewielki-
mi wartościami pokrycia, jak i w takich, w któ-
rych ubóstwo gatunkowe jest rekompensowane
wyższymi wartościami pokrycia.

W fitocenozach ujętych w ostatniej tabeli
(zał. 7) i określonych wstępnie jako zbiorowisko
z Petasites kablikianus przede wszystkim zazna-
cza się ubóstwo florystyczne, przejawiające się
zarówno w dużo niższej średniej liczbie gatun-
ków w zdjęciu oraz w odpowiednio mniejszym
udziale gatunków z klas wyróżniających dolno-
reglową formę zespołu (ryc. 33).

Zarówno wyniki nietendencyjnej analizy
zgodności (DCA, ryc. 35), jak i analizy po-
dobieństwa (CA, ryc. 36) wykazały, że zdję-
cia umieszczone arbitralnie w ostatniej tabeli
(zał. 7) i określone jak zbiorowisko z Petasites
kablikianus tworzą jedno zróżnicowane skupie-
nie obiektów, co pozwala sądzić, że należą one
raczej do dolnoreglowej formy zespołu Petasite-
tum kablikiani, jednakże stanowią jej zaburzoną
lub zubożałą postać.

Lepiężnik wyłysiały w obrębie całego zasię-
gu występuje w kilku różnych zespołach roślin-
nych. W niższych położeniach górskich jako ele-
ment runa, niejednokrotnie dominujący, pojawia
się: w zespole olszynki karpackiej (Alnetum in-
canae), w łęgach wierzbowych (Salicetum albo-
-fragilis), w zaroślach wierzbowych (Myrico-Sa-
licetum) oraz w nadrzecznych ziołoroślach Pha-
larido-Petasitetum. W wyższych położeniach
nad poziomem morza kształtuje swą własną fi-
tocenozę w randze zespołu — Petasitetum kabli-
kiani, która stopniowo, wraz z obniżaniem wy-
sokości przy stałej jego dominacji, zmienia swój
skład florystyczny, uzależniony od kompozycji
gatunkowej fitocenoz otaczających.

3.3.2. Spektrum siedliskowe

W 62 próbach glebowych wartości poszcze-
gólnych analizowanych parametrów wykazują
bardzo szeroki zakres (tabela 10), co świadczy
o znacznej tolerancji gatunku zarówno w stosun-
ku do zasobności gleby, jak i jej struktury.
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Petasites kablikianus, are mainly characterised
by floristic poorness expressed by both the
lower average number of species per relevé and
the smaller share of species that are diagnostic
for montane forms of associations (Fig. 33).

The results of the detrended correspondence
analysis (DCA, Fig. 35) and cluster analysis
(CA, Fig. 36) proved that the relevés included in
the last table (Annex 7) and named a commu-
nity with Petasites kablikianus create one differ-
entiated group of objects with relevés of Pe-
tasitetum kablikiani, which allows the conclu-
sion to be drawn that they belong to montane
form of the association, but they are a disturbed
or poor aspect.

Petasites kablikianus, in the entire distribu-
tion range, occurs in a few, different plant asso-
ciations. In the lower montane zone, it is an el-
ement of the herb layer, and frequently domi-
nant in the phytocoenoses of the Carpathian
alder trees (Alnetum incanae), in the riparian
willow forest (Salicetum albo-fragilis), in the
willow thickets (Myrico-Salicetum) and in the
alluvial tall herbs Phalarido-Petasitetum. In
altitudinal high stands, it forms its own
phytocoenosis — Petasitetum kablikiani, which
successively with decreasing altitude changes
its floristic composition, which depends on the
qualitative composition of the surrounding
phytocoenoses, but with the constant domi-
nance of the butterbur.

3.3.2. Habitat spectrum

In 62 soil samples, the values of the param-
eters analysed reveal a wide range of values
(Table 10), which proves the wide tolerance of
the species both to soil fertility and its struc-
ture.



Jak już wspomniano, ziołorośla z lepiężni-
kiem występują zarówno w piętrze subalpej-
skim, jak i w reglu dolnym. Mimo wyraźnych
różnic klimatycznych, większość analizowanych
parametrów gleby, poza kwasowością, nie różni
się znacząco, choć rozrzut wyników związanych
ze zróżnicowaniem fitocenoz, w których gatu-
nek pojawia się w reglu dolnym, jest znaczny
(ryc. 37a i b). Różnice w zawartości węglanu
wapnia wynikają z faktu, że akurat w żadnej
z 9 subalpejskich prób nie stwierdzono obec-
ności tego związku, co najprawdopodobniej
związane jest bardziej z lokalizacją punktów po-
miarowych (Babia Góra w Beskidzie Żywieckim
i Mały Śnieżny Kocioł w Karkonoszach) niż
z rzeczywistymi preferencjami gatunku. Obec-
ność lepiężnika stwierdzono bowiem również na
osuwiskach w Pieninach czy Tatrach Zachod-
nich, gdzie zawartość węglanu wapnia była
wysoka. Wyraźne różnice wystąpiły jedynie
w przypadku pH gleby. Wysokogórskie popula-
cje występują na glebach o odczynie wybitnie
kwaśnym (ryc. 37b).

Analiza uzyskanych danych w aspekcie
pełnego zróżnicowania siedlisk, z których pobie-
rano próby, pozwoliła na porównanie tzw. grup
siedliskowych pod względem poszczególnych
parametrów. Jej wynik wykazał, że wartości
średnie większości analizowanych parametrów są
bardzo podobne, niezależnie od typu siedliska
(ryc. 38a i b). Istotniejsze różnice dotyczą głów-
nie kwasowości gleby, która — jak już wspo-
mniano — wyróżnia siedliska subalpejskie
(ALP), i udziału poszczególnych frakcji gleby
(części ziemiste < 1 mm i szkielet), który z kolei
wyróżnia grupę określoną jako osuwiska (LS).
Pozostałe parametry w danych grupach wykazują
jedynie większy zakres wartości (ryc. 38a i b).
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As was mentioned above, tall herbs with
Petasites kablikianus occur both in the subal-
pine zone and in the lower montane zone. In
spite of distinct climatic differences, most of
the analysed parameters, excluding acidity, do
not differ significantly, though the ranges of
their values are wide; however this is connected
with the great differentiation among the com-
munities in which the species appears in the
lower montane zone (Fig. 37a, b). Differences
in the calcium carbonate content are probably
more connected with the location of the points
of the collection of samples (the Babia Góra Mt
in the Żywiecki Beskid Mts and the Small
Snow Cirque in the Giant Mts) than with the
real requirements of the species in this
altitudinal zone because Petasites kablikianus
was observed on landslides in the Pieniny Mts
and the Western Tatra Mts where the content of
calcium carbonate was high. Clear distinctions
occurred in the case of the pH of the soil. High
montane populations occur on strongly acid
soils (Fig. 37b).

Analysis of obtained results in relation to full
differentiation of the habitats from which the
samples were collected allowed particular pa-
rameters to be compared among the site groups.
The result proved that the mean values of most
of the analysed parameters are similar, inde-
pendent of the type of habitat (Fig. 38a and b).
More significant differences are mainly related
to acidity, which were different in the subalpine
group of habitats (ALP), and the percentage of
particular soil fractions (soil parts < 1 mm and
skeleton) that distinguished the group named
landslides (LS). Other parameters only reveal
a wider range of values in particular groups
(Fig. 38a and b).

Table 10. Ranges of analysed habitat parameters values in all studied samples
Tabela 10. Zakresy wartości analizowanych parametrów siedliska we wszystkich próbach glebowych

Parameter
Parametr

P2O5

[mg/100 g]
MgO

[mg/100 g]
K2O

[mg/100 g]

Organic
matter

Materia
organiczna

[%]

C
[%]

N
[%] C/N CaCO3

[%]
pHH2O pHKCl

Parts of soil
Części

ziemiste
[%]

Skeleton
Części

szkieletowe
[%]

Minimum 0,6 11,2 0 0,4 0,2 0,02 1,9 0 5,1 4,2 17,1 3,9

Maximum 20,8 1 370,8 88,4 49,6 28,8 8 164,3 22,8 8,2 7,9 96,1 82,9

19*
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a)

Fig. 37a, b. Differentiation of analysed soil parameters in both altitudinal zones of Petasites kablikianus distribution
Ryc. 37a, b. Zróżnicowanie analizowanych parametrów gleby w obu piętrach występowania P. kablikianus
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b)

A b b r e v i a t i o n s / S k r ó t y:
LowMont — lower montane zone / regiel dolny, Subalp — subalpine zone / piętro subalpejskie, Mean / średnia, StDev — standard devia-
tion / odchylenie standardowe

Mean Mean �StDev Mean �1,96*StDev
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a)

Fig. 38a, b. Differentiation of analysed soil parameters in different habitat types of phytocoenoses with Petasites kablikianus
Ryc. 38a, b. Zróżnicowanie analizowanych parametrów gleb w różnych typach siedlisk fitocenoz z P. kablikianus
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b)

A b b r e v i a t i o n s / S k r ó t y:
TH — willow thickets on the riversides / nadbrzeżne zarośla wierzbowe, LS — landslides / osuwiska, AT — alder trees / olszynki, PK —
tall herbs Petasitetum kablikiani on the stream banks / ziołorośla Petasitetum kablikiani na brzegach potoków, OTH — other, mainly synan-
thropic habitats / inne, głównie siedliska synantropijne, ALP — subalpine habitats / subalpejskie siedliska, StDev — standard deviation / od-
chylenie standardowe, Mean / średnia

Mean Mean �StDev Mean �1,96*StDev



Wielowymiarowa analiza składowych głów-
nych (PCA), przeprowadzona na podstawie
wszystkich analizowanych parametrów, nie po-
twierdziła grupowania poszczególnych siedlisk
według zastosowanych kryteriów fizjonomicz-
nych. Niemal wszystkie punkty położone są bli-
sko siebie w układzie współrzędnych. Punktem
wyraźnie odbiegającym od pozostałych jest sta-
nowisko lepiężnika z asfaltowej drogi w rezer-
wacie ścisłym w Bieszczadzkim Parku Narodo-
wym, w dolinie Terebowca (przypadek OTH8,
ryc. 39). Wyróżnia się ono pod względem za-
wartości materii organicznej, węgla, azotu, fos-
foru i w mniejszym stopniu potasu (ryc. 40).
Większość próbek pochodzących z piętra subal-
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Multivariate principal components analysis
(PCA) done on the basis of all of the analysed
parameters did not prove that particular sites
should be grouped in relation to physiognomical
gauges. Almost all points are located together in
the coordinates structure. The significantly dif-
ferent point is the stand of butterbur on the as-
phalt road in the reserve of active protection in
the Terebowiec stream valley in the Bieszczadz-
ki National park area (case OTH8, Fig. 39). It is
characterised in relation to organic matter con-
tent, carbon, nitrogen, phosphate and to a lesser
degree potassium (Fig. 40). Most of the samples
collected in the subalpine zone are all clustered
together and are distinguished in relation to the

Fig. 39. Differentiation of all soil samples on basis of all parameters analysed (PCA):
TH — willow thickets on the riversides, LS — landslides, AT — alder trees, PK — tall herbs Petasitetum kablikiani on the stream banks,
OTH — other, mainly synanthropic habitats, ALP — subalpine habitats; 1—22 — numbers of samples

Ryc. 39. Zróżnicowanie wszystkich pobranych prób glebowych na podstawie wszystkich analizowanych parametrów (PCA):
TH — nadbrzeżne zarośla wierzbowe, LS — osuwiska, AT — olszynki, PK — ziołorośla Petasitetum kablikiani na brzegach potoków,
OTH — inne, głównie siedliska synantropijne, ALP — subalpejskie siedliska, 1—22 — numery prób



pejskiego, skupionych blisko siebie, wyróżnia
się pod względem wartości współczynnika hu-
mifikacji (C/N) i udziału części szkieletowych
w glebie. Oba te parametry są najsilniej odwrot-
nie skorelowane z wartością pH oraz udziałem
części ziemistych i węglanu wapnia (ryc. 40).
Pozostałe stanowiska tworzą jedno niezróżnico-
wane zgrupowanie.

Braku wyraźnego zróżnicowania na podsta-
wie analizowanych parametrów, zarówno pod
względem typu siedliska czy jego geograficznej
lokalizacji, dowiodła także analiza skupień
(CA). Wykazała ona wprawdzie zróżnicowanie
na trzy skupienia wyższego rzędu, jednak każde
z nich zawiera przypadki obejmujące stanowiska
różne zarówno pod względem typu siedliska, jak
i lokalizacji geograficznej (ryc. 41).

Mimo pewnych różnic pod względem anali-
zowanych parametrów między grupami siedlisk,
można stwierdzić, że większość z nich wykazuje
jednak szeroki zakres wartości, co może świad-
czyć o dużej plastyczności gatunku w stosunku
do warunków siedliskowych. Potwierdza to rów-
nież jego występowanie na bardzo różnych geo-
logicznych typach podłoża — od fliszu karpac-
kiego, przez piargi granitowe, po rumosz wa-
pienny. Dużą tolerancję pod tym względem
odzwierciedlają także rezultaty analizy składu
mechanicznego pobranych prób. Obecne są
w nich niemal wszystkie frakcje — od pyłu
i piasku po różne rodzaje glin (tabela 11). Naj-
większe zróżnicowanie w obrębie składu mecha-
nicznego odnotowano w przypadku siedlisk żwi-
rowiskowych, pod ziołoroślami.
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humification index (C/N) and the percentage of
skeleton in the soil. Both of these parameters
are inversely correlated with the pH value and
the percentage of soil parts (< 1 mm) and cal-
cium carbonate (Fig. 40). The other stands form
one group.

The cluster analysis (CA) proved the lack of
a clear differentiation of the sites on the basis of
the analysed parameters, both in relation to the
type of habitat or its geographical location.
However, the results revealed differentiation of
three clusters, but each of them includes stands
different both in relation to type of habitat and
geographical location (Fig. 41).

In spite of some differences most of the pa-
rameters reveal a wide range of values, which
may prove the flexibility of the species in rela-
tion to habitat conditions. This is also confirmed
by its occurring on a wide variety of geological
types of ground from Carpathian flysch through
granite screes to limestone debris. A high habi-
tat tolerance was proved by the results of the
granulometric composition of the analysed sam-
ples as well. Almost all fractions are present
from silt and sand to different kinds of clay (Ta-
ble 11). The largest differentiation in soil texture
was observed among open alluvia under tall
herbs.

Fig. 40. Differentiation of soil parameters analysed (PCA)
Ryc. 40. Zróżnicowanie analizowanych parametrów gleby (PCA)

20 — Petasites...
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Fig. 41. Similarity of particular soil samples:
TH — willow thickets on the riversides, LS — landslides, AT — alder trees, PK — tall herbs Petasitetum kablikiani on the stream banks,
OTH — other, mainly synanthropic habitats, ALP — subalpine habitats, 1—22 — numbers of samples

Ryc. 41. Podobieństwo poszczególnych prób glebowych:
TH — nadbrzeżne zarośla wierzbowe, LS — osuwiska, AT — olszynki, PK — ziołorośla Petasitetum kablikiani na brzegach potoków,
OTH — inne, głównie siedliska synantropijne, ALP — subalpejskie siedliska, 1—22 — numery prób

Table 11. Granulometric composition of the analysed soil samples from particular types of habitats
Tabela 11. Skład granulometryczny analizowanych prób glebowych we wszystkich typach siedlisk

Granulometric compositon / Habitats
Skład mechaniczny / Siedliska

Subalpine
Subalpejskie

ALP

Landslides
Osuwiska

LS

Riparian forests
Łęgowe

AT

Willow bushes
Zaroślowe

TH

Alluvial gravels
Żwirowiska

PK

Synanthropic
Synantropijne

OTH

1 2 3 4 5 6 7

Light silty clay
Glina lekka pylasta

* * * * *

Light fine sandy clay
Glina lekka słabo spiaszczona

* * *

Light coarse sandy clay
Glina lekka silnie spiaszczona

* * *

Medium clay
Glina średnia

* * *



3.4. Plastyczność morfologiczna

3.4.1. Zmienność cech morfologicznych
w aspekcie geograficznym
i wysokościowym

3.4.1.1. Pędy gynodynamiczne

Pierwsza grupa zmiennych opisuje cechy
morfologiczne pędów gynodynamicznych
i kłączy (ryc. 42a), druga zaś — cechy liści asy-
milacyjnych (ryc. 42b). Porównanie średnich
wartości każdej zmiennej oraz zakresu ich
zmienności wykazało, że pod względem takich
cech pędów i liści, jak: długość (DWL) i szero-
kość najwyższego liścia na pędzie (SWL),
długość międzywęźla (D1W) kłącza, długość
(DLO) i obie średnice ogonka liściowego (SON,
SOPB), w całej analizowanej grupie osobników
wyróżniają się osobniki subalpejskie. Populacja
babiogórska odznacza się dodatkowo naj-
mniejszą liczbą koszyczków (LK) i największy-
mi liśćmi (DLO, DBL, SBL). Osobniki z po-
wierzchni w Beskidzie Niskim zaś charakteryzu-
je największa liczba koszyczków i średnica
kłącza (S1W) oraz najmniejsze liście (DLO,
DBL, SBL).
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3.4. Morphological plasticity

3.4.1. Variability of the morphological features
in relation to geographical
and altitudinal distribution

3.4.1.1. Gynodynamic shoots

The first group of variables describes the
morphological traits of gynodynamic shoots and
rhizomes (Fig. 42a), the second one relates to
the leaves (Fig. 42b). A comparison of the mean
values of each variable and of the ranges of
their variability revealed that the subalpine spec-
imens were distinguished in relation to: the
length (DWL) of the highest leaf and the width
(SNL) of the lowest leaf of the shoot, the length
of first internode (Dl1W) of the rhizome, the
length (DLO) and both diameters of the leaf
petiole (SON, SOPB) as well. The population
from the Babia Góra massif were distinguished
by the smallest number of heads (LK) and the
largest leaves (DLO, DLB, SBL). The speci-
mens originating from the Low Beskid Mts were
characterised by the largest number of heads
(LK), the diameter of the rhizome (S1W) and
the smallest leaves (DLO, DLB, SBL).

1 2 3 4 5 6 7

Medium silty clay
Glina średnia pylasta

* * *

Heavy clay
Glina ciężka

*

Strong clay sand
Piasek gliniasty mocny

* * *

Light clay sand
Piasek gliniasty lekki

* * * *

Silty sand
Piasek pylasty

*

Common silt
Pył zwykły

* * * *

Loam silt
Pył ilasty

*

cont. tab. 11 / cd. tab. 11

20*
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a)
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b)



Wielowymiarowa analiza porównawcza,
uwzględniająca wszystkie analizowane cechy
jednocześnie, umożliwiła określenie wzajem-
nych zależności między poszczególnymi grupa-
mi osobników. I tak, analiza grupy osobników
z górskiej części zasięgu, przeprowadzona meto-
dą analizy dyskryminacyjnej (DFA), z uwzględ-
nieniem podziału na główne pasma górskie, wy-
kazała, że osobniki z regla dolnego Karpat Za-
chodnich tworzą jedno słabo zróżnicowane
zgrupowanie wraz z osobnikami pochodzącymi
z zachodniej części Karpat Wschodnich (Biesz-
czady) i z Beskidu Niskiego (ryc. 43).

Dwie ostatnie grupy zachowują bardzo słabą
morfologiczną odrębność, gdyż — jak wynika
z macierzy klasyfikacji — w przypadku osobni-
ków z Beskidu Niskiego tylko 30% z nich skla-
syfikowano jako odrębną grupę; pozostałe 70%
nawiązuje morfologicznie do dolnoreglowych
osobników z Karpat Zachodnich (tabela 12).

Podobna zależność dotyczy osobników po-
chodzących z Bieszczad, gdzie jednak już 60%
z nich pod względem analizowanych cech mor-
fologicznych stanowi odrębną grupę. Wyraźnie
osobne skupienia tworzą osobniki subalpejskie.
Na uwagę zasługuje fakt, że obie te grupy, sta-
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Multivariate comparison analysis, including
all of the traits analysed, allowed the relations
among particular groups of ramets to be ascer-
tained. Thus, discriminant analysis (DFA) of
specimens of the entire montane distribution
range with regard to division into the main
mountain ranges proved that populations origi-
nating from the lower montane zone of the
Western Carpathians area form one, weakly dif-
ferentiated group of points together with popula-
tions originating in the Eastern Carpathians (the
Bieszczady Mts) and from the Low Beskid Mts
(Fig. 43).

The last two groups revealed weak morpho-
logical separateness because as the classification
matrix shows only 30% of the specimens from
the Low Beskid Mts were classified as a sepa-
rate group, 70% were morphologically similar to
populations originating from the lower montane
zone of the Western Carpathians (Table 12).

Specimens originating from the Bieszczady
Mts show a similar pattern because only 60%
form separate group in regards to the morpho-
logical traits analysed. The subalpine popula-
tions form distinctly separate groups. It is worth
emphasising that both the subalpine groups

Fig. 42. Differentiation of the features of:
a — gynodynamic shoots and rhizomes analysed according to geographic groups; b — leaves analysed according to geographic groups (ab-
breviations of features and groups in Chapter 1.5; p. 39—41); StDev — standard deviation

Ryc. 42. Zróżnicowanie cech opisujących:
a — analizowane gynodynamiczne pędy i kłącza w obrębie grup geograficznych; b — liście w obrębie grup geograficznych (skróty nazw
cech i grup w rozdz. 1.5, s. 39—41); Mean — średnia, StDev — odchylenie standardowe

Mean Mean �StDev Mean �1,96*StDev
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Fig. 43. Morphological differentiation of Petasites kablikianus’ ramets from higher montane regions:
LowBesk — the lower montane zone of the Low Beskid, WCarp — the lower montane zone of central part of the Western Carpathians,
ECarp — the lower montane zone of the Eastern Carpathians, GiantSubalp — the subalpine zone of the Giant Mts, CarpSubalp — subal-
pine zone of central part of the Western Carpathians

Ryc. 43. Morfologiczne zróżnicowanie ramet P. kablikianus z wyższych położeń górskich:
LowBesk — regiel dolny w Beskidzie Niskim, WCarp — regiel dolny centralnej części Karpat Zachodnich, ECarp — regiel dolny w Kar-
patach Wschodnich, GiantSubalp — piętro subalpejskie w Karkonoszach, CarpSubalp — piętro subalpejskie w centralnej części Karpat
Zachodnich

Table 12. Classification matrix of the Petasites kablikianus’ ramets in higher montane regions without foothills
Tabela 12. Macierz klasyfikacji ramet P. kablikianus z wyższych położeń górskich bez pogórza

Group
Grupa

Correct
Poprawne

[%]
LowBesk WCarp ECarp GiantSubalp CarpSubalp

LowBesk 30,00 3 7 0 0 0

WCarp 95,22 2 359 7 4 5

ECarp 60,00 0 16 24 0 0

GiantSubalp 78,57 0 5 1 22 0

CarpSubalp 91,30 0 6 0 0 63

Total / Suma 89,88 5 393 32 26 68

A b b r e v i a t i o n s / S k r ó t y: LowBesk — the Low Beskid Mts (lower montane zone) / Beskid Niski (regiel dolny), WCarp — the
Western Carpathians (lower montane zone) / Karpaty Zachodnie (regiel dolny), ECarp — the Eastern Carpathians (lower montane zone) /
Karpaty Wschodnie (regiel dolny), GiantSubalp — the Giant Mts (subalpine zone) / Karkonosze (piętro subalpejskie), CarpSubalp — the
Western Carpathians (subalpine zone) / Karpaty Zachodnie (piętro subalpejskie).



nowiące dwie izolowane populacje wysokogór-
skie, oprócz stwierdzonej już odrębności morfo-
logicznej w stosunku do osobników z niższych
położeń, w analizie wielowymiarowej zacho-
wują także odrębność geograficzną. Prawie 80%
osobników karkonoskich zachowuje odrębność
morfologiczną, natomiast w przypadku osobni-
ków babiogórskich — aż 91% (tabela 12). Naj-
większy udział w tym zróżnicowaniu wykazują
takie cechy, jak: długość ogonka liściowego
(DLO) i liczba koszyczków (LK), w przypadku
których wartość standaryzowanego współczyn-
nika dla zmiennych kanonicznych równa się od-
powiednio 0,63 i –0,53. Wszystkie funkcje dys-
kryminacyjne w tym podziale są statystycznie
istotne (poziom prawdopodobieństwa dla trzech
pierwszych pierwiastków p = 0,0000), (tabela
13). Warto również dodać, że to z populacji kar-
konoskiej pochodziła większość osobników „od-
stających”, usuniętych przed przystąpieniem do
analizy.

Aby uzyskać odpowiedź na pytanie, czy
w obrębie węższych jednostek geograficznych
ma zatem miejsce morfologiczne zróżnicowanie
uwarunkowane siedliskowo, przy mniej wyraź-
nych różnicach klimatycznych, w dwóch sąsia-
dujących z sobą piętrach regla dolnego i pogó-
rza, wykonano analogiczną analizę w nastę-
pujących wariantach:
1. Dla wszystkich dolnoreglowych i podgór-

skich osobników z głównego trzonu Karpat
Zachodnich (Babia Góra, Tatry Zachodnie,
Tatry Wysokie, Gorce z podnóżami, Podhale,
Pieniny), (ryc. 44).
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comprising two isolated high mountain popula-
tions, in addition to morphological separateness,
also revealed geographic separateness in the
multivariate analysis. In the case of specimens
originating from the Giant Mts, 80% of the pop-
ulation analysed revealed morphological sepa-
rateness, while in the case of specimens from
the Babia Góra Mt, it was up to 91% (Table
12). The length of the petiole (DLO) and the
number of heads (LK) had the largest share in
this differentiation. The values of the
standarised coefficient for canonical variables
amounted to 0.63 and –0.53 in this case. All
discriminant functions in this differentiation are
statistically significant (the probability level for
three first discriminant functions p = 0.0000),
(Table 13). It is worth adding that most of the
rejected specimens (characterised by features
distinctly different from the average) originated
from the Giant Mts population.

The discriminant analysis in two variants was
done in order to obtain the answer to the ques-
tion of whether morphological differentiation in-
side smaller geographic units, dependent on
habitat conditions and less clear climatic differ-
ences, occurred.
1. The first variant of the analysis comprised all

specimens originating from the lower
montane zone and the foothills of the main
part of the Western Carpathians (including
the Babia Góra massif, the Western Tatra
Mts, the High Tatra Mts, the Gorce Mts to-
gether with their foothills, the Podhale and
the Pieniny Mts), (Fig. 44).

Table 13. Standarised coefficients of canonical variables
Tabela 13. Standaryzowane współczynniki zmiennych kanonicznych

Variable
Zmienna

Factor / Czynnik 1 Factor / Czynnik 2
Variable
Zmienna

Factor / Czynnik 1 Factor / Czynnik 2

DNL –0,027338 –0,203965 DBL 0,226809 –0,413984

SNL 0,232042 –0,121516 SBL 0,136544 –0,883634
DWL –0,189661 –0,373731 KNE 0,216787 0,459388

SWL 0,285208 0,550602 D1W 0,072956 0,089279

LK –0,526535 0,146864 S1W –0,165465 –0,147449

DLO 0,634506 0,341513 Values / Wartości 1,636889 0,481097

SON –0,146869 0,272593 Cumulated percent
Procent skumulowany

0,685085 0,886437

SOPB 0,203313 0,647506



2. Dla Beskidu Niskiego, Bieszczad i Pogórza
Dynowskiego, które reprezentują wschodnią
część zasięgu gatunku (ryc. 45).
Pierwszy podział nie wykazał żadnego wy-

raźnego zróżnicowania w grupie osobników za-
chodniokarpackich. Warto jednak zwrócić uwa-
gę na fakt pewnego wyodrębnienia osobników
pochodzących z Pienin, które tworzą tam izolo-
waną populację (ryc. 44); jak wynika z macierzy
klasyfikacji, całe 92% osobników zostało w tej
grupie sklasyfikowanych poprawnie (tabela 14).

Spośród pozostałych grup tylko te z podnóży
Babiej Góry oraz Gorców charakteryzuje ponad
60% prawidłowo sklasyfikowanych osobników
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2. The second one comprised the eastern part of
the Petasites kablikianus distribution range
(including the Low Beskid Mts, the
Bieszczady Mts and the Dynowskie Foot-
hills), (Fig. 45).
The result of first variant of analysis did not

reveal any clear differentiation in the Western
Carpathians populations, but the fact should be
emphasised that some kind of discrimination of
individuals originating from the Pieniny Mts,
which form an isolated population there
(Fig. 44). The classification matrix proved that
92% of the specimens in this group were classi-
fied correctly (Table 14).

Fig. 44. Morphological differentiation of the Petasites kablikianus’ ramets in the lower montane zone and foothills of the
Western Carpathians:
Pien — The Pieniny Mts, HTat — The High Tatra Mts (the lower montane zone), WTat — The Western Tatra Mts (the lower montane
zone), BabG — the Babia Góra massif (the lower montane zone), Gorc — The Gorce Mts (the lower montane zone), GorcFh — foothills
of the Gorce Mts, Podh — Podhale (foothills of the Tatra Mts)

Ryc. 44. Zróżnicowanie morfologiczne ramet P. kablikianus w reglu dolnym Karpat Zachodnich i na pogórzu:
Pien — Pieniny, HTat — Tatry Wysokie (regiel dolny), WTat — Tatry Zachodnie (regiel dolny), BabG — masyw Babiej Góry (regiel dol-
ny), Gorc — Gorce (regiel dolny), GorcFh — pogórze Gorców, Podh — Podhale (pogórze Tatr)

21 — Petasites...



— 162 —

Fig. 45. Morphological differentiation of Petasites kablikianus’ ramets from the lower montane zone and foothills of the
Eastern Carpathians:
LowBesk — the Low Beskid Mts (the lower montane zone), Biesz — the Bieszczady Mts (the lower montane zone), DynFh — the Dynow-
skie Foothills

Ryc. 45. Zróżnicowanie morfologiczne ramet P. kablikianus z regla dolnego i pogórza Karpat Wschodnich:
LowBesk — Beskid Niski (regiel dolny), Biesz — Bieszczady (regiel dolny), DynFh — Pogórze Dynowskie

Table 14. Classification matrix of Petasites kablikianus’ ramets of lower montane zone and foothills distribution in the
Western Carpathians area
Tabela 14. Macierz klasyfikacji ramet P. kablikianus z regla dolnego i pogórza w Karpatach Zachodnich

Group
Grupa

Correct
Poprawne

[%]
Pien HTat WTat BabG Gorc GorcFh Podh

Pien 91,67 55 0 0 0 5 0 0

HTat 30,07 1 18 16 0 19 4 2

WTat 49,17 0 8 59 12 38 3 0

BabG 67,50 0 2 11 54 11 2 0

Gorc 63,31 7 8 22 5 88 5 4

GorcFh 53,66 0 6 5 2 1 22 5

Podh 52,17 1 2 3 0 3 2 12

Total / Suma 58,89 64 44 116 73 165 38 23

A b b r e v i a t i o n s / S k r ó t y: Pien — the Pieniny Mts / Pieniny, HTat — the High Tatra Mts (lower montane zone) / Tatry Wysokie
(regiel dolny), WTat — the Western Tatra Mts (lower montane zone) / Tatry Zachodnie (regiel dolny), BabG — the Babia Gora massif (lo-
wer montane zone) / masyw Babiej Góry (regiel dolny), Gorc — the Gorce Mts (lower montane zone) / Gorce (regiel dolny), GorcFh — fo-
othills of the Gorce Mts / Gorce (pogórze), Podh — Podhale (foothills of the Tatra Mts) / Podhale (pogórze Tatr).



(tabela 15). Pozostałe grupy nie stanowią jedno-
rodnych morfologicznie skupień. Około 50%,
a w przypadku Tatr Wysokich — tylko 30%
osobników tworzy odrębną morfologicznie gru-
pę. Pozostałe nawiązują pokrojem pędów i liści
do lepiężników z wcześniej wymienionych ob-
szarów. Największy wkład w to zróżnicowanie
wniosły cechy ogonka liściowego (DLO; war-
tość standaryzowanego współczynnika dla
zmiennych kanonicznych wynosi 0,73, dla
SON = –0,71, a dla SOPB = –0,52), (tabela 15).
Również w tym modelu cztery pierwsze funkcje
dyskryminacyjne okazały się statystycznie istotne.

Najwyraźniejsze różnice w morfologii osobni-
ków można zaobserwować w przypadku lepięż-
ników pochodzących ze wschodniej części zasięgu.
W tym wypadku, jak wynika z macierzy klasyfika-
cji, osobniki z Pogórza Dynowskiego, Beskidu Ni-
skiego i Bieszczad nie wykazują żadnych nawiązań
morfologicznych, gdyż 100% osobników z każdej
grupy zostało poprawnie zaklasyfikowanych. Pierw-
sza funkcja dyskryminacyjna wyraźnie oddziela
osobniki bieszczadzkie (ryc. 45, tabela 16).

W zróżnicowanie to największy wkład wno-
szą liczba koszyczków (LK) i średnica kłącza
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Among the other groups, only specimens
from the foothills of the Babia Góra massif and
the Gorce Mts were distinguished by 60% of
correctly classified specimens (Table 15). The
other groups were not morphologically homoge-
nous. Fifty percent, and in case of the High
Tatra Mts only 30%, form a morphologically
separated group. The remaining specimens, in
relation to the shape of shoots and leaves, were
similar to populations originating from the areas
mentioned above. The largest share in this dif-
ferentiation had the features of a petiole (the
value of the standarised coefficient for canonical
variables DLO = 0.73, SON = –0.71 and for
SOPB = 0.52), (Table 15). The first four
discriminant functions were statistically signifi-
cant in this model as well.

The most distinct morphological differences
were observed among the butterbur specimens
originating from the eastern part of the Petasites
kablikianus distribution range. In this analysis
the specimens from the Low Beskid Mts, the
Bieszczady Mts and the Dynowskie Foothills
did not reveal any morphological connections
because 100% of the specimens were correctly

Table 15. Standarised coefficients of canonical variables
Tabela 15. Standaryzowane współczynniki zmiennych kanonicznych

Variable
Zmienna

Factor / Czynnik
1

Factor / Czynnik
2

Factor / Czynnik
3

Factor / Czynnik
4

DNL 0,024852 0,406027 0,384009 –0,549690

SNL 0,079676 0,316665 0,247590 –0,210724

DWL –0,191508 –0,314206 –0,649956 0,991520

SWL –0,230410 0,059128 0,211561 0,068300

LK –0,008312 0,306705 0,237057 –0,055748

DLO 0,727497 0,109737 –0,875298 –0,201976

SON –0,711403 0,284488 –0,034317 –0,438631

SOPB –0,523621 0,060555 –0,398942 0,313095

DBL 0,453729 –0,285674 0,592770 –0,067209

SBL 0,257862 0,166429 0,054532 0,427015

KNE –0,082960 –0,652225 –0,103956 –0,412189

D1W 0,082615 0,129197 0,038490 –0,270959

S1W –0,102835 0,174463 –0,245846 –0,069989

Values / Wartości 0,957333 0,780502 0,333023 0,146140

Cumulated percent
Procent skumulowany

0,420083 0,762572 0,908704 0,972831

21*



(S1W). Wartości standaryzowanych współczyn-
ników dla funkcji kanonicznych w przypadku
tych zmiennych wynoszą kolejno: 0,61 i 0,55.
Druga funkcja dyskryminacyjna pozwala na od-
dzielenie osobników z Pogórza Dynowskiego.
Wyróżnia je długość liści na pędzie gynodyna-
micznym. Analogiczne wartości współczynni-
ka wynoszą w ich przypadku: DWL = 0,54,
DNL = –0,44 i LK = 0,41 (tabela 17).

Kolejna analiza, mająca na celu wykazanie
morfologicznej ciągłości osobników występu-
jących wzdłuż jednego szlaku migracyjnego,
czyli w obrębie jednej doliny cieku, dowiodła,
że lepiężniki rosnące w obrębie dolin analizowa-
nych cieków na przestrzeni wielu kilometrów nie
różnią się znacząco między sobą i jednocześnie
nie ujawniają morfologicznej odrębności w od-
niesieniu do każdej z dolin. Charakteryzuje ona
natomiast pewne pojedyncze grupy osobników,
np. osobniki z Pienin, które wszystkie znalazły
się w osobnym skupieniu. Również większość
osobników z najniższych położeń Kamienicy
utworzyła jedno skupienie niższego rzędu (ryc.
46). Osobniki z innych lokalizacji rozproszyły
się w pozostałych skupieniach, nie tworząc za-
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classified into each group. The first discriminant
function clearly discriminated the populations
from the Bieszczady Mts (Fig. 45, Tab. 16).

The number of heads (LK) and diameter of
rhizome (S1W) had the largest share in this dif-
ferentiation. The values of the standarised coef-
ficient for canonical variables amounted to as
follows: 0.61 and 0.55. The second discriminant
function allowed specimens from the Dynowskie
Foothills to be discriminated. They were distin-
guished mainly by length of the leaves on
gynodynamic shoots. Analogical values of co-
efficient amounted to: for DWL = 0.54, for
DNL = –0.44 and for LK = 0.41 (Table 17).

The following cluster analysis, which was
done to ascertain the morphological “continu-
ity” of specimens occurring along one migration
path, in other words along a valley of the same
stream and river, revealed that butterburs grow-
ing in an area of the same valley at a distance of
several kilometers did not differ distinctly
among themselves, and they did not reveal any
morphological separateness with reference to
particular valleys. Only specimens originating
from the Pieniny Mts which formed one cluster
showed such separateness. Most of specimens
originating from the lowest locations of the
Kamienica River formed one cluster of a lower
level as well (Fig. 46). The specimens from
other locations spread among in other clusters
and did not form any separate groups. The only

Table 16. Classification matrix of Petasites kablikianus’
ramets of montane lower zone and foothills distribution
in the Eastern Carpathians area
Tabela 16. Macierz klasyfikacji ramet P. kablikianus
z regla dolnego i pogórza obszaru Karpat Wschodnich

Group
Grupa

Correct
poprawne

[%]
LowBesk Biesz DynFh

LowBesk 100 20 0 0

Biesz 100 0 40 0

DynFh 100 0 0 17

Total / Suma 100 20 40 17

A b b r e v i a t i o n s / S k r ó t y: LowBesk — the Low Beskid
Mts (lower montane zone) / Beskid Niski (regiel dolny), Biesz —
the Bieszczady Mts (lower montane zone) / Bieszczady (regiel
dolny), DynFh — the Dynowskie Foothills / Pogórze Dynowskie.

Table 17. Standarised coefficients of canonical variables
Tabela 17. Standaryzowane współczynniki zmiennych
kanonicznych

Variable
Zmienna

Factor / Czynnik
1

Factor / Czynnik
2

DNL –0,056417 –0,437693
SNL –0,251462 0,181282

DWL –0,330690 0,538779
SWL 0,018363 0,130810

LK –0,610416 0,412187
DLO –0,469144 –0,126570

SON 0,441399 0,220215

SOPB –0,059997 –0,316961

DBL –0,313665 –0,302151

SBL –0,059164 –0,246050

KNE –0,213614 0,225416

D1W –0,067039 –0,016392

S1W –0,548821 0,129067

Values / Wartości 5,074395 2,542049

Cumulated percent
Procent skumulowany

0,666242 1,000000



zwyczaj jednolitych grup. Jedyną tendencją,
jaką można zaobserwować, analizując dendro-
gram, jest gromadzenie się w dwóch osobnych
skupieniach wyższego rzędu większości osobni-
ków z piętra pogórza (osobniki z regla dolnego
stanowią tu tylko 23% całego skupienia) oraz
osobników z regla dolnego, w którym osobniki
z piętra pogórza stanowią jedynie 14%. W tym
skupieniu jednak osobną, dość zwartą grupę sta-
nowi większość osobników z końcowego odcin-
ka Kamienicy. Przyczyną może być fakt, że tyl-
ko ta rzeka uchodzi do Dunajca po północnej
stronie Gorców, stąd warunki klimatyczne pa-
nujące na analizowanej powierzchni mogą bar-
dziej przypominać te z wyższych położeń niż
powierzchnie znajdujące się na otwartych prze-
strzeniach Podhala.

Podobne wyniki uzyskano w analizie dyskry-
minacyjnej. Większość osobników dolnoreglo-
wych wykazuje podobieństwo, gromadząc się
w centralnej części wykresu rozrzutu wartości
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tendency that could be noticed when analysing
the dendrogram was the clustering at the highest
level with most of the specimens from the foot-
hills (the specimens from the lower montane
zone comprise 23% of the cluster) and from the
lower montane zone (the specimens from the
foothills comprise 14% of this cluster) into two
clusters. Most of the specimens from the lowest
locations of the Kamienica River were clustered
in the second cluster, as was mentioned above,
as a separate group. This could be explained by
the fact that only this river flows into the
Dunajec River on the northern side of the Gorce
Mts so the climatic conditions of the patch ana-
lysed may be similar to those in the upper parts
of mountains, rather than in the open areas of
the Podhale.

A similar result was obtained in the dis-
criminant analysis. Most of specimens originat-
ing from the lower montane zone are grouped in
the central part of the scatter plot of canonical

Fig. 46. Similarity of the Petasites kablikianus’ ramets from the foothills and the lower montane zone of selected river val-
leys:
PFh — the foothills zone in the Dunajec River in the Pieniny Mts, KFh — foothills zone in the Kamienica Łącka River in the Gorce Mts

Ryc. 46. Podobieństwo ramet P. kablikianus z regla dolnego i pogórza w obrębie dolin wybranych rzek:
PFh — pogórze Pienin w dolinie Dunajca, KFh — pogórze Gorców w dolinie Kamienicy Łąckiej



kanonicznych (ryc. 47), osobniki z niższych
położeń zaś skupiają się na obrzeżach grupy, nie
wykazując morfologicznego „powinowactwa”
do osobników z tej samej doliny.

Jak wynika z macierzy klasyfikacji, najwięk-
sze morfologiczne podobieństwo charakteryzuje
osobniki generalnie dolnoreglowe, bez wybit-
nych różnic między poszczególnymi populacja-
mi, osobniki podgórskie zaś stanowią o wiele
bardziej jednolitą morfologicznie grupę, choć
nie można wykluczyć, że ta niewielka zmien-
ność związana jest z liczebnością analizowanych
prób (tabela 18). Niestety, przy dolnej granicy
zasięgu lepiężnik rzadko tworzy fitocenozy ze
znaczną liczebnością ramet.
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values (Fig. 47), while specimens from the foot-
hills are located peripherally, and do not reveal
any “relationship” with specimens originating
from the same valley.

The classification matrix proved that in gen-
eral the montane-originated specimens showed
the largest morphological similarity without dis-
tinct differences among particular populations.
The fact that foothill-originated specimens are
a clearly homogenous group (with regard to the
features analysed) could be also explained by the
small number of these groups (Table 18). Unfor-
tunately, glabrous butterbur rarely forms patches
with a great abundance of shoots in lower locali-
ties near the border of the distribution range.

Fig. 47. Morphological differentiation of ramets from the foothills and the lower montane zone of selected river valleys:
KMt — the lower montane zone of the Kamienica Łącka valley, DFhP — the foothills zone in the Dunajec River valley in the Pieniny Mts,
BMt — the lower montane zone of the Białka stream valley, DMt — montane zone of the Dunajec River valley, DFh — foothills zone in
the Dunajec River valley, KFh — foothills zone in the Kamienica Łącka River valley, BFh — foothills zone in the Białka River valley

Ryc. 47. Zróżnicowanie morfologiczne ramet pochodzących z pogórza i regla dolnego w obrębie wybranych dolin rzecznych:
KMt — regiel dolny w dolinie Kamienicy Łąckiej, DFhP — pogórze Pienin w dolinie Dunajca, BMt — regiel dolny w dolinie Białki,
DMt — regiel dolny w dolinie Dunajca, DFh — pogórze w dolinie Dunajca, KFh — pogórze w dolinie Kamienicy Łąckiej, BFh — pogó-
rze w dolinie Białki



Podsumowując, na podstawie uzyskanych wy-
ników można stwierdzić, że lepiężnik wyłysiały
w obrębie zasięgu tworzy dość jednolitą morfolo-
gicznie grupę osobników (ryc. 43), zatem jako ga-
tunek jest raczej fenotypowo ustabilizowany.
Zróżnicowanie pojawiające się jako wynik bar-
dziej szczegółowej analizy wskazuje już jednak na
morfologiczną plastyczność gatunku, która jest
najprawdopodobniej przejawem dostosowywania
się, przez behawioralne adaptacje poszczególnych
populacji, do warunków klimatyczno-siedlisko-
wych panujących w danej strefie wysokościowej,
bez względu na strukturę geologiczną siedliska,
w różniących się pod tym względem pasmach
górskich (ryc. 44, 45). Plastyczność taka — jak
już wspomniano — jest cechą charaktery-
styczną roślin pionierskich. Najwyraźniejsze
różnice morfologiczne pojawiają się w odniesie-
niu do niewielkich populacji izolowanych, takich
jak obie populacje subalpejskie z Babiej Góry
i z Karkonoszy (w ich przypadku dodatkowym
czynnikiem modyfikującym pokrój roślin są róż-
nice klimatyczne; ryc. 43, tabela 12), populacja
z Beskidu Niskiego (ryc. 45) czy grupa osobni-
ków występujących nad Dunajcem, u podnóży
Pienin (tabela 18). O wiele mniejszy zakres
zmienności w obrębie większości analizowanych
cech morfologicznych w przypadku wymienio-
nych izolowanych populacji wyostrza różnice mię-
dzy nimi a populacjami, w przypadku których
możliwość korzystania z szerszej puli genowej jest
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In summary, it could be stated on the basis
of the results obtained that Petasites kablikianus
forms morphologically rather homogenous
group in the distribution range (Fig. 43) and
that therefore the species is phenotypically sta-
bilised. The differentiation, as a result of more
detailed analysis, proved the even greater mor-
phological plasticity of the species, which is
probably an expression of the behavioral adap-
tation of particular populations to climatic and
habitat conditions characteristic for a given
altitudinal zone, regardless of the geological
structure of the soil in different (in relation to
this factor) mountain regions (Figs. 44, 45).
This plasticity, as was mentioned above, is
typical for pioneer species. The most distinct
morphological differences appeared in isolated
populations, like both subalpine ones, from the
Babia Góra massif and the Giant Mts (in these
cases an additional modifying factor are the cli-
matic differences; Fig. 43, Table 12), the popu-
lation from the Low Beskid Mts (Fig. 45) and
the group of ramets occurring on the Dunajec
River bank in the foothill of the Pieniny Mts
(Table 18). The differences that distinguish
these four populations are also clearer because
of the distinctly smaller range of variability of
morphological traits analysed. This is probably
explained by the narrower genetic pool of these
populations (they could be built from single dis-
integrated genets) in comparison to populations

Table 18. Classification matrix of specimens originating from gravel–banks of selected montane rivers
Tabela 18. Macierz klasyfikacji osobników pochodzących ze żwirowisk wybranych rzek górskich

Group
Grupa

Correct
Poprawne

[%]
KMt DMt BMt KFh BFh DFh DFhP

KMt 71,66666 43 12 4 0 0 0 1

DMt 75,00000 9 90 13 2 2 1 3

BMt 56,66667 4 20 34 0 0 1 1

KFh 66,66666 0 6 0 14 0 0 1
BFh 84,61539 0 1 1 0 11 0 0
DFh 69,23077 0 3 1 0 0 9 0

DFhP 93,33334 1 2 1 0 0 0 56

A b b r e v i a t i o n s / S k r ó t y: KMt — the Kamienica Łącka River (lower montane zone) / Kamienica Łącka (regiel dolny), DMt —
the Dunajec River (lower montane zone) / Dunajec (regiel dolny), BMt — the Białka River (lower montane zone) / Białka (regiel dolny),
KFh — the Kamienica Łącka River (foothills) / Kamienica Łącka (pogórze), BFh — the Białka River (foothills) / Białka (pogórze), DFh —
the Dunajec River (foothills) / Dunajec (pogórze).



większa, z powodu zachowanej ciągłości zasięgu,
większej liczebności populacji, a co za tym idzie
— obecności osobników reprezentujących warto-
ści przejściowe poszczególnych cech, między po-
szczególnymi, sąsiadującymi z sobą populacjami.

3.4.1.2. Owoce

Mikroskopowa analiza morfologii nasion wy-
kazała, że niełupki o kształcie podłużnocylin-
drycznym są nieco bocznie spłaszczone, zwężają
się ku końcom, są lekko wygięte, na końcach
ucięte (SEM fot. 16A, D, G; fot. 17A, E, I, M, R).
Ich powierzchnia jest barwy brązowej (w zależ-
ności od stopnia dojrzałości owocu odnotowano
barwę powierzchni od kremowobrązowej, przez
jasnobrązową, do ciemnobrązowej u owoców
najbardziej dojrzałych), lekko połyskująca, spo-
radycznie podłużnie delikatnie marszczona / że-
berkowana. Nasada owocu ma barwę żółtawą,
z zaznaczonym wgłębieniem blizny przyczepu.
Szczyt owocu jest ucięty, wgłębiony, z pozo-
stałością szyjki słupka, widocznej w postaci
długiego trzoneczka, otoczony kołnierzykowa-
tym, białawym fałdem i wystającymi wokół
włoskami (fot. 16B; fot. 17B, F, J, N, S). Puch
kielichowy (pappus) umieszczony na szczycie
owocu występuje w postaci pojedynczego pier-
ścienia białych, ząbkowanych szczecinek, rozsze-
rzonych przy nasadzie, osiągających długość do
12 mm (fot. 17E, F). Wartość diagnostyczną pu-
chu podnosi fakt, że nie odpada on po tym, jak
owoc dojrzeje. Nie stwierdzono zjawiska hetero-
karpii, czyli wytwarzania zróżnicowanych morfo-
logicznie owoców w obrębie jednego koszyczka.

W ramach badań mikrostruktury powierzchni
niełupek stwierdzono, że wzór komórkowy po-
wierzchni stanowi dość regularny siatkowaty
układ 5—7-kątnych komórek epidermalnych,
wydłużonych i zorientowanych równolegle do
podłużnej osi owocu, tworzących delikatnie za-
rysowujący się wzór szeregowy. Ściany perykli-
nalne egzokarpium są w większości lekko za-
padnięte, gładkie, a ściany antyklinalne, widocz-
ne jako granice między sąsiednimi komórkami
— proste lub pofalowane i nieznacznie podwyż-
szone. Komórki dystalnych części owocu różnią
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with a greater abundance, thus saving the conti-
nuity of distribution over wide area. The occur-
rence of specimens characterised by transitional
values of particular features is therefore more
possible.

3.4.1.2. The fruits

A microscopic analysis of the morphology
of the fruits of Petasites kablikianus revealed
that cypselas of a long-cylindrical shape are
slightly flattened, narrowed and cut at the ends,
and slightly bent (SEM Phot. 16A, D, G and
Phot. 17A, E, I, M, R). Their surface has
brownish colour (depending on the develop-
mental stage, cream-brown through light brown
to dark brown colours were noted), lightly glit-
tering, and sporadically slightly creased. The
bottom of the fruit is a yellowish colour and
has a cicatrix. The top of the fruit is cut, hol-
lowed, and has the remains of the pistil, seen as
a small stem surrounded by a white fold and
hairs (Phot. 16B; Phot. 17B, F, J, N, S). The
pappus occurring on the top is built of single
circle of white, dentated hairs, widened in the
bottom, and reaching up to 12 mm in length
(Phot. 17E, F). The diagnostic value of pappus
is the fact it does not disappear after the fruit
matures. The heterocarpia phenomenon (pro-
duction of morphologically different fruits) was
not found.

In the analysis of microstructure of the fruit
surface it was found that the cellular pattern has
a rather regular net-like structure. It is arranged
in regular rows of 5—7-angled epidermal cells,
elongated and oriented parallel to the long axis
of the fruit. The periclinal walls of the exocarp
are mostly slightly collapsed, smooth, while the
anticlinal walls, seen as the boarders between
adjacent cells, are straight, smooth or creased,
and slightly raised. The cells of the distal part of
the fruit differ from the cells of the proximal
part. They are usually isodiametric, 4—6-angled
with a convex periclinal wall. The epidermal
peri- and anticlinal walls of the pericarp are
smooth and devoid of any cuticular ornamenta-
tion (Phot. 16H, I; Phot. 17C, D, G, H, T, U).
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Phot. 16. Microphotographs SEM of the Petasites kablikianus’ fruits (The Giant Mts — The Small Snow Circus — the sub-
alpine zone):
A, D, G — the shape of fruit; B — the top part of the fruit with a small fold with pappus; C — the basal part of fruit with root; E, F — the
fragment of pappus and a structure of dentated hair; H — the fragment of the surface from the middle part of fruit; I — the epidermal pat-
tern of fruit

Fot. 16. Mikrofotografie SEM owoców P. kablikianus (Karkonosze — Mały Śnieżny Kocioł — piętro subalpejskie):
A, D, G — kształt owocu; B — szczytowa część niełupki z fragmentem puchu kielichowego; C — dolna część owocu z korzeniem; E, F —
fragment puchu kielichowego ze strukturą ząbkowanych włosków; H — fragment powierzchni ze środkowej części owocu; I — wzór epider-
malny powierzchni owocu

22 — Petasites...
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się w zarysie od komórek części proksymalnej.
Zazwyczaj są izodiametryczne, 4—6-kątne,
o wypukłej ścianie peryklinalnej. Ściany pery-
i antyklinalne epidermy owocni są gładkie, czyli
pozbawione ornamentacji kutykularnej (fot.
16H, I; fot. 17C, D, G, H, T, U).

Nowe cechy morfologiczne owoców Petasites
kablikianus, nie odnotowane dotąd w literaturze,
to:
1. Siatkowaty, dość regularny wzór komórkowy

powierzchni z komórkami egzokarpium prze-
biegającymi równolegle do podłużnej osi
owocu (skulptura pierwotna).

2. Gładka powierzchnia kutykularna zewnętrz-
nych ścian peryklinalnych i antyklinalnych
(skulptura wtórna).
Porównanie analizowanych cech w materiale

zróżnicowanym pod względem pochodzenia
geograficznego i siedliskowo-klimatycznego nie
wykazało wyraźnego zróżnicowania w obrębie
analizowanych populacji (fot. 16, 17; tabela 19).
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Phot. 17. Microphotographs SEM of the Petasites kablikianus’ fruits from different montane populations:
A-D — The Small Beskid Mts, Jaszczurowa stream, lower montane zone; E-H — The Żywiecki Beskid Mts, The Babia Góra Mt., spruce
forest zone; I-L — The Żywiecki Beskid Mts, The Babia Góra Mt., subalpine zone; M-P — The Żywiecki Beskid Mts, Marków stream, lo-
wer montane zone; R-U — The Silesian Beskid Mts, Salmopol, lower montane zone. Particular pictures illustrate following features: shape
of fruit, top part of fruit and epidermal pattern

Fot. 17. Mikrofotografie SEM owoców P. kablikianus z różnych populacji górskich:
A-D — Beskid Mały, potok Jaszczurowa — regiel dolny; E-H — Beskid Żywiecki, Babia Góra, regiel górny; I-L — Beskid Żywiecki, Ba-
bia Góra, piętro subalpejskie; M-P — Beskid Żywiecki, potok Marków, regiel dolny; R-U — Beskid Śląski, Salmopol, regiel dolny. Poszcze-
gólne zdjęcia ilustrują następujące cechy: kształt owocu, szczytową część owocu i wzór epidermalny

New morphological traits of the fruit of
Petasites kablikianus, which have not been noted
before may be mentioned:
1. The net-like, rather regular pattern of the sur-

face with exocarpium cells, arranged parallel
to the long axis of the fruit (primary sculp-
ture).

2. The smooth cuticular surface of the external
peri- and anticlinal walls (secondary sculp-
ture).
A comparison of the analysed features in the

material varied in relation to geographical deri-
vation, climatic and habitat conditions, but did
not reveal any considerable differentiation among
analysed populations (Phot. 16, 17; Table 19).

Table 19. SEM analysis of the surface of the fruits of Petasites kablikianus
Tabela 19. Analiza SEM powierzchni niełupek P. kablikianus

Taxon
Takson

A shape of cells
of exocarp

Zarys komórek
egzokarpium

Primary sculpture — shape of the external
cell walls

Pierwotna skulptura — ukształtowanie
zewnętrznych ścian komórkowych

Secondary sculpture — cuticular pattern of
the external cell walls

Wtórna skulptura — wzór kutykularny
zewnętrznych ścian komórkowych

periclinal walls
ściany peryklinalne

anticlinal walls
and borders

ściany i granice
antyklinalne

periclinal walls
ściany peryklinalne

anticlinal walls
ściany antyklinalne

Petasites
kablikianus
all of the
populations
analysed
wszystkie
analizowa-
ne popu-
lacje

elongated, regular or
±irregular polygons
(5—7-angled); regular
polygons (4—6-
-angled)
wydłużone regularne
lub ±nieregularne wie-
lokąty (5—7-kątne);
regularne wielokąty
(4—6-kątne)

depending on the de-
gree of dryness of the
fruit, periclinal walls
straight, collapsed or
lightly convex
w zależności od stop-
nia wysuszenia owo-
ców ściany peryklinal-
ne płaskie, zapadnięte
lub delikatnie wypukłe

raised, straight or
slightly creased

podwyższone, pro-
ste lub delikatnie
pofalowane

smooth (without
distinct cuticular
ornamentation)

gładkie (bez wy-
raźnej ornamenta-
cji kutykularnej)

smooth (without
distinct cuticular
ornamentation)

gładkie (bez wy-
raźnej ornamenta-
cji kutykularnej)

22*



3.4.2. Fenotypowa zmienność
jako przejaw adaptacji behawioralnej gatunku —
eksperyment transplantacji

W rok po przesadzeniu ramet, w 1995 r.,
osobniki dolnoreglowe z prawego brzegu po-
toku nie zakwitły, pozostały jedynie w stanie
wegetatywnym, zagłuszone przez silny rozrost
roślinności z bezpośredniego otoczenia, głównie
mannę (Glyceria plicata). Na lewym brzegu za-
kwitły wszystkie osobniki, przy czym dolnore-
glowe zwiększyły liczbę pędów z 5 do 7, nato-
miast subalpejskie z 10 do 23 (ryc. 48b).

Populacja subalpejska wyróżniała się o wiele
większą żywotnością i ekspansywnością. Oprócz
Petasites kablikianus, na siedlisku wystąpiły
również takie gatunki, jak: Myosotis palustris,
Chaerophyllum hirsutum, Deschampsia caespi-
tosa, Aegopodium podagraria, Juncus effusus
i in.

W sezonie 1996 osobniki na prawym brzegu
ponownie pojawiły się w stanie wyłącznie wege-
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3.4.2. Phenotypic variability as a sign
of behavioral adaptation of the species —
transplantation experiment

In 1995, a year after the transplantation,
the specimens originating from the lower
montane zone and planted on the right stream
bank did not bloom. They remained in a veg-
etative stage, choked by the intense develop-
ment of the surrounding vegetation, mainly by
Glyceria plicata. All of the specimens planted
on the left side of stream bloomed and the
number of shoots increased from 5 to 7 in
the case of montane-derived specimens and
from 10 to 23 in the case of subalpine ones
(Fig. 48b).

The subalpine population showed consider-
able viability and expansiveness. In addition to
Petasites kablikianus, such species as: Myosotis
palustris, Chaerophyllum hirsutum, Deschamp-
sia caespitosa, Aegopodium podagraria, Juncus
effusus and others appeared on this site.

Fig. 48. Course of development of transplanted ramets of Petasites kablikianus:
1 — area prepared for transplantation, 2 — blooming montane ramets, 3 — vegetative montane ramets, 4 — blooming subalpine ramets,
5 — vegetative subalpine ramets, 6 — spruce, 7 — surrounding vegetation, 8 — patch with Petasites hybridus, 9 — patch with P. albus

Ryc. 48. Przebieg rozwoju ramet P. kablikianus po transplantacji:
1 — obszar przygotowany do transplantacji, 2 — kwitnące ramety dolnoreglowe, 3 — dolnoreglowe ramety w stanie wegetatywnym, 4 —
kwitnące ramety subalpejskie, 5 — subalpejskie ramety w stanie wegetatywnym, 6 — świerki, 7 — roślinność otaczająca, 8 — płat z Petasi-
tes hybridus, 9 — płat z P. albus



tatywnym, zmniejszając liczbę pędów z 5 do 3,
wyraźnie natomiast rozszerzył się zasięg płatu
z udziałem Petasites hybridus (ryc. 48c). Na le-
wym brzegu wśród osobników dolnoreglowych
zakwitł tylko jeden, a liczba pędów zmniejszyła
się z 7 do 6. Jednocześnie wszystkie osobniki
subalpejskie przeszły fazę generatywną, a liczba
kwitnących pędów wzrosła z 23 do 36 (ryc. 48c
i 49).

Na wiosnę 1997 r. prawobrzeżna część popu-
lacji dolnoreglowej lepiężnika wyłysiałego prze-
stała istnieć, natomiast w jej części rosnącej na
żwirowisku, która wprawdzie podjęła wegetację,
zakwitł tylko jeden osobnik. W tym czasie na
lewym brzegu potoku osobniki subalpejskie
zajęły niemal całą powierzchnię żwirowiska.
Odnotowano wówczas 40 kwitnących pędów
(ryc. 48d).
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In the 1996 season, the specimens on the
right side of stream appeared in a vegetative
stage, with a decreasing number of shoots from
five to three. The dimensions of the Petasites
hybridus patch clearly widened (Fig. 48c).
Among the montane specimens on the left bank
only one bloomed, and the number of shoots de-
creased from seven to six. At the same time, all
of the subalpine specimens entered the genera-
tive phase of development, and the number of
blooming shoots increased from 23 to 36
(Fig. 48c and 49).

In the spring of 1997, a part of the montane
population on the right bank of the stream dis-
appeared, while in the part growing on the left
bank only one gynodynamic shoot bloomed. At
the same time, the subalpine ramets occupied
almost all of the area on the left streamside.

Fig. 49. Course of development of transplanted ramets:
lowmontAF — blooming montane ramets on the right stream bank, lowmontA — vegetative montane ramets on the right stream bank,
lowmontBF — blooming montane ramets on the left stream bank, lowmontB — vegetative montane ramets on the left stream bank,
subalpF — blooming subalpine ramets, subalp — vegetative subalpine ramets

Ryc. 49. Przebieg wegetacji przesadzonych ramet:
lowmontAF — kwitnące dolnoreglowe ramety na prawym brzegu potoku, lowmontA — dolnoreglowe ramety w stanie wegetatywnym na
prawym brzegu potoku, lowmontBF — kwitnące dolnoreglowe ramety na lewym brzegu potoku, lowmontB — dolnoreglowe ramety w sta-
nie wegetatywnym na lewym brzegu potoku, subalpF — kwitnące subalpejskie ramety, subalp — subalpejskie ramety w stanie wegetatyw-
nym



Niestety, w tym samym sezonie wegetacyj-
nym obfite opady deszczu spowodowały długo-
trwałe wezbranie wód potoku (tzw. powódź stu-
lecia) i znaczna część powierzchni badawczej
została zniszczona przez rwący prąd wody. Po-
zostało na niej tylko 7 pędów z populacji subal-
pejskiej. W kolejnych sezonach wegetacyjnych
roślinność otaczająca grupę lepiężników rozra-
stała się stopniowo, spychając je na skraj dawnej
powierzchni, w miejsce, gdzie podczas powodzi
powstał pionowy obryw. Petasites kablikianus
utrzymał się na tym stanowisku do 2010 r., jed-
nak od 2007 r. żaden z osobników już nie za-
kwitł (ryc. 49). W tym czasie prawy brzeg poto-
ku został całkowicie opanowany przez Petasites
hybridus, który zupełnie wyeliminował z po-
krywy roślinnej Petasites albus (ryc. 48e). Dwa
kilometry poniżej powierzchni badawczej,
w szczelinie skalnego łożyska, gdzie płynie Wil-
czy Potok, znaleziono kępę niekwitnącego le-
piężnika wyłysiałego. Osiedlił on się w tym
miejscu najprawdopodobniej w 1997 r., przenie-
siony przez wezbrane wody potoku z powierzch-
ni badawczej.

W rok po przesadzeniu na wybranych losowo
20 kwitnących osobnikach dokonano serii po-
miarów biometrycznych. Ich wyniki porównano
z rezultatami pomiarów przeprowadzonych
wcześniej na powierzchniach, z których pobrano
sadzonki. W 2006 r. pomiary powtórzono na
wszystkich zachowanych kwitnących rametach
(9) pochodzących z populacji subalpejskiej (po-
pulacja pochodzenia dolnoreglowego już nie ist-
niała). I tak, porównanie morfologii pędów ge-
neratywnych, kłączy i liści asymilacyjnych
osobników ze stanowisk babiogórskich oraz
osobników pochodzących z tych stanowisk po
przesadzeniu na nowe siedlisko, przeprowadzone
metodą analizy dyskryminacyjnej, wykazało wy-
raźne morfologiczne zróżnicowanie na trzy gru-
py — babiogórskie osobniki subalpejskie, babio-
górskie osobniki dolnoreglowe oraz osobniki
przesadzone (ryc. 50).

Osobniki po transplantacji wyróżniają nastę-
pujące cechy: szerokość najwyższego liścia na
pędzie (SWL = –0,8128), średnica ogonka pod
blaszką (SOPB = –0,7579) i długość pierwszego
międzywęźla (D1W = –0,7560), z kolei osobniki
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Forty blooming shoots were noted in this patch
(Fig. 48d).

Unfortunately, in the same vegetation season,
rainfalls caused the long-term rise in the water
level (“flood of the century”) and a considerable
part of the studied patch was destroyed by
a strong current of water. After that, only seven
shoots of the subalpine population survived. In
the following seasons, the vegetation surround-
ing the group of Petasites kablikianus ramets
spread successively and pushed them aside on to
the edge of the former plot. Glabrous butterbur
maintained its occurrence until the current year
(2010), but since 2007 none of seven individuals
have bloomed (Fig. 49). During that time, the
right bank of the stream was heavily occupied
by Petasites hybridus, which entirely eliminated
Petasites albus from the plant cover (Fig. 48e).
At a distance of about 2 km downstream,
a small cluster of vegetative shoots of Petasites
kablikianus was found on the streamside. It
probably settled there during flood of 1997, car-
ried by the floodwater from the studied plot.

A year after the transplantation, 13 morpho-
logical traits mentioned above, on 20 randomly
chosen ramets, were measured. The data was
compared with results of measurements made
before, on patches, from parent plots (from
which the ramets were collected). In 2006 the
measurements were repeated on all nine, surviv-
ing and blooming subalpine ramets (the part of
the transplanted montane ramets already did not
exist). The comparison of morphology of
gynodynamic shoots, rhizomes and leaves of the
specimens originating from the Babia Góra mas-
sif and the specimens originating in these sites,
after transplantation on new habitat, using the
discriminant analysis, revealed clear morpholog-
ical differentiation to three groups — subalpine
specimens, montane specimens and transplanted
specimens (Fig. 50).

The specimens after transplantation distin-
guished in regard to the width of the highest leaf
(SWL = –0.8128), diameter of petiole under the
blade (SOPB = –0.7579) and the length of first
internode (Dl1W = –0.7560), subalpine speci-
mens form natural habitat discriminated mainly
by number of heads (LK = –0.7744), (Table 20).
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Fig. 50. Morphological differentiation of the Petasites kablikianus’ populations originating from the Babia Góra massif from
natural habitats and after transplantation:
subalp — subalpine, lowmont — lower montane, subT — subalpine after transplantation, lowmontT — lower montane after transplanta-
tion, subalpT06 — subalpine 12 years after transplantation (in 2006)

Ryc. 50. Zróżnicowanie morfologiczne populacji P. kablikianus pochodzących z naturalnych stanowisk z masywu Babiej
Góry i po transplantacji:
subalp — subalpejskie, lowmont — dolnoreglowe, subT — subalpejskie po transplantacji, lowmontT — dolnoreglowe po transplantacji,
subalpT06 — subalpejskie 12 lat po transplantacji (w 2006 r.)

Table 20. Standarised coefficients of canonical variables
Tabela 20. Standaryzowane współczynniki zmiennych kanonicznych

Variable
Zmienna

Factor / Czynnik 1 Factor / Czynnik 2
Variable
Zmienna

Factor / Czynnik 1 Factor / Czynnik 2

DNL 0,28246 0,282767 DBL 0,40961 –0,429250

SNL 0,24968 0,311328 SBL 0,06217 –0,262101

DWL 0,00306 –0,381052 KNE –0,15641 –0,076310

SWL –0,81276 0,096355 D1W –0,75599 0,371765

LK 0,03364 –0,774398 S1W –0,25264 0,472814

DLO –0,24259 0,111865 Values / Wartości 10,08888 3,659802

SON –0,12717 –0,279977 Cumulated percent
Procent skumulowany

0,70097 0,955257

SOPB –0,75792 0,447445



subalpejskie na naturalnym siedlisku wyróżnia
liczba koszyczków (LK = –0,7744), (tabela 20).

Można zaobserwować pewną odrębność osob-
ników po transplantacji pochodzących z obu stref
wysokościowych, jednak wynika ona najprawdo-
podobniej z faktu, że osobniki dolnoreglowe od-
znaczały się niższą żywotnością. Jak wynika
z macierzy klasyfikacji, osobniki przesadzone
wykazują wyraźne zróżnicowanie, gdyż aż 73%
w przypadku osobników pochodzenia subalpej-
skiego i 86% osobników pochodzenia dolnore-
glowego wykazuje w stosunku do siebie różnice
morfologiczne, jednak wszystkie one stanowią
odrębną morfologicznie grupę (tabela 21). Róż-
nice w porównaniu z populacją macierzystą
utrzymały się jeszcze 12 lat po transplantacji,
choć dotyczy to jedynie osobników z populacji
subalpejskiej, które przetrwały na stanowisku.

Analiza średnich wartości poszczególnych
cech morfologicznych dowodzi, że pod wzglę-
dem większości cech osobniki Petasites kabli-
kianus po przesadzeniu generalnie zmniejszyły
swe rozmiary (ryc. 51a i b). Nie dotyczy to licz-
by koszyczków, w przypadku bowiem osobni-
ków subalpejskich wzrosła ona po przesadzeniu
z 23 do 29, natomiast w przypadku dolnoreglo-
wych zmalała średnio z 38 do 33.

Reasumując, osobniki subalpejskie, mimo
zmiany warunków siedliskowych i klimatycz-
nych, wykazały się większą żywotnością i eks-
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Some kind of separateness among specimens
originating from both altitudinal zones in the
group of transplated plants was recognised, but
this could be explained by lower from the begin-
ning of an experiment, viability of the montane
part of the group. The classification matrix
proved, that however transplanted butterburs re-
vealed clear differentiation, because 73% of sub-
alpine zone-derived specimens and 86% of
montane zone-derived specimens differ between
themselves, yet all the ramets formed morpho-
logically separated group (Table 21). The differ-
ences regarding to parent populations were
saved after 12 years after transplantation, how-
ever it refers just to subalpine specimens, which
survived at the site.

The analysis of mean values of particular
morphological traits revealed, that regard to
most of the parameters, the specimens of
Petasites kablikianus, on general decreased their
dimensions (Fig. 51a and b). It is not concerned
to the number of heads (LK), because the num-
ber increased from 23 to 29 in average in case
of subalpine part of specimens, but decreased
from 38 to 33 according to montane part.

Summarising, the subalpine specimens, in
spite of distinct change of climatic and habitat
conditions revealed larger viability and expan-
siveness in relation to montane specimens,
which did not change their altitudinal zone, but

Table 21. Classification matrix of Petasites kablikianus’ ramets before and after trans-
plantation
Tabela 21. Macierz klasyfikacji ramet P. kablikianus sprzed i po transplantacji

Group
Grupa

Correct
Poprawne

[%]
subalp mont subalpT montT subalpT06

subalp 100,0000 24 0 0 0 0

mont 100,0000 0 15 0 0 0

subalpT 73,3333 0 0 11 1 3

montT 85,7143 0 0 1 6 0

subalpT06 85,7143 0 0 1 0 6

Total / Suma 91,1765 24 15 13 7 9

A b b r e v i a t i o n s / S k r ó t y: subalp — subalpine / subalpejskie, mont — from lower monta-
ne zone / dolnoreglowe, subT — subalpine after transplantation / subalpejskie po transplanta-
cji, montT — from lower montane zone after transplantation / dolnoreglowe po transplantacji,
subalpT06 — subalpine 12 years after transplantation (in 2006) / subalpejskie 12 lat po transplantacji
(w 2006 r.).
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a)

23 — Petasites...
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pansywnością w stosunku do dolnoreglowych,
które nie zmieniły strefy wysokościowej, a jedy-
nie warunki siedliskowe i fitocenotyczne. W po-
równaniu z populacjami macierzystymi cechy
morfologiczne osobników uległy pewnym mo-
dyfikacjom, jak zmniejszenie rozmiarów i zmia-
na liczby koszyczków. Okazało się również, że
konkurencja międzygatunkowa jest czynnikiem
silnie ograniczającym rozwój osobników zarów-
no subalpejskich, jak i dolnoreglowych.

only habitat and phytocoenotical conditions. In
relation to parent population the morphological
traits were modified by decreasing of dimen-
sions and changes of the number of heads. It
also appeared, that interspecific competition is
a factor strongly limiting the development of the
specimens both from subalpine and from the
lower montane zone.

Fig. 51. Differentiation of particular features of:
a — generative shoots and lenght of rhizome of specimens before and after transplantation, b — leaves and diameter of rhizome of speci-
mens before and after transplantation; subalp — subalpine, lowmont — lower montane, subT — subalpine after transplantation, lowmontT
— lower montane after transplantation, subalpT06 — subalpine 12 years after transplantation (in 2006), StDev — standard deviation

Ryc. 51. Zróżnicowanie poszczególnych cech:
a — pędów generatywnych i długości międzywęźla kłącza osobników przed i po transplantacji, b — liści i średnicy międzywęźla kłącza
osobników przed i po transplantacji; subalp — subalpejskie, lowmont — dolnoreglowe, subT — subalpejskie po transplantacji, lowmontT
— dolnoreglowe po transplantacji, subalpT06 — subalpejskie 12 lat po transplantacji (w 2006 r.), Mean — średnia, StDev — odchylenie
standardowe

Mean Mean �StDev Mean �1,96*StDev

23*



4. Dyskusja i podsumowanie wyników

4.1. Cechy gatunku pionierskiego

Procesy sukcesji, w zależności od typu siedli-
ska, warunków klimatycznych, częstości i inten-
sywności zaburzeń oraz składu biorących w niej
udział gatunków, mogą zachodzić w różnym tem-
pie i w odmiennych warunkach, generalnie pod-
legając wpływowi wielu czynników losowych
(FALIŃSKA 2003). Dostosowując się do szczegól-
nego układu czynników oddziałujących na dany
obiekt przyrodniczy, rośliny biorące udział w suk-
cesji korzystają z wielu możliwości przypisanych
im genetycznie oraz z potencjalnej zdolności do
szybkich reakcji na krótkotrwałe zmiany w siedli-
sku. Każdy gatunek ma pewien wachlarz cech,
które umożliwiają mu elastyczne dostosowywanie
się do aktualnie panujących warunków, tak by
zwiększyć osobnicze szanse na przeżycie, a w re-
zultacie zapewnić gatunkowi ciągłość i utrzyma-
nie się na danym areale, nawet pod presją za-
ostrzenia się czynników konkurencyjnych.
W przypadku sukcesji pierwotnej szczególna rola
w tym procesie przypada gatunkom pionierskim,
które jako pierwsze pojawiają się na najczęściej
skrajnie nieprzyjaznym roślinom siedlisku. Suk-
ces osobniczy może im zapewnić możliwie szyb-
ka kolonizacja, przetrwanie początkowego, naj-
trudniejszego okresu, charakteryzującego się du-
żymi wahaniami dobowych temperatur, silnym
nasłonecznieniem, często również deficytem
wody. Ich obecność wpływa najczęściej modyfi-
kująco na siedlisko, które bądź staje się dostępne
dla kolejnych gatunków, bądź zmienia się w za-
kresie, w jakim gatunki bardziej tolerancyjne wo-
bec zmniejszających się zasobów mogą współwy-
stępować z pionierami (HOLEKSA, ŻYWIEC 2005).
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4. Discussion and summary of the results

4.1. The features of a pioneer species

Succession processes depend on the type of
habitat, climate conditions, the frequency and
intensity of disturbances as well as the composi-
tion of the species. They may proceed at differ-
ent speeds and in different directions, as they are
under the influence of numerous random factors
(FALIŃSKA 2003). The plants taking a part in
succession use many abilities that are coded in
their genomes and their potential ability allows
them to react quickly to short-term habitat
changes and to adapt to a specific arrangement
of factors that influence a given natural object.
Each species has a range of features that make
the resilient behavioral adaptation to current
conditions possible. These enhance its individ-
ual chances of survival, to fitness and as a gen-
eral result, to ensure the persistence for the spe-
cies on an area, even under the pressure of
interspecific competition. In primary succession,
pioneer species are of great importance because
they appear first, frequently in the harshest and
most inhospitable habitats for plants. Only by
colonising as quickly as possible and surviving
during the most difficult, initial period, which is
characterised by large fluctuations in daily tem-
peratures, strong insolation and frequently by
a water shortage, can secure them success. Their
occurrence frequently modifies the features of
the site, which then becomes available for fol-
lowing species, or changes to such a degree that
other species are so tolerant to lower levels of
resources that they are able to coexist with pio-
neers (HOLEKSA, ŻYWIEC 2005). Biological traits
and life strategies of the pioneer plants deter-



Cechy biologiczne i strategie życiowe, jakimi od-
znaczają się pionierzy, determinują to, czy gatun-
ki te będą umiały dostosować się do warunków
narastającej konkurencji i pozostawać początko-
wo w roli promotora, a następnie inhibitora suk-
cesji, co zapewni im możliwość wieloletniego po-
zostawania na danym miejscu, czy też zostaną
wyparte z danego siedliska.

Na podstawie przeprowadzonych badań moż-
na przyjąć, że lepiężnik wyłysiały w reglu dol-
nym, na żwirowiskach o różnym stopniu natęże-
nia okresowych zalewów, stanowiących czynnik
zaburzający, oraz na niestabilnych siedliskach
piętra subalpejskiego realizuje strategię życiową
typu C-R (GRIME 1979), odznaczając się więk-
szością cech przypisywanych roślinom tej grupy
(duża gęstość warstwy liści, silny wegetatywny
wzrost, wyraźny szczyt produkcji liści, kwiaty
przedwczesne w cyklu życiowym, coroczne
kwitnienie, śpiące pąki, nieutrzymująca się
ścioła), (FALIŃSKA 2004).

Mimo że większość badań nad gatunkami
pionierskimi dotyczy gatunków drzew biorących
udział w sukcesji wtórnej lub gatunków określa-
nych jako inwazyjne, we wszystkich pracach po-
jawia się pewien stały zestaw cech, jakimi od-
znaczają się gatunki uznane za pionierskie, czyli
rozpoczynające proces sukcesji na siedliskach
inicjalnych, zaburzonych lub całkowicie znisz-
czonych (SALISBURY 1970; IVERSEN 1973;
BAZZAZ 1979; FALIŃSKI 1980, 1986; TOMLINSON

1986; TSUYUZAKI, DEL MORAL 1995; PRACH,
PYŠEK 1999; FALIŃSKA 2004; KAY et al. 2007;
RAFFL et al. 2007; VORONKOVA et al. 2008). Ana-
liza tych cech pozwoli z jednej strony sprecyzo-
wać, które z nich reprezentowane są w omawia-
nym gatunku, z drugiej zaś zweryfikować posta-
wioną na wstępie tezę, że Petasites kablikianus
można uznać za typowy gatunek pionierski. Do
cech typowych dla gatunków inicjujących proce-
sy sukcesji zalicza się przede wszystkim:
— światłolubność, szczególnie w okresie kieł-

kowania;
— dioecję (dwupienność);
— wczesne osiąganie zdolności do rozmnażania

generatywnego;
— wczesne zakwitanie i proanthię (zakwitanie

przed rozwojem ulistnienia);
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mine whether these species will be able to sur-
vive conditions of increasing competition and
remain as a promoter and later as an inhibitor of
succession, which will ensure that they stay in
balance at the site, or that they will be sup-
planted from the site.

On the basis of results obtained, it may be as-
sumed that glabrous butterbur both in an unsta-
ble subalpine zone and on gravel banks dis-
turbed by temporal submergences of different
degrees of intensity in the lower montane zone
exhibits the life strategy of the C-R type (GRIME

1979), because it has most of the features of the
plants of this group (a high density of the leaf
layer, intensive vegetative growth, clear peak of
the production of leaves, blooming early in the
life cycle, blooming annually, sleeping buds and
decomposing litter), (FALIŃSKA 2004).

In spite of the fact that most researches of
pioneer species refer to trees contributed in
secondary succession or invasive species, a sta-
ble set of features characterising plants that are
treated as pioneers, i.e. initialising the succes-
sion process in primary, disturbed or destroyed
habitats, have been described in many publica-
tions (SALISBURY 1970; IVERSEN 1973; BAZZAZ

1979; FALIŃSKI 1980, 1986; TOMLINSON 1986;
TSUYUZAKI, DEL MORAL 1995; PRACH, PYŠEK

1999; FALIŃSKA 2004; KAY et al. 2007; RAFFL

et al. 2007; VORONKOVA et al. 2008). An analy-
sis of the attributes would allow it to be ascer-
tained on the one hand, which of them are rep-
resented in the species studied and on the other
hand to verify the initial assumption that
Petasites kablikianus may be acknowledged as
a typical pioneer species. Among the attributes
distinctive to species that initialise the succes-
sion processes, the most frequently mentioned
are:
— photophilia — particular during germina-

tion;
— dioecism — having the male and female or-

gans in separate and distinct individuals;
— reaching generative reproduction early;
— blooming early and proanthia (blooming be-

fore the development of leaves);
— long-term or continuity of the blooming pe-

riod;



— długi lub ciągły okres kwitnienia;
— wytwarzanie licznych, niewielkich i lekkich

nasion oraz anemochorię;
— długo zachowaną zdolność kiełkowania na-

sion;
— kiełkowanie nasion w tym samym sezonie;
— szybki wzrost w młodości, duże rozmiary,

w tym duże liście sprzyjające w konkurencji
o światło;

— silną tendencję do dominacji w fitocenozie
dzięki intensywnemu wzrostowi i rozmna-
żaniu wegetatywnemu;

— dużą zdolność do szybkiego rozprzestrzenia-
nia się;

— krótki cykl życiowy;
— wysoką tolerancję w zakresie klimatu i gle-

by;
— wysokie tempo fotosyntezy i transpiracji;
— wysoki potencjał przystosowawczy;
— zdolność do kompensowania ekstremalnych

zmian czynników środowiskowych, czyli pla-
styczność morfologiczną wobec oddziaływań
tych czynników;

— wykorzystywanie skrajnych warunków środo-
wiskowych w realizacji funkcji życiowych;

— wysoki poziom wykorzystywania zasobności
podłoża;

— szybką zdolność do zmian w alokacji bio-
masy;

— szeroki zasięg geograficzny;
— decydowanie o przebiegu inicjalnych faz

sukcesji i ustępowanie na etapie osiągnięcia
przez układ ekologiczny względnej stabilno-
ści (SALISBURY 1970; IVERSEN 1973; BAZZAZ

1979; FALIŃSKI 1980, 1986; TOMLINSON 1986;
TSUYUZAKI, DEL MORAL 1995; PRACH, PYŠEK

1999; FALIŃSKA 2004; KAY et al. 2007;
RAFFL et al. 2007; VORONKOVA et al. 2008).

ZARZYCKI (1995) przyporządkował omawiane-
mu gatunkowi liczbę wskaźnikową 4—3, czyli
wymaganie pełnego oświetlenia, ale również
tolerancję wobec okresowego ocienienia lub
półcienia. Prześledzenie typów fitocenoz, w któ-
rych pojawia się lepiężnik wyłysiały, pozwala
potwierdzić jego spore wymagania w stosunku
do ilości światła docierającego do siedliska.
Jest to widoczne szczególnie w piętrze subalpej-
skim i na odkrytych żwirowiskach, gdzie w sze-
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— producing numerous small light seeds and
anemochory;

— long-lasting ability for seeds to germinate;
— germination in the same season;
— rapid growth in the juvenile stage, large di-

mensions and large leaves supporting com-
petition for light;

— a strongly expressed tendency to dominate in
phytocoenosis by intensive vegetative growth
and reproduction;

— extensive ability to spread rapidly;
— a short life cycle;
— a high tolerance in relation to climate and

the soil substratum;
— a high rate of photosynthesis and transpira-

tion;
— a high adaptive potential;
— the ability to compensate for extreme envi-

ronmental changes by phenotypic plasticity;
— using extreme habitat conditions to fulfil the

life functions;
— a high degree of acquisition of the soil re-

sources;
— the ability to rapidly change the allocation of

biomass;
— a wide distribution range;
— determining the course of the initial stages

of succession and retiring at the stage of
relative stability in the ecological structure
(SALISBURY 1970; IVERSEN 1973; BAZZAZ

1979; FALIŃSKI 1980, 1986; TOMLINSON

1986; TSUYUZAKI, DEL MORAL 1995; PRACH,
PYŠEK 1999; FALIŃSKA 2004; KAY et al.
2007; RAFFL et al. 2007; VORONKOVA et al.
2008).

ZARZYCKI (1995) credited the studied species
with the ecological index value of 4—3 —
requiring full insolation, but with a tolerance
for temporal shading or semidarkness, as well.
An analysis of the phytocoenoses in which the
butterbur occurs allows its great requirements
regard to the quantity of light reaching the
plant cover to be confirmed. This is particularly
clear in the subalpine zone and on open gravel
banks where Petasites kablikianus avails itself of
the good light conditions in the wide bottoms of
valleys throughout the entire day. The plant gets
a smaller dose of light in forest and brush com-



rokich dolinach lepiężnik korzysta z pełnego
oświetlenia przez większość dnia. W zbiorowi-
skach zaroślowych i leśnych w pełni sezonu we-
getacyjnego roślina otrzymuje jednak mniejszą
dawkę światła. We wczesnym okresie wegetacji,
nie mając pod tym względem konkurentów, pod
nieulistnionymi jeszcze koronami drzew, może
on w pełni korzystać z energii słonecznej do-
cierającej do podłoża. W późniejszym okresie
większość światła padającego pionowo jest po-
chłaniana przez warstwę drzew i krzewów, jed-
nak jako że zarówno łęgi, jak i zarośla wierz-
bowe tworzą najczęściej wąskie pasy wzdłuż
koryta cieku, lepiężnik kilkugodzinny półcień
w południe rekompensuje sobie tzw. światłem
bocznym docierającym pod mniejszym kątem
rano i po południu.

Analiza dynamiki rekrutacji siewek wykaza-
ła, że jest on gatunkiem szczególnie światło-
lubnym w najwcześniejszym okresie rozwoju
osobniczego. Stopniowe ocienienie rozwijającą
się warstwą liści asymilacyjnych ogranicza poja-
wianie się osobników generatywnych. Jest to ko-
lejna cecha typowa dla roślin pionierskich
(SALISBURY 1970; BAZZAZ 1979; TOMLINSON

1986; TSUYUZAKI, DEL MORAL 1995; KAY et al.
2007; VORONKOVA et al. 2008). Ich nasiona są
wrażliwe na światło, a kiełkowanie w miarę roz-
woju fitocenozy — w dużym stopniu ogranicza-
ne przez światło przefiltrowane przez warstwę
roślinności, gdyż dociera do nich tylko część
spektrum fal świetnych, głównie podczerwień
(BAZZAZ 1979).

Charakterystyczna między innymi dla wierzb
i topoli, czyli typowych gatunków pionierskich
(FALIŃSKI 1980), dwupienność cechuje również
lepiężnika wyłysiałego. Jak już wspomniano
(por. rozdz. 2.1), roślina występuje w postaci
dwóch typów osobników: gyno- i androdyna-
micznych. Różnią się one pod względem morfo-
logicznym i fenologicznym (UZIĘBŁO 1997).
Mimo że na obu typach osobników występują
zarówno kwiaty żeńskie, jak i męskie, biologicz-
nie czynny jest zawsze jeden typ kwiatów: na
osobnikach androdynamicznych — kwiaty prę-
cikowe, a na gynodynamicznych (WALAS 1971)
— słupkowe. Zatem można w tym przypadku
mówić o funkcjonalnej rozdzielnopłciowości
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munities. In the early period of vegetation with-
out any competitors under an unleaved canopy,
the plant is able to use all of the sun’s energy
reaching the site. Later, most of vertically shin-
ing light is absorbed by trees or the shrub layer.
Yet, as riparian forests and the willow thickets
usually form narrow strips along a stream bed,
the butterbur is able to compensate for a few
hours of shade in the middle of the day by using
the lateral light reaching the herb layer at
smaller angle in the morning or afternoon.

An analysis of the dynamics of the recruit-
ment of seedlings revealed that the glabrous
butterbur is a species that is particularly
photophilous in the earliest stage of individ-
ual development. Successive shading by the
dense layer of butterbur’s leaves limits the oc-
currence of seed-derived specimens. This is an-
other attribute that is typical for pioneer species
(SALISBURY 1970; BAZZAZ 1979; TOMLINSON

1986; TSUYUZAKI, DEL MORAL 1995; KAY et al.
2007; VORONKOVA et al. 2008). Their seeds are
sensitive to light and their germination, which is
parallel to phytocoenosis development, is
strongly limited by the light filtered by the plant
layer because only a part of the light spectrum
reaches the seeds, mainly infra-red (BAZZAZ

1979).
Dioecism, which is characteristic among oth-

ers for willows and poplars, typical pioneer spe-
cies (FALIŃSKI 1980), occurs in Petasites
kablikianus as well. As was mentioned above
(see Chapter 2.1), the plant occurs as two types
of specimens: gyno- and androdynamic. They
differ both in relation to morphology and to
phenology (UZIĘBŁO 1997). In spite of the fact
that male and female flowers appear on both
types of specimens, only one type of flower is
biologically active on them (WALAS 1971) —
the staminate on androdynamic individuals and
pistillate on gynodynamic ones. So, in this case
we can talk about functional dioecism. It is as-
sumed that there is a connection between the sex
structure in the population and dynamics of veg-
etation (VERNET 1971; ZARZYCKI, RYCHLEWSKI

1972; FALIŃSKI 1980) because dioecism favours
colonisation success with regard to the different



(dioecji). Przyjmuje się, że zachodzi związek
między strukturą płci w populacji a dynamiką
roślinności (VERNET 1971; ZARZYCKI, RYCHLEW-

SKI 1972; FALIŃSKI 1980), rozdzielnopłciowość
sprzyja bowiem sukcesowi kolonizacyjnemu, ze
względu na różne wymagania siedliskowe osob-
ników obu płci (FALIŃSKI 1980).

Szczegółowe badania fenologii gatunku pro-
wadzone przez jeden sezon na północnych zbo-
czach Babiej Góry (UZIĘBŁO 1997; w druku), jak
również ogólne obserwacje fenologiczne pod-
czas prowadzonych przez wiele lat badań nad
tym gatunkiem pozwalają niezbicie potwierdzić,
że na zajmowanych przez siebie siedliskach Pe-
tasites kablikianus jest pierwszym gatunkiem
rozpoczynającym wegetację bezpośrednio po
stopnieniu pokrywy śnieżnej (fot. 18). W zależ-
ności od strefy wysokościowej jego wegetacja
rozpoczyna się najczęściej pod koniec marca
w najniższych położeniach oraz na przełomie
maja i czerwca w piętrze subalpejskim. Różnice
między poszczególnymi sezonami wegetacyjny-
mi nie przekraczają 1—2 tygodni (UZIĘBŁO

1997). Każda rameta pojawiająca się jako kolej-
ny moduł w rozrastającym się wegetatywnie
dojrzałym osobniku ma potencjalną zdolność
rozmnażania generatywnego, choć nie wszystkie
pędy kwitną w każdym sezonie (SCHMIDT 1986).
Mimo że w niniejszej pracy nie prowadzono
szczegółowych badań nad tym zagadnieniem,
z wstępnych obserwacji na stałych powierzch-
niach wynika, że osobniki pochodzenia genera-
tywnego osiągają zdolność kwitnienia w 3—4
sezonie wegetacyjnym.

Petasites kablikianus pojawia się często
w miejscach akumulacji nawianego śniegu
(ŠMARDA, RAUSER 1966). We wczesnym okresie
wzrostu lepiężnik jest zasilany przez bardzo
duże ilości wody. Badania prowadzone przez
HADAČA i SMOLĘ (1962) w Dolinie Siedmiu
Źródeł, w Tatrach Bielskich, dowiodły, że
w przypadku pokrywy śnieżnej o miąższości
54—56 cm na 1 m2 gromadzi się 133—151 l
wody. Ponadto zalegająca 4—5 miesięcy pokry-
wa śnieżna całkowicie izoluje roślinę od nega-
tywnego wpływu mrozu, gdyż temperatura pod
powierzchnią śniegu osiąga nie mniej niż –1°C.
Ma to szczególne znaczenie dla populacji
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habitat requirements of both sex specimens
(FALIŃSKI 1980).

Detailed observations of the phenology of the
species carried on at the northern slopes of the
Babia Góra massif during one season (UZIĘBŁO

1997; UZIĘBŁO in publ.) and general pheno-
logical observations over many years of field re-
search of the species, allows it to be stated that
Petasites kablikianus is the very first species
that begins vegetation immediately after the
thawing of the snow cover (Phot. 18). De-
pending on the altitudinal zone, its vegetation
begins at the end of March in the lower locali-
ties and at the turn of May and June in the sub-
alpine zone. The differences between particular
seasons do not exceed 1—2 weeks (UZIĘBŁO

1997). Each ramet, appearing as a following
module of a mature specimen spreading vegeta-
tively, has the potential ability for generative re-
production, although each shoot does not bloom
in every season (SCHMIDT 1986). Initial observa-
tions on permanent plots revealed that
seed-derived specimens are able to bloom in
about the 3rd to 4th season of life, but detailed
research of the phenomenon is not the subject of
this publication.

Petasites kablikianus frequently occurred in
places with a great accumulation of snow cover
(ŠMARDA, RAUSER 1966). In the early phase of
growth, butterbur is supplied with a large
amount of water. The investigations carried out
by HADAČ and SMOLA (1962) in the Valley of
Seven Springs (the Belianske Tatra Mts) re-
vealed, that 133 to 152 l of water are accumu-
lated in a snow cover 54—56 cm thick. More-
over, laying in snow cover for 4—5 months in-
sulates the plant against frost because the
temparature under the snow surface reaches no
more than –1°C. This is especially important for
populations growing on gravel banks where in
spite of the proximity of the stream bed, a short-
age of water sometimes occurs that is connected
with evaporation caused by strong insolation. In
a later stage of vegetation on stream bank habi-
tats, butterbur is often subjected to temporary
submergence by stream waters that have risen.
Moisture from the snow thaw creates an early
spring “cleaning” removing the soil from weakly
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Phot. 18. Early vegetation of Petasites kablikianus in the
valley of the Kamienica Łącka river (The Gorczański NP)
Fot. 18. Wczesna wegetacja P. kablikianus w dolinie Kamie-
nicy Łąckiej (Gorczański PN)

a) b)

Phot. 19a, b. Petasites kablikianus on asphalt road in Terebowiec stream valley (The Bieszczadzki NP)
Fot. 19a, b. P. kablikianus na drodze asfaltowej w dolinie Terebowca (Bieszczadzki PN)

24 — Petasites...
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Phot. 21. Tall herb with Petasites kablikianus on a roadside
in the Kamienica Łącka stream valley (the Gorczański NP)
Fot. 21. Ziołorośla z P. kablikianus na przydrożu w dolinie
Kamienicy Łąckiej (Gorczański PN)

b)a)

Phot. 20. Some examples of extreme habitats colonised by Petasites kablikianus:
a — destroyed bank of Siwa Woda stream (The Tatrzański NP), b — a quarry Nasiczne (The Western Bieszczady Mts)

Fot. 20. Przykłady skrajnych siedlisk kolonizowanych przez P. kablikianus:
a — zniszczone brzegi Siwej Wody (Tatrzański PN), b — kamieniołom Nasiczne (Bieszczady Zachodnie)



rosnących na żwirowiskach, gdzie mimo
sąsiedztwa cieku, często występuje deficyt
wody, ze względu na intensywną ewaporację
spowodowaną silnym nasłonecznieniem. W póź-
niejszym okresie wzrostu na siedliskach przy-
potokowych lepiężnik często jest poddawany
okresowym zalewom przez wezbrane wody
o charakterze powodziowym. Duża wilgotność
podłoża zaraz po stopnieniu śniegu oraz wcze-
snowiosenne „oczyszczanie” podłoża ze słabiej
zakorzenionych roślin i odsłanianie substratu
glebowego przez wody powodziowe, na krótko
przed czasem kiełkowania nasion lepiężnika,
sprawiają, że rosną szanse na sukces reproduk-
cyjny (DOUHOVNIKOFF et al. 2005). Dla gatunku
pionierskiego pierwszeństwo w opanowaniu
przestrzeni i korzystaniu z zasobów siedliska
jest znaczącą korzyścią zapewniającą przetrwa-
nie (KEYS, HARPER 1974; ERIKSSON 1993).

Cechą charakterystyczną całego rodzaju jest
również tzw. proanthia, czyli zakwitanie przed
pełnym ulistnieniem, kojarzące się głównie z roś-
linami drzewiastymi, ale typowe także dla le-
piężników oraz blisko z nimi spokrewnionego
podbiału (Tussilago sp.), który również często
pełni funkcję gatunku pionierskiego na siedli-
skach zaburzanych (ZARZYCKI 1956; OCHALSKA-
-NAMURA 1993). Osobniki andro- i gynodyna-
miczne zakwitają prawie w tym samym czasie,
choć nie zawsze występują w populacjach miesza-
nych, można to jednak łatwo zaobserwować. Cykl
życiowy pierwszego typu pędów jest dość krótki
i w piętrze subalpejskim trwa 4 tygodnie, w reglu
dolnym zaś zamyka się w ciągu 6 tygodni. Sub-
alpejskie osobniki gynodynamiczne funkcjonują
niewiele dłużej, kwitną przez 5 tygodni, a cały
cykl od rozpoczęcia wegetacji do końca rozsiewu
nasion trwa około 10—11 tygodni. W reglu dol-
nym kwitnienie tego typu osobników utrzymuje
się 5—6 tygodni, natomiast cały cykl życiowy to
ok. 11—15 tygodni (UZIĘBŁO w druku). Przyjmuje
się, że proanthia sprzyja zapylaniu (FALIŃSKI

1980). W przypadku lepiężnika właściwość ta,
połączona z bardzo wczesnym rozpoczęciem se-
zonu wegetacyjnego, kiedy na obszarze występo-
wania jest on jedną z pierwszych kwitnących roś-
lin, zapewnia mu pełen sukces w korzystaniu
z szerokiej puli genowej, biorąc pod uwagę, że za-
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rooted plants and exposing the soil substrat by
flooding shortly before the germination of
butterbur seeds, therby decreasing its chances
for reproductive success (DOUHOVNIKOFF et al.
2005). A priority in occupying the space and
using the habitat resources is a considerable ad-
vantage for securing the survival of pioneer spe-
cies (KEYS, HARPER 1974; ERIKSSON 1993).

A characteristic for the entire genera is
proanthia, blooming before foliation, which is
associated mainly with trees, but is also typical
for butterburs and to its close relative coltsfoot
(Tussilago sp.), which is of great importance for
pioneer species on disturbed habitats (ZARZYCKI

1956; OCHALSKA-NAMURA 1993). Andro- and
gynodynamic specimens bloom almost at the
same time, although they occur not always in
mixed populations but this is easy to observe.
The life cycle of the first type of specimens is
relatively short and in subalpine zone takes four,
and in the lower montane zone it is closed in six
weeks. The subalpine gynodynamic individuals
grow for a slightly longer period, bloom during
five weeks, and all life cycle from the beginning
of vegetation to the end of seed dispersal takes
10—11 weeks. In the lower montane zone
blooming of this type of specimens takes about
five to six weeks, while all life cycle takes about
11—15 weeks (UZIĘBŁO in publ.). It is assumed
that proanthia favours pollination (FALIŃSKI

1980). In the case of glabrous butterbur, this at-
tribute along with the very early beginning of
vegetation, because it is one of the first bloom-
ing plants on the area of distribution, secures its
full success in using the wide gene pool. The
fact that insects of Hymenoptera are the
pollinators and most of them migrate over dis-
tinct distances (RENNER 2006) ensures that
a great deal of phenotypic plasticity, frequently
having an adaptive character, is possible.

Petasites kablikianus is included in the group
of anemochoric plants. On sunny, dry days, the
dispersal of seeds proceeds rapidly and effi-
ciently. In the subalpine zone, this phenophase
is shorter. In general, the intensity of the follow-
ing phenophases is considerably different than
the dynamics and intensity of these processes in
the lower montane zone (UZIĘBŁO in publ.). The
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pylającymi są owady z rzędu Hymenoptera, z któ-
rych większość porusza się na długich dystansach
(RENNER 2006). Efektem tego jest między innymi
duża plastyczność fenotypowa, często mająca
charakter adaptacyjny.

Petasites kablikianus należy do grupy gatun-
ków anemochorycznych. W słoneczne, bez-
deszczowe dni rozsiewanie nasion porywanych
przez wiatr odbywa się szybko i sprawnie. Faza
rozsiewania nasion w piętrze subalpejskim trwa
dużo krócej. Generalnie intensywność przecho-
dzenia przez kolejne fenofazy znacznie różni się
od dynamiki i intensywności tych procesów
w niższych położeniach (UZIĘBŁO w druku).
O przystosowaniu do efektywnego rozsiewania
nasion świadczy stosunek wysokości pędów do
liści. W przypadku osobników gynodynamicz-
nych rosnących u podnóży gór wynosi on ok. 1,
w piętrze subalpejskim zaś pędy są dwukrotnie
wyższe od liści (UZIĘBŁO w druku). Najprawdo-
podobniej właśnie skrócenie okresu wegetacyj-
nego wymusza na roślinie nietypowe dla osobni-
ków wysokogórskich wydłużenie pędów genera-
tywnych, które wpływa pozytywnie na efektyw-
ność rozsiewu nasion.

Dodatkowo cechą sprzyjającą kolonizowaniu
siedlisk inicjalnych jest brak konieczności stra-
tyfikacji oraz bardzo wczesne kiełkowanie
nasion (PODBIELKOWSKI, PODBIELKOWSKA 1992),
często jeszcze na roślinie macierzystej. Dzięki
temu są one niemal natychmiast po dojrzeniu go-
towe do wegetacji. Te same cechy stwierdzono
u wszystkich gatunków pionierskich, pojawia-
jących się na pyłach wulkanicznych (VORONKOVA

et al. 2008).
Szybki, wielokierunkowy wzrost osobników

sprzyja kolonizacji, a dzięki dobrze rozwiniętym
organom podziemnym również stabilizacji sie-
dliska, co w przypadku luźnych, kamienistych
podłoży, zwykle stromo nachylonych, które Pe-
tasites kablikianus najczęściej kolonizuje, od-
grywa kapitalną wręcz rolę (UZIĘBŁO 2001). Po-
nadto w przypadku roślin pionierskich szybkie
tempo wzrostu ważne jest również ze względu
na możliwości pełnego wykorzystania na ogół
nierównomiernie rozmieszczonych zasobów
w nowo powstałym siedlisku inicjalnym (VAN

GROENENDAEL et al. 1996; PENNINGS, CALLAWAY
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adaptation for effective seed dispersal is proved
by the ratio of the height of gynodynamic
shoots to the height of leaves. It amounts to
about one for gynodynamic individuals growing
in the foothills, while in the subalpine zone the
shoots are twice as tall as the leaves (UZIĘBŁO in
publ.). The shortness of the vegetation season in
the highest localities probably forces the plant to
elongate the generative shoots, which is untypi-
cal for high montane species because it posi-
tively influences the effectiveness of seed dis-
persal.

In addition, an attribute supporting colonising
the initial habitats is a lack of the necessity for
seed stratification and very early germination
(PODBIELKOWSKI, PODBIELKOWSKA 1992) fre-
quently on parent plant yet. Owing to this, they
are immediately ready for vegetation. The same
features were found for all pioneer species of
volcanogenic substrates taking a part in primary
succession (VORONKOVA et al. 2008).

The rapid and multidirectional growth of
specimens favours, on the one hand the colonis-
ation and on the other, soil stabilisation as well,
owing to its well-developed underground organs.
This is a very important attribute of Petasites
kablikianus in its natural environment because it
colonises loose, stony sites, frequently with
a steep inclination (UZIĘBŁO 2001). Moreover,
the high rate of the growth is important for pio-
neer plants in relation to the possibilities of full
acquisition of the resources of initial habitat,
which are frequently heterogeneously distributed
(VAN GROENENDAEL et al. 1996; PENNINGS,
CALLAWAY 2000). On the other hand, severe con-
ditions of the open surface of such a habitat
(large fluctuations in daily temperatures, strong
insolation and a shortage of water) mobilise the
plant to intensify the growth of both its under-
ground organs and those aboveground, in order
to “run away” from the zone with the largest
fluctuations of these factors (BAZZAZ 1979). Dy-
namic vegetation growth, in the case of Petasites
kablikianus, is of additional importance in com-
petition for habitat. The leaves of the following
ramets that appear on the rapidly growing rhi-
zomes have the dimensions typical for mature
specimens. Therefore, this is a very effective



2000). Jednocześnie zaś trudne warunki siedli-
skowe, panujące na powierzchni otwartej prze-
strzeni takiego siedliska (wysokie dobowe am-
plitudy temperatury, deficyt wody, znaczna ilość
promieniowania), mobilizują roślinę do intensy-
fikacji wzrostu zarówno organów podziemnych,
jak i nadziemnych, by jak najszybciej mogła
„oddalić się” od strefy największych wahań tych
czynników (BAZZAZ 1979). Dynamiczny wzrost
wegetatywny w przypadku lepiężnika wyłysia-
łego ma dodatkowe znaczenie w konkurowaniu
o siedlisko. Liście asymilacyjne kolejnych ramet
pojawiających się na szybko przyrastających
kłączach mają wielkość typową dla dojrzałych
osobników. Jest to zatem bardzo efektywny spo-
sób na szybkie kolonizowanie nowo powstałych
siedlisk, przy jednoczesnej eliminacji innych ga-
tunków rywalizujących o światło i wodę. Gatun-
ki pojawiające się w najwcześniejszych etapach
sukcesji na siedliskach inicjalnych najczęściej
rekrutują się z fitocenoz otaczających, lecz tylko
niektóre z nich osiągają sukces osobniczy.

Na stabilnych, utrwalonych siedliskach cechą
charakterystyczną lepiężnika wyłysiałego jest
powolny przyrost kłączy. Notabene gęste żeber-
kowanie kłącza jest w wielu kluczach do ozna-
czania określane jako cecha taksonomiczna, od-
różniająca Petasites kablikianus od pozostałych
gatunków (P. albus i P. hybridus). Na siedli-
skach inicjalnych lub regularnie zaburzanych ce-
cha ta traci walor taksonomiczny, gdyż między-
węźla lepiężników wydłużają się nawet do
7—10 cm (SCHMIDT 1986). To właśnie wystąpie-
nie czynników zaburzających warunki siedlisko-
we (powódź, osuwisko, zasypanie), powodujące
pojawienie się wolnej przestrzeni, intensyfikuje
wzrost wegetatywny, doprowadzając do
gwałtownych przyrostów międzywęźli, a tym sa-
mym szybkiego kolonizowania siedliska inicjal-
nego (fot. 5). Zjawisko to obserwowano również
na stałych powierzchniach badawczych. Przy-
czyn intensyfikacji wzrostu organów wegetatyw-
nych upatruje się w różnych czynnikach:
— w warunkach ubogiego siedliska rośliny be-

hawioralnie przyspieszają wzrost w kierunku
dostępnych zasobów (DONG MING 1996;
FIGUEIRA, LABOISIÉRÈ DEL SARTO 2007;
BEATTY et al. 2008);
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way to colonise new sites with the simultaneous
elimination of other competitors for light and
water. The species occurring in the initial stages
of the succession on initial habitats recruit from
adjacent phytocoenosis, but only some of them
reach individual success.

A characteristic of glabrous butterbur grow-
ing on stable, well-consolidated habitats is the
slow growth of the rhizomes. Notabene the trait
of thickly ribbed rhizomes is treated as a taxo-
nomical feature in numerous keys for the deter-
mination of plants as distinguishing Petasites
kablikianus from other species (P. albus and
P. hybridus). On initial or regularly disturbed
habitats this feature loses its taxonomical value
because the internodes lengthen to even 7—
10 cm (SCHMIDT 1986). The occurrence of dis-
turbances such as floods and landslide, which
cover the area with sediments, creates open
space, which causes the intensification of
growth, violent increases in rhizomes and simul-
taneously the colonising of the initial habitat
(Phot. 5). This phenomenon was observed on
the permanent plots, as well. As the reasons for
such an intensification of the growth of the veg-
etative organs, different factors are mentioned:
— in conditions of poor habitat the plant

behaviorally intensifies the growth in the di-
rection of available resources (DONG MING

1996; FIGUEIRA, LABOISIÉRÈ DEL SARTO 2007;
BEATTY et al. 2008);

— clonal growth is intensified in connection
with an increase in biomass allocation into
the rhizomes in conditions of greater
interspecific competition (CHEPLICK,
GUTIERREZ 2000; HAGEMAN 2003);

— without the competition in a new habitat, the
plants lengthen the rhizomes because of the
lack of any allelopatic influences and be-
cause of better light conditions (BAZZAZ

1979; SCHMIDT 1986);
— as an effect of infection with pathogens

(PAN, CLAY 2003);
— as behavioral answer on disturbances i.e.

covering up with gravel, differences in habi-
tat conditions (changes in temperature or in-
solation), or retreat of influence of mechani-
cal stress factors (CALLAGHAN 1980; JACKSON



— wzrost klonalny intensyfikuje się wraz ze
wzrostem alokacji biomasy w kłącza w wa-
runkach zwiększonej konkurencji międzyga-
tunkowej (CHEPLICK, GUTIERREZ 2000;
HAGEMAN 2003);

— w przypadku braku konkurencji, a tym sa-
mym braku jakichkolwiek oddziaływań alle-
lopatycznych na nowo powstałym siedlisku
oraz w lepszych warunkach świetlnych do-
chodzi do pobudzenia rośliny do wzrostu
właśnie w tym kierunku (BAZZAZ 1979;
SCHMIDT 1986);

— jako efekt infekcji patogenami (PAN, CLAY

2003);
— jako behawioralna odpowiedź na zaburzenia,

np. zasypanie, różnice siedliskowe (zmiany
w warunkach świetlnych czy zmiany tempe-
ratury), czy też ustąpienie działania czynni-
ków mechanicznego stresu (CALLAGHAN

1980; JACKSON et al. 1985; OCHALSKA-
-NAMURA 1993; MARBALL, DUARTE 1994,
1998; MARBALL et al. 1996; TERRADOS 1997;
TAMM et al. 2001; PUIJALON, BORNETTE

2006).
Przyrost kłączy w roślinach z rodzaju Petasi-

tes nie utrzymuje stałego tempa. Najintensyw-
niejszy jest w początkowej fazie sezonu wegeta-
cyjnego, potem zaś maleje. Występują również
wyraźne różnice między poszczególnymi sezo-
nami (SCHMIDT 1986). Młode osobniki koloni-
zujące siedlisko rozrastają się w wielu kierun-
kach. W dojrzałych fitocenozach obserwowano
typ wzrostu, który na ogół ograniczał się do pe-
ryferycznych części genetu, tworząc charakte-
rystyczne kręgi pędów gynodynamicznych
(fot. 10); prawdopodobnie spowodowany konku-
rencją innych gatunków i starzeniem się osobni-
ka. Tego typu wzrost często występuje u roślin
klonalnych, głównie jednoliściennych, grzybów
(THERON 1979; EICKER et al. 1982; MOLL 1994;
BECKER, GRETZIN 2000), ale również dwuliś-
ciennych (FALIŃSKA 2003, 2004). Obumierające
wewnątrz takiego kręgu pędy tworzą wolną
niszę, którą mogą zasiedlić kolejne gatunki
(FALIŃSKA 1982, 2004). Wyniki obserwacji na
powierzchniach badawczych dowodzą, że o ile
zasypanie kłączy lepiężnika żwirem lub pia-
skiem intensyfikuje wzrost wegetatywny, o tyle
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et al. 1985; OCHALSKA-NAMURA 1993;
MARBALL, DUARTE 1994, 1998; MARBALL et
al. 1996; TERRADOS 1997; TAMM et al. 2001;
PUIJALON, BORNETTE 2006).

The increase in the rhizomes of the species
from Petasites genera does not maintain a con-
stant rate. It is most intensive in the initial phase
of the vegetative season and later it decreases.
There are distinct differences between the par-
ticular seasons (SCHMIDT 1986). Juvenile speci-
mens colonising the habitat spread in different
directions. A type of growth, which was limited
just to the peripheric parts of the genets forming
characteristic circles, was observed in the stable
phytocoenoses (Phot. 10). This is probably
caused by competition and the ageing of the in-
dividual. The clonal plants, mainly monocots
and fungi, exhibit such a type of growth
(THERON 1979; EICKER et al. 1982; MOLL 1994;
BECKER, GRETZIN 2000), but the dicots as well
(FALIŃSKA 2003, 2004). Atrophying shoots in-
side of such a circle create a free niche, which
may be settled by other species (FALIŃSKA 1982,
2004). The results of observations on the perma-
nent plots proved that while the burying of the
rhizomes by sediments intensifies growth, un-
dergoing frequent submergences rather inhibit
growth, however they bring many advantages for
entire formed phytocoenosis — fertilizing
habitat with nutrients and forming gaps in
butterbur’s leaf layer, which improves the light
conditions or the input of diaspores of different
species.

The ability to dominate in the phyto-
coenosis created is the attribute that most sup-
ports the species in the conditions of the early
stages of succession. It is favoured by the size of
the plant, its tolerance to a lack of nutrients and
water in the habitat, its ability to rapidly over-
grow the surface connected with clonal growth
and the abundance of fructification and
anemochory (PRACH, PYŠEK 1999). HUSTON and
SMITH (1987) named the species distinguished
by such features „super species”. PRACH and
PYŠEK (1999) included into this category such
species as: Artemisia vulgaris, Calamagrostis
epigeios, Cirsium arvense and Phragmites aus-
tralis. The results obtained allow Petasites



poddawanie częstym zalewom przez wodę
działa raczej hamująco, natomiast niesie z sobą
korzyści całej odtwarzającej się fitocenozie —
zasilanie siedliska w nutrienty, tworzenie luk
w warstwie liści lepiężnika poprawiających wa-
runki świetlne czy stały dopływ diaspor.

Cechą najbardziej odpowiednią w warunkach
wczesnych etapów sukcesji jest zdolność do do-
minacji w tworzącej się fitocenozie. Sprzyja jej
między innymi: wielkość rośliny, tolerancja na
braki wody i nutrientów w siedlisku, możliwość
szybkiego zarastania powierzchni, wynikająca
z klonalnego typu wzrostu, obfitość owocowania
i anemochoryczność (PRACH, PYŠEK 1999).
HUSTON i SMITH (1987) nazywają gatunki odzna-
czające się takimi cechami „supergatunkami”.
PRACH i PYŠEK (1999) zaliczają do tej kategorii
takie gatunki, jak: Artemisia vulgaris, Calama-
grostis epigejos, Cirsium arvense i Phragmites
australis. Wyniki uzyskanych badań pozwalają
zakwalifikować do niej również Petasites kabli-
kianus, gdyż odznacza się on każdą z wymie-
nionych wcześniej cech.

O wysokiej tolerancji lepiężnika wyłysiałego
w stosunku do klimatu i warunków siedlisko-
wych świadczą między innymi: szerokie spek-
trum substratów glebowych, na jakich pojawia
się gatunek, wysoka tolerancja względem pH
gleby oraz występowanie w tak różnych piętrach
klimatycznych, jak pogórze czy piętro subalpej-
skie. Otrzymane rezultaty pozwalają potwierdzić
dane zawarte w ekologicznych liczbach wskaź-
nikowych (ZARZYCKI 1995), z pewnym rozszerze-
niem zakresu w przypadku tolerancji na pH gle-
by z umiarkowanie kwaśnych (ZARZYCKI 1995),
na kwaśne, a nawet — sporadycznie — silnie
kwaśne oraz zasobności w związki humusowe.
ZARZYCKI (1995) przyporządkowuje lepiężnikowi
wartość 2 (gleby bardzo ubogie w humus), pod-
czas gdy uzyskane wyniki wskazują także na
przypadki jego wysokiej zawartości, co stwier-
dził także SZWED (1986) w badaniach prowadzo-
nych w piętrze subalpejskim Babiej Góry.

W skali całego zasięgu Petasites kablikianus
pojawia się w skrajnie różnych geologicznie ob-
szarach. W Karkonoszach występuje na łupkach
krystalicznych, bazaltach i wapieniach (ŠOUREK

1962), w Beskidach i Gorcach — na fliszu kar-
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kablikianus to be included into this group be-
cause it is characterised with all of attributes
mentioned above.

The high tolerance to climate and habitat
conditions of glabrous butterbur proves among
other things: the wide spectrum of soil substra-
tum on which the species occurs, its high toler-
ance in relation to the pH of the soil and its oc-
currence in such different altitudinal zones as
the subalpine zone and the foothills. The results
obtained during the research allowed the infor-
mation included in ecological indicator values
(ZARZYCKI 1995) to be confirmed with an in-
crease in the range of the values related to pH
tolerance from moderate acid (ZARZYCKI 1995)
to acid and even sporadically high acid soils and
to an abundance of humus. Zarzycki gave the
species a value of 2 (soils very poor in humus),
while the results obtained revealed cases of
a high content, which was confirmed by SZWED

(1986) as well in his research in the subalpine
zone of the Babia Góra massif.

Petasites kablikianus occurs in extremely
geologically various areas in the entire distribu-
tion range. In the Giant Mts it occurs on schists,
basalts and limestones (ŠOUREK 1962); in the
Gorce Mts (ADAMCZYK, KOMORNICKI 1970), all
of the Beskides range and the Bieszczady Mts
on Carpathian flysch; and in the Tatra Mts on
both granite and limestone. In the Niżne Tatra
Mts it is present on travertine screes and in the
Slovak Karst in the cracks of limestone rocks
(TRÁVNIČEK et al. 1994). In the Southern
Carpathians the species grows both on lime-
stones and on serpentine marbles (MALÝ 1931;
ŠOUREK 1969). Butterbur reveals an equally wide
tolerance to climate, occuring in different clima-
tic zones — moderately cold and moderately
warm zones and even on the borders of the sub-
tropical zone in Croatia. Yet, it must be
emphasised that it is always connected with ar-
eas that have the attributes of a montane cli-
mate. Removing it from a zone with this type of
climate causes lower viability and considerably
lower expansiveness. Such a dependence was
observed in the Biały Dunajec River and the
Czarny Dunajec River valleys, on the Białka
River and the Skawica River banks, and in the



packim, w Tatrach — zarówno na granicie, jak
i na wapieniu. W Niżnych Tatrach spotykany
jest na trawertynowych piargach, na Słowackim
Krasie — w szczelinach wapiennych skał
(TRÁVNIČEK et al. 1994), w Karpatach Południo-
wych zaś rośnie zarówno na wapieniach, jak
i serpentynitach (MALÝ 1931; ŠOUREK 1969).
Równie szeroką tolerancję gatunek ten wykazu-
je w stosunku do klimatu, występując w róż-
nych strefach klimatycznych — umiarkowanie
chłodnej, umiarkowanie ciepłej, a na terenie
Chorwacji — nawet na granicy strefy klimatu
podzwrotnikowego. Należy jednak podkreślić
przywiązanie gatunku do obszarów wykazu-
jących cechy klimatu górskiego. Oddalanie się
od wpływu tego klimatu w przypadku lepięż-
nika wyłysiałego skutkuje obniżoną żywotno-
ścią, a przede wszystkim wyraźnie mniejszą
ekspansywnością gatunku. Zależność taką zaob-
serwowano w dolinie Białego i Czarnego Du-
najca, nad Białką, Skawicą oraz w Beskidzie
Małym. Wspominają o niej również KOCZUR

(1999) nad Czarnym Dunajcem i TRÁVNIČEK et
al. (1994), obserwujący Petasites kablikianus
w niskich położeniach na czeskim Podbeskidziu
i Morawach. Przy dolnej granicy zasięgu wyra-
źnie można zaobserwować ustępowanie tego ga-
tunku przed zyskującym optymalne warunki
rozwoju Petasites hybridus. Jak już wspomnia-
no, oba te gatunki są wikariantami wysokościo-
wymi (MIREK 1990). W strefie współwystępo-
wania, wraz ze spadkiem wysokości nad pozio-
mem morza, lepiężnik wyłysiały wycofuje się
z typowych dla siebie żwirowisk położonych
przy nurcie potoku na ustabilizowane siedliska
leżące nieco wyżej i dalej od nurtu wody. Roś-
nie tam często w zaroślach wierzbowych lub
łęgach, podczas gdy lepiężnik różowy tworzy
analogiczne ziołorośla w strefie częstych zale-
wów.

Morfologiczne adaptacje do zróżnicowa-
nych warunków siedliskowych są w świecie
roślin zjawiskiem bardzo rozpowszechnionym.
Modyfikujący wpływ siedliska najczęściej ujaw-
nia się w wielkości i pokroju roślin (FALIŃSKA

1978; ANDRZEJEWSKA, FALIŃSKA 1983; GRIME et
al. 1986; WEINER, THOMAS 1986; CZARNECKA

1995; DE KROON et al. 2005; VAN KLEUNEN et al.
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Small Beskid Mts. KOCZUR (1999) in the Czarny
Dunajec River valley and TRÁVNIČEK et al.
(1994), who observed the species in the Beskids
Foothills and the Morava areas, mentioned this
as well. Near the lower boundary of the distri-
bution range, Petasites kablikianus gives way to
P. hybridus which finds the optimal conditions
to grow. Both butterbur species are altitudinally
vicarious species (MIREK 1990), as was men-
tioned above. In the zone of occurrence of both
species, glabrous butterbur retires from the
typical gravel banks nearby stream beds into
stabilised habitats located higher and further
away from the stream current. There, it grows in
willow thickets or in riparian willow forests,
while P. hybridus forms analogical tall herb
communities in zones with frequent submer-
gences.

Morphological adaptation to various habi-
tat conditions is very common in the world of
plants. Modifying the influence of a habitat is
most frequently expressed in the size and shape
of plants or particular organs (FALIŃSKA 1978;
ANDRZEJEWSKA, FALIŃSKA 1983; GRIME et al.
1986; WEINER, THOMAS 1986; CZARNECKA 1995,
DE KROON et al. 2005; VAN KLEUNEN et al. 2007;
WEIJSCHEDE et al. 2008; BANACH et al. 2009;
ROYER et al. 2009), in the size and number of
generative organs (WERPACHOWSKI 1989;
FALIŃSKA 1979b) and in the size and number of
seeds as well (FALIŃSKA 1979b; CZARNECKA

2005; STOSIK 2007). The main factors are light,
humidity and the fertility of the soil
(DAUBENMIRE 1973; FALIŃSKA 1979a; CZARNECKA

1995; DE KROON et al. 2005). Physiological reac-
tions (FALIŃSKA 1974), mutations in apical
merystemes (KLEKOWSKI 1988, DE KROON et al.
2005) or intrapopulation mechanisms like abun-
dance, competition or age structure (CZARNECKA

1995; WILKOŃ-MICHALSKA 1976; FALIŃSKA

1979a; FALIŃSKA, PIROŻNIKOW 1983; WEINER,
THOMAS 1986) may also be sources of modifica-
tions.

As is typical for pioneer species, Petasites
kablikianus is also distinguished by morphologi-
cal plasticity. The researches revealed that the
populations occurring in different altitudinal
zones differ in relation to several of the features



2007; WEIJSCHEDE et al. 2008; BANACH et al.
2009; ROYER et al. 2009), w wielkości i liczbie
organów generatywnych (WERPACHOWSKI 1989;
FALIŃSKA 1979b), jak również w wielkości
i liczbie nasion (FALIŃSKA 1979b; CZARNECKA

2005; STOSIK 2007). Czynnikiem decydującym
jest tu światło, wilgotność podłoża i zasobność
siedliska (DAUBENMIRE 1973; FALIŃSKA 1979a;
CZARNECKA 1995; DE KROON et al. 2005).
Źródłem modyfikacji są reakcje fizjologiczne
(FALIŃSKA 1974), mutacje w merystemach api-
kalnych (KLEKOWSKI 1988; DE KROON et al.
2005) oraz mechanizmy wewnątrzpopulacyjne,
jak: zagęszczenie populacji, konkurencja czy
struktura wiekowa (CZARNECKA 1995; WILKOŃ-
-MICHALSKA 1976; FALIŃSKA 1979a; FALIŃSKA,
PIROŻNIKOW 1983; WEINER, THOMAS 1986).

Zgodnie z wymaganiami stawianymi gatun-
kom pionierskim, Petasites kablikianus odznacza
się także znaczną plastycznością morfologiczną.
Jak wykazały przeprowadzone badania, osobniki
występujące w poszczególnych piętrach kli-
matyczno-roślinnych różnią się od siebie pod
względem kilku analizowanych cech, nie wy-
kazując jednak większego zróżnicowania pod
względem geograficznym. Różnice wynikające
z położenia geograficznego pojawiają się jedynie
w przypadku osobników pochodzących z popula-
cji izolowanych, subalpejskich z Karkonoszy
i Beskidu Żywieckiego (Babia Góra), (UZIĘBŁO

2004) oraz populacji z Beskidu Niskiego i Pie-
nin. Modyfikacje te z jednej strony związane są
zapewne z odmiennością czynników klimatycz-
nych, a z drugiej — z izolacją populacji i ograni-
czoną pulą genową, z której mogą korzystać.
Jednocześnie metodą transplantacji pojedynczej
wykazano, że poszczególne przesadzone osobni-
ki wykazały zmiany w morfologii w stosunku do
populacji macierzystej, zachowując jednak
pewną odrębność w stosunku do siebie nawza-
jem. FALIŃSKA (1974) określa fenotypową pla-
styczność gatunku jako wyraz potencjalnych
możliwości do kolonizowania obszarów róż-
niących się pod względem wielu cech siedliska.
Na krótkotrwałe wahania parametrów środowiska
rośliny klonalne reagują behawioralnie, korzy-
stając z możliwości tkwiących w merystemach
zlokalizowanych w liściach, pędach i korzeniach,
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analysed; however, they did not reveal consider-
able differentiation in the geographic aspect.
The differences are expressed clearly in the
cases of really isolated populations: subalpine
— from the Giant Mts and from the Żywiecki
Beskid Mts (the Babia Góra Mt) (UZIĘBŁO 2004)
and the lower montane — from the Low Beskid
Mts and the Pieniny Mts. The modifications are
probably connected with the dissimilarity of cli-
matic conditions and with the isolation of the
particular populations mentioned above, which
may cause a small flow of genes. Simulta-
neously, using the single transplantation
method, it was ascertained that the transplanted
specimens revealed morphological modifica-
tions in relation to the parent populations, how-
ever maintaining some separateness between
them. FALIŃSKA (1974) explains phenotypic
plasticity as the expression of potential abilities
of the species to colonise different sites. The
clonal plants react behaviorally to short-term
fluctuations of habitat conditions using the pos-
sibilities of merystemes located on leaves,
shoots and roots. This is the sum of reactions of
particular ramets on the microheterogeneity of
the habitat and interactions between them,
which resulted their physiological integration
and vegetation in a heterogeneous habitat (DE

KROON et al. 2005). The reactions of plants have
a genetic basis to larger and long-term changes
in habitat. Thus environmental modifications
may have both a phenotypic and genetic charac-
ter (FALIŃSKA 1974). The plants do not express
the entire range of plasticity reactions in real,
natural habitat conditions because it is limited
among other things by interactions with the
other species competing for habitat recourses or
by internal mechanisms limiting the reactions
(WALTER, SCHURR 2005; VALLADARES et al.
2007; MONSHAUSEN, GILROY 2009).

In the case of Petasites kablikianus, its popu-
lations reveal mainly altitudinal differentiation
that is conditioned by climate. The clearer they
are, the larger the differences between altitudinal
zones or geographic regions that are expressed.
Populations growing in similar conditions (i.e.
gravel banks inside of one river valley) reveal
altitudinal differentiation as well. Specimens of

25 — Petasites...



przy czym jest to suma reakcji poszczególnych
ramet na mikrozróżnicowanie siedliska oraz
oddziaływań między rametami, wynikających
z ich fizjologicznej integracji i wegetacji w hete-
rogenicznym siedlisku (DE KROON et al. 2005).
W przypadku większych i długotrwałych zmian
reakcje roślin mają podłoże genetyczne. Tak
więc modyfikacje środowiskowe mogą mieć za-
równo charakter fenotypowy, jak i genotypowy
(FALIŃSKA 1974). W konkretnych warunkach sie-
dliskowych rośliny na ogół nie ujawniają pełne-
go zakresu plastycznej reakcji na warunki środo-
wiskowe, podlega ona bowiem ograniczeniu,
między innymi przez interakcje z pozostałymi
gatunkami konkurującymi o siedlisko czy też
wewnętrzne mechanizmy limitujące reakcje
(WALTER, SCHURR 2005; VALLADARES et al. 2007;
MONSHAUSEN, GILROY 2009).

W przypadku Petasites kablikianus jego
osobniki wykazują głównie zróżnicowanie uwa-
runkowane klimatycznie, tym wyraźniejsze, im
większe są różnice dzielące poszczególne piętra
wysokościowe czy obszary geograficzne. Popu-
lacje rosnące w podobnych warunkach siedlisko-
wych (żwirowiska w obrębie jednej doliny
rzecznej) również wykazują zróżnicowanie uwa-
runkowane piętrowo. Osobniki tego gatunku wy-
kazują jednak także zróżnicowanie morfologicz-
ne, które jest wyrazem reakcji na odmienne
warunki siedliskowe, np. dostępność światła. Po-
równanie takich wybranych cech, jak liczba ko-
szyczków oraz długość i szerokość blaszki liś-
ciowej, dowodzi, że na trudniejsze warunki sie-
dliskowe, między innymi ograniczenie światła
pod okapem drzew, rośliny te reagują wyraźnym
zmniejszeniem wielkości liści oraz niewielkim
zmniejszeniem liczby koszyczków kwiatowych.
Natomiast w surowszych warunkach klimatycz-
nych piętra subalpejskiego, przy lepszych niż
panujące w olszynkach warunkach świetlnych,
reagują podobnie, choć dochodzi do gwałtow-
niejszej redukcji liczby koszyczków (ryc. 52).

Wspomniane wcześniej zróżnicowanie morfo-
logiczne nie dotyczy jednak morfologii nie-
łupek. Skulptura owoców, w tym ukształtowanie
zewnętrznych ścian peryklinalnych komórek epi-
dermy, zmienia się w miarę dojrzewania owo-
ców i stopniowej, związanej z tym procesem,
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the species growing in different habitat condi-
tions (i.e. the quantity of light) also differ mor-
phologically. A comparison of such features as
the number of heads (calathid), and the length
and width of the leaf blade between populations
from the subalpine zone, open gravel banks and
forests in the lower localities proved that the
forest specimens exhibit a considerable decrease
in the leaf dimensions and a small decrease in
the number of heads, probably as a reaction to
the limitation of light under the canopy. How-
ever, in the more severe conditions of the subal-
pine zone and better light conditions than in the
forest, the subalpine specimens react similarly,
but with larger reduction in the number of the
heads (Fig. 52).

Morphological differentiation did not apply
to seed morphology. The sculpture of the sur-
face of the fruit and the shape of the external
periclinal walls of epidermal cells change paral-
lel to the ripening of the fruits and the succes-
sive loss of water connected with the process
(GRZESIUK, KULKA 1981). The external walls
drop into the cell, which may be observed as
changes in the cell pattern. Therefore, a collec-
tion of the material and their good conservation
for a comparative analysis in similar phases of
the ripening of the seeds is very important. In
the case of Petasites kablikianus, the
microstructure of the epidermal layer, which
maintains its pattern and structure, does not re-
veal any differentiation in regard to habitat and
climatic differences, which results in a lower
susceptibility to environmental influences
(LATOWSKI 2003). But the final answer as to
whether the differences that remain after trans-
plantation are expressed by genetically persistent
ecotypes, as i.e. in case of Caltha palustris
(FALIŃSKA 1974), would require detailed molecu-
lar research. To summarise, at present, it may be
stated that the lack of a wide variability in the
microstructural traits of the surface of the ripe
seeds of Petasites kablikianus confirms the fact
that differences in the shape of the shoots and
leaves have the character of the phenotypic plas-
ticity of the species, and are an expression of its
abilities for behavioral adaptations or reactions
to different climatic and habitat conditions.



utraty wody (GRZESIUK, KULKA 1981). Zew-
nętrzne ściany zapadają się w kierunku światła
komórki, co z czasem uwidacznia się również
jako zmiana wzoru komórkowego powierzchni.
Ze względu na to istotny jest zbiór materiału do
analizy porównawczej w możliwie podobnym
okresie dojrzewania nasion oraz właściwe za-
konserwowanie materiału badawczego. W przy-
padku Petasites kablikianus mikrostruktura war-
stwy epidermalnej zachowuje swój wzór
i układ, nie wykazując zróżnicowania ze wzglę-
du na różnice siedliskowo-klimatyczne, co wy-
nika z mniejszej podatności tych cech na wpływ
środowiska (LATOWSKI 2003). Jednak ostateczną
odpowiedź na pytanie, czy populacje wyraźnie
różniące się pod względem morfologii osobni-
ków stanowią genetycznie utrwalone ekotypy,
jakie tworzy na przykład Caltha palustris
(FALIŃSKA 1974), mogłyby przynieść wyniki ba-
dań molekularnych. Podsumowując, można
stwierdzić, że brak szerokiej zmienności cech
mikrostrukturalnych powierzchni dojrzałych
niełupek lepiężnika wyłysiałego, niezależnie od
piętrowo-geograficznego pochodzenia populacji,
potwierdza fakt, że stwierdzone wcześniej różni-
ce w morfologii pędów i liści mają charakter fe-
notypowej plastyczności gatunku, będącej prze-
jawem jego możliwości behawioralnego adapto-
wania się czy też reakcji na różne warunki
siedliskowo-klimatyczne. Zmienność morfolo-
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Thus, the morphological variability of the
aboveground organs is connected with the phys-
iological abilities of the species ascertained as
“adaptive potential” (BAZZAZ 1979) and char-
acteristic for pioneer species. The violent inten-
sification of the growth of rhizomes after being
covered by gravel brought by flood waters or
their appearance on nearby open and empty
space ready to be settled are also expressions of
such plasticity.

The attribute of using the extreme habitat
conditions to fulfil its own life functions
was also observed in Petasites kablikianus. An
extreme case of its ability to colonise is the
asphalt road in the Terebowiec stream valley
(the Bieszczadzki NP), which was built on
a former narrow-gauge railway embankment
after the track-way (Phot. 19a and b) was re-
moved. Because the valley did not suffer from
any anthropopression (creation of strict protec-
tion area), in a few years the road surface
was overgrown by the Petasites kablikianus
population that had occurred earlier on the
roadside.

In both altitudinal zones, the species occurs
on habitats that are difficult for most other spe-
cies to occupy. These include the slumps of
steep stream banks, landslide areas, screes,
gravel banks of streams and gravel roadsides
(Phot. 20).

Fig. 52. Comparison of the number of heads and the dimensions of leaf blades of groups of specimens originating from
different types of habitats:
subalpine — subalpine tall herbs, forest — riparian forest, gravels — gravel banks in lower montane zone, StDev — standard deviation (in
the case of forests a database (UZIĘBŁO 1997) was used)

Ryc. 52. Porównanie liczby koszyczków i wymiarów blaszek liściowych osobników pochodzących z różnych typów siedlisk:
subalpine — subalpejskie ziołorośla, forest — łęgi, gravels — żwirowiska w reglu dolnym, Mean — średnia, StDev — odchylenie standar-
dowe; w przypadku siedlisk leśnych korzystano z danych UZIĘBŁO (1997)
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giczna organów nadziemnych jest zatem
związana jedynie z fizjologicznymi możliwo-
ściami gatunku, określanymi również jako po-
tencjał przystosowawczy (BAZZAZ 1979), cha-
rakterystycznymi dla roślin pionierskich. Przeja-
wem takiej plastyczności jest także gwałtowne
intensyfikowanie wzrostu kłączy po zasypaniu
przez żwir naniesiony przez wody powodziowe
lub pojawieniu się w pobliżu wolnej do zasie-
dlenia przestrzeni.

Właściwość wykorzystywania skrajnych
warunków środowiskowych do realizacji
swych funkcji życiowych jest w przypadku le-
piężnika również realizowana. Skrajnym przy-
padkiem możliwości kolonizacyjnych omawia-
nego gatunku jest asfaltowa droga w dolinie Te-
rebowca (Bieszczadzki PN), powstała na
dawnym nasypie kolejowym, po usunięciu toro-
wiska kolejki wąskotorowej (fot. 19a i b). Całko-
wite wyłączenie doliny z jakiejkolwiek ingeren-
cji człowieka (powołanie obszaru ochrony
ścisłej) zaowocowało w ciągu kilku lat zarośnię-
ciem nawierzchni drogi przez populację Petasi-
tes kablikianus, występującą wcześniej na przy-
drożu.

W obu strefach wysokościowych gatunek po-
jawia się na siedliskach trudnych do opanowania
przez większość innych gatunków. Są to obrywy
powierzchni często bardzo stromo nachylonych
zboczy, osuwiska, piarżyska skalne, żwirowiska
nad potokami oraz żwirowe przydroża (fot. 20).

Petasites kablikianus jest gatunkiem o dość
szerokim spektrum ekologicznym, zarówno pod
względem wymagań siedliskowych, jak i warun-
ków klimatycznych. Występując w dwóch znacz-
nie różniących się od siebie piętrach klimatycz-
no-roślinnych, głównie w reglu dolnym i piętrze
subalpejskim, wykazuje jednak przywiązanie do
cech wspólnych różnym typom siedlisk. Wymie-
nić tu należy przede wszystkim: wysoki udział
części szkieletowych w podłożu (fot. 15), płytkie
gleby o słabo wykształconym profilu, znaczną
ilość światła, szczególnie w początkowym okre-
sie wegetacji, oraz okresowy spływ powierzch-
niowy. Ten ostatni warunek w piętrze subalpej-
skim, na stromych zboczach, spełnia szybko top-
niejący śnieg, na osuwiskach w niższych
położeniach — wysięki wodne z warstwy wodo-
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Petasites kablikianus is a species with a wide
ecological spectrum, both in relation to habitat
requirements and to climatic conditions. Oc-
curring in two, entirely different vegetation
zones, mainly in the lower montane and the sub-
alpine zone, it reveals the connections between
some common features of different types of hab-
itats. It is necessary to mention: a high percent-
age of skeleton in the soil (Phot. 15), shallow
soils with a poorly formed profile, good light
conditions, especially in the early phase of vege-
tation, and seasonal surface flow. The last con-
dition, in the subalpine zone, on steep slopes is
caused by rapidly thawing snow. In the lower lo-
calities, it occurs on landslides — by water
trickling and on the alluvia — by flooding dur-
ing the thaw or during summer rainfalls. Ana-
logically, on anthropogenic habitats, surface
flow is caused by the thawing of snow heaps
created during winter road clearing along stony
roadsides or by the flow of rain water. There-
fore, it can be stated that Petasites kablikianus is
a species that is specialised for occupying sites
distinguished by the features mentioned above.
In spite of this its phytocoenotical spectrum is
wide because phytocoenoses with its share occur
both on typical montane fluviosols under ripar-
ian alder and willow forest and in alluvia with
a slight organic layer lying directly on gravel
heaps; landslides, which are compounds of fine
earth, organic matter and skeleton; and on grav-
elly roadsides.

The results of the field research related to
habitat requirements permits only some of the
connections with habitat parameters of the dis-
cussed species to be presented because due to
technical reasons, the samples were taken from
the upper layer of the ground. Long, strong
roots (Phot. 12) that grow from horizontal rhi-
zome penetrate rock slits, on one hand strongly
“anchor” plants in loose soil and on the other
hand — take in the water and mineral compo-
nents, probably from soil infiltration and from
rainfall water flowing between stones and
rocks.

In extreme conditions (as in the case of the
site in the Terebowiec stream valley), butterbur
forms single, thin, little roots that allow it to get



nośnej, w reglu dolnym zaś, nad potokami —
woda wzbierająca podczas wiosennych rozto-
pów lub letnich deszczów nawalnych. Analo-
gicznie na siedliskach antropogenicznych spływ
powierzchniowy odbywa się wzdłuż kamieni-
stych przydroży, a jego źródłem są zwały śniegu
odgarnianego z jezdni lub woda deszczowa.
Z tego powodu można stwierdzić, że Petasites
kablikianus jest gatunkiem wyspecjalizowanym
w opanowywaniu siedlisk wykazujących wy-
mienione cechy. Mimo to jego spektrum fitoce-
notyczne jest szerokie, fitocenozy z jego
udziałem występują bowiem zarówno na typo-
wych madach górskich pod olszynkami, łęgami
i zaroślami wierzbowymi, jak i w ziołoroślach
na żwirowiskach przypotokowych, z bardzo
cienką warstwą próchnicy, zalegającą bezpo-
średnio na usypisku kamieni, na osuwiskach,
będących często mieszaniną cząstek ziemistych,
materii organicznej oraz różnej wielkości części
szkieletowych, jak również na żwirowych przy-
drożach.

Przeprowadzone w zakresie wymagań siedli-
skowych omawianego gatunku badania pozwa-
lają jedynie na zaprezentowanie pewnej części
związków gatunku z omawianymi właściwościa-
mi siedliska, gdyż ze względów technicznych
próby były pobierane z wierzchniej warstwy
podłoża. Długie, silne korzenie przybyszowe
(fot. 12), wyrastające z poziomego kłącza, wni-
kają między głazy i w szczeliny skalne, z jednej
strony silnie kotwicząc rośliny w luźnym pod-
łożu, z drugiej zaś — pobierając wodę i składni-
ki mineralne, prawdopodobnie w tym samym
stopniu z podsiąkającej łatwo wody gruntowej,
co z wody opadowej, ściekającej w szczeliny
odłamów skalnych.

W ekstremalnych warunkach (jak w przypad-
ku stanowiska w dolinie Terebowca) lepiężnik
wykształca pojedyncze, cienkie korzonki, po-
zwalające na czerpanie niezbędnych składników
odżywczych z bardzo ubogiego, zwięzłego
podłoża i wody opadowej. W ten sposób radzi
sobie, rosnąc w szczelinach skalnych w porzu-
conych kamieniołomach (Koczy Zamek w Be-
skidzie Śląskim, Nasiczne i Terebowiec
w Bieszczadach Zachodnich) lub skalnych łoży-
skach niektórych potoków.
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essential nutrients from poor, cohesive soil and
rainwater. It also grows in this way in rock slits
in abandoned quarries (Koczy Castle in the
Silesian Beskid Mts, Nasiczne and Terebowiec
in the Western Bieszczady Mts) or in the rock
riverbeds of some streams.

Petasites kablikianus, like all pioneer species,
appears as one of the first on the initial habi-
tats. From the beginning it plays the role of
a dominant in forming a community. Its charac-
teristic type of growth causes the stabilisation of
the soil and the rapid decomposition of the
aboveground parts considerably fertilises the
habitat. In natural conditions on initial habitats
glabrous butterbur starts the succession, origi-
nating both from recruitment of the seedlings
and from vegetative reproduction, if the speci-
mens saved from the previous plant cover or the
fragments of rhizomes brought by water or land-
slide take part in the succession. The occur-
rences of mature individuals distinctly increases
the effectiveness of the succession process and
rhizomes spreading faster causes the reinforce-
ment of the soil composed mainly from loose
stones. Thus the species plays a double role of
a pioneer and a “stabiliser” of the soil. A dispro-
portion of phytomass of underground parts is
characteristic to both development phases. Juve-
nile specimens, seed-derived, are distinguished
by a greater phytomass of the roots than mature
and senile individuals. In conditions of frequent
water shortages, the juvenile specimens have to
be self-supporting; therefore, they form dense
bunches of roots, growing rather deeply (about
50—60 cm) into the soil (Phot. 12). Older speci-
mens, which occur as multi-modules clones,
may use the water derived by adjacent ramets
(ASHMUN et al. 1982; HARTNETT, BAZZAZ 1983;
ABRAHAMSON et al. 1991; CHAPMAN et al. 1992;
LANDA et al. 1992; ALPERT, STUEFER 1997 et al.;
MATLAGA, DA STENBERG 2009), so they are less
dependent on a heterogeneous habitat in relation
to humidity and fertility. Therefore, their roots
are reduced to single, thick roots that reach
a similar depth. The differences in the root
phytomass are equalised by the dry mass of the
rhizomes, which are clearly smaller in juvenile
specimens; therefore, the roots/shoots volume



Jak typowy gatunek pionierski, Petasites ka-
blikianus pojawia się jako jeden z pierwszych
na siedliskach inicjalnych. Od początku przej-
muje w kształtującej się fitocenozie rolę domi-
nanta. Jego charakterystyczny typ wzrostu powo-
duje stabilizację podłoża, a szybki rozkład części
nadziemnych znacząco wzbogaca siedlisko.
W warunkach naturalnych na siedliskach inicjal-
nych lepiężnik rozpoczyna najczęściej sukcesję,
pochodząc zarówno z rekrutacji siewek, jak
i z rozmnażania wegetatywnego, jeśli w sukcesji
biorą udział osobniki zachowane z poprzedniej
pokrywy roślinnej lub fragmenty kłączy nanie-
sione przez wodę bądź osuwającą się glebę.
Obecność maturalnych osobników wyraźnie pod-
nosi efektywność sukcesji, a rozrastające się dy-
namicznie kłącza szybciej unieruchamiają podło-
że złożone głównie z luźnych kamieni. Gatunek
odgrywa zatem podwójną rolę — pioniera i „sta-
bilizatora” podłoża. Charakterystyczna dla obu
faz rozwojowych jest dysproporcja w fitomasie
części podziemnych. Osobniki juwenilne pocho-
dzenia generatywnego odznaczają się większą fi-
tomasą korzeni niż osobniki maturalne i senilne.
W warunkach częstego deficytu wody panujące-
go na żwirowiskach, głównie w gorące, słonecz-
ne dni, osobniki juwenilne muszą być samowy-
starczalne, zatem wykształcają gęste wiązki ko-
rzeni, dość głęboko (do 50—60 cm) sięgające
w podłoże (fot. 12). Starsze osobniki, które mają
postać wielomodułowych klonów, mogą korzy-
stać również z wody pobieranej w sąsiednich ra-
metach (ASHMUN et al. 1982; HARTNETT, BAZZAZ

1983; ABRAHAMSON et al. 1991; CHAPMAN et al.
1992; LANDA et al. 1992; ALPERT, STUEFER 1997
i in.; MATLAGA, DA STENBERG 2009), a więc
w mniejszym stopniu uzależnione są od hetero-
genicznego pod względem wilgotności i zasob-
ności podłoża, zatem ich korzenie często zredu-
kowane są do pojedynczych, grubych korzeni,
sięgających na podobną głębokość. Różnice
w fitomasie korzeni równoważy sucha masa
kłączy, o wiele drobniejszych w przypadku osob-
ników juwenilnych, dlatego stosunek części pod-
ziemnych do nadziemnych jest w obu fazach roz-
wojowych bardzo podobny, bliski 1.

Interesujące, z punktu widzenia pionierskiego
charakteru gatunku, jest zagadnienie relacji mię-
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ratio is similar and amounts close to one in both
development stages.

The relation between the two types of repro-
duction, generative and vegetative, is very inter-
esting in light of the pioneer character of the
species. On riparian habitats, frequent submer-
gences favour the recruitment of the seedlings
because the seedlings of numerous species oc-
curring on such sites germinate only on open ar-
eas that are not covered with plants (SACCHI,
PRICE 1992). At the same, many of them are dis-
tinguished by intensive vegetative growth, which
is superior on unflooded terraces located higher
(WILSON 1970). The rate and intensity of root
anchorage and vegetative sprouting is dependent
on particular abilities of a species, the composi-
tion of the soil (the proportion of the percentage
of clay, sand, gravel and organic matter) and lo-
cation in relation to the water current (frequency
of submergence) (KARENBERG et al. 2003;
FRANCIS, GURNELL 2006). Clonal growth is fa-
vourable to pioneer species, mainly in respect to
the possibility of the rapid expansion of colo-
nised areas and the persistence of the best
adapted genotypes at a given place. However,
generative reproduction is one source of genetic
variability (recombination of genes) and the
possibility of spreading over longer distances
(MENDOZA, FRANCO 1998). The production of
flowers and seeds requires a great expenditure
of energy and it frequently is a trade-off with
the dynamics of vegetative development and af-
ter reaching the plant proper size through gener-
ative reproduction (ASHMUN, PITELKA 1985;
PITELKA et al. 1985; SCHMID et al. 1995). In
Petasites kablikianus both types of reproduction
coexist in the life history of the plant, but their
importance is different depending on the degree
of the development of plant cover dominated by
studied species. Although detailed research was
not carried out, initial observations allow the
supposition that the possibility of “cooperation”
between particular ramets enables them to go
through the generative phase and to produce
hundreds of anemochoric seeds. The juvenile
specimens do not bloom during first 3—4 years
until they begin to form following ramets. The
aboveground parts, mainly leaves, have to be



dzy obu typami rozmnażania — generatywnym
i wegetatywnym. Na siedliskach zalewowych
częste odkrywanie podłoża przez wody powo-
dziowe sprzyja rekrutacji siewek, z uwagi na to,
że siewki wielu gatunków występujących na ta-
kich siedliskach kiełkują jedynie na obszarach
otwartych, niepokrytych roślinnością (SACCHI,
PRICE 1992). Jednocześnie wiele z nich charak-
teryzuje intensywny wzrost wegetatywny, prze-
ważający na wyżej położonych, niezalewanych
terasach (WILSON 1970). Tempo i intensywność
zakorzeniania się i wzrostu wegetatywnego za-
leżą od szczególnych właściwości gatunku,
składu podłoża (proporcji w udziale gliny, pia-
sku, żwiru i materii organicznej) oraz położenia
względem koryta cieku (częstotliwość zalewów)
(KARENBERG et al. 2003; FRANCIS, GURNELL

2006). Klonalny wzrost jest dla gatunków pio-
nierskich korzystny głównie ze względu na
możliwości szybkiej ekspansji na terenach kolo-
nizowanych oraz na przetrwanie na danym ob-
szarze najlepiej przystosowanych genotypów.
Jednakże rozmnażanie generatywne jest jedy-
nym źródłem genetycznej rekombinacji oraz
możliwości rozprzestrzeniania się na dłuższych
dystansach (MENDOZA, FRANCO 1998). Wytwa-
rzanie kwiatów i nasion łączy się ze sporym
wydatkiem energetycznym i najczęściej odbywa
się kosztem dynamiki rozwoju wegetatywnego,
a także po osiągnięciu przez roślinę odpowied-
nich rozmiarów (ASHMUN, PITELKA 1985;
PITELKA et al. 1985; SCHMID et al. 1995).
W przypadku Petasites kablikianus oba rodzaje
rozmnażania współwystępują w historii życia
rośliny, jednak ich znaczenie różni się w zależ-
ności od stopnia rozwoju pokrywy roślinnej
zdominowanej przez omawiany gatunek. Nie
przeprowadzono szczegółowych badań na ten
temat, ale wstępne obserwacje pozwalają przy-
puszczać, że dopiero możliwość „współpracy”
między poszczególnymi rametami pozwala im
bez zakłóceń przejść fazę generatywną i wytwa-
rzać setki anemochorycznych nasion. Osobniki
juwenilne nie kwitną przez pierwsze 3—4 lata,
dopóki nie zaczną wytwarzać kolejnych ramet.
Części nadziemne, w tym głównie liście asymi-
lacyjne, muszą zatem stanowić znaczniejszą
część rośliny, by zapewnić odpowiednią ilość
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a more considerable part of the plant to secure
the proper quantity of assimilates for the entire
genet. Because blooming happens before folia-
tion, the plants have to use the reserves accumu-
lated in rhizomes. In initial habitats the rhi-
zomes frequently sprout on the surface of
gravel, and if they would be included with the
aboveground parts, then the roots/shoots volume
ratio amounts are different from those ascer-
tained earlier. In mature specimens it amounts
to 0.15; in juveniles — 0.47. Thus, in respect to
both the effectiveness and dynamics of the suc-
cession course, the presence of mature speci-
mens, which had been saved from previous
phytocoenosis, prior to disturbances or being
deposited by water, is of greater importance in
relation to the rate of the regeneration of plant
cover and the stabilisation of the soil, than juve-
nile, seed-derived specimens. A considerable
quantity of the biomass produced, which rapidly
decomposes without leaving any necromass on
the surface of initial site, on the one hand has
a big influence on fertilising the habitat and on
the other hand, makes the recruitment of the
seedlings of butterbur and other species, possi-
ble. As the largest plant, Petasites kablikianus is
of the greatest consequence in the initial phase
of succession. One common ramet of Petasites
kablikianus produces about 304 g � m–2 of
phytomass each season (Table 22) on average
and the aboveground part up makes 50%. In
comparison to the arctic species of butterbur,
Petasites frigidus that occurs on analogical habi-
tats, but is smaller in general, which probably
allows it to grow to a larger density, produces
574 g � m–2 of phytomass (CAMPBELL, FRANKLIN

1979) and the aboveground part makes up 50%
as well. However, the aboveground part of
Petasites hybridus supports the soil with about
150 g � m–2 of phytomass (UHERIČKOVÁ, ELIAŠ

1987) and the small sedge Carex pilosa pro-
duces only 54.8 g � m–2 of dry mass in average
(KUKLOVA et al. 2005).

In addition to enriching the soil in nutrients,
a large aboveground part of the butterbur is
competitive with other species, mainly in
light-use. The results of the research revealed
that the recruitment of seedlings decreases with



asymilatów całemu genetowi. Z powodu kwit-
nienia przed rozwojem liści rośliny muszą ko-
rzystać z zapasów zgromadzonych w kłączach.
Na siedliskach inicjalnych kłącza często płożą
się po powierzchni podłoża. Jeśli zatem zaliczyć
je do części nadziemnych, to stosunek części
podziemnych do nadziemnych kształtuje się
zupełnie inaczej niż wykazano wcześniej.
W przypadku osobników maturalnych wynosi
bowiem 0,15, w przypadku osobników juwenil-
nych zaś — 0,47. Zatem ze względu zarówno
na efektywność i dynamikę przebiegu sukcesji,
obecność osobników maturalnych, zachowanych
z fitocenozy sprzed działania czynników zabu-
rzających lub też naniesionych na siedlisko ini-
cjalne, ma dużo większe znaczenie, z uwagi na
szybkość odtwarzania pokrywy roślinnej i sta-
bilizację siedliska, niż udział osobników po-
chodzenia generatywnego. Znaczna ilość pro-
dukowanej biomasy, która ulega szybkiemu
rozkładowi, nie pozostawiając żadnej nekroma-
sy na powierzchni inicjalnej gleby, z jednej stro-
ny ma znaczenie siedliskotwórcze (podnosi za-
sobność siedliska w nutrienty), z drugiej zaś
umożliwia rekrutację siewek zarówno lepiężni-
ka, jak i roślin współtworzących z nim kształtu-
jącą się fitocenozę. Jako roślina najbardziej oka-
zała we wstępnych etapach sukcesji odgrywa
pod tym względem rolę absolutnie wiodącą.
Jedna przeciętna dojrzała rameta Petasites kabli-
kianus w każdym sezonie produkuje średnio ok.
304 g � m–2 fitomasy (tabela 22), w tym część
nadziemna stanowi ok. 50%. Dla porównania
arktyczny gatunek lepiężnika Petasites frigidus,
preferujący analogiczne siedliska, jednak ge-
neralnie mniejszych rozmiarów niż lepiężnik
wyłysiały, co prawdopodobnie pozwala mu
rosnąć w większym zagęszczeniu, produkuje
574 g � m–2 fitomasy (CAMPBELL, FRANKLIN

1979), z czego część nadziemna również sta-
nowi ok. 50%. Natomiast część nadziemna Pe-
tasites hybridus dostarcza do podłoża ok.
150 g � m–2 fitomasy (UHERIČKOVÁ, ELIAŠ

1987), a drobnej wąskolistnej turzycy Carex pi-
losa — średnio tylko 54,8 g � m–2 suchej masy
(KUKLOVA et al. 2005).

Oprócz wzbogacania siedliska w nutrienty,
rozbudowana część nadziemna lepiężnika wpły-
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the development of the plant cover. In further
stages of succession, mature specimens that
bloom abundantly and produce numerous seeds,
are not a source of generative specimens to this
phytocoenosis. Their role begins to be important
for spreading the species and colonising the
next, open areas. This attribute of the species
begins to be particularly significant in the case
of reducing of the natural submergences by reg-
ulating the stream. The limitation of the natural
appearance of habitats suitable for the recruit-
ment of butterbur seedlings may be of great im-
portance to its natural spreading, including the
fact that floods support vegetative spreading by
transferring all of the clumps or fragments of
rhizomes. The importance of floods in support-
ing the natural processes of spreading of several
species typical for riparian areas and in main-
taining river dynamics in order to conserve and

restore genetic diversity has been emphasised by
numerous authors (SACCHI, PRICE 1992;
BANÁSOVÁ et al. 1994a and b; TOMIAŁOJĆ 1995;
EDWARDS et al. 1999; JAROLÍMEK et al. 2000,
2001; KARENBERG et al. 2003; VERVUREN et al.
2003; VAN ECK et al. 2005, 2006; DOUHOVNIKOFF

et al. 2005; FRANCIS, GURNELL 2006; ŁAJCZAK

2006). In the subalpine zone, in respect to the
lower frequency of the occurrence of disturbing
factors that create suitable, initial habitats, the

Table 22. Comparison of the phytomass of the above-
ground parts (leaves) and the underground parts (rhi-
zomes and roots) of different species
Tabela 22. Porównanie fitomasy części nadziemnych (liś-
cie) i podziemnych (kłącza i korzenie) różnych gatun-
ków

Species
Gatunek

Aboveground
parts
(N)

Części
nadziemne
[g � m–2]

Undergro-
und parts

(P)
Części

podziemne
[g � m–2]

P/N

Petasites kablikianus
(mature — about 7-years)
(dojrzałe — około 7 lat)

151 153 1

Petasites frigidus 297 277 0,9

Petasites hybridus 104—196 — —

Carex pilosa 54,8



wa konkurencyjnie na pozostałe gatunki, głów-
nie ze względu na konkurencję o światło. Wyni-
ki przeprowadzonych badań wykazały, że rekru-
tacja siewek spada wraz z rozwojem pokrywy
roślinnej. W późniejszych etapach kształtowania
się fitocenozy obficie kwitnące i produkujące
liczne nasiona dojrzałe osobniki nie stanowią
już źródła osobników generatywnych dla tej
konkretnej fitocenozy. Ich rola zaczyna mieć
znaczenie w rozprzestrzenianiu gatunku oraz
kolonizowaniu kolejnych odkrytych obszarów.
Ta właściwość gatunku staje się szczególnie
istotna w sytuacji redukowania naturalnych za-
lewów przez regulację cieków. Ograniczenie na-
turalnego powstawania siedlisk dogodnych do
rekrutacji siewek lepiężnika w reglu dolnym
może mieć ogromne znaczenie dla jego natural-
nego rozprzestrzeniania, ze względu na to, że
powodzie wspomagają również rozprzestrzenia-
nie się gatunku na drodze wegetatywnej (nano-
szenie całych kęp lub fragmentów kłączy).
O istotności zalewów dla wspomagania natural-
nych procesów funkcjonowania ekosystemów
dolin rzecznych, rozprzestrzeniania się wielu ga-
tunków charakterystycznych dla terenów alu-
wialnych oraz utrzymania dynamiki wpływu na
zachowanie genetycznego zróżnicowania gatun-
ków wspominało już wielu autorów (SACCHI,
PRICE 1992; BANÁSOVÁ et al. 1994a, b;
TOMIAŁOJĆ 1995; EDWARDS et al. 1999;
JAROLÍMEK et al. 2000, 2001; KARENBERG et al.
2003; VERVUREN et al. 2003; VAN ECK et al.
2005, 2006; DOUHOVNIKOFF et al. 2005; FRANCIS,
GURNELL 2006; ŁAJCZAK 2006). Rozprzestrze-
nianie się gatunku w piętrze subalpejskim,
z uwagi na znacznie mniejszą częstotliwość wy-
stępowania czynników zaburzających, pro-
wadzących do powstawania dogodnych dla ga-
tunku siedlisk inicjalnych, jest o wiele bardziej
ograniczone, co odzwierciedla stosunek areału
zajmowanego przez jego populacje w piętrze
subalpejskim i w reglu dolnym.

Wraz z rozwojem fitocenozy, oprócz rozrasta-
nia się genetów Petasites kablikianus, rośnie
również udział gatunków cienioznośnych kosz-
tem gatunków światłolubnych, typowych dla
wczesnych etapów sukcesji (BAZZAZ 1979;
FALIŃSKA 2004), choć w dużej mierze tempo
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spreading of the studied species is more limited,
which is shown by the ratio between the area
occupied by the species in the lower montane
zone and in the subalpine zone.

Parallel to phytocoenosis development, and in
addition to the sprouting of Petasites kablikianus
genets, the share of sciophytes increases, while
the share of photophilous species, typical to the
early stages of succession (BAZZAZ 1979;
FALIŃSKA 2004) decreases, although the rate of
this decrease depends on the light conditions of
a given plot. The percentage of species con-
nected with soils rich in humus, successively in-
creases in the first season of succession and in
the 3rd and 4th seasons, it significantly decreases.
The trend is conformable to the tendency of
a decrease in the density of the butterbur popu-
lation, expressed in a decrease of shoot numbers
per 1 m2, observed at the same stage of succes-
sion.

In general, it is assumed, that the presence of
dominants in the phytocoenosis determines and
decrease in its species diversity (GRIME 1979;
MUTOH et al. 1985; IWAKI et al. 1985; JURKO

1985; UHERIČKOVA, ELIAŠ 1987). The specificity
of the functioning of a phytocoenosis with gla-
brous butterbur seems to refute this statement.
In the patches with its share a large ecological
diversity of species coexists with the species
was observed. The occurrence of elements rep-
resenting 13—17 syntaxons was observed on the
permanent plots, including species from quite
different habitats, like habitats typical for:
Koelerio glaucae-Corynephoretea canescentis
or Thlaspietea rotundifolii and Scheuchzerio-
-Caricetea nigrae or Phragmitetea. On the one
hand, this is connected with a great diversity of
microhabitats (heterogeneity), particularly on
the gravel banks of streams (UZIĘBŁO, CIAPAŁA

2006) and with numerous disturbance factors
(landslides, avalanches, floods). In high
montane habitats, these factors eliminate some
species from the phytocoenosis, thereby limiting
the competition which threatens the dominant
position of the butterbur. On the other hand they
form new niches and they deliver organic matter
from the upper areas along with the propagules
of high montane species that enrich the
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tego przyrostu zależy od warunków świetlnych
panujących na danej powierzchni. Udział gatun-
ków związanych z glebami bogatymi w humus
w pierwszych latach sukcesywnie wzrasta, po
czym w 3—4 sezonie wyraźnie maleje. Tenden-
cja ta pokrywa się z zaobserwowaną na tym sa-
mym etapie sukcesji tendencją do zmniejszenia
zagęszczenia populacji, wyrażonej w przejścio-
wym spadku liczby pędów na metr kwadratowy.

Generalnie przyjmuje się, że obecność domi-
nantów w fitocenozie decyduje o obniżeniu jej
gatunkowego zróżnicowania (GRIME 1979;
MUTOH et al. 1985; IWAKI et al. 1985; JURKO

1985; UHERIČKOVA, ELIAŠ 1987). Specyfika funk-
cjonowania fitocenoz z lepiężnikiem wyłysiałym
wydaje się przeczyć temu stwierdzeniu. W pła-
tach z jego udziałem zaobserwowano ogromne
ekologiczne zróżnicowanie współwystępujących
z nim roślin. Na stałych powierzchniach badaw-
czych stwierdzono obecność gatunków reprezen-
tujących 13—17 syntaksonów, w tym gatunki
tak skrajnie różniących się siedlisk, jak siedliska
Koelerio glaucae-Corynephoretea canescentis
czy Thlaspietea rotundifolii i Scheuchzerio-
-Caricetea nigrae oraz Phragmitetea. Jest to
związane zarówno z bardzo dużym zróżnicowa-
niem mikrosiedlisk, szczególnie na przypotoko-
wych żwirowiskach (UZIĘBŁO, CIAPAŁA 2006),
jak również z czynnikami zaburzającymi (osu-
wiska, lawiny i powodzie). Na siedliskach wyso-
kogórskich czynniki zaburzające z jednej strony
eliminują część gatunków z fitocenozy, ograni-
czając konkurencję zagrażającą dominującej po-
zycji lepiężnika, z drugiej zaś tworzą nowe, do-
stępne nisze i dostarczają materię organiczną
z terenów wyżej położonych, oraz propagule
roślin wysokogórskich, wzbogacając gatunkowe
zróżnicowanie fitocenoz (RIXEN et al. 2007). Po-
dobną rolę w niższych położeniach odgrywają
wody powodziowe (ZARZYCKI 1955, 1956;
DENISIUK 2002; UZIĘBŁO, CIAPAŁA 2006 i in.).
Lepiężnik wyłysiały dzięki klonalnemu wzrosto-
wi może z jednej strony szybko kolonizować
pojawiające się obszary, z drugiej zaś dosko-
nale radzić sobie w silnie heterogenicznym
siedlisku, co pozwala mu współegzystować
z roślinami o skrajnie odmiennych wymaganiach
ekologicznych.
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biodiversity of the phytocoenosis (RIXEN et al.
2007). In the lower montane zone floods play
a similar ecological role (ZARZYCKI 1955, 1956;
DENISIUK ed. 2002; UZIĘBŁO, CIAPAŁA 2006 and
others mentioned above). The glabrous
butterbur owing to its clonal growth has the
ability to rapidly colonise appearing areas,
while at the same, it manages perfectly in
a strongly heterogeneous habitat, which al-
lows it to coexist with plants with extremely
different ecological requirements.

On the basis of the results obtained and
through many years of observations of phyto-
coenoses with a dominance of discussed species,
this is the scheme of the dynamics of the main
communities with its share (Fig. 53).

Disturbing factors (floods, landslides, etc.)
cause the destruction of plant cover and at the
same time, create a new initial habitat that with
the input of Petasites kablikianus propagules
leads to the formation of a phytocoenosis domi-
nated by this species, which is usually named —
Petasitetum kablikiani. The main dominant is
accompanied by species originating from differ-
ent syntaxons, which occur in particular phases
with various degrees of stability. Their qualita-
tive composition depends mainly on adjacent
communities. The disturbances, repeated period-
ically, regardless of the altitudinal zone, but de-
pending on their intensity, keep the
phytocoenosis in balance, or lead to cyclic suc-
cession (the case of plot V) after being covered
with sediments, similarly to dunes, where the
vegetation is recreated under the influence of
being covered by moving sands (PIOTROWSKA

1988, 1991).
The lack of disturbances in the subalpine

zone leads to the progress of succession, includ-
ing the retirement of the dominant species under
the strong competition of high perennials and as
a result of the transformation of the phyto-
coenosis into subalpine tall herbs, called by the
collective name Adenostyletum alliariae. In this
scenario glabrous butterbur behaves like a typi-
cal pioneer species and succession promoter. It
overtakes other species in the colonisation pro-
cess, determines the course of initial succession
phases and then retires when the ecological
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disturbance /
zaburzenie

Adenostyletum alliariae

lower montane form of /
forma dolnoreglowa

Petasitetum kablikiani

Alnetum incanae

SUBALPINE ZONE / PIÊTRO SUBALPEJSKIE LOWER MONTANE ZONE / REGIEL DOLNY

subalpine form of /
forma subalpejska

Petasitetum kablikiani

initial habitat /
siedlisko inicjalne

landslide / osuwisko flood / powódŸ

propagules of /
propagule

P. kablikianus

rare submergences
+ conditions to grow
of seedlings

and weak competition
of forest species /

rzadkie zalewy
+ warunki do wzrostu

siewek olchy
i s³aba konkurencja
gatunków leœnych

Alnus

rare disturbances
+ strong competition

of subalpine
high perennials /

rzadkie zaburzenia
+ silna konkurencja

wysokich bylin
subalpejskich

cyclic succession /
sukcesja cykliczna

cyclic succession /
sukcesja cykliczna

Fig. 53. Scheme of succession directions of phytocoenoses with dominance of Petasites kablikianus
Ryc. 53. Schemat kierunków sukcesji fitocenoz z dominacją P. kablikianus
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Na podstawie uzyskanych wyników i wielolet-
nich obserwacji fitocenoz z dominacją omawia-
nego gatunku stworzono schemat dynamiki fito-
cenoz z udziałem Petasites kablikianus (ryc. 53).

Działanie zaburzające (powódź, osuwisko)
prowadzące do zniszczenia pokrywy roślinnej,
a tym samym do powstania siedliska inicjalnego,
przy dostępie propagul lepiężnika wyłysiałego,
prowadzi do wykształcenia się fitocenozy zdo-
minowanej przez ten gatunek, którą określamy
najczęściej jako ziołorośla lepiężnikowe — Peta-
sitetum kablikiani. Głównemu dominantowi to-
warzyszą różne elementy syntaksonomiczne, wy-
stępujące z różną stałością, na różnych etapach
rozwoju fitocenozy. Ich skład jakościowy zależy
głównie od fitocenoz otaczających. Powtarzające
się okresowo zaburzenia, bez względu na piętro
klimatyczno-roślinne, w zależności od intensyw-
ności bądź utrzymują fitocenozę ziołoroślową
w równowadze, bądź w przypadku zasypania po-
krywy roślinnej przez naniesione przez wodę se-
dymenty prowadzą do sukcesji cyklicznej
(przykład V powierzchni badawczej), podobnie
jak na wydmach, gdzie roślinność stale odnawia
się pod wpływem przysypywania przez ruchome
piaski (PIOTROWSKA 1988, 1991).

Brak zaburzeń w piętrze subalpejskim prowa-
dzi do postępu sukcesji, w tym ustąpienia ini-
cjującego sukcesję dominanta, pod wpływem
dużej konkurencji wysokich bylin dwuliścien-
nych, a w rezultacie do przekształcenia fitoceno-
zy w zbiorowisko ziołorośli subalpejskich, które
można określić zbiorową nazwą Adenostyletum
alliariae. W tym scenariuszu lepiężnik wy-
łysiały zachowuje się zatem jak typowy gatunek
pionierski, a zarazem promotor sukcesji, tzn.
wyprzedza inne gatunki w procesie zasiedlania
obszaru, decyduje o przebiegu inicjalnych faz
sukcesji i ustępuje, gdy układ ekologiczny
osiągnie pewną stabilność (FALIŃSKA 2004).
Mniejsza częstotliwość pojawiania się czynni-
ków zaburzających oraz słabiej zaznaczona an-
tropopresja sprawiają, że lepiężnik tworzy płaty
nietrwałe, szybko podlegające przemianom suk-
cesyjnym, pojawiające się w różnych miejscach,
ale stale obecne w krajobrazie wysokogórskim.
O wzajemnych powiązaniach sukcesyjnych ze-
społu Petasitetum kablikiani i ziołorośli subal-
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structure attains some kind of stability
(FALIŃSKA 2004). The lower frequency of distur-
bances and smaller anthropopression explains
the formation of short-term butterbur patches,
which rapidly undergo the succession processes,
and appear in various places, but persist in the
high mountain landscape. WALAS (1933), HADAČ

(1948, 1956), CELIŃSKI, WOJTERSKI (1963),
SZWED (1986, 1990), UZIĘBŁO (1997, 2007)
wrote about the successional relations between
Petasitetum kablikiani and subalpine tall herbs.
High montane tall herbs with Petasites kabli-
kianus are characterised by much more stable
floristical composition in comparison with this
kind of phytocoenoses in the lower montane
zone.

In the lower montane zone, in the initial
phase, Petasites kablikianus is characterised by
pioneer species features as well. Yet, when no
disturbance occurs and without distinct inter-
specific competition, it remains in a state of bal-
ance. Owing to its specific type of growth, it
seems to inhibit succession processes thereby
limiting the ability to grow of many accompany-
ing species. In the case of the occurrence ran-
dom sequence of events — the appearance of
seeds of phanerophytes like willows or alders,
a lack of submergences in the early phases of
succession causing the cleaning of the seedlings
and gaps appearing in the butterbur leaf layer
which enables the seedlings to survive to a juve-
nile age — the phytocoenosis with its participa-
tion will evolve in the direction of willow
bushes or riparian alder forest (ZARZYCKI 1964;
MALYNOVSKY 1995, 2002). A characteristic com-
bination of species forms from the earliest suc-
cession stages for this group of communities.
After the development of the tree stand,
butterbur remains as a dominant in such
a phytocoenosis, forming the characteristic com-
bination of species together with species from
a given syntaxon of higher level.

Instability in species composition is more
specific to streamside phytocoenoses. Frequent
submergences cause a transitional, even ephem-
eral character of many species. Most frequently
they occur with the lowest degree of cover and
is expressed by high a percentage of sporadic



pejskich pisali: WALAS (1933), HADAČ (1948,
1956), CELIŃSKI, WOJTERSKI (1963), SZWED

(1986, 1990), UZIĘBŁO (1997, 2007). Cechą cha-
rakterystyczną wysokogórskich ziołorośli z le-
piężnikiem wyłysiałym jest o wiele bardziej sta-
bilny skład florystyczny w porównaniu z fitoce-
nozami z niższych położeń.

W reglu dolnym, w fazie inicjalnej, Petasites
kablikianus również zachowuje cechy gatunku
pionierskiego. Jednak w sytuacji braku czynnika
zaburzającego, przy jednoczesnym braku zna-
czącej konkurencji, pozostaje w stanie równowa-
gi. Z uwagi na swój charakterystyczny sposób
wegetacji wydaje się hamować procesy sukcesji,
w pewnym stopniu ograniczając możliwości roz-
woju wielu towarzyszącym mu gatunkom.
W przypadku wystąpienia określonej losowo se-
kwencji zdarzeń: pojawienia się nasion fanero-
fitów, takich jak wierzby czy olchy, braku za-
burzeń we wczesnych stadiach sukcesji po-
wodujących zmywanie siewek drzew oraz
pojawienia się luk w pokrywie liści lepiężnika,
które umożliwią osiągnięcie siewkom wieku ju-
wenilnego, fitocenoza z jego udziałem ewoluuje
w kierunku zespołu zarośli wierzbowych lub
olszynki karpackiej (ZARZYCKI 1964; MALYNOV-

SKY 1995, 2002). Kombinacja gatunków cha-
rakterystycznych dla tej grupy zbiorowisk
kształtuje się już od najwcześniejszych etapów
sukcesji. Po wykształceniu się drzewostanu le-
piężnik pozostaje w takiej fitocenozie domi-
nującym składnikiem runa, współtworząc cha-
rakterystyczną kombinację gatunków wraz z roś-
linami diagnostycznymi dla odpowiedniego
syntaksonu wyższej rangi.

Specyfiką siedlisk przypotokowych jest ich
gatunkowa niestabilność. Częste zalewy powo-
dują, że obecność wielu gatunków ma charakter
przejściowy lub wręcz efemeryczny. Najczęściej
występują też z najniższymi stopniami pokrycia.
Wyrazem tego jest wysoki udział gatunków spo-
radycznych. W efekcie Petasites kablikianus na
tym właśnie typie siedlisk wydaje się znajdować
najdogodniejsze warunki do wieloletniego utrzy-
mywania się na tych samych stanowiskach. Kie-
runki sukcesji fitocenoz z udziałem Petasites ka-
blikianus uwarunkowane są zatem lokalizacją
płatu oraz zdarzeniami losowymi — częstotli-
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species. Petasites kablikianus finds the best con-
ditions to settle in this type of habitat and re-
mains on the same sites for many years. Thus
the directions of the succession of phytoco-
enoses with participation of Petasites kabli-
kianus are conditioned by the location of the
patch and random events — the frequency of
disturbances and the input of diaspores of par-
ticular species (Fig. 53). FALIŃSKA (2003) men-
tioned that similar factors influenced alternative
succession paths on abandoned meadows.

Petasites paradoxus, an alpine species of
butterbur which is closely related to Petasites
kablikianus, plays the same role in the environ-
ment as glabrous butterbur (NOVOTNÝ et al.
1968). It occurs on both gravel banks of
montane streams and rivers and on high moun-
tain screes, landslides and in gullies, in a similar
altitudinal range 500—2 000 m a.s.l. (ELLEN-

BERG 1978; KOLLMANN et al. 1999). In the North
America Petasites frigidus has the same attri-
butes (CAMPBELL, FRANKLIN 1979).

Owing to biological traits and habitat require-
ments, Petasites kablikianus reveals a wide
phytocoenotical spectrum. Thus it appears in
a phytocoenosis of high montane tall herbs and
in the tall herbs of the lower montane zone and
the foothills and in riparian thickets and forests.
Frequently, it forms poor phytocoenoses on
synanthropic sites, mainly on roadsides. Its spe-
cies composition has a random character and de-
pends on adjacent communities.

Summarising, it may be stated that glabrous
butterbur possesses most of the attributes cred-
ited to pioneer species that are characteristic for
different types of succession and representing
different life forms. Thus it could be the perfect
didactic example and the object of further re-
search on the essence of regeneration and devel-
opment of plant cover.



wością pojawiających się czynników zaburza-
jących oraz dostępem diaspor określonych ga-
tunków (ryc. 53). Podobne czynniki decydujące
o alternatywnych drogach sukcesji na porzuco-
nych łąkach wymienia FALIŃSKA (2003).

W Alpach analogiczną rolę w środowisku
przyrodniczym odgrywa, blisko spokrewniony
z Petasites kablikianus alpejski gatunek le-
piężnika — P. paradoxus (NOVOTNÝ et al. 1968).
Występuje on zarówno na żwirowiskach rzek
górskich, jak i na wysokogórskich piarżyskach,
osuwiskach i w żlebach, w podobnym zasię-
gu wysokościowym 500—2 000 m n.p.m.
(ELLENBERG 1978; KOLLMANN et al. 1999).
W Ameryce Północnej taką rolę odgrywa Petasi-
tes frigidus (CAMPBELL, FRANKLIN 1979).

Dzięki swym cechom biologicznym i wyma-
ganiom siedliskowym Petasites kablikianus wy-
kazuje bardzo szerokie spektrum fitocenotyczne.
Pojawia się bowiem zarówno w fitocenozach
wysokogórskich ziołorośli, jak również w zio-
łoroślach dolnoreglowych i podgórskich, a także
w zbiorowiskach zarośli i łęgów nadrzecznych.
Nierzadko tworzy skrajnie ubogie fitocenozy na
siedliskach synantropijnych, głównie na przy-
drożach. Skład jego fitocenoz w dużej mierze
ma charakter przypadkowy, zależny od fitocenoz
otaczających.

Podsumowując, można stwierdzić, że lepiężnik
wyłysiały ma absolutną większość cech przypisy-
wanych gatunkom pionierskim charakterystycz-
nym dla różnych typów sukcesji i reprezen-
tującym różne formy życiowe. Może być zatem
zarówno doskonałym przykładem dydaktycznym,
jak i obiektem dalszych badań nad istotą procesu
odnawiania i rozwoju pokrywy roślinnej.

4.2. Propozycja syntaksonomicznego ujęcia fitocenoz
Petasitetu kiani Walas 1933

Syntaksonomiczna pozycja fitocenoz z le-
piężnikiem wyłysiałym była ostatnio przedmio-
tem rewizji (KLIMENT, JAROLIMEK 2002; STA-

CHURSKA-SWAKOŃ 2009).
Za typ nomenklatoryczny i lektotyp uznano

Agropyro caninae-Petasitetum kablikiani opisa-
ne przez PAWŁOWSKIEGO i WALASA (1949), czyli
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4.2. Proposition of the syntaxonomical position of
phytocoenoses of Petasitetum kablikiani
Walas 1933

The syntaxonomical position of phyto-
coenoses with glabrous butterbur was recently
the subject of a revision (KLIMENT, JAROLIMEK

2002; STACHURSKA-SWAKOŃ 2009).
The association Agropyro caninae-Petasite-

tum kablikiani described by PAWŁOWSKI and



fitocenozy z lepiężnikiem wyłysiałym wystę-
pujące na aluwiach potoków w Górach Czyw-
czyńskich. Wcześniej opisany przez J. Walasa
z piętra subalpejskiego Babiej Góry zespół Pe-
tasitetum kablikiani uznano za młodszy homo-
nim, dotyczący innego typu nomenklatoryczne-
go, i na podstawie art. 31 Kodeksu nomenklatu-
ry fitosocjologicznej (BARKMAN et al. 1995) zo-
stał on zaliczony do grupy synonimów
(KLIMENT, JAROLIMEK 2002). Ostatecznie, na
podstawie 102 zdjęć fitosocjologicznych, po-
chodzących między innymi z Gór Czywczyń-
skich, Tatr Bielskich, Wielkiej Fatry, Niżnych
Tatr i Beskidu Żywieckiego, fitocenozy nad-
rzecznych ziołorośli z dominacją lepiężnika
wyłysiałego zaklasyfikowano do zespołu Agro-
pyro caninae-Petasitetum kablikiani Pawłowski
et Walas 1949 em. Kliment et Jarolimek 2002,
który został wyłączony ze związku Adenostylion
(KLIMENT, JAROLIMEK 2002; STACHURSKA-
-SWAKOŃ 2009), ze względu na niewielką repre-
zentację gatunków charakterystycznych dla tego
syntaksonu, natomiast zaliczony do związku Pe-
tasition officinalis klasy Mulgedio-Aconitetea
(syn. Betulo-Adenostyletea). W obrębie zespołu
wydzielono dwa podzespoły — A.-P. leucanthe-
mosum waldsteinii i A.-P. pulmonarietosum ob-
scurae. Pierwszy z nich porasta wilgotne, szero-
kie aluwia, a jedynie sporadycznie piargi powy-
żej górnej granicy lasu. Jego cechą charaktery-
styczną jest wyraźny udział gatunków z klasy
Mulgedio-Aconitetea: Senecio hercynicus, Aco-
nitum firmum, Senecio subalpinus, Doronicum
austriacum i in. Fitocenozy podzespołu A.-P.
pulmonarietosum obscurae natomiast wyróżnia
większy udział gatunków z klas Querco-Fage-
tea i Molinio-Arrhenatheretea. Występują one
w wyższych położeniach, na wąskich kamień-
cach sąsiadujących ze zbiorowiskami leśnymi,
u podnóży zboczy. Za gatunki diagnostyczne
dla zespołu uznano: Petasites kablikianus, Cal-
tha palustris, Viola biflora i Cortusa matthioli.
Najuboższe florystycznie fitocenozy zaliczono
do zbiorowiska z Petasites kablikianus (KLI-

MENT, JAROLIMEK 2002).
Wyniki badań podjętych w niniejszej pracy

pozwalają na spojrzenie na fitocenozy z lepięż-
nikiem z punktu widzenia ich dynamiki. Bez
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WALAS (1949), a phytocoenosis with glabrous
butterbur occurred on the alluvia of streams in
the Chyvchyno-Grynyavski Mts was acknow-
ledged as a nomenclatural type and a lectotypus
(KLIMENT, JAROLIMEK 2002). Petasitetum
kablikiani described earlier by WALAS (1933)
from the subalpine zone of the Babia Góra Mt
was treated as a younger homonym of another
nomenclatural type and on the basis of art. 31 of
the Code of Phytosociological Nomenclature
(BARKMAN et al. 1995) it was included into the
group of synonyms (KLIMENT, JAROLIMEK 2002).
Finally, on the basis of 102 phytosociological
relevés originating from the Chyvchyn Mts, the
Belianske Tatra Mts, the Big Fatra Mts, the
Nizke Tatra Mts and the Żywiecki Beskid Mts,
the phytocoenoses of alluvial tall herbs with
a domination of Petasites kablikianus were in-
cluded into the Agropyro caninae-Petasitetum
kablikiani association Pawłowski et Walas 1949
em. Kliment et Jarolimek 2002, which was ex-
cluded from the Adenostylion alliance (KLIMENT,
JAROLIMEK 2002; STACHURSKA-SWAKOŃ 2009)
due to the small representation of diagnostics
for this syntaxon species. The position of the as-
sociation was determined in the Petasition
officinalis alliance Mulgedio-Aconitetea (syn.
Betulo-Adenostyletea) class. The association
was divided on two subassociations A.-P.
leucanthemosum waldsteinii and A.-P.
pulmonarietosum obscurae. Patches of the first
occur on moist, wide alluvia and sporadically on
screes under the timber line. A distinct share of
species from Mulgedio-Aconitetea (Senecio
hercynicus, Aconitum firmum, Senecio
subalpinus, Doronicum austriacum and others)
is characteristic for it. Phytocoenoses of A.-P.
pulmonarietosum obscurae are distinguished by
a larger share of elements from Querco-Fagetea
and Molinio-Arrhenatheretea. They grow in up-
per localities on narrow gravel banks adjacent to
forest communities down to the foot of the
slopes. Petasites kablikianus, Caltha palustris,
Viola biflora and Cortusa matthioli have a diag-
nostic status. Floristically the poorest
phytocoenoses were included into the commu-
nity with Petasites kablikianus (KLIMENT, JA-

ROLIMEK 2002).



względu na piętro klimatyczno-roślinne, w któ-
rym występują, geneza ich powstawania zacho-
dzi według jednego schematu: zaburzenie �

siedlisko inicjalne � ziołorośla z Petasites
kablikianus. Kombinacja gatunków towarzy-
szących lepiężnikowi jest dość przypadkowa
i uzależniona od fitocenoz sąsiadujących oraz
dostępności diaspor występujących tam gatun-
ków. Zaburzenia wspomagające utrzymywanie
się lepiężnika w piętrze subalpejskim — jak już
wspomniano — zachodzą z mniejszą częstotli-
wością, co w połączeniu z konkurencyjnością
wysokich bylin subalpejskich skutkuje mniejszą
trwałością. Jego występowanie jest o wiele bar-
dziej ograniczone, bo związane z tymi obszara-
mi wysokich gór, na których aktywność geo-
morfologiczna zboczy jest znacząca. Wysoko-
górskie fitocenozy z dominacją Petasites
kablikianus podawane są z Tatr Bielskich
(NYÁRÁDY 1909; KORB 1912; DOMIN 1933;
GYÖRFFY 1933; ŠOUREK 1962; TOMAN 1962,
1963, cyt. za: TOMAN, STARÝ 1966; HADAČ

1948, 1956; HADAČ et al. 1960), Tatr Wysokich
(BORBÁS 1895; STERNECK 1902; NYÁRÁDY 1909;
DOMIN 1919; DOSTÁL 1928; KRAJINA 1928;
VIERHAPPER 1928; TOMAN 1962; HADAČ 1948;
ŠOUREK 1962, cyt. za: TOMAN, STARÝ 1966),
Tatr Zachodnich (RECHINGER 1928; PAWŁOWSKI

1931; RECHINGER, SCHEFFER 1933; SOJÁK 1959,
cyt. za: TOMAN, STARÝ 1966), Niżnych Tatr
(ŠOUREK 1956) oraz Babiej Góry w Beskidzie
Żywieckim, która jest najwyższym (po Tatrach)
izolowanym masywem górskim w Polsce
(WALAS 1933; CELIŃSKI, WOJTERSKI 1963;
SZWED 1986, 1990; UZIĘBŁO 1997, 2007), a tak-
że z Gór Dynarskich (REISER 1896; HORVAT

1930; MALÝ 1931, cyt. za: TOMAN, STARÝ

1966) i gór Pirin (STEFANOV 1928; MALÝ 1931;
STOJANOV, STEFANOV 1948; ŠOUREK 1962;
OUZUNOV 1996). Kombinacja gatunków jest
w tej strefie bardziej stała, ze względu na
mniejszą różnorodność roślinności otaczającej
i niewielkie powierzchniowo płaty ziołorośli le-
piężnikowych. W reglu dolnym częstsze zabu-
rzenia, w postaci zalewów wód powodziowych,
oraz większa bioróżnorodność fitocenoz decy-
dują o bardziej zróżnicowanym składzie flory-
stycznym.
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The results of the research included in this
paper allow the phytocoenoses with glabrous
butterbur to be examined in relation to their dy-
namics. Regardless of altitudinal zone of their oc-
currence, the genesis of the formation of their
patches follows the same pattern: disturbance �

initial habitat � tall herbs with Petasites kabli-
kianus. The combination of butterbur’s compan-
ions is random and is related to the adjacent com-
munities and the accessibility of diaspores of the
species. The disturbances supporting the butterbur
in subalpine zone, distinguished by a smaller fre-
quency, as was mentioned above, which in con-
nection with the high comparativeness of subal-
pine perennials, causes less stability in the
patches. Its occurrence is more limited because it
is connected with those montane areas where the
geomorphological activity of the slopes is consid-
erable. High montane phytocoenoses with
Petasites kablikianus have been noted in the
Belianske Tatra Mts (NYÁRÁDY 1909; KORB 1912;
DOMIN 1933; GYÖRFFY 1933; ŠOUREK 1962;
TOMAN 1962, 1963 — quoted by Toman, STARÝ

1966; HADAČ 1948, 1956; HADAČ et al. 1960), the
High Tatra Mts (BORBÁS 1895; STERNECK 1902;
NYÁRÁDY 1909; DOMIN 1919; DOSTÁL 1928;
KRAJINA 1928; VIERHAPPER 1928; TOMAN 1962;
HADAČ 1948; ŠOUREK 1962 — quoted by TOMAN,
STARÝ 1966), from the Western Tatra Mts
(RECHINGER 1928; PAWŁOWSKI 1931; RECHINGER,
SCHEFFER 1933; SOJÁK 1959 — quoted by TOMAN,
STARÝ 1966), the Nizke Tatra Mts (ŠOUREK 1956)
and the Babia Góra Mt in the Żywiecki Beskid
Mts (WALAS 1933; CELIŃSKI, WOJTERSKI 1963;
SZWED 1986, 1990; UZIĘBŁO 1997, 2007), which is
the highest (after the Tatra Mts) isolated montane
massif in Poland. Subalpine patches with Petasites
kablikianus have been observed in the Dinar Alps
Mts (REISER 1896; HORVAT 1930; MALÝ 1931 —
quoted by TOMAN, STARÝ 1966) and in the Pirin
Mts as well (STEFANOV 1928; MALÝ 1931;
STOJANOV, STEFANOV 1948; ŠOUREK 1962;
OUZUNOV 1996). The combination of the species
is more constant in this zone in regard to less di-
versity in the surrounding vegetation and the
small dimensions of the patches of butterbur tall
herbs. In the lower montane zone, more frequent
disturbances, mainly flooding and larger



Nierównomierne rozmieszczenie fitocenoz
z Petasites kablikianus na obszarach górskich,
głównie wzdłuż potoków o najwyżej położonych
źródłach (zał. 1), podobna geneza powstawania
oraz zaobserwowana stopniowa wymiana gatun-
ków z dominujących ziołoroślowych (Betulo-
-Adenostyletea) na leśne (Querco-Fagetea)
i łąkowe (Molinio-Arrhenatheretea), jak również
niewielkie różnice jakościowe siedlisk z obu
stref (zał. 6, tab. 23, ryc. 32, 33, 35—37) prze-
mawiają za faktem, że to fitocenozy subalpej-
skie stanowią niejako „pierwotną” postać zbio-
rowiska, te zaś występujące nad potokami są
wynikiem migrowania gatunku wzdłuż dolin
cieków, gdzie znajduje on dogodne dla siebie
warunki i większy areał do skolonizowania,
a tworzone przez niego fitocenozy stanowią
uboższą, wysokościową postać zespołu.

Znaczący udział gatunków z klasy Betulo-
-Adenostyletea (Mulgedio-Aconitetea) w fitoce-
nozach subalpejskich uzasadnia w pełni zalicze-
nie ich do tejże klasy i mimo wszystko do
związku Adenostylion. Różnice wykazane
w opracowaniu KLIMENTA i JAROLIMKA (2002)
wynikają z odmiennego niż przyjęte w Polsce
ujęcia przynależności syntaksonomicznej niektó-
rych gatunków. Fitocenozom z niższych po-
łożeń, ze względu na wyraźnie zmniejszającą się
wartość syntaksonomiczną (D) gatunków
ziołoroślowych (w płatach typowych D = 33,4,
w przejściowych D = 17,3, w dolnoreglowych
D = 3,09), proponuje się nadanie statusu syntak-
sonomicznego niższej rangi — dolnoreglowej
formy wysokościowej zespołu Petasitetum ka-
blikiani (tabela 23).

W przypadku takiego podejścia za typ no-
menklatoryczny należałoby jednak uznać wyso-
kogórskie fitocenozy najwcześniej opisane i opu-
blikowane przez Walasa z Babiej Góry (WALAS

1933). Skład florystyczny zarówno wyróżnio-
nych przez KLIMENTA i JAROLIMKA (2002) podze-
społów, jak i obu proponowanych form wysoko-
ściowych jest bardzo podobny (tabela 23).

Osobnym zagadnieniem jest kwestia gatun-
ków charakterystycznych. Pozycja Petasites ka-
blikianus jako głównego dominanta i gatunku
decydującego o charakterystycznej fizjonomii
płatów w obu formach zespołu pozostaje poza
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biodiversity in general, determine the distinct dif-
ferentiation of the floristical combination of the
discussed phytocoenoses.

The irregular distribution of phytocoenoses
with Petasites kablikianus in the montane areas,
mainly along the valleys of streams, which have
a spring in the highest localities (Annex 1),
a similar genesis of the formation and successive
replacement of the elements from Betulo-Ade-
nostyletea (syn. Mulgedio-Aconitetea) class to
forest species (Querco-Fagetea) and meadow
species (Molinio-Arrhenatheretea) and also
small qualitative differences in the habitats in
both altitudinal zones (Annex 6, Table 23,
Fig. 32, 33, 35—37) prove that the subalpine
phytocoenoses are something like a “primary”
form of community. Those from the alluvia are
the effect of the migration of the species down
the stream valley where it finds suitable condi-
tions and a wider area to colonise and the
phytocoenoses formed by it compose a poorer,
altitudinal form of the association.

The clear share of the elements from Betulo-
-Adenostyletea (syn. Mulgedio-Aconitetea) in
subalpine phytocoenoses suggests including
them to this class and to the Adenostylion alli-
ance. The differences showed by KLIMENT and
JAROLIMEK (2002) are connected with a different
diagnostic position of particular species than that
accepted in Poland. It is proposed that the syn-
taxonomical status of the lower montane alti-
tudinal form of Petasitetum kablikiani associa-
tion be conferred on phytocoenoses from lower
localities in respect to the clearly successive de-
crease in the syntaxonomical value of tall herb
species (D), from D = 33.4 in typical patches,
D = 17.3 in transitional patches and D = 3.09 in
the lower montane patches (Table 23).

With such an approach to the subject, the
high mountain phytocoenoses as described and
published by WALAS (1933) from the Babia
Góra Mt should be treated as a nomenclatural
type. The floristical composition of both sub-
associations distinguished by KLIMENT and
JAROLIMEK (2002) and both proposed altitudinal
forms is very similar (Table 23).

A separate subject is the concern of diagnostic
(characteristic) species. The position of Petasites

27 — Petasites...
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Table 23. Synoptic table of tall herbs phytocoenoses — Petasitetum kablikiani
Tabela 23. Tabela synoptyczna fitocenoz ziołoroślowych — Petasitetum kablikiani

Type of phytocoenosis
Typ fitocenozy

Subalpine
Subalpejskie

Transitional
Przejściowe

Lower montane
Dolnoreglowe

Community
Zbiorowisko

1 2 3 4 5

Number of releves
Liczba zdjęć

19 15 41 77

D for Betulo-Adenostyletea
D dla Betulo-Adenostyletea

39,7 22,3 4,8 2,6

Sporadic species [%]
Gatunki sporadyczne [%]

22 35 94 93

Ch. Petasitetum kablikiani
Orobanche flava . --- . --- II 33.4 II 13.3

Petasites kablikianus V 14.5 V --- V --- V 14.5

Ch. Betulo-Adenostyletea
Chaerophyllum hirsutum III --- V 27.1 IV --- IV 7.2

Aconitum firmum V 63.1 II --- I --- I ---

Cicerbita alpina IV 55.7 II 9.6 I --- . ---

Primula elatior ssp. elatior IV 59.9 II 7.7 . --- I ---

Doronicum austriacum IV 61.4 I --- I --- . ---

Thalictrum aquilegiifolium III 33.9 II 8.7 I --- I ---

Geranium sylvaticum III 37.9 II 20.9 I --- I ---

Athyrium distentifolium III 43.1 II 16.1 . --- I ---

Adenostyles alliariae III 48.3 II 14.5 . --- . ---

Milium effusum III 59.4 I --- I --- . ---

Ranunculus platanifolius III 37.3 II 13.9 . --- I ---

Veratrum lobelianum III 37.3 II 13.9 . --- I ---

Epilobium alpestre III 41.5 I 6.6 . --- I ---

Mutellina purpurea III 52.8 I --- . --- . ---

Viola biflora III 27.7 III 34.0 . --- . ---

Senecio hercynicus I --- III 21.7 III 15.1 I ---

Polygonum bistorta I --- II 40.2 . --- I ---

Rumex alpestris I --- II 34.9 I --- . ---

Carduus personata I --- I --- II 21.6 I 5.0

Aruncus dioicus . --- I --- II 29.2 I ---

High montane species
Gatunki wysokogórskie
Geum montanum II 46.0 . --- . --- . ---

Rhodiola rosea II 42.4 I 1.4 . --- . ---

Leucanthemum waldsteinii II 12.9 I 11.1 I --- I ---

Ch. Artemisietea vulgaris
Stellaria nemorum I --- IV 30.0 IV 8.0 IV 18.6

Melandrium rubrum I --- III 34.2 II 2.3 II ---

Urtica dioica I --- II 7.6 II 3.4 III 23.8

Geranium robertianum I --- II 6.4 II 16.9 II ---

Aegopodium podagraria . --- . --- II 39.4 I 6.0

Ch. Querco-Fagetea
Stachys sylvatica . --- . --- III 40.2 II 18.7

Galeobdolon luteum . --- . --- III 45.9 I ---

Impatiens noli-tangere . --- I --- II 28.7 II 14.6



dyskusją. Wątpliwości pojawiają się jednak
w przypadku drugiego gatunku charakterystycz-
nego (MATUSZKIEWICZ 2002) — Orobanche
flava. Jest to gatunek bezzieleniowego pasożyta,
spotykany głównie na kłączach lepiężnika wy-
łysiałego i sporadycznie Aconitum vulpina (PUJA-

DAS, SALVA 2003). O ile występuje on dość po-
spolicie w ziołoroślach dolnoreglowych, o tyle
w polskiej części zasięgu jest praktycznie nie-
obecny w piętrze subalpejskim, gdzie prawdopo-
dobnie jest eliminowany przez surowe warunki
klimatyczne, mimo że stanowiska Orobanche
flava z południowej części zasięgu są podawane
z wyższych położeń (PUJADAS, SALVA 2003).
W związku z tym nadanie mu statusu gatunku
charakterystycznego wydaje się raczej dyskusyj-
ne, tym bardziej, że jak wynika z zebranych ma-
teriałów, w analizowanych fitocenozach (zał. 6,
tabela 23) osiąga on najwyżej II stopień stałości.
Można go jednak uznać — wraz z grupą gatun-
ków z klasy Querco-Fagetea — za gatunek wy-
różniający tę formę zespołu (tabela 23).
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kablikianus as a main dominant and the species
that determines the specific physiognomy of the
patches in both altitudinal forms is out of discus-
sion. Doubts appear in the case of a second
characteristic species (MATUSZKIEWICZ 2002) —
Orobanche flava. This is a parasitic plant that
occurs mainly on glabrous butterbur rhizomes
and sporadically on Aconitum vulpina (PUJADAS,
SALVA 2003). It is common in the lower montane
zone, but in the Polish part of distribution it is
absent in subalpine zone, where it has probably
been eliminated by severe climatic conditions;
however, it has been noted from higher localities
(PUJADAS, SALVA 2003) in southern part of
distribution. Therefore, its status of characteristic
species is rather controversial; moreover, as can
be seen from the results of the material collected
(Annex 6, Table 23), it reaches at most the II de-
gree of persistence in the patches analysed. Yet,
it may be connected with the group of species
from Querco-Fagetea class as a differential spe-
cies (Table 23).

1 2 3 4 5

Chrysosplenium alternifolium . --- I --- II 14.6 II 17.5

Ranunculus lanuginosus . --- . --- II 39.0 II 9.4

Primula elatior . --- I --- II 33.3 I 2.5

Acer pseudoplatanus I --- . --- II 27.7 I ---

Dentaria glandulosa . --- . --- II 22.0 I 17.3

Phyteuma spicatum II 24.7 I --- I --- I ---

Ch. Molinio-Arrhenatherethea
Deschampsia caespitosa . --- I --- I 9.7 II 14.0

Ranunculus repens . --- I 5.8 II 12.7 II 7.0

Dactylis glomerata . --- II 17.3 I 5.9 I 1.8

Myosotis palustris I --- II 16.2 I --- II 15.1

Accompanying species
Gatunki towarzyszące
Rubus idaeus I --- III 20.1 III 14.6 II ---

Chamaenerion angustifolium . --- III 46.3 I --- I ---

Deschampsia flexuosa . --- II 44.5 . --- I ---

Cardamine amara I --- II 35.8 I --- I ---

Salix silesiaca I 2.1 II 19.9 . --- I 1.8

Hypericum maculatum I --- II 31.6 I --- I ---

Athyrium filix-femina . --- I --- II 19.4 II 18.0

Oxalis acetosella I --- I --- II 20.4 II 10.5

Degrees of constancy and fidelity values are included (TICHY, HOLT 2006) in the synoptic table.
W tabeli synoptycznej uwzględniono stopnie stałości i wierności wg TICHEGO i HOLTA (2006).

cont. tab. 23
cd. tab. 23

27*



4.3. Zagadnienia ochrony gatunku oraz jego
praktycznego zastosowania w regenerowaniu
siedlisk zniszczonych przez powodzie

Petasites kablikianus w literaturze opisującej
jego występowanie na obszarach górskich za-
zwyczaj jest traktowany jako gatunek dość po-
spolity, występujący głównie na obrzeżach poto-
ków karpackich (SZAFER et al. 1923, 1925, 1926;
PAWŁOWSKI et al. 1928; PAWŁOWSKI 1948, 1956;
ŠMARDA 1963; ZARZYCKI 1964; BORZA, BOSCAIU

1965; JASIEWICZ 1965; TOMAN, STARÝ 1966;
MAGIC et al. 1966; PACYNA et al. 1966; ŠMARDA,
RAUŠER 1966; KORNAŚ, MEDWECKA-KORNAŚ

1967; STUCHLIK 1968; TOMAN, SÝKORA 1968;
STOJKO et al. 1982; DENISIUK 1985, 2003; UNAR

et al. 1985; SANDA et al. 1986; BRZEG 1989;
TOMAN, KRAHULEC 1990; MIREK 1993a, b;
KORNAŚ et al. 1995; MIREK, PIĘKOŚ-MIRKOWA

1995a, b; WILCZEK 1995; ZEMANEK, WINNICKI

1999; HADAČ 2008). Analiza jego rozmieszcze-
nia w polskiej części zasięgu dowodzi jednak, że
nie występuje on równomiernie na obszarach
górskich, a pospolity jest tylko w dolinach tych
potoków, które mają najwyżej położone źródła
(mapa 1). I tak, o ile w Tatrach, na Babiej Górze
czy Pilsku jest rozpowszechniony właściwie nad
wszystkimi ciekami, o tyle w Beskidzie Śląskim
obficiej występuje już tylko nad potokiem Le-
śnianka, spływającym ze Skrzycznego, w Beski-
dzie Małym nad Kocierzanką i Targaniczanką,
mającymi źródła pod szczytem Leskowca i Ma-
dohory, w Gorcach głównie nad Kamienicą
Łącką, odwadniającą zbocza Turbacza, w Biesz-
czadach Zachodnich nad Terebowcem i Wo-
łosatką, których źródła zlokalizowane są w gru-
pie Tarnicy. Jego stanowiska można spotkać nad
innymi potokami, ale tylko w wymienionych do-
linach tworzy rozległe, trwałe fitocenozy.
W związku z takim rozmieszczeniem Petasites
kablikianus można przypuszczać, że z pocho-
dzenia jest gatunkiem zdecydowanie wysokogór-
skim, który jednak przystosował się do siedlisk
nadrzecznych, pod pewnymi względami podob-
nych do siedlisk, jakie zajmuje powyżej górnej
granicy lasu. Jego możliwości kolonizacyjne po-
zwalają mu również na zasiedlanie siedlisk
wtórnych, takich jak żwirowe przydroża, gdzie
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4.3. The issues of the protection of Petasites
kablikian and using it practically
in the regeneration of habitats after floods

Petasites kablikianus is treated as a common
species that occurs mainly on the gravel banks
of Carpathian streams (SZAFER et al. 1923, 1925,
1926; PAWŁOWSKI et al. 1928; PAWŁOWSKI 1948,
1956; ŠMARDA 1963; ZARZYCKI 1964; BORZA,
BOSCAIU 1965; JASIEWICZ 1965; TOMAN, STARÝ

1966; MAGIC et al. 1966; PACYNA et al. 1966;
ŠMARDA, RAUŠER 1966; KORNAŚ, MEDWECKA-
-KORNAŚ 1967; STUCHLIK 1968; TOMAN, SÝKORA

1968; STOJKO et al. 1982; DENISIUK 1985, 2003;
UNAR et al. 1985; SANDA et al. 1986; BRZEG

1989; TOMAN, KRAHULEC 1990; MIREK 1993a
and b; KORNAŚ et al. 1995; MIREK, PIĘKOŚ-
-MIRKOWA 1995a and b; WILCZEK 1995;
ZEMANEK, WINNICKI 1999; HADAČ 2008). An
analysis of its distribution in the Polish part of
the range proved that it is not steadily distrib-
uted over an entire montane area, but it is com-
mon mainly in those streams whose springs are
located in the highest areas (Map 1). Thus, in
the Tatra Mts, the Babia Góra massif and the
Pilsko massif, it is dispersed in all of the stream
valleys, but in the Silesian Beskid Mts it occurs
abundantly only along the Leśnianka stream val-
ley, which flows from the highest peak, the
Skrzyczne Mt. In the Small Beskid Mts it occurs
in the Kocierzanka and Targaniczanka stream
valleys, which have springs near the peaks of
the Leskowiec Mt and the Madohora Mt; in the
Gorce Mts it is the most abundant in the
Kamienica Łącka valley, dewatering the slopes
of the highest peak of the Turbacz Mt and in
the Bieszczady Mts in the Wołosatka and
Terebowiec stream valleys, whose springs are lo-
cated in the Tarnica Mt group. Its localities were
observed along other streams too, but only in
those mentioned above, does it form wide, con-
stant phytocoenoses. In connection with such
a distribution, it could be supposed that it origi-
nates from high mountain areas and that it is
a species that adapted to alluvial habitats, that in
some respects are similar to habitats located
above the timber line. Its colonising abilities al-
low it to settle secondary, synanthropic sites,



tworzy wąskie pasy monolitycznej roślinności
(fot. 21). Porównanie wielkości areału, jaki zaj-
muje na wyżej wymienionych typach siedlisk
dowodzi, że niewątpliwie najliczniej reprezento-
wany jest w reglu dolnym na przypotokowych
żwirowiskach. Z faktem tym związane są po-
ważne zagrożenia, jakim ten gatunek jest podda-
wany.

O ile wszystkie wysokogórskie stanowiska
podlegają ochronie prawnej z uwagi na lokaliza-
cję na obszarze parków narodowych, o tyle na
ich terenie znalazła się tylko część stanowisk
dolnoreglowych. Duże obszary z wyraźnie za-
znaczoną obecnością lepiężnika wyłysiałego
rozciągają się już poza granicami obszarów
prawnie chronionych i te stanowiska podlegają
silnej negatywnej presji człowieka. Analiza roz-
mieszczenia gatunku w dorzeczu Skawicy wy-
kazała, że fitocenozy z Petasites kablikianus są
nieodporne na antropopresję (UZIĘBŁO 1996).
Wszędzie tam, gdzie dochodzi do wydeptywania
terenów przypotokowych, eksploatacji żwiru
i innych przejawów działalności człowieka, fito-
cenozy z lepiężnikiem występują w postaci po-
rozrywanych, niewielkich, izolowanych płatów
(np. Marków Potok w Zawoi). W miejscach,
gdzie dolina potoku jest takiej presji pozbawio-
na, fitocenozy Petasitetum kablikiani naturalnie
tworzą niemal ciągłe, nieprzerwane pasy roślin-
ności w strefie brzegowej cieków (np.: Potok
Kościeliski, Potok Chochołowski w Tatrach
Zachodnich, potok Jaworzyna w Beskidzie
Żywieckim czy Kamienica Łącka w Gorcach).
O zagrożeniu spowodowanym antropopresją fi-
tocenoz tego zespołu wspomina również KORNAŚ

(1990). Zaznaczona w ciągu ostatnich dziesię-
cioleci silna presja na regulację cieków gór-
skich, z zastosowaniem metod hydrotechniki,
z pominięciem zasad bioinżynierii, stwarza do-
datkowe zagrożenie dla omawianych fitocenoz.
Powolne, choć wyraźne zmiany klimatyczne, ob-
fitość gwałtownych opadów atmosferycznych,
połączonych z wielkopowierzchniowymi wyle-
sieniami stoków górskich, nasilona erozja po-
wierzchniowa, prowadząca do wypłycania koryt
cieków, pozwalają prognozować, że presja na
techniczną obudowę koryt oraz małą retencję,
z powodu zbyt częstych i zbyt gwałtownych po-
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like gravel roadsides where it forms narrow
belts of monolithic vegetation (Phot. 21). The
comparison of the dimensions of the area that is
occupied on the habitats mentioned above
proves that it is represented most numerously on
stream banks in the lower montane zone and
this fact is connected with the main threats to
the species.

While all of the high montane localities of
the species are under protection because of their
location in national parks areas, only a part of
the lower montane localities is under such pro-
tection. Large areas with an abundant occur-
rence of the glabrous butterbur are outside of
the boundaries of the national parks and they
are influenced by strong anthropopression. An
analysis of the species distribution in the area of
the Skawica River basin revealed that
phytocoenoses with Petasites kablikianus are
not resistant to anthropopression (UZIĘBŁO

1996). In every place where stream banks are
used for the exploitation of gravel and other hu-
man activities, phytocoenoses with glabrous
butterbur occur as small, separated patches (i.e.
the Marków Potok stream in Zawoja village). At
the same time, phytocoenoses of Petasitetum
kablikiani form a natural, continuous belt of
vegetation in the riparian zone in valleys with
less anthropopression (i.e. the Kościeliski
stream valley, the Chochołowski stream valley
in the Western Tatra Mts, the Jaworzyna stream
valley in the Babia Góra massif or the
Kamienica Łącka stream valley in the Gorce
Mts). KORNAŚ (1990) mentioned the threats to
the association as well. In recent decades the
strong pressure to change montane streams us-
ing hydrotechnical methods, has created an ad-
ditional threat for phytocoenoses discussed.
Slow, but clear climatic changes, the increase in
the number of violent rainfalls connected with
large areas of forestation in the montane re-
gions, intensive surface erosion, which leads to
stream beds becoming shallower, lead to the
prediction that the pressure on the technical bed
lining and small retention will mean that the
frequent and violent floods will increase. There-
fore it should be realised that species studied
may distinctly decrease the areas it occupies



wodzi, będzie rosła. Należałoby zatem uwzględ-
nić fakt, że omawiany gatunek w stosunkowo
krótkim czasie znacząco zmniejszy swój areał
i może stać się gatunkiem o dużo węższym niż
dotychczas zasięgu. Sprzyja temu zamknięcie
potencjalnie (większość z nich znajduje się
przy dolnej granicy zasięgu gatunku) głównych
dróg migracyjnych i utworzenie zbiorników re-
tencyjnych — w Żywcu na Sole, w Czorsztynie
na Dunajcu, w Solinie na Sanie i w niedalekiej
przyszłości w Świnnej-Porębie na Skawie. W tej
sytuacji, dzięki swym możliwościom koloniza-
cyjnym, Petasites kablikianus będzie mógł roz-
przestrzeniać się głównie na siedliskach wtór-
nych, wraz ze żwirem pobieranym w wyżej
położonych odcinkach rzek.

Na terenie Czech i Słowacji, gdzie Petasites
kablikianus również jest gatunkiem dość pospo-
litym, uzyskał mimo to status ochronny C4, tzn.
gatunku, który należy objąć monitoringiem
z uwagi na istniejące zagrożenia (BUREŠ et al.
2000). Na obszarze Bułgarii został objęty
ochroną prawną już w 1989 r., ze względu na
zasięg ograniczony jedynie do jednego pasma
górskiego — Gór Pirin (OUZUNOV 1996).

Dodatkowym elementem ochrony fitocenoz
z udziałem tego gatunku jest fakt, że znalazły się
one w 1992 r. w Dyrektywie Siedliskowej i na
liście siedlisk Natura 2000 (Petasitetum kablikia-
ni kod 6430-2; Salici-Myricarietum 3230, 3240;
Alnetum incanae 91E0-6; Salicetum albo-fragilis
91E0-1). Zgodnie z wytycznymi kwalifikowania
siedlisk do obszarów wspomnianej sieci, zalicza
się do nich jedynie dojrzałe, ziołoroślowe stadia
roślinności przypotokowej. Nie wspomina się
jednak o etapach inicjalnych, mimo że zgodnie
z Dyrektywą UE, w sieci tej znalazły się inicjal-
ne stadia roślinności żwirowisk przypotokowych
strefy arktyczno-borealnej oraz pięter wysoko-
górskich gór alpejskich ze związku Epilobion
fleischeri (http://www.ejpau.media.pl/volume10/
issue4/art-36.html). Niniejsze badania dowiodły,
że w warunkach regularnych zalewów płaty two-
rzących się ziołorośli lepiężnikowych nie wykra-
czają poza stadium inicjalne. Mimo to odgrywają
ważną ekologiczną rolę w stabilizowaniu siedlisk
po zniszczeniach powodziowych i z tego wzglę-
du również powinny podlegać ochronie.
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and begin to be a species with a smaller distri-
bution range in a relatively short time. This
conclusion is supported by the closing off of
the potential (most of them is located nearby
the southern boundary of the range) main mi-
gration paths by building storage reservoirs —
on the Soła River in Żywiec, on the Dunajec
River (in the village of Czorsztyn), on the San
River in the village of Solina and in the near
future on the Skawa River in the villages of
Świnna-Poręba). In such situations, Petasites
kablikianus owing to its abilities to colonise
will be able to spread mainly on secondary hab-
itats or will spread together with the gravel col-
lected in upper river courses.

In the Czech Republic and the Slovak Repub-
lic where it is rather common species as well, it
obtained the status of protection — C4, the spe-
cies which should be monitored in respect to ex-
isting threats (BUREŠ et al. 2000). In Bulgaria,
Petasites kablikianus is a species under the law
protection since 1989 because its distribution
range is limited to one montane region — the
Pirin Mts (OUZUNOV 1996).

An additional element in the protection of
phytocoenoses discussed is the fact that they
were included in the Habitats Directive (in
1992), the list of protected habitats of Nature
2000 network (Petasitetum kablikiani code
6430-2; Salici-Myricarietum 3230, 3240;
Alnetum incanae 91E0-6; Salicetum albo-fragilis
91E0-1). But, according to the instructions for
qualifying habitats into the network mentioned
above, only mature stages of riparian vegetation
are included and no initial stages are taken into
account; nevertheless in accordance with such
a directive, the initial stages of Epilobion
fleischeri (http://www.ejpau.media.pl/volume10/
issue4/art-36.html) on the gravel banks of the
arctic-boreal zone and in high zones of the Alps
Mts from were included. Current investigations
proved that in conditions of regular submer-
gences, the patches of self-regenerating tall
herbs may never go beyond the initial stage. In
spite of this, they are of great ecological impor-
tance in stabilising habitats after flood damage
and in this regard, they should be taken under
protection as well.



Odrębnym zagadnieniem, wynikającym z po-
znanych w trakcie badań cech biologii i możli-
wości kolonizacyjnych Petasites kablikianus, jest
rozważenie możliwości wykorzystania go w pro-
cesie odnawiania siedlisk po zniszczeniach po-
wodziowych na obszarach górskich.

Stosowanie roślin do ochrony nadrzecznych
siedlisk, a tym samym kontrolowania tempa ero-
zji ma w Europie długą tradycję. Już w średnio-
wieczu, we Francji i Holandii, do stabilizowania
brzegów kanałów i rzek stosowano faszyny
wierzbowe. Obrzeża potoków alpejskich umac-
niano kłodami ściętych drzew, odłamkami skal-
nymi i fragmentami odpowiednio dobranych roś-
lin (DONAT 1990). Wiek XIX przyniósł zauro-
czenie rozwojem techniki i głęboką potrzebę
ujarzmiania natury. Efektem tego było na przy-
kład niemal całkowite uregulowanie koryta
Renu, kosztem życia biologicznego całego eko-
systemu doliny tej rzeki. Dziś między innymi
powodzenie Zintegrowanego Programu Ochrony
Renu, mającego na celu renaturalizację koryta
tej rzeki opartą na naukowych podstawach
(FREIBERGER 2007), spowodowało renesans tzw.
bioinżynierii, czyli uzupełniania czy wręcz za-
stępowania hydrotechniki bardziej akceptowany-
mi z punktu widzenia wiedzy ekologicznej me-
todami biologicznymi (DONAT 1990).

Roślinność aluwialna odgrywa pierwszopla-
nową rolę w procesie funkcjonowania ekosyste-
mów dolin rzecznych. Jej znaczenie polega na
regulowaniu mikroklimatu, ochronie strefy brze-
gowej, stwarzaniu siedlisk i bazy pokarmowej
dla bogatej flory i fauny (DONAT 1990; KLIMEK

1990; ALLAN 1998; DENISIUK 2002). Z punktu
widzenia ochrony przeciwpowodziowej znacze-
nie roślinności przybrzeżnej opiera się głównie
na dwóch elementach: hydrologicznym i mecha-
nicznym. Pierwszy polega na retencjonowaniu
i regulowaniu poziomu wody przez intercepcję,
infiltrację i transpirację, drugi zaś — na umoc-
nieniu wierzchniej warstwy gleby przez rozległe
systemy korzeniowe, obciążeniu jej zwartą
warstwą pokrywy roślinnej, zapobieganiu erozji
(DONAT 1990) i osłabianiu energii przepływu
wód powodziowych.

Przydatność roślin do wykorzystania w zabie-
gach stabilizowania obrzeży cieków opiera się
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A separate subject, connected with the bio-
logical traits and abilities of Petasites kabli-
kianus to colonise found during the research, is
to consider using the species in the processes of
regenerating habitats after flood damage in
montane areas.

The use of the plants to protect riverine habi-
tats and to control the rate of erosion has a long
tradition in Europe. As early as in the Middle
Ages, willow fascines were used to stabilise the
banks of channels in France and the Nether-
lands. The timbers of wood, rocks and frag-
ments of chosen plants were used as reinforce-
ment of Alpine streamsides (DONAT 1990). The
19th century brought the advancement of the de-
velopment of technology and a deep need for
the subjugation of nature. The regulation of the
Rhine River bed, at the cost of the biological
life of the entire ecosystem of this river valley, is
one example. At present, among others, the suc-
cess of the Integrated Programme of the Rhine
Restoration created for the renaturalisation of
the river bed based on scientific research
(FREIBERGER 2007), has caused the renascence of
bioengineering, which complements the classi-
cal hydrotechnical engineering disciplines with
more acceptable, from an ecological point of
view, methods based on the biological sciences
(DONAT 1990).

Riparian vegetation is of great importance in
the processes of the functioning of river valleys
ecosystems. Its role is connected with regulation
of the microclimate, protection of the riversides,
and creating the habitats and the food source for
rich flora and fauna (DONAT 1990; KLIMEK 1990;
BORYSIAK 1994; ALLAN 1998; DENISIUK ed.
2002). The significance of riverside vegetation,
in relation to flood protection, is based on two
elements: hydrological and mechanical. The first
one consists in the retention of water through in-
terception, infiltration and transpiration, while
the second one influences the reinforcement of
the top layer of the soil by widely spreading root
systems, an increase of surcharge by vegetation
weight, a reduction in erosion (DONAT 1990) and
reduction of flood flow.

The usefulness of the plants in methods for
the stabilisation of the riversides is connected



głównie na kilku cechach — giętkości i odpor-
ności na okresowe zalewy części nadziemnych,
silnym wzroście wegetatywnym, pozwalającym
na szybkie odtworzenie organów zniszczonych
przez wody powodziowe, oraz na stosunku
masy części podziemnych do nadziemnych
(root : shoot volume ratio). Stosunek ten w ca-
łym okresie życia rośliny powinien być względ-
nie stały, a ponadto im wyższa jego wartość,
tym większa przydatność rośliny do wykorzy-
stania w procesie stabilizacji brzegów. W prak-
tyce najczęściej dobiera się rośliny z grupy tzw.
rozległokorzeniowych (extensive-rooters), tj. ta-
kich, których systemy korzeniowe są stosunko-
wo głębokie i łatwo rozrastają się na boki. Za-
licza się tu przede wszystkim gatunki z grupy
roślin drzewiastych — wierzby (Salix sp.),
a spośród zielnych — lepiężniki (Petasites sp.)
i Chamaenerion angustifolium (DONAT 1990).
Innymi kryteriami wyboru są: szeroka amplituda
ekologiczna gatunku, łatwość rozprzestrzeniania
się, odporność na surowe warunki klimatyczne
panujące w dolinach rzecznych oraz odporność
na koncentrację związków toksycznych (w przy-
padku wód zanieczyszczonych). W przypadku
lepiężników dodatkowym atutem są dynamicz-
nie rozrastające się poziome kłącza, które
tworzą naturalną sieć mechanicznie stabilizującą
luźne, żwirowe podłoże.

Poznane w trakcie niniejszych badań cechy
biologiczne lepiężnika wyłysiałego, a więc:
duża produkcja nasion niewymagających spo-
czynku, dynamika wzrostu, odporność na zasy-
pywanie przez sedymenty, możliwości koloniza-
cyjne, naturalne rozmieszczenie, łatwość podej-
mowania wzrostu po posadzeniu niewielkiego
fragmentu pędu na siedlisku o cechach siedliska
inicjalnego, sprawiają, że w warunkach klimatu
górskiego jest on doskonałym materiałem biolo-
gicznym, którym na równi z powszechnie stoso-
waną wikliną (Salix purpurea) można się po-
służyć w łagodzeniu skutków oddziaływania
wód powodziowych oraz do ochrony brzegów
i zboczy przed nadmierną erozją.

— 216 —

with several features — the flexibility and resis-
tance to temporal submergences of the above-
ground parts, strong vegetative growth, which
allows a rapid regeneration after flood damages
and root : shoot volume ratio. The ratio should
be relatively stable throughout the life of plant
and the higher is its value, the better usefulness
of the plant in the stabilisation of banks. In
practice, the plants from the group of exten-
sive-rooters are chosen most frequently, i.e.
those which are deeply rooted with their root
systems that sprout easily. Tree species, i.e. wil-
lows (Salix sp.), are used most frequently and
butterburs (Petasites sp.) and Chamenerion
angustifolium are among the herbs chosen
(DONAT 1990). Other for the selection of plants
include: a wide ecological amplitude, easy prop-
agation, resistance to the severe climatic condi-
tions of river valleys, to mechanical stress and
toxicity (in the case of polluted waters).
Butterburs have an additional advantage of dy-
namically sprouting thick horizontal rhizomes
that create a natural web, mechanically stabilis-
ing loose gravely ground.

The biological attributes of glabrous butter-
bur (large production of seeds not requiring of
the stratification, dynamics of growth, resistance
on covering up by sediments, abilities to coloni-
se open areas, natural distribution and easiness
of sprouting from the single part of the ramet on
the initial habitat) found during this research
show that in conditions of a montane climate, it
is a perfect biological material that may be used
in repairing flood damage and to stabilise stre-
amsides and slopes against excessive erosion,
along with the commonly used willow (Salix
purpurea).



5. Wnioski

1. Lepiężnik wyłysiały jest przykładem gatunku
pionierskiego, odgrywającego znaczącą rolę
w regeneracji pokrywy roślinnej na siedli-
skach inicjalnych, takich jak osuwiska i żwiro-
wiska popowodziowe na obszarach górskich.

2. Czynniki zaburzające (osuwiska, powodzie)
sprzyjają lepiężnikowi wyłysiałemu na zaj-
mowanych przez niego siedliskach, ograni-
czając konkurencję i niszcząc siewki niektó-
rych gatunków. Czynniki te mają wpływ na
transport diaspor, użyźnianie podłoża i two-
rzenie luk w zwartej pokrywie liści lepiężni-
ka, co ma kluczowe znaczenie dla gatunków
współwystępujących.

3. Tempo i kierunki sukcesji fitocenoz z udzia-
łem Petasites kablikianus w dużej mierze
uzależnione są od zdarzeń losowych, głównie
częstotliwości i intensywności zaburzeń, oraz
składu roślinności otaczającej.

4. Mimo dominacji Petasites kablikianus,
wczesne fazy sukcesji z jego udziałem prze-
biegają w sposób typowy — spośród form
życiowych największy udział mają terofity
i hemikryptofity, a w niektórych warunkach
również chamefity zielne.

5. Obecność osobników maturalnych, intensyw-
ny wzrost wegetatywny, plastyczność fenoty-
powa oraz produkcja licznych, szybko kiełku-
jących nasion w znacznym stopniu podnoszą
efektywność odnowienia pokrywy roślinnej.

6. Petasites kablikianus jest gatunkiem świa-
tłolubnym w najwcześniejszym okresie roz-
woju. Później jego wymagania, jeśli chodzi
o warunki świetlne, maleją, co pozwala mu
funkcjonować pod okapem drzewostanu,
w zbiorowiskach łęgowych.
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5. Conclusions

1. The glabrous butterbur is an example of
a pioneer species, which is of great impor-
tance in the dynamic regeneration of the
plant cover on initial habitats like landslides
and on flood gravel bars in montane areas.

2. Disturbance factors (landslides, floods) are
favourable to glabrous butterbur on habitats,
limiting the competition and destroying the
seedlings of some competitors. At the same
time, these factors are of great importance for
other species transporting their diaspores, fer-
tilising the soil and creating gaps in the layer
of butterbur leaves.

3. The rate and the directions of the succession
processes of phytocoenoses with Petasites
kablikianus are dependent on random events
to significant degree — mainly the frequency
and intensity of disturbances and the
floristical composition of adjacent vegetation.

4. In spite of the domination of Petasites
kablikianus, the initial phases of a succession
with its share continue in a typical way —
terophytes and hemicryptophytes as well as
chamaephytes in some conditions have the
largest contribution.

5. The occurrence of mature specimens, inten-
sive vegetative growth, phenotypic plasticity
and production of numerous, easily germi-
nated seeds, to a significant degree increase
the effectiveness of the regeneration of the
plant cover.

6. Petasites kablikianus is a photophilous spe-
cies in the initial phase of development.
Later, its light requirements decrease, which
allows it to exist under the canopy of the tree
layer in riparian forests.
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7. Petasites kablikianus, mimo dużej tolerancji
w odniesieniu do warunków klimatycznych
i geologicznej jakości podłoża, jest gatun-
kiem wyspecjalizowanym w stosunku do
jego struktury (luźna, kamienista, z okreso-
wym spływem powierzchniowym).

8. Omawiany gatunek wykazuje brak odporno-
ści na antropopresję, głównie na wydepty-
wanie powodujące nadmierną zwięzłość
substratu glebowego i na techniczne zabiegi
regulujące koryta cieków.

9. Szerokie spektrum fitocenotyczne gatunku
oraz wykorzystywanie głównie siedlisk alu-
wialnych sprawiają, że jest on znaczącym
elementem biologicznej obudowy cieków na
obszarach górskich.

10. Brak istotnych różnic jakościowych siedlisk
z obu pięter wysokościowych, stopniowa
wymiana gatunków wysokogórskich ziołoro-
śli na gatunki leśne i łąkowe, charaktery-
styczne rozmieszczenie fitocenoz w obrębie
zasięgu oraz prawdopodobnie pierwotny
charakter wysokogórskich fitocenoz z Peta-
sites kablikianus — to argumenty przema-
wiające za wyróżnieniem form wysokościo-
wych zespołu oraz pozostawieniem go
w związku Adenostylion pod dotychczasową
nazwą — Petasitetum kablikiani Wal. 1933.

11. Ze względu na znaczenie w zarastaniu sie-
dlisk zaburzonych proponuje się włączenie
do listy siedlisk Natura 2000, o kodzie
6430-2, również stadiów inicjalnych z udzia-
łem analizowanego gatunku1.

12. Cechy biologiczne, wymagania siedliskowe
oraz możliwości kolonizacyjne gatunku
kwalifikują go do zastosowania w bioin-
żynieryjnych technikach łagodzenia szkód
powodziowych i umacniania zboczy na
wszystkich obszarach górskich, co przy real-
nych zagrożeniach pozwoli mu zachować
dotychczasowy areał.
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7. Petasites kablikianus, in spite of its great
tolerance to climatic conditions and the geo-
logical structure of soil substratum, is a spe-
cies specialised in relation to the structure
of the soil (loose, stony with temporal flow
of water).

8. The species reveals a lack of resistance to
treating, thereby causing excessive cohesive-
ness of the soil substratum and technical re-
gulation of the stream beds.

9. The wide phytocoenotical spectrum of the
species and using mainly alluvial habitats
makes it a considerable element of the bio-
logical structure of the stream valleys in
montane areas.

10. A lack of considerable qualitative differ-
ences of habitat conditions in both
altitudinal zones, successive replacement of
high montane species by forest and meadow
species, characteristic distribution of
phytocoenoses and probably primary char-
acter of subalpine phytocoenoses with
Petasites kablikianus — are the arguments
that two altitudinal forms of the association
should be distinguished and retaining it in
the Adenostylion alliance under its previous
name Petasitetum kablikiani Wal. 1933.

11. In relation to its role in overgrowing dis-
turbed sites, it is suggested that it should be
included in the list of protected habitats of
the Natura 2000 network with code number
6430-2, the initial stages of the phyto-
coenoses of discussed species as well1.

12. Biological traits, habitat requirements and
the ability of a species to colonise qualify it
for use in the bioengineering techniques of
repairing flood damage and to reinforce the
slopes in all montane regions, which will al-
low the species to secure a distribution area.

1 Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dn. 13
kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz ga-
tunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty
Europejskiej, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifi-
kujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Na-
tura 2000 — pionierska roślinność na kamieńcach górskich
potoków została włączona do listy siedlisk z kodem 3220,
jednak bez statusu siedliska o znaczeniu priorytetowym.

1 In Regulation of the Ministry of Environment of 13
April 2010 in a case of natural habitats and species being
the objects of EU interests, and criteria of chosing the are-
as eligible to consider as Nature 2000 areas as well — pio-
neer vegetation on alluvia of montane streams was
included into a list of habitats with a code 3220, but not as
a habitat of priority.
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Aldona K. Uziębło

Petasites kablikianus als eine Pioniergattung
und deren Möglichkeiten, initiale Biotope zu kolonisieren

Z u s a m m e n f a s s u n g

In der botanischen Fachliteratur ist Petasites kablikianus meist als eine auf Berggebieten
gewöhnlich vorkommende Gattung bezeichnet, die zu den die Alluvionen an Gebirgsbächen
bewachsenden Pflanzengemeinschaften gehört. Taxonomische und phytosoziologische Unter-
suchungen ausgenommen hat man der Gattung bisher wenig Aufmerksamkeit geschenkt. In
vorliegender Monografie konzentriert sich die Verfasserin auf die Rolle, welche Petasites ka-
blikianus als eine Pioniergattung in der Naturwelt spielen. Mit Hilfe zugänglicher Fachlitera-
tur bespricht sie die den Pioniergattungen zugeschriebenen typischen Eigenschaften, u.a.:
Lichtbedürftigkeit, Diözie, frühes Erblühen und Proanthia, Produktion von mehreren leichten
anemochorischen Samen, saisonales Samenkeimen, großer Ausmaß, schnelles vegetatives klo-
nales Wachstum, schnelle Verbreitungsfähigkeit, morphologische Plastizität, hohe Toleranz
gegenüber den Klima-u. Bodenverhältnissen, Entscheidung über den Verlauf von initialen
Sukzessionsphasen und Rücktritt nachdem die Phytozönose eine relative Stabilität erreicht.
Aufgrund der Feldforschungen, die innerhalb von 6 Jahren auf 6 festen in dem Nationalpark
Gorce und Babia Góra gelegenen Forschungsgebieten durchgeführt wurden, infolge biometri-
scher Messungen von einigen zehn, aus der ganzen Reichweite der Gattung in Polen stam-
menden Populationen, als auch anhand des umfangreichen phytosoziologischen Stoffes wurde
eine Vorhypothese über den Pioniercharakter der genannten Pflanzengattung nachgewiesen.
Außerdem wurde die Genese von den die Gattung Petasites kablikianus enthaltenen Pflanzen-
gemeinschaften sowohl in der Subalpenstufe, wie auch im Unterhochwald bestimmt. Auf der
Grundlage unterschied man zwei Höhenformen der Petasites kablikianus-Gruppe: die subalpi-
ne Form und Unterhochwaldform. Es wurde auch betont, dass es notwendig ist, die initialen
Sukzessionsstadien mit der genannten Pflanzengattung wegen anthropogenischer Bedrohun-
gen rechtlich zu schützen. Da man schon die Eigenschaften erkannt hat, welche eine schnelle
Kolonisierung von initialen Biotopen möglich machen, konnte man auf die Möglichkeit hin-
weisen, diese Gattung bei der Entschärfung von Überflutungsfolgen auf Berggebieten anzu-
wenden. Das würde wahrscheinlich dazu beitragen, dass die bisherige durch Gebirgsbachrege-
lung gefährdete Fläche der Gattung Petasites kablikianus könnte erhalten geblieben werden.
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Annex 1
Załącznik 1

The Giant Mts (Karkonosze) — 1602 m a.s.l.:
1. The Snow Cirques (Śnieżne Kotły) — 1200 m a.s.l. (FIEK et SCHUBE 1893, SCHUBE 1904, KRAJINA

1928, LIMPRICHT 1930, ŠOUREK 1959, DOSTÁL 1928; quoted by TOMAN, STARÝ 1966); The Small
Snow Cirque (Mały Śnieżny Kocioł) — 1280 m a.s.l. (UZIĘBŁO 2004).

Opole Voivodeship (Opolszczyzna) (both localities doubtful, unconfirmed in the field; oba stanowi-
ska wątpliwe, niepotwierdzone w terenie).

2. Kolonowskie town (SPAŁEK 1996); Warmuntowice village (SZOTKOWSKI 1972).
The Silesian Beskid Mts (Beskid Śląski) — 1257 m a.s.l.:
3. The Barania Góra Mt — springs of Biała Wisełka stream (źródła Białej Wisełki) — 800 m a.s.l.

(KRAUZE unpubl.).
4. Leśnianka stream — 440 m a.s.l.; 469 m a.s.l.; 650 m a.s.l. (own observ.).
5. Twardorzeczka stream valley — 550—732 m a.s.l. (own observ.).
6. Nearby Salmopol Pass, roadside (przydroże w okolicach Przełęczy Salmopol) — 880 m a.s.l. (own

observ.).
7. Koniaków village — Koczy Zamek (quarry; kamieniołom) — 480 m a.s.l. (own observ.).

The Żywiecka Basin (Kotlina Żywiecka):
8. The Soła River valley (dolina Soły): Milówka, near mouth of Kameszniczanka stream (blisko ujś-

cia Kameszniczanki) — 440 m a.s.l. (own observ.).
9. Moszczanica, Łękawka stream valley — 350 m a.s.l. (own observ.).

10. Koszarawa stream valley — 365—538 m a.s.l. (own observ.).
The Żywiecki Beskid Mts — 1725 m a.s.l.:
11. Sopotnia Wielka stream valley — 805 m a.s.l. (own observ.).
12. Rycerka stream valley — 680 m a.s.l.; Rycerki stream valley — 700 m a.s.l. (own observ.).
13. The Pilsko Mt — Cebulowy stream valley — 890 m a.s.l.; Glinna stream valley — 550—750 m

a.s.l.; Buczynka stream valley — 600—750 m a.s.l. (own observ.).
14. Koszarawa — Bystra stream valley — 696 m a.s.l. (own observ.).
15. The Babia Góra Mt.: Karczmarzykowe Szczawiny — 1000 m a.s.l.; Kościółki cirque — 1600 m

a.s.l.; The Suchy stream valley — 1550 m a.s.l.; The Borsucze Rocks (Borsucze Skały) — 1200 m
a.s.l.: WALAS 1933; The Poszukiwaczy Skarbów Gully — 1600 m a.s.l.; Piarżysty Gully —
1580 m a.s.l.; The Ratownik’s Bend (Zakręt Ratowników) — 1450 m a.s.l.; Zerwa Cyrhowa —
1020 m a.s.l.; Górny Płaj — 1000 m a.s.l. (own observ.).

16. Foothills of the Babia Góra Mt (Podnóża Babiej Góry); (northern slopes; północne stoki):
Jałowiecki stream valley — 635—816 m a.s.l.; Marków stream valley — 600—810 m a.s.l.; Rybny
stream valley — 680—820 m a.s.l.; Jaworzyna stream valley — 600—703 m a.s.l.; Skawica stre-
am valley — 370—600 m a.s.l.; Skawica Sołtysia stream valley — 420 m a.s.l.; Zawoja Wilcz-
na village — 616 m a.s.l.; near Przysłup Pass (okolice Przełęczy Przysłup) — 563 m a.s.l.
ZARZYCKI 1956 and own observ.

17. Foothills of the Babia Góra Mt (southern slopes; południowe zbocza): Zubrzyca stream valley —
600—774 m a.s.l. (own observ.).

The Skawa River valley (dolina Skawy):
18. Juszczyn village — 387 m a.s.l. (own observ.).
19. Maków Podhalański town — 356 m a.s.l. (own observ.).
20. Sucha Beskidzka town — 317 m a.s.l. (own observ.); the lowest locality (najniżej położone sta-

nowisko).
The Small Beskid Mts (Beskid Mały) — 933 m a.s.l.:
21. Kocierz Moszczanicki village — Moszczanicki stream valley — 460 m a.s.l.; 488 m a.s.l. (own

observ.).
22. Targoszów village, Targoszówka stream valley — 395 m a.s.l.; Kuków village, Targoszówka stre-

am valley — 426 m a.s.l. (own observ.).
23. Jaszczurowa stream valley — 500 m a.s.l. (own observ.).
The Western Tatra Mts (Tatry Zachodnie) — 2248 m a.s.l.:
24. The Chochołowska Valley — 775—1110 m a.s.l. (own observ.).
25. Banks of the Kirowa Woda stream (obrzeża Kirowej Wody) — 880 m a.s.l.: CHRONOWSKA 1955

quoted by TOMAN, STARÝ 1966. — 865 m a.s.l.; 715 m a.s.l. (own observ.).
26. The Kościeliska Valley — 920 m a.s.l.: SZAFER et al. 1927; 870—1100 m a.s.l. (own observ.).
27. The Kraków Gully (Wąwóz Kraków) — 1085 m a.s.l.; 1120 m a.s.l. (own observ.).
28. Foothills of the Kominiarski Wierch Mt (podnóża Kominiarskiego Wierchu) — 1100 m a.s.l. (own

observ.).
29. Slopes of the Adamica Mt (Stoki Adamicy) — 950 m a.s.l. (own observ.).
30. The Upłaziańska Kopka Mt — 1460 m a.s.l. (own observ.).
31. The Strążyska Valley — 900 m a.s.l.: URBAŃSKI 1929 quoted by TOMAN, STARÝ 1966, ŠOUREK 1962

and own observ.
The Podhale:
32. Banks of the Czarny Dunajec River (brzegi Czarnego Dunajca): — 615 m a.s.l. (PANCER 1955 quo-

ted by TOMAN, STARÝ 1966); Krauszów village — 600 m a.s.l.; Długopole village — 613 m a.s.l.;
617 m a.s.l. (own observ.).

33. Banks of the Biały Dunajec River (brzegi Białego Dunajca) — 600—677 m a.s.l. (own observ.)
34. Banks of the Białka River (brzegi Białki) — 450—800 m a.s.l. (own observ.).
The High Tatra Mts (Tatry Wysokie) — 2665 m a.s.l.:
35. The Białka stream valley — 800 m a.s.l. (own observ.).
36. The Roztoka Valley (Dolina Roztoki) — 1250—1620 m a.s.l. (own observ.).
37. Waterfall Siklawa Wielka (wodospad Siklawa Wielka) — 1550 m a.s.l.; 1560 m a.s.l. (own

observ.).
38. The Morskie Oko — 1355 m a.s.l. (own observ.).
39. The Rybi stream valley — 1320 m a.s.l. (own observ.).
The Gorce Mts — 1310 m a.s.l.:
40. Foothills of the Turbacz Mt (podnóża Turbacza) — 600—800 m a.s.l.: KORNAŚ 1955, TRZCIŃSKA

1960 quoted by TOMAN, STARÝ 1966.
41. Rokicina stream valley — 515 m a.s.l.; Hucisko — 645 m a.s.l.; Olszowy stream valley — 670 m

a.s.l.; Rzeki — 696 m a.s.l.: KORNAŚ 1957.
42. The Kamienica Łącka stream valley — 855—1050 m a.s.l.: KORNAŚ 1957, 401—1025 m a.s.l.

(own observ.).
43. Potaszni stream valley — 1110 m a.s.l.: KORNAŚ 1957.
44. The Lepietnica stream valley — 755—840 m a.s.l.: KORNAŚ 1957, Klikuszowa village, the Lepiet-

nica stream valley, 576—628 m a.s.l. (own observ.).
45. The Łopuszna River valley — 780—800 m a.s.l.: PELC 1954, TACIK et al. 1957.
46. Poręba stream valley — 639 m a.s.l.; 685 m a.s.l. (own observ.).
47. Koninka stream valley — near forester’s lodge (blisko leśniczówki) — 705 m a.s.l. (own observ.).
48. Ochotnica stream valley — 383 m a.s.l.; 422 m a.s.l. (own observ.).
The Pieniny Mts (Pieniny) — 982 m a.s.l.:
49. The Sobczański Gully (Wąwóz Sobczański) — 546 m a.s.l. (own observ.).
50. Bank of the Dunajec River in Szczawnica town, foothill of the Sokolica Mt (Brzeg Dunajca

w Szczawnicy, podnóża Sokolicy) — 430 m a.s.l.; in Krościenko town, landslide near the trail to
the Sokolica Mt (osuwisko obok szlaku na Sokolicę) — 442 m a.s.l. (own observ.).

The Sądecki Beskid Mts (Beskid Sądecki) — 1262 m a.s.l.:
51. Wierchomla Mała village, Potasznia stream valley — 550 m a.s.l. (own observ.).
52. Wierchomla Mała, springs of Wierchomlanka stream (źródliska Wierchomlanki) — 670 m a.s.l.

(own observ.).
The Low Beskid Mts (Beskid Niski) — 1002 m a.s.l.:
53. Jasiołka stream valley — 360 m a.s.l.: TACIK et al. 1957, — 393 m a.s.l. (own observ.).
54. The pass between Wola Niżna village and Moszczaniec village (przełęcz między Wolą Niżną

a Moszczańcem) — 780 m a.s.l. (own observ.).
The Bieszczady Mts (Bieszczady) — 1346 m a.s.l.:
55. Suche Rzeki, Nasiczne (forester’s lodge; leśniczówka), The Pod Borsukiem Pass (Przełęcz Pod

Borsukiem), Rzeczyca village, stream valley in Ustrzyki Górne village, Wołosate village, slopes of
the Szeroki Wierch Mt (zbocza Szerokiego Wierchu), near Bukowiec (w okolicach Bukowca), Ha-
licz stream valley, southern slopes of the Czysty Wierch Mt (połodniowe stoki Czystego Wierchu)
— 630—1200 m a.s.l. (JASIEWICZ 1965, ZEMANEK, WINNICKI 1999).

56. Raztoki stream valley (near Wetlina village) — 660 m a.s.l. (own observ.).
57. Rzeki stream valley in Zatwarnica village — 780 m a.s.l. (own observ.).
58. Hylaty stream valley in Zatwarnica village — 568 m a.s.l. (own observ.).
59. The San River valley in Sękowiec village — 463 m a.s.l. (own observ.).
60. Nasiczniański stream valley — 600—690 m a.s.l. (own observ.).
61. Nasiczne village — quarry (kamieniołom) — 719 m a.s.l. (own observ.).
62. Wołosatka stream valley — 650—800 m a.s.l. (own observ.).
63. Terebowiec stream valley — 670—825 m a.s.l. (own observ.).
64. Slopes between Tarnawa Niżna village and Muczne (stoki między Tarnawą Niżną a Mucznem) —

750 m a.s.l. (own observ.).
The Dynowskie Foothills (Pogórze Dynowskie):
65. Brzozów town, roadside (przydroże) — 379 m a.s.l. (apophyte; apofit), (own observ.).

A b b r e v i a t i o n s and v o c a b u l a r y / S k r ó t y i s ł o w n i c z e k: m a.s.l (meters above sea level; metry nad po-
ziomem morza), stream valley — dolina potoku, own observ. — own observation (obserwacja własna).



Annex 2 
Załącznik 2

Successive No of relevé                  
Numer kolejny zdjęcia  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

Field No of relevé                             
Numer zdjęcia w terenie 

86 88 251 260 87 180 160 89 85 94 95 263 262 82 261 93 84 92 83 172 90 91 313 314 315 312 179 167 55 74 117 80 81 68 64 116 66 57 98 60 56 77 58 54 53

Date                                                     
Data

25.06. 
1995

26.06. 
1995

12.06. 
2005

13.06. 
2005

23.06. 
1995

8.06. 
2007

27.08. 
2006

25.06. 
1995

26.06. 
1995

12.08.
1995

12.08. 
1995

13.06.
2005

13.06.
2005

25.08.
1995

13.06.
2005

23.08.
1995

16.08.
1995

25.06.
1995

23.06.
1995

8.07. 
2007

25.08.
1995

12.08. 
1995

21.05.
2002

22.05.
2002

25.08.
2006

21.05. 
2002

21.06.
2007

8.06. 
2007

24.08.
1995

16.08. 
1995

21.07. 
2001

15.08.
1995

23.08.
1995

15.08.
1995

12.08.
1995

21.07. 
2001

12.08.
1995

5.08. 
1995

21.06.
2001

25.06. 
1995

25.06. 
1995

24.08. 
1995

25.06. 
1995

25.06.
1995

25.07. 
1995

Mountain range/Region                  
Pasmo górskie/Region

BabG BabG TatrW Podh BabG Biesz BabG BabG BabG BabG BabG Podh Podh BabG Podh BabG BabG BabG BabG TatrW BabG BabG Gorc Podh BMał Podh Biesz Gorc BabG BabG Biesz BabG BabG BabG BabG Biesz BabG BabG BabG BabG BabG BabG BabG BabG BabG

Location                             
Lokalizacja PJaw PJaw PBiał BDun PJaw PWoł SkaS PJaw PJaw PMar PMar BDun BDun PJał BDun PJał PMar PJaw PJaw PBiał PJał PRybn PLep Białk PTarg CzDun PWoł PKam PMar PRybn TarnN PMar PMar PMar PMar TarnN PMar PJaw PJaw PRybn PRybn PJał PRybn PJał PJał

Area of relevé [m2]                           
Powierzchnia zdjęcia [m2]  

100 100 25 100 100 100 100 100 100 100 60 100 100 100 100 100 100 100 100 100 60 40 100 100 70 100 100 100 25 100 100 40 50 40 50 70 100 100 100 100 70 100 100 50 80

Altitude a.s.l. [m]                              
Wysokość n.p.m. [m]  

680 650 900 670 600 720 480 680 680 725 650 680 645 665 650 655 730 615 695 980 685 695 580 590 425 615 720 420 660 650 780 625 640 650 650 780 660 685 650 690 755 650 725 680 655

Slope inclination [degrees]                  
Nachylenie [stopnie]     

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 50 � � � � 45 � � � � � � � � �

Exposure                                 
Ekspozycja � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � SE � � � � W � � � � � � � � �

Density of layer a  [%]                         
Zwarcie warstwy a  [%]

50 20 10 80 50 70 90 40 30 40 20 90 80 30 90 30 20 50 50 60 20 20 � 50 70 50 80 80 � � � � � � � � � � � � � � � � �

Density of layer b  [% ]                        
Zwarcie warstwy b  [%]

� � 70 20 � � 40 � � � � 10 � � � � � � � 10 � � 50 � 20 � 0 30 � � � � � � � � � � � � � � � � �

Cover of layer c  [%]                           
Pokrycie warstwy c  [%]    

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Cover of layer d  [%]                           
Pokrycie warstwy d  [%]   

5 � � � � � � 50 20 20 � � � 5 � � 40 10 � � � � � � � � 30 0 5 10 � � � � 60 � 10 20 � 20 10 30 10 20 5

Number of species in relevé            
Liczba gatunków w zdjęciu   

22 15 10 38 16 28 26 26 17 20 26 18 16 14 28 28 14 18 20 24 24 23 19 19 25 13 32 23 16 24 15 25 36 21 29 22 16 26 20 27 26 19 28 26 28

Ch*. + D. Alnetum incanae  + 
montane species / górskie 
gatunki^:
*Alnus incana a 3 2 1 4 3 4 5 3 3 3 2 5 4 2 5 2 2 3 3 3 2 2 . 3 4 3 3 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . III
*Alnus incana b . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
*Alnus incana c . . . + . . . . . . 1 . + . + . . . . . 2 2 + . . . . + 3 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 + + 1 r III
Petasites kablikianus 5 4 4 3 5 3 1 4 5 5 5 4 4 5 5 5 5 4 5 4 3 3 2 4 4 3 4 3 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 4 5 5 4 4 4 V
^Chaerophyllum hirsutum . . . 1 . 1 r 1 2 + + 4 3 1 1 1 + 3 1 3 2 3 . . 2 . . 1 + 1 . + r 1 + . 3 3 2 2 2 + 3 2 2 V
^Lysimachia nemorum . . . . . . . . . . . . . . . . . . + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r . . I
Petasites hybridus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 I
Carduus personata . . . . . . . . . . . . + . 2 . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I
Symphytum cordatum . . . + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I
*Geranium phaeum . . . . . . . . . . . . . . + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I
Euphorbia amygdaloides . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I

D. Alnenion glutinoso-incanae^ + 
Ch. Alno-Ulmion*+ Ch. Querco-
Fagetea:
Acer pseudoplatanus a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Acer pseudoplatanus b . . . . . . + . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II
Acer pseudoplatanus c . . . + 2 r . + . . . 1 . . . . . . r . . . r . r . . . . . 1 . . . . . . . . . . + . . .
*Stellaria nemorum 1 2 . + 1 1 1 + 1 2 + + 1 . 1 2 1 1 + 1 1 . . . . . 1 . . 1 . + r . 3 + 2 + + 2 1 1 1 1 2 V
Stachys sylvatica r + 1 . 2 2 + 1 + + + . . + . + 1 . + 1 . r . . 1 . . . 1 r + . . 1 + . + + . 1 1 1 + 1 1 IV
^Oxalis acetosella r . . . . . + . 2 r . + . . r . . r + 1 + . . . . 1 1 . . . . . . . . . + 1 . 2 . 1 + 1 III
Impatiens noli-tangere + . . . . 1 1 1 + + . . . . . r . . . + 1 . . . . . 1 . r . . + + + r + + 1 1 2 . . 1 1 1 III
Aegopodium podagraria 1 1 . 2 2 1 3 . 1 . r 1 + . 1 . . 2 . 2 . . . 3 2 2 1 4 . + . . . r 1 . 1 . . . . 2 1 1 + III
Ranunculus lanuginosus + + . + 1 . + 1 + . . . + . . + + + . 2 1 . . . . . . . . . r . + . . 1 . 1 1 . 1 1 1 III
Galeobdolon luteum 2 1 . . + 2 + + + 3 . . . . . . . . . . 1 1 . . 1 . + . . . . . . r . . . 1 2 2 1 . 2 . II
Primula elatior + 1 . 1 + . . . . + r 1 + . . . . . + + . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . r . II
Galium odoratum r . . . . . . . . 2 r . . . . . + . . . r . . . . . . . . . . . . r . . . + . . + . r r 1 II
Veronica montana . + . . r . . r + . . . . + . . . . . . r . . . . . . + . . . . . . . . . + 1 . + . r . + II
Dentaria glandulosa . + . . + . . . + . . . . + . . . . . + . + . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . + + . . + II
Caltha laeta . . . 1 . . . . . . . + 2 . + . . . . 1 . r . r . . . . . . . . . . . + . . . 1 . . r . . II

Ch. Molinio-Arrhenatheretea :
Myosotis palustris . . . . . . . . . . . . 1 . + r . r r + . . . . . . . . r . . 1 . + 1 . . . + . . . . . . II
Taraxacum officinale . . . + . . . . . . r + . . . + . + . . . . 1 . . . . . . . . r . + + . . . . + . . . . . II
Cardamine pratensis . . . + . . . . . . . . . . . . . . . . r + . . . + . . + r . r . + . . . . . + r . + . . II

Accompanying species /                  
Gatunki towarzyszące:
Melandrium rubrum + + . . + r . + . + r . . + + r 1 + + . r + . . . . + + . . + + + r 1 + r + + 1 2 + + + 2 IV
Urtica dioica 1 . . . . + 1 1 + . r . . . + + . + . . . 1 . 2 1 . . + . + 1 + + . . + + + . + . + 1 . . III
Rubus idaeus . . . . . . + r . 1 r . . 1 . . . . . 1 + + . . . . . + . r 2 . . . . 2 . . + 2 r . + r r II
Geranium robertianum + . . . . . . 1 . + 3 . . . . . . . . . . . . . . . . + . + . r + + 1 + + r + . . . + . + II
Orobanche flava . . 2 . r . r . . . r 2 . . + 1 . 1 . . . . . . . . r r r + . 1 . r . . 1 . . . . + . . . II
Heracleum sphondylium + . . . . . . . . . r . . 1 + . . 1 1 . . . . . + . . . . . . 1 . . + . . 1 . 1 . 2 1 + r II
Senecio ovatus . . . + . . . . + . 2 . . . . . . . . . + + . . . . . . r . + . . 1 . . . + 1 . + . 1 1 . II
Chaerophyllum aromaticum . . . . . . r . . . + . . . . 2 + . . . . . . + . . 1 . 1 . 2 r + + . 1 . . . . + . . . II
Lamium maculatum r . . . 1 + r . . . . . . . . r . . . + r . . r 1 . . 1 . . . . + . . . . . + . . + . . . II
Senecio nemorensis aggr. . . . . . . . 2 . . . 2 + . . . . + . . . . . . . . . . . r . . . . + . . . . 1 1 . . . r II
Brachythecium rivulare d 1 . . . . . . . 2 . . . . . + . 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 . . 1 . 1 1 1 II

A.b.b.r.e.v.i.a.t.i.o.n.s.  / .S.k.r.ó.t.y:.  BabG � The Babia Góra Mt / Babia Góra; BDun � The Biały Dunajec River / Biały Dunajec; Białk � The Białka River / Białka; Biesz � The Bieszczady Mts / Bieszczady;  BMał � The Small Beskid Mts / Beskid Mały; CzDun � The Czarny Dunajec River / Czarny Dunajec; Gorc � The Gorce Mts / Gorce;   PBiał � Białka stream / Potok Białka; 
PJał � Jałowiecki stream / Potok Jałowiecki; PJaw � Jaworzyna stream / Potok Jaworzyna; PKam � Kamienica stream / Potok Kamienica; PLep � Lepietnica stream / Potok Lepietnica; PMar � Marków stream / Potok Marków; Podh � The Podhale / Podhale; PRybn � Rybny stream / Potok Rybny; PWoł � Wołosatka stream / Potok Wołosatka; SkaS � Skawica stream in Skawica / 
Potok Skawica w Skawicy; PTarg � Targaniczanka stream / Potok Targaniczanka; TarnN � Tarnawa Niżna / Tarnawa Niżna; TatrW � The High Tatry Mts / Tatry Wysokie.
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        Sporadic species / Gatunki sporadyczne: Achillea millefolium  30(r),38(r); Agrostis stolonifera  23(1),26(2); Alchemilla monticola  4(1); Angelica sylvestris  4,8(1),11(2),23(1),24(r),15,32(2),34(1),39(1),45(r); Cerastium holosteoides  23; Cirsium olreaceum  25 ; C. palustre  4,23,33(r); Crepis biennis  33(r); Dactylis glomerata  3,4(2),6,13,15,23(1),24,25,26(1); Deschampsia 
cespitosa  11(3),33(r),35,40(1);  Elymus repens 3,30(r),45(r); Festuca arundinacea  29; F. pratensis  35(r); Filipendula ulmaria  15,36(3); Galium mollugo  30,34; Holcus lanatus  33(r),35(r); Lathyrus pratensis  30(1),36; Leucanthemum vulgare  23,33(r),38(r); Lotus uliginosus  23; Lychnis flos-cuculi  33(r); Lysimachia nummularia  33(r); Mentha longifolia 
16(1),29(r),30,34(2),35(1),36(2),37(r); Phleum pratense  16; Plantago lanceolata 33(r); Poa pratensis  33(r); P. trivialis  16,27(r),30(r),35(r),45(r); Ranunculus acris  35(r); R. repens 24; Rorippa palustris  32(r),33(r); Rumex acetosa 11(r),16,18(r),30,32(1),35(r); Trifolium pratense 32(r); T. repens 23(2), 33; Valeriana officinalis  19(2).

Plagiomnium affine  d 8(2),30(1),42(2); P. elatum  45(1); Poa annua 24; P. palustris  4(1),12,15,16(r),32(1),33(r),35(1); Reynoutria japonica  7(1); Rhizomnium punctatum  d 10(1),17(1),21(1),38(1),40(2),41(1); Rhytidiadelphus squarrosus  d 14,40(1),41(1),45; Rubus hirtus  4; Rumex alpinus  4(1); R. obtusifolius  11,24,27(2),32(1),33,35(r); Salix alba  a 6(1); S. eleagnos b 4;
S.  fragilis a 27(2),45(1),b 7(1), c 16,37(1),41(1); S. purpurea b 3(3),4,23,25(2),43(1),c 33(1); S. silesiaca 23,40(1),41,45; S. viminalis b 3(3); Sambucus nigra  b 7(2),27(1); Sciuro-hypnum reflexum  d 14,17(2),38,40,41(1),45; Scrophularia scopolii  45; Senecio subalpinus  4,15,21(r),32(r),40(r); Sorbus aucuparia  23(r); Stellaria graminea  16; Stellaria media  26; Symphytum officinale 
16; Tanacetum vulgare  23; Thalictrum aquilegiifolium  4(1),6,15(1),20,36,39; Tussilago farfara  24(1), 26(1); Vaccinium myrtillus 411); Valeriana officinalis  26(2); V.sambucifolia  4,31,45; Veronica beccabunga  29(r),33,34,35(r); V. chamaedrys 4,13,33(r).

          Sporadic species / Gatunki sporadyczne: Allium ursinum 1(r),2(r),5,8,9,39(r);   Anemone nemorosa 4; ^Alnus glutinosa 32; Asarum europaeum 1,7(r),42(r); Astrantia major 28(1); ^Athyrium filix-femina 2,8(r),9(1),14(r),38(r),39(1),41;  Brachypodium sylvaticum 45(1); Carex sylvatica 4,7(r),39,40(r),42(r);   ^Chrysosplenium alternifolium 
1 7(1),20,21(1),22,30(1),38(r),40(1),45(r);  ^Cirsium oleraceum 6(2),31(2),33(r),36(4); ^Crepis paludosa 20; Cruciata glabra 4; Daphne mezereum 6; Dentaria bulbifera 2(r),6(r),10,22(r),28(r),40,42; Dryopteris filix-mas 7 ,33,36; Equisetum telmateia 36(3); *Elymus caninus 4(1),6,12(1),15,23,25,45(r);  Euonymus europaea 2 7(1); *Festuca gigantea 6; Fraxinus excelsior a 12, b 12(1), 
43(1), c 2(1),7(r),19(2), 27; Galium sylvaticum 25; Lunaria rediviva 6(1),45(1); Lysimachia nemorum 27; Mercurialis perennis 17(r),22,38(1); Phyteuma spicatum 1(r),21,22(r),28,33(1),40(1),45(r); *Plagiomnium undulatum d 8(2),9(2),17(1),32,37(1),38,40(2); Prenanthes purpurea 8,9,14,38(1),40,41,45(r); Pulmonaria obscura 16(r),28(1), 36(1),41(2),45(r);  ^Ranunculus 
repens 6(3),13,15,29(r),33(r),34(r),35(r),39; 45(1);  Salvia glutinosa 25; Scrophularia nodosa 16(r),21(r),33(r);  Symphytum tuberosum 15(1),24; Valeriana simplicifolia 4,15(1); Viola reichenbachiana 1(r),4,15. 

        Sporadic species / Gatunki sporadyczne: Aconitum firmum 35(r),40(1); A. variegatum 4(1),13; Ajuga reptans 4(1),6,31(4),45; Agrostis capillaris 25; Alchemilla glabra 16(r),18,29(r),40;  Anthriscus sylvestris 24,26; Arenaria serpyllifolia 23; Aruncus sylvestris 19(r),22(r),36; Brachypodium sylvaticum 6; Brachytheciastrum velutinum d 45(2); Brachythecium rutabulum d 
1,8(2),18(1),35(3),42(1); Campanula rapunculoides 25(r); Cardamine amara subsp. amara 22(1),24; C. flexuosa 8(r),10(r),20; C. impatiens 45(r); Carduus crispus 4; C. personata 45(1); Chaerophyllum temulum 6(1),45(2); Chamaenerion angustifolium 11(r),29(r),41(1);  Cirsium arvense 32; Dactylis polygama 35(1); Dryopteris carthusiana 8(r),21(r),22(r),38(2),40(r), 41(2),45(1); 
Epilobium montanum 5(r),11,19,21,30,33(r),40; E. hirsutum 26(1);  Equisetum arvense 7(r); E. palustre 11,19,34(r); E. pratense 27(r),32(r),33; E. sylvaticum 31(2); Eurhynchium angustirete d 35(1); Eurhynchium speciosum d 45(1);Galium aparine 6(2),7,25,26,27(2),33,45(1); Gentiana asclepiadea 19(1),41(1); Geranium sylvaticum 20(1); Geum rivale 4,6,12,15,18(r),19,20(1),29;
G. urbanum 12,22,27(1),31(1),36; Glechoma hederacea 3(3),15,16,26,30(r),45(1);  Herzogiella seligeri d 10; Hypericum maculatum 33; Hypnum pallescens d 16; Impatiens parviflora 7(1),12,25(r); Mentha aquatica 24(1); Mycelis muralis 3,15; Myricaria germanica 25; Oxyrrhynchium  hians d 10(1); Petasites albus 21(1),31(1); Picea abies a 4(2),12,13(1),15(2), c 36(1); 



Annex 3
Załącznik 3
Successive No of relevé                              
Numer kolejny zdjęcia

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Field No of relevé                                        
Numer zdjęcia w terenie

274 273 276 272 275 271 156 296 312 307 308 304 277 310 309 300 298 297 299 161 313

Data                                                               
Date

7.08. 
2002

21.07. 
2006

11.07. 
2000

10.07. 
2005

13.08. 
2005

10.07. 
2005

27.08. 
2006

15.08. 
2004

15.08. 
2004

15.08. 
2005

11.08. 
2005

5.08. 
2005

15.08. 
2004

11.07. 
2006

10.07. 
2006

11.08. 
2005

11.08. 
2005

17.08. 
2004

11.08. 
2005

27.08. 
2006

15.05. 
2003

Mountain range/Region                             
Pasmo górskie/Region

BabG BabG BabG BabG BabG TatrW BabG TatrW TatrW BabG BabG Podh BabG BabG BabG BabG BabG BabG BabG KŻyw KŻyw

Location                                       
Lokalizacja SkaB SkaB SkaB SkaB SkaB Białk SkaS Białk Białk SkaS SkaS BDun SkaS SkaS SkaS SkaB SkaB SkaB SkaZ PKosz PKosz

Area of relevé [m2]                           
Powierzchnia zdjęcia [m2]  

30 40 50 30 30 30 30 40 100 100 100 100 30 100 100 100 100 100 100 100 80

Altitude a.s.l. [m]                              
Wysokość n.p.m. [m]  420 430 420 410 430 620 475 590 580 450 430 530 450 410 420 415 420 430 550 475 465

Density of layer a  [%]                         
Zwarcie warstwy a  [%] 80 80 80 80 50 80 20 50 70 100 70 80 � 100 80 60 80 60 70 70 50

Density of layer b  [% ]                        
Zwarcie warstwy b  [%] 60 30 90 80 100 40 5 50 30 20 50 20 50 50 20 20 20 10 10 20 �

Cover of layer c  [%]                             
Pokrycie warstwy c  [%]    100 100 90 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 90 100 100 100 100 100 100 100

Cover of layer d  [%]                             
Pokrycie warstwy d  [%]   0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 1 0 10 0 0 0

Number of species in relevé                          
Liczba gatunków w zdjęciu   39 31 47 34 44 32 37 34 49 36 48 27 17 49 26 26 29 29 26 22 10

Ch.^ + D. Salicetum albo-fragilis :
^Salix alba a 2 3 3 2 1 2 1 . . . . . . . . . . . . . . II
^Salix alba b 1 2 + 2 1 2 . . . . . . + . . . . . . . .
^Salix alba c . . . + . + . . . . . . . . . . . . . . .
Taraxacum officinale + + + + + + + . + + + . . + + . . . . . . III
Mentha longifolia 1 + 1 2 + 1 3 2 + . . r 1 . . . . . . . . III
Trifolium repens 1 + 1 + + 1 + r 1 . + . . . . . . . . . . III
Ranunculus repens 1 . + . + . 1 + 2 1 . . . . . . . + . . . III
Heracleum sphondylium + . . . . + + + . . 1 + . + 1 + . + . . . III
Angelica sylvestris 1 + + . + 1 + r + + + + . . . . + . . . . III
Agrostis stolonifera + + + 1 . . . 1 . 2 . . + . . . . . . . . II
Myosotis palustris + + + + + . + + . . . . . . . + . . . . . II
Vicia cracca + + r r . . 1 . . . r . + . 1 . . . . . . II
Dactylis glomerata . + + 1 . . + . . + + 2 . . . . . . . . . II
Poa trivialis 1 . . . . . + . 2 1 . . . . . . . + . . . II
Holcus lanatus 1 + + . + . + . + . . . . . . . . . . . . II
Elymus repens . . . + + . . . . + + . . . . . . . + . . II
Poa palustris . . 1 2 1 . . . . . . . + + . . . . 1 . . II
Galium palustre . . + + + . . . . . . . + . . . + + . . . II

 Ch.^ i D.* Salicion albae  + Salicetea purpureae :
Salix fragilis a 2 1 4 2 3 2 . 4 3 2 . 1 . 3 . 2 1 3 1 4 3 V
Salix fragilis b 1 2 4 1 + + . 2 . . 1 . 2 3 . . 1 + + . .
Salix fragilis c + . + . . + r r + . . . 1 + . . . . . . .
Salix purpurea b 2 . . 1 2 . . 2 . . 1 . + . . . . . . 1 . II
*Urtica dioica c 4 1 1 1 + 3 . + 2 1 + 1 1 2 . 2 3 2 + 2 . V
*Phalaris arundinacea 3 + 2 1 1 1 1 . + + . . 1 + . . + . . . . III
*Rubus caesius + 1 + . 1 . . . . . . . + . 2 . . . . . . II

Ch. Querco-Fagetea :
Alnus incana a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III
Alnus incana b 1 . . . . . . 1 . 1 1 + . 2 1 1 1 + + . .
Alnus incana c . . . . . . + r . r . . . . + . 1 + . . .
Fraxinus excelsior a . . . . . . . . 2 4 4 . . 3 4 . . . . . . II
Fraxinus excelsior b . . . . . . . . 1 + 2 . . 1 1 . . . . . .
Fraxinus excelsior c . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Festuca gigantea 2 1 2 2 + 2 + + 2 2 1 + + 1 + 1 1 + + + V
Aegopodium podagraria . 1 . . 1 . + 2 . . 1 2 . 4 + 3 + 1 4 4 3 IV
Stachys sylvatica . . . . . . r . + . . + . 1 . . + + + 1 . III
Geranium phaeum . . . . . . . + . + 1 . . + r + + 1 1 . . III
Poa nemoralis . . . . . . + . . . 2 + . 1 1 . + + . . . II
Dryopteris filix-mas . . . . 1 . . + + r + . . . . + . . . . . II
Campanula trachelium . . . . . . . + . + + r . + r . . . . . . II
Salvia glutinosa . . 1 . . 2 . . 2 + . . . + . . . . . . . II
Astrantia major . . + . . . . . 2 2 r . . . r . . . . . . II
Carex remota . . . . . . . . + + . . . + . + + . . . . II
Senecio ovatus . . r . . + . r 1 2 . . . . . . . . . . . II
Elymus caninus . . . . + . . . . + . 3 . 2 . . . + . . . II

Accompanying species /                              
Gatunki towarzyszące:
Petasites kablikianus 1 1 1 2 2 3 1 5 4 2 5 4 1 1 4 5 2 2 5 3 1 V
Chaerophyllum hirsutum 1 . + . + 2 + 3 4 2 + 4 . . . 3 2 1 1 + 1 IV
Chaerophyllum aromaticum 1 . . + . + . + 1 1 + 4 . 3 + . 1 + 1 + . IV
Galium aparine 1 1 . . . . . + . . + 3 . + . 1 1 + 4 1 . III
Petasites hybridus 1 4 . . . 3 + 3 . . + . 1 . . . . 3 + 5 3 III
Melandrium rubrum . . . + + . . . + . + . . 1 + 1 + . + r III
Lamium maculatum . . . . + + . . + + + 1 . + + 1 1 1 . . . III
Impatiens parviflora . + . . r . + . + 1 . . . + . + . + . 1 . III
Rubus idaeus . . + . 4 + . . 1 . + . . 1 + . . . . . . II
Tussilago farfara + . + . + . + + 2 1 . . . + . . . . . . . II
Plantago major . . + r + + + . + . r . . + . . . . . . . II
Glechoma hederacea 1 + . . . . . . . . 1 . . 2 . 1 1 . . . . II
Orobanche flava + . . . . . . + . + . . . . . 1 . . + . . II
Geum rivale . . . . . . . . . . + + . . r . . + + r . II
Myosoton aquaticum . . . . . + 1 + + . . 1 . . . . + . . . . II
Alliaria petiolata . . . . . . . + . . + . . 1 + + + . . . . II
Geum urbanum . . . . . . . + . . + . . + . + + . . . . II
Impatiens glandulifera + 2 . . . . + r 1 . . . . . . . . . . . . II
Geranium robertianum . . + . . . . . . . + . . . + . . . . r . II
Athyrium filix-femina . . . + . . . + + . + . . . . . + . . . . II

A.b.b.r.e.v.i.a.t.i.o.n.s. /. S.k.r.ó.t.y:. BabG � The Babia Góra Mt / Babia Góra; BDun � The Biały Dunajec River / Biały Dunajec; Białk � The Białka River / Białka; KŻyw � The Żywiecka Basin / Kotlina
Żywiecka; Podh � The Podhale / Podhale; PKosz � Koszarawa stream / Potok Koszarawa; SkaB � Skawica stream in Białka / Potok Skawica w Białce; SkaZ � Skawica stream in Zawoja / Potok Skawica w Zawoi;
PSkaS � Skawica Sołtysia stream / Potok Skawica Sołtysia; TatrW � The High Tatra Mts / Tatry Wysokie.

          Sporadic species / Gatunki sporadyczne: Achillea millefolium  7(r),13; Agrostis gigantea  7; Alisma plantago-aquatica  1; Bidens tripartita  4; Bromus hordaceus  7(1),11; Cardamine  pratensis  7(r),9(1); 
Centaurea jacea  4; C. phrygia 1; C. pseudophrygia  11; Cerastium holosteoides 7(r); Chenopodium album 7(r); Cirsium oleraceum 16,21(2); Crepis biennis 4(r); Deschampsia cespitosa  14,15(1); Festuca 
arundinacea 21; Galium mollugo  3(1); G. uliginosum  3(r),7; Lathyrus pratensis  14; Leucanthemum vulgare 7(r); Lolium perenne  6(1),9; Lotus corniculatus  3(1); L. uliginosus  7; Lychnis flos-cuculi  13( r); 
Lysimachia nummularia  20( r); Lythrum salicaria  7( r); Pimpinella major  19; Plantago lanceolata  2,11( r); Poa pratensis  5(1),6(2); Polygonum hydropiper 3,4; P. lapathifolium  4(1),6(1); P. minus  1; Prunella 
vulgaris 5,7; Ranunculus acris  6( r); R. flammula  3( r),4; Rorippa palustris 5; Rumex acetosa  7; R. crispus  5,6(1),7,9(1); Scutellaria galericulata  9; Trifolium dubium 6( r),14; T. pratense 1,2,5( r),14(1); 
Veronica beccabunga  3. 
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          Sporadic species / Gatunki sporadyczne: Agrostis canina 7(1); A. capillaris  7;Anthoxanthum odoratum  4; Arctium lappa  14;  A. tomentosum  4; Artemisia vulgaris  2,7(1); Aruncus sylvestris  18; Aster 
salignus  6(1),9(2); Atriplex patula  3(r); Barbarea vulgaris 10; Calamagrostis epigejos 7; Cardamine hirsuta 9; C. impatiens  5,10; Carduus personata  9,11; Carex hirta 7; Cirsium arvense 1,6,10,15; C. vulgare 
7(r); Crataegus monogyna b 15(1); Dryopteris carthusiana  3(1); Epilobium ciliatum  7; E. hirsutum  7(r); E. montanum  12; E. obscurum  5; E. palustre 7; E. parviflorum 6; Epipactis helleborine 14; Equisetum 
arvense  1; Euphorbia cyparissias  3(1),4; E. esula  15;  Galeopsis bifida  19; G. pubescens 8,17(r); G. speciosa  9,14,16,18(1); Glyceria notata  3,16; Hesperis matronalis 14; Hypericum  maculatum  3(r),4(1); H. 
perforatum 11(1),12,14; Juncus articulatus 1,5(r),9; Lapsana communis 2,11,19; Lycopus europaeus  1,3,9(r); Malva sylvestris  7; Matricaria maritima  subsp. inodora 4,14; Medicago lupulina  5(r); Melandrium 
album 15; Melilotus alba 1,5(r),10,14; M. officinalis 2;Origanum vulgare 3; Oxalis acetosella 9,11,14; Philonotis fontana d 16; Plagiomnium elatum d 18; Poa annua 18; Populus nigra 7(r); P. tremula b 11(1);
Prunus spinosa  b 4, c 11; Reynoutria japonica  b 6,13(1),14(2), c 6,13(1); Rumex conglomeratus  11(1); R. obtusifolius 5,6,7,9,21(r); Salix caprea b 9(1),11(1),17(r); Sambucus nigra b 16(2),18(1), c 16;
S. racemosa b 11(1),14(3), c 14(1); Senecio hercynicus 8,21; Solidago canadensis 2,10(r); Sonchus arvensis 2,3,19; S. oleraceus 7(r); Stellaria graminea 7(r); S. nemorum 3(r),19,20(1); S. uliginosa 7(r); 
Tanacetum vulgare  2,3,7,14(1); Vicia sepium  6,20(r).

Sporadic species / Gatunki sporadyczne: Acer campestre a 12, b 9(1); A. platanoides a 12(1),14(1), b 12,14,18; A. pseudoplatanus a 10(4),11(2),12, b 5(1),10, c 19; Anemone nemorosa 21; Asarum 
europaeum 8,10; Brachypodium sylvaticum 9(1),17; Carex sylvatica 9,14; Chrysosplenium alternifolium 8(1),9,20,21(1); Dentaria glandulosa 21; Impatiens noli-tangere 8,14,16; Galeobdolon luteum 10,12;
Lonicera xylosteum b 17; Lysimachia nemorum 17; Melica nutans 3; Plagiomnium undulatum d 9(1),18(1); Primula elatior 9; Ranunculus lanuginosus 19(1),20; Rumex sanguineus 11,15(1); Scrophularia nodosa 
3,7,19; Symphytum tuberosum  23; Veronica montana  18(r); Viola reichenbachiana  17(r). 

         Sporadic species / Gatunki sporadyczne: *Calystegia sepium  1,2,5(1),20; *Symphytum officinale  4,5; ^Salix viminalis  b 3(3),5(1),14(1), c 5; Salix eleagnos  b 7(1), c 19(1).



Annex 4
Załącznik 4
Successive No of relevé                              
Numer kolejny zdjęcia

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Field No of relevé                                        
Numer zdjęcia w terenie

169 174 175 176 264 265 266 267 268 269 270 170 318 316 317

Date                                                               
Data

8.06. 
2007

9.06. 
2007

8.06. 
2007

8.06. 
2007

15.06. 
2005

15.06. 
2005

15.06. 
2005

18.06. 
2005

16.06. 
2005

16.06. 
2005

16.06. 
2005

10.06. 
2004

24.05. 
2005

24.05. 
2005

25.05. 
2005

Mountain range/Region                                  
Pasmo górskie/Region                                       

TatrW TatrZ TatrW TatrW Podh Podh Podh Podh Podh Podh Podh Gorc KŻyw KŻyw KŻyw

Location                                                  
Lokalizacja PJaw PCho PJaw PJaw Białk Białk Białk Białk Białk Białk Białk PKam PKosz PKosz PKosz

Area of relevé [m2]                           
Powierzchnia zdjęcia [m2]  

50 30 30 30 30 30 40 30 50 30 30 30 30 30 35

Altitude a.s.l. [m]                              
Wysokość n.p.m. [m]  

820 900 880 850 790 680 620 650 800 685 695 660 370 380 540

Density of layer b  [%]                          
Zwarcie warstwy b  [%]

0 0 0 0 100 60 30 20 20 10 60 20 40 20 20

Cover of layer c  [%]                             
Pokrycie warstwy c  [%]    

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Cover of layer d  [%]                             
Pokrycie warstwy d  [%]   

0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 1 0 0 0 20

Number of species in relevé                           
Liczba gatunków w zdjęciu   

31 13 24 13 27 36 35 42 35 42 43 29 14 10 24

Ch. Salici-Myricarietum *+ Ch. i D^. Salicetea purpureae :
*Salix eleagnos b . . . . 5 3 2 1 2 1 3 2 . . . III
*Salix eleagnos c 1 5 1 4 . . . . . . . 2 2 . . III
Salix fragilis b . . . . . . . . . . + . 2 . . I
Salix purpurea b . . . . 1 1 1 1 . + + . . 2 2 III
Salix purpurea c . . . + . . . . . . . . . . . I
Salix viminalis b . . . . . . . 1 . . . . . . . I
*Myricaria germanica c . . . . . + 1 . + + . + . . . III
^Urtica dioica + + . . . . . + . . . . 1 1 + III
^Calamagrostis pseudophragmites . . . . . . + . . . 1 . . . . I

Ch. Molinio-Arrhenatherethea :
Taraxacum officinale 1 + . 1 . . + + + 1 + + . . 1 IV
Ranunculus repens 1 + + + + . . . + + 1 1 . . . IV
Galium mollugo . . . . + + + 1 + + 1 + 2 2 . IV
Prunella vulgaris r r . . . + + . + 1 + + . . . III
Deschampsia cespitosa + 1 + . + + . + . . . 1 . . . III
Myosotis palustris r . + . + . . + . 1 1 . . . . III
Ranunculus acris . r . . . + 1 . + + . . . . + III
Dactylis glomerata . . . . 1 . 1 1 + . 1 . 1 . . III
Cerastium holosteoides . . . . . + . + + 1 + . . . . III
Agrostis stolonifera . . . . . . + . 1 1 1 . . . . II
Carum carvi . . . . . . 1 . + + + . . . . II
Leontodon hispidus . . . . . + + . + . + . . . . II
Alchemilla monticola . . . . . + + . + + . . . . . II
Festuca rubra . 1 . . . . . + + . . . . . . II
Lotus corniculatus . . . . . . . + + + . . . . . II
Cardamine pratensis . . + . . + . + . . . . . . . II
Mentha longifolia 1 . . + . . . . . . . + . . . II

Ch. Querco-Fagetea : . . .
Alnus incana a . . . . . . . . . . 1 . . . . III
Alnus incana b . . . . 1 + + . . 3 1 . . . .
Alnus incana c . . . . . . . + 1 . . . . . 1
Fraxinus excelsior b . . . . . . . + . . . . . . . I
Aegopodium podagraria c . . 2 . . + . . . . . 1 2 2 2 III
Poa nemoralis c 1 1 + + . . . . . . . . . . . II
Elymus caninus . . . . 1 + . + . . 1 . . . . II
Cruciata glabra . . + . + 2 . . . + . . . . . II
Stachys sylvatica 1 . . . . . . . . . . + . . + II
Anemone nemorosa . . . . + . . . . . . + + . . II

Accompanying species /                                   
Gatunki towarzyszące:

. . .

Picea abies b . . . . . 2 2 . . . . 1 . . . III
Picea abies c . . + + . . . . + . + . . . .
Petasites kablikianus c 4 5 5 5 5 3 5 4 4 3 3 4 4 3 4 V
Chaerophyllum hirsutum 1 . 1 . 1 + + 2 . . 1 1 . . . III
Fragaria vesca 1 . . r 1 + + . + . . . . . . III
Geum rivale . . + . + + . + . . + 1 . . . III
Silene vulgaris . . r . + . + . + + + . . . . III
Orobanche flava r + 1 + . + . . . . . . . + . III
Angelica sylvestris + . . . . . . 1 . + + 1 . . + III
Carduus personata . . . . + + + + . . . + . . . II
Veronica chamaedrys . + + . . + . + . . . . + . . II
Hypericum maculatum . . . . . . . + 1 1 1 . . . . II
Arabis alpina . . . . + . . + . 1 1 . . . . II
Poa palustris . . . . . 1 + . . + + . . . . II
Melandrium rubrum . . + . . + . . . + + . . . + II
Rubus idaeus 1 . . . . + . + . . . . 3 + . II
Anthoxanthum odoratum . . . . . . . . 1 1 1 . . . . II
Medicago lupulina . . . . . . . . + + + . . . . II
Linum catharticum . . . . . . 1 . + . + . . . . II
Lamium maculatum . . . . + . + + . . . . . . + II
Tussilago farfara . . . . . . . . . 1 1 . . . 1 II
Heracleum sphondylium . . . . . . + . . . + . . . + II
Petasites hybridus . . . . . . . . . . . . 1 + 2 II
Agrostis capillaris . . . . . . . 1 . . . . . + + II

A.b.b.r.e.v.i.a.t.i.o.n.s. /. S.k.r.ó.t.y:.  Białk � The Białka River / Białka; Gorc � The Gorce Mts / Gorce; KŻyw � The Żywiecka Basin / Kotlina Żywiecka;  PCho � Chochołowski 
stream / Potok Chochołowski; PJaw � Jaworowy stream / Potok Jaworzyna; PKam � Kamienica stream / Potok Kamienica; PKosz � Koszarawa stream / Potok Koszarawa; Podh � The 
Podhale / Podhale; TatrW � The High Tatra Mts / Tatry Wysokie; TatrZ � The Western Tatra Mts / Tatry Zachodnie.
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         Sporadic species / Gatunki sporadyczne: Achillea millefolium  6,9,15; Alopecurus pratensis  8; Arrhenatherum elatius  5; Bellis perennis  10; Cirsium oleraceum  12;
C. palustre  2(r); C. rivulare  1(r); Crepis biennis 11; C. paludosa 3,12(1); Equisetum palustre  8; Festuca pratensis  8,9; Filipendula ulmaria   12(1); Galium uliginosum 3,6; 
Lathyrus pratensis  7; Leontodon autumnalis 4(r); Leucanthemum vulgare  7; Lotus uliginosus 11; Lychnis flos-cuculi 10,11; Pimpinella major  5; Plantago lanceolata  19(1); Poa 
pratensis  4(1); P. trivialis  8(1); Polygonum bistorta 10; Potentilla reptans  6; Rhinanthus minor 6,9; Rumex acetosa 8; Trifolium hybridum 9; T. pratense  6,10; T. repens  1,15.

          Sporadic species / Gatunki sporadyczne: Acer pseudoplatanus  8,9; Astrantia major  6; Caltha laeta  1,8; Chrysosplenium alternifolium  12,15; Dentaria bulbifera  15; 
Dentaria  glandulosa 15; Dryopteris filix-mas  8; Euphorbia amygdaloides  6; Ficaria verna  13,15; Galium schultesii 5; Geranium phaeum  5; Impatiens noli-tangere  1; Galeobdolon 
luteum 12; Luzula luzuloides  7; Melica nutans 6; Phyteuma spicatum 8; Primula elatior 1(r),3( r),12( r); Ranunculus lanuginosus 1,12; Veronica montana 12.

          Sporadic species / Gatunki sporadyczne: Ajuga reptans 5(1); Alchemilla acutiloba 1,5; A. crinita 10; A. xanthochlora 1 0,11(1); Arenaria serpyllifolia 9,10; Calamagrostis 
arundinacea 1(1),12(1); Cardaminopsis arenosa 9(1); Cerastium arvense 9; C. tatrae 10,11; Chaerophyllum aromaticum 13,14(1); Chamaenerion angustifolium 8(1); Dentaria 
glandulosa 1;  Equisetum arvense 11; E. pratense  3(r); Galium palustre 5,7; Geranium robertianum 8,10; Geum urbanum 8,10(1); Leucanthemum waldsteinii 3,7; Luzula sylvatica 
3(r); Maianthemum bifolium 1; Mycelis muralis 5(1); Oxalis acetosella 4(r),12; Petasites albus 7(1); Plantago major 11; Poa annua 10(1); P. compressa 10(1); Polygala amara 
ssp. brachyptera 6,7(1); P. amarella 7; Rhinanthus species 7(1); Rumex alpestris 8,10; R. obtusifolius 10; Salix silesiaca 11; Sambucus nigra 13(1); Scabiosa lucida 7,9; Senecio 
subalpinus 11; Sorbus aucuparia 7; Stellaria nemorum 1,15; Symphytum tuberosum 12(1); Thalictrum aquilegiifolium 1(1),3( r); Thymus pulcherrimus 8,9; T. pulegioides 7; 
Trichocolea tomentella  d 8(1),11; Trifolium medium 9,11; Valeriana sambucifolia 1(1),6; Veronica 
beccabunga 10; Vicia sepium 3( r); Viola palustris 12; V. tricolor 11.



Annex 5
Załącznik 5
Successive No of relevé                  
Numer kolejny zdjęcia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74

Field No of relevé                           
Numer zdjęcia w terenie 280 279 282 281 290 313 301 286 283 284 288 289 285 287 158 317 210 192 291 314 292 294 293 178 154 96 166 11 17 157 127 159 200 306 173 303 211 305 315 278 153 171 162 311 187 76 295 3 129 28 36 34 115 47 9 186 112 168 258 194 254 72 128 8 155 163 302 245 4 191 182 255 247 316

Date                                           
Data 

12.08. 
2005

7.08. 
2004

15.08. 
2005

15.08. 
2005

11.07. 
2006

10.08. 
2005

5.08. 
2005

18.08. 
2005

15.08. 
2005

15.08. 
2005

17.08. 
2005

11.07. 
2006

15.08. 
2005

17.08. 
2005

27.08. 
2006

25.08. 
2005

6.08. 
2005

6.09. 
2005

11.08. 
2006

10.08. 
2005

11.08. 
2006

11.08. 
2006

11.08. 
2006

21.07. 
2007

24.08. 
2006

15.06. 
2001

3.06. 
2007

15.06. 
1994

20.08. 
1994

27.08. 
2006

11.07. 
2003

27.08. 
2006

11.06. 
2007

5.08. 
2005

6.08. 
2007

5.08. 
2005

6.08. 
2008

5.08. 
2005

10.08. 
2005

11.07. 
2006

24.08. 
2006

6.08. 
2007

27.08. 
2006

6.08. 
2005

6.08. 
2007

21.08. 
1995

16.08. 
2005

26.05. 
2001

11.07. 
2003

15.07. 
1995

25.06. 
1994

25.06. 
1994

21.07. 
2001

20.08. 
1995

25.05. 
2001

8.06. 
2007

15.06. 
2001

6.08. 
2007

20.07. 
1951

6.08. 
2007

15.06. 
2005

25.06. 
1995

11.07. 
2003

25.05. 
2001

27.08. 
2006

27.08. 
2006

5.08. 
2006

15.06. 
2005

15.06. 
2005

6.08. 
2006

6.08. 
2007

18.06. 
2005

18.06. 
2005

24.05. 
2005

Mountain range / Region                 
Pasmo górskie / Region       BabG BabG BabG BabG BabG BabG BabG BabG BabG BabG BabG BabG BabG BabG BabG BMał Biesz Biesz BabG BabG BabG BabG BabG Biesz BabG BabG Pien BabG BabG BabG BŚl BabG Biesz BabG Podh BabG Biesz BabG BabG BabG BabG Podh BabG BabG Biesz BabG BabG Gorc BŚl BabG BabG BabG Biesz BabG Gorc Biesz TatrZ Podh Gorc Biesz Podh BabG BŚl Gorc BabG BabG BabG Podh Gorc Biesz Biesz Podh Podh KŻyw

Location                             
Lokalizacja SkaS SkaZ SkaS SkaB SkaZ SkaB SkaB SkaZ SkaS SkaB SkaB SkaB SkaB SkaZ SkaS PTarg PHyl PTer SkaZ SkaZ SkaZ SkaZ SkaZ PWoł SkaS PMar Dunaj PRybn PJaw SkaS PLeś SkaS PNas SkaS BDun SkaZ SanS SkaZ SkaS SkaS SkaS Białk SkaS SkaS PWoł PJał SkaZ PPor PLeś PJaw PJaw PJaw TarnN PJaw PKam PWoł PCho Białk PKam PTer Białk PJaw PLeś PKam SkaS SkaS SkaB BDun PKon PTer PWoł Białk Białk PKosz

Area of relevé [m2]                          
Powierzchnia zdjęcia [m2]              

30 30 30 30 25 100 100 35 30 25 40 40 30 40 30 30 30 50 40 100 25 30 30 30 40 150 30 40 100 30 30 40 30 100 25 100 30 100 100 40 30 50 30 100 30 80 30 20 10 60 70 70 60 60 50 30 25 30 15 50 25 50 20 100 80 25 100 25 25 30 30 25 20 30

Altitude a.s.l. [m]                            
Wysokość n.p.m. [m]  440 520 475 400 500 410 430 495 470 415 420 400 410 500 450 395 495 755 580 485 580 590 585 720 480 580 400 730 710 475 415 445 720 465 650 540 465 500 435 445 500 720 435 410 675 650 590 600 650 685 700 780 750 800 620 680 810 450 695 765 720 655 450 700 450 420 410 625 650 740 720 520 580 365

Slope inclination  [degrees]             
Nachylenie [stopnie]

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 50 � � � � � � � � � � � � � � � � � 35 � � � 25 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

Exposure                               
Ekspozycja � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � E � � � � � � � � � � � � � � � � � W � � � SW � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

Cover of layer c  [%]                       
Pokrycie warstwy c  [%]    100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 80 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 90 80 100 100 100 100 100 100 100 80 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 90 100 70 100 100 100 50 80 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Cover of layer d  [%]                       
Pokrycie warstwy d  [%]   0 5 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 5 5 10 10 0 5 0 10 0 0 5 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 40 0 0 0 0

Number of species in relevé            
Liczba gatunków w zdjęciu   26 37 36 29 25 27 31 29 29 26 31 28 38 45 19 14 24 43 28 48 18 20 21 26 23 44 18 14 10 36 14 21 18 27 18 33 25 26 24 21 17 17 12 24 28 13 23 17 15 13 24 19 14 12 16 19 15 21 26 18 9 12 14 5 24 14 49 16 13 7 11 12 6 10

Ch. + D.*Phalarido-Petasitetum 
hybridum :
Petasites kablikianus 2 4 3 5 4 3 3 3 4 4 5 3 4 3 3 3 1 4 1 3 4 5 5 5 4 4 4 4 5 1 4 3 5 2 2 2 4 2 2 3 4 3 4 4 4 5 5 3 3 5 5 5 5 3 4 5 5 3 5 4 4 5 5 3 5 5 3 5 4 4 5 5 4 2 V
Petasites hybridus 3 4 5 3 + 3 . 5 2 1 1 5 5 4 5 4 4 + 3 . . . . 3 . . 1 . . 5 1 5 1 4 3 . . . + . 1 3 . . . . . . . . . . . . . 2 . 2 1 . . . . . . . . 3 . 1 3 . . 2 III
*Myosoton aquaticum + 1 1 + . 4 r 1 + + 1 + . 1 + 1 . . . . . + + . 1 . . r . . . 1 . + . . . . . . . . . . . . + . . . . . . . r . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . II
*Angelica sylvestris + 1 + + + + + . . . + . 1 . . + . . + + + r . . . + + + + + . . . . . . . . . . . + . . . . . . . . . . . . . . . . + . . . . . . . . . + . . . . II
*Cirsium oleraceum + + . + . . r . . . . . . . . 1 + . . . . . 1 . . . . r . . . . . . . 1 . + . . . . . . . . . . . . . 2 . . . . . . + . . . . . . . . . 1 . . . I

Ch. + D.* Aegopodion 
podagraria :
*Aegopodium podagraria . + + + + 3 1 + 2 + + . 1 + + 1 . + r 1 . + . . . . . + . 2 . + . 1 3 1 1 2 2 3 + 1 1 1 2 3 1 1 1 . . . . . . . . . . + 1 2 r . + . . . . . . . III
*Melandrium rubrum 1 . + + . 1 . . . + . + + . . 1 1 1 . + . . . + + r . . . + . . . . r + . . . . . . + . . . + 1 r + + + + 1 + + r . . . . . . + . . . . . . . . III
Lamium maculatum + 1 . + r + 1 . + . . . . . . 1 + . 1 . + + + + . . . . . . . + . . 1 . 2 . . + . . . . r . . . . . . . . . . . . . + . . . . . . . . . . . . . II

Ch. + D.* Glechometalia 
hederaceae + Ch. Galio-
Urticenea ^ + Ch. Artemisietea #:

#Urtica dioica 3 2 2 2 2 2 2 2 3 1 + 2 2 2 1 1 1 1 1 1 . 2 + + 1 . . 1 1 2 1 2 + + + 1 . 2 + 1 3 . 1 . . 1 + + . . 1 1 . . 1 . + + + . 1 + . + 1 1 3 1 1 . + . . IV
#Chaerophyllum aromaticum + 1 1 + + 2 1 . 1 . . + + . + 2 3 . . 2 + 1 . 1 1 . . . . + + . . 1 . 1 + + + + + 1 1 . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 + + . . . . + . III
^Galium aparine 1 3 + + 2 4 2 1 3 + + 2 + + . + . + + . + + 1 . . . . . . . . . . . . . 1 . . 1 1 . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . + . . . . . 1 2 . . . 1 . II
Elymus caninus 1 . + + + . . 1 . + . . + + + . . . + . . . + . . . . . + . . . 1 . . 1 1 . . . . . + + . . . . . . . . . + 1 1 . 1 . + . . . . . + . . . . . 1 II
*Heracleum sphondylium + . . . . . . + . 1 . . . + + 1 . + . 1 + . . + . . . . + 1 . . + . 1 . r . r . . . + + 1 . . . + . + . . . . . . . . . . 1 . . . + + . . . . . II
Glechoma hederacea + + . 1 . . 2 + . 1 . + + + . . . + . + . . . . . . . . . . . . + . . r + . 1 . . . + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + . . . . 1 2 II
^Impatiens glandulifera 1 2 . . . + . 1 + . 1 . . + . . . . + . + . . 1 . . . . . . 1 . . . + . . . 1 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + . 1 . . . . . . II

Ch. Molinio-Arrhenatheretea :
Mentha longifolia + + + + . 1 . 1 + . 1 . + 1 + 1 . + . . . . . + 2 + . . . + . 1 1 . 1 . 1 . r 1 . . 3 + . . . . . . + r 2 . . . . 1 2 . . . . . 1 2 1 . . . 1 . . III
Ranunculus repens + + . 1 + . . + . . 1 . 1 + + 2 1 . 1 . . + 2 . + . . . + . + + 1 + . . . + + + r . . + . . . . . . . + . . . + . + . . . . . + + + . 1 . 2 . . III
Dactylis glomerata . + . . . . . + . + + . . . . 1 . + + + . . + . + . r . . . + . . 1 . . . . + . 1 1 . + . . . . . . . 2 . . . . . . . + . r . 1 + + 1 1 . 1 + + 1 III
Deschampsia caespitosa . . . 1 . + . . 1 . . . 1 + + . . . 3 . . . r . . . . . . . . + . . + 1 . + . . + . . + . . 1 . . 1 . . . . 1 + . . . . r . . . . . . + . . . . II
Vicia cracca . . + . . + . . . + . + + + . . . + . . + . . + . . r . . . . . . . . . . 1 1 . . . . + . . . . . . . . . . . . . . . . r . . + . . . + . . . . II

Accompanying species /     
Gatunki towarzyszące:

I

Myricaria germanica b . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 . . . . . . . . . . . . . . . I
Salix purpurea b . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . I
Chaerophyllum hirsutum c 1 . + + 2 . 2 + + . . 1 1 + 1 2 1 . . 2 . . 1 . 1 + . 1 1 1 . 1 + 1 1 2 + 1 . . + 1 + . + + 1 1 + 3 + + + 2 2 + 3 . 1 r . 2 2 . 1 1 1 . 1 2 + . . IV
Festuca gigantea . 2 + 1 . 1 r + 1 . . + 2 1 1 + . . 1 2 1 1 1 + . 1 . . . 1 . + . 2 . + . . + 2 + . + + . . + . . . . . . . . + . . + . . . . . . . 1 . . + . . . III
Stellaria nemorum . . . + . . . 1 . . . 1 . . . 2 3 . + . . + + 1 . . + . + . 1 1 . . . . . . . + . + . . 1 1 1 + . . . . 1 . + + . + 1 . 2 + . . 1 . . . . . . . II
Orobanche flava . 1 + + 1 . + + 1 + 1 . + + . . . 1 . + + 1 . . . . 1 1 . . . . + . . . 1 . . . . . . . . + . . . . . . . . . . . + . . . . . . . . . . . . 1 2 II
Stachys sylvatica . . . + . + + . . . . 1 + . . 1 + . . . . + r 1 2 + . . . . 1 . . . . 2 . . . . 1 . . . . + . . . . 2 1 . . . . . + + . . + . . + . . . . . + . . II
Impatiens noli-tangere + + + + + r + + + + + r + 1 1 r 1 1 + + II

                                    

A.b.b.r.e.v.i.a.t.i.o.n.s. / .S.k.r.ó.t.y:. BabG � The Babia Góra Mt / Babia Góra; BDun � The Biały Dunajec River / Biały Dunajec; Białk � The Białka River / Białka; Biesz � The Bieszczady Mts / Bieszczady;  BMał � The Small Beskid Mts / Beskid Mały; BŚl � The Silesian Beskid Mts / Beskid Śląski;  Dunaj � The Dunajec River / Dunajec; Gorc � The Gorce Mts / Gorce; KŻyw � The Żywiecka Basin / Kotlina Żywiecka; PCho � Chochołowski stream / Potok Chochołowski; Pien � The Pieniny Mts / Pieniny; PHyl � Hylaty stream / Potok Hylaty; PJał � Jałowiecki stream / Potok Jałowiecki; PJaw � Jaworzyna 
stream / Potok Jaworzyna; PKam � Kamienica stream / Potok Kamienica; PKon � Koninki stream / Potok Koninki;  PKosz � Koszarawa stream / Potok Koszarawa; PLeś � Leśna stream / Potok Leśna; PMar � Marków stream / Potok Marków; PNas � Nasiczniański stream / Potok Nasiczniański; Podh � The Podhale / Podhale; PPor � Poręba stream / Potok Poręba;  PRybn � Rybny stream / Potok Rybny; SkaB � Skawica stream in Białka / Potok Skawica w Białce; SkaS � Skawica stream in Skawica / Potok Skawica w Skawicy;
SkaZ � Skawica stream in Zawoja / Potok Skawica w Zawoi; PTarg � Targaniczanka stream / Potok Targaniczanka; PTer � Terebowiec stream / Potok Terebowiec; PWoł � Wołosatka stream / Potok Wołosatka; TarnN � Tarnawa Niżna village / Tarnawa Niżna; TatrZ � the Western Tatra Mts / Tatry Zachodnie. 
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          Sporadic species / Gatunki sporadyczne: Calystegia sepium  21,40; Filipendula ulmaria 23,34,36,37(1),45(2),72,73(1); *Geranium pratense  2,3,11,13,19; Lamium album  72(1); Phalaris arundinacea  1(1),2,3,5,7(1),8,9,10,12(2),13(1),14(1),20(1),21,25,37(1).

          Sporadic species / Gatunki sporadyczne: Alliaria petiolata  1,8,11,20(r); Anthriscus sylvestris  11(1),14,31(1),33,42(2); #Arctium lappa  3; #A. minus 67(1); #A. tomentosum  8,17; #Artemisia vulgaris  2,3,8,43(r),65(1),67,74(1); #Aster x salignus  1(2),7; *Campanula trachelium  1,2(1),3,9(1),10,11,14,20,37,39(r),49(r),67; # Cardamine impatiens  18(1),24(r),27,38,56,60(1); ^Carduus crispus  1,9,10,11,12,14,19(r),21(1),23; # Chaerophyllum temulum  24,37,71(1); #Cirsium arvense  2(1),3,5,6(1),9(1),10,13,14,35,39,40,58,67(1); # C.  vulgare  26,65(r); #Epilobium hirsutum  11,14,32,65,66; #E. montanum 
18,24,26(1),43(r),53; #E. parviflorum 14; #Galeopsis pubescens  20,38(1),48(r),67; #Geranium robertianum 3,18,20(1),27(r),30(r),33,48(1),51,67(r); Geum urbanum 2,3(r),4,9,12,35,38,47; # Impatiens parviflora  6,12(1),14,20,26,30,36,39(1),40(r),44,67; # Melilotus alba  40,67,74(1); *Pimpinella  major  26(r); ^Rubus caesius  20,36(1),39(1); #Rumex alpinus  24; #R. obtusifolius 4,5(1),8,10,11,13,14,16,18(r),40,42(r),57; # Solidago canadensis 6(1),34(r); #Tanacetum vulgare  2,8(1),9(1),10,11,14,16,18(r),20,32(1),58,65(1),66(r),67(1),74(1); * Veronica chamaedrys 
17(1),29( r),45(1),62(r); *Vicia sepium  2(1),3,4,9,12,22,35,45,61.

          Sporadic species / Gatunki sporadyczne: Achillea millefolium  3,12(1),66(r); Agrostis gigantea 20,68; A. stolonifera  5,10,11,30,34(2),44(1),48(1),67(2); Alopecurus pratensis  9,10(1),13(1),35,40(3),44; Arrhenatherum elatius 49(3),72; Caltha palustris  30,55(r); Cardamine pratensis  8,10,13,15(r),20,56(1); Cerastium holosteoides 20,,26,37,60(1); Cirsium palustre  6,28,34,40,56,65(r); Crepis biennis  20(1),42(r),72; C. paludosa  18(r),28(r); Equisetum palustre 34,63(r); Festuca rubra  58(1); Galium mollugo  35,39(2),45(r),59,61,67; Holcus lanatus  2,3(1),10,13,67; Juncus effusus  33; Lathyrus pratensis  68(1); 
Leontodon autumnalis  26,55(1),69; Leucanthemum vulgare  18(r),26,53(1),55(1); Lolium perenne 38; Lotus uliginosus  67; Lychnis flos-cuculi  18(r),68; Lysimachia nummularia  17,20(1),59,67; L. vulgaris 29(r); Myosotis palustris  8,10,11,13,15,18,24(r),30,32,45(1),48,50(r),59,60(r),67; Phleum pratense  19,26,39,67,68(2); Plantago lanceolata 12,14,21,22,26;  Poa pratensis  13,18,26,35(2),38,43,45(1),67(1),68,69; P. trivialis  6,17(1),18,35(1),42(1),51(r),56,58(1),67; Potentilla anserina 35(r); Prunella vulgaris  13,18,19,21,26(1),28(1),59(1); Ranunculus acris  2,26,55; 
Rorippa sylvestris 13; Rumex acetosa 18(r),26,30; R. crispus  11,13,14,26(2),32,65(r),67(1); Taraxacum officinale 3,9(1),11,22,23,24,26(1),27,37(2),42(r),44,45(r),48(1),57,74(1); Trifolium hybridum 18,45,53(1),69(1); T. montanum  53(1); T. pratense  8,26(1),30,37(1),45,65(1),67(1); T. repens 5(1),12,13(1),26(2),34,66; Valeriana officinalis  3,50. 

           Sporadic species / Gatunki sporadyczne: Abies alba 18( r),60( r); Acer pseudoplatanus  7,9,18(1),19,22,25,27,30,41,47,56(r),60; Agrostis canina  25(1),32(1),35,65(1); A. capillaris  16,41,65(2),74(2); Ajuga reptans  24,53,71; Alchemilla glabra  26,57; Allium ursinum 46(1); Alnus incana 4,5,13(r),20(1),21(1),25,28(r),36,39(1),44(1),47,54(r),65(1),67; Anemone nemorosa  63; A. sylvestris  68; Aquilegia vulgaris  27(1); Arabis alpina  57; Asarum europaeum  7(r),36(1),38,47; Astrantia major  5,15(r),20(1),30,34,36,37(2),38,45(2),59,67(1); Athyrium filix-femina 7,10,14,20(1),22,23,30(r),36,38,44,47,49(1),52(r),54;
Atriplex patula 44; Bidens tripartita  11,12,14,30(r); Brachypodium sylvaticum  7(1),33,67; Brachythecium  rivulare  d 24(3),50,52(1),56(1),70(3); B. rutabulum d 6,18(3),50; Bromus inermis  67(r); Calamagrostis arundinacea  14,48(1),64(1); C. epigejos 37,58(4); Caltha laeta  51(r),57; Campanula glomerata  45(1),58(r); C. rapunculoides  27(r); Cardamine amara  59; C. flexuosa 33(r); C. hirsuta 11,14,56(1); Cardaminopsis arenosa  34(r); Carduus personata 7(r),34,36,38,72; Carex ovalis  18(r); C. remota 30(r),38; C. sylvatica 
17,18,36,44,48(r),55,60(r); Chamaenerion angustifolium  4(1),18(r),26,31(3),48(1),52(r),61(1);  Chrysosplenium  alternifolium  7,20(r),50(1),51(1),67(1),71(r); Cirriphyllum piliferum d 2; Cirsium erisithales   27(r); Conyza canadensis  11; Dentaria bulbifera  18,51(r),52(r),56(r); D. glandulosa  51,52; Digitalis grandiflora  49; Dryopteris carthusiana  14,51(r),52(r); D. dilatata  2,49(1),55(r); D. filix-mas  5,9,14,19,21,23,27(1),36; Elymus repens 10,11,13,14(1),20(1),38,39,44,47,72; Epilobium ciliatum  30(r); E. obscurum 3,9,13; E. palustre  14; E. roseum  30(r),32(r); Epipactis helleborine  44; 
Equisetum arvense  18(1),68(2); E. pratense  42,58(r),60; Euphorbia amygdaloides  59; E. esula  67; E. peplus  26(1),58(r); Eurhynchium angustirete  d  50(1); Fagus sylvatica  18(1),60(r); Fragaria vesca 30(r),45,49(r); Fraxinus excelsior  25,30(r),36(1),41(1),63(r); Funaria hygrometrica 18(1); Galeobdolon luteum  2,17(2),30,33,36,41,44,46,47(1),51(1),52(1),53(1),54(2),59(2),63; Galeopsis bifida  6(1); G. speciosa  24(r),45(r); G. tetrahit 47; Galium odoratum 23,26,60(r); G. palustre  7,12,14,19,20(r),44,67; G. sylvaticum 31(1),63; G. uliginosum 1,5(1),8,12,14,22,45(r),65; Gentiana asclepiadea
49; Geranium dissectum 34; G. phaeum  7,17(1),20(2),36(2),38(1),45(1); Geum rivale  20(1),36,50(r); Glyceria fluitans  67(1); G. notata  15,18; Heracleum mantegazzianum  35(3); H. sosnowskyi  68; Hesperis matronalis 7(2),37(r); Hieracium murorum  3; Hypericum maculatum 55(r); H. perforatum  19,20; Juncus  articulatus  8,14; J. bufonius  14; Lapsana communis  7,44; Leucanthemum waldsteinii  28,29,59; Lunaria rediviva  18; Luzula luzuloides 18(r); L. sylvatica  60(r),69; Lycopus europaeus  11,13,14; Lysimachia nemorum  6,7(1),16,20(1),63,67; Medicago falcata   65(r); M. lupulina 
2,8,26; Melica nutans 30(r); Mercurialis perennis  27; Mnium spinulosum  d 62; Moehringia trinervia  18,30,59,60; Mycelis muralis 26(r),27(r); Oxalis acetosella  6,30,47,49,51(2),52(1),54; Pimpinella saxifraga  37; Plagiomnium affine d 2; P. elatum d 24(1),70(1); P. undulatum  d 3(1),46(2); Plantago major  9,13,20,26,67; P. media  17(r); Poa annua 19,26(1); P. nemoralis  20,33(1),39(2),45,56; P. palustris 2,4,7,18(r),19,25(r),67; Polygonum hydropiper 1,34,40,67; P. lapathifolium  15(r),30(r); P. minus  11(1); P. persicaria  12; Prenanthes purpurea 51(r),60(r); Primula elatior 23,47,50,59; 
Ranunculus lanuginosus  3,5,11,12,19,20,26,31,34(r),36,47,52(1),54(1),55(1),57,62; Rhizomnium punctatum  d 7(1),46(1); Rhytidiadelphus squarrosus  d 51(1),54; Rorippa palustris  18,26(1),58; Rubus idaeus 6,20(r),25,31(1),36,37(1),39(1),45,46(1),48(r),49(1),51(1),52(1),54(1),56(r),59; R. species  30(r),31,37,49; Rumex conglomeratus 1,4,34(1),38; Rumex sanguineus  9,20(1),34(1),36,38,39; Salix cinerea 51(r); S. fragilis  5,12(r),13(r),15,19(r),21,26,32,34(1),39; S. purpurea 12,26,74; S. silesiaca  51(r),57(1); S. viminalis  9,55; Salvia glutinosa  3,20,36(2),47; S. verticillata  26; Sambucus
ebulus 27(1); S. nigra  25,65; S. racemosa  36(r); Sciuro-hypnum reflexum  d 51(2); Scrophularia nodosa 25,26,30(r),38,49,53(1); S. scopolii 18(r),45(r),56; Sedum acre 26; Senecio hercynnicus 18(r),36(1),44,48,67,69(1); Senecio ovatus 2(1),3(1),4,7,16,19,20(2),23(2),26,27(1),30,36,47(1),51,52(1),59; S. sylvaticus  27(1); Silene vulgaris  58(r); Solanum dulcamara  58(r); Sonchus arvensis  67(1); S. oleraceus 14; Stellaria media  1,3,14(1),19,20,32; Symphytum cordatum  33; S. officinale 22,44,47,58,68; Thalictrum aquilegiifolium  2(1),23; Tussilago farfara 14,20(1),26(1),32,37(1),39,67,74(1);
Veronica beccabunga  ,318(1),60; V. montana 18,26; V. persica  17; Vicia sativa  68; Viola reichenbachiana  3,27(r),63. 



Annex 6
Załącznik 6
Successive No of relevé                                       
Numer kolejny zdjęcia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74

Field No of relevé                                              
Numer zdjęcia w terenie 212 213 147 136 139 142 138 140 137 141 146 144 148 220 215 145 143 224 217 152 149 151 150 216 219 230 105 103 218 226 12 241 18 202 120 62 46 198 181 5 193 10 1 7 2 214 6 16 134 118 79 59 38 177 184 63 100 106 185 51 32 13 19 246 61 101 196 119 165 108 49 52 126 199

Date                                                                    
Data

20.06. 
2008

21.06. 
2008

16.07. 
1994

16.07. 
1994

16.07. 
1994

16.07. 
1994

16.07. 
1994

16.07. 
1994

16.07. 
1994

16.07. 
1994

16.07. 
1994

16.07. 
1994

16.07. 
1994

25.07. 
1994

25.07. 
1994

16.07. 
1994

16.07. 
1994

25.07. 
1994

26.07. 
1994

10.06. 
2003

10.06. 
2003

10.06. 
2003

10.06. 
2003

20.07. 
1994

20.07. 
1994

17.07. 
1994

16.07. 
1994

14.07. 
1994

16.07. 
1994

20.07. 
1994

24.06. 
1995

15.08. 
1995

15.06. 
1995

11.06. 
2001

20.07. 
2001

12.08. 
1995

21.08. 
1995

28.07. 
1994

21.06. 
2001

15.08. 
2001

8.06. 
2003

25.05 
2001 

15.07. 
2001

25.05. 
2001

15.07. 
2001

20.07. 
1994

27.05. 
2001

25.08. 
1994

19.07. 
1997

20.07. 
2001

25.08. 
1995

25.06. 
1995

20.08. 
1995

21.06. 
2007

8.06. 
2007

13.08. 
1995

25.06. 
2001 

20.07. 
1998

8.05. 
2005

21.08. 
1995

8.08. 
2005

15.08. 
1995

15.08. 
1995

20.07. 
1998

12.08. 
1995

25.06. 
2001

9.06. 
2007

20.07. 
2001

18.05. 
2007

14.07. 
2001

15.07. 
1995

25.07. 
1995

21.06. 
1998

10.06. 
2007

Mountain range / Region                                  
Pasmo górskie / Region       BabG BabG BabG BabG BabG BabG BabG BabG BabG BabG BabG BabG BabG TatrW TatrW BabG BabG TatrW TatrZ Kark Kark Kark Kark TatrW TatrW TatrZ TatrZ TatrZ TatrZ TatrW BabG Polic BabG Biesz Biesz BabG BabG Biesz Biesz  Gorc Biesz  Gorc  Gorc  Gorc  Gorc TatrW  Gorc BabG BŚl Biesz BabG BabG BabG BNis Biesz BabG BabG TatrZ Biesz BabG BabG BabG BabG Podh BabG BabG Biesz Biesz BŻyw TatrZ BabG BabG BŚl Biesz

Location                                                        
Lokalizacja AkP AkP AkP AkP AkP AkP AkP AkP AkP ZPS AkP AkP AkP SiklW SiklW AkP AkP MOko WKra MSnK MSnK MSnK MSnK MOko DRoz DTom KomW PKos WKra DRyb PRybn PSkaS PRybn PTer PTer PMar PMar PTer PWoł PKon PTer PKam PKam PKam PKam DRoz PKam PJaw PLeś PTer PJał PRybn PRybn PJasi PWoł PMar PJaw PKos PWoł PRybn PMar PJaw PJaw Białk PMar PJaw PTer PTer PSopM PKos PJał PRybn PTwar PTer

Area of relevé [m2]                                               
Powierzchnia zdjęcia [m2]                         

30 30 60 50 50 40 50 50 50 60 20 30 20 25 15 30 50 35 35 40 30 30 40 35 25 35 30 30 35 35 100 35 30 30 50 30 40 80 30 40 30 100 30 50 85 30 35 30 15 50 40 60 60 30 30 50 30 30 30 30 80 50 25 25 30 30 30 30 50 30 30 30 20 25

Altitude a.s.l. [m]                                                      
Wysokość n.p.m. [m]  1490 1420 1500 1475 1450 1550 1550 1450 1455 1600 1460 1440 1480 1560 1550 1520 1550 1355 1085 1275 1285 1280 1280 1355 1620 1475 1100 1100 1120 1320 750 720 770 670 800 600 735 670 720 650 755 750 750 820 680 1250 855 650 850 700 740 650 765 393 710 610 750 715 680 720 685 745 770 700 595 680 720 745 600 865 650 730 725 650

Slope inclination [degrees]                            
Nachylenie [stopnie] 45 50 45 52 45 50 55 50 50 55 70 50 52 0 0 45 55 20 20 30 30 35 40 10 30 20 35 0 10 5 � � � � � � � 0 � � 30 � � � � 5 � � 35 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 45 � � � � 50

Exposure                                                      
Ekspozycja NW NW N NW NW NW NW NW NW N NW NW NW � � NW NW NE NW N N NE NE NE NE W E � W N � � � � � � � � � � NW � � � � N � � W � � � � � � � � � � � � � � � � � � � NW � � � � E

Cover of layer c  [%]                                                 
Pokrycie warstwy c  [%]    100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 70 100 100 90 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Cover of layer d  [%]                                                 
Pokrycie warstwy d  [%]   0 0 0 20 0 0 0 20 10 0 0 0 0 0 0 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0 60 0 0 0 0 10 30 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 20 10 30 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 30 0 40 20 40 30 0 0

Number of species in relevé                           
Liczba gatunków w zdjęciu   10 24 9 13 12 13 15 13 14 12 13 14 9 11 8 9 10 8 9 14 17 15 15 12 8 8 10 7 10 8 52 41 19 12 27 23 25 5 30 18 10 54 22 44 64 8 31 13 15 21 9 27 22 27 31 29 24 10 30 20 26 16 20 15 34 23 25 20 17 15 22 23 21 4 PrD PrD PrD

subalp lowmnt tot
Ch. Petasitetum kablikiani * + Ch. 
Adenostylion ^ + Ch. Betulo-Adenostyletea :
*Petasites kablikianus 2 3 3 4 4 3 5 5 4 5 3 4 3 5 5 4 3 3 3 4 4 3 4 5 5 5 4 2 5 3 4 5 5 5 5 5 3 4 5 4 4 3 5 1 3 5 5 5 5 5 5 4 5 3 5 4 4 5 5 5 4 5 5 4 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 V V V
Chaerophyllum hirsutum . 2 . 1 2 + 1 . 1 . . r . + . . . 1 2 2 1 2 2 2 + 2 1 + 2 . 2 1 2 1 2 2 1 . 1 2 . 1 1 . + 3 1 2 2 1 4 2 2 . 1 1 + 3 + 2 3 + + . + 1 2 3 2 4 r 2 2 . IV V IV
Senecio nemorensis aggr. . . . . . . . . . . . . . 1 r . . . + . 1 1 1 1 . . r . + 1 + . . . 1 + + . . . r . + r . 1 . . r . + . . . . 1 . . . . + 1 r . + . . . + + 1 + + 1 II III III
^Aconitum firmum . 2 2 1 1 + + + r + 1 + 1 r 2 + + . + . . . . 1 + . + . + . . . . . . . . . . . . . . . . . r . . . . . . . . . . . . r . . . . . . . . . . . r . . IV I II
^Cicerbita alpina 2 1 1 1 2 1 1 1 2 + 1 1 . . . . + 2 . 2 4 2 2 . 1 . . . . . . . . . . . . . . . + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IV I II
Thalictrum aquilegiifolium . r . . 1 . 2 2 . + 1 r . . . + 1 . + 2 3 2 2 . . . . . . . + + 1 + + + + r r + 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 III II II
^Doronicum austriacum 1 3 1 2 1 3 + + + 1 . 1 2 + . . . . . . . . . + . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III I II
Geranium sylvaticum . 1 . + 1 + 1 1 1 + . . . . . 1 1 . . + 1 . 1 . . . . . . . 1 1 . + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II I II
Primula elatior ssp. tatrica 2 2 + 1 1 1 2 1 1 1 + 1 1 . . 1 2 . . . . . . . + 1 . . . . . . . . . . . . . + . . + 1 r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II I II
^Athyrium distentifolium r . . . 1 . + + . r 1 1 1 . . . 1 1 . 1 1 1 1 . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II I II
Veratrum lobelianum + 1 . 1 . 2 . . + . . 1 . + 1 r . . . . 1 . 1 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III I I
^Adenostyles alliariae . . . . . 1 1 1 . + 1 1 2 1 . 1 1 + . 1 1 1 . + + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III I
Milium effusum var. violaceum . 2 + + 3 . + + + r 2 r 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II I
^Epilobium alpestre + 1 . + . + + + r + . . . . . . + . . . . . . . . 2 . . . + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II I I
Ranunculus platanifolius . . 1 . 1 . . . 1 . 1 + 1 + + . . . . + 2 2 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ii I
*Orobanche flava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 2 . . . 1 + . . + . + + . . . . + . . . . . . + r + r . + r + r 2 . . . . . . + + . . II II
^Carduus personata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + . . . . . + 1 . . + + . . r + . . . 1 . . 1 . . . + + . . r r . . . . + . . + 1 . 2 . . . . I II II
^Petasites albus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . 1 . . . 2 . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . I I
Senecio subalpinus . . . . . r . . . . . . . 1 . . . 2 . . . . . 1 . 1 . . . . + . r . . . . . . . . . . r . . . r . . r r 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I I I
Phyteuma spicatum + . . . . . + . r . + + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + . . . 1 . 1 . r . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . I I I
Rumex alpestris . . . . . . . . . . . . . . . . . + . 1 + 1 . . + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . I I I
 ^Valeriana sambucifolia . . . . . . . 1 . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . 1 r . . . . . . . . . . . . . . . . . + . . . . . . . . r . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . I I I
Calamagrostis arundinacea . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . 2 . . . . . . . . r 2 . + + . . . . . . . . . 1 . 1 + . + . . . . . . . . . . . + . . . . . . . . . . . . . . . I I I
^Aruncus sylvestris . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . + . r . . . . . . . 1 . . r . . + . . . . . . r . r 1 . . . . . . . r + . . + . . . . + I II I

High mountain species / Gatunki
wysokogórskie:
Viola biflora 1 . . 1 . 1 . . + . . . . 2 2 2 . 3 . 1 1 1 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III I I
Rhodiola rosea . + 1 r . . + . 1 . 1 . 2 . 2 . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II I
Leucanthemum waldsteinii . . . . + . . . . . r r . . . . . . r . . . . + . . 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II I I
Mutellina purpurea r + 1 + . + 1 1 . r . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II I
Aconitum plicatum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I I
Streptopus amplexifolius . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I I

Accompanying species /                                  
Gatunki towarzyszące:
Stellaria nemorum . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 2 1 2 3 4 1 . 1 1 2 . + + 2 2 1 . . 1 2 r 1 + + . 1 . . + 1 1 2 . 1 3 + . + 2 1 + + . 2 2 2 2 1 3 + 2 2 . II IV IV
Urtica dioica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 2 + + r 2 + . r + + 3 . + . + 2 + + + + . 1 + . + . 1 . . r . . . . . 1 . . 1 2 1 . . . 1 + . . . I III II
Rubus idaeus . + . . . . . . . . . . . 2 . . . + . + + 1 + . . . . . 1 2 1 + + . + . + . . . 1 . . + + + . . . 1 . r 1 + . r . 1 . 1 + 1 r . . 1 . . 1 . 1 1 2 . II III III
Melandrium rubrum . r . . . . . . . . . . . . . . . . + 1 1 1 + + . . . + + . 1 . 1 . 1 1 . 2 + . . 1 + 1 1 . + + . . . + . 1 . + . . 1 1 r + r . . + . . . . . 1 . . II III III
Stachys sylvatica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 . . 1 + . + + + + 1 + 1 r . . 1 . r . . 1 + 1 . . 1 . 1 . . + + . 1 + + 1 1 + 1 I III II
Aegopodium podagraria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + . . . 1 2 . . 1 + 2 1 1 1 + . + . . + . + . . . . 2 2 . + + 1 + + . . . 2 2 . 2 I III II
Geranium robertianum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 + . 1 . r + + + + . + + 1 + 1 1 . . 1 r . . . . 1 + . . . + + . . . + + . 1 . . . + . I III II
Impatiens noli-tangere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 . . . . . + 1 1 + + + + + . 1 + . 2 1 . + . + . . 1 + + . . . 1 . + . . . 1 1 . I III II
Ranunculus lanuginosus . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 1 . . . + + . r + + + . . . . . 1 1 + + + . . . + + + + + + 1 . . . 2 . + . . I III II
Galeobdolon luteum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . + . + 1 . . . . . . . . 1 . + + . 1 1 + . + . + . . . + 3 + . + . + . . 1 I II II
Angelica sylvestris . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + + . . + . . + + . + . . + + . . . . . . . . . + . . + r . . . . 1 . . . . . + . . I II I
Acer pseudoplatanus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + + . + . . . 2 . . . . r r . . + . . . . . r 1 1 . . . r r . . 1 . r . . . . . . . I II I
Athyrium filix-femina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + . . . + . + . . . . . . 1 r . . . . . + . . . + . . . 1 . . r . r r . . . . . + . r r + . I II I
Cardamine pratensis . 1 . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . + + . . . + 1 . . . . r + . . . . . + . . . . + . . . + . . . r . . + . . . . . . I II I
Carex sylvatica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + . . . + + r . + . . . . r . . + + . 2 . . . . r r . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . I II I
Chrysosplenium alternifolium . + . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . 3 . . . . . . . . . . . 1 + + . + . . . . r . . . . . 1 + + 1 + . . . + . . . r + + . . r . . . . I II I
Deschampsia cespitosa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 + r . . . . + 1 1 + 1 1 1 + . . . . . . 2 + . . + . . . . . . . . . . . r . . . I II I
Oxalis acetosella . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + + . . . + . . r . . . . . 1 . + . 2 . . 1 1 + . . . r . . . 4 . r 1 . . . . . I II I
Primula elatior . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 1 1 . . . . . . . . + . . . 1 + . . . . . . . . . . r r . . r 2 + . . r + . 1 . 1 . + r . . . r . . I II I
Ranunculus repens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + . . 1 + r . + . . 1 . + . 1 1 . . . + . . . 1 + . . + . . . . r + . + 1 . . . . . . . I II I
Taraxacum officinale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + . . 1 . . . . . . r r + 1 . 1 1 1 r . . . . . + . r . . . . . . . . + . . . . . . . . . I II I
Dentaria glandulosa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . r + . r . + . . . + . r r . . I II I
Dactylis glomerata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + . . . . . + . . . . r . . + 1 . . . . 1 . . . + . . . . . . . . + . r . . 1 . I II I
Lysimachia nemorum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 . . . . . . r . . r + . + . . . r . . . + . . . . . 1 . . . . . . . . . 2 . I II I
Viola reichenbachiana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + . r . . 1 . . . r . r . r . . . . . . . . 1 . r . r . . . . 2 . . . . . . . . . I II I

 Sporadic species / Gatunki sporadyczne: 

          Molinio-Arrhenatheretea :  Achillea millefolium  65(r); Agrostis stolonifera 28,50(2),67(1),68(1); Cerastium holosteoides  38(2); Cirsium oleraceum  35(2),39(1),41,50(2),55(3),59(1),67(1),68(2)74; C. palustre 31(1),32,38(1),42,44,45,59(r),73; C. rivulare  19(r),31(r),42,45,47; Crepis paludosa  27(1); Dactylis glomerata  26(r),28(r),30(r); Deschampsia caespitosa  28(1),38(1); Equisetum palustre  45(r); Euphrasia rostkoviana  42,44(r); Filipendula ulmaria  38(r),64(1); Galium uliginosum  59(r); Juncus effusus  42(r),44(r),45; Lathyrus pratensis 45(r); Leontodon autumnalis  67(2),71(2),72(1); Leucanthemum vulgare  32,39(r),59,65; Mentha longifolia  35(1),39,52,55,59,64(1),65(r); Myosotis palustris 19,24,28,29,31,35,40,42,43,44(r),45,46(2),47(r),61; Plantago lanceolata  42(r),45;
Phleum pratense  38(r),54(r); Poa pratensis  44(r),45,64; P. trivialis  38,39,44,47(r),54,59,60(r); Polygonum bistorta  1(1),2,19,20(1),21(1),22(1),23(1); Prunella vulgaris  32,40,42(1),44(1),45; Ranunculus acris  42(r),44(r),45(r),48(r),71(r); Rumex acetosa 31(r),40,44,45,61(r),65(r); Trifolium pratense  35,38,53,57(1); T. repens  42,44,45(1); Valeriana officinalis  7; Vicia cracca 42,45,59,64(1),68.  
          Artemisietea vulgaris :  Alchemilla glabra  31,40,42(1),44(1),45(1),65(r); Anthriscus sylvestris 54(1),64(1); Cardamine impatiens  32,43(r),44(r),57; Chaerophyllum aromaticum  34,39(1),54(2),55(1),66(2),68;  Ch. temulum 42,44(r),45(r); Cirsium arvense 31(1),35,42(1),45(1),59(r); C. vulgare  28(r); Epilobium montanum 31,38,42(1),43,44(r),45,52,60,69; Glechoma hederacea  31(1),40(r),42(r),44,45,47,59; Lamium maculatum  36,59(r),65,66; Lapsana communis 39(r),59(r); Petasites hybridus  55,69; Tussilago farfara  28,39(2),65(2),67(1). 
          Others / Pozostałe: Abies alba c 31,44(r),45(r),54(r); Alchemilla crinita  32; Alnus glutinosa  32; Arabis alpina  28(2),31; Arenaria serpyllifolia  42,45(r); Barbula unguiculata  d 59(1); Brachypodium sylvaticum  55(2); Calamagrostis epigeios  31; Campanula glomerata 54(1); Campyliadelphus stellatus d 37; Campylium sommerfeltii d 32(1); Cardamine amara  11(1),12(1),24,27(1),29(r),49(1); Cardamine flexuosa  65(r),67(r),70; Cardamine hirsuta  31; Cardamine trifolia  69(2); Chamaenerion angustifolium  36,52,65(r); Cirsium erisithales 70; Corydalis bulbosa  65(r); Cratoneuron filicinum  d 59; Dryopteris dilatata  52; Equisetum arvense 39(r); Equisetum pratense  63(r); Equisetum sylvaticum 37(r); Euphorbia peplus  59(r); Ficaria verna 36(1),65(1); Galeopsis speciosa  39(r),42(r); 
Galeopsis tetrahit  32; Galium aparine 39; Geranium phaeum  54; Geum montanum  3,5,9(r),11(1),13; Glyceria notata  49; Hieracium murorum  31(r); Hypnum cupressiforme d 59(1); Hypnum lindbergii d 32(1); Leontodon hispidus  44(r),64; Lotus corniculatus 42(r),45,54; Luzula alpino-pilosa 9(2),17(2); Milium effusum  52(r); Oxyrrhynchium hians  d 32(1); Phegopteris connectilis  69; Phleum commutatum  3,6,7; Plagiomnium elatum d 52,53,71(2); Plantago major 42,45,47(r); Poa annua  59(1),72(1); Poa palustris  42,45,65; Pohlia nutans  d 37(1); Rhytidiadelphus squarrosus d 44(r),45; Rorippa palustris  45(r); Rubus sp. 63(1); Rumex alpinus  2,14(1),28,39,54(r),55(1),67; Rumex obtusifolius  36(r),47(r),53(r); Salix capraea   45(r),69(2); S. eleagnos  45; S. fragilis  52(1),71(1);
Sciuro-hypnum oedipodium  d 32(3); Senecio ovatus  31,45,50,52(r),53,57(2),66(1),67(1); Soldanella carpatica  58; Telekia speciosa  54(3); Trifolium hybridum  42,45; Valeriana tripteris  9,15,74(4).

          Sporadic species / Gatunki sporadyczne: Alchemilla xanthochlora  18,19(r),15(2),26(1),25(1);  Calamagrostis villosa  30(2),45( r),73; Heracleum sphondylium 1,21(1),23(1),35(1),39( r),44( r),48(1),53(1),56(r ),59,61,71(1); Hypericum maculatum 17(2),24,28(r),29(2),32,38(r),42(1),45,61( r); ^ Ribes petraeum 2(1).

A.b.b.r.e.v.i.a.t.i.o.n.s. / .S.k.r.ó.t.y:. AkP � Akademic Track / Akademicka Perć; BabG � The Babia Góra Mt / Babia Góra; Białk � The Białka River / Białka;  Biesz � The Bieszczady Mts / Bieszczady; BNis � The Low Beskid Mts / Beskid Niski; BŚl � The Silesian Beskid Mts / Beskid Śląski; BŻyw � The Żywiecki Beskid  Mts / Beskid Żywiecki; DRoz � The Roztoki Valley / Dolina Roztoki; DRyb � Rybi stream valley / Dolina Rybiego; DTom � The Tomanowa Valley / Dolina Tomanowa; Gorc � The Gorce Mts / Gorce; Kark � The Giant Mts / Karkonosze; KomW � The Kominiarski Wierch Mt / Kominiarski Wierch; MOko � The Morskie Oko / Morskie Oko; MSnK � The Little Snow Cirque / Mały Śnieżny Kocioł; PJał � Jałowiecki stream / Potok Jałowiecki; PJasi � Jasiołka stream / Potok 
Jasiołka; PJaw � Jaworzyna stream / Potok Jaworzyna; PKam � Kamienica stream / Potok Kamienica; PKon � Koninki stream / Potok Koninki; PKos � Kościeliski stream / Potok Kościeliski; PLeś � Leśna stream / Potok Leśna; PMar � Marków stream / Potok Marków; Podh � The Podhale / Podhale; Polic � The Polica Mt / Polica; PRybn � Rybny stream / Potok Rybny; PSkaS � Skawica Sołtysia stream / Potok Skawica Sołtysia; PSopM � Sopotnia Mała stream / Potok Sopotnia Mała; PTer � Terebowiec stream / Potok Terebowiec; PTwar � Twardorzeczka stream / Potok Twardorzeczka; PWoł � Wołosatka stream / Potok Wołosatka; SiklW � Siklawa. 
Wielka fall / Siklawa Wielka; TatrW � The High Tatry Mts / Tatry Wysokie; TatrZ � The Western Tatra Mts / Tatry Zachodnie; WKra � The Wąwóz Kraków / Wąwóz Kraków; ZPS � The Poszukiwaczy Skarbów Query / Żleb Poszukiwaczy Skarbów.
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Subalpine form / Forma subalpejska Transitional patches / Płaty przejściowe Lower montane form / Forma dolnoreglowa

         Querco-Fagetea : Agrostis capillaris  28; Ajuga reptans  37,53,56,62(r)74(1); Alchemilla acutiloba  4; Alchemilla  sp. 1(2),2(r); Allium ursinum  35; Alnus incana  b 34(1), c 31,42(1),45,71; Anemone nemorosa 36(r),65(2); Asarum europaeum  27,55(r),67,74; Barbula unguiculata  d 38(1),59(1); Brachytheciastrum velutinum  d 27(2); Brachythecium rivulare  d 18,27(2),51(2),54(2),71(2),72(2); B. rutabulum  d 18(1),31,38(2),41(3),58(2); B. salebrosum  d 4(1),18(2),54(2);  Caltha laeta  15,37,45(r),50,52(1),56,57,61,63(r),68; Campanula rotundifolia 30(1); C. trachelium  38(r),74; Cardamine flexuosa 1(r); Chamaenerion angustifolium  2(2),20,21(2),23(3),28(r),30(1); Cirriphyllum piliferum  d 4,8,27(1); Conocephalum conicum  d 27(2),53(1); Cratoneuron filicinum  d 4(1),59;
Cruciata glabra  42(r); Daphne mezereum  8,20(1),21,23(2); Dentaria bulbifera 37,41(1),55(r),56,66,67(1),73(r); Deschampsia flexuosa  20,21,22,23; Drepanocladus aduncus d 8(1); Dryopteris carthusiana  41(r); D. filix-mas  21,31,37,42(r),56,62(r),73; Elymus caninus  28(r)31,39,43,44(1),45(r),47,50,55(1),59,64; Euphorbia amygdaloides 73; Eurhynchium angustirete  d 27(1),71(1),72(1); Eurhynchium speciosum  d 67(1),74(1); Festuca gigantea  35,39(r),43,48(r),50,54(r),55,68(1),73; Fragaria vesca  19,31,32,42(1),45; Funaria hygrometrica  d 38(1),59(1); Galium odoratum 35,37,47(r),52,56,60(2),63,67,72(2); Gentiana asclepiadea  2,5(r)31( r); Geum rivale  24(3)32,36,48,61(r),63(r),70; Gymnocarpium dryopteris  18(1); Homogyne alpina  18(1),24(3),46;
Lunaria rediviva  36(1),43(1),65,67(1),74; Luzula luzuloides  37(r),49; L. sylvatica  1(1),19(2),29(1),35(1),39,46(4),68(1),70; Mercurialis perennis 56(r),66(1),74; Moehringia trinervia 31,32,38(1),42,45(r); Mycelis muralis  27(r),32; Oxalis acetosella  18(2),27(2),46(1); Paris quadrifolia 27(r),32,47; Picea abies  c 19(1),24(r),29(r),31(r),32,45(r),46(r),47(r),65,73; Pinus mugo  15(1); Plagiochila asplenioides  d 4(1),7(1),27(1); Plagiomnium undulatum  d 31,42,45; Plagiothecium cavifolium  d 4(1),8(1); Poa nemoralis  38,52(2),71(1); P. palustris  38; Pohlia cruda  d 8; P. nutans  d 10(1); Prenanthes purpurea  73; Pulmonaria obscura  32(1),52(r),56(r),65(r),72(r); Radula complanata  d 18(1); Rhizomnium punctatum  d 18(2),35(2),54,55,57(1),59(r),67(1),73;  Salix  purpurea  38(r),45;
S. silesiaca  14(2),15(r),19,24(r),28(1),29,31,44,45(1),47; Salvia glutinosa  74(1); Sanionia uncinata  d 4(1),9(1); Scrophularia nodosa  42(r),43,45(1),50,52(r),68; S. scopolii  38(r); Silene vulgaris  28; Sorbus aucuparia  28(r); Symphytum cordatum  34,41(1),67(1); S. tuberosum  38(r),56(1),61(1),65(1); Trichocolea  tomentella  d 18; Veronica beccabunga  38; V. chamaedrys 26(3),30(1),31,42,44,45,59(r),72(r); V. montana  28(r),32,33,37,42(r),54,56(r),57,66,68(2).



Annex 7
Załącznik 7
Successive No of relevé                           
Numer kolejny zdjęcia

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79

Field No of relevé                                     
Numer zdjęcia w terenie

252 15 20 27 203 164 99 250 133 249 113 237 114 122 24 40 25 109 228 229 231 73 39 227 43 35 23 33 22 14 123 205 124 206 48 132 42 44 31 223 97 30 190 195 21 104 65 189 188 240 102 204 26 69 71 70 45 75 37 125 207 111 225 201 239 232 222 221 41 238 208 67 248 29 242 243 130 121 131

Date                                                          
Data

16.06. 
2005

20.07. 
1994

15.07. 
1994

2.08. 
1995

14.07. 
2001

18.05. 
2007

25.06. 
2001

20.07. 
1998

11.07. 
2003

20.07. 
1998

15.07. 
2001

20.07. 
2001

15.07. 
2001

20.06. 
1997

16.07. 
1994

20.08. 
1995

15.07. 
1994

14.07. 
2001

20.07. 
1998

20.07. 
1998

20.07. 
1998

16.08. 
1995

15.08. 
1995

20.07. 
1998

14.08. 
1995

25.07. 
1995

16.07. 
1998

15.08. 
1995

15.07. 
1995

15.08. 
1994

20.06. 
1997

14.07. 
2004

20.06. 
1997

21.07. 
2001

25.06. 
1995

11.07. 
2003

6.08. 
1995

25.06. 
1995

25.06. 
1994

20.07. 
1998

20.06. 
2001

25.06. 
1994

9.06. 
2007

9.06. 
2007

15.07. 
1994

20.07. 
1998

13.08. 
1995

9.06. 
2007

9.06. 
2007

20.08. 
1998

20.07. 
1998

14.07. 
2007

2.08. 
1995

12.08. 
1995

15.08. 
1995

15.08. 
1995

25.06. 
1995

25.06. 
1995

16.08. 
1995

21.06. 
1998

14.07. 
2007

15.07. 
2001

20.07. 
1998

11.06. 
2007

20.07. 
1995

20.07. 
1998

20.07. 
2001

20.07. 
2001

20.08. 
1995

20.07. 
2001

14.07. 
2004

12.08. 
1995

20.07. 
1998

5.08. 
1994

6.08. 
2007

6.08. 
2007

11.07. 
2003

20.06. 
1997

11.07. 
2001

Mountain range / Region                          
Pasmo górskie / Region       Podh BabG BabG BabG TatrZ BŻyw BabG Podh  BŚl Podh TatrZ TatrW TatrZ  BŚl BabG BabG BabG TatrZ TatrZ TatrZ TatrW BabG BabG TatrW BabG BabG BabG BabG BabG BabG  BŚl TatrZ  BŚl TatrZ BabG  BŚl BabG BabG BabG TatrZ BabG BabG Biesz Biesz BabG TatrZ BabG Biesz Biesz BŻyw TatrZ TatrZ BabG BabG BabG BabG BabG BabG BabG  BŚl TatrZ TatrZ TatrW Biesz TatrW TatrW TatrZ TatrZ BabG TatrW TatrZ BabG Podh BabG Podh Podh  BŚl  BŚl  BŚl 

Location                                             
Lokalizacja Białk PJaw PJaw PMar SiW PSopM PJaw Białk PLeś Białk PCho Białk PCho PTwar PJał PRybn PJaw PKos PCho PCho Białk PRybn PMar Białk PMar PJał PJał PDej PJaw PJaw PTwar PCho PTwar PCho PRybn PLeś PRybn PJaw PRybn PCho PJaw PRybn PTer PTer PJał PKos PMar PTer PTer PSkaS PKos PCho PMar PMar PMar PMar PJaw PJaw PRybn PTwar PCho PCho Białk PNas Białk Białk PCho PCho PRybn Białk PCho PMar Białk PJaw BDun BDun PLeś PTwar PLeś 

Area of relevé [m2]                           
Powierzchnia zdjęcia [m2]                        

25 25 50 25 50 30 25 25 50 25 50 25 100 15 50 60 60 50 35 35 35 100 50 35 50 70 40 30 60 100 25 30 25 30 100 50 50 100 100 35 100 50 30 30 50 100 100 30 300 100 200 30 40 60 50 70 100 40 50 25 30 30 35 30 20 35 30 30 100 20 30 80 25 40 25 25 30 25 50

Altitude a.s.l. [m]                                 
Wysokość n.p.m. [m]  

555 690 800 780 890 600 700 965 550 600 890 995 820 550 675 775 700 925 1110 775 1010 725 760 950 750 670 670 765 675 670 650 910 600 960 700 555 695 775 760 990 650 710 730 770 670 1100 650 730 715 390 875 870 640 650 610 670 740 675 690 600 950 1100 750 680 545 1005 1000 925 765 1005 940 655 715 685 625 600 400 600 520

Slope inclination [degrees]                       
Nachylenie [stopnie]

� � � � � 30 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 35 � � � � � � 2 � � � � � � � � � � � � � 40 � � � � � � 30 � � � � � � � �

Exposure                                          
Ekspozycja � � � � � S � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � W � � � � � � N � � � � � � � � � � � � � SE � � � � � � W � � � � � � � �

Cover of layer c  [%]                                
Pokrycie warstwy c  [%]    

100 100 100 100 60 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 90 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Cover of layer d [%]                                
Pokrycie warstwy d  [%]   

0 0 30 30 0 20 0 0 0 0 0 30 30 0 30 0 40 30 0 0 0 20 0 40 0 5 30 30 20 0 0 30 0 0 0 10 20 10 0 70 0 20 40 20 1 0 0 10 30 30 0 0 0 0 0 0 30 20 0 0 0 10 0 0 10 0 0 0 5 0 0 0 0 10 0 0 30 0 0

Number of species in relevé                     
Liczba gatunków w zdjęciu   

7 12 6 7 23 19 13 13 10 17 14 17 15 8 14 14 12 9 7 10 7 14 18 19 15 19 19 17 11 7 8 9 12 17 25 15 26 21 16 25 18 13 22 22 23 15 29 20 31 23 33 14 24 21 29 21 30 14 20 14 9 12 12 21 9 8 7 9 12 7 14 16 16 13 8 15 8 6 12

Community with / Zbiorowisko z 
Petasites kablikianus :
Petasites kablikianus 4 5 5 3 3 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 3 5 5 5 5 5 4 5 5 5 3 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 3 4 5 4 3 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 V

Accompanying species /                        
Gatunki towarzyszące:
Chaerophyllum hirsutum . 2 . . . . . . 3 . 3 2 4 2 2 + 1 2 2 3 2 2 . 2 3 1 2 + 1 1 2 3 3 2 2 2 1 3 3 2 4 3 . 2 r 4 2 1 1 1 3 2 + 1 2 1 2 2 + 4 2 3 . . . 2 2 1 . 2 4 2 . 3 . . 3 2 3 IV
Stellaria nemorum . . . . . . 1 . . . 1 . . 2 1 + 1 1 2 2 2 2 2 3 2 + + + + + 2 + 1 1 1 2 1 1 + . 1 1 3 1 + 3 1 3 3 1 . + 1 1 r . 1 2 + 1 1 3 r 1 2 3 3 3 . 3 . 1 . . . . . . . IV
Urtica dioica . . . . . + . . 2 . . . 2 . + . . + . 1 . + . . r 1 + 1 . + . 1 . 1 . 1 . . r + 2 + 1 + r 1 + 1 1 + + 2 1 + . 2 . 1 1 . 1 + 1 1 4 . . . . 2 . . . . 2 2 . + . III
Stachys sylvatica . . . . . 1 . . 2 1 . . . . . . . . . . . + 1 . + 1 . 1 . + . . . . 1 1 + 2 1 1 1 . . + . . + . 1 . 1 . + + + + 1 . . . . . . . . . . . . . . 2 + . 2 . . . . II
Chrysosplenium alternifolium . . . . . . . . . . . 2 + . . . . 1 . . . . + 2 . r r . . . 1 1 1 + r . . . + 3 + . + . . + + + + . . . . . . . . r . . 1 . . . . . 2 2 . 1 . . . + . . . . . II
Rubus idaeus 2 . . . r . . . 1 . . . . . . + 1 . . + . . 1 . 1 + + . r . . . . . r 1 . 1 + . + . r . . 1 r . r . . . . . . . + . . . . . 2 . 2 . . . . . . . 1 . . . . + 1 II
Melandrium rubrum . . . . . . + . . . 1 . . . . . . . . . . 1 + . . . . . . . . . . . r . + 1 + . 1 . . . r + . . 1 . + . + + + + 1 + r . r 1 . + . . . . . . . + . . . . . . . II
Impatiens noli-tangere . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . + 1 + r + + 1 + + . 1 r + 1 r . . 1 . . . . . + . . . . 1 + . . . . + . . . . . + . . . . . II
Athyrium filix-femina 1 + + . 1 . . . . 1 1 r . . . . r 1 . . + 1 . r 1 . r . . . . + + . . . . . . . . . . . . r r + + . . . . . . . . . + . . . . . II
Oxalis acetosella . . . . . . + . . . . . + 1 + 1 . . . . . . . . + + r . + . + . . . 2 1 + . . . . . . . r + . + . + . . . . . . 1 . 1 1 . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . II
Orobanche flava 2 . . . . . . 2 . 2 . . . . . . . . . . . + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r . . . . 1 . . 1 . . + + 1 1 . + + . . . . . . . . . . . . 1 2 + 2 2 . . . II
Ranunculus lanuginosus . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . + . . . 1 . + + + . . . . 1 . 2 . + 1 . + . . . + + . . . . . 1 r . + 1 . . . . . . . . . . . 2 . . . . . . . . . . II
Geranium robertianum . . + . r 1 + . . . . . . . + . . . . . . . + . . . r + + . . . . . r . . . + . . . . . r . . . . . . . r . r . . + 1 . . . . . . . . . . . 1 + . . . . . . . II
Deschampsia caespitosa . . . . . . . . . . + . . + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 + + . . . . . . + r + + . 3 . . . r . . . r 1 . + . + . . . . + . + . . . . . . . . II
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Sporadic species / Gatunki sporadyczne:
          Betulo-Adenostyletea : Aconitum firmum  5(r),9(2),18,40(r),62,67(2),68(2); Alchemilla xanthochlora  20; Aruncus sylvestris  7,35(r),64; Athyrium distentifolium  63; Bellardiochloa violacea  5; Calamagrostis  arundinacea 7; Carduus personata  11(2),13(2),34(2),43(2),44,46(3),48(1),49(1),51(1),52(1),61(1),62(2),73; Epilobium alpestre  13(1); Geranium sylvaticum 19,24(1); Petasites albus  16(1),21(2),23(2),25(1),37(1),38(1),57(1),66(2),69(2); Phyteuma spicatum  15(r),38(r),71; Primula elatior  12(1),40(2); Ranunculus platanifolius  8; Senecio hercynicus 6(1),10,19,20,23(1),24,39,45(2),57(1),60,63; S. subalpinus 
21(1),51,66(1),74(1); Veratrum lobelianum  70.
          Querco-Fagetea: Acer pseudoplatanus 3(r),6,7(2),16,36(1),44,45(r),49(r); Aegopodium podagraria 10,22(1),43,44(1),47(3),51(2),52,53,54(1),55(1),56(2),57(2),58(2),72(1); Allium ursinum 44(2); Alnus incana b 6, c 26,38(r),50,57,63,73(1),79; Anemone nemorosa 47(r); Asarum europaeum 1(1),10,44(1); Astrantia major 24,40,51,72; Atrichum undulatum d 22(2),42(1); Caltha laeta 4,45,50,53(1),60; Carex remota 64(r),79; C. sylvatica 2 3(1),29(r),47( r),48,49(1),64; Cruciata glabra 2(r),17(1),56; Daphne mezereum 16;  Dentaria bulbifera 15(r),23(1),35(r),36,37(r),38(r),44,57(r),78(1); Dentaria glandulosa 
15(r),16(1),17(r),25(1),26,31,33,35(1),36(2),37,39(r),42(r),47,57(1),71; Dryopteris filix-mas 7,12,36(1),40(1),43(1),44(1); Elymus caninus 1,5,8(1),10(1),11,13,34(1),48,49,73(1); Equisetum telmateia 28(1); Euphorbia amygdaloides  23(r),53(r); Eurhynchium angustirete d 17(1); Festuca gigantea 11,41(2),50,64,72; Galeobdolon luteum 16(1),18(r),23,26(2),35(2),37,38,44(1),49(1),57,74(r);  Galium odoratum 13,14,16(1),23(2),35,57; Lunaria rediviva 43(1),44(1),49(r); Luzula luzuloides 51,64 (r); Lysimachia nemorum 2(1),6,27(r),49,57(r); Melica nutans  5(r); Mercurialis perennis 35(1),37(1); Paris quadrifolia 25(1); 
Plagiomnium undulatum d 12,15(2),24(1),27(2),29(2),38,58(2),77; Poa nemoralis 28(r),33,64; Prenanthes purpurea 16(r),28(r),35(r),69(1); Primula elatior 2(r),4(1),15(1),29,35(r),37(2),47,51(1),56,58,72(r),74(1); Pulmonaria obscura 25(r),41,57,59(2),71(r); Scrophularia nodosa 11(1),64(r),71(r); Symphytum cordatum 43,44; Veronica montana 15(r),26(r),29,35,38(r),51,58,59; Viola reichenbachiana 53(r).

A.b.b.r.e.v.i.a.t.i.o.n.s. /. S.k.r.ó.t.y:. BabG � The Babia Góra Mt / Babia Góra; BDun � The Biały Dunajec River / Biały Dunajec; Białk � The Białka River / Białka; Biesz � The Bieszczady Mts / Bieszczady; BMał � The Small Beskid Mts / Beskid Mały; BSl � The Silesian Beskid Mts / Beskid Śląski; BŻyw � The Żywiecki Beskid Mts / Beskid Żywiecki; PBiał � Białka stream / Potok Białka; PCho � Chochołowski stream / Potok Chochołowski; PDej � Dejakowy stream / Potok Dejakowy; PJał � Jałowiecki stream / Potok Jałowiecki; PJaw � Jaworzyna stream / Potok Jaworzyna; PKos � Kościeliski stream / Potok Kościeliski; 
PLeś � Leśna stream / Potok Leśna; PMar � Marków stream / Potok Marków;  PNas � Nasiczniański stream / Potok Nasiczniański; Podh � The Podhale / Podhale; PRybn � Rybny stream / Potok Rybny; PSkaS � Skawica Sołtysia stream / Potok Skawica Sołtysia; PSopM � Sopotnia Mała stream / Potok Sopotnia Mała; PTarg � Targaniczanka stream / Potok Targaniczanka; PTer � Terebowiec stream / Potok Terebowiec; PTwar � Twardorzeczka stream / Potok Twardorzeczka; PWoł � Wołosatka stream / Potok Wołosatka; SiW � Siwa Woda stream / Potok Siwa Woda; TatrW � The High Tatra Mts / Tatry Wysokie;
TatrZ � The Western Tatra Mts / Tatry Zachodnie.

          Artemisietea vulgaris : Alchemilla glabra 42(r),47,51(1),54,55(r),56(r); Anthriscus sylvestris  8,69(1),76; Cardamine impatiens  43,48,49(r),64(r); Chaerophyllum aromaticum  30,36,47,48(1),49(1),50(1),53,55(2),77(1); Ch. temulum  1,10,43,44; Cirsium arvense 45(r),75,76; Epilobium montanum 5(r),13,45,48(r),51,55(r),59; Geum urbanum  27,49,50; Glechoma hederacea 8(2),10(2),37(1),50,55(r),73(2),76(2); Lamium maculatum 43,48(1),49(2),61(r),62,69(r),74(r);  Lapsana communis  49(r); Petasites hybridus  10(1),43(1),76; Rumex alpinus 46,68(1),79; R. crispus  34(r); R. obtusifolius 11,25(1),27(1),48,50,51,53(r),55(r),64; 
Tussilago farfara  6,27(r),47,57(r).  
          Others / Pozostałe: Abies alba  c 6; Agrostis capillaris  6(1),11; Ajuga reptans  71(3); Alchemilla acutiloba  79; Arabis alpina  11(r); Arenaria serpyllifolia  52(r); Brachytheciastrum velutinum  d 28,32(2),77(2); Brachythecium glareosum d 62(1); B. rivulare d 6(2),13(2),15(1),17(1),18(2),27(2),40,43(3),57(1),74; B. rutabulum d 3(2),24(1),28(1),42(1),48(2),49(2),50(2); B. salebrosum  d 4(1),17(2),24(2),40(1),65(1); Calamagrostis villosa  63(2); Campanula rotundifolia  63; Cardamine  amara 12(2),19(2),20(2),31(2),33,40(2),47(1),50,60(1),67,68(1); C. flexuosa  31(1),33,47(1); C. hirsuta 27(r); Chamaenerion angustifolium 
17,37(2),45(1),47,53,54(1),56,63(1),69(1),79(1); Cirriphyllum piliferum d 65; Cratoneuron filicinum  d 13(1); Ctenidium molluscum  d 12(1),24(2),40(3); Deschampsia  flexuosa  69(1); Drepanocladus aduncus d 17(1); Dryopteris carthusiana  26(r),37(3),38(1); D. dilatata 23(r),25,37(1),44; Epilobium palustre 64; Equisetum pratense 33(1),54(r),55(r); Euphorbia  helioscopia  64; Galeopsis speciosa 60; Gentiana asclepiadea  7,54(r),74(r); Geum rivale  12,21,33,40(1),47,51(r),53,57(r),64,66,71(r); Hieracium murorum  5; Homogyne alpina  20(3); Hypericum  maculatum  55(r); Hypochoeris radicata 10; 

          Molinio-Arrhenatheretea : Achillea millefolium  2(r),34(r),37(r),69(r); Agrostis stolonifera 11,52; Angelica sylvestris  6(1),7(1),22(r),39(1),41,42(2),53(r),54,59,72(r); Campanula patula  10; Cardamine  pratensis 35(r),41,46,47,49,50,52,53,56,57,60,77,78,79(1);  Carum carvi  8(1); Cirsium oleraceum  41,43(2),49,64(1); C. palustre  5(r),6(r),11,13,46,51,56(r),76(2); C. rivulare  12,19(r),21(1),53(r),65(2),66; Crepis biennis  55(r); C. paludosa  8(1),14,34,48,49,51(1),52,61(r),62, 64(1),66,71,73,75(2),76(2); Elymus repens  10,34,54(r),55(r),59(r); Equisetum palustre  6(r),37(2),51,79(1); Euphrasia rostkoviana  5; Festuca pratensis 
2(r),34,55(r); Filipendula ulmaria  43(r),64(3),73; Galium mollugo  23; G. uliginosum  5(r),10(1); Heracleum sphondylium  42,45(r),47(r),50,51,54(1),55(r),56(1),57(1),58,59,72(1),74,75,76; Juncus effusus  25(1); J. inflexus 50; Lathyrus pratensis  55(1); Leontodon autumnalis  5,51; Leucanthemum vulgare  5,51(1); Lychnis  flos-cuculi 57(r); Lysimachia nummularia  25(r),50,55(r); Mentha longifolia  9(1),27(r),33,41(3),50,53(1),54,55(3),56(3),60(1),64,73(1); Myosotis palustris  9(1),10,12(1),40,41,48(1),51,52,57(1),60(1),63,67(1),68,72(r),73(2),76; Plantago lanceolata  51; Poa pratensis  45(r),51; P. trivialis  34(1),48,49,52,54(r); 
Polygonum bistorta 56(1); Prunella vulgaris 5,10(2),11(1),49(1),50,51; Ranunculus acris 2(r),47(1),51(1),56(1); R. repens 13,36,43,44,48(2),49(1),50,51(3),52,53(r),54(r),55(r),59(1),70,74(r),79(2); Rhinanthus minor  24(1); Rumex acetosa 2(r),45(r),47,51,55,56(2); Taraxacum officinale  2(r),6(2),22,51(1),54(1),56; Trifolium pratense  5;  T. repens 51(1); Trisetum flavescens 8(1); Valeriana officinalis  22(r),28(1); Vicia cracca  56(r). 

Lamium purpureum  34; Lepidozia reptans  d 40(2); Leucanthemum waldsteinii  1,8,10,12(2),40,71(2); Leucobryum glaucum d 40; Luzula sylvatica  35(r),47,52; Medicago sativa 8;  Mentha aquatica  47,53(1); Mnium spinulosum  d 12(1),24,28(1),40(2); M. stellare  d 4; Mycelis muralis 5( r); Myosotis arvensis  59( r); Oxyrrhynchium speciosum  d 3(1),44(2); Pellia epiphylla d 12(1),40(2); Picea abies  c 5(2),20,23(r),24(r),40(r),45(r),51(r),65(1),68(r); Plagiochila asplenioides  d 4(1),24(2),40(1); Plagiomnium affine  d 55(1),62(1),69(1),74(1); P. elatum  d 13(1),18(2),32(1),43(1),49(2),77(2); Plagiothecium cavifolium  d 4(1); 
P. denticulatum d 12(1),24; Plantago major  45(r); Pleurozium schreberi  d 12; Poa annua  6,35,49; P. palustris  26(r),27(r),45(r),55,75(2),76; Pohlia wahlenbergii d 32(1),50(1); Rhizomnium punctatum d 24(1),28(2),38(1),40(3),57(2); Rhytidiadelphus squarrosus  d 26,37,38(1),40; Rorippa palustris 45(r); Rubus  sp.41; Salix capraea 76(2); S. eleagnos  5(3); S. fragilis  76; S. purpurea 73(1),76( r); S. silesiaca  5,12,26(1),37(1),38(1),39,46(1),56(1),57(r),63(r),69(2),73;  Sciuro-hypnum reflexum  d 12(2),24(2),37(2),45(r); Scrophularia scopolii  43(r); Senecio ovatus 7,9(1),26(r),35(1),37,38,41,44,57,59(r),72(2),79(1); 
Silene vulgaris  5( r),8; Stellaria graminea  2,34; Symphytum tuberosum 47,53(1); Trichocolea tomentella  d 24,40; Trifolium medium 73; Vaccinium myrtillus  16( r); V. beccabunga  27(r),45(r); V. chamaedrys  6(1),49,55(r),74(r); Vicia sativa  73; V. sepium  34(r),37(r),55; Viola palustris  13;  V. tricolor 5(r). 
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