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Abstract: The objective o f  the study was to compare the soil chemical properties o f  valley meadows 
occurring in the region o f  the Grójec canal, as well as o f  mid-field meadows situated in the neighbourhood 
o f  the planned “Tomisławice” lignite opencast mine and to determine their impact on the vegetation  
diversity o f  the plant communities occurring there. Soil geochemical properties o f  valley and mid-field 
meadows exhibited a variability resulting from the geomorphology o f  the area, trophic nature o f  the water 
supplies and utilization. Valley meadows situated near Drzewce were characterised by small variations in 
chemical properties o f  their soils in comparison to soils o f  mid-field meadows, poorer floristic com posi
tion o f  plant communities, lower nature values but higher sward fodder value.
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WSTĘP

Gleby jako element środowiska przyrodniczego, a przez to krajobrazu, podlegają cią
głym wpływom działalności człowieka i czynników naturalnych. Czynniki te decydują w 
różnym stopniu o ich właściwościach geochemicznych. Jednakże skutki zmian antropo
genicznych i naturalnych nakładają się, stąd często trudno jednoznacznie określić, które 
są głównymi. Jedną z metod oceny może być systematyczny i dokładny monitoring [Bie
niek, Piaścik 2000, Mocek, Owczarzak 2003, Okruszko 1998].

Szczególnie wyraźnie skutki wpływów czynnika antropogenicznego zaznaczają się w 
przekształceniach roślinności zbiorowisk łąkowych wykształconych na glebach hydro
genicznych. Proces ten może być wykorzystany w monitorowaniu właściwości geoche
micznych gleb łąkowych, zwłaszcza ich poziomów wierzchnich.

Na aktualny stan siedlisk łąkowych, w tym gleb, wpływa ich usytuowanie w krajo
brazie rolniczym oraz wielkość zajmowanej powierzchni. Doliny rzeczne, często w prze
szłości podlegające zagospodarowaniu melioracyjnemu, stanowią aktualnie rozległe ob
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szary systematycznie użytkowane kośnie lub pastwiskowo. Uregulowanie stosunków 
wodnych spowodowało dość znaczne wyrównanie warunków siedliskowych, co po
zwoliło intensywnie użytkować ł^ki. Jednakże nadmierne użytkowanie z czasem może 
prowadzić do degradacji siedlisk i wykształconych tam zbiorowisk łąkowych [Barabasz 
1994, Grynia 1996, Kryszak i in. 2003]. Natomiast niewielkie powierzchnie łąk śródpol
nych występujących w mozaikowo zróżnicowanym krajobrazie rolniczym, przez to na 
glebach wykazujących znaczne zróżnicowanie właściwości chemicznych, ze względów 
ekonomicznych nie są racjonalnie użytkowane. Sąsiedztwo niewielkich powierzchni łąk z 
polami oraz znaczne zróżnicowanie siedliskowe prowadzi do występowania zbiorowisk 
przejściowych o charakterze kadłubowych [Bator 2005, Barabasz-Krasny 2002].

Celem pracy było porównanie właściwości chemicznych poziomów powierzchnio
wych gleb łąk dolinowych -  występujących w rejonie Kanału Grójeckiego -  i śródpol
nych występujących w rejonie projektowanej odkrywki węgla brunatnego Tomisławice. 
Starano się również określić ich wpływ na zróżnicowanie roślinności występujących tam 
zbiorowisk łąkowych.

MATERIAŁ I METODY

Badaniami, prowadzonymi w latach 2008-2009 objęto gleby hydrogeniczne zbioro
wisk łąkowych wykształconych, w dolinie Kanału Grójeckiego (łąki dolinowe) oraz na 
obszarze w zasięgu leja depresji projektowanej odkrywki węgla brunatnego Tomisławice 
(łąki śródpolne). Na ich podstawie wydzielono i scharakteryzowano pod względem flory- 
styczno-fitosocjologicznym najczęściej występujące zbiorowiska.

Próbki gleby zostały pobrane z wierzchnich poziomów (0-20 cm) wydzielonych zbio
rowisk. Łącznie pobrano 41 próbek glebowych, które wysuszono do stanu powietrznie 
suchego, następnie rozdrobniono i przesiano przez sito o średnicy oczek 2 mm. W tak 
przygotowanym materiale oznaczono: zawartość materii organicznej metodą strat praże
nia w temperaturze 550°C; zawartość popiołu surowego obliczając go ze wzoru: 
% popiołu surowego = 100% -  straty prażenia, węgiel organiczny metodą Tiurina, azot 
całkowity metodą Kjeldahla, odczyn gleby (pH) metodą potencjometryczną w H20  i 1 
mol KC1 • dm"3, fosfor, potas i magnez przyswajalny -  metodą przeznaczoną dla gleb 
organicznych wg Normy PN-R-0424, w której ekstraktorem jest 0,5 mol • dm‘3 HC1.

Ponadto, poddano ocenie roślinność zbiorowisk opisaną 101 zdjęciami fitosocjolo- 
gicznymi [Braun-Blanguet 1966], tj. ich strukturę fitosocjologiczną, stopień synantropi
zacji, walory przyrodnicze i produkcyjne. Porównanie przeprowadzono na przykładzie 
składu florystycznego zbiorowisk występujących w obu dolinach, tj. Alopecuretumpra
tensis, Lolio-Cynosuretum i zbiorowiska Poa pratensis-Festuca rubra, różniących się 
uwilgotnieniem siedlisk i utworami glebowymi.

WYNIKI BAJDAŃ

Analizowane zbiorowiska łąkowe charakteryzują się odmienną genezą wynikającą z 
geomorfologii terenu, a także wcześniejszego użytkowania rolniczego. Łąki dolinowe 
występujące na obiekcie Drzewce -  w dolinie Kanału Grójeckiego, w wyniku przeprowa
dzonego w latach 1975-1980 programu zagospodarowania pomelioracyjnego, charakte
ryzują się aktualnie uregulowanymi stosunkami powietrzno-wodnymi, a ponadto stosun
kowo dużą monotonią siedliskowo-florystyczną. Natomiast łąki śródpolne powszechnie 
spotykane na obszarze przylegającym do projektowanej odkrywki Tomisławice są jed
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nym z elementów krajobrazu rolniczego typowego dla Wielkopolski. Ich powierzchnie są 
niewielkie i zlokalizowane w geomorfologicznie zróżnicowanym terenie, a przez to wyka
zują także znaczne zróżnicowanie geochemiczne poziomów powierzchniowych gleb, a 
ponadto siedliskowo-florystyczne (tab. 1).

TABELA l . Porównanie struktury wyróżnionych zbiorowisk w  % zdjęć 
TABLE 1. Comparison o f  the structure o f  identified communities in %  o f  releve

Zbiorowisko Community | Drzewce Tomistawice i

Klasa -  Class: Phragmitetea

Phragm itetum  australis 1,41 -

Glycerietum maxim ae 1,41 -

Phalaridetum arundinaceae - 2,53

Caricetum gracilis 1,41 11,39

Carice tum acutiformis - 1,27

Caricetum ripariae - 1,27

Klasa -  Class: Molinio-Arrhenatheretea

Alopecuretum pratensis 4,23 1,27

Zb. - C om  Descham psia caespitosa 7,04 13,92

Molinietum caeruleae - 1,27

Holcetum lanati 14,08 2,53

Zb. - Com  P oten t illa anserina-Agrostis stolonifera - 3,80

Potentillo-Festucetum  arundinaceae 3,80

Lolio-Cynosuretum 46,48 27,85

Arrhenatheretum elatioris 1,41 1,27

Zb. - Com  Poa pratensis-F estuca rubra 15,49 18,97

Zb. - C om  with D actylis glom erata 2,82 8,86

Inne Rother 4,22 -

Charakterystyka poziomów A gleb łąk śródpolnych w rejonie Tomisławic
Łąki śródpolne w rejonie Tomisławic występują z reguły w lokalnych obniżeniach 

terenu, w których często wiosną stosunkowo długo utrzymuje się wysoki poziom wody 
gruntowej. W tych warunkach uwilgotnienia procesy mineralizacji gleb organicznych 
zostają spowolnione [Okruszko 1973], a średnie zawartości materii organicznej w pozio
mach wierzchnich wahają się w zakresie od 21,22 do 65,06%. Stąd większość wyróż
nionych zbiorowisk występuje na glebach mineralno-próchnicznych (rys. 1).

Na utworach mineralno-organicznych wykształciły się tylko fitocenozy zbiorowisk 
Poa pratensis-Festuca rubra i z Dactylis glomerata. Zawartość materii organicznej w 
poziomach A kształtowała się: 14,79% dla zbiorowiska z Dactylis glomerata oraz 19,71 % 
dla zbiorowiska Poa pratensis-Festuca rubra (tab. 2).
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RYSUNEK 1. Udział utworów glebowych na badanych obiektach [%]
FIGURE 1. Proportion of soil formations of the examined objects [%]

Zawartość węgla organicznego, który jest głównym składnikiem materii organicznej 
mieściła się w przedziale 5,78-25,74% i była skorelowana z ilością azotu ogółem w wierzch
nich poziomach badanych gleb hydrogenicznych. Zawartość azotu kształtowała się w  
przedziale 0,63-2,52%. Ilość tych pierwiastków była wyższa w  glebach zbiorowisk ty
powych dla siedlisk zmiennie uwilgotnionych. W tych warunkach najwięcej węgla orga
nicznego, jak i azotu ogółem, stwierdzono w glebach organicznych fitocenoz zbioro
wisk P otentilla  anserina-A grostis stolonifera oraz M olinietum  caeru leae. Gleby orga
niczne wyróżnionych zbiorowisk łąk śródpolnych charakteryzowały się stosunkowo 
wąskim stosunkiem węgla do azotu, który wynosi od 8,3 do 12,2. Świadczy to o za
awansowanym stopniu rozkładu materii organicznej i dużym natężeniu procesów mikro
biologicznych.

Odczyn gleb łąk śródpolnych był zróżnicowany, od słabo kwaśnego do zasadowego, 
a wartości wyrażone w jednostkach pH oznaczonego w H20  mieściły się w zakresie od 
6,14-7,66, natomiast oznaczony w KC1 był nieco niższy, a wartości mieściły się w zakre
sie 5,59-7,30.

N a uwagę zasługuje z reguły wysoka lub bardzo wysoka zasobność poziomów wierzch
nich gleb w przyswajalne formy magnezu. Jego zawartość kształtowała się w zakresie od 
508,5 do 3198,0 mg • kg"1. Najniższą, średnią zawartością w przyswajalne formy tego 
pierwiastka charakteryzowały się fitocenozy zbiorowisk P oapra ten sis-F estu ca  rubra oraz 
D escham psia  caesp itosa , których gleby wykazywały ilość magnezu odpowiednio: 508,5 
i 678,2 mg ■ kg'1.

Gleby łąk śródpolnych charakteryzowały się bardzo niską zasobnością w potas, któ
rego zawartość wynosi od 63,6 do 277,6 mg • kg’1. Jedynie gleby zbiorowisk M olinietum  
caeru leae orazP h alaridetu m  arundinaceae , występujące w siedliskach bardziej uwilgot
nionych, były nieznaczne bardziej zasobne w przyswajalne formy potasu -  zawierały 
odpowiednio: 235,4 i 277,6 mg K • kg"1 .
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TABELA 2. Porównanie właściwości chemicznych glebpoziomów wierzchnich badanych zbiorowisk łąk 
dolinowych 
i śródpolnych
TABLE 2. Comparison o f  soil chemical properties o f  the examined plant communities o f  valley and mid- 
fieki meadows

Zbiorowisko
Community

Liczba
zdjęć
Number
o f
releves

Utwór
glebowy
Soil
material

Straty
pra
żenią

Zawartość 
Content [%]

C N pH
ą o

Popiół 
surowy 
Crude ash

C N

Drzewce: łąki dolinowe -  valley meadows

Alopecuretum pratensis 3 m-p 4,28 95,72 1,36 0,18 7,6 6,05 5,83

Holce tum lanati 10 m-o 13,24 86,76 4,68 0,48 9,8 6,01 5,61

Lolio-Cynosuretum 33 m-o 19,53 80,47 7,23 0,76 9,5 6,11 5,65

AiThenatherum elatius 1 m-p 5,00 95,00 1,88 0,21 9,0 5,73 5,23

Zb. - C om  P oa  
pratensis-F estuca )~ubra

11 0 24,59 75,41 8,56 0,81 10,6 6,75 6,54

Tomisławice: łąki śródpolne -  mid-field meadows

Phalaridetum
arundinaceae

1 0 27,41 72,59 11,21 0,92 12,2 7,66 7,19

Caricetum  gracilis 2 0 44,73 55,28 15,23 1,84 8,3 7,27 6,87

Molinietum caeruleae 1 0 51,46 48,54 20,42 1,97 10,4 6,14 5,59

Alopecuretum pratensis 1 0 24,11 75,89 8,52 0,95 9,0 6,71 6,49

Zb. - C om  Descham psia  
caespitosa

6 0 23,30 76,70 7,79 0,81 9,6 7,17 6,64

Potentillo-Festucetum
arundinaceae

2 0 24,69 75,32 8,29 0,92 9,0 7,63 7,30

Zb. - Com. Potentilla
anserina-Agrostis
stolonifera

1 0 65,06 34,94 25,74 2,52 10,2 7,41 7,03

Lolio-Cynosuretum 6 0 21,22 78,78 8,06 0,98 8,2 7,65 7,28

Zb. - Com. P oa  
pratensis-F estuca rubra

6 m-o 19,71 80,29 7,43 0,87 8,6 6,80 6,25

Zb. z - Com. with  
Dacty-lis glom erata

3 m-o 14,79 85,21 5,78 0,63 9,2 7,16 6,76

Legenda - Explanations: o -  gleba organiczna, organic soil; m-p -  gleba mineralno-próchnic zna, mineral- 
humic soil; m-o -  gleba mineralno-organiczna, mineral-organie s o i

Większe zróżnicowanie wykazywały badane poziomy wierzchnie gleb pod względem 
zasobności w przyswajalne formy fosforu. Najzasobniejszymi w ten składnik okazały się 
gleby hydrogeniczne, porośnięte zbiorowiskami typowymi dla siedlisk silnie uwilgotnio- 
nych -  Caricetum gracilis i Phalaridetum arundinaceae. Średnia zawartość fosforu w tych 
glebach wynosiła odpowiednio: 673,9 i 921,6 mg • kg'1. Nieco niższą zawartość, aczkol
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wiek jeszcze mieszczącą się w zakresie wysokiej klasy zasobności, reprezentujągleby umiar
kowanie uwilgotnionych powierzchni zespołu Lolio-Cynosuretum i zbiorowiska Deschampsia 
caespitosa, a mianowicie: 479,3 i 505,7 mg P • kg’1. Natomiast najniższe zawartości przy
swajalnych związków tego pierwiastka stwierdzono w poziomach A gleb zajmowanych 
przez zbiorowiska: Molinietum caeruleae i Alopecurelum pratensis (tab. 3).
TABELA 3. Porównanie zbiorowisk łąk dolinowych i śródpolnych pod względem zasobności poziomów 
A  gleb w  przyswajalne formy magnezu, potasu i fosforu [mg 'k g ’1]
TABLE 3. Comparison o f  plant communities o f  valley and mid-field meadows with regards to content o f  
available forms o f  magnesium, potassium and phosphorus in soil [mg - kg'1]

Zbiorowisko
Community

Mg Klasa 
zasobności 
Abundance 
o f  nutrients 
class

K Klasa 
zasobności 
Abundance 
o f  nutrients 
class

p Klasa 
zasobności 
Abundance 
o f  nutrients 
class

Drzewce: łąki dolinowe -  valley meadows

Alopecuretum pratensis 136,8 V 71,5 V 134,3 V

Holcetum lanati 175,2 V 120,1 V 258,6 IV

Lolio-Cynosuretum 297,3 IV 197,1 V 285,4 m
Arrhenatherum elatius 120,9 V 128,1 V 251,4 IV

Zb. - C om . Poa pratensis- 
Festuca rubra

271,2 IV 118,4 V 187,0 IV

To misia wice: łąki śródpolne -  mid- field meadows

Phalaridetum arundinaceae 3198,0 I 277,6 IV 921,6 i

Caricetum gracilis 1913,8 I 161,1 V 673,9 i

Molinietum caeruleae 1187,0 n 235,4 IV 117,9 V

Alopecuretum pratensis 1177,1 ii 129,4 V 120,6 V

Zb. - C om .
Descham psia caespitosa

678,2 m 54,2 V 505,7 11

Potentillo-Festucetum
arundinaceae

1236,7 i 63,7 V 155,4 V

Zb. - C om . Potentilla  
anserina-Agrostis stolonifera

2683,6 i 152,3 V 228,7 IV

Lolio-Cynosuretum 1175,5 ii 115,5 V 479,3 II

Zb. - C om . P o a pra ten sis-  
Festuca rubra

508,5 hi 63,6 V 226,1 IV

Zb. - C om . with Dactylis 
glom erata

1126,5 n 94,0 V 182,1 IV

Charakterystyka gleb łąk dolinowych w rejonie wsi Drzewce
Łąki w Dolinie Grójeckiej wykształciły się na glebach hydrogenicznych, których hy

drologiczne zasilanie oraz odmienna mineralizacja wód zasilających z rzeki, a przez to ich 
trofizm, spowodowały wykształcenie się gleb o stosunkowo wyrównanych właściwo
ściach geochemicznych. Charakteryzowały się one mniejszą zawartością materii orga
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nicznej -  w porównaniu do gleb zbiorowisk tomisławickich łąk śródpolnych, która kształ
towała się na poziomie od 4,28 do 24,59%. Najmniej materii organicznej stwierdzono w 
glebach mineralno-próchnicznych pod fitocenozami zespołów Alopecuretum pratensis 
(4,28%) i Arrhenatheretum elatioris (5,00%) (tab. 2). Podobnie -  w stosunku do gleb 
rejonu Tomisławic, wykazują one niższe zawartości węgla, które kształtowały się od 1,36 
do 1,88%. Z zawartością węgla koresponduje zawartość azotu i wynosi od 0,18 do 0,21%. 
Wąski stosunek węgla do azotu, poniżej 7,6:1, świadczy o daleko posuniętym procesie 
mineralizacji w tych siedliskach glebowych. Natomiast wyższą zawartością materii orga
nicznej charakteryzowały się mineralno-organiczne gleby zbiorowisk Holcetum lanati 
(13,24%) i Lolio-Cynosuretum (19,53%). Ilość węgla w tych utworach glebowych mie
ściła się w zakresie od 4,68 do 7,23%, a azotu 0,48 i 0,76%. Ponadto gleby te posiadały 
wąski stosunek węgla do azotu, poniżej 9:1.

W rejonie wsi Drzewce zbiorowisko Poa pratensis-Festuca rubra występowało na 
utworze organicznym, który spośród analizowanych próbek zawierał najwięcej materii 
organicznej, na poziomie 24,59%, a węgla organicznego 8,56%. W glebach tych stosu
nek węgla do azotu był szerszy w porównaniu z wyżej omówionymi i wynosił 10,6:1 , co 
świadczyć może o nieco mniejszym zaawansowaniu procesów mineralizacyjnych.

Odczyn gleb łąk dolinowych wykazywał małe zróżnicowanie, aczkolwiek nieznacznie 
był on niższy od gleb łąk śródpolnych rejonu Tomisławic. Kształtował się on w przedziale 
wartości pH od 5,73 do 6,75 oznaczonego w H20, a w KC1 od 5,23 do 6,5. Niższy odczyn 
wykazywały gleby w siedliskach przesychających, na których wykształcił się zespół Ar
rhenatheretum elatioris (tab. 2).

Większość gleb zbiorowisk łąk dolinowych wykazuje mniejsze zróżnicowanie w za
kresie zawartości przyswajalnych form magnezu i potasu, a także fosforu. Zwraca uwa
gę szczególnie niska, a nawet bardzo niska zawartość przyswajalnego magnezu w pozio
mach A gleb. Jest ona prawie 10-krotnie niższa w porównaniu do gleb śródpolnych. 
Zawartość magnezu kształtowała się w zakresie od 136,8 do 297,3 mg • kg'1, a najwięcej 
tego pierwiastka zanotowano w próbkach gleby pobranej ze zbiorowiska Poa pratensis- 
Festuca rubra, wykształconego w siedlisku przesychającym. Natomiast najuboższe w 
przyswajalne związki magnezu, oznaczonego w ekstrakcie 0,5 mol • dm'3HCl, były mine- 
ralno-próchniczne gleby zbiorowisk Arrhenatheretum elatioris, Alopecuretum pratensis 
oraz mineralno-organiczne na których występowały fitocenozy Holcetum lanati.

Analizowane wierzchnie poziomy gleb hydrogenicznych charakteryzowały się, po
dobnie jak gleby łąk śródpolnych rejonu Tomisławic, bardzo niską zasobnością w przy
swajalne formy potasu. Największą zawartość potasu -  197,1 mg • kg"1, stwierdzono w 
glebach zajmowanych przez fitocenozy pastwisk -  zespołu Lolio-Cynosuretum, co może 
być związane z regularnie prowadzonymi wypasami bydła (tab. 3).

Ilość przyswajalnego fosforu w wierzchnich poziomach gleb obiektu Drzewce mieściła 
się w przedziale od 134,3 do 285,4 mg P • kg'1, co w porównaniu z liczbami granicznymi 
zaproponowanymi przez Sapek i Sapek [1997] można zakwalifikować do klasy średniej 
(III), niskiej (IV) i bardzo niskiej zasobności (V). Najzasobniejsze w ten składnik pokarmo
wy były gleby pod zbiorowiskami Lolio-Cynosuretum i Arrhenatheretum elatioris.

Gleby zbiorowisk łąk dolinowych wykształconych w rejonie Drzewc, w porównaniu 
z odpowiadającymi im łąkami śródpolnymi w rejonie Tomisławic, charakteryzowały się 
oprócz bardzo niskiej zawartości potasu, także niższą zasobnością w pozostałe analizo
wane pierwiastki, tj. magnez i fosfor (rys. 2).
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RYSUNEK 2. Procentowy udział zawartości przyswajalnych form Mg, K i P w glebach fitocenoz 
wybranych zespołów łąk dolinowych w stosunku do gleb łąk śródpolnych
FIGURE 2. Percentage ratio proportion of available forms of Mg, K and P in soils of phytocenoses of the 
selected associations of valley meadows in comparison with soils of mid-field meadows

Charakterystyka roślinności wybranych zbiorowisk łąkowo-pastwiskowych
Aktualne warunki siedliskowe przede wszystkim wpływają na różnice w roślinności 

pomiędzy obiektami badawczymi. Bardziej wyrównane warunki siedliskowe łąk dolino
wych okolic wsi Drzewce wpływają na mniejsze zróżnicowanie roślinności. Wyrazem 
jest dominacja powierzchni łąkowych przez 3 zespoły (spośród 10 syntaksonów): Lolio- 
Cynosuretum, H olcetum  lanati i zb. P oapra ten sis-F estu ca  rubra. Natomiast łąki śródpol
ne w okolicy Tomisławic wykazywały znaczne zróżnicowanie w strukturze zbiorowisk, 
jak i w  strukturze fitosocjologicznej. Stąd wśród wyróżnionych zbiorowisk zauważa się 
brak wyraźnej dominacji w  zajmowanej powierzchni. Także w strukturze fitosocjologicz
nej zaznaczają się różnice pomiędzy wyróżnionymi zbiorowiskami. W zbiorowiskach łąko
wych okolic Tomisławic notowane sąjeszcze gatunki reprezentujące klasę Phragm itetea, 
co świadczy o większym uwilgotnieniu tych siedlisk. W runi trwałych użytków zielo
nych rejonu Drzewc nie notowano prawie reprezentantów tej klasy fitosocjologicznej, 
natomiast pojawiały się gatunki charakterystyczne dla zbiorowisk segetalnych i ruderal- 
nych -  z klas A rtem isie tea i S tellarietea . Zbiorowiska łąk śródpolnych okolic Tomisławic 
w porównaniu do zbiorowisk łąk dolinowych rejonu Drzewc charakteryzowały wyższe 
walory przyrodnicze. Było to spowodowane większą liczbą gatunków ogółem i wyraźnie 
mniejszym udziałem gatunków synantropijnych. Jednocześnie, oprócz łąk wyczyńco- 
wych -  Alopecuretum  p ra te n s is , ruń ich wykazywała znacznie w yższą wartość użyt
kową (tab. 4).
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TABELA 4. Porównanie walorów przyrodniczych i użytkowych wybranych zbiorowisk łąkowo- 
pastwiskowych
TABLE 4. Comparison o f  nature and use values o f  the selected meadow-pasture communities

Zbiorowisko
Community

Rejon
Region

Udział gatunków 
charakterystycznych dla: 
Plant species 
characteristic for:
(%)

Walory przyrodnicze zbiorowisk łąkowych 
Natural valorisation o f  meadow communities

Lwu
FVS

Phragm itetea Molinio-
Arrhen-
atheretea

ogólna
liczba
gatunków
total
number o f
plant
species

udział gatunków 
synantropijnych 
synantrophic 
species (%)

wskaźnik
waloryzacji
przyrodni
czej
index o f
natural
valorisationi

ogółem
total

obcych
alien

Alopecuretum T 28,57 42,86 14 69,2 - 2,77 6,29
pratensis D 6,67 66,67 15 92,9 - 1,93 7,09

Lolio-Cynosu- T 2,17 78,09 46 92,9 2,4 2,07 8,32
retum D - 68,57 35 97,1 8,6 1,83 7,12

Th. - C om
P oa

T 2,33 81,40 43 92,5 5,0 1,95 7,48

pratensis- 
Festuca rubra

D 75,00 32 96,6 10,3 1,77 6,40

Legenda - Explanations: T -  Tomisławice; D -  Drzewce; Lwu -  liczba wartości użytkowej runi wg 
Filipka, FVS -  fodder value score index according to Filipek

DYSKUSJA

Zróżnicowane pomiędzy właściwościami chemicznymi gleb hydrogenicznych łąk 
dolinowych i śródpolnych może być skutkiem pierwotnego zróżnicowania materii orga
nicznej i następnie jej rozkładu. Okruszko [1993], Rząsa i in. [1999], Spychalski i in. 
[2010] upatrują przyczyny tego procesu w obniżeniu się poziomu wód gruntowych, a 
Okruszko [1992] także prawdopodobieństwem tzw. „zanikania” gleb organicznych. Jed
nocześnie murszenie przyczynić się mogło do częściowej mineralizacji materii organicz
nej i zwiększenia popielności [Roj-Rojewski 2007].

Spośród analizowanych pierwiastków, zwraca uwagę szczególnie bardzo niska za
sobność gleb w potas, na co narażone są zwłaszcza gleby organiczne. Jedną z przyczyn 
Gorlach i Mazur [2002] upatrują w odczynie kwaśnym gleb organicznych. Natomiast 
Borowiec i Urban [1995] wskazują, że duża mobilność potasu w środowisku bogatym w 
materiał organiczny oraz brak dopływu z rozkładu glinokrzemianów, może powodować 
niższe zawartości potasu w glebach organicznych. Ponadto w glebach tych, potas ulega 
przemieszczeniu w głębsze poziomy gleb [Mercik, Fotyma 1995]. Inni autorzy [Okrusz
ko 1991; Okruszko, Sapek 1991] tłumaczą pogarszający się stan zasobności gleb w 
potas zaprzestaniem nawożenia tym składnikiem po roku 90. ubiegłego wieku.

Pomiędzy analizowanymi obiektami szczególnie zwraca uwagę znaczne zróżnicowa
nie zawartości Mg w glebach, wynikające z wymywania oraz większej intensywności
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odpływu. Większe jego średnie zawartości notowano w glebach łąk śródpolnych, sąsia
dujących z terenami gruntów ornych, gdzie zasilające wody są bogatsze w biogeny. Trą
ba i Wyłupek [1998] podają, iż wysoka zawartość Mg w glebach organicznych Lubelsz
czyzny jest efektem wysokiego trofizmu wód zasilających użytki zielone z przyległego 
środowiska zasobnego w węglany.

Aktualne właściwości chemiczne poziomów wierzchnich gleb znajdują odzwiercie
dlenie w składzie botanicznym runi badanych zbiorowisk. Silniej uwilgotnione siedliska 
łąk śródpolnych umożliwiają występowanie w runi gatunków charakterystycznych dla 
klasy Phragmitetea. Jednocześnie należy sądzić, że wyższa zawartość fosforu w glebie 
mogła przyczynić się do poprawy walorów przyrodniczych łąk śródpolnych, czego wy
razem są: większe bogactwo florystyczne, niższy udział gatunków synantropijnych oraz 
nieznacznie wyższa wartość wskaźnika waloryzacji przyrodniczej. Dodatni wpływ fos
foru na skład florystyczny zbiorowisk łąkowych i pastwiskowych zauważyli m.in. Spy
chalski i in. [2010], Janssens i in. [1997], Janssens i Peeters [1998].

WNIOSKI

1. Właściwości geochemiczne poziomów wierzchnich gleb łąk dolinowych i śródpol
nych wykazują zróżnicowanie wynikające z geomorfologii terenu, trofizmu zasilają
cych wód oraz jego użytkowania.

2. Łąki dolinowe okolic Drzewc charakteryzowały się małym zróżnicowaniem właści
wości chemicznych poziomów A gleb w porównaniu z łąkami śródpolnymi.

3. Poziomy wierzchnie gleb łąk dolinowych okolic wsi Drzewce charakteryzowały się 
mniejszą zawartością substancji organicznej, bardziej kwaśnym odczynem, oraz 
mniejszą zasobnością w makroelementy -  Mg i P, w porównaniu do łąk śródpolnych 
z rejonu Tomisławic.

4. Właściwości geochemiczne gleb łąk dolinowych wpływają na występowaniem nie
licznych gatunków z klasy Phragmitetea, uboższym składem florystycznym zbioro
wisk, niższymi walorami przyrodniczymi, ale wyższą wartością użytkową runi.

5. Uzyskane wyniki wskazują, że bez względu na usytuowanie łąk w krajobrazie rolni
czym, ich poziomy wierzchnie wykazują bardzo niską zasobność w potas, co może 
być związane z zaprzestaniem nawożenia użytków zielonych tym składnikiem.
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