
Subalpejskie zaroÊla
wierzby lapoƒskiej lub
Êlàskiej (Salicetum
lapponum, Salicetum
silesiacae)
Kod Physis: 31.6215

A. Opis siedliska g∏ównego typu

Definicja

Subarktyczne, borealne i górskie zaroÊla wierzbowe Gór
Szkocji, Islandii i Skandynawii (cz´sto wzd∏u˝ potoków), 
a tak˝e zbli˝one do nich zbiorowiska w Alpach,
Apeninach, Pirenejach, Górach Kantabryjskich, Sudetach,
Karpatach i innych górskich masywach Europy. Dominujà w
nich niskie gatunki wierzb: Salix waldsteiniana, S. caesia, S.
foetida, S. glabra, S. hastata, S. glaucosericea, S. helvetica,
S. bicolor, S. hegetschweileri, S. pyrenaica, S. breviserrata,
S. foetida, S. lapponum, S. silesiaca, S. lanata, S. arbuscula,
S. glauca, S. hastata, S. phylicifolia, S. arctica.
Pomimo nieco mylàcej nazwy – zaroÊla subarktyczne (ang.
Sub-arctic Salix spp. scrub) – bez wàtpliwoÊci nale˝y
zgodnie z tà definicjà zaliczyç do typu siedliska równie˝
wierzbowe zaroÊla subalpejskie z wierzbà lapoƒskà Salix
lapponum oraz wierzbà Êlàskà Salix silesiaca, wyst´pujàce
na niewielkich powierzchniach w polskich górach.

Ogólna charakterystyka 

Obejmuje niskie zaroÊla w pi´trze subalpejskim Sudetów
i Karpat, zdominowane przez wierzb´ lapoƒskà i wierz-
b´ Êlàskà (Sudety), wierzb´ Êlàskà (Karpaty Zachodnie)
lub wierzb´ Êlàskà i olsz´ zielonà Alnus viridis (Karpaty
Wschodnie). Poza tymi dominujàcymi krzewami, cz´sto
wyst´pujà równie˝ jarz´bina i kosodrzewina. Wykszta∏-
cajà si´ na skalistym, cz´sto stromym i doÊç kwaÊnym
(lub z niewielkà iloÊcià w´glanu wapnia) pod∏o˝u, na
wysokoÊci od 1180 do ponad 1600 m n.p.m. Odnoto-
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wane stanowiska majà wyspowy charakter (niewielkie
p∏aty w Karkonoszach, na Babiej Górze i pojedyncze sta-
nowisko w Bieszczadach).
Sà to niewysokie zaroÊla, zwykle nie przekraczajàce 2 m
wysokoÊci, o zwarciu od 30 do 90 %. W runie wyst´pujà
liczne gatunki traworoÊlowe i zio∏oroÊlowe oraz gatunki
charakterystyczne dla borów i zaroÊli iglastych.
Charakteryzujà si´ Êrednim lub stosunkowo du˝ym
bogactwem florystycznym (wi´kszym w stosunku do
sàsiadujàcych z nimi cz´sto zaroÊli kosodrzewiny).

Podzia∏ na podtypy

4080-1 Subalpejskie zaroÊla wierzby
lapoƒskiej w Karkonoszach 
4080-2 Subalpejskie zaroÊla wierzby
Êlàskiej w Karpatach 

Umiejscowienie siedliska w polskiej
klasyfikacji fitosocjologicznej

Niewàtpliwie pozycja syntaksonomiczna sudeckich i kar-
packich liÊciastych zaroÊli subalpejskich wymaga pilnej

rewizji. Tymczasowo zbiorowiska roÊlinne klasyfikuje si´
nast´pujàco: 

Klasa Betulo-Adenostyletea górskie zio∏oroÊla i traworoÊla
Rzàd Calamagrostietalia villosae

Zwiàzek Adenostylion alliariae górskie zio∏oroÊla i
zaroÊla liÊciaste

Zespo∏y, zbiorowiska: 
Salicetum lapponum zespó∏ wierzby lapoƒskiej
Salix silesiaca-Alnus viridis zbiorowisko
wierzby Êlàskiej i olchy kosej

Klasa Vaccinio-Piceetea bory iglaste
Rzàd Vaccinio-Piccetalia

Zwiàzek Piceion abietis bory Êwierkowe i jod∏owe
Zespó∏ Salicetum silesiacae zespó∏ wierzby
Êlàskiej

Zespó∏ wierzby lapoƒskiej Salicetum lapponum wykazuje du-
˝e podobieƒstwa do subalpejskich zaroÊli ze zwiàzku Rhodo-
dendro-Vaccinion, dlatego prawdopodobnie powinien zostaç
umieszczony w zwiàzku Salicion silesiacae i rz´dzie Alnetalia
viridis, dotychczas niewyró˝nianych w Polsce.

Krzysztof Âwierkosz, Wojciech Mróz

64

P
or

a
d
ni

k
i 

oc
hr

on
y 

si
ed

li
sk

 i
 g

a
tu

nk
ów

Murawy, ∏àki, zio∏oroÊla, wrzosowiska, zaroÊla

4080



B. Opis podtypów

Subalpejskie zaroÊla wierzby
lapoƒskiej w Karkonoszach 
Kod Physis: 31.62151

Cechy diagnostyczne 

Cechy obszaru
Niskie zaroÊla z dominacjà wierzby lapoƒskiej Salix
lapponum i wierzby Êlàskiej Salix silesiaca, w niektórych
postaciach z udzia∏em kosodrzewiny Pinus mugo i górskiej
odmiany jarz´biny Sorbus aucuparia subsp. glabrata,
wyst´pujàce w otoczeniu Kot∏a Ma∏ego i Wielkiego Stawu
oraz w Kotle ¸omniczki, w pi´trze subalpejskim
Karkonoszy, na wysokoÊci 1180–1350 m n.p.m. Z uwagi
na uwarunkowania lokalnosiedliskowe wystawy stoków
zawierajà si´ pomi´dzy W, N a NE, nachylenie stoków
wynosi od 5 do 20°.
Pod∏o˝em geologicznym sà granity krystaliniku
karkonosko-izerskiego, ska∏y kwaÊne i ubogie w sk∏adniki
od˝ywcze. Gleby inicjalne kamienisto-rumoszowe lub
organiczne, torfowe. 
Siedlisko wyst´puje w klimacie górskim ze Êrednià rocznà
temperaturà poni˝ej 4°C i opadami oko∏o 1300 mm
rocznie. Siedlisko ma charakter reliktowy.

Fizjonomia i struktura 
ZaroÊla o zwarciu od 30 do 95%, w zale˝noÊci od
gatunku lokalnie dominujàcego, osiàgajàce od 1 do 2,5
metra wysokoÊci. Struktura siedliska jest niejednorodna –
krzewy cz´sto wyst´pujà w zwartych, jednogatunkowych
skupieniach, tworzàc g´stà mozaik´ p∏atów, czasem zaÊ
wspó∏wyst´pujà ze sobà, tworzàc dwa wyraêne pi´tra.
Wy˝szà warstw´ stanowi wierzba Êlàska, jarz´bina w
odmianie górskiej lub mieszaƒce wierzby lapoƒskiej z
innymi gatunkami wierzb. W ni˝szej dominuje wierzba
lapoƒska tworzàc jednogatunkowe, rozleg∏e skupienia. 
Zwarcie warstwy zielnej waha si´ od 20 do 100%, zaÊ
warstwy mszaków od 5 do 100%. Dominantami sà, w
zale˝noÊci od odmiany, trawy (trzcinnik ow∏osiony
Calamagrostis villosa, Êmia∏ek darniowy Deschampsia
caespitosa) lub higrofilne byliny z klasy Betulo-
Adenostyletea; wysokie stopnie pokrycia osiàgajà tak˝e
malina Rubus idaeus, borówka czarna Vaccinium myrtillus,
Êmia∏ek pogi´ty Deschampsia flexuosa oraz kosmatka
gajowa Luzula luzuloides var. cuprina. 
Siedlisko jest dobrze scharakteryzowane poprzez
wyst´powanie specyficznej mieszanki gatunków, w której
biorà udzia∏ elementy górskich zio∏oroÊli przypotokowych,
acidofilne gatunki traworoÊli trzcinnikowych oraz roÊliny
wilgotnych ∏àk i muraw wysokogórskich.

ZaroÊla z wierzbà lapoƒskà nale˝à do umiarkowanie
bogatych florystycznie notowano tu Êrednio 24 gatunki
roÊlin w zdj´ciu fitosocjologicznym.

Reprezentatywne gatunki
Krzewy i drzewa
Wierzba lapoƒska Salix lapponum, wierzba Êlàska Salix
silesiaca, jarz´bina pospolita (odm. górska) Sorbus
aucuparia subsp. glabrata.
RoÊliny zielne
Trzcinnik ow∏osiony Calamagrostis villosa, borówka czarna
Vaccinium myrtillus, kosmatka gajowa (odm. cuprina)
Luzula luzuloides var. cuprina, wietlica alpejska Athyrium
distentifolium, tojad dzióbaty Aconitum variegatum, szczaw
górski Rumex alpestris, starzec hercyƒski Senecio
hercynicus, jaskier platanolistny Ranunculus platanifolius,
mi∏osna górska Adenostyles aliariae, modrzyk górski
Cicerbita alpina.
Mszaki
Torfowiec magellaƒski Sphagnum magellanicum, kràg∏olist
kropkowany Rhizomnium punctatum.

Odmiany siedliska
Obserwacje terenowe pozwalajà na wyró˝nienie trzech odmian
karkonoskich zaroÊli wierzbowych Salicetum lapponum. 
Pierwsza zwiàzana jest bezpoÊrednio z dolinami cieków
sta∏ych oraz p∏ynàcych przez wi´kszà cz´Êç roku, a w jej
charakterystyce florystycznej zaznacza si´ du˝y udzia∏
wysokich, barwnie kwitnàcych bylin zio∏oroÊlowych ze
zwiàzku Adenostylion. By∏a to jedyna do tej pory
udokumentowana w literaturze postaç zespo∏u, stàd jego
dotychczasowa przynale˝noÊç do tego w∏aÊnie zwiàzku. 
Druga odmiana rozwija si´ na kraw´dziach teras
przypotokowych, kopu∏ach gruzowych pomi´dzy
potokami i na lekko nachylonych terasach schodzàcych
w kierunku dna kot∏ów. Postaç ta jest pozbawiona
gatunków zwiàzku Adenostylion oraz wielu gatunków
klasy Betulo-Adenostyletea, bardziej zbli˝ajàc si´ przez
to do zbiorowisk traworoÊlowych ze zwiàzku
Calamagrostion. 
Trzecia zajmuje lokalne niecki terenu oraz zatorfienia na
stokach, a jej sk∏ad gatunkowy wyraênie nawiàzuje do
zaroÊli subalpejskich z kosodrzewinà, w którà Salicetum
lapponum stopniowo przechodzi. Odmiana ta charak-
teryzuje si´ ubo˝szym runem z du˝ym udzia∏em gatunków
acydofilnych i dobrze rozwini´tà warstwà mszystà 
z udzia∏em kilku gatunków torfowców oraz p∏onnika.
Gatunki zio∏oroÊlowe wyst´pujà tu rzadko.

Mo˝liwe pomy∏ki 
Z uwagi na bardzo charakterystyczny wyglàd gatunków
przewodnich (wierzba lapoƒska i wierzba Êlàska) oraz
ograniczony zasi´g terytorialny mo˝liwoÊç pomy∏ki jest
praktycznie wykluczona. 
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Identyfikatory fitosocjologiczne

Zwiàzek Adenostylion alliariae
Zespó∏ Salicetum lapponum zespó∏ wierzby
lapoƒskiej

W Polsce opisywany podtyp siedliska, jako zespó∏
Salicetum lapponum W. Mat. 1965 (choç prawid∏owo
powinien nosiç nazw´ Salicetum lapponum Zlatnik 1928),
zaliczano do tej pory do zbiorowisk zio∏oroÊlowych z klasy
Betulo-Adenostyletea, do zwiàzku Adenostylion alliariae.
W rzeczywistoÊci wykazuje on równie du˝e podobieƒstwa
do subalpejskich zaroÊli ze zwiàzku Rhododendro-
Vaccinion, dlatego powinien zostaç umieszczony w
zwiàzku Salicion silesiacae i rz´dzie Alnetalia viridis, które
grupujà subalpejskie zaroÊla liÊciaste gór Europy
Ârodkowej. Na cz´Êci stanowisk z du˝ym udzia∏em
kosodrzewiny, Salix lapponum jest bez wàtpienia
sk∏adnikiem zespo∏u Pinetum mugo sudeticum (byç mo˝e
p∏aty takie powinny byç wydzielone jako podzespó∏).

Dynamika roÊlinnoÊci

Na wszystkich stanowiskach po∏o˝onych na stokach
obserwuje si´ powolne spe∏zywanie krzewów wierzby
lapoƒskiej, które odbywa si´ poprzez zamieranie starych
p´dów w górnej cz´Êci stanowiska i rozwój m∏odych w jego
dolnych partiach. Proces ten jest prawdopodobnie
d∏ugotrwa∏y, dlatego nie wydaje si´ wywo∏ywaç istotnych
zmian w stanie siedliska. 
W ostatnich latach XX wieku, prawdopodobnie wskutek
nadmiernej imisji zanieczyszczeƒ atmosferycznych, 
w wi´kszoÊci karkonoskich zbiorowisk roÊlinnych zasz∏y
istotne zmiany sk∏adu florystycznego, polegajàce na
silnym rozwoju roÊlin jednoliÊciennych, takich jak Êmia∏ek
darniowy Deschampsia caespitosa, Êmia∏ek pogi´ty
Deschampsia flexuosa, bliêniczka psia trawka Nardus
stricta, tomka wonna Anthoxanthum odoratum, kosmatka
gajowa Luzula luzuloides, a tak˝e niektórych gatunków
acydofilnych. Proces ten móg∏ wywo∏aç wy˝ej wspomniane
zmiany w sk∏adzie gatunkowym siedliska, jego dalszy
przebieg wymaga jednak sta∏ego monitoringu na
wybranych powierzchniach.

Siedliska przyrodnicze zale˝ne
lub przylegajàce

Siedlisko rozwija si´ w postaci drobnopowierzchniowych
p∏atów kontaktujàcych si´ z innymi typami naturalnych
siedlisk wysokogórskich charakterystycznych dla pi´tra
subalpejskiego. Sà to, w zale˝noÊci od stanowiska, zaroÊla
kosodrzewiny (4070) lub czeremchy skalnej Padus
petraea, acidofilne lasy jarz´binowe, traworoÊla ze
zwiàzku Calamagrostion villosae lub zio∏oroÊla
przypotokowe ze zwiàzku Adenostylion (6430).

Rozmieszczenie geograficzne
i mapa rozmieszczenia

Siedlisko w opisywanym podtypie znane jest z Polski tylko
z bardzo ograniczonego obszaru wokó∏ polodowcowych
kot∏ów Ma∏ego i Wielkiego Stawu oraz z Kot∏a ¸omniczki
w Karkonoszach. 

Znaczenie ekologiczne i biologiczne

Jest to siedlisko o charakterze naturalnym, z naturalnà
dynamikà roÊlinnoÊci i procesami ekologicznymi nie-
poddanymi kontroli cz∏owieka. Jedyne oddzia∏ujàce
naƒ czynniki antropogeniczne majà charakter wielko-
skalowy (zanieczyszczenia atmosferyczne, kwaÊne
deszcze, fluktuacje klimatu). Dlatego, wraz z innymi
siedliskami pi´tra subalpejskiego Karkonoszy, chroni
wa˝nà cz´Êç ró˝norodnoÊci biologicznej Polski. W ich
sk∏adzie wyst´puje ca∏y szereg gatunków rzadkich lub
ginàcych w Sudetach, zaÊ wierzba lapoƒska jest gatun-
kiem zagro˝onym wygini´ciem w skali kraju i obj´tym
ochronà prawnà.

Gatunki z za∏àcznika II Dyrektywy
Siedliskowej
Dotychczas nie stwierdzono.

Gatunki z za∏àcznika I Dyrektywy Ptasiej
Dotychczas nie stwierdzono.

Stany, w jakich znajduje si´ siedlisko

Stany uprzywilejowane
Znane z obszarów gdzie podtyp obj´ty jest ochronà Êcis∏à.
Wszystkie powy˝ej przytoczone opisy dotyczà uprzywilejo-
wanego stanu siedliska.

Inne obserwowane stany
Nie obserwowano.
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Tendencje do przemian w skali
kraju i potencjalne zagro˝enia

Tendencje do przemian
W porównaniu z materia∏em fitosocjologicznym zebranym
na prze∏omie lat 60 i 70. siedlisko to uleg∏o zmianom
polegajàcym na wzroÊcie znaczenia i udzia∏u gatunków
acidofilnych, kosztem niegdyÊ dominujàcych gatunków
zio∏oroÊlowych. Jego sk∏ad gatunkowy uleg∏ wzbogaceniu
o elementy wczeÊniej w ogólne nie notowane, takie jak
borówka czarna Vaccinium myrtillus, podbia∏ek alpejski
Homogyne alpina, Êwierk Picea abies, kosodrzewina Pinus
mugo, lepi´˝nik bia∏y Petasites albus, nerecznica
krótkoostna Dryopteris carthusiana, naw∏oç pospolita
Solidago virgaurea, pi´ciornik z∏oty Potentilla aurea czy
lepnica rozd´ta Silene vulgaris. Nie wiadomo jednak, czy
obserwowane zmiany (a tak˝e du˝e zmiany w udziale 
i stopniu pokrycia poszczególnych taksonów) nie sà jedynie
artefaktem wynikajàcym z niewielkiej dokumentacji
fitosocjologicznej lub te˝ innych kryteriów wyboru
powierzchni poddanych badaniom fitosocjologicznym.

Potencjalne zagro˝enia
Siedlisko jest zagro˝one z uwagi na skrajnie ograniczony
area∏ i zasi´g wyst´powania w skali kraju, stàd zniszczenie
lub zniekszta∏cenie nawet niewielkiego fragmentu wskutek
oddzia∏ywania czynników naturalnych bàdê antropo-
genicznych spowoduje straty niewspó∏mierne do jego
powierzchni.
Wierzba lapoƒska ulega intensywnemu krzy˝owaniu 
z innymi gatunkami wierzb, zarówno rosnàcymi w pobli˝u
(Salix silesiaca, Salix cinerea), jak i wyst´pujàcymi 
w ni˝szych partiach gór (Salix cinerea, Salix aurita i inne).
Ju˝ obecnie na najwy˝ej po∏o˝onych stanowiskach jest
reprezentowana cz´Êciowo przez formy mieszaƒcowe.
Krzewy wierzby lapoƒskiej sà zgryzane przez zwierzyn´ p∏owà.
Potencjalnym zagro˝eniem mo˝e byç niekontrolowany
ruch turystyczny w regionie Ma∏ego i Wielkiego Stawu.
Z uwagi na uzale˝nienie od wysokiego uwilgotnienia gleby
lub wody p∏ynàcej wzd∏u˝ potoków, niektóre odmiany
siedliska mogà byç nara˝one na zmiany sk∏adu
gatunkowego w wyniku regularnie powtarzajàcych si´ susz.

U˝ytkowanie gospodarcze
i potencja∏ produkcyjny

Brak danych. Prawdopodobnie siedlisko to nigdy nie by∏o
przedmiotem zainteresowania cz∏owieka.

Ochrona

Przypomnienie o wra˝liwych cechach 
Siedlisko skrajnie rzadkie, ograniczone w swoim
wyst´powaniu do niewielkiego obszaru w szczytowych
partiach Karkonoszy. 

Wierzba lapoƒska nale˝y do gatunków zagro˝onych
wygini´ciem w Polsce (kat. EN).
Wyst´puje w dolinach potoków i na stokach o glebach
inicjalnych podatnych na erozj´ w wyniku ods∏oni´cia.
Siedlisko jest nara˝one na presj´ ze strony zwierzyny
p∏owej i ruchu turystycznego.
Jego istnienie zale˝ne jest od utrzymania aktualnych
stosunków wodnych. 

Zalecane metody ochrony
Utrzymanie ochrony Êcis∏ej.

Inne czynniki mogàce wp∏ynàç na sposób
ochrony
Gatunki budujàce siedlisko ulegajà krzy˝owaniu z innymi,
pospolitszymi gatunkami wierzb.
Stanowiska po∏o˝one w pobli˝u szlaków turystycznych
powinny byç dodatkowo chronione, np. systemem barier,
oraz zaopatrzone w tablice informacyjne.

Przyk∏ady obszarów obj´tych dzia∏aniami
ochronnymi
Strefa ochrony Êcis∏ej Karkonoskiego Parku Narodowego.

Inwentaryzacje, doÊwiadczenia,
kierunki badaƒ

Typ siedliska ma∏o zbadany, opis zmiennoÊci siedliska i je-
go pozycji syntaksonomicznej wymaga sporzàdzenia pe∏-
nej dokumentacji fitosocjologicznej. Brak kompleksowych
badaƒ ekologicznych. 

Monitoring naukowy

Wskazane jest wyznaczenie minimum 9 reprezentatyw-
nych powierzchni zaj´tych przez siedlisko (po 3 w ka˝dej
odmianie) i obj´cie ich monitoringiem naukowym, szcze-
gólnie w zakresie badaƒ fitosocjologicznych. Monitoring
powinien byç prowadzony w cyklu 5-letnim i obejmowaç
zarówno powtarzanie badaƒ fitosocjologicznych, jak i po-
miar g∏ównych czynników abiotycznych (zmiany sk∏adu
chemicznego gleby, wilgotnoÊç gleby).
Dla wyjaÊnienia specyficznych cech siedliska, jego utrzymania
si´ w Karkonoszach oraz ewentualnych zagro˝eƒ zwiàzanych
z przewidywanym ocieplaniem klimatu, wskazane sà regular-
ne pomiary mikroklimatu w obr´bie wybranych stanowisk.
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ZaroÊla wierzby Êlàskiej
w Karpatach
Kod Physis: 31.62152

Cechy diagnostyczne 

Cechy obszaru
Podtyp wyst´puje w pi´trze subalpejskim na Babiej Górze
oraz na wyspowym stanowisku w Bieszczadach.
Na Babiej Górze p∏aty zaroÊli wierzby Êlàskiej znajdujà
si´ na wysokoÊci od 1360 do 1650 m n. p. m. Wszyst-
kie dotychczas opisane stanowiska po∏o˝one sà na zbo-
czach o ekspozycji pó∏nocnej, pó∏nocno-zachodniej 
i pó∏nocno-wschodniej i wyst´pujà na stromych, urwi-
stych zboczach (nachylenie wynosi Êrednio 35–45°).
Pod∏o˝e stanowià piaskowce magurskie, na których wy-
tworzy∏y si´ gleby inicjalne (regosole), rankery oraz gle-
by bielicowe murszaste. Gleby charakteryzujà si´ silnà
kwasowoÊcià i du˝à szkieletowoÊcià. Klimat bardzo
ch∏odny, z Êrednià rocznà temperaturà ok. 2°C. Roczna
suma opadów wynosi ok. 1600 mm, natomiast liczba
dni z pokrywà Ênie˝nà dochodzi do 190.
W Bieszczadach opisano p∏at zaroÊli subalpejskich 
o powierzchni ok. 1 ha z dominacjà dwóch krzewów:
wierzby Êlàskiej oraz olchy kosej. Nachylenie, podobnie jak
w przypadku stanowisk babiogórskich, jest bardzo du˝e
(ok. 45°), gleby brunatne oglejone i glejowe eutroficzne,
p∏ytkie lub Êrednio g∏´bokie oraz eutroficzne regosole.
Wierzba Êlàska jest te˝ dosyç szeroko rozpowszechnio-
na w Karpatach, jednak wyst´powanie zaroÊli subalpej-
skich, w których ona dominuje lub wspó∏dominuje,
udokumentowano dotychczas jedynie na wy˝ej wymie-
nionych stanowiskach. Wierzba Êlàska ma np. dosyç
du˝y udzia∏ w przejÊciowym zbiorowisku mi´dzy borem
Êwierkowym a zaroÊlami kosodrzewiny na Pilsku, ale jej
iloÊciowoÊç w skali Braun-Blanqueta nie przekracza 2,
a wÊród krzewów wyst´pujà tam cz´Êciej jarz´bina
i podrost Êwierka (zbiorowisko to jest uwa˝ane za zubo-
˝a∏à form´ Pado-Sorbetum notowanego z Karkonoszy).
Prawdopodobnie p∏aty o charakterystyce zbli˝onej do
babiogórskich, mo˝na by odnaleêç w Tatrach, jednak
brak danych na ten temat. Niewàtpliwie jednak wierz-
ba Êlàska jest gatunkiem charakterystycznym dla ta-
trzaƒskiego pi´tra subalpejskiego i wyst´puje w zaro-
Êlach kosodrzewiny.

Fizjonomia i struktura 
Charakterystycznà cechà roÊlinnoÊci jest dominacja (lub
du˝y udzia∏) niskich krzewów wierzby Êlàskiej. 
Na Babiej Górze osiàgajà one wysokoÊç ok. 50 cm–1m
(wyjàtkowo do 2 m), gruboÊç p´dów ok. 2 cm i wyst´pu-
jà w du˝ym, ale nie pe∏nym zwarciu (50–90%). ZaroÊla te
wyst´pujà w izolowanych p∏atach o powierzchni
50–500 m i najcz´Êciej sà to wysepki roÊlinnoÊci krzewia-

stej w traworoÊlach, rzadziej wyst´pujà w kontakcie z za-
roÊlami kosodrzewiny. Poza wierzbà sporadycznie wyst´-
pujà inne krzewy – jarz´bina, kosodrzewina, porzeczka
skalna, ja∏owiec halny, wiciokrzew czarny. Ponadto poja-
wia si´ podrost Êwierkowy.
Warstwa zielna ma du˝e pokrycie (80–100%). Dominujà w
niej gatunki charakterystyczne dla zaroÊli subalpejskich o
charakterze borowym (borówka czarna Vaccinium
myrtillus, Êmia∏ek pogi´ty Deschampsia flexuosa, borówka
brusznica Vaccinium vitis-idaea, naw∏oç alpejska Solidago
alpestris, podbia∏ek alpejski Homogyne alpina). Mniejszy
udzia∏ majà gatunki trawo- i zio∏oroÊlowe,
charakterystyczne dla klasy Betulo-Adenostyletea, tj.
trzcinnik ow∏osiony Calamagrostis villosa, tojad mocny
Aconitum firmum, ponadto bardzo cz´sto wyst´puje
charakterystyczna dla wyle˝ysk Ênie˝nych (6150) kosmatka
brunatna Luzula alpino-pilosa. Pojawiajà si´ równie˝
gatunki naskalne i piargowe (ró˝eniec górski Rhodiola
rosea, skalnica gronkowa Saxifraga paniculata, koz∏ek
trójlistkowy Valeriana tripteris, wiechlina wiotka Poa laxa).
Warstwa mszaków jest zwykle dobrze rozwini´ta. Jest to
siedlisko stosunkowo (jak na zaroÊla subalpejskie) bogate
florystycznie (Êrednio 30-40 gatunków w zdj´ciu
fitosocjologicznym).

Reprezentatywne gatunki
Podtyp 4080-2 na Babiej Górze i w Bieszczadach troch´ ró˝ni
si´ florystycznie, dlatego przy gatunkach reprezentatywnych
tylko dla jednego pasma górskiego podano w nawiasach:
Babia Góra (BG), Bieszczady (Biesz.).

Krzewy
Wierzba Êlàska Salix silesiaca, jarzàb pospolity (jarz´bina)
Sorbus aucuparia, porzeczka skalna Ribes petraeum var.
carpatica (BG), olcha zielona Alnus viridis (Biesz.).
RoÊliny zielne
Âmia∏ek pogi´ty Deschampsia flexuosa (BG), borówka czarna
Vaccinium myrtillus, kosmatka brunatna Luzula alpino-pilosa
(BG), trzcinnik ow∏osiony Calamagrostis villosa (BG), naw∏oç
alpejska Solidago alpestris, podbia∏ek alpejski Homogyne
alpina, koz∏ek trójlistkowy Valeriana tripteris, szczawik zaj´czy
Oxalis acetosella, dzwonek wàskolistny Campanula
polymorpha, wid∏ak wroniec Huperzia selago (BG),
marchwica pospolita Mutellina purpurea (BG),  jastrz´biec
alpejski Hieracium alpinum (BG), nerecznica szerokolistna
Dryopteris dilatata, malina w∏aÊciwa Rubus ideaus.
Mszaki i porosty
Rokietnik pospolity Pleurozium schreberi, wid∏ozàb
miotlasty Dicranum scoparium, p∏ucnica islandzka
Cetraria islandica, p∏onnik ja∏owcowaty Polytrichum
juniperinum, p∏onniczek s∏oikowy Pogonatum urnigerum,
gajnik lÊniàcy Hylocomnium splendens, p∏onnicz alpejski
Polytrichastrum alpinum, zwiesiniec d∏ugodzióbkowy
Dicranodontium denudatum, fa∏downik trzyrz´dowy
Rhitidiadelphus triquetrus.
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Odmiany 
Podtyp bardzo wyraênie ró˝nicuje si´ na odmian´ zachod-
niokarpackà – zespó∏ Salicetum silesiacae opisany 
z Babiej Góry oraz wschodniokarpackà – zbiorowisko Sa-
lix silesiaca-Alnus viridis opisane z Bieszczadów. G∏ówne
ró˝nice mi´dzy nimi to: wspó∏dominacja w zaroÊlach
bieszczadzkich olchy kosej, niewyst´pujàcej w Karpatach
Zachodnich, oraz du˝y udzia∏ gatunków wysokogórskich
na wy˝ej po∏o˝onych stanowiskach na Babiej Górze. Ze
wzgl´du na niewielkà powierzchni´ znanych p∏atów tego
siedliska w Karpatach nie zdecydowano si´ na dalszy po-
dzia∏ tego podtypu.
WÊród zaroÊli wierzby Êlàskiej na Babiej Górze mo˝na
wyró˝niç podzespo∏y fitosocjologiczne:
• Salicetum silesiacae luzuletosum alpino-pilosae, pod-

zespó∏ z kosmatkà brunatnà, jest to postaç ˝yêniejsza,
z wi´kszym udzia∏em gatunków traworoÊlowych 
i zio∏oroÊlowych, w ramach tego podzespo∏u dwa wa-
rianty z trzcinnikiem ow∏osionym oraz z kosmatkà
brunatnà;

• Salicetum silesiacae deschampsietosum flexuosae,
podzespó∏ ze Êmia∏kiem pogi´tym, charakteryzuje si´
wi´kszym udzia∏em gatunków siedlisk kwaÊnych oraz
mszaków. Wyró˝nia si´ tutaj warianty z borówkà czarnà
oraz ze Êmia∏kiem pogi´tym.

Mo˝liwe pomy∏ki 
W zwiàzku z wyraênie okreÊlonym miejscem wyst´powa-
nia oraz du˝ym udzia∏em stosunkowo ∏atwo rozpozna-
walnego krzewu (wierzby Êlàskiej) pomy∏ka jest w∏aÊciwie
wykluczona.
Z drugiej strony, ze wzgl´du na du˝à dynamik´ tych
zaroÊli, mo˝na obserwowaç ró˝ne stadia przejÊciowe
zwiàzane z zarastaniem murawowych i krzewinkowych
siedlisk subalpejskich przez wierzb´ Êlàskà. Mogà si´
w zwiàzku z tym pojawiç problemy z klasyfikacjà ta-
kich przejÊciowych p∏atów. Ponadto zaroÊla wierzby
Êlàskiej wyst´pujà w kompleksie przestrzennym z zaro-
Êlami kosodrzewiny (4070) oraz jarz´biny, a w Biesz-
czadach – tak˝e olchy kosej. Decyzja o zakwalifikowa-
niu danego p∏atu do 4080–2 powinna wi´c oprzeç si´
na dominacji (w przypadku Bieszczadów wspó∏domi-
nacji) wierzby Êlàskiej.
W ni˝szych po∏o˝eniach wierzba Êlàska cz´sto krzy˝uje si´
z innymi gatunkami wierzb.

Idenyfikatory fitosocjologiczne

Klasa Betulo-Adenostyletea
Rzàd Calamagrostietalia villosae

Zwiàzek Adenostylion alliariae
Zbiorowisko SSaall iixx  ss ii lleessiiaaccaa--AAllnnuuss  vvii rr iiddiiss
zbiorowisko wierzby Êlàskiej i olchy kosej

Klasa Vaccinio-Piceetea
Rzàd Vaccinio-Piccetalia

Zwiàzek Piceion abietis
Zespó∏ SSaall iicceettuumm  ssii lleessiiaaccaaee zespó∏ wierzby
Êlàskiej

ZaroÊla wierzby Êlàskiej zosta∏y w 1991 r. opisane
przez J. Parusela jako nowe zbiorowisko Salicetum sile-
siacae. Zbli˝one zaroÊla wierzby Êlàskiej na S∏owacji 
i w Czechach zaliczane sà do zwiàzku Salicion silesia-
cae – np. zespó∏ Calamagrostio arundinaceae-Salice-
tum silesiacae opisany z Wielkiej Fatry. Warto zwróciç
uwag´, ˝e roÊlinnoÊç zwiàzku Salicion silesiacae jest
zaliczana przez S∏owaków równie˝ do typu siedliska
przyrodniczego 4080.
Niewàtpliwie dyskusja nad pozycjà taksonomicznà zaroÊli
wierzby Êlàskiej w Karpatach polskich i s∏owackich jest
jeszcze sprawà otwartà.
W Bieszczadach T. Winnicki opisa∏ zbiorowisko Salix
silesiaca - Alnus viridis. Jest ono zbli˝one do podawanego
z Rumunii i Ukrainy Salici silesiacae-Alnetum viridis, 
w którym jednak zaznacza si´ wi´kszy udzia∏ olchy kosej 
i gatunków zio∏oroÊlowych.

Dynamika roÊlinnoÊci

ZaroÊla wierzby charakteryzujà si´ wyraênà, lecz powolnà
dynamikà i najprawdopodobniej stanowià jedno, byç mo-
˝e koƒcowe, stadium zarastania (regeneracji) traworoÊli
i borówczysk, utrzymywanych wczeÊniej na Babiej Górze
przez gospodark´ pasterskà, a miejscami koÊnà. Prawdo-
podobnie zaroÊla te stanowià lokalnie docelowà roÊlin-
noÊç w miejscach bardziej stromych, a w niektórych przy-
padkach – d∏ugotrwa∏e stadium przejÊciowe prowadzàce
do powstania zaroÊli kosodrzewiny.
W Bieszczadach zaroÊla z wierzbà Êlàskà wykazujà si´ du˝à
stabilnoÊcià, zarówno pod wzgl´dem struktury, jak 
i sk∏adu gatunkowego. Ze wzgl´du na specyficzne, strome
i skaliste siedlisko, prawdopodobnie pasterstwo nie mia∏o na
nie wp∏ywu i w zwiàzku z tym majà one charakter naturalny.

Siedliska przyrodnicze zale˝ne
lub przylegajàce

ZaroÊla wierzby Êlàskiej znajdujà si´ w dynamicznym kom-
pleksie z innymi siedliskami subalpejskimi. Przypuszcza si´,
˝e na Babiej Górze stanowià one przejÊcie sukcesyjne mi´-
dzy roÊlinnoÊcià murawowà (psiary – 6230, traworoÊla Ca-
lamagrostion) oraz krzewinkowà (borówczyska ba˝ynowe –
4060) a zaroÊlami kosodrzewiny (4070).
Stanowisko w Bieszczadach, na Tarnicy, równie˝ wyst´puje
w kompleksie z innymi siedliskami o charakterze
subalpejskim: murawami ze zwiàzku Juncion trifidi (6150),
zio∏oroÊlami z pe∏nikiem alpejskim (Adenostylion alliariae,
6430), traworoÊlami z trzcinnikiem leÊnym i trzcinnikiem
ow∏osionym (Calamagrostion) oraz wschodniokarpackà
odmianà borówczysk ba˝ynowych (4060).
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Rozmieszczenie geograficzne
i mapa rozmieszczenia

W zachodnich Karpatach opisane dotychczas tylko 
z Babiej Góry. Wyst´puje tam g∏ównie na pó∏nocnym zboczu
Diablaka, a tak˝e pomi´dzy Diablakiem i Bronà, pod prze-
∏´czà Brona, pod K´pà, pod Gówniakiem i pod Sokolicà.
W Bieszczadach – tylko jedno stanowisko, rozleg∏y p∏at
zaroÊli z wierzbà Êlàskà i olchà kosà znajduje si´ na NW 
i SW zboczach Tarnicy, na wysokoÊci ok. 1300 m n.p.m.
Poza tym p∏atem wierzba Êlàska pojawia si´ cz´sto 
w innych zbiorowiskach zaroÊlowych i zio∏oroÊlowych 
w Bieszczadach, ale, o ile wiadomo, nigdzie nie osiàga
statusu gatunku wspó∏dominujàcego.

Zbiorowiska zbli˝one do opisanego z Bieszczadów
wyst´pujà w Rumunii (G. Marmaroskie, G. Rodniaƒskie,
Paring, Godeanu i in.) i zapewne równie˝ na Ukrainie,
skàd brak wspó∏czesnych danych fitosocjologicznych.

Znaczenie ekologiczne i biologiczne

ZaroÊla wierzby Êlàskiej nie stanowià wy∏àcznego siedliska
dla szczególnie rzadkich i zagro˝onych gatunków roÊlin 
i zwierzàt, ale ze wzgl´du na niewielkà powierzchni´
i stosunkowo du˝e bogactwo florystyczne przyczyniajà si´
do zwi´kszenia bioró˝norodnoÊci pi´tra subalpejskiego
i posiadajà wysokà wartoÊç przyrodniczà. 
W zaroÊlach wierzbowych na Babiej Górze okazjonalnie
wyst´pujà cenne i chronione gatunki górskie,
przechodzàce z sàsiadujàcych z nimi zbiorowisk
zio∏oroÊlowych, murawowych i naskalnych, tj. tojad
mocny Aconitum firmum, sasanka alpejska Pulsatilla
alpina, zawilec narcyzowy Anemone narcisiflora,
ró˝eniec górski Rhodiola rosea, skalnica gronkowa
Saxifraga paniculata i in.
Opisane stanowisko z Bieszczadów ma szczególnà
wartoÊç przyrodniczà, poniewa˝ jest to jedyne znane

miejsce wyst´powania zbiorowiska Salix silesiaca-Alnus
viridis. P∏at ten ma charakter wybitnie subalpejski 
i zajmuje fragment po∏oniny, która najprawdopodobniej,
jako jedna z nielicznych w Bieszczadach, ma najpra-
wdopodobniej genez´ naturalnà, nie zwiàzanà 
z u˝ytkowaniem pasterskim.

Gatunki z za∏àcznika II Dyrektywy
Siedliskowej
Nie stwierdzono.

Gatunki z za∏àcznika I Dyrektywy Ptasiej
Nie stwierdzono.

Stany, w jakich znajduje si´ siedlisko

Stany uprzywilejowane 
Wszystkie opisane stanowiska przedstawiajà uprzywilejowany
stan ochrony. W zwiàzku z naturalnà dynamikà tych zaroÊli
mo˝na zaobserwowaç p∏aty o ró˝nym zwarciu, nie nale˝y w
tym przypadku preferowaç ˝adnego z obserwowanych
stadiów sukcesji, lecz pozostawiç kompleks siedlisk
subalpejskich procesom naturalnym.

Tendencje do przemian w skali
kraju i potencjalne zagro˝enia

Tendencje do przemian
Porównanie z wczeÊniejszymi danymi botanicznymi 
z Babiej Góry wskazuje na ekspansj´ zaroÊli wierzby
Êlàskiej, która nastàpi∏a po zaprzestaniu wypasu w pi´trze
subalpejskim. Niewàtpliwie wierzba Êlàska wyst´powa∏a
naturalnie jako domieszka w innych zbiorowiskach
subalpejskich, lecz obserwowane obecnie p∏aty zaroÊli
wierzby w trzcinnikowych traworoÊlach zwi´kszy∏y swà
powierzchni´ po zaprzestaniu u˝ytkowania. 
Wypas na pó∏nocnych stokach Babiej Góry prowadzono do
czasu utworzenia Babiogórskiego Parku Narodowego
(1954 r.). Przyk∏adowo, w 1925r. pod Diablakiem
wypasano 160 owiec, a na ca∏ym zboczu pó∏nocnym Babiej
Góry – ok. 1500 ; równie˝ w okresie mi´dzywojennym
corocznie wypasano pomi´dzy Gówniakiem a K´pà ok.
500 orawskich wo∏ów. W cz´Êci po∏udniowej – s∏owackiej
wypas trwa∏ do 1972 roku, ale jeszcze w latach 60. XX
wieku obserwowano przechodzenie stad na teren
Babiogórskiego PN. Mo˝na wi´c stwierdziç, ˝e proces
regeneracji halnych pastwisk trwa ju˝ ok. 50 lat. Nie istniejà
dane o tym, czy zwarte zaroÊla wierzby Êlàskiej wyst´powa∏y
ju˝ w okresie przed wypasem, czy te˝ jej ekspansja jest
zwiàzana ze stworzeniem nowych siedlisk w pi´trze
subalpejskim. Najprawdopodobniej jednak obserwujemy
proces powolnej regeneracji zaroÊli wierzbowych, które
„klimaksowo” wspó∏tworzy∏y zaroÊla subalpejskie, jednak
pod wzgl´dem powierzchni zdecydowanie ust´powa∏y
zaroÊlom kosodrzewiny oraz jarz´biny.
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Ogólnie nie obserwuje si´ tendencji do zaniku tego
podtypu siedliska, lecz raczej do powolnego zwi´kszania
si´ jego area∏u.

Potencjalne zagro˝enia
Wszystkie opisane stanowiska 4080-2 znajdujà si´ na
terenie parków narodowych, wi´c w∏aÊciwie nie obserwuje
si´ powa˝niejszych zagro˝eƒ. Zagro˝eniem niewàtpliwie
by∏oby narciarstwo oraz intensywny wypas w pi´trze
subalpejskim, ale obie te dzia∏alnoÊci sà na tym terenie
ca∏kowicie wykluczone. Jedynym realnym zagro˝eniem
mo˝e byç wi´c turystyka, jednak p∏aty wierzby Êlàskiej
po∏o˝one sà raczej w stromych i niedost´pnych miejscach.
Zagro˝eniem na Babiej Górze mo˝e byç te˝ zarastanie
przez kosodrzewin´ (4070), jednak ze wzgl´du na
powolny przebieg i naturalnoÊç tego zjawiska oraz du˝à
wartoÊç siedliska 4070 oraz stadiów przejÊciowych nie
nale˝y powstrzymywaç tego procesu.
Innym naturalnym procesem jest obserwowane np. 
w Tatrach mieszanie si´ wierzby Êlàskiej z innymi gatunkami
wierzb, jednak wierzba Êlàska, w przeciwieƒstwie do
charakterystycznej dla podtypu 4080-1 wierzby lapoƒskiej,
nie jest w Polsce gatunkiem rzadkim, lecz wyst´puje doÊç
pospolicie, w zwiàzku z tym proces ten nie zagra˝a populacji
Salix silesiaca.
Warto zwróciç uwag´, ˝e wg Paw∏owskiego (1956) w∏aÊnie
w pi´trze subalpejskim wierzba Êlàska wyst´puje w miar´
czystej postaci, natomiast w innych po∏o˝eniach bardzo
cz´sto si´ krzy˝uje. W Tatrach notowano krzy˝ówki wierzby
Êlàskiej z: Salix aurita, S. caprea, S.alpina, S. bicolor,
S.cinerea, S. hastata, S. helvetica, S. purpurea, S. viminalis.
Podobnie, przy granicy lasu w Bieszczadach wyst´pujà
mieszaƒce S. silesiaca z S. caprea i S. aurita.

U˝ytkowanie gospodarcze|
i potencja∏ produkcyjny

Podtyp nie ma ˝adnego znaczenia gospodarczego.
W przesz∏oÊci zaroÊla wierzby Êlàskiej mog∏y byç niszczone
przy okazji gospodarki pasterskiej, jednak nigdy nie by∏y
bezpoÊrednim celem u˝ytkowania.

Ochrona

Przypomnienie o wra˝liwych cechach
Niewielka powierzchnia zajmowana przez podtyp, 
w zwiàzku z tym podatnoÊç na mechaniczne zniszczenie.
Bardzo du˝a wra˝liwoÊç na zniszczenie mechaniczne 
i rozdeptywanie.
Powolna regeneracja zaroÊli w przypadku zniszczenia
mechanicznego.

Zalecane metody ochrony
Aktualny stan ochrony 4080-2 jest w∏aÊciwy. Podtyp ten nie
wymaga czynnej ochrony, lecz pozostawienia do natu-

ralnej sukcesji i ochrony Êcis∏ej. O ile zaobserwowano by
negatywny wp∏yw turystyki, nale˝y rozpatrzyç modyfikacje
przebiegu szlaków turystycznych oraz mechanicznà
ochron´ p∏atów (np. budow´ barierek ochronnych).

Inne czynniki mogàce wp∏ynàç na sposób
ochrony 
Wprowadzenie jakichkolwiek form u˝ytkowania (poza
obecnym – turystykà pieszà) w pobli˝u 4080-2 oraz
zmiana dotychczasowego (Êcis∏ego) statusu ochronnego.

Przyk∏ady obszarów obj´tych dzia∏aniami
ochronnymi
Babiogórski Park Narodowy – zaroÊla wierzby Êlàskiej 
sà wyraênie wyodr´bnione i opisane w operacie ochrony
ekosystemów nieleÊnych, jako zbiorowisko roÊlinne 
o najwy˝szym walorze. Zaproponowano dla nich 
ochron´ Êcis∏à.
Bieszczadzki Park Narodowy – opisane stanowisko jest
dobrze rozpoznane przez s∏u˝by parku, uznane za
ekosystem o najwy˝szej wartoÊci przyrodniczej i obj´te
ochronà Êcis∏à (wraz z ca∏à po∏oninà na Tarnicy).

Inwentaryzacje, doÊwiadczenia,
kierunki badaƒ

Szczegó∏owe badania na Babiej Górze prowadzi∏ w latach
80. ubieg∏ego wieku J. Parusel. Zebra∏ dokumentacj´
fitosocjologicznà oraz mierzy∏ wysokoÊç i gruboÊç p´dów.
Od tego czasu nie prowadzono systematycznych badaƒ
ekologicznych. Podstawowym ich kierunkiem powinno byç
badanie dynamiki tych zaroÊli – zarastania traworoÊli
trzcinnikowych oraz konkurencji mi´dzy wierzbà Êlàskà 
i innymi krzewami subalpejskimi (kosodrzewina,
jarz´bina). Ponadto nale˝a∏oby poÊwi´ciç uwag´ zjawisku
krzy˝owania si´ wierzby Êlàskiej z innymi gatunkami
wierzb. Wa˝nym zagadnieniem jest równie˝ rewizja
fitosocjologiczna subalpejskich zaroÊli wierzbowych,
zio∏oroÊli i traworoÊli, w ramach której zostanà wzi´te pod
uwag´ dane fitosocjologiczne oraz uj´cia stosowane na
S∏owacji i w Czechach. Bardzo istotnà sprawà jest tak˝e
przeprowadzenie szczegó∏owej inwentaryzacji roÊlinnoÊci
subalpejskiej w Tatrach, bowiem brak aktualnych danych
z tego terenu, a mo˝na przypuszczaç, ˝e poza zaroÊlami
kosodrzewiny zostanà tam odnalezione równie˝
subalpejskie zaroÊla krzewów liÊciastych. Nale˝a∏oby
równie˝ przeanalizowaç wyst´powanie wierzby Êlàskiej w
masywie Pilska, ponadto trzeba przeprowadziç ponownà
weryfikacj´ terenowà wyst´powania zaroÊli wierzby
Êlàskiej na Babiej Górze.
P∏at zaroÊli wierzby Êlàskiej i olchy kosej w Bieszczadach
by∏ szczegó∏owo badany w ramach pracy doktorskiej
Winnickiego T. w roku 1995. Niezb´dna jest analiza
porównawcza bieszczadzkich zaroÊli wierzby Êlàskiej 
i olchy kosej z analogicznymi z Ukrainy i Rumunii.
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Monitoring naukowy

Monitoringiem nale˝y objàç wszystkie z opisanych p∏atów
zaroÊli wierzby Êlàskiej (dotychczas opisano kilkanaÊcie p∏a-
tów na Babiej Górze, w Bieszczadach – jeden). 
W ka˝dym z tych p∏atów nale˝y za∏o˝yç kilka–kilkanaÊcie
sta∏ych powierzchni do badaƒ fitosocjologicznych 
i ekologicznych, rozmieszczonych w transektach obejmujà-
cych centralnà cz´Êç p∏atu oraz przylegajàce zbiorowiska
i co kilka lat nale˝y powtarzaç w nich zdj´cia fitosocjologicze
metodà Braun-Blanqueta oraz obserwowaç dynamik´ po-
pulacji najwa˝niejszych gatunków. Nale˝y równie˝ badaç ̋ y-
wotnoÊç krzewów, ich reprodukcj´ oraz notowaç przypadki
krzy˝owania si´ wierzb. Monitoring powinien byç zintegro-
wany z badaniami prowadzonymi w innych subalpejskich
zbiorowiskach, a tak˝e, jeÊli to mo˝liwe, po∏àczony z analo-
gicznymi badaniami w s∏owackiej cz´Êci masywu Babiej Gó-
ry, a w przypadku Bieszczadów – w ich ukraiƒskiej cz´Êci.
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