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A b stra c t: The study presents results o f  the investigations carried out in the area o f  „W alkowice” 
natural aggregates m ine in years 2007 and 2008. Soil m orphology, basic properties as w ell as 
geolog ica l structure were characterised. The Spergu lo  vernalis-C orynephore tum  and D iantho- 
Arm erietum  elongotae  associations occurring in this location were identified and described flori- 
stically. Both syntaxons which belong to the C otynephoretalia  canescen tis  order and the K oele- 
rio g laucae-C oryn eph oretea  canescentis Klika in Klika et Novâk 1941 class undergo succession  
changes which lead to transformations o f  sand turfs into m esophilic turf and scrub com munities.
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WSTĘP

Roślinność ciepłolubnych, pionierskich muraw napiaskowych jest spotykana na 
terenie całego kraju, na ogół w najbardziej skrajnych siedliskach pod względem 
zarówno warunków termicznych, jak i wilgotnościowych. Udokumentowane zbio
rowiska muraw spotykane są na obszarze Cedyńskiego Parku Krajobrazowego, 
Puszczy Drawskiej, Niziny Szczecińskiej, Pojezierza Wielkopolskiego oraz dolin rzek: 
Odry, Warty, Wisły. W przeszłości były one przedmiotem badań fitosocjologicznych 
prowadzonych m.in. przez: Celińskiego i Balcerkiewicza [1973], Czyżewską [1986], 
Załuskiego [1987] oraz Juśkiewicz, Endler [1997]. Brak jest natomiast aktualnych 
badań dotyczących występowania kserofilnych muraw napiaskowych na terenie 
kopalń kruszywa, w powiązaniu z warunkami glebowymi i geologicznymi.

Zbiorowiska muraw napiaskow ych tw orzą nieregularne płaty, przeważnie o 
niewielkiej powierzchni od kilku do kilkudziesięciu arów [Kucharski, Pisarek 1999] i 
są bardzo zróżnicowane pod względem warunków siedliskowych. Najczęściej występują 
na ubogiej w składniki pokarmowe, oligotroficznej (skąpożywnej), kwaśnej i piaszczystej 
glebie. Są to przeważnie piaszczyste obszary morenowe, kemy, ozy, piaski dolinowe i
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sandrowe, wydmy oraz siedliska antropogeniczne, takie jak: nasypy, żwirownie czy też 
pobocza dróg. Podlegają one często silnej antropopresji [Głowacki 1975]. Często są to 
nieużytki, które mają najczęściej charakter wtórny [Celiński, Balcerkiewicz 1973].

Na terenie kopalni kruszywa naturalnego „Walkowice”, od wielu lat pozyskuje się 
żwir i piasek na potrzeby budowy dróg i osiedli mieszkaniowych. Murawy napiaskowe 
na skutek nasilającej się eksploatacji kruszywa ulegają całkowitemu lub częściowemu 
zniszczeniu oraz następuje zmniejszenie ich powierzchni. Niszczy się przez to roślinność 
pionierską, pełniącą ważną rolę inicjalną w procesie odnawiania warstwy próchnicznej 
oraz zapobiegającą erozji wietrznej i wodnej poprzez utrwalanie luźnych piasków.

Celem badań było określenie różnorodności florystycznej muraw napiaskowych, 
należących do klasy Koelerio glaucae-Co/ynephoretea canescentis Klika in Klika et Novâk 
1941, na siedliskach wtórnych i pierwotnych, zlokalizowanaych na terenie kopalni 
kruszywa naturalnego „Walkowice” na tle form rzeźby terenu i warunków glebowych.

OBIEKT I METODYKA
1. Badania gleboznawcze

Teren badań jest położony w północnej części powiatu czamkowsko-trzcianeckiego, 
gmina Czarnków, miejscowość Walkowice. Odległość od zabudowań wsi wynosi ok. 
500 m, a od koryta rzeki Noteć 1,5 km. Teren zajęty przez odkrywkę, jak i obszar 
do niej przylegający stanowiły grunty orne VI klasy bonitacyjnej oraz 7. kompleksu 
przydatności rolniczej. Pokrywę glebową reprezentowały arenosole i gleby rdzawe 
[Systematyka gleb Polski 1989]. Badany obiekt położony jest w obrębie odcinka 
wyrzyskiego Pradoliny Toruńsko-Eberswaldzkiej, na obszarze lekko falistej równiny 
sandrowej, opadającej ku terasie zalewowej Noteci reprezentowanej przez utwory 
zlodowacenia wisły fazy poznańskiej. Głównie są to piaski i żwiry oraz pojedyncze 
płaty gliny zwałowej, występujące na głębokości 5-7 m [Krygowski 1961; Polski 
Komitet Norm alizacyjny 1998b]. Do głębokości 7,5 m (maksymalna głębokość 
wyrobiska) nie stwierdzono występowania wód gruntowych.

Opisano morfologię gleb oraz budowę geologiczną podłoża. Z poszczególnych poziomów 
genetycznych pobrano przeznaczone do badań laboratoryjnych próbki o strukturze naruszonej 
i nienaruszonej (V = 100 cm3). W próbkach oznaczono takie właściwości, jak: skład 
granulometryczny metodami: Bouyoucosa w modyfikacji Prószyńskiego i sitową [Polski 
Komitet Normalizacyjny 1998a], gęstość fazy stałej metodą piknometryczną [Soil Conservation 
Sernice 1992], gęstość gleby -  z wykorzystaniem naczynek Nitzscha o pojemności 100 cm3, 
porowatość -  obliczono na podstawie oznaczeń gęstości, wilgotność metodą suszarkowo- 
wagową, odczyn -  potencjometrycznie w roztworze 1 mol • dm-3 KCl [Мосек i in. 2003], 
azot ogółem i węgiel organiczny oznaczono analizatorem Vario Max CNS. Zamieszczone 
wyniki są wartościami średnimi z pięciu replikacji.

2. Badania florystyczne
Badania roślinności muraw napiaskowych znajdujących się na terenie kopalni 

kruszywa naturalnego „Walkowice” przeprowadzono w 2007, a uzupełniające w 2008 
roku. Wykonano 13 zdjęć fitosocjologicznych metodą Brauna-Blanqueta [Fukarek 1967] 
i zestawiono je w tabelę. Były one podstawą do wydzielenia jednostek syntaksono- 
micznych. Nomenklaturę gatunków przyjęto za Mirkiem i in. [1995], a nazewnictwo 
zbiorowisk przedstawiono według Matuszkiewicza [2006].
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Dane fitosocjologiczne przedstawiono na tle scharakteryzowanych równolegle, 
podstawowych właściwości gleb oraz lokalnych warunków geomorfologicznych

WYNIKI I DYSKUSJA 

1. Badania glebowe
Siedliskiem badanych zespołów roślinnych były gleby reprezentujące podtypy: arenosoli 

właściwych (prof. A) i gleb rdzawych właściwych (prof. В). Charakteryzowały się one 
właściwościami typowymi dla gleb bardzo lekkich wytworzonych z piasków. Skład 
granulometryczny w obrębie całych profili reprezentowały piaski (p). Gęstość fazy stałej 
(2,64-2,65 Mg • kg-3) zdeterminowana była przez bardzo wysoki udział kwarcu. 
Wilgotność w obrębie poszczególnych poziomów genetycznych mieściła się w granicach 
od 8,57 (prof. В, poziom A) do 12,11 m3 • m“3 (prof. В, poziom Cl). Gęstość gleby 
była dość niska (od 1,36 -  prof. A, poziom Cl do 1,54 Mg • kg“3 -  prof. A, poziom 
A), co pociągało za sobą wysokie (powyżej 40%) wartości porowatości. Niskie pH (4,2- 
5,2) było charakterystyczne dla utworów piaszczystych. Zawartości węgla organicznego 
i azotu ogółem były skrajnie niskie (tab. 1). W poziomach, zalegających poza zasięgiem 
pedonów, wartości odpowiednich właściwości były zbliżone do opisanych powyżej z 
wyjątkiem oznaczonych w glinie (gp), której pojedyncze płaty występowały sporadycznie 
na głębokości około 5 m (profil A, poziom IIC) (tab. 1).

2. Badania florystyczne
Na terenie kopalni kruszywa naturalnego „Walkowice”, występowanie roślinności 

zależy od warunków siedliskowych oraz prac związanych z pozyskaniem żwiru i piasku. 
Pojawiają się tam płaty kserofilnych zbiorowisk muraw napiaskowych zróżnicowane 
florystycznie i w różnych stadiach sukcesji. Graniczą one z szeregiem innych, kolejnych 
stadiów sukcesyjnych zbiorowisk napiaskowych bardziej mezofilnych. Od strony 
wschodniej i południowej ciepłolubne murawy napiaskowe występują w bezpośrednim 
sąsiedztwie zbiorowisk leśnych. Największe obszary zajmuje zespół Spergulo vernalis- 
Corynephoretum , zwany murawą szczotlichową, a nieco mniejsze zespół Diantho- 
Armerietum elongatae, zwany murawą goździkowo-zawciągową. Obydwa zespoły należą 
do klasy Koelerio glaucae-Corynephoretea canescentis Klika in Klika et Novâk 1941, rzędu 
Corynephoretalia canescentis R. Tx. 1937.

Charakterystyka florystyczna wyróżnionych zbiorowisk
Spergulo vernalis-Corynephoretum  (H. Tx. 1928) Libb. 1933. Na badanym terenie 

zespół występuje licznie w siedliskach wtórnych, o wielkości płatów od 2 do 8 m2 i 
niewielkim pokryciu warstw wynoszącym 30 do 70% (tab. 2). Są to miejsca z reguły 
płaskie, otwarte i silnie nasłonecznione, powstałe po mechanicznym usunięciu (zdarciu) 
roślinności oraz usunięciu nielicznych drzew, głównie sosny zwyczajnej (Pinus silvestris) 
i brzozy (Betula pubescens). Obecnie są to nieużytki o ubogiej roślinności, kserofilnej 
i światłożądnej, głównie są to trawy oraz rośliny rozetkowe. Gatunkiem charakterys
tycznym w zespole jest Spergula vernalis (=morisonii). Gatunek ten jest notowany 
we wszystkich płatach, o współczynniku pokrycia D = 641,1. Z kolèi Corynephorus 
canescens, należący do rzędu Corynephoretalia canescentis, jest gatunkiem wyraźnie 
dominującym, o wysokim współczynniku pokrycia D = 1177,8. Inne taksony występujące



TABELA 1. Wybrane właściwości badanych gleb 
TABLE 1. Some properties o f investigated soils
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association
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genet.
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Pod
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Wilgotność
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Moisture
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Specific
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gleby
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tość
Porosity

pH Corg
Org.C

N og
Ntot

[m] [kg3-kg 3] [m3 • m 3] [Mg • m 3 [m3 • nr3] KCl [mg • kg •] [%]

A A 0,05-0 ,10 P 6,71 10,34 2,64 1,54 0,4166 5,2 1,22 0,08
Spergulo AC 0,10-0 ,20 P 8,56 12,62 2,65 1,47 0,4438 4,9 0,33 0,03
vernalis- C l 0,70-0 ,90 P 8,88 12,11 2,65 1,36 0,4854 4,6 0,29 0,02
Coryne- C2 1,40-1,60 P 8,21 11,96 2,65 1,46 0,4500 5,1 0,25 0,01
P ho ret um C3 2,90-3 ,10 P 5,71 8,37 2,65 1,47 0,4471 4,4 0,27 0,01

C4 4 ,00-4 ,20 P 11,98 11,98 2,65 1,36 0,4886 4,2 0,20 0,01
IIC 4,80-4 ,90 gP 12,09 21,43 2,66 1,77 0,3334 4,3 0,35 0,01

В A 0,08-0,15 P 5,75 8,57 2,65 1,49 0,4377 4,9 2,04 0,09
Diantho- Bv 0,20-0 ,35 P 6,43 10,22 2,65 1,59 0,4000 5,4 0,31 0,03
Arm erietum C l 0 ,50-0 ,70 P 6,70 9,85 2,65 1,47 0,4453 5,1 0,24 0,01
elongaiae C2 1,50-1,90 P 8,46 12,18 2,65 1,44 0,4566 4,7 0,19 0,01

C3 3,20-3 ,50 P 5,27 7,80 2,65 1,48 0,4415 4,6 0,15 0,01

Roślinność 
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65
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TABELA 2. Charakterystyka florystyczna w\TÓżnionych zespołów (tabela skrócona)
TABLE 2. Floristic characteristic of the distinguished associations
Numer kolejny 
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Numer zdjęcia 
Number of record

1 2 5 6 8 9 10 11 12 3 4 7 13

Pow. zdjęcia w гтГ 
.Area of record in m2

8 3 6 6 4 4 4 2 2 6 6 4 4

Liczba gatunków w zdjęciu 
Number of species in record

9 8 10 6 8 8 7 12 7 17 19 12 10

Pokrycie w % 
Cover in %

40 20 50 60 50 40 60 70 60 80 60 60 60

Zespoły - Associations I1

Corynephoretum Diantho-Armerietum elongatae
Gatunki charakterystyczne dla zespołu: Characteristic for the association
Spergula vernalis + 1 - 1 r r 2 3 1 8 641.1 + 1 2 137,5
Thymus serpyllum - + - 2 11.1 2 3 3 1 4 2437.5
Corvnephorion anescenris
Spergula morisonii - - + - - + г - . 3 1 12J2 1 - - + - 1 1 12.5
Vicio lathyroidis- PotentiUion argenteae
Dianthus deltoïdes - r - - - - -r - 2 6,7 - * 1 - 1 137,5
Arnie na maritime ssp. elongata 1 + 1 5,6 -r 2 25,0
Corynephoretalia canescentis; Koelerio glancae-Corynephoretea anescentis
Corynephorus canescen % 2 2 1 - 1 3 2 T 1 9 1177.8 1 2 137,5
Festuca o\ina 1 + T + 1 + r 7 134.4 2 •r 1 4- 4 587.5
Rumex acetosella + 1 +• 1 + r + 7 134,4 + 1 12.5
Trifolium a n ’ense -r + + 2 4 211,1 + -r 1 3 150,0
Polytrichum pili/erum 1 - 2 3 255,6 - -
Helichrysum arenanum + 2 + 3 205,6 + - 3 37.5
Rumex acetosella f 1 5.6 1 12,5
Sedum acre 1 5.6 - 1 25,0
Towarzyszące (Accompanyiing)
Plantago lanceolata - 1 1 r + 6 128,9 + -r 2 25.0
Cornicularia aculeata + + T 1 + + 1 7 138,9 . -
Erigeron canadensis 3 - + 3 427.8 - 2 2 450.0
Agrostis tenuis + - r 3 12.2 T - 2 25.0
Carex hirta + ■r 2 2.2 r 1 2.5
Hypericum perforatum 1 + 2 61,1 - 1 12,5
Oenothera biennis T 1 5,6 1 T + 3 150.0
Spergula an-ensis + 1 5,6 -r + - 1 4 162.5
Festuca rubra - - T 2 1 3 575,0
Carex praecox 2 1 194,4 1 1 2 250.0
Tanacetum w lgare 1 1 55.6 r -r 2 25.0
Hieradum pilosella r 1 5,6 2 1 437,5
Calamagrostis epigcjos - -r -r 3 37.5
Armeria maritime - 5.6 T - + 3 37.5
Pinus sylvestris 1 - + 2 25.0

w największej ilości to Polytrichum piliferum (D = 255,60, Helichrysiun cirenarium (D = 
205,6), Trifolium arvense (D = 211,1) oraz Festuca ovina i Rumex acetosella. Spośród 
gatunków towarzyszących najczęściej występują: Cornicularia aculeata (D = 138,9) oraz 
Plantago lanceolata (D = 128,9), a najwyższy współczynnik pokrycia wyliczono dla Erigeron 
canadensis (D = 427,8). Rosną tu także liczne mchy, między innymi błonnik kłosisty.

Diantho-Armerietum elongatae Krausch 1959. Zespół ten występuje na terenie kopalni 
na nieużytkach przeznaczonych pod wydobycie żwiru, w miejscach nieco wilgotniejszych, 
a więc w zagłębieniach, w pobliżu boru sosnowego. Jest on bogatszy flory stycznie, a 
liczba gatunków w zdjęciu fitosocjologicznym wynosi od 10 do 19. Pokrycie wynosi 
60-80% (tab. 2). W okresie od wiosny do jesieni zespół ten charakteryzuje się swoistym 
kolorowym wyglądem spowodowanym kwitnieniem wielu gatunków roślin. Gatunek 
charakterystyczny, a zarazem dominujący występuje we wszystkich płatach, a współczynnik 
pokrycia jest wysoki D = 2437,5. Ponadto w zbiorowisku dominuje Festuca ovina (D = 
587,5) z rzędu Corynephoretalia canescentis i Festuca rubra (D = 575,0) oraz Sedum acre 
(462,5). Inne gatunki występujące w większej ilości to: Spergula vernalis, Agrostis tenuis, 
Spergula arvensis, Dian thus deltoicles i Tanacetum vulgare. Pojedynczo lub w 
niewielkich skupieniach rośnie różnej wielkości Pinus sylvestris — sosna zwyczajna.
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PODSUMOWANIE
Na terenie kopalni kruszywa naturalnego wydzielono i opisano występujący tam 

zespół Spergulo vernalis-Corynephoretum  (R. Tx. 1928) Libb. 1933 ze związku 
Corynephorion canescentis Klika 1934 oraz zespół Diantho-Armerietum elongatae 
Krausch 1959. Oba syntaksony należą do rzędu Corynephoretalia canescentis R. Tx. 
1937 i klasy Koelerio glaucae-Corynephoretea canescentis Klika in Klika et Novâk 1941.

Gleby muraw napiaskowych cechuje szeroka amplituda ekologiczna. Są to gleby 
ubogie, kwaśne, o niskiej zawartości węgla i azotu. Najczęściej należą do typów 
arenosoli lub gleb rdzawych. Występująca tam roślinność z zespołu Spergulo vernalis- 
Corynephoretum (R. Tx. 1928) Libb. 1933 ze związku Coiynephorion canescentis Klika 
1934 oraz Diantho-Armerietum elongatae Krausch 1959, podlega degeneracji oraz 
całkowitemu lub częściowemu zniszczeniu na skutek antropopresji spowodowanej 
eksploatacją żwiru i piasku do celów budowy osiedli mieszkaniowych i dróg. Zbioro
wiska te pełnią ważną rolę inicjalną w procesie odnawiania warstwy próchnicznej, 
zapobiegają erozji wietrznej poprzez utrwalanie luźnych piasków i urozmaicają krajobraz.
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