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A bstract: The aim o f  the study was a floristic-site assessment o f  the meadow communities in areas 
adjacent to the future Tomisławice lignite opencast mine. The evaluation o f the plant cover was carried out 
based on: structure o f  the meadow communities, their floristic composition, Shannon-Wiener floristic 
diversity index, geographic-historical spectrum, structure o f  live forms and natural value index after Oświt 
[2000]. The site value assessment o f  the identified meadow communities was carried out with the assi
stance ofEllenberg’s phytoindication method [1991]. The floristic composition o f  the identified meadow  
communities o f  the M olinio-Arrhenatheretea  class, exhibiting a higher extent o f  synanthropisation and 
low natural value, primarily depended on their utilization. Communities o f  the Phragm itetea  class reve
aled a lower degree o f  synanthropization and higher natural values resulting from high level o f  the site 
moisture. The fodder value o f  the identified communities depended on systematic utilization and less on 
the site conditions.

Słow a kluczowe: siedlisko, zbiorowiska łąkowe, walory przyrodnicze, wartość użytkowa runi 
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WSTĘP
Wiele czynników siedliskowych wpływa na wykształcanie zbiorowisk łąkowych, wśród 

których warunki hydrologiczne pełniąnajważniejsząrolę. Decydująone bowiem o trofizmie 
gleb, ich odczynie, a także przemianach jakie w nich zachodzą. Wpływa to na rozmieszcze
nie, dynamikę i rozwój zbiorowisk roślinnych [Grynia 1968, Oświt 1991, Trąba 1994].

Szczególnie niekorzystne zmiany objęły zbiorowiska siedlisk marginalnych, tj. bagien
nych i zmiennie okresowo nadmiernie wilgotnych oraz kserotermicznych.

Siedzenie zatem procesów zachodzących w szacie roślinnej jest ważnym zadaniem, 
gdyż flora jest najlepszym indykatorem warunków siedliskowych, co pozwala także na
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wykazanie przyczyn zmian w siedlisku [Olaczek 1976]. Najpełniej ogół warunków siedli
skowych charakteryzują naturalne zbiorowiska, choć podobną rolę indykatora aktualne
go stanu siedliska mogą pełnić także zbiorowiska antropogeniczne, które dominują w 
czasach dzisiejszych. Ponadto skład flory styczny zbiorowisk może być bardzo przydat
ny w wieloaspektowej ocenie stanu roślinności określonego terenu, jego walorów przy
rodniczych, jak i wartości użytkowej [Grynia, Kryszak 2000; Wolański 2006]

Celem badań była ocena florystyczna i siedliskowa zbiorowisk łąkowych przylegają
cych do planowanej odkrywki węgla brunatnego Tomisławice.

TEREN I METODYKA BADAŃ

Badania prowadzono w bliskim otoczeniu planowanej odkrywki Węgla Brunatnego 
„Tomisławice” w gminie Wierzbinek w woj. wielkopolskim oraz Piotrków Kujawski w 
woj. kujawsko-pomorskim.

Badania florystyczne prowadzono w latach 2008-2009 i obejmowały wykonanie ok. 
80 zdjęć fitosocjologicznych metodąBraun-Blanquet’a w 10 punktach badawczych. Ocenę 
szaty roślinnej przeprowadzono na podstawie: struktury zbiorowisk łąkowych, ich skła
du florystycznego, wskaźnika różnorodności florystycznej Shannona-Wienera, spektrum 
geograficzno-historycznego, struktury form życiowych oraz wskaźnika waloryzacji przy
rodniczej wg Oświta [2000].

Waloryzację siedliskową wyróżnionych zbiorowisk łąkowych przeprowadzono me
todą fitoindykacj i z zastosowaniem wskaźników Ellenberga i in. [1992]: uwilgotnienia 
(F), odczynu gleby (R), zawartości azotu w glebie (N).

WYNIKI BADAŃ

W rejonie przyszłej odkrywki węgla Tomisławice aktualnie dominują zbiorowiska kla
sy Molinio-Arrhenatheretea, aczkolwiek ich struktura w poszczególnych punktach za
leżna była od aktualnego uwilgotnienia siedlisk (tab. 1).

Wyróżnione zbiorowiska z klasy Phragmitetea wykształciły się w siedliskach bardzo 
wilgotnych (F powyżej 7,60), na glebach o odczynie słabo kwaśnym i obojętnym oraz 
umiarkowanej zawartości azotu, wysokiej -  fosforu i bardzo niskiej potasu. Natomiast 
siedliska zbiorowisk klasy Molinio-Arrhenatheretea wykazywały znaczne zróżnicowanie 
w zakresie zajmowanych siedlisk. Zespoły występujące w siedliskach zmiennie uwilgot- 
nionych (F od 5 do 7) rzędów: Molinietalia oraz Trifolio fragiferae-Agrostietalia stolo- 
niferae wykształciły się na glebach od umiarkowanej do dużej zawartości azotu, o odczy
nie od kwaśnego do słabo kwaśnego i obojętnego, wysokiej zawartości fosforu oraz 
bardzo niskiej potasu. Zbiorowiska reprezentujące rząd Arrhenatheretalia, występowały 
w siedliskach świeżych -  umiarkowanie uwilgotnionych i okresowo przesychających 
(F od 4,37 do 4,90), na glebach o umiarkowanej zawartości azotu, o odczynie kwaśnym, 
najczęściej niskiej zawartości fosforu i bardzo niskiej potasu (tab. 2).

Fitoceny wykształcone w pobliżu planowanej odkrywki węgla brunatnego różnią się 
bogactwem florystycznym. Występujące w siedliskach świeżych oraz częściowo wil
gotnych reprezentujące klasę Molinio-Arrhenatheretea charakteryzowały się większym 
bogactwem florystycznym w porównaniu do syntaksonów klasy Phragmitetea. Ich bo
gactwo florystyczne było uwarunkowane z jednej strony warunkami siedliskowymi, głów
nie uwilgotnieniem, a z drugiej strony użytkowaniem. Niewielka liczba gatunków w fito- 
cenozach klasy Phragmitetea była związana z ich wysokim uwilgotnieniem. Natomiast
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liczba gatunków W zbioro- TABELA 1. Struktura wyróżnionych zbiorowisk na terenie objętym 
wiskach, szczególnie rzę- badaniami
du Arrhenatheretalia, zale- TABLE 1. Structure ofidentified communities inthe region under 
żała od intensywności investigations 
użytkowania oraz jedno
cześnie aktualnego uwil
gotnienia i trofizmu sie
dlisk. Bogactwo flory- 
styczne zbiorowisk rzę
dów Molinietalia i Trifo
lio fragiferae-Agrostietalia 
stoloniferae jest zależna od 
uwilgotnienia, możliwości 
użytkowania oraz dokład
ności pielęgnacji.

Na kompleksach łąko
wych w zasięgu przyszłej 
odkrywki węgla brunatne
go aktualnie spośród 154 
zanotowanych gatunków 
najczęściej notowane są 
gatunki reprezentujące 
głównie klasę Molinio-Ar- 
rhenatheretea, charaktery
zujące się szeroką skalą 
ekologiczną (tab. 3). Taka 
struktura frekwencji ga
tunków oraz ich wymaga
nia siedliskowe potwier
dzają, że już aktualnie, 
przed rozpoczęciem dzia
łalności kopalni, siedliska 
wykazują w większości 
umiarkowane uwilgotnienie, a nawet przesychanie.

Aktualnie zbiorowiska klasy Phragmitetea wykazują średnio umiarkowane walory, a 
Molinio-Arrhenatheretea -  małe walory przyrodnicze. Na walory przyrodnicze zbioro
wisk znaczny, najczęściej ujemny, wpływ ma m.in. udział gatunków synantropijnych. 
Najwyższy udział tych gatunków zanotowano w runi intensywnie użytkowanego zbioro
wiska z Dactylis glomerata oraz zespołu Potentillo-Festucetum arundinaceae (tab. 4). 
Stąd też te łąki wykazują najniższe walory przyrodnicze.

Walory przyrodnicze wyróżnionych syntaksonów są dodatnio skorelowane z aktualny
mi warunkami siedliskowymi, głównie: uwilgotnieniem siedlisk, odczynem gleby (rys. 1).

Skład florystyczny zbiorowisk wpływa także na ich wartość użytkową (tab. 5).
Spośród wyróżnionych zespołów wyższą wartość użytkową wykazują fitocenozy 

reprezentujące klasę Molinio-Arrhenatheretea. Dobrą wartość użytkową przedstawia ruń 
systematycznie użytkowanych łąk: rajgrasowych (Arrhenatheretum elatioris) i wyczyń- 
cowych (Alopecuretum pratensis), ponadto pastwisk: życicowych (Lolio-Cynosuretum) 
wiechlinowo-kostrzewowych (zb. Poa pratensis-Festuca rubra) oraz z dominacją kup
kówki pospolitej (zb. z Dactylis glomerata).

Zbiorowisko 
Plant community

Liczba 
zdjęć 
Number 
o f  releves

%

Klasa -  Class P hragm itetea

Caricetum gracilis 9 11,39

C ar ice tum acutiformis 1 1,27

Caricetum ripariae 1 1,27

Phalaridetum arundinaceae 2 2,53

R azem  -  Total P hragm itetea 13 16,46

Klasa -  Class M olinio-Arrhenatheretea

Molinietum caeruleae 1 1,27

Zb.-Com  Deschampsia caespitosa 11 13,92

Holcetum lanati 2 2,53

Alopecuretum pratensis 1 1,27

Zb.-C om  Agrostis stolonifera-Potentilla anserina 3 3,80

Potentillo-Festacetum  arundinaceae 3 3,80

Lolio-Cynosuretum 22 27,85

Arrhenatheretum elatioris 1 1,27

Zb.-z C om  with Dactylis glom erata 7 8,86

Zb.-Com  Poa pratensis-Festuca rubra 15 18,97

R azem  -  Total M olinio-A rrhenatheretea 66 83,54
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TABELA 2. Warunki siedliskowe wyróżnionych zbiorowisk 
TABLE 2. Site conditions o f  the identified plant communities

Zbiorowisko 
Plant community

Wskaźnik Ellenberga 
Ellenberg index

uwilgotnienie
moisture
(F)

odczyn gleby 
soil reaction
(R )

zasobność 
glebyw azot 
soil nitrogen 
content
(N)

Caricetum  gracilis 7,60 4,15 3,70

Caricetum ripariae 7,97 5,43 3,23

Caricetum acutiformis 8,52 5,96 4,89

Phalaride tum arundinaceae 8,10 5,45 6,50

Średnio -  M ean 8,05 5,25 4,58

Molinietum caeruleae 6,89 1,11 1,40

Zb.-Com. Descham psia caespitosa 5,86 1,67 3,77

Holcetum lanati 4,99 2,31 3,90

Alopecuretum pratensis 6,08 4,52 6,57

Zb.-Com  Agrostis stolonifera-Potentilla anserina 5,62 4,6 2,06

Potentillo-Festucetum  arundinaceae 7,00 3,67 4,48

Lolio-Cynosuretum 4,80 4,22 6,09

Arrhenatheretum elatioris 4,90 5,5 6,47

Zb. z -C om  with Dactylis glom erata 4,43 1,31 5,87

Zb.-Com  P oa pratensis-F estuca rubra 4,37 1,87 4,53

Średnio -  M ean 5,49 2,98 4,51

TABELA 3. Frekwencja najczęściej notowanych gatunków na badanym terenie 
TABLE 3. Frequency o f  the most common species found in the examined region

Gatunek 
Plant species

%  wystąpień 
w  zdjęciach 
Percent 
in releves

Achillea millefolium, Carex gracilis, Cerastium holosteoides, D actylis glomerata, 
Descham psia caespitosa, Equisetum arvense, Festuca rubra, Leontodon autumnalis, 
Lolium perenne, Lotus corniculatus, Phleum pratense, P lantago lanceolata,
P oten t illa reptans, Ranunculus acris, Taraxacum officinale, Trifolium repens

powyżej 80,1

Agrostis stolonifera, Arrhenatherum elatius, Bellis perennis, Cardam inopsis arenosa, 
Carex hirta, Cirsium arvense, Festuca arundinacea, Heracleum sphondylium,
Holcus lanatus, Phalaris arundinacea, Prunella vulgaris, Ranunculus repens, Rumex 
acetosa, Urtica dioica

60,1-80

Agropyron repens, Cirsium oleraceum, C. palustre , C. rivulare, C. vulgare, 
Equisetum fluviatille, Festuca pratensis, Galium verum, Inula bratanica, Iris 
pseudoacorus, Juncus conglomeratus, Lolium multiflorum, M edicago lupulina, 
Melandrium album, Phragm ites australis, P lantago major, Polygonum  
lapatofolium, Polygonum persicaria, Potentilla anserina, Rumex acetosella, R. 
crispus, Trifolium pratense, Vicia sepium

40,1-60
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TABELA 4. Walory przyrodnicze wyróżnionych zbiorowisk 
TABLE 4. Natural value of the identified plant communites
Zbiorowisko 
Plant community

Gatunki synantropijne 
Proportion of 
synantrophic species 
[%]

Średni wskaźnik 
waloryzacji 
przyrodniczej 
Mean natural 
valorisation indexogółem

total
obce
alien

Caricetum gracilis 59,3 1,7 2,50
Caricetum ripariae 80,0 - 2,30
Caricetum acutiformis 65,0 - 2,65
Phalaridetum arundinaceae 57,9 - 3,15
Średnio -  M ean 65,6 0,4 2,65

Molinietum caeruleae 73,3 13,3 2,13
Zb.-Com Deschampsia caespitosa 83,8 2,9 2,00
Holcetum lanati 79,1 - 2,00

Alopecuretum pratensis 71,4 - 2,80
Zb.-Com Agrostis stolonifera-Potentilla anserina 88,1 2,4 1,97
Potentillo-Festucetum arundinaceae 91,9 2,7 1,94
Lolio-Cynosuretum 81,4 7,0 1,90
Arrhenatheretum elatioris 88,9 5,6 2,00

Zb. z-Com with Dactylis glomerata 95,9 4,1 1,61
Zb. z-Com Poa pratensis-Festuca rubra 88,6 3,4 1,73
Średnio -  M ean 84,3 4,14 2,01

RYSUNEK. 1. Aktualne 
warunki siedliskowe, a 
średnia wartość wskaźni
ka waloryzacji przyrod
niczej zbiorowisk klasy 
Phragmitetea i Molinio- 
Arrhenatheretea 
FIGURE 1. The current 
site conditions and mean 
values of the natural va
lue index of Phragmite
tea and Molinio-Arrhena- 
theretea classes.
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TABELA 5. Wartość użytkowa runi wyróżnionych zbiorowisk 
łąkowych
TABLE 5. Fodder vahie score o f  the sward o f  the identified 
meadow communities

DYSKUSJA
Na wykształcanie się zbioro

wisk łąkowych, a także ich róż
norodność florystyczną naj
większy wpływ mają warunki 
siedliskowe, a także użytkowa
nie [Roo-Zielinska 2001]. W 
warunkach naturalnych roślin
ność występuje w pewnej rów
nowadze, natomiast w zbiorowi
skach antropogenicznych trud
no jednoznacznie ocenić, który 
z czynników decyduje o aktual
nym składzie florystycznym, 
tym bardziej, iż ich działania się 
często nakładają. Wyniki uzyska
ne jeszcze przed budową od
krywki już wskazują na małe 
walory przyrodnicze wyróżnio
nych zbiorowisk, szczególnie fi- 
tocenoz łąkowych użytkowa
nych rolniczo, reprezentujących 
klasę Molinio-Arrhenatheretea. 
Na proces ten większy wpływ 
ma ich użytkowanie, co po
twierdza indeks wartości użyt
kowej runi. Fitocenozy systema
tycznie użytkowanych pastwisk 
życicowych, wykształcone w 
siedliskach umiarkowanie uwil- 

gotnionych, jak i wiechlinowo-kostrzewowych -  w siedliskach okresowo przesychają- 
cych, czy łąki rajgrasowe wykazują podobnie dobrą wartość użytkową runi. Natomiast 
walory przyrodnicze fitocenoz klasy Phragmitetea zależą przede wszystkim od uwilgot
nienia siedlisk. Ich ruń sporadycznie użytkowana przedstawia aktualnie wyższe walory 
przyrodnicze, jednakże poza intensywnie użytkowanymi łąkami mozgowymi, wykazuje 
ubogą wartość użytkową -  paszową. Należy jednak sądzić, że pomimo, iż produktyw
ność łąk zależy od reżimu płytkich wód gruntowych, to jednak rozpoczęcie eksploatacji 
węgla brunatnego i powstanie leja depresyjnego może spowodować silne przesuszenie na 
terenach przylegających do wyrobisk [Mocek i in. 2006]. W tych warunkach większego 
znaczenia nabierze wpływ uwilgotnienia siedlisk na kształtowanie się walorów przyrodni
czych i użytkowych runi łąkowej [Kryszak i in. 2008]. Zostanie uruchomiony ciąg prze
mian sukcesyjnych, który przyczyni się do ustępowania z runi gatunków higrofilnych 
[Grynia 1996, Kozłowska 2005, Kryszak i in. 2003].

Legenda -  Explanations: *Lwu -  liczba wartości użytkowej runi 
wg Filipka, *FVS -  fodder value score index according to 
Filipek

Zbiorowisko 
Plant community

Lwu
FVS*

Caricetum  gracilis 2,28

Caricetum ripariae 2,20

Caricetum  acutiformis 1.20

Phalańdetum  arundinaceae 5,60

Średnio -  M ean 2,82

Molinietum caeruleae 2,20

Zb. -  Com. Descham psia caespitosa 4,31

Ilolcetum  lanati 5,25

Alopecuretum pratensis 6,28

Zb. -  Com. Agrvslis stolonifera-Potentiila anserine 3,90

Potentillo-Festucetum  ai~undinaceae 1,94

Lolio-Cynosuretum 7,47

Arrhenatheretum elatioris 8,32

Zfo.z -Com. with D actylis glom erata 6,98

Zb.-Com  Poa pratensis-F estuca rubra 7,11

Średnio -  M ean 5,34
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WNIOSKI

1. Aktualnie zbiorowiska łąkowo-szuwarowe występują na ogół w typowych warun
kach siedliskowych.

2. Skład flory styczny runi wyróżnionych zbiorowisk łąkowych klasy Molinio-Arrhe- 
natheretea, wykazujący wyższy stopień synantropizacji i małe walory przyrodnicze, 
zależy przede wszystkim od sposobu i intensywności ich użytkowania. Natomiast 
zbiorowiska klasy Phragmitetea charakteryzują się niższym stopniem synantropiza
cji i wyższymi walorami przyrodniczymi, a ich utrzymanie zależy od wysokiego 
uwilgotnienia siedlisk.

3. Wartość wyróżnionych zbiorowisk jest zależna od systematycznego użytkowania, 
natomiast w mniejszym stopniu od warunków siedliskowych.
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