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Wstęp

Wyżyna Śląska jest najdalej na zachód wysuniętym regionem wyżyn południowej 
Polski. W jej budowie geologicznej, zwłaszcza w części południowej i środkowej, 
znaczącą rolę odgrywają skały węglanowe — głównie są to wapienie i dolomity tria
sowe. Skały te przyczyniają się do urozmaiconej rzeźby powierzchni, a co za tym 
idzie, obecności siedlisk kserotermicznych sprzyjających występowaniu termofilnej 
i kalcyfilnej flory oraz roślinności murawowej. Wyżyna Śląska leży w stosunkowo 
niewielkiej odległości od wylotu Bramy Morawskiej, uważanej za jeden z ważnych 
szlaków migracji gatunków, w tym także kserotermicznych, na ziemie polskie 
w okresie polodowcowym (Szafer, 1927, 1972; Śmarda, 1956; Pospiśil, 1964, 1965; 
Medwecka-Kornaś, Kornaś, 1972; Pawłowska, 1972). Jej wschodnie regiony mają 
jednocześnie, poprzez Wyżynę Krakowsko-Częstochowską, łączność z położonymi 
dalej na wschód ośrodkami roślinności kserotermicznej. Z tych właśnie powodów 
rozmieszczenie kserotermów na obszarze Wyżyny jest szczególnie interesujące dla 
fitogeografii.

Dane dotyczące flory kserotermicznej Wyżyny Śląskiej można znaleźć w wielu 
pracach florystycznych z tego regionu — począwszy od starych dziewiętnastowiecz
nych, a skończywszy na najnowszych1. Szczególnie dużo historycznych informacji za
wierają prace florystów niemieckich (Wimmer, 1840; Unverricht, 1847; Uechtritz, 
1863—1886; Engler, 1869; Fiek, 1881, 1887; Fiek, Pax, 1889; Fiek, Schube, 
1892—1896; Schube, 1897—1930; Schalow, 1931—1935). Pochodzą one jednak 
głównie z tych terenów, które w tym czasie należały do Niemiec. Sporo jest także 
dawnych prac z południowo-wschodnich regionów Wyżyny, czyli byłego zaboru au
striackiego, leżących w bliskim sąsiedztwie ośrodka krakowskiego (Jensen, 1833; 
Berdau, 1859; Rostafiński, 1872; Wąsowicz, 1874, 1887; Krupa, 1877, 1882; 
Łapczyński, 1882, 1888; Raciborski, 1884; Zalewski, 1886; Zapałowicz, 1906, 1908, 
1911; Wóycicki, 1913; Żmuda, 1920). Poza tym kilka opracowań florystycznych doty
czy okolic Częstochowy i Zawiercia (Karo, 1881; Kaznowski, 1922, 1928).

1 Pełny wykaz prac, z których korzystano podczas sporządzania bazy danych dla celów niniejszego 
opracowania, znajduje się w tab. 1.
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Po drugiej wojnie światowej wiele doniesień, zwłaszcza z zachodniej części 
Wyżyny Śląskiej, znalazło się w publikacjach botaników skupionych w ośrodku 
wrocławskim i opolskim (Mądalski i in., 1961—1967; Ciaciura, 1962—1972; 
Kowal, 1962; Kowal i in., 1962; Kuźniewski, 1962—1970; Serwatka, 1962—1970; 
Michalak, 1963—1973; Ciaciura, Kowal, 1964; Hetper i in., 1965; Sendek, 
1965—1971; Szotkowski, 1968—1972; Ciaciura, Mądalski, 1971). Opracowano też 
florę zachodniej części Garbu Tarnogórskiego (Kobierski, 1974) oraz dokonano pod
sumowania badań nad florą Opolszczyzny (Kuczyńska, 1974). Po utworzeniu Uni
wersytetu Śląskiego w Katowicach nastąpiła intensyfikacja badań florystycznych na 
obszarze środkowej i wschodniej części Wyżyny. Ukazywały się doniesienia flory- 
styczne dotyczące rzadszych gatunków (Celiński i in., 1974/1975, 1976, 1978/1979, 
1982; Rostański, Jędrzejko, 1976; Sendek, 1980; Rostański i in., 1992; Bernacki, 
Nowak, 1992; Nowak, 1997c, 1998; Tokarska-Guzik, 1997), zostały opracowane flo
ry niektórych okolic lub regionów Wyżyny (Dobrzańska, 1980; Sendek, 1984; 
Jędrzejko, Żarnowiec, 1985; Duda, 1992; Śledziona, 1992; Nowak T., 1997b, 1999, 
2000a; Tokarska-Guzik, Rostański, 1998; Tokarska-Guzik, 1999; Urbisz, 2001). 
Północne tereny Wyżyny Śląskiej obejmuje z kolei opracowanie Hereźniaka (1993). 
W ostatnich latach, w związku z powstaniem Uniwersytetu Opolskiego, ukazują się 
też coraz liczniejsze prace dotyczące zachodnich regionów Wyżyny (Spałek, 
1997a, b; Dajdok i in., 1998a, b; Nowak A. i in., 2000). Informacje o występowaniu 
niektórych gatunków znajdują się ponadto w opracowaniach monograficznych po
szczególnych taksonów (Fiklewicz-Sobstyl, 1966; Pawłowski, 1967; Grzybek, 1969; 
Kucowa, 1973; Zieliński, 1974; Zając, 1975; Dzwonko, Tołwińska, 1979; Pawlus, 
1983; Frey, 1991, 1993; Dąbrowska, 1997).

Niewiele jest natomiast odrębnych prac poświęconych florze i roślinności mu
raw kserotermicznych Wyżyny (Medwecka-Kornaś, 1961; Sendek, 1977; Sendek, 
Babczyńska-Sendek, 1989; Sendek, Wika, 1992; Babczyńska-Sendek, Andrzejczuk, 
1997). Informacje o rozmieszczeniu tych zbiorowisk na terenie Górnego Śląska można 
znaleźć w opracowaniu Babczyńskiej-Sendek (1998).

Przedmiotem niniejszego opracowania są flora oraz zbiorowiska muraw kseroter
micznych Wyżyny Śląskiej. Jako hipotezę roboczą przyjęto założenie, że gatunki kse- 
rotermiczne wędrowały na Wyżynę co najmniej dwiema drogami — przez Bramę 
Morawską od południa i przez tereny Wyżyny Małopolskiej od wschodu, a ich 
współczesne rozmieszczenie jest wypadkową działania wielu różnorodnych czynni
ków. W stosunku do muraw kserotermicznych założono natomiast, że na Wyżynie 
Śląskiej mają one charakter pośredni pomiędzy analogicznymi zbiorowiskami z tere
nów leżących na wschód oraz na zachód i północ od niej.

Głównymi celami podjętych badań było:
• uzyskanie obrazu aktualnego rozmieszczenia gatunków kserotermicznych oraz 

wyjaśnienie jego przyczyn,
• określenie geograficznego charakteru flory kserotermicznej Wyżyny,
• wskazanie dróg migracji kserotermów na teren Wyżyny, ze szczególnym zwróce

niem uwagi na rolę Bramy Morawskiej,
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• przedstawienie aktualnego zróżnicowania i rozmieszczenia muraw kserotermicz- 
nych Wyżyny oraz ich charakterystyka fitosocjologiczna, ekologiczna i dynamicz
na,

• wskazanie głównych centrów występowania kserotermów na Wyżynie Śląskiej,
• wyróżnienie taksonów szczególnie rzadkich, zagrożonych oraz wymarłych,
• określenie najważniejszych zagrożeń, mogących doprowadzić w najbliższym cza

sie do istotnych zmian w roślinności kserotermicznej Wyżyny.

W latach 1998—2001 badania finansował Komitet Badań Naukowych w ramach 
projektu badawczego nr 6PO4GO3515.

Niniejsza praca powstała dzięki pomocy i życzliwości wielu osób, którym wyra
żam w tym miejscu serdeczne podziękowania. Szczególnie wdzięczna jestem Kierow
nikom Katedry Geobotaniki i Ochrony Przyrody: zmarłemu już Profesorowi dr. hab. 
Florianowi Celińskiemu za zachętę do prowadzenia badań nad roślinnością kseroter- 
miczną oraz obecnemu — Profesorowi dr. hab. Stanisławowi Wice za życzliwość 
i liczne rady podczas pisania pracy. Bardzo dziękuję Profesorowi dr. hab. Adamowi 
Zającowi za cenne wskazówki oraz dyskusję zagadnień fitogeograficznych, a także za 
udostępnienie danych zawartych w bazie ATPOL-u. Podziękowanie wyrażam Pani 
dr Barbarze Fojcik za oznaczenie materiałów briologicznych, Panu mgr. Markowi 
Cybulskiemu za pomoc w terenowych badaniach glebowych oraz Panu mgr. Wojcie
chowi Miklerowi za pomoc w kartograficznym opracowaniu materiałów. Wyrazy 
wdzięczności kieruję także pod adresem Koleżanek i Kolegów z Katedry oraz 
wszystkich innych Osób, które w jakikolwiek sposób pomogły mi podczas wykony
wania tej pracy.
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1. Charakterystyka terenu badań

Badaniami objęto obszar Wyżyny Śląskiej w granicach przyjętych za Gilewską 
(1972). Omawiany region w takim ujęciu, bardziej niż Wyżyna Śląska według 
Kondrackiego (2001), przypomina krainę geobotaniczną o tej samej nazwie (Sza
fer, Pawłowski, 1972). Gilewska (1972) Wyżynę Śląską traktuje bowiem szerzej 
i włącza do niej także tereny uznane przez Kondrackiego (2001) za część Wyżyny 
Woźnicko-Wieluńskiej. Nie zalicza tu natomiast Płaskowyżu Rybnickiego, co sta
nowi największą różnicę w stosunku do obszaru krainy geobotanicznej Wyżyna 
Śląska.

Badaniami nie objęto jedynie ostańca jurajskiego w okolicy Niegowonic, który 
cytowani wyżej geografowie zaliczają do Wyżyny Śląskiej. Szczegółowe badania jego 
szaty roślinnej (Babczyńska-Sendek i in., 1998) wykazały, że pod względem geobo- 
tanicznym należy on niewątpliwie do krainy Wyżyna Krakowsko-Wieluńska.

Na potrzeby niniejszego opracowania za Gilewską (1972) przyjęto też podział 
Wyżyny na jednostki niższej rangi (ryc. 1). Określenie południowa część Wyżyny 
Śląskiej, używane w charakterystyce rozmieszczenia poszczególnych gatunków 
i zbiorowisk, dotyczy jednak nie tylko mezoregionu Wyżyny Śląskiej Południowej, 
lecz także Progu Środkowotriasowego.

1.1. Geologia, rzeźba i gleby

Pod względem geologicznym obszar Wyżyny Śląskiej należy do mezozoicznej 
monokliny śląsko-krakowskiej oraz do niecki górnośląskiej (zapadliska górnośląskie
go), budowanej przez osady paleozoiczne (karbon górny) przykryte częściowo osada
mi triasu i jury. Warstwy triasu i jury tworzące monoklinę śląsko-krakowską są 
nachylone w kierunku północno-wschodnim, a w jej podłożu występują struktury pa
leozoiczne. Wyżyna Śląska dwukrotnie była przykryta lądolodem, lecz zlodowacenie 
środkowopolskie prawdopodobnie nie objęło jej południowo-wschodniego krańca.
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Rye. 1. Regiony geomorfologiczne Wyżyny Śląskiej (wg Gilewskiej, 1972)
Fig. 1. Geomorphological regions of the Silesian Upland (according to Gilewska, 1972)

skróty: 
abbreviations:

G.R. Garby Rększowlckle

K.J. Kotlina Józefkl

Pfl.B. Pagóry Brzezińskie

po.s. Pagóry Sarnowskie

Pw.Tn. Płaskowyż Tarnowlcki

Pw.Tw. Płaskowyż Twardowickl

Z.P.I. Zrębowe Pagóry 1 mielIńskie

Z.P.L. Zrębowe Pagóry Lędzińskie

Z.P.Li. Zrębowe Pagóry Libląskie

Osady czwartorzędowe tworzą na terenie Wyżyny pokrywę o bardzo zmiennej 
miąższości (Kaziuk, Lewandowski, 1980; Gilewska, 1972; Stupnicka, 1989).

Omawiany obszar dzieli się na dwa mezoregiony: Wyżynę Śląską Północną 
o rzeźbie strukturalnej i Wyżynę Śląską Południową o rzeźbie zrębowej (Gilewska, 
1972).

Wyżynę Śląską Północnij budują niskie progi strukturalne: Próg Środkowotriaso- 
wy, Próg Górnotriasowy i Próg Środkowojurajski. Są one oddzielone od siebie obni
żeniami denudacyjnymi o charakterze dolin i kotlin: Doliną Górnej Warty, Doliną 
Liswarty, Doliną Małej Panwi, Kotliną Mitręgi oraz Kotliną Przemszy.

Próg Środkowotriasowy, nazywany też Grzbietem Wapienia Muszlowego (Sza- 
flarski, 1955) lub Garbem Tarnogórskim (Kondracki, 2001), to najbardziej na 
południe wysunięty region Wyżyny Śląskiej Północnej. Jest to pasmo wzniesień po
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chodzenia tektoniczno-denudacyjnego, zbudowane z wapieni, margli i dolomitów 
dolnego oraz środkowego triasu, które wyraźnie zaznacza się w krajobrazie. W budo
wie środkowej i wschodniej części tego pasma biorą udział dolomity kruszconośne 
zawierające gniazda rud ołowiu i cynku oraz srebra i kadmu. Omawiany próg rozpa
da się na liczne płaskowyże, pagóry i garby; idąc od wschodu ku zachodowi są to: 
Garb Ząbkowicki, Płaskowyż Twardowicki, Płaskowyż Tarnowicki, Garb Laryszow- 
ski, Pagóry Sarnowskie, Płaskowzgórze Olszowskie, Garb Chełmu i Działy Strzelec
kie. Na terenie Progu Środkowotriasowego znajdują się najwyższe kulminacje na 
Wyżynie Śląskiej — Góra św. Anny (400 m n.p.m.) na Garbie Chełmu oraz wznie
sienie koło Twardowic (398 nr n.p.m.) na Płaskowyżu Twardowickim (Gilewska, 
1972; Kondracki, 2001).

Garb Ząbkowicki budują wapienie i dolomity środkowego triasu. Jego powierzch
nia jest dość urozmaicona, a ograniczają go strome stoki pochodzenia denudacyjne- 
go. Na powierzchni i stokach Garbu występują przeważnie tylko pokrywy zwietrzeli- 
nowe. W środkowej części znajduje się niewielki płat lessu, a obniżenia erozyjne są 
wyścielone piaskami czwartorzędowymi (Gilewska, 1972; Kaziuk, Lewandowski, 
1980).

Płaskowyż Twardowicki jest obszarem o dość wyrównanej powierzchni. Budują 
go głównie wapienie i dolomity środkowotriasowe, a w części zachodniej także dol- 
notriasowe. Jest on rozbity na długie i szerokie garby rozdzielone dolinami, a na jego 
terenie zaznaczają się liczne formy krasowe wypełnione osadami liasu i trzeciorzędu. 
Wznosi się wyraźnym progiem denudacyjnym nad Kotliną Dąbrowską i Kotliną Jó- 
zefki. Próg ten szczególnie wyraźnie zaznacza się na jego południowo-wschodniej 
krawędzi, pomiędzy Strzyżowicami a Goląszą. Natomiast na południu omawiany sub
region systemem schodkowych uskoków przechodzi w Płaskowyż Bytomsko-Kato- 
wicki (Gilewska, 1972; Kaziuk, Lewandowski, 1980).

Płaskowyż Tarnowicki leżący na zachód od Płaskowyżu Twardowickiego jest od 
niego oddzielony śródprogową Kotliną Józefki, która została wypreparowana w utwo
rach karbonu i dolnego triasu. Jest on zbudowany z silnie tektonicznie zaburzonych 
wapieni, margli i dolomitów, także kruszconośnych. Ma falistą powierzchnię, a od 
wschodu, północy i zachodu ograniczają go stoki pochodzenia denudacyjnego. Gra
nica południowa z Płaskowyżem Bytomsko-Katowickim jest słabiej zaznaczona, 
a w części zachodniej powierzchnie obu tych płaskowyżów łączą się ze sobą. W nie
których okolicach występują liczne zakryte formy krasowe. Na zachodnim stoku 
Płaskowyżu znajdują się ostańcowe pagóry piaszczysto-żwirowe, prawdopodobnie po
chodzenia kemowego (Gilewska, 1972; Kotlicki, Kotlicka, 1980).

Subregionem leżącym dalej na zachód jest Garb Laryszowski. Ma szeroką falistą 
wierzchowinę pokrytą glinami oraz piaskami plejstoceńskimi i rozciętą doliną Dramy. 
Wapienie i dolomity triasowe rzadko ukazują się tu na powierzchni. Garb opada sto
kiem erozyjno-denudacyjnym w stronę Niecki Kozielskiej, a w kierunku zachodnim 
przechodzi w wapienne Pagóry Sarnowskie o budowie monoklinalno-zrębowej. Sta
nowią one rodzaj pomostu łączącego wschodnią część Progu Środkowotriasowego 
z jego częścią zachodnią, w której skład wchodzą pozostałe trzy subregiony — Garb 
Chełmu, Płaskowzgórze Olszowskie i Działy Strzeleckie.
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Najwyżej wyniesiony jest Garb Chełmu budowany przez utwory dolnego wapie
nia muszlowego, które na przeważającym obszarze są tu przykryte lessem. Jego kul
minację stanowi szczątkowy stożek wulkaniczny Góry św. Anny w postaci żyły 
bazaltu i klastycznego materiału wulkanicznego. Od południa Chełm wznosi się nad 
Niecką Kozielską stromym, schodkowym progiem o założeniach tektonicznych; po
krywa go less, jest też gęsto rozczłonkowany. Także ku północy Garb Chełmu opada 
progiem i za pośrednictwem powierzchni erozyjnej z wapiennymi ostańcami przecho
dzi w dwustopniowy Dział Strzelecki. Na terenie Działu przeważają gruzowo-glinia- 
ste pokrywy zwietrzelinowe, a miejscami na wapieniach zalegają piaski wodno- 
lodowcowe. Na wschód od Chełmu znajduje się Płaskowzgórze Olszowskie. Jego 
powierzchnia jest falista, a pokrywają ją piaski rzecznolodowcowe i gliny zwałowe 
(Gilewska, 1972; Kondracki, 2001).

We wschodniej części Próg Srodkowotriasowy sąsiaduje od południa z Kotliną 
Przemszy, która dzieli się na Kotlinę Dąbrowską i Kotlinę Biskupiego Boru. Zostały 
one wypreparowane w osadach karbonu, permu i triasu, a na ich terenie występują 
szerokie, miejscami zwydmione powierzchnie erozyjno-denudacyjne. Na przedpolu 
Progu miejscami wznoszą się góry świadki zbudowane z wapieni triasowych, np. 
Góra św. Doroty w Grodźcu (Gilewska, 1972; Kaziuk, Lewandowski, 1980).

Na północ od Progu Środkowotriasowego usytuowany jest Próg Górnotriasowy, 
nazywany też Progiem Woźnickim (Kondracki, 2001). Progi rozdziela Dolina Małej 
Panwi, która powstała w iłach retyckich, a obecnie w całości jest pokryta piaskami 
oraz żwirami czwartorzędowymi i ma monotonną rzeźbę. Próg Górnotriasowy po
wstał na wychodniach odpornych wapieni woźnickich i brekcji lisowskiej, pod
ścielonych pstrymi iłami. W części wschodniej, zwanej Garbem Woźnickim, ma on 
rzeźbę urozmaiconą. Jego powierzchnia składa się z licznych szerokich garbów o zło
żonej budowie, a na południu w strefie przy krawędziowej odsłaniają się odporne wa
pienie i brekcje, które tworzą pagóry i stoliwa o charakterze twardzielców. Na 
południowo-wschodnim krańcu tego subregionu (Dziewki k. Siewierza) na po
wierzchnię wychodzą też wapienie i dolomity dewońskie. Na terenie Garbu znajdują 
się ponadto kopulaste pagóry piaszczysto-żwirowe, a jego powierzchnia okryta jest 
płatami piaszczystych utworów czwartorzędowych. Stromym stokiem denudacyjnym 
opada on do Doliny Małej Panwi. Część zachodnia Progu Górnotriasowego (Garb 
Olesna) ma natomiast wygląd szerokiego garbu i jest zasypana przez osady czwarto
rzędowe — piaski i gliny zwałowe (Gilewska, 1972; Kaziuk, Lewandowski, 1980).

Na północ od omówionego regionu znajduje się Dolina Liswarty, która oddziela 
go od Progu Srodkowojurajskiego, przez Kondrackiego (2001) zwanego Progiem 
Herbskim. Dolina ta powstała w iłach i łupkach jury dolnej, a miejscami w pstrych 
iłach górnego triasu. Pokrywają ją utwory czwartorzędowe. Próg Srodkowojurajski 
budują piaskowce kościeliskie, często przechodzące w zlepieńce. Pokryty jest utwora
mi czwartorzędowymi o nieznacznej miąższości. Dzieli się na trzy subregiony: Garby 
Rękoszowickie, Pagóry Brzezińskie i Płaskowyż Helenowski (Gilewska, 1972; Haisig 
i in„ 1980).

Wzdłuż północno-wschodniej granicy Wyżyny Śląskiej Północnej rozciąga się 
Dolina Górnej Warty, która powstała w iłach rudonośnych jury środkowej (kujaw 
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i baton). Na jej terenie znajdują się ostańce zbudowane z wapieni górnojurajskich 
oraz wały i pagóry będące formami polodowcowymi. Na południe od doliny po
łożona jest denudacyjna Kotlina Mitręgi, która została wypreparowana w osadach re- 
tyku (trias górny). Charakteryzuje się ona dużą rozmaitością form. Z wyrównanej 
powierzchni pokrytej utworami czwartorzędowymi wznoszą się ostańce wapienne, 
pagóry z liasowych żwirów oraz garby z kajprowych iłów. We wschodniej części 
Kotliny rozpościera się Pustynia Błędowska — czynne pole deflacyjne. Piaski rzecz- 
nolodowcowe występujące na terenie Kotliny Mitręgi zawierają niekiedy przewar- 
stwienia gruzu węglanowego (Gilewska, 1972; Haisig, Wilanowski, 1980; Kaziuk, 
Lewandowski, 1980).

Wyżyna Śląska Południowa ma znacznie mniejszą powierzchnię niż Wyżyna 
Śląska Północna, a budują ją zrębowe pagóry, płaskowyże i garby, pomiędzy którymi 
znajdują się liczne obniżenia zapadliskowe. Do tego mezoregionu należą: Płaskowyż 
Bytomsko-Katowicki, Niecka Wilkoszyńska, Zrębowe Pagóry Imielińskie, Libiąskie 
i Lędzińskie oraz Rów Chrzanowski i Kotlina Mysłowicka.

W obrębie Płaskowyżu Bytomsko-Katowickiego wyróżniono dwa subregiony: 
Płaskowyż Bytomski i Płaskowyż Katowicki. Dla pierwszego z nich charakterystycz
ne są łagodne pagóry zbudowane z wapieni i dolomitów triasowych, pokrytych 
cienką warstwą osadów czwartorzędowych i licznymi czapami utworów jury dolnej. 
Z kolei Płaskowyż Katowicki wraz ze Zrębem Mikołowskim budują głównie piaskow
ce i łupki karbońskie. Jedynie na terenie Zrębu Mikołowskiego (koło Mokrego) wy
stępuje izolowany płat wapieni triasowych. Płaskowyż ten składa się z szeregu 
garbów o spłaszczonych wierzchowinach, które są porozdzielane rowami zapadlisko
wymi i kopalnymi dolinami. Zrąb Mikołowski jest ograniczony wysokim progiem 
tektonicznym od leżącej na południe od niego Kotliny Raciborsko-Oświęcimskiej 
(Gilewska, 1972; Kotlicki, Kotlicka, 1980).

Kotlina Mysłowicka jest obniżeniem denudacyjnym wypreparowanym w osadach 
karbońskich przykrytych piaskami sandrowymi. Można tu spotkać nieliczne ostańco- 
we pagóry zbudowane z wapieni triasowych. W Kotlinie zbiegają się rzeki Biała 
i Czarna Przemsza, Brynica i Rawa. Jej południową część stanowi strefa tzw. uskoku 
„książęcego”, który obcina południową część Wyżyny Śląskiej. Strefie tej towarzyszą 
zręby i rowy tektoniczne: Zrębowe Pagóry Lędzińskie, Imielińskie i Libiąskie oraz 
Rów Chrzanowski. Zręby mają zróżnicowaną budowę geologiczną. Przeważnie budują 
je wapienie i dolomity dolnego oraz środkowego triasu, na których leżą płaty glin 
zwałowych i piasków rzecznolodowcowych. Krawędzie tektoniczne zrębów są czę
ściowo zniszczone, a ich stoki mają charakter progów strukturalnych. Rów Chrzanow
ski jest zapadliskiem, które wypełniają osady trzeciorzędowe i czwartorzędowe, a jego 
powierzchnia jest równiną sandrową (Gilewska, 1972; Kaziuk, Lewandowski, 1980).

Niecka Wilkoszyńska to obszar o skomplikowanej budowie tektonicznej. Tworzą 
ją dwa równoległe pasma wzniesień biegnące z północnego zachodu na południowy 
wschód. Pasmo północne tworzy Garb Ciężkowicki, a południowe — Garb Jaworz
nicki. Są zbudowane z wapieni i dolomitów środkowego triasu; występują tu także 
dolomity kruszconośne. Osiową część Niecki zajmuje plejstoceńska równina denuda
cyjna (Gilewska, 1972; Kaziuk, Lewandowski, 1980).
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Jak widać z przedstawionej charakterystyki, Wyżyna Śląska jest obszarem zróżni
cowanym zarówno pod względem geologii, jak i rzeźby. Jest to przyczyna różnorod
ności gleb tego regionu.

Z Mapy gleb Polski (Musierowicz, 1961) wynika, że na Wyżynie Śląskiej naj
większą powierzchnię zajmują różne rodzaje gleb bielicowych, a zwłaszcza gleby bie- 
licowe wytworzone z piasków słabogliniastych. Miejscami znaczne powierzchnie 
zajmują gleby bielicowe wytworzone na podłożu glin zwałowych i piasków naglino- 
wych oraz gleby bielicowe powstałe z piasków gliniastych. Istotnym elementem po
krywy glebowej Wyżyny są także gleby brunatne. Ich skałą macierzystą najczęściej 
są piaski słabogliniaste i gliniaste oraz iły. Nierzadko mają one charakter niecałkowi
tych gleb nawapieniowych. Znacznie rzadsze są gleby wytworzone z lessów — są to 
gleby brunatne i bielicowe. W dolinach rzecznych występują gleby mułowo-bagienne 
i mady. W niektórych regionach Wyżyny spotyka się rędziny triasowe. Szczególnie 
duży udział mają one w pokrywie glebowej Płaskowyżu Twardowickiego, Garbu 
Ząbkowickiego i Działów Strzeleckich. Występują też dość często na terenie tych po
zostałych regionów Wyżyny Śląskiej, w budowie których istotną rolę odgrywają skały 
węglanowe. Natomiast bardzo rzadkie są rędziny innych formacji geologicznych — 
jurajskie i dewońskie. Na obszarach uprzemysłowionych i zurbanizowanych częste są 
gleby początkowego stadium rozwojowego.

Przedstawiona wyżej charakterystyka gleb Wyżyny stanowi znaczne uogólnienie. 
Skala cytowanej mapy nie pozwala na zbyt dokładne przedstawienie zróżnicowania 
gleb poszczególnych regionów. Rzeczywista różnorodność pokrywy glebowej na ob
szarach o urozmaiconej rzeźbie i zalegających w podłożu skałach węglanowych jest 
niewątpliwie znacznie większa. W celu pełniejszej charakterystyki gleb, z którymi 
związane są z murawy kserotermiczne Wyżyny Śląskiej przeprowadzono badania gle
bowe, których wyniki zostaną zaprezentowane w części szczegółowej pracy.

1.2. Hydrografia

Wyżyna Śląska jest obszarem dobrze uwodnionym, jednak jej poszczególne regio
ny różnią się znacznie od siebie pod względem warunków hydrologicznych. Obszary 
wyniesione (m.in. Próg Środkowotriasowy, Próg Górnotriasowy) odznaczają się dużo 
mniejszą gęstością sieci rzecznej (często poniżej 0,5 km/km2) niż tereny o charakterze 
dolin i kotlin.

Przez Wyżynę Śląską przebiega linia wododziałowa pomiędzy dorzeczem Odry 
i Wisły. Jej część południowo-wschodnia należy do zlewni Wisły, a część zachodnia 
i północna — do zlewni Odry. Do większych dopływów Odry należą Mała Panew 
oraz Warta wraz z Liswartą. Główne rzeki zlewni Wisły to Przemsza i jej dopływy: 
Brynica, Czarna oraz Biała Przemsza. Poza tym przez teren Wyżyny przebiegają linie 
wododziałowe pomiędzy głównymi dopływami Odry i Wisły (Szaflarski, Żmuda, 
1971).
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1.3. Klimat

Klimat Wyżyny Śląskiej ma charakter klimatu przejściowego o pewnych cechach 
zarówno oceanicznych, jak i kontynentalnych. Nad jej obszarem, podobnie jak nad 
wieloma innymi regionami Polski, mieszają się masy powietrza znad Atlantyku 
i z centralnej Azji. Dodatkowo zaznacza się tu bliskie sąsiedztwo Bramy Morawskiej 
sprzyjające przenikaniu ciepłych, a czasem gorących mas powietrza znad Morza 
Śródziemnego. Częste wędrówki mas powietrza przemieszczających się z różnych 
stron są przyczyną zmienności typów pogody, a klimatowi Wyżyny nadają cechy kli
matu przejściowego. Przejawia się to m.in. trudną do przewidzenia pogodą w czasie 
poszczególnych pór roku i poszczególnych lat. W trakcie roku wyraźnie zaznacza się 
tu sezonowość zjawisk cyrkulacyjnych (Kruczała, 2000).

Według regionalizacji klimatycznej Romera (1949), która jest jedną z najbardziej 
znanych, Wyżyna Śląska leży w granicach dwóch krain reprezentujących dwa różne 
typy klimatyczne. Większość jej terenu należy do krainy śląsko-krakowskiej, będącej 
w zasięgu typu klimatów wyżyn środkowych. Natomiast niewielka południowo-za
chodnia część Wyżyny wchodzi w obręb krainy górnośląskiej reprezentującej typ kli
matu podgórskich nizin i kotlin, który cechuje się nieco wyższą średnią temperaturą 
powietrza, cieplejszym latem i zimą, mniejszą amplitudą temperatury rocznej i nieco 
dłuższym okresem wegetacyjnym niż klimat wyżyn środkowych.

Taki charakter klimatu Wyżyny Śląskiej potwierdzają dane z lat 1966—1995, 
przedstawione w Atlasie klimatu województwa śląskiego (Kruczała, 2000). Więk
szość obszaru Wyżyny leży pomiędzy izotermami rocznymi 7°C i 8°C. Jedynie jej 
południowo-zachodnie krańce mają średnią temperaturę powietrza w roku wyższą od 
8°C. Podobny układ jest także w przypadku izoterm stycznia — cieplejsze są tereny 
na południowym zachodzie. Średnia temperatura stycznia jest tu wyższa niż -2°C, 
gdy tymczasem na pozostałym obszarze Wyżyny waha się pomiędzy -2°C a -4°C. 
W lipcu średnia temperatura powietrza nad obszarem Wyżyny Śląskiej jest mniej 
więcej jednakowa.

Zróżnicowanie klimatu daje o sobie znać, gdy prześledzimy średnie daty początku 
niektórych termicznych pór roku, a zwłaszcza wiosny, lata, jesieni i przedzimia. 
Początek termicznej wiosny, który wyznacza rozpoczęcie okresu wegetacyjnego, 
w północnej części Wyżyny Śląskiej oraz na jej krańcach południowo-wschodnich 
i południowych przypada na okres pomiędzy 26 marca a 2 kwietnia, natomiast na po
zostałym obszarze wcześniej — pomiędzy 19 marca a 26 marca. Z kolei przedzimie, 
kończące okres wegetacyjny, zaczyna się najpóźniej (pomiędzy 4 a 11 listopada) 
w południowo-zachodniej części tego regionu, gdy tymczasem na jego pozostałym 
obszarze termin ten jest wcześniejszy (pomiędzy 28 października a 4 listopoda) (Kru
czała, 2000). Długość okresu wegetacyjnego jest więc najwyższa w części południo
wo-zachodniej Wyżyny i wynosi tu średnio około 230 dni. W części środkowej okres 
wegetacyjny trwa średnio nieco powyżej 220 dni, a najkrótszy (ok. 220 dni) jest na 
północy, południu i południowym wschodzie tego regionu. Długość okresu wegeta
cyjnego uzyskana na podstawie danych z okresu 1966—1995 jest nieco wyższa od 
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wartości podanych przez Wiszniewskiego i in. (1949, cyt. za Kondrackim, 1988). 
Według tego opracowania okres wegetacyjny na przeważającym obszarze Wyżyny 
Śląskiej trwa 210—220 dni.

Istotnym elementem kształtującym klimat Wyżyny są opady atmosferyczne. Naj
więcej (700—800 mm/rok) opadów przypada na południową i środkową część tego 
obszaru. Z kolei na terenie północnych, zachodnich i północno-wschodnich regionów 
są one niższe niż 700 mm rocznie. Maksimum opadów notuje się w lipcu, a najwyż
sze są w okresie od maja do sierpnia (Kruczała, 2000). Porównując pod względem 
średnich rocznych sum opadów atmosferycznych Wyżynę Śląską z innymi terenami 
Polski (Wiszniewski, 1973—1978), można zauważyć, że otrzymuje ona więcej opa
dów niż większość obszarów, gdzie występuje dobrze wykształcona roślinność ksero- 
termiczna.

Na klimat Wyżyny Śląskiej wpływ wywierają także wiatry. W ciągu roku przewa
żają tu wiatry wiejące z kierunku południowo-zachodniego, zwłaszcza w części 
południowej regionu. Na zachodzie znaczny jest też udział wiatrów z kierunku 
północno-zachodniego, a w części północno-wschodniej Wyżyny — zachodnich 
i południowych. W zimie (styczeń) przeważają wiatry z południowego wschodu, 
a w lecie (lipiec) — z zachodu (Kruczała, 2000).

Przedstawiona charakterystyka dotyczy ogólnego klimatu Wyżyny Śląskiej, ale 
niewiele mówi o różnicach mikroklimatycznych, które na terenach o urozmaiconej 
rzeźbie są czasem dużo ważniejsze dla flory i roślinności.

1.4. Przekształcenia środowiska przyrodniczego

Wyżyna Śląska jest obszarem bogatym w różnorodne surowce mineralne. Eks
ploatacja niektórych z nich trwała w pewnych jej regionach od bardzo dawna i spo
wodowała, że środowisko przyrodnicze uległo tu daleko idącym przeobrażeniom.

Początkiem górnictwa i hutnictwa na tym terenie była eksploatacja rud srebra 
i ołowiu w rejonie Bytomia, Tarnowskich Gór, Olkusza oraz Jaworzna. Od dawna 
wydobywano i wytapiano też rudy żelaza w rejonie Bytomia, Częstochowy, Siewierza 
i w dorzeczu Małej Panwi. Później rozpoczęto eksploatację miedzi i cynku. Surow
cem, który wywarł największy wpływ na prawie całą południową część Wyżyny 
Śląskiej jest jednak węgiel kamienny. Wydobywano go tu od dawna, lecz dopiero za
stosowanie maszyny parowej do odwadniania kopalń (w XVIII wieku) i rozwój kolei 
(w XIX wieku) spowodowały jego intensywną eksploatację, która umożliwiła powsta
nie — nowoczesnego jak na ówczesne czasy — hutnictwa (Żmuda, 1973).

Rozwój przemysłu, w którym pracowało coraz więcej ludzi, pociągał za sobą 
bardzo szybki rozwój miast i osiedli robotniczych, zwłaszcza na terenie tzw. Górno
śląskiego Okręgu Przemysłowego, obejmującego tereny Płaskowyżu Bytomsko-Kato- 
wickiego. Jednocześnie górnictwo i hutnictwo przyczyniało się do powstawania 
licznych hałd. Eksploatacja podziemnych wyrobisk była i jest nadal przyczyną osiada
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nia terenu i powstawania licznych zapadlisk wypełniających się wodą. Na potrzeby 
górnictwa wydobywa się też piasek służący do zasypywania kopalnianych wyrobisk. 
W efekcie tego na terenie Kotliny Przemszy powstały ogromne piaskownie (Żmuda, 
1973).

Na obszarach występowania wapieni i dolomitów skały te są od dawna eksploato
wane jako surowiec dla przemysłu cementowego oraz wapienniczego w licznych ka
mieniołomach, na potrzeby indywidualne zaś w mniejszych wyrobiskach. Wiele 
kamieniołomów jest już nieczynnych, lecz niektóre działają nadal, m.in. w rejonie 
Siewierza, Ząbkowic, Libiąża, Imielina, Jaworzna, Kamienia Śląskiego, Gogolina, 
Górażdży.

W związku z rozwojem przemysłu i osadnictwa pierwotna szata roślinna Wyżyny 
Śląskiej uległa daleko idącym przeobrażeniom. Lasy, które kiedyś zwartym płasz
czem pokrywały prawie cały jej obszar, drastycznie zmniejszyły zajmowany przez 
siebie areał. Wiele z nich uległo znacznym przemianom, przede wszystkim na skutek 
nasadzania drzew iglastych, przeważnie sosny, na siedliska lasów liściastych. Duże 
kompleksy leśne zachowały się głównie na terenie obniżeń i kotlin, a zwłaszcza na 
obszarze Obniżenia Małej Panwi i Obniżenia Liswarty. Wyniesione obszary Wyżyny, 
a szczególnie te, w których budowie istotną rolę odgrywają skały węglanowe, obecnie 
są znacznie słabiej zalesione. Dominujący typ roślinności potencjalnej na obszarze 
tych regionów stanowią żyzne lasy bukowe reprezentujące podzwiązek Eu-Fctgion — 
w części południowej, oraz grądy — w części północnej (Matuszkiewicz i in., 1995). 
Większe kompleksy leśne można spotkać m.in. w zachodniej części Progu Środkowo- 
triasowego. Odlesione obszary zajmują albo aglomeracje miejsko-przemysłowe (Gór
nośląski Okręg Przemysłowy), albo agrocenozy i użytki zielone, głównie łąki kośne. 
W miejscach wypasanych, na stromych skarpach oraz wzniesieniach zbudowanych 
z wapieni, rozwinęły się murawy kserotermiczne. Z odlesionymi glebami piaszczy
stymi związane są natomiast murawy psammofilne, zajmujące duże powierzchnie 
zwłaszcza na terenie Pustyni Błędowskiej.
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2. Metodyka badań

Badania nad florą kserotermiczną i zbiorowiskami muraw kserotermicznych pro
wadzono na obszarze Wyżyny Śląskiej w granicach przyjętych za Gilewską (1972). 
Podstawę opracowania flory stanowią własne badania florystyczne prowadzone w la
tach 1987—2001 (399 spisów florystycznych) oraz dane z obszernej literatury flory- 
stycznej dotyczącej tego obszaru za okres od 1847 roku do 2002 roku (tab. 1),

Tabela 1
Wykaz literatury wykorzystanej podczas gromadzenia danych florystycznych

Table 1
List of references used for collecting the floristic data

Babczyńska-sendek B., Andrzejczuk I., 1997
Babczyńska-Sendek B. i in., 1994
Babczyńska-Sendek B. i in., 1997
Baryła J., Nowak T., 2001
Berdau E, 1859
Bernacki L., Nowak T., 1994
Bętkowski W., 1956
Bielewicz M., 1966
Celiński F. i in., 1974/1975, 1976, 1977, 1978/1979, 

1982, 1996
Ciaciura M„ 1962, 1965, 1966, 1968, 1971, 1972
Ciaciura M., Kowal T., 1964
Ciaciura M., Mądalski J., 1971
Czudek A., 1929
Dajdok Z. i in., 1998a, b
Dąbrowska J„ 1997
Dobrzańska J., 1955
Dobrzańska M., 1980
Dubiel E., Gawroński S., 1998
Duda W., 1992
Dzwonko A., Tołwińska B., 1979
Engler A., 1869
Fagasiewicz L., 1976, 1979
Fiek E„ 1881, 1887. 1892

Fiek E„ Pax, 1889
Fiek E„ Schube T, 1892, 1893, 1895, 1896 
Fiklewicz-Sobstyl G., 1966.
Frey L„ 1991, 1993
Grabowski H., 1843
Grzybek J., 1969
Hereźniak J., 1983 (1986), 1993
Hereźniak J. i in., 1996
Hetper S. i in., 1965
Jasiewicz A., 1958
Jensen E.P., 1833
Jędrzejko K., Stebel A., 1998
Jędrzejko K., Żarnowiec J., 1985
Jędrzejko K. i in., 1991
Karo E, 1881
Kaznowski K., 1922, 1928
Kobierski L., 1965a, b, 1974
Kowal T„ 1962
Kowal T. i in., 1962
Krawiecowa I., Kuczyńska J., 1965
Krupa J., 1877, 1882
Kucowa I., 1973
Kużniewski E„ 1962, 1964, 1966, 1970
Ludera E, 1939
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Łapczyński K., 1882, 1888
Mazaraki I., 1956, 1973, 1979, 1981
Mądalski J. i in., 1961, 1962, 1963, 1967 
Medwecka-Kornaś A., 1961
Michalak S„ 1963, 1964, 1965, 1968, 1973
Michalak S., Sendek A., 1974/1975
Nowak A. i in., 2000
Nowak T. 1997a, b, c, 1998, 1999, 2000b, c
Nowak T., Bernacki L., 1997
Nowak T. i in., 2000
Paprzycki E., Jaromin L., 1956
Pawlus M„ 1983 (1985)
Pawłowski B., 1967
Piasecki W., 1989
Raciborski M., 1884
Rehman, 1868
Rostafiński J., 1872
Rostański K., Jędrzejko K., 1976
Rostański K. i in., 1992
Schalow E„ 1931, 1932, 1934, 1935
Schube Th., 1897—1903a, b, 1905—1908, 1910— 

1914, 1919, 1925—1928. 1930
Sendek A., 1965, 1966, 1969, 1970, 1971, 1973a, 

b, 1976, 1977, 1980, 1981, 1984

Sendek A., Babczyńska-Sendek B., 1989
Sendek A., Wika S., 1992
Serwatka J., 1962a, b, 1965a, b, 1969, 1970
Spałek K., 1997a, b
Szeląg Z., 2000
Szotkowski P., 1968, 1969, 1971a, b, c, 1972
Śledziona J„ 1992
Tokarska-Guzik B., 1991, 1997, 1999
Tokarska-Guzik B., Rostański A., 1998
Uechtritz R„ 1863, 1864, 1873, 1877, 1878, 1879, 

1880, 1883, 1885, 1886
Unverricht K., 1847
Urbisz A., 2001
Wąsowicz M.D., 1874, 1877
Wika S., Szczypek T., 1990, 1991
Wimmer F., 1840
Wossidlo P., 1900
Wóycicki Z., 1913
Zając A., 1975
Zalewski A., 1886
Zapalowicz H., 1906, 1908, 1911
Zieliński J., 1974
Żmuda A., 1920

uzupełnione niepublikowanymi danymi z bazy ATPOL-u. W przypadku taksonów 
krytycznych oraz stanowisk wątpliwych zweryfikowano dostępny materiał zielnikowy. 
Do wyróżnienia i opisania zbiorowisk muraw kserotermicznych Wyżyny posłużyło 
321 oryginalnych zdjęć fitosocjologicznych wykonanych metodą Brauna-Blanqueta 
w dobrze wykształconych, jednorodnych i odpowiednio dużych płatach tych zbioro
wisk. Fitocenozy niewielkie, niejednorodne i wykształcone fragmentarycznie pomi
nięto, ale uwzględniono je w badaniach florystycznych, w czasie których penetrowano 
też takie siedliska, jak miedze, skarpy śródpolne i przydrożne, zadarnione wyrobiska 
i ich obrzeża, skraje lasów i zarośli oraz różne inne siedliska, na których rozwijała się 
roślinność ciepłolubna o charakterze zbliżonym do seminaturalnego. Typowo synan- 
tropijne siedliska pominięto w badaniach terenowych, a dane dotyczące występowania 
na nich roślin kserotermicznych zaczerpnięto głównie z literatury.

Podczas zbierania danych na rozległym obszarze Wyżyny korzystano z map topo
graficznych w skali 1 : 25 000 oraz z map geologicznych, dzięki którym uzyskano in
formacje o rozmieszczeniu wapieni, dolomitów oraz innych utworów zasobnych 
w węglan wapnia (ryc. 2). Ze względu na rozległość i zróżnicowanie terenu objętego 
opracowaniem nie penetrowano go z jednakowym natężeniem. Najintensywniejszymi 
badaniami objęto te obszary, na których można było spodziewać się obecności półna- 
turalnej roślinności kserotermicznej, a więc mezoregiony Wyżyny Śląskiej, w których 
budowie geologicznej istotną rolę odgrywają różne rodzaje skał węglanowych. Ponad
to przy wyborze punktów do badań kierowano się też danymi literaturowymi oraz 
rzeźbą terenu.
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Rye. 2. Rozmieszczenie skał węglanowych na obszarze Wyżyny Śląskiej
Fig. 2. Distribution of the carbonate rocks in the Silesian Upland area

Stanowiska zlokalizowano w siatce kwadratów o boku 2 km, zgodnie z założenia
mi metodycznymi Atlasu rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce — ATPOL 
(Zając, 1978). Teren Wyżyny Śląskiej znajduje się w obrębie 4 „dużych” kwadratów 
o boku 100 km: CE, CF, DE i DF i obejmuje 92 kwadraty (39 pełnych i 53 niepełne) 
o boku 10 km, z których każdy został podzielony na kwadraty o boku 2 km. Na pod
stawie zgromadzonych danych florystycznych wykonano kartogramy dla 160 gatun
ków kserotermicznych i ciepłolubnych. W przypadku gatunków pospolitych i częstych 
ich obecność w kwadracie oznaczano za pomocą jednego symbolu (•). Natomiast dla 
gatunków rzadkich o dużej liczbie nie potwierdzonych stanowisk oznaczenia zróżni
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cowano w zależności od okresu notowania. Dokonano podziału na trzy przedziały 
czasowe: do 1939 roku (O), do 1974 roku2 (A) oraz po 1974 roku (■). W przypadku 
izolowanych synantropijnych stanowisk gatunków rzadkich oznaczono je odrębnym 
symbolem (s). Również dla stanowisk wątpliwych zastosowano odpowiedni znak 
(?). Za pomocą symbolu X zaznaczono stare stanowiska gatunków rzadkich o nie
dokładnej lokalizacji. Podczas badań terenowych główny nacisk położono na obszary 
występowania roślinności kserotermicznej i w związku z tym nie penetrowano z jed
nakowym natężeniem wszystkich kwadratów. Dlatego niektóre pospolite kserotermy, 
często rosnące także na różnych suchych siedliskach synantropijnych, nie uzyskały 
pełnego pokrycia na kartogramach, choć ogólne prawidłowości w ich rozmieszczeniu 
najprawdopodobniej zostały uchwycone.

Do szczegółowych analiz wytypowano 101 taksonów spośród 160 przedstawio
nych na kartogramach; są to tzw. właściwe kserotermy Wyżyny Śląskiej. W celu 
zobrazowania poszczególnych zagadnień wykonano mapy zbiorcze, na których liczeb
ność gatunków ukazano za pomocą kół o średnicy będącej pierwiastkiem kwadrato
wym z ich liczby w danym kwadracie, wzorując się na opracowaniach M. Zając 
i A. Zająca (2000a, b, 2001b). Dla grupy map obrazujących to samo zagadnienie zo
stała przyjęta jednakowa wartość średnicy maksymalnej, odpowiadająca najwyższej 
liczbie gatunków na jednostkę kartogramu (liczbę tę podano przy opisie poszczegól
nych rycin). Natomiast w przypadku grup kartogramów ilustrujących inne problemy 
ta sama średnica koła odpowiada innej maksymalnej liczbie gatunków. Dzięki temu 
mapy odnoszące się do jednego zagadnienia dostarczają także informacji o liczebno
ści taksonów reprezentujących poszczególne elementy, typy zasięgów bądź drogi mi
gracji.

Materiały fitosocjologiczne zostały opracowane z wykorzystaniem programów pa
kietu PROFIT 2.0. 184 zdjęcia fitosocjologiczne zestawiono w 13 tabelach. Wyko
nano też 2 tabele syntetyczne. Rozmieszczenie płatów poszczególnych zespołów 
i zbiorowisk przedstawiono na kartogramach, stosując taką samą siatkę ATPOL-u, jak 
w przypadku kartowania gatunków.

Nazewnictwo roślin naczyniowych przyjęto za Flowering plants and pteridophytes 
of Poland. A checklist (Mirek i in., 2002), a nazewnictwo mszaków za Wykazem 
mchów Polski (Ochyra, Szmajda, 1978). Nazwy większości jednostek fitosocjolo- 
gicznych są zgodne z Przewodnikiem do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski 
(Matuszkiewicz, 2001). Jedynie w przypadku syntaksonów nie uwzględnionych 
w tym opracowaniu wzorowano się na pracach oryginalnych.

W celu pełniejszej charakterystyki siedlisk zajmowanych przez fitocenozy różnych 
zbiorowisk murawowych, w ich typowych płatach wykonano 20 odkrywek glebo
wych. Profile opisano w terenie i pobrano z nich próbki do analiz laboratoryjnych. 
W laboratorium oznaczono: skład mechaniczny metodą Casagrande’a w modyfikacji 
Prószyńskiego, pH w H2O i ln KC1 potencjometrycznie oraz zawartość węglanu 
wapnia metodą Scheiblera. Ponadto w próbkach pobranych z górnych poziomów od

2 W 1974 roku ukazała się praca L. Kobierskiego poświęcona florze zachodniej części Garbu Tar- 
nogórskiego, podsumowująca dotychczasowe badania florystyczne prowadzone na tym terenie.
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krywek oznaczono: zawartość przyswajalnego potasu i fosforu metodą Egnera w mo
dyfikacji Rhiema, przyswajalnego magnezu metodą Schachtschabela, węgla organicz
nego metodą Tiurina (z wyliczeniem zawartości substancji organicznej) oraz azotu 
ogólnego metodą Kiejldahla. Dla tych prób obliczono także stosunek C/N.

W tabelach fitosocjologicznych dla nazw miejscowości zastosowano następujące 
skróty:
Bb ■— Bobrowniki, pow. będziński3
BbN — Bobrowniki Namiarki, pow. będziński
BkJ — Bukowno, Jamna Góra, pow. olkuski
BkS — Bukowno Skotnica, pow. olkuski
BłR — Błędów Rudy, cz.m. Dąbrowa Górnicza
BM — Balin Mały, gm. Chrzanów, pow. chrzanowski
BrK — Brudzowicc Krzanów, gm. Siewierz, pow. będziński
BrŁ — Brudzowicc Łazy, gm. Siewierz, pow. będziński
BrW — Brzękowice Wał, gm. Psary, pow. będziński
Ch — Chorula, gm. Gogolin, pow. krapkowicki
Chł — Chełmek, pow. oświęcimski
CP — Cynków Podpiaski, gm. Koziegłowy, pow. myszkowski
CzM — Czeladź Madera, pow. będziński
Czż — Czyżówka, gm. Trzebinia, pow. chrzanowski
DzD — Dziećkowice, Dziećkowskie Góry, cz.m. Mysłowice
DzJ — Dziećkowice Jazd, skarpy wzdłuż drogi, cz.m. Mysłowice
DzJG — Dziećkowice Jazd, G. Gąsiorowa, cz.m. Mysłowice
GG — Gliniana Góra, gm. Koziegłowy, pow. myszkowski
GID — Goląsza Dolna, gm. Psary, pow. będziński
GM — Gogolin Maszyny, pow. krapkowicki
GrG — Grodków Górny, G. Parcina, gm. Psary, pow. będziński
GS — Góra Siewierska, gm. Psary, pow. będziński
IG — Imielin, G. Golcówka, pow. tyski
IJ — Imielin Jazd, G. Rauszowa, pow. tyski
IP — Imielin Pasieczki, pow. tyski
JB — Jaworzno Bory, wzniesienie na wschód od G. Bielany, cz.m. Jaworzno
JBB — Jaworzno Bory, G. Bielany, cz.m. Jaworzno
JC — Jaworzno Ciężkowice, na wschód od kościoła, cz.m. Jaworzno
JCW — Jaworzno Ciężkowice, G. Wielkanoc, cz.m. Jaworzno
JD — Jaworzno Długoszyn, cz.m. Jaworzno
JG — Jaworzno Gadlin, wzgórze na SW od cmentarza, cz.m. Jaworzno
JJC — Jaworzno Jeleń, G. Celina, cz.m. Jaworzno
JJL — Jaworzno Jeleń Lipinka, cz.m. Jaworzno
JJR — Jaworzno Jeleń, G. Rudna, cz.m. Jaworzno
JJS — Jaworzno Jeleń, G. Staberek, cz.m. Jaworzno

3 Skróty użyte w wykazie oznaczają: cz.m. — część miasta, gm. — gmina, pow. — powiat, G. — 
góra. Przynależność administracyjną do gminy lub powiatu podano w przypadku miejscowości, które nie 
są siedzibą urzędu gminnego lub powiatowego.

Abbreviations used in the list mean: cz.m. — part of a town, gm. and pow. — administrative 
units, G. — hill.
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JmG — Jemielnica Gajdowe, gm. Jemielnica, pow. strzelecki
JP — Jaworzno Przygoń, na granicy z Sierszą Starą Maszyną, cz.m. Jaworzno
JS — Jaworzno, w pobliżu Sodowej Góry, cz.m. Jaworzno
Kdł — Kadłubiec, gm. Leśnica, pow. strzelecki
Km — Kamieniec, w pobliżu stawu, gm. Zbrosławice, pow. tarnogórski
Kr — Krasowy, wzgórze z wapiennikiem, cz.m. Mysłowice
KS — Kotulin Skały, gm. Toszek, pow. gliwicki
Ksz — Kosztowy, pagórek k. stacji, cz.m. Mysłowice
KŚ — Kuźnica Świętojańska, k. kamieniołomu, cz.m. Siewierz, pow. będziński
KŚ1 — Kamień Śląski, pagórek we wsi, gm. Gogolin, pow. krapkowicki
KŚ1N — Kamień Śląski, na północny zachód od wsi, gm. Gogolin, pow. krapkowicki
KŚ1W — Kamień Śląski, na zachód od wsi, gm. Gogolin, pow. krapkowicki
Lb — Lubsza, wzniesienie na południe od wsi, gm. Woźniki, pow. lubliniecki 
Lbż — Libiąż, G. Strzałba, pow. chrzanowski
LD — Ligota Dolna, k. rezerwatu, gm. Strzelce Opolskie, pow. strzelecki
Ldz — Lędziny, G. Klimont, pow. tyski
LS — Luszowice Sadowię, gm. Chrzanów, pow. chrzanowski
LŚ1 — Lipie Śląskie, cz. wsi Lisowice, gm. Pawonków, pow. lubliniecki
M — Malnia, gm. Gogolin, pow. krapkowicki
ML — Myszkowice Łubianki, gm. Bobrowniki, pow. będziński
Ms — Mysłów, gm. Koziegłowy, pow. myszkowski
NCh — Nowe Chechło, G. Chachelska, gm. Świerklaniec, pow. tarnogórski 
Nk — Nakło, na wschód od stacji, gm. Świerklaniec, pow. tarnogórski
NkN — Nakło, na północ od wsi, gm. Świerklaniec, pow. tarnogórski 
NW — Nowa Wioska, gm. Siewierz, pow. będziński
O — Okradzionów, na północ od G. Grodzisko, cz.m. Dąbrowa Górnicza
Ol — Oleszka, gm. Zdzieszowice, pow. krapkowicki
Orz — Orzech, od strony Nakła, gm. Świerklaniec, pow. tarnogórski
PZk — Przeczyce Zakamień, G. Kamień, gm. Mierzęcice, pow. będziński
R — Rogoźnik, wzniesienie na wschód od G. Buczyna, gm. Bobrowniki, pow. będziński
RW — Rogoźnik, „Na Wale”, gm. Bobrowniki, pow. będziński
RzŚ — Rzeniszów Świnica, gm. Koziegłowy, pow. myszkowski
SMZ — Strzemieszyce Małe Zakawie, G. Gieraska, cz.m. Dąbrowa Górnicza 
SP — Siemonia Pomłynie, gm. Bobrowniki, pow. będziński
SPs — Siemonia Podsączów, Dziewicza Góra, gm. Bobrowniki, pow. będziński
St — Strzyżowice, część południowa, wzniesienie z triangulem, gm. Psary, pow. będziń

ski
Stb — Steblów, cz.m. Lubliniec
StR — Strzyżowice, Równa Góra, gm. Psary, pow. będziński
StS — Strzyżowice, część południowa, gm. Psary, pow. będziński
SWS — Strzemieszyce Wielkie, Srocza Góra, cz.m. Dąbrowa Górnicza
Sz — Szymiszów, gm. Strzelce Opolskie, pow. strzelecki
TO — Toporowice, Ostra Góra, gm. Mierzęcice, pow. będziński
Tr — Trzebiesławice, wzniesienia na wschód od Podwarpia, cz.m. Dąbrowa Górnicza
TrO — Trzebiesławice Glinianki, Ostra Góra, cz.m. Dąbrowa Górnicza
UCh — Ujejsce, G. Chendówka, cz.m. Dąbrowa Górnicza
UP — Ujejsce, G. Pańska, cz.m. Dąbrowa Górnicza
UPd — Ujejsce Podrowce, cz.m. Dąbrowa Górnicza
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WC — Woźniki, G. Coglowa, pow. lubliniecki
WrK — Wrzosowa, G. Kamionka, gm. Poczesna, pow. częstochowski
Wj — Wojkowice, k. wysypiska, pow. będziński
WjN — Wojkowice, na północ od kamieniołomu, pow. będziński
Zb — Zbrosławice, k. szkoły, pow. tarnogórski
ZbK — Zbrosławice Kępczowice, pow. tarnogórski
ZKO — Złochowice Kolonia Opatowska, G. Złochowska, gm. Opatów, pow. kłobucki
ZW — Ząbkowice Wygiełzów, cz.m. Dąbrowa Górnicza



/3. Flora kserotermiczna Wyżyny Śląskiej

Rośliny kserotermiczne i ciepłolubne są we florze Wyżyny Śląskiej jedną z tych 
grup gatunków, które decydują o różnicach geobotanicznych pomiędzy jej poszczegól
nymi regionami. Stanowią bardzo charakterystyczny i częsty element szaty roślinnej 
tych obszarów, gdzie na powierzchnię wychodzą skały węglanowe tworzące zwykle 
w krajobrazie mniejsze lub większe wyniosłości. Gatunki te rosną przede wszystkim 
w murawach kserotermicznych porastających stoki wzniesień, ale także na różnych in
nych suchych i ciepłych siedliskach, takich jak: miedze, skarpy śródpolne i przydrożne, 
różnej wielkości lokalne wyrobiska, warpie, kamieniołomy i ich obrzeża, stare ugory, 
skraje lasów i zarośli. Niektóre z nich można spotkać w prześwietlonych lasach i zaro
ślach, a inne w murawach psammofilnych i borach sosnowych. Część kserotermów 
znajduje odpowiednie dla siebie warunki również na suchych, typowo synantropijnych 
siedliskach (w tzw. zbiorowiskach eusynantropijnych według Falińskiego, 1969): tere
nach kolejowych, hałdach, terenach wokół zakładów przemysłowych itp.

3.1. Kryteria wyboru gatunków do grupy kserotermów

Przy wyborze gatunków do grupy roślin kserotermicznych i ciepłolubnych Wy
żyny Śląskiej brano pod uwagę przede wszystkim ich występowanie w murawach 
kserotermicznych tego regionu oraz przynależność fitosocjologiczną do klasy Festu- 
co-Brometea lub syntaksonów niższej rangi, wyróżnianych w jej obrębie. W przy
padku gatunków słabiej kserotermicznych, uważanych za charakterystyczne dla 
ciepłolubnych lasów i zarośli oraz zbiorowisk okrajkowych, kierowano się własnymi 
obserwacjami i do badanej grupy włączono te z nich, które na Wyżynie Śląskiej lub 
terenach do niej przyległych spotykano w murawach lub w ich bezpośrednim otocze
niu. Uwzględniono także niektóre typowo kalcyfilne rośliny, które poza murawami 
rosną w zbiorowiskach łąkowych ze związku Molinion, oraz gatunki, które spotyka 
się na ogół na siedliskach ciepłych i suchych.
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W sumie do badań wytypowano grupę 160 gatunków (tab. 2), dla których 
sporządzono kartogramy przedstawiające ich rozmieszczenie na Wyżynie Śląskiej 
oraz scharakteryzowano zasięgi i siedliska na tym obszarze. W omawianej grupie 
znalazły się też 2 taksony, które są antropofitami zadomowionymi w zbiorowiskach 
murawowych, a także kilka takich, których antropogeniczne pochodzenie jest wysoce 
prawdopodobne.

Tabela 2
Lista gatunków kserotermicznych i ciepłolubnych Wyżyny Śląskiej

List of xerothermic and thermophilous species of the Silesian Upland
Table 2

+Achillea collina 'Centaurea stoebe Helianthemum nummula-
Achillea pannonica X Cerastium brachypetalum rium s.l.

'Acinos arvensis X Cerastium pumilum Hieracium bauhinii
1Agrimonia eupatorio "’Cerinthe minor Hieracium piloselloides
'Ajuga genevensis "Chamaecytisus ratisbonen- Hypericum perforatum
Allium montanum sis 'Hypochoeris maculata

'Allium oleraceum - Chamaecytisus ruthenicus - Inula hirta
Allium vineale "Chamaecytisus supinas Inula salicina
Alyssum alyssoides Cirsium acaule ‘ Jovibarba sobolifera
Alyssum montanum Clinopodium vulgare Koeleria macrantha

'Anemone sylvestris 'Coronilla varia 'Libanotis pyrenaica
"'Anthemis tinctoria 'Crepis praemorsa * Linum austriacum
'Anthericum ramosum - "'Crepis rhoeadifolia 'Medicago falcata
'Anthyllis vulneraria X Dianthus armería "Melampyrum arvense
[Arabis glabra] ^Dianthus carthusianorum - "'Muscari comosum
Arabis hirsuta - Dianthus gratianopolitanus Myosotis ramosissima

'Artemisia campestris X Dictamus albus "'Nonea pulla
"'Asparagus officinalis 'Elymus hispidus subsp. *Onobrychis viciifolia
Asperula cynanchica hispidas Ononis spinosa
'Asperula tinctoria Elymus hispidus subsp. 'Orchis militaris
'Aster amellus barbulatus 'Origanum vulgare
'Astragalus cicer Erigeron acris x "'Ornithogalum collinum
Astragalus danicus - "'Eryngium planum Orobanche alsatica
Avenida pratensis Erysimum odoratum x Orobanche caryophyllacea
'Brachypodium pinnatum Euphorbia cyparissias Orobanche elatior
'Bromus erectus ''’Euphorbia epithymoides Orobanche lutea
Campanula cervicaria Euphrasia stricta x "'Orobanche minor
'Campanula glomerata "Falcaría vulgaris Orobanche purpurea
Campanula persicifolia - Festuca pseudodalmatica 'Petrorhagia proliféra
Campanula sibirica Festuca rupicola 'Peucedanum cervaria
Carex caryophyllea ^Festuca trachyphylla 'bPeucedanum oreoselinum

'Carex montana 'Filipéndula vulgaris "Phleum phleoides
[Carex praecox] 'Fragaria viridis Pieris hieracioides
Carex tomentosa Galium boreale Pimpinella saxifraga

'Carlina acaulis Galium verum Plantago media
Carlina intermedia Gentiana cruciata Poa angustifolia

'Carlina vulgaris Gentianella ciliata Poa compressa
'Centaurea scabiosa 'Geranium sanguineum Polygala cornosa
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X Potentilla alba
Potentilla arenaría 
Potentilla coIlina s.l.
Potentilla heptaphylla
Potentilla inclinata
Potentilla neumanniana 

X Potentilla recta 
Primula veris

'Prunella grandiflora
'Pulsatilla patens

x [Pulsatilla pratensis]
'Ranunculus bulbosus
Ranunculus polyanthemos
'Salvia pratensis

+Salvia verticillata 
'Sanguisorba minor
Saxifraga tridactylites

- 'Scabiosa canescens
X Scabiosa columbaria

+Scabiosa ochroleuca
- Scorzonera purpurea

Sedum maximum
Seseli annuum
Silene nutans

v Sile ne otites
x Stachys germanica

Stachys recta
- Tanacetum corymbosum

subsp. corymbosum
Teucrium botrys

'Thalictrum minus
- 'Thalictrum simplex

Thesium linophyllon
- Thymus austriacus

Thymus glabrescens 
Tragopogón orientalis 
[Trifolium alpestre} 
Trifolium medium 

'Trifolium montanum
x Trifolium ochroleucon

'Trifolium rubens 
'Verbascum lychnitis 
pVeronica spicata 
'Veronica teucrium
Vicia cassubica

'Vicia tenuifolia 
'Vincetoxicum hirundinaria
Viola collina

'Viola hirta
b Viola rupestris
[Viscaria vulgaris]

Objaśnienia:
(np.) Achillea collina — wytłuszczoną czcionką zaznaczono gatunki uwzględnione w szczegółowych analizach, czyli tzw. właściwe 

kserotermy Wyżyny Śląskiej,
(np.) [Carex praecox] — w nawiasie kwadratowym umieszczono gatunki, dla których liczba stanowisk prawdopodobnie jest zawyżona, 
----- gatunek od dawna nie potwierdzony (po 1974 roku),
x — gatunek podawany współcześnie, lecz nie odnaleziony przez autorkę,
* — antropofit,
i* *i— prawdopodobny antropofit, gatunek raczej nie jest rodzimy dla flory Wyżyny Śląskiej.

Znaki '■b- '• r- “ przy nazwach poszczególnych gatunków oznaczają kserotermy spotykane także poza murawami:
* — na różnych suchych siedliskach, także synantropijnych,
' — w okrajkach, zaroślach i świetlistych lasach,
b — w suchych borach sosnowych.
1 — na suchych łąkach,
r — w niektórych murawach napiaskowych,
u — w uprawach na glebach wapiennych.

Explanations:
(e.g.) Achillea collina — the species which have been taken into consideration in detailed analysis, i.e. so-called real xerotherms are 

printed in bold,
(e.g.) [Carex praecox] — the species for which the number of their localities is overestimated are put in square brackets,
----- species not confirmed for a long time (since 1974),
x — species noted recently but not found by the author,
* — antropophyte,
'*>  — probable antropophyte, species probably not native for the flora of the Silesian Upland.

Signs '• P- u by names of particular species mean xerotherms also found beyond the grasslands:
* — on different dry habitats, including synanthropic ones,
г — in the forest-edge communities, scrubs, and bright forests,
b — in dry pine forest,
1 — in dry meadows,
r — in some psammophilous grasslands,
u — in cultures on calcareous soils.

Spośród tych 160 taksonów do dalszych szczegółowych analiz wybrano grupę 
„właściwych” kserotermów Wyżyny Śląskiej (101 gatunków). Zaliczono do niej:
• gatunki, których występowanie jest ograniczone wyłącznie lub prawie wyłącznie 

do muraw kserotermicznych,
• gatunki mające zdecydowane optimum w murawach kserotermicznych, ale poja

wiające się także na innych suchych siedliskach (w murawach psammofilnych, 
zbiorowiskach synantropijnych),
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Melica ciliata 
Peucedanum alsaticum 
Veronica austriaca 
Veronica praecox 
Veronica pros trat a

• gatunki, których na Wyżynie Śląskiej nie odnaleziono w murawach, ale które na 
terenie Polski są związane z tymi zbiorowiskami,

• gatunki uważane za charakterystyczne dla muraw z klasy Festuco-Broinetea, czę
sto od dawna nie potwierdzane na terenie Wyżyny, a wcześniej podawane tu 
prawdopodobnie z zarośli, świetlistych lasów lub borów.

• gatunki przywiązane do ciepłych lasów i zarośli, ale na Wyżynie spotykane często 
w murawach,

• gatunki kserotermiczne notowane na Wyżynie na siedliskach przekształconych 
przez człowieka, lecz mające swoje naturalne stanowiska w murawach kseroter- 
micznych na terenach bezpośrednio sąsiadujących z Wyżyną i z tego względu nie 
wykluczone całkowicie z jej rodzimej flory.
W pracy nie uwzględniono kilkunastu gatunków kserotermicznych, które podawa

no z terenu Wyżyny Śląskiej. Należą do nich:
1. Taksony wątpliwe lub błędnie podane

Z terenu Wyżyny podawano pewne gatunki kserotermiczne, których obecność wy- 
daje się tu mało prawdopodobna. W przypadku niektórych udało się dotrzeć do mate
riałów zielnikowych i oznaczenia okazały się błędne. Zdaniem autorki na obszarze 
Wyżyny Śląskiej nie występują:

Carex humilis
Cirsium pannonicum 
Festuca pallens
Inida ensifolia 
Linosyris vulgaris

2. Gatunki rodzinie dla Polski, lecz na Wyżynie Śląskiej spotykane tylko na sie
dliskach synantropijnych:

Bupleurum falcatum — Janów k. Mysłowic, hałda (Schube, 1911), 
Eryngium campestre — Jęzor, piaszczyska (Berdau, 1859),
Gypsophila paniculata — Bytom, strzelnica (Schube, 1902, 1903a), 
Lathyrus latifolius — między Strzemieszycami a Olkuszem, tereny kolejowe 

(Nowak, 1997b),
Medicago minima — Częstochowa, wysypisko (Piasecki, 1989).

3. Gatunki mające naturalne stanowiska poza granicami Polski, a na Wyżynie 
Śląskiej notowane czasem w murawach:

Sedum album — introdukowany przez entomologów niemieckich w latach 30. ubie
głego wieku w Ligocie Dolnej (Bielewicz, 1966). Poza tym podawany przez 
Kobierskiego (1974) z kamieniołomów w Kamieńcu i na Górze św. Anny.

Echinops sphaerocephalus — hodowany i dziczejący; większość notowań w lite
raturze pochodzi z siedlisk synantropijnych. W niektórych okolicach częsty 
w wyrobiskach, sporadycznie pojawia się w murawach (np. w Ligocie Dolnej).

4. Inne. W pracy nie uwzględniono ponadto takich taksonów, jak:
Bromus inermis — w typowych płatach muraw na Wyżynie dość rzadki; częstszy 

na siedliskach zaburzonych i synantropijnych, a poza tym podsiewany.
Galium album — nie uwzględniony ze względu na problemy taksonomiczne; naj

prawdopodobniej nie zasługuje na rangę gatunku (Zając A., Zając M., 2001).
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Koeleria pyramidata — ten gatunek trawy był w Polsce często błędnie oznaczany 
i mylony z Koeleria macrantha (Frey, 1993), a dawne notowanie z południo
wo-zachodniego krańca Wyżyny (Schube, 1903a) nie znalazło potwierdzenia 
w materiale zielnikowym.

Senecio erucifolius — gatunek wątpliwy; materiał z obszaru Polski wymaga rewi
zji taksonomicznej (Zając A., Zając M., 2001).

Poza tym w przypadku kilku taksonów uwzględnionych w opracowaniu rzeczywi
sta liczba ich stanowisk na Wyżynie przypuszczalnie jest mniejsza niż wynika to 
z dostępnych danych florystycznych4. Dla kilku z tych gatunków część oznaczeń oka
zała się błędna, a z wielu stanowisk nie ma dla nich materiałów zielnikowych. Są to: 
Carex praecox, Potentilla recta, Trifolium alpestre. Wątpliwości istnieją także co do 
dużej liczby stanowisk dla takich roślin, jak: Arabis glabra i Viscaria vulgaris (dane 
ATPOL-u). W trakcie badań spotykano je bardzo rzadko, a w literaturze florystycznej 
z różnych terenów Wyżyny też nie są zbyt częste.

Wiele błędnych oznaczeń stwierdzono także w przypadku Festuca rupicola. Okazało 
się, że większość okazów ze wschodniej części Wyżyny, zidentyfikowanych jako ten 
gatunek, reprezentowało Festuca trachyphylla. Rozmieszczenie Festuca rupicola przed
stawione na kartogramie jest oparte na zweryfikowanych materiałach zielnikowych.

3.2. Charakterystyka rozmieszczenia poszczególnych 
gatunków kserotermicznych i ciepłolubnych oraz ich siedlisk

Achillea collina Becker ex Rchb.5 — ryc. 3
Gatunek częsty na przeważającym obszarze Wyżyny Śląskiej, a bardzo częsty na 

południu regionu. Rośnie zarówno w nawapiennych murawach kserotermicznych, jak 
i w murawach psammofilnych, a także na różnych innych suchych siedliskach, w tym 
synantropijnych. Podelement środkowoeuropejsko-pannoński.

Achillea pannonica Scheele — ryc. 4
Gatunek dużo rzadszy od poprzednio omówionego, spotykany prawie wyłącznie 

w południowej części Wyżyny. Notowany głównie w murawach kserotermicznych. 
Podelement środkowoeuropej sko-pontyjski.

Acinos arvensis (Lam.) Dandy (Calamintha acinos (L.) Clairv.) — ryc. 5
Gatunek częsty, zwłaszcza na południu Wyżyny. Związany przede wszystkim ze 

słabo zwartymi fitocenozami nturawowymi; są to najczęściej murawy inicjalne (zbio
rowisko Teucrium botrys-Sedum acre) rozwijające się na terenie wyrobisk wapienia. 
Czasem spotykany także na siedliskach synantropijnych. Element łącznikowy środko- 
woeuropejsko-śródziemnomorski.

4 W wykazie kserotermów zostały umieszczone w nawiasach kwadratowych.
5 W rozdziale tym grubość czcionki oraz poszczególne znaki mają takie samo znaczenie jak w tab. 2.
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Agrimonia eupatorio L. — ryc. 6
Gatunek bardzo częsty na przeważającym obszarze Wyżyny Śląskiej. Rośnie 

w murawach z klasy Festuco-Brometea, liczniej —- w tych słabiej kserotermicznych, 
a także na różnych innych suchych i ciepłych siedliskach, takich jak miedze, przy- 
droża, skarpy, zarośla, skraje lasów; zwykle na podłożu zasobnym w węglan wapnia. 
Szczególnie liczny był w zbiorowisku Centaurea scabiosa-Agrimonia eupatorio. Ele
ment łącznikowy środkowoeuropejsko-śródziemnomorsko-irano-turański.

Ajuga genevensis L. — ryc. 7
Gatunek niezbyt częsty, związany ze słabiej zwartymi płatami muraw ksero

termicznych; spotykany również na terenie wyrobisk oraz w zaroślach. Większość 
jego stanowisk znajduje się na obszarze Progu Środkowotriasowego. Podelement 
środkowoeu ropej ski.

Allium montanum F.W. Schmidt — ryc. 8
Gatunek bardzo rzadki, występujący tylko na południu Wyżyny, skąd znanych jest 

5 jego stanowisk. Trzy z nich znajdują się w części południowo-wschodniej tego ob
szaru, a dwa, z których jedno (Schube, 1903a) nie było od dawna potwierdzane, na 
południowym zachodzie. Rośnie zwykle w miejscach, gdzie skała wapienna znajduje 
się na powierzchni lub bardzo płytko pod powierzchnią gleby, np. w zbiorowisku Al
lium montanum-Se dum album opisanym z Ligoty Dolnej (Sendek, Babczyńska-Sen- 
dek, 1989). Podelement eurosyberyjski dysjunktywny.

Allium oleraceum L. — ryc. 9
Gatunek dość częsty w południowej części Wyżyny. Występuje zarówno w mura

wach kserotermicznych, jak i na miedzach oraz skarpach, zwykle pojedynczo lub po 
kilka okazów. Podelement środkowoeuropejski.

Allium vineale L. — ryc. 10
Gatunek bardzo częsty w południowo-wschodniej części Wyżyny. Sporadycznie 

spotykany w murawach z klasy Festuco-Brometea, a znacznie częstszy na ugorach 
i miedzach. Podelement atlantycko-środkowoeuropejski.

Alyssum alyssoides (L.) L. (Alyssum calycinum L.) — ryc. 11
Gatunek częsty szczególnie na południowym wschodzie Wyżyny. Rośnie w słabo 

zwartych murawach nawapiennych, często na terenie wyrobisk oraz na piaskach. Ele
ment łącznikowy środkowoeuropejsko-śródziemnomorsko-irano-turański.

Alyssum montanum L. — ryc. 12
Gatunek bardzo rzadki na Wyżynie. Spotykany na piaskach k. Olkusza i Bukowna 

(Nowak, 1997a). Ponadto znane jest pojedyncze izolowane stanowisko ze środkowej 
części badanego obszaru (materiał zielnikowy w Zielniku KTU UŚ w Katowicach); 
wątpliwe wydaje się jednak siedlisko (w burakach), na którym ten gatunek odnalezio
no. Element łącznikowy środkowoeuropejsko-subśródziemnomorski.
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Anemone sylvestris L. — ryc. 13
Gatunek rzadki i na badanym terenie rozproszony. Część jego stanowisk to noto

wania historyczne (Berdau, 1859; Fiek, 1881; Karo, 1881; Schube, 1903a; 
Zapałowicz, 1908; Schalow, 1931, 1932), których w ostatnich dziesięcioleciach nie 
potwierdzono. W murawach kserotermicznych (Adonido-Brachypodietum) występo
wał rzadko; większość historycznych dat pochodzi prawdopodobnie ze świetlistych 
lasów i zarośli. Podelement eurosyberyjski (południowy).

MAnthemis tinctoria L. — ryc. 14
Gatunek rzadki na Wyżynie, a w trakcie badań tylko jeden raz odnotowany w mu

rawie. Większość stanowisk to notowania historyczne (Uechtritz, 1864; Fiek, 1881; 
Karo, 1881; Schube, 1903a, 1913, 1930), z których wiele pochodzi z siedlisk synan- 
tropijnych (ugory, przy drożą, tereny kolejowe). Nasuwa to wątpliwości co do jego ro
dzimego charakteru na tym obszarze. Podelement eurosyberyjski.

Anthericum ramosum L. — ryc. 15
Na przeważającym obszarze Wyżyny gatunek dość rzadki, lecz w pewnych 

okolicach, a zwłaszcza na jej południowo-wschodnim krańcu — częsty. Rośnie 
tam głównie w murawach (Adonido-Brachypodietum anthericetosum) i ciepłolub
nych zaroślach. Większości historycznych notowań niemieckich z zachodniej części 
regionu (Fiek, 1881; Schube, 1903a, 1926, 1930; Schalow, 1931), od dawna nie 
potwierdzano. Prawdopodobnie pochodziły one z zarośli. Podelement środkowo
europejski.

Anthyllis vulneraria L. — ryc. 16
Gatunek częsty szczególnie na południowo-wschodnich terenach Wyżyny, gdzie 

jest dość pospolitym składnikiem muraw z klasy Festuco-Brometea, zwłaszcza Adoni
do-Brachypodietum i zbiorowiska Carex flacca-Briza media, a w ich mniej zwartych 
płatach osiąga niejednokrotnie znaczne pokrycie. Poza tym można go spotkać na tere
nie różnych wyrobisk — zarówno kamieniołomów wapienia, jak i żwirowni. Element 
łącznikowy środkowoeuropejsko-atlantycko-śródziemnomorski.

[Arabis glabra (L.) Bernh. (Turritis glabra L.)] — ryc. 17
Gatunek rozproszony na całym obszarze. W murawach notowany sporadycznie. 

Większość notowań pochodzi prawdopodobnie z siedlisk synantropijnych. Podelement 
cyrkumborealny.

Arabis hirsuta (L.) Scop. — ryc. 18
Gatunek ograniczony w swym występowaniu prawie wyłącznie do południowej 

części Wyżyny, a szczególnie częsty na jej południowym wschodzie. Jest tu składni
kiem muraw kserotermicznych, chociaż nigdy nie rośnie w nich masowo. Najczęściej 
notowany w płatach Adonido-Brachypodietum oraz zbiorowiska Carex flacca-Briza 
media. Pojawia się także na terenie wyrobisk powstałych w wyniku eksploatacji 
wapieni. Podelement cyrkumborealny.
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Artemisia campestris L. — ryc. 19
Jedna z najpospolitszych roślin kserotermicznych badanego terenu. Obecna nie 

tylko w murawach kserotermicznych, a zwłaszcza w ich mniej zwartych fitocenozach 
(najliczniej w Sileno-Phleetum), lecz także na piaskach i wielu innych suchych, 
otwartych siedliskach, także synantropijnych. Podelement eurosyberyjski.

^Asparagus officinalis L. — ryc. 20
Gatunek dość rzadki na Wyżynie, a bardzo rzadki w płatach muraw. Częściej spo

tykany na siedliskach synantropijnych, co stawia pod znakiem zapytania jego rodzimy 
charakter w tym regionie. Podelement eurosyberyjski.

Asperula cynanchica L. — ryc. 21
Gatunek notowany prawie wyłącznie w południowej części Wyżyny, a na jej 

południowym wschodzie pospolity. Związany głównie z murawami kserotermicznymi 
(zwłaszcza Adonido-Brachypodietum typicum i A.-B. anthericetosum), chociaż rośnie 
także na niektórych suchych „murawopodobnych” siedliskach synantropijnych (mie
dzach, skarpach, warpiach), zawsze jednak na podłożu zasobnym w węglan wapnia. 
Podelement środkowoeuropejsko-pontyjsko-śródziemnomorski.

x Asperula tinctoria L. — ryc. 22
Gatunek bardzo rzadki. Jego występowanie jest ograniczone tylko do południo

wo-zachodnich krańców Wyżyny, gdzie znajdowany był głównie w zaroślach i świet
listych lasach. Współcześnie stwierdzony tu też tylko na jednym stanowisku 
(Szczęśniak, 2002). Wszystkie pozostałe notowania są historyczne (Fiek, 1881, 1887; 
Schube, 1903a, 1930) i od dawna nie były potwierdzane. Podelement eurosyberyjski.

- Aster amellus L. — ryc. 23
Gatunek bardzo rzadki; nie został odnaleziony w czasie badań. Jego pojedyncze noto

wania pochodzące z południowo-zachodniego krańca Wyżyny są znane z literatury (Fiek, 
1881; Schube, 1903a; Michalak, 1963). Podelement środkowoeuropejsko-pontyjski.

Astragalus cicer L. — ryc. 24
Gatunek niezbyt częsty, w swym występowaniu ograniczony do południowych 

i wschodnich regionów Wyżyny Śląskiej. W murawach (Adonido-Brachypodietum') 
rzadki; częstszy na miedzach, przydrożach, ugorach i obrzeżach zarośli. Notowany 
także na terenach kolejowych (Sendek, 1973a, 1984; Nowak, 1997b). Podelement 
środkowoeuropej sko-pontyj ski.

x Astragalus danicus Retz. — ryc. 25
Gatunek bardzo rzadki. Z terenu Wyżyny znane są jego dwa współcześnie ist

niejące stanowiska, znajdujące się na jej dwóch przeciwległych krańcach: w okoli
cach Gogolina, gdzie odnaleziono go we fragmentarycznie wykształconej murawie na 
obrzeżu kamieniołomu (Spałek, 1997b), oraz w Bolesławiu k. Olkusza, gdzie rósł 
w lasku brzozowym (Nowak, 1997a). Podelement cyrkumborealny.
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Avenula pratensis (L.) Dumort. (Avenastrum pratense (L.) Opiz) — rye. 26
Gatunek rzadki. Występuje tylko w południowo-zachodniej części Wyżyny. Więk

szość jego stanowisk to notowania historyczne (Fiek, 1881; Schube, 1903a; Schalow, 
1931), obecnie nie potwierdzone. W trakcie badań terenowych odnaleziony tylko na jed
nym stanowisku w płacie Adonido-Brachypodietum. Podelement środkowoeuropejski.

Brachypodium pinnatum (L.) P. Beauv. — ryc. 27
Gatunek częsty w południowej i wschodniej części Wyżyny Śląskiej, a bardzo 

częsty na jej południowym wschodzie. Na tym obszarze jest pospolitym składnikiem 
muraw kserotermicznych, a w płatach Adonido-Brachypodietum nierzadko dominuje. 
Spotykany bywa także w świetlistych lasach i zaroślach, gdzie rośnie zwykle jako 
forma płonna. Podelement eurosyberyjski.

Bromus erectus Huds. — ryc. 28
Gatunek rozproszony na terenie Wyżyny, a zwłaszcza w jej południowej części. Spo

tykany zarówno w murawach (zbiorowisko z Bromus erectus), yak i na takich siedliskach 
synantropijnych, jak wyrobiska wapienia i ich obrzeża, warpie, skarpy przydrożne; rzad
ko obserwowany w płatach suchszych łąk. Podelement środkowoeuropejski (zachodni) 
uważany za charakterystyczny dla muraw kserotermicznych z rzędu Brometalia erecti.

x Campanula cervicaria L. — ryc. 29
Gatunek bardzo rzadki, którego rozproszone stanowiska znane są z różnych punk

tów Wyżyny. Ich zdecydowana większość to notowania historyczne (Uechtritz, 1877, 
1886; Karo, 1881; Wossidlo, 1900; Schube, 1903a; Kaznowski, 1928), aktualnie nie 
potwierdzone. Roślina ciepłych lasów i zarośli. W murawach nie odnaleziona. Pod- 
element eurosyberyjski.

Campanula glomerata L. — ryc. 30
Gatunek dość częsty; najwięcej stanowisk ma w południowej i we wschodniej 

części Wyżyny. Rośnie w murawach kserotermicznych, zwłaszcza w płatach Adoni
do-Brachypodietum. Ponadto notowany niekiedy w suchszych łąkach, w luźnych zaro
ślach i na ich obrzeżach. Podelement eurosyberyjski.

Campanula persicifolia L. — ryc. 31
Gatunek dość częsty; jego stanowiska najliczniejsze są na południu Wyżyny. 

W typowych płatach muraw notowany bardzo rzadko, częściej spotykany na ich 
obrzeżu, w pobliżu zarośli, na skarpach. Podelement środkowoeuropejski.

Campanula sibirica L. — ryc. 32
Takson bardzo rzadki na badanym obszarze. Większość jego stanowisk to notowa

nia historyczne, nie potwierdzone w czasie obecnych badań (Fiek, 1881; Uechtritz, 
1883; Raciborski, 1884; Schube, 1903a). Stanowiska z Opolszczyzny są oderwane od 
zwartego zasięgu i wysunięte najdalej na zachód w południowej Polsce. Notowanie 
z hałdy cynkowej w Bytomiu (Bętkowski, 1956) wydaje się wątpliwe. Podczas pro-
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wadzonych badań kilka okazów dzwonka syberyjskiego odnaleziono we fragmencie 
murawy u północnego podnóża Góry Wielkiej, na wschód od Strzemieszyc Małych. 
Podelement eurosyberyjski.

Carex caryophyllea Latourr. — ryc. 33
Gatunek bardzo częsty w południowo-wschodnich regionach Wyżyny, na pozo

stałym obszarze rozproszony. Jest stałym komponentem większości płatów Adoni- 
do-Brachypodietum, a znaczniejszy udział osiąga tam, gdzie górne warstwy runi są 
mniej zwarte. Szczególnie licznie rośnie w fitocenozach zbiorowiska Carex flac
ca-Briza media. Podelement eurosyberyjski.

Carex montana L. — ryc. 34
Gatunek rzadki, uważany za charakterystyczny dla ciepłolubnych lasów i zarośli. 

We wschodniej części Wyżyny Śląskiej spotyka się go także w płatach muraw ksero- 
termicznych (Adonido-Brachypodietum typicum, zbiorowisko Carex flacca-Briza me
dia). Część stanowisk tego gatunku, zwłaszcza na Opolszczyźnie, to notowania 
historyczne (Fiek, 1881, 1892; Schube, 1903a) nie potwierdzone w trakcie prowadzo
nych badań. Notowany był tam jednak głównie w lasach i zaroślach. Podelement 
środkowoeuropejski (wschodni).

x [Carex praecox Schreb.] — ryc. 35
Takson rzadki, w trakcie badań nie odnaleziony. Podawany z różnych części 

Wyżyny, niekiedy ze stanowisk synantropijnych. Brak dokumentacji zielnikowej dla 
wielu stanowisk oraz niektóre błędne oznaczenia stawiają jego rzeczywiste rozmiesz
czenie na badanym terenie pod znakiem zapytania. Podelement eurosyberyjski.

Carex tomentosa L. — ryc. 36
Takson rzadki, spotykany tylko w środkowo-wschodniej części Wyżyny. Jego wy

stępowanie ogranicza się do Garbu Woźnickiego oraz terenów sąsiadujących z nim od 
południa. Gatunek wyraźnie kalcyfilny, który spotykano też w zbiorowiskach łąko
wych reprezentujących związek Molinion. Podelement eurosyberyjski.

Carlina acaulis L. — ryc. 37
Gatunek częsty, zwłaszcza na tych obszarach Wyżyny, na których występują wa

pienie. Można go tu uznać za takson lokalnie charakterystyczny dla muraw kseroter- 
micznych z klasy Festuco-Brometea. Jest bowiem stałym komponentem tych 
zbiorowisk (zwłaszcza Adonido-Brachypodietum i zbiorowiska Carex flacca-Briza 
media), a w wielu ich płatach rośnie bardzo licznie. Poza tym bywa spotykany nie
kiedy na suchych skarpach, przydrożach, obrzeżach zarośli oraz w suchych zbiorowi
skach z klasy Nardo-Callunetea. Podelement środkowoeuropejski.

x Carlina intermedia Schur — ryc. 38
Takson rzadki, na Wyżynie znany z nielicznych stanowisk (Dzwonko, Tołwińska, 

1979; Dobrzańska, 1980; Sendek, Babczyńska-Sendek, 1989). Być może jest tu nie
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co częstszy, jednak w trakcie badań odnajdywano zwykle okazy płonne lub bardzo 
młode, które zaliczano do Carlina vulgaris s.l., gdyż ich dokładniejsza identyfikacja 
była niemożliwa. Podelement eurosyberyjski.

Carlina vulgaris L. — ryc. 39
Gatunek częsty, zwłaszcza w południowej części terenu. W typowych płatach mu

raw rzadki, znacznie częstszy na terenie zarastających wyrobisk i na ich obrzeżach 
oraz na suchych kamienistych przydrożach. Spotykany także na podłożu piaszczy
stym i żwirowym. Podelement środkowoeuropejski.

Centaurea scabiosa L. — ryc. 40
Jeden z najpospolitszych gatunków kserotermicznych badanego terenu, zwłaszcza 

na południu. Spotykany we wszystkich typach zbiorowisk murawowych, a także na 
miedzach, skarpach, przydrożach, obrzeżach wyrobisk oraz na terenach kolejowych. 
Zajmuje siedliska o różnym stopniu kserotermiczności -— od skrajnie suchych do pra
wie świeżych; optimum, jak się wydaje, ma jednak w umiarkowanie kserotermicznym 
zbiorowisku Centaurea scabiosa-Agrimonia eupatoria. Podelement eurosyberyjski.

Centaurea stoebe L. (C. rhenana Boreau) — ryc. 41
Gatunek częsty w południowych regionach Wyżyny, a zwłaszcza na jej południo

wym wschodzie. Związany z siedliskami otwartymi i na ogół silnie kserotermiczny- 
mi. Często rośnie licznie w najbardziej suchych i słabiej zwartych fitocenozach 
muraw nawapiennych (zbiorowisko Teucrium botrys-Sedum acre, Sileno-Phleetum, 
Adonido-Brachypodietum phleetosum), ale nierzadki jest także na glebach piaszczys
tych i żwirowych. Notowany również na suchych siedliskach synantropijnych, szcze
gólnie często na terenie różnego rodzaju wyrobisk. Podelement środkowoeuropejski.

x Cerastium brachypetalum Pers. — ryc. 42
Gatunek bardzo rzadki; podawany był z terenu Garbu Chełmu (Fiek, 1881; 

Schube, 1903a; Zając, 1975). Ostatnio nie został tam potwierdzony (Zając A., 
Zając M., 2001). Obecnie znany z pojedynczego stanowiska na terenie Garbu Ząbko
wickiego, gdzie rósł na piaszczystym podłożu w suchym borze sosnowym (Nowak, 
1999, 2000b). Element łącznikowy subatlantycko-śródziemnomorski.

x Cerastium pumilum Curtis s.l. —- ryc. 43
Gatunek bardzo rzadki. Na terenie Wyżyny podawany z trzech stanowisk (Zając, 

1975; Sender, 1984) usytuowanych w jej części południowej. Element łącznikowy 
subatlantycko-śródziemnomorski.

wCerinthe minor L. — ryc. 44
Gatunek rzadki, a większość jego dat (Uechtritz, 1864, 1879, 1883, 1886; Wąso

wicz, 1874; Fiek, 1881; Łapczyński, 1882, 1888; Zalewski, 1886; Wossidlo, 1900; 
Schube, 1903a, 1911; Kaznowski, 1928; Schalow, 1935) to notowania historyczne, 
obecnie w większości nie potwierdzone. Współcześnie znany z nielicznych stanowisk.
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W typowych płatach muraw spotykany sporadycznie; częściej obserwowano go na 
ich obrzeżach, na miedzach, ugorach oraz skarpach przekopów kolejowych. Element 
łącznikowy eurosyberyjsko-irano-turański.

Chamaecytisus ratisbonensis (Schaeff.) Rothm. (Cytisus ratisbonensis Schaeff.) — 
ryc. 45

Gatunek częsty w południowo-wschodniej części badanego obszaru, gdzie jest 
nierzadkim składnikiem fitocenoz Adonido-Brachypodietum, zwłaszcza podzespołu 
z Anthericum ramosum. Na zachodzie Wyżyny jest rzadszy; tam też znajduje się naj
więcej stanowisk historycznych, nie potwierdzanych później (Uechtritz, 1880, 1883; 
Fiek, 1881; Schube, 1903a, 1926, 1927). Gatunek spotykany nie tylko w murawach, 
lecz także w suchszych postaciach zbiorowisk borowych (Cabala, 1990). Część jego 
notowań literaturowych pochodzi niewątpliwie z borów. Podelement środkowoeuro- 
pejsko-pontyjski.

- Chamaecytisus ruthenicus (Fisch, ex Woł.) Klask. (Cytisus ruthenicus Fisch.) — 
ryc. 46

Takson mający na badanym terenie tylko jedno znane stanowisko, usytuowane 
przy jego zachodniej granicy w Polsce. Znajduje się ono na wschodnim skraju Wyży
ny, w borze sosnowym niedaleko Zawiercia (Zieliński, 1974). Podelemcnt eurosybe- 
ryjski.

Chamaecytisus supinus (L.) Link (Cytisus capitatus Scop.) — ryc. 47
Gatunek niezbyt częsty na terenie Wyżyny Śląskiej; jego stanowiska skupiają się 

tu głównie na południu i na zachodzie. Na północy Wyżyny osiąga północno- 
-wschodni kres swego zasięgu w Polsce, natomiast stanowiska z południowego 
wschodu regionu są nieco odsunięte od tej granicy. Część notowań to daty histo
ryczne, nie potwierdzone w ostatnich dziesięcioleciach. Jego najliczniejsze, aktual
nie istniejące stanowiska odnaleziono na południowo-wschodnim krańcu Wyżyny. 
Rośnie w murawach (Adonido-Brachypodietum phleetosum, A.-B. typicum), lecz no
towano go także na skrajach lasów i zarośli. Element łącznikowy subśródziemno- 
morsko-pannoński.

Cirsium acaule Scop. —- ryc. 48
Takson rzadki na Wyżynie; osiąga tu swoją południowo-wschodnią granicę zasię

gu w Polsce. Prawie wszystkie jego stanowiska skupione są w niedalekiej odległości 
od siebie. Spotykany w płatach Adonido-Brachypodietum typicum i A.-B. arrhenathe- 
retosum. Wątpliwe wydają się notowania z siedlisk synantropijnych (Mazaraki, 1956; 
Paprzycki, Jaromin, 1956). Podelement środkowoeuropejski (zachodni).

Clinopodium vulgare L. (Calamintha vulgaris (L.) Druce) — ryc. 49
Gatunek częsty na badanym obszarze, lecz dość rzadki w typowych płatach mu

raw kserotermicznych. Rośnie zwykle na ich obrzeżu, na skarpach, w zaroślach, na 
skrajach lasów, w sąsiedztwie wyrobisk. Podelement cyrkumborealny.
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Coronilla varia L. — rye. 50
Gatunek bardzo pospolity w południowej części Wyżyny; na jej pozostałym ob

szarze także nierzadki. Jest stałym komponentem wszystkich zbiorowisk murawowych 
z klasy Festuco-Brometea, a szczególnie duży udział osiąga w ich słabiej kseroter- 
micznych fitocenozach, zwłaszcza tych reprezentujących zbiorowiska z Libanotis py- 
renaica i z Festuca rupicola. Równie często można go spotkać na innych suchych 
i ciepłych siedliskach, także synantropijnych. Element łącznikowy środkowoeuropej- 
sko-śródziemnomorsko-irano-turański.

Crépis praemorsa (L.) Tausch — ryc. 51
Gatunek rzadki. Jego stanowiska na Wyżynie są rozproszone; część z nich to 

notowania historyczne (Uechtritz, 1880; Schube, 1903a; Kaznowski, 1928), 
ostatnio nie potwierdzone. Współcześnie odnajdywany w murawach (Adonido-Bra- 
chypodietum) i zaroślach na południowym wschodzie Wyżyny. Podelement eurosy- 
beryjski.

-^Crépis rhoeadifolia M. Bieb. — ryc. 52
Takson bardzo rzadki, podawany tylko z południowo-zachodniego krańca Wyżyny 

(Uechtritz, 1879; Fiek, 1892; Schube, 1903a; Michalak, 1965; Kobierski, 1974). 
Notowano go tam w kamieniołomach, koło wapienników, na przydrożach i na skraju 
lasu, a więc głównie na siedliskach synantropijnych, co przemawia za jego antropoge
nicznym pochodzeniem w tym regionie. W Polsce występuje poza tym tylko na Wy
żynie Lubelskiej i terenach do niej przyległych (Zając A., Zając M., 2001). Nie 
został odnaleziony w trakcie badań. Podelement eurosyberyjski.

x Dianthus armeria L. — ryc. 53
Gatunek posiadający na Wyżynie Śląskiej nieliczne stanowiska; są to w większo

ści notowania historyczne (Wąsowicz, 1874; Uechtritz, 1883; Wossidlo, 1900; 
Kaznowski, 1928). W trakcie badań nie został odnaleziony. Podelement środkowoeu
ropejski.

Dianthus carthusianorum L. — ryc. 54
Częsty element flory kserotermicznej południowo-wschodnich regionów Wyżyny; 

poza tym rozproszony. Spotykany zwykle na siedliskach silnie kserotermicznych — 
zarówno na wapieniach, jak i na piaskach. Szczególnie licznie rośnie w niektórych fi
tocenozach Sileno-Phleetum oraz Adonido-Brachypodietum phleetosum, a z dużą 
stałością występuje w A.-B. anthericetosum. Częsty także na terenach galmanowych 
w rejonie Bolesławia k. Olkusza (Wóycicki, 1913; Grodzińska i in., 2000). Podele
ment środkowoeuropejski.

- Dianthus gratianopolitanus Vile. (Dianthus caesius SM.) — ryc. 55
Gatunek bardzo rzadki; w zachodniej części badanego terenu ma swoje jedyne 

stanowisko (Michalak, 1973). Podczas prowadzonych badań nie został odnaleziony. 
Podelement środkowoeuropejski.
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x Dictamnus albus L. — ryc. 56
Jedno z niewielu stanowisk, które ten gatunek posiada w Polsce, znajduje się na 

terenie Garbu Ząbkowickiego (Nowak, 2000c). Rośnie on tu na polanie śródleśnej 
i obrzeżu lasu mieszanego. Element subśródziemnomorski.

Elymus hispidus (Opiz) Mełderis subsp. hispidus (Agropyron intermedium (Host) 
P. B.) — ryc. 57

Takson bardzo rzadki, ograniczony w swym występowaniu jedynie do południo
wo-wschodniej części Wyżyny Śląskiej. Spotykany zarówno w murawach kseroter- 
micznych (Adonido-Brachypodietum typicum), jak i na piaszczystych przydrożach; 
podawany także z terenu piaskowni (Paprzycki, Jaromin, 1956). Element subirano-tu- 
rański.

Elymus hispidus (Opiz) Mełderis subsp. barbulatus (Schur) Mełderis (Agropyron 
trichophorum (Link) K. Richt.) — ryc. 58

Takson bardzo rzadki. Podczas badań odnaleziony tylko na 1 stanowisku w okoli
cy Jaworzna, gdzie rósł na śródpolnej skarpie na północny zachód od góry Grodzisko. 
Ponadto znany z okolic Starego Ujkowa (Dobrzańska, 1955; dane ATPOL-u — 
Bednarz, 1993). Element subirano-turański.

Erigeron acris L. (Erigeron cicer L.) — ryc. 59
Gatunek częsty, a na południowym wschodzie pospolity, lecz spotykany na ogół 

poza typowymi płatami muraw kserotermicznych — na ugorach, przydrożach, w wy
robiskach oraz na różnych innych suchych siedliskach synantropijnych, także na gle
bach piaszczystych. Podelement eurosyberyjski.

— ^Eryngium planum L. — ryc. 60
Gatunek bardzo rzadki. Większość jego stanowisk pochodzi jeszcze z XIX wieku 

(Wimmer, 1840; Karo, 1881; Fiek, Schube, 1893), a niektóre z nich miały prawdopo
dobnie charakter synantropijny. Później został odnaleziony na wzgórzu zamkowym 
w Będzinie (Celiński i in., 1974). Podelement środkowoeuropejski (wschodni).

Erysimum odoratum Ehrh. (/*. ’. pannonicum Crantz) — ryc. 61
Gatunek ograniczony w swym występowaniu tylko do niewielkiego obszaru w po

łudniowo-wschodniej części Wyżyny. Rośnie tam jednak głównie na terenach kolejo
wych (Nowak, 1997a, b) i galmanowych (Grodzińska i in., 2000). Nie odnaleziono 
go w typowych płatach muraw kserotermicznych, choć na terenie pobliskiej Wyżyny 
Krakowsko-Częstochowskiej (np. w okolicach Kluczy — Babczyńska-Sendek, mat. 
niepubl.) spotykany jest w murawach naskalnych. Podelement pontyjsko-pannoński.

Euphorbia cyparissias L. — ryc. 62
Gatunek bardzo częsty, zwłaszcza na południu Wyżyny. Licznie rośnie zarówno 

w murawach, jak i na różnych innych suchych oraz ciepłych siedliskach, także synan
tropijnych. Podelement środkowoeuropejski.
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^Euphorbia epithymoides L. (Euphorbia polychroma A. Kern) — rye. 63
Występowanie tego gatunku w Polsce ogranicza się do niewielkiego obszaru w za

chodniej części Garbu Ząbkowickiego (Baryła, Nowak, 2001). Rośnie tam przede 
wszystkim na terenie tzw. warpi lub w ich niedalekim sąsiedztwie. Można go spotkać za
równo w zaroślach pod okapem krzewów, jak i w miejscach nieocienionych, gdzie czuje 
się najlepiej. Tutaj właśnie kwitnie i owocuje obficie, natomiast przy większym ocienie
niu rozmnaża się głównie wegetatywnie. Stanowiska z Wyżyny Śląskiej są wysunięte 
najdalej na północ, a jednocześnie oderwane od zwartego zasięgu. Różne są zdania co 
do stopnia ich naturalności. Jedni uważają ten gatunek za rodzimy i umieszczają na 
Czerwonej liście... (Zarzycki, Szeląg, 1992) w kategorii „rzadkie” oraz w Polskiej czer
wonej księdze roślin (Kaźmierczakowa, Zarzycki, 2001) w kategorii „narażone”. Z kolei 
w Atlasie rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce (Zając A., Zając M., 2001) zo
stał on uznany za prawdopodobnego antropofita. Jego antropogeniczne pochodzenie jest 
wysoce prawdopodobne, gdyż najobficiej rośnie na terenie warpi lub innych wyrobisk 
usytuowanych na obszarze, na którym mniej więcej w tym samym czasie eksploatowano 
metodą odkrywkową rudy metali nieżelaznych. Nie odnaleziono go w typowo wy
kształconych płatach muraw poza terenem wyrobisk. Podelement iliryjsko-pannoński.

Euphrasia stricta D. Wolff ex J.F. Lehm — ryc. 64
Gatunek często spotykany na południowym wschodzie Wyżyny; poza tym noto

wany dość rzadko. Nie zawsze bywa jednak zauważany ze względu na drobne rozmiary 
i późniejszą porę kwitnienia. Prawdopodobnie dlatego jest szerzej rozprzestrzeniony, 
niż to wynika z dotychczasowych danych. W typowych płatach muraw niezbyt częsty, 
poza tym spotykany w murawach psammofilnych oraz na obrzeżach wyrobisk i innych 
siedliskach przekształconych przez człowieka. Podelement środkowoeuropejski.

Falcaria vulgaris Bernh. — ryc. 65
Gatunek częsty jedynie w południowo-wschodniej części Wyżyny, gdzie częściej 

niż w typowych płatach muraw spotyka się go na suchych miedzach, ugorach, 
w uprawach, na obrzeżach wyrobisk i na terenach kolejowych. Element łącznikowy 
środkowoeuropejsko-pontyjsko-irano-turański.

- Festuca pseudodalmatica Krajina ex Domin — ryc. 66
Gatunek znany tylko z jednego stanowiska w zachodniej części Wyżyny (Pawlus, 

1983 — na podstawie materiału zielnikowego z 1972 roku). W trakcie prowadzonych 
badań nie został odnaleziony. Element subirano-turański.

Festuca rupicola Heuff. (F. sulcata Hack.) — ryc. 67
Na przeważającym obszarze Wyżyny Śląskiej ten gatunek trawy jest bardzo rzadki 

lub w ogóle nie występuje. Dość często spotyka się go jedynie w zachodniej części 
Progu Środkowotriasowego (Działy Strzeleckie, Garb Chełmu), gdzie rośnie nie tylko 
w murawach, lecz także na skarpach oraz w wyrobiskach. Festuca rupicola była poda
wana także z kilku stanowisk w innych częściach Wyżyny. W trakcie badań terenowych 
trawy tej jednak nie odnaleziono, a materiał zielnikowy, do którego udało się dotrzeć, 
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tylko w jednym przypadku potwierdził stanowisko publikowane z południowo-wschod
niej części obszaru. Pozostałe okazy reprezentowały przeważnie Festuca trachyphylla
— gatunek nierzadki na całym objętym badaniami terenie. Element subirano-turański.

Festuca trachyphylla (Hack.) Krajina (F. duriuscula auct.) — ryc. 68
Takson dość częsty, zwłaszcza w południowej części Wyżyny. W fitocenozach 

typowych muraw kserotermicznych raczej rzadki, częściej notowany na suchych skar
pach, nasypach, przydrożach, w wyrobiskach oraz na ich obrzeżach, a także w mura
wach psammofilnych i na skrajach borów. Obraz jego rozmieszczenia na Wyżynie 
Śląskiej wyglądałby prawdopodobnie inaczej, gdyby badania prowadzono z jednakową 
intensywnością na terenach o glebach piaszczystych. Podelement środkowoeuropejski.

Filipéndula vulgaris Moench (F hexapetala Gilib.) — ryc. 69
Gatunek dość częsty, lecz notowany prawie wyłącznie na terenach, gdzie 

w podłożu występują skały węglanowe, a więc na południu i na wschodzie Wyżyny. 
Spotykany był prawie we wszystkich zbiorowiskach muraw kserotermicznych, lecz 
większą stałość i pokrycie osiągał tylko w Adonido-Brachypodietum arrhenathereto- 
sum i w bogatszym wariancie A.-B. typicum. Występował też na miedzach, skarpach, 
a niekiedy również na łąkach ze związku Molinion. Podelement eurosyberyjski.

Fragaria viridis Duchesne — ryc. 70
Gatunek częsty na południu oraz na wschodzie Wyżyny i — podobnie jak poprzedni

— bardzo wyraźnie przywiązany do obszarów występowania wapieni. Jest tu pospolitym 
składnikiem muraw kserotermicznych ze związku Cirsio-Brachypodion. Najwyższą 
stałość i pokrycie osiąga w zbiorowisku Centaurea scabiosa-Agrimonia eupatoria. Poza 
tym rośnie na miedzach, skarpach i skrajach zarośli. Podelement eurosyberyjski.

Galium boreale L. — ryc. 71
Gatunek dość częsty, zwłaszcza we wschodniej części Wyżyny. Spotykany czasem 

w murawach, zwłaszcza tych reprezentujących zespół Adonido-Brachypodietum, w zaro
ślach, a także w zbiorowiskach łąkowych ze związku Molinion. Podelement cyrkumborealny.

Galium verum L. — ryc. 72
Gatunek szczególnie częsty w południowo-wschodniej części Wyżyny. Rośnie 

w różnych zbiorowiskach murawowych, na miedzach, przydrożach i skarpach, 
a w niektórych okolicach jest też częstym komponentem runi łąk, zwłaszcza świe
żych. Element łącznikowy eurosyberyjsko-irano-turański.

Gentiana cruciata L. — ryc. 73
Gatunek rzadki na Wyżynie, lecz w środkowej części Progu Środkowotriasowego 

oraz na jego zachodnim krańcu można zaobserwować większą koncentrację stanowisk 
tej rośliny. Goryczka krzyżowa towarzyszy zwykle nieco słabiej kserotermicznym płatom 
muraw (m.in. Adonido-Brachypodietum arrhenatheretosum')', spotyka się ją także na te
renie zarastających wyrobisk i wokół nich. Podelement eurosyberyjski (południowy).
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Gentianella ciliata (L.) Borkh. (Gentiana ciliata L.) — ryc. 74
Gatunek niezbyt częsty. Rośnie w murawach kserotermicznych oraz na terenie wy

robisk lub na ich obrzeżach. Wiele jego stanowisk to notowania historyczne (Jensen, 
1833; Uechtritz, 1877, 1879, 1883; Fiek, 1881; Krupa, 1882; Raciborski, 1884; Fiek, 
Schube, 1896; Schube, 1899, 1903a, 1910, 1911; Wossidlo, 1900; Kaznowski, 1928), 
które nie zostały obecnie potwierdzone. Najwięcej nie potwierdzonych historycznych 
dat pochodzi z terenów pomiędzy Bytomiem a Tarnowskimi Górami. Jest to rejon, 
który w ostatnim stuleciu podlegał bardzo silnym antropogenicznym przekształce
niom. Być może goryczuszka orzęsiona jest nieco częstszym składnikiem flory Wyży
ny. Ze względu na dość późną porę kwitnienia nie zawsze jest zauważana. Podczas 
badań terenowych wszystkie jej stanowiska zostały odnalezione pod koniec lata lub na 
początku jesieni. Podelement środkowoeuropejski (południowo-zachodni).

Geranium sanguineum L. — ryc. 75
Gatunek dość rzadki. Najwięcej jego stanowisk znajduje się w południowo- 

-wschodniej części Wyżyny. Rośnie w murawach (najczęściej w fitocenozach Adoni- 
do-Brachypodietum anthericetosuni) i ciepłolubnych zaroślach. Część historycznych 
notowań gatunku (Uechtritz, 1879; Fiek, 1881; Karo, 1881; Schube, 1903, 1912) nie 
została potwierdzona. Element łącznikowy środkowoeuropejsko-subśródziemnomorski.

Helianthemum nummularium s.l. (głównie H. nummularium (L.) Mill subsp. ob- 
scurum (Ćelak.) Holub) — ryc. 76

Takson bardzo częsty w południowo-wschodniej części Wyżyny, gdzie jest stałym 
komponentem muraw kserotermicznych; szczególnie licznie rośnie w płatach Adoni- 
do-Brachypodietum. Spotykany też w ciepłolubnych zaroślach, prześwietlonych bo
rach, murawach psammofilnych, wyrobiskach, na terenach kolejowych. Element 
łącznikowy środkowoeuropejsko-śródziemnomorski.

Hieracium bauhinii Schult. — ryc. 77
Gatunek dość rzadki i rozproszony na Wyżynie. Towarzyszy zwykle wyrobiskom wa

pienia i ich obrzeżom. Element łącznikowy środkowoeuropejsko-pontyjsko-irano-turański.

Hieracium piloselloides VlLL. (Hieracium florentinum All.) — ryc. 78
Gatunek notowany jedynie w południowej części Wyżyny Śląskiej. Najwięcej sta

nowisk posiada na jej południowym wschodzie. Najczęściej notowany na terenie wy
robisk lub w ich najbliższym otoczeniu.

Hypericum perforatum L. — ryc. 79
Pospolity na Wyżynie. Rośnie w murawach nawapiennych, zwłaszcza tych słabiej 

kserotermicznych, w bogatszych murawach psammofilnych, na suchych łąkach, mie
dzach, przydrożach, skrajach lasów i zarośli. Element łącznikowy eurosyberyj- 
sko-śródziemnomorsko-irano-turański.

Hypochoeris maculata L. — ryc. 80
Na przeważającym obszarze Wyżyny jest gatunkiem rzadkim. Ma tu rozproszone, 

historyczne i ostatnio nie potwierdzone stanowiska (Karo, 1881; Schube, 1898, 1903a;
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Wossidlo, 1900; Kobierski, 1974). Jedynie w okolicach Lublińca był notowany czę
sto (Hetper i in., 1965). W trakcie badań terenowych prowadzonych tam w ostatnich 
latach nie odnaleziono go jednak w ogóle. Stawia to pod znakiem zapytania tak liczne 
wcześniejsze jego występowanie. W ostatnim czasie omawiany gatunek odnotowano 
jedynie w murawach kserotermicznych na południowo-wschodnim krańcu Wyżyny 
(Tokarska-Guzik, 1999 i notowania własne). Podelement eurosyberyjski.

- Inula hirta L. — ryc. 81
Gatunek bardzo rzadki. Znane są tylko jego dwa historyczne stanowiska (Wąso

wicz, 1874; Fiek, 1881; Schube, 1903a) nie potwierdzone współcześnie. Podelement 
eurosyberyjski.

Inula salicina L. — ryc. 82
Gatunek dość rzadki, rozproszony na terenie całej Wyżyny, lecz częstszy w jej 

części wschodniej. Spotykany nie tylko w murawach kserotermicznych, lecz także 
w zbiorowiskach łąkowych ze związku Molinion. Podelement eurosyberyjski.

Jovibarba sobolifera (Sims) Opiz (Sempervivum soboliferum Sims subsp. soboliferum)
— ryc. 83

Gatunek dość rzadki, choć w niektórych okolicach częstszy. Najwięcej jego stanowisk 
odnaleziono na Płaskowyżu Twardowickim, gdzie spotykany był w murawach inicjalnych 
na terenie wyrobisk (zbiorowisko Teucrium botrys-Sedum acre) oraz w płatach muraw 
reprezentujących Sileno-Phleetum i Adonido-Brachypodietum phleetosum. Rośnie też na 
piaskach i w borach sosnowych. Podelement środkowoeuropejski (wschodni).

Koeleria macrantlia (Ledeb.) Schult. (K gracilis Pers.) — ryc. 84
Rzadki i rozproszony gatunek trawy, którego nie stwierdzono w zachodniej części 

Wyżyny. Notowany w murawach nawapiennych, niekiedy w pobliżu wyrobisk, a spo
radycznie — na piaskach. Podelement cyrkumborealny.

Libanotis pyrenaica (L.) Bourg. (L. montana Crantz) — ryc. 85
Zwarty zasięg tego gatunku na Wyżynie Śląskiej ogranicza się do Garbu Ząbko

wickiego i Płaskowyżu Twardowickiego oraz terenów bezpośrednio do nich przy
ległych. Stanowisko w części zachodniej Wyżyny ma charakter synantropijny 
(Sendek, 1969). W pewnych warunkach Libanotis pyrenaica jest gatunkiem bardzo 
ekspansywnym. Zarasta ugory, nie wypasane murawy, skarpy przekopów kolejowych, 
kamieniste przydroża, a także nasypy kolejowe usypane ze skały wapiennej lub szkie
letowych gleb wapiennych. Na nie użytkowanych rolniczo terenach przylegających do 
huty „Katowice” od południowego wschodu jest wręcz pospolity, a zbiorowiska, 
w których dominuje, zajmują tam bardzo duże powierzchnie i są rzucającym się 
w oczy elementem szaty roślinnej. Podelement eurosyberyjski.

*Linum austriacum L. — ryc. 86
Gatunek bardzo rzadki, znany tylko z dwóch stanowisk usytuowanych na terenie 

Garbu Chełmu, w niedalekiej odległości od siebie. Są to: Ligota Dolna (Sendek, 1977) 
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oraz Oleszka-Skala. Siedliska zajmowane przez len austriacki wskazują na jego synan- 
tropijny charakter w tym regionie. W Ligocie Dolnej został odnaleziony po raz pierw
szy w murawach porastających stare niemieckie wykopy pod autostradę, a obecnie — 
P° jej wybudowaniu — rozprzestrzenił się na nowo powstałe skarpy. W pobliskiej 
Oleszce odnaleziono go natomiast w starym kamieniołomie. Wyrobisko to zostało nie
dawno zasypane, ale len utrzymuje się nadal na obrzeżu kamieniołomu oraz na pro
wadzącej do niego polnej drodze (Babczyńska-Sendek, Spałek, 2002). W Polsce 
uważany za antropofita (Zając A., Zając M„ 2001), choć niektórzy botanicy uznają 
go za gatunek rodzimy dla okolic Przemyśla, gdzie rośnie jednak tylko na starych for
tach ziemnych (Piórecki, Kaźmierczakowa, 2001). Podelement pontyjski.

Medicago falcata L. — ryc. 87
Jeden z najpospolitszych kserotermów Wyżyny. Jest stałym elementem muraw ksero- 

termicznych, a większe pokrycie osiąga częściej w płatach słabiej kserotermicznych 
zbiorowisk (Adonido-Brachypodietum arrhenatheretosum, zbiorowisko Centaurea scabio- 
sa-Agrimonia eupatoria, zbiorowisko z Bromus erectus). Rośnie też na miedzach, przy- 
drożach i różnych suchych siedliskach synantropijnych — wszędzie tam, gdzie w podłożu 
występuje węglan wapnia. Element łącznikowy eurosyberyjsko-śródziemnomorski.

Melampyrum arvense L. — ryc. 88
Takson dość częsty w południowo-wschodniej części Wyżyny. Na pozostałym ob

szarze dużo rzadszy. W typowych płatach muraw dość rzadki (spotykany głównie 
w fitocenozach Adomdo-Brachypodietuni)-, częściej notowano go na terenie płytkich 
zadarnionych wyrobisk lub na ich obrzeżu, na miedzach i ugorach, a czasem — 
w uprawach. Element łącznikowy środkowoeuropejsko-pannońsko-irano-turański.

- wMuscari comosum (L.) Mill. — ryc. 89
Znane są tylko dwa historyczne, później nie potwierdzone, stanowiska szafirka 

miękkolistnego w południowo-zachodniej części Wyżyny (Fiek, 1881; Schube, 
1903a; Schalow, 1931). Prawdopodobnie siedliska, na których tam występował, nie 
miały charakteru naturalnego. Element subatlantycko-śródziemnomorski.

Myosotis ramosissima Rochel (A/, collina Hoffm.) — ryc. 90
Gatunek rzadki, podawany z nielicznych stanowisk w południowej i środkowej 

części badanego obszaru. Podczas badań terenowych został odnaleziony jedynie we 
fragmencie murawy na przydrożnej skarpie. Element łącznikowy środkowoeuro- 
pejsko-śródziemnomorski.

MNonea pulla (L.) DC. (Nonnea pulla (L.) DC.) — ryc. 91
Większość stanowisk omawianego gatunku znajduje się w południowo-wschod

nich regionach Wyżyny Śląskiej. Obecnie jest on na tym obszarze dość rzadki, a jego 
notowania z XIX wieku i początku XX wieku (Wimmer, 1840; Unverricht, 1847; 
Uechtritz, 1863, 1886; Fiek, 1881; Karo, 1881; Łapczyński, 1882, 1888; Raciborski, 
1884; Wossidlo, 1900; Schube, 1902, 1903a; Schalow, 1931) w większości nie zo
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stały potwierdzone. Jedynie sporadycznie pojawiał się on w murawach, a częstszy 
był na miedzach, ugorach, obrzeżach wyrobisk, w uprawach.

*Onobrychis viciifolia Scop. (O. viciaefolia Scop.) — rye. 92
Gatunek dość częsty na obszarach występowania wapieni na Wyżynie, jednak na jej 

południowym wschodzie wyraźnie rzadszy. Jest to antropofit, który bywa wysiewany i dzi
czeje. Wydaje się, że w niektórych okolicach zadomowił się w murawach na stałe.

Ononis spinosa L. — ryc. 93
Gatunek częsty w południowo-wschodniej części Wyżyny; na pozostałym obsza

rze rozproszony. Rośnie przede wszystkim w murawach kserotermicznych, a w nie
których płatach Adonido-Brachypodietum, zwłaszcza A.-B. typicum, osiąga czasem 
znaczne pokrycie. Poza tym dość częsty na miedzach i przydrożach. Element łączni
kowy środkowoeuropejsko-śródziemnomorsko-irano-turański.

Orchis militaris L. — ryc. 94
Gatunek bardzo rzadki. Współcześnie odnaleziony jedynie na starej hałdzie huty 

szkła w Jaworznie-Szczakowej (Celiński i in., 1982). Drugie notowanie z okolic Czę
stochowy pochodzi z XIX wieku (Karo, 1881) i nie zostało później potwierdzone. 
Podelement eurosyberyjski (południowy).

Origanum vulgare L. — ryc. 95
Gatunek spotykany głównie na południu Wyżyny, jednak i tam dość rzadki, 

z wyjątkiem południowo-wschodniego krańca, gdzie był notowany dużo częściej. 
W murawach występuje sporadycznie, a częściej rośnie na miedzach, skarpach, w za
roślach i na ich obrzeżach. Element łącznikowy eurosyberyjsko-irano-turański.

x ^Ornithogalum collinum Guss. (Ornithogalum gussonei Ten.) — ryc. 96
Gatunek znany na Wyżynie tylko z dwóch stanowisk, z których jedno jest uważane 

za synantropijne, a status drugiego jest wątpliwy (Zając A., Zając M., 2001). Na tym 
drugim stanowisku rósł on w piacie umiarkowanie kserotermicznej murawy (Celiński 
i in., 1996; Nowak, 1999), nie można więc wykluczyć jego naturalnego charakteru. 
Niedalekie sąsiedztwo zabudowań prawdopodobnym czyni jednak także jego antropo
geniczne pochodzenie. Element pontyjsko-pannoński.

Orobanche alsatica Kirschl. — ryc. 97
Gatunek odnaleziony tylko na jednym stanowisku — na terenie Garbu Ząbkowic

kiego, na Wielkiej Górze k. Strzemieszyc Małych. Rósł tam w płacie murawy, w której 
dominował Libanotis pyrenaica. Roślina bardzo rzadka w całej Polsce, umieszczona na 
Czerwonej liście... (Zarzycki, Szeląg, 1992). Podelement eurosyberyjski.

x Orobanche caryophyllacea Sm. (O. vulgaris Poir) — ryc. 98
Gatunek bardzo rzadki. Podawany z muraw w okolicach Jaworzna (Tokarska- 

-Guzik, 1999) i Woźnik (Celiński i in., 1976). Nie odnaleziony w trakcie badań tere
nowych. Podelement środkowoeuropejsko-pannoński.
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Orobanche elatior Sutton (O. maior L.) — ryc. 99
Gatunek dość rzadki na Wyżynie Śląskiej. Jego stanowiska są skupione we 

wschodniej części regionu. Większość z nich to notowania stosunkowo nowe. Na nie
których stanowiskach (np. Mikołów Mokre — Schube, 1911) udało się go potwier
dzić po ponad osiemdziesięciu latach. Spotykany w murawach i na miedzach. 
Podelement eurosyberyjski.

Orobanche lutea Baumg. — ryc. 100
Gatunek niezbyt częsty. Jest to jednak najpospolitszy przedstawiciel rodzaju Oro

banche na Wyżynie. Rośnie w różnych murawach, na ogół niezbyt licznie. Wiele jego 
wcześniejszych stanowisk (Karo, 1881; Fiek, 1881, 1887, 1892; Uechtritz, 1886; 
Schube, 1903a, 1919, 1925, 1930; Schalow, 1934) nie zostało potwierdzonych, choć 
najprawdopodobniej część z nich istnieje nadal. W trakcie badań prowadzonych 
w lipcu lub w późniejszych miesiącach, nie można było poprawnie zidentyfikować 
wielu przekwitłych i uschniętych okazów Orobanche. Ze względu na wczesną porę 
kwitnienia omawianego gatunku można domniemywać, że część z nich reprezento
wała właśnie Orobanche lutea. Podelement eurosyberyjski.

x ^Orobanche minor Sm. — ryc. 101
Takson bardzo rzadki, podawany z dwóch stanowisk usytuowanych we wschodniej 

części Progu Środkowotriasowego (Sendek, 1984; Nowak, 1999). Według Meusela 
i in. (1978), stanowiska tego gatunku na ziemiach polskich mają charakter synantro- 
pijny. Element śródziemnomorski.

Orobanche purpurea Jacq. — ryc. 102
Gatunek bardzo rzadki nie tylko na terenie Wyżyny Śląskiej, lecz tak

że w całej Polsce. Prawie wszystkie jego stanowiska zostały uznane za zanikłe 
(Zając A., Zając M., 2001). Znajduje się na Czerwonej liście... (Zarzycki, 
Szeląg, 1992). Na Wyżynie Śląskiej współcześnie został odnaleziony na jednym 
stanowisku w okolicy Chrzanowa, a na drugim, historycznym, w zachodniej części 
Progu Środkowotriasowego (Schalow, 1931), nie został potwierdzony. Koło Chrza
nowa mamy w zasadzie do czynienia z dwoma stanowiskami usytuowanymi po 
przeciwnych stronach autostrady, mniej więcej na tej samej wysokości. Są to: la
sek „Warpie” od strony Balina (Dubiel, Gawroński, 1998) oraz ugory od strony 
Kątów Chrzanowskich, gdzie był obserwowany w latach 1991 i 1992. Podelement 
eurosyberyjski.

Petrorhagia proliféra (L.) P.W. Ball & Heywood (Tunica proliféra (L.) Scop). — 
ryc. 103

Gatunek niezbyt częsty, rozproszony głównie w południowej części Wyżyny. Spo
radycznie spotykany w murawach kserotermicznych, częściej znajdowany na siedli
skach przekształconych przez człowieka (np. na skarpach różnego rodzaju wyrobisk, 
czy na terenach kolejowych) oraz na glebach piaszczystych. Element łącznikowy sub- 
atlantycko-środkowoeuropejsko-śródziemnomorski.
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Peucedanum cervaria (L.) Lapeyr. — ryc. 104
Gatunek umiarkowanie częsty na południu i na wschodzie Wyżyny Śląskiej. 

Większość jego stanowisk z południowo-zachodniej i południowo-środkowej części 
tego regionu od dawna nie była potwierdzana. Rośnie w niektórych murawach, 
przede wszystkim reprezentujących zespół Adonido-Brachypodietum. Liczniej wystę
puje w płatach nie użytkowanych intensywnie. Dość często pojawia się w zaroślach 
i na ich obrzeżach. Podelement środkowoeuropejsko-pannoński.

Peucedanum oreoselinum (L.) Moench — ryc. 105
Gatunek bardzo częsty na południu Wyżyny, a zwłaszcza na jej południowym 

wschodzie. Jest tu pospolitym komponentem fitocenoz murawowych, zwaszcza tych 
bardziej kserotermicznych (Sileno-Phleetum, Adonido-Brachypodietum phleetosum, 
A.-B. typicum, A.-B. anthericetosum), w których runi osiąga niekiedy znaczny udział. 
Poza tym rośnie na miedzach, skarpach, w zaroślach i w borach sosnowych. Podele
ment środkowoeuropejski.

Phleum phleoides (L.) H. Karst. (Phleum boehmeri Wibel) — ryc. 106
Gatunek dość częsty w południowo-wschodniej części Wyżyny. Na pozostałym 

obszarze rozproszony. Rośnie w murawach nawapiennych, zwłaszcza tych najbardziej 
kserotermicznych (Adonido-Brachypodietum phleetosum), w murawach porastających 
piaski zalegające na wapieniach (Sileno-Phleetum), w których czasem jest dominan
tem, a także na suchych ugorach, skarpach oraz na terenie niektórych wyrobisk. Pod
element eurosyberyjski.

Pieris hieracioides L. — ryc. 107
Gatunek częsty, lecz rzadko rosnący w typowo wykształconych płatach muraw 

kserotermicznych. Częściej i liczniej występował jedynie w fitocenozach zbiorowiska 
z Libanotis pyrenaica, których część rozwinęła się na ugorach. Zwykle notowany był 
na siedliskach przekształconych przez człowieka, takich jak wyrobiska i ich obrzeża, 
ugory, przy drożą, tereny kolejowe.

Pimpinella saxifraga L. — ryc. 108
Jeden z najpospolitszych gatunków kserotermicznych na Wyżynie. Rośnie w mu

rawach, a także w wielu innych zbiorowiskach roślinnych związanych z siedliskami 
suchymi, w tym także synantropijnymi. Spotykany zarówno na glebach węglanowych, 
jak i na kwaśnych. Podelement eurosyberyjski.

Plantago media L. — ryc. 109
Gatunek częsty na znacznym obszarze Wyżyny. Rośnie nie tylko w murawach 

kserotermicznych (najliczniej w fitocenozach bogatszego wariantu Adonido-Brachy
podietum typicum i A.-B. arrhenatheretosum), lecz także na różnych innych suchych 
siedliskach, także synantropijnych. Podelement eurosyberyjski.

Poa angustifolia L. — ryc. 110
Takson częsty w południowej części badanego obszaru. Prawdopodobnie jest bar

dziej pospolity niż wynika to z mapy, gdyż przez wielu florystów nie był wyróżniany 
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jako odrębny gatunek, lecz traktowany jako odmiana w obrębie Poci pratensis. Częsty 
nie tylko w murawach nawapiennych (najliczniej rośnie w płatach zbiorowiska Centau
rea scabiosa-Agrimonia eupatorio), lecz także w wielu innych zbiorowiskach, również 
synantropijnych, związanych z suchymi siedliskami. Podelement cyrkumborealny.

Poa compressa L. — ryc. 111
Gatunek ten był szczególnie często notowany w południowo-wschodniej części 

badanego obszaru. Spotykany w płatach muraw o mniejszym zwarciu, zwłaszcza tych 
inicjalnych na terenie wyrobisk (zbiorowisko Teucrium botrys-Sedum acre). Poza tym 
częsty na wielu innych suchych siedliskach, także synantropijnych. Rośnie zwłaszcza 
tam, gdzie pokrywa roślinna jest luźna. Podelement cyrkumborealny.

Polygala comosa Schkuhr — ryc. 112
Gatunek dość częsty na południowym wschodzie Wyżyny, na pozostałym obsza

rze rozproszony. Notowany przede wszystkim w płatach muraw kserotermicznych, 
zwłaszcza zbiorowiska Carex flacca-Briza media, a także w murawkach rozwija
jących się w wyrobiskach i na ich obrzeżach. Podelement środkowoeuropejski.

x Potentilla alba L. — ryc. 113
Gatunek rzadki i zanikający. Jest charakterystyczny dla świetlistych dąbrów, ale 

był też notowany w murawach. Większość jego stanowisk znajduje się w części 
południowo-zachodniej Wyżyny; są to głównie notowania historyczne (Fiek, 1881, 
1889; Uechtritz, 1883; Schube, 1903a, 1905, 1926; Schalow, 1931) od dawna nie 
potwierdzane. Ostatnio podawany z okolic Szymiszowa (Dajdok i in., 1998b). Pod
element środkowoeuropejski (wschodni).

Potentilla arenaria Borkh. — ryc. 114
Gatunek pospolity w południowo-wschodniej części Wyżyny, na pozostałym ob

szarze bardzo rzadki. Rośnie zarówno w murawach kserotermicznych (m.in. w Sile- 
no-Phleetum, Adonido-Brachypodietum typicum, A.-B. anthericetosum), zwłaszcza 
w ich mniej zwartych płatach, jak i w murawach psammofilnych. Spotykany także na 
takich przekształconych przez człowieka siedliskach, jak wyrobiska, przydroża, tere
ny galmanowe i kolejowe. Podelement środkowoeuropejsko-pontyjski.

Potentilla collina Wibel s.l. — ryc. 115
Takson rozproszony na terenie Wyżyny. W murawach kserotermicznych spotykany 

raczej rzadko. Rośnie także w murawach napiaskowych, na terenie wyrobisk, na sie
dliskach synantropijnych. W niniejszym opracowaniu zrezygnowano z wydzielania 
drobniejszych gatunków w jego obrębie. W literaturze, poza P. collina s.s., najczę
ściej wyróżnianym taksonem był Potentilla wiemmaniana Günther & Schummel 
(Fiek, 1881; Schube, 1903a; Sendek, 1984). Na uwagę zasługuje też Potentilla sile- 
siaca R. Uechtr. — takson bardzo rzadki nie tylko na Wyżynie Śląskiej, gdzie znany 
jest jedynie z Jasnej Góry w Częstochowie (Szafer i in., 1924; Kołodziejek, 2001), 
lecz także w całej Polsce. Podelement środkowoeuropejski.
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Potentilla heptaphylla L. — ryc. 116
Gatunek bardzo częsty jedynie w niektórych regionach Wyżyny Śląskiej: na Pła

skowyżu Twardowickim, Zrębowych Pagórach Imielińskich i sąsiadujących z nimi 
terenach Niecki Wilkoszyńskiej oraz środkowej części Płaskowyżu Bytomsko-Kato- 
wickiego. Dość częsty jest także na Garbie Ząbkowickim, w południowej części 
Garbu Woźnickiego oraz na Garbie Chełmu i w Działach Strzeleckich. Na pozo
stałym obszarze bardzo rzadki. Spotykany głównie w murawach kserotermicznych, 
zwłaszcza w fitocenozach Adonido-Brachypodietum phleetosum, A.-B. typicum oraz 
zbiorowiska Carex flacca-Briza media, rzadziej w zaroślach. Podelement środkowo- 
europejsko-pannoński.

Potentilla inclinata VlLL. (P. canescens Besser) — ryc. 117
Takson bardzo rzadki i zanikający. Najwięcej jego stanowisk stwierdzono na za

chodnim krańcu Progu Środkowotriasowego (Fiek, 1881; Schube, 1897, 1903a; Uech- 
TRITZ, 1883). W trakcie badań udało się potwierdzić tylko jedno z nich. Ponadto został 
też odnaleziony na północno-wschodnim krańcu Wyżyny. Rósł w murawach kseroter
micznych i na terenie kamieniołomu. Podelement eurosyberyjski (dysjunktywny).

Potentilla neumanniana Rchb. (P. vertía L. auct. fl. poi.) — ryc. 118
Gatunek częsty jedynie w zachodniej i wschodniej części Progu Środkowotriaso

wego; na pozostałym obszarze notowany rzadko. Spotykany głównie w płatach muraw 
o niepełnym zwarciu, często na terenie wyrobisk wapienia (zbiorowisko Teucrium bo- 
trys-Sedum acre) lub na ich obrzeżu. Pojawia się także na terenach kolejowych 
(Nowak, 1997b) i na skarpach przydrożnych. Podelement środkowoeuropejski.

x Potentilla recta L. — ryc. 119
Gatunek rzadki i zanikający. Większość historycznych stanowisk podawanych 

przez florystów niemieckich (Uechtritz, 1877; Fiek, 1881; Fiek, Schube, 1893; 
Schube, 1903a) nie została potwierdzona. Podawany z zarośli, muraw, przydroży i te
renów kolejowych. W trakcie badań nie został odnaleziony. Element łącznikowy środ- 
kowoeuropejsko-śródziemnomorsko-irano-turański.

Prímula veris L. (P. officinalis (L.) Hill) — ryc. 120
Gatunek dość częsty, zwłaszcza na obszarach występowania wapieni. Rośnie nie 

tylko w murawach, zwłaszcza tych słabiej kserotermicznych, lecz także na suchych 
miedzach, w zaroślach i na ich obrzeżach, w świetlistych lasach. Podelement sub- 
atlantycko-eurosyberyjski.

Prunella grandiflora (L.) Scholler — ryc. 121
Gatunek częsty w południowo-wschodniej części Wyżyny, gdzie miejscami wystę

puje bardzo licznie. Na pozostałym obszarze ma pojedyncze rozproszone stanowiska, 
z których większość nie została ostatnio potwierdzona. Najczęściej notowany w mura
wach reprezentujących Adonido-Brachypodietum typicum i A.-B. anthericetosum. 
Spotykano go także w widnych zaroślach i na ich obrzeżach, na miedzach, a rzadziej 
— na terenie wyrobisk. Podelement środkowoeuropejski.
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Pulsatilla pateas (L.) Mill. — ryc. 122
Gatunek bardzo rzadki i zanikający na Wyżynie Śląskiej. Współcześnie istnieją 

jedynie niektóre jego stanowiska na południowo-wschodnim krańcu regionu, jednak 
i tam jest w regresie (Nowak T. i in., 2000). Notowania niemieckie z zachodniej czę
ści Wyżyny (Schube, 1903a) w późniejszych latach nie zostały potwierdzone. Podele- 
ment środkowoeuropejski (wschodni).

x [Pulsatilla pratensis (L.) Mill.] — ryc. 123
Gatunek bardzo rzadki, współcześnie podawany tylko z północnej części Wyżyny 

(dane ATPOL-u, Hereźniak, 1993 — za Gosławską, 1978). Lokalizacja tych stano
wisk nie jest jednak dokładna, a siedliska wydają się wątpliwe. W materiałach zielni
kowych z tych okolic udało się odnaleźć tylko 1 okaz, ale bez dokładnej lokalizacji. 
Podelement środkowoeuropejski.

Ranunculus bulbosus L. — ryc. 124
Gatunek dość częsty w południowej części Wyżyny. Rośnie tu w murawach 

kserotermicznych (najczęściej notowany w zbiorowisku Carex flacca-Briza media), 
na suchych miedzach, obrzeżach wyrobisk, przydrożach. Podelement środkowoeuro- 
pejsko-atlantycko-śródziemnomorski.

Ranunculus polyanthemos L. — ryc. 125
Gatunek raczej rzadki na badanym obszarze; najwięcej stanowisk ma w południo

wo-wschodniej części Wyżyny. W typowych płatach muraw kserotermicznych nie był 
spotykany. Notowano go w luźnych zaroślach i na ich obrzeżu oraz na suchych 
łąkach. Na terenie Wyżyny, a zwłaszcza Progu Środkowotriasowego murawom to
warzyszył niekiedy Ranunculus serpens subsp. nemorosus. Spotykano też okazy 
wykazujące cechy pośrednie pomiędzy wspomnianym gatunkiem a Ranunculus poly
anthemos. Podelement eurosyberyjski.

Salvia pratensis L. — ryc. 126
Gatunek spotykany dość często na południu i wschodzie Wyżyny, a na terenie 

Płaskowyżu Twardowickiego i w zachodniej części Garbu Ząbkowickiego bardzo czę
sto. Jest to jeden z tych taksonów, których zasięg pokrywa się niemal całkowicie 
z rozmieszczeniem wapieni na Wyżynie Śląskiej. Rośnie zwykle w fitocenozach mu
raw kserotermicznych, a zwłaszcza Adonido-Brachypodietum anthericetosum, uboż
szego wariantu A.-B. typicum, oraz w zbiorowisku z Festuca sulcata. Notowany też 
na miedzach, ugorach, zarastających wyrobiskach i terenach kolejowych. Element 
łącznikowy środkowoeuropejsko-śródziemnomorski.

Salvia verticillata L. — ryc. 127
Gatunek bardzo częsty, zwłaszcza w południowej i wschodniej części Wyżyny 

Śląskiej. Jest stałym składnikiem większości muraw (nie notowano go w Sileno- 
-Phleetum i Adonido-Brachypodietum phleetosum, których fitocenozy rozwijają się na 
najbardziej suchych siedliskach), a nieco liczniej rośnie zwykle w ich słabiej kseroter
micznych płatach. Poza tym częsty na miedzach, przydrożach, obrzeżach wyrobisk,
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terenach kolejowych oraz różnych innych suchych siedliskach synantropijnych; noto
wany także na hałdach (Sendek, 1984). Podelement środkowoeuropejsko-pontyjski.

Sanguisorba minor Scop. — ryc. 128
Gatunek bardzo częsty w południowej i we wschodniej części Wyżyny. Rośnie 

z wysoką stałością w większości zbiorowisk murawowych, a ponadto częsty jest na 
miedzach, przydrożach, terenach kolejowych, w wyrobiskach oraz na różnych innych 
siedliskach synantropijnych. Spotykany nie tylko na glebach wapiennych, lecz tak
że na zasobniejszych piaskach. Element łącznikowy środkowoeuropejsko-śródziemno- 
morsko-irano-turański.

Saxifraga tridactylites L. — ryc. 129
Gatunek bardzo rzadki. Najwięcej jego notowań (4) znanych jest z południo

wo-zachodnich krańców Wyżyny, ale nie były one ostatnio potwierdzane. Niedawno 
został odnaleziony na dwóch znacznie oddalonych od siebie stanowiskach we 
wschodniej i północnej części Wyżyny. Rósł tam na odsłoniętej skale wapiennej. Ele
ment łącznikowy subatlantycko-środkowoeuropejsko-śródziemnomorski.

- Scabiosa canescens Waldst. & Kit. — ryc. 130
Występowanie tego gatunku jest ograniczone jedynie do zachodniej części Wyżyny 

Śląskiej, gdzie był podawany z kilku stanowisk, głównie przez florystów niemieckich 
(Fiek, 1881; Schube, 1903a, 1930; Schalow, 1931). W późniejszej literaturze znajduje 
się tylko jedna wzmianka o jego występowaniu (Kobierski, 1974). W trakcie badań 
prowadzonych w ostatnich latach nie został odnaleziony. Podelement środkowoeuropej
ski (zachodni).

x Scabiosa columbario L. — ryc. 131
Na Wyżynie gatunek ten występuje w pojedynczych rozproszonych stanowiskach; 

części z nich ostatnio nie potwierdzono. Wielokrotnie notowany jedynie w środkowej 
części Garbu Woźnickiego (Hetper i in., 1965). Niestety, brak informacji co do sie
dlisk, na których był tam znajdowany. W trakcie badań roślinności kserotermicznej na 
Garbie Woźnickim nie napotkano go ani razu, co stawia pod znakiem zapytania tak 
liczną jego wcześniejszą obecność. Nie odnaleziono go też nigdzie na pozostałym ob
szarze Wyżyny. Element łącznikowy środkowoeuropejsko-śródziemnomorski.

Scabiosa ochroleuca L. — ryc. 132
Gatunek pospolity w południowej części Wyżyny, a na północy rzadszy. Jest 

stałym składnikiem muraw nawapiennych, ale rośnie także na zasobniejszych piaskach. 
Częsty jest na terenie wyrobisk wapienia, na przydrożach, skarpach, terenach kolejo
wych i na innych suchych siedliskach synantropijnych. Podelement eurosyberyjski.

- Scorzonera purpurea L. — ryc. 133
Gatunek znany tylko z jednego historycznego stanowiska w południowo-zachod

niej części Wyżyny Śląskiej (Schalow, 1931). Ponownie nie został tam odnaleziony. 
Element łącznikowy pontyjsko-pannońsko-irano-turański.
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Sedum maximum (L.) Hoffm. — ryc. 134
Gatunek dość częsty na znacznym obszarze Wyżyny, także poza obszarami wystę

powania wapieni. W typowych murawach był rzadko spotykany; znacznie częściej po
jawiał się na różnego rodzaju skarpach, suchych miedzach, w wyrobiskach, na 
terenach kolejowych. Podelement eurosyberyjski.

Seseli annuum L. — ryc. 135
Gatunek bardzo częsty w południowo-wschodniej części Wyżyny Śląskiej, a na 

pozostałym obszarze dużo rzadszy. Jest częstym komponentem większości zbiorowisk 
murawowych, a najwyższą stałość i pokrycie osiąga w fitocenozach Adonido-Brachy- 
podietum typicum. Ponadto bywa spotykany na przydrożach, miedzach i obrzeżach 
zarośli kserotermicznych. Podelement środkowoeuropejski.

Silene nutans L. — ryc. 136
Gatunek dość częsty na obszarze objętym badaniami. Niekiedy rośnie w mura

wach, poza tym obecny na terenie wyrobisk, na obrzeżach zarośli, w laskach sosno
wych. Podelement eurosyberyjski.

Silene otites (L.) Wibel — ryc. 137
Gatunek notowany jedynie w południowej części Wyżyny Śląskiej. Stanowisk 

z terenu Działów Strzeleckich (F1EK, 1892; Schube, 1903a) ponownie nie potwierdzo
no. Ostatnio był odnajdywany tylko na południowym wschodzie Wyżyny — głównie 
na Płaskowyżu Twardowickim i Garbie Ząbkowickim. Rośnie tam w murawach nawa- 
piennych, zwłaszcza tych, które rozwijają się na siedliskach silniej kserotermicznych 
(Adonido-Brachypodietum phleetosum), oraz w miejscach, gdzie skałę wapienną 
przykrywa warstwa piasku, niekiedy znacznej grubości (Sileno-Phleetum). Poza tym 
gatunek spotykany na terenie wyrobisk, na piaszczystych przydrożach i skarpach. 
Podelement eurosyberyjski.

x Stachys germanica L. — ryc. 138
Gatunek podawany jedynie z południowych regionów Wyżyny. Aktualnie znane 

jest tylko jedno jego istniejące stanowisko, znajdujące się na zachodnim krańcu Progu 
Środkowotriasowego, gdzie czyściec kosmaty został odnaleziony w zaroślach i we 
fragmentach muraw (Nowak A. i in., 2000). Notowania dawnych florystów niemiec
kich (Uechtritz, 1864, 1879, 1880; Fiek, 1881; Schube, 1903a, 1913), w których brak 
jest niestety dokładniejszej informacji o siedliskach, nie były w późniejszych latach 
potwierdzane. Charakterystyka siedlisk podana dla całego Śląska (przydroża, 
przypłocia, odłogi, pastwiska, słoneczne pagórki) sugeruje synantropijny charakter 
omawianego taksonu, przynajmniej na niektórych stanowiskach. Element łącznikowy 
środkowoeuropejsko-pontyjsko-śródziemnomorski.

Stachys recta L. — ryc. 139
Gatunek obecnie dość rzadki, choć dawniej nieco częstszy. Jego stanowiska gru

pują się głównie na południu Wyżyny. Większość notowań z zachodniego krańca Pro
gu Środkowotriasowego (Fiek, 1881; Schube, 1903a, 1913; Schalow, 1931) nie 
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została ponownie potwierdzona. Rośnie w murawach kserotermicznych; spotykany 
także na terenie wyrobisk. Podelement środkowoeuropejsko-pontyjski.

- Tanacetum corymbosum (L.) Sen. Bip. subsp. corymbosum (Chrysanthemum co
rymbosum L.) — ryc. 140

Gatunek bardzo rzadki. Jego dwa historyczne, nie potwierdzone stanowiska są 
usytuowane na zachodnim krańcu Progu Środkowotriasowego (Uechtritz, 1886; 
Schube, 1903a). Występował tam prawdopodobnie w lasach i zaroślach. Stanowiska 
z północno-zachodniego i południowo-wschodniego krańca Wyżyny (dane ATPOL-u) 
są wątpliwe. Podelement eurosyberyjsko-pontyjsko-pannoński.

Teucrium botrys L. — ryc. 141
Gatunek dość częsty jedynie w południowej części Wyżyny Śląskiej. Spotykany 

tam, gdzie występują wapienie, a zwłaszcza na obszarach: Progu Środkowotriasowego, 
Kotliny Dąbrowskiej, Niecki Wilkoszyńskiej i Zrębowych Pagórów Imielińskich. Wiele 
jego historycznych dat (Rehman, 1868; Krupa, 1877; Fiek, 1881; Raciborski, 1884; 
Łapczyński, 1888; Schube, 1903a, 1913, 1930; Schalow, 1931, 1932) nie zostało ostat
nio potwierdzonych, ale odnaleziono go z kolei na wielu nowych stanowiskach. Teu
crium botrys spotykano jedynie w tych miejscach, gdzie występuje odkryta skała 
wapienna lub silnie szkieletowa gleba inicjalna. W rezerwacie „Ligota Dolna” były to 
skałki wapienne porośnięte przez murawy naskalne o charakterze półnaturalnym — 
zbiorowisko Allium montanum-Sedum album (Sender, Babczyńska-Sendek, 1989). Na 
pozostałych stanowiskach ożankę pierzastosieczną znajdowano w murawkach na terenie 
wyrobisk (zbiorowisko Teucrium botrys-Sedum acre), zarówno tych średnich jak 
i całkiem małych. Omawiany gatunek pojawia się niekiedy licznie na skałach świeżo 
odsłoniętych w wyniku eksploatacji wapieni i utrzymuje się dość długo, jednak pod 
warunkiem, że wyrobiska nie zarastają zbyt szybko wysoką roślinnością murawową. Na 
przeważającym obszarze Wyżyny rośnie więc wyłącznie na siedliskach przekształco
nych przez człowieka, a eksploatacja wapieni jest czynnikiem sprzyjającym jego roz
przestrzenianiu. Nasuwa to wątpliwości co do jego rodzimego charakteru w tym 
regionie, tym bardziej że pierwotnie nie było tu zbyt wielu sprzyjających mu siedlisk. 
Podelement środkowoeuropejsko-subśródziemnomorski.

Thalictrum minus L. — ryc. 142
Gatunek częsty na obszarach występowania wapieni, a zwłaszcza w południo

wo-wschodniej części Wyżyny. Rośnie w różnych murawach kserotermicznych, lecz 
częściej notowano go jedynie w Adonido-Brachypodietum phleetosum. Poza tym nie
rzadko znajdowany na miedzach, skarpach, obrzeżach wyrobisk, przydrożach, skra
jach lasów i zarośli. Podelement eurosyberyjsko-irano-turański.

- Thalictrum simplex L. — ryc. 143
Gatunek bardzo rzadki i najprawdopodobniej już zanikły na Wyżynie Śląskiej. 

Był podawany przez florystów niemieckich z okolic Tarnowskich Gór (Uechtritz, 
1873; Fiek, 1881; Schube, 1903a). Podelement eurosyberyjski.
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Thesium linophyllon L. — ryc. 144
Gatunek bardzo rzadki, ograniczony w swym występowaniu jedynie do kilku sta

nowisk w południowo-wschodniej części Wyżyny. Rośnie tu zwykle w murawach 
kserotermicznych (Adonido-Brachypodietum phleetosum, A.-B. typicum i A.-B. anthe- 
ricetosum), a na większości stanowisk jego populacje są liczne. Podelement środko- 
woeuropejsko-pontyjski.

- Thymus austriacus Bernh. — ryc. 145
Gatunek podawany z okolic Chrzanowa i Jaworzna przez Pawłowskiego (1967) na 

podstawie starych materiałów zielnikowych. Stanowiska te autor ten uznaje za wątpli
we. W trakcie badań macierzanka austriacka nie została odnaleziona. Jej występowa
nia na tym obszarze nie można jednak wykluczyć, gdyż jak obserwowano na terenie 
niedalekiej Wyżyny Częstochowskiej (Babczyńska-Sendek, 1984), rośnie ona zwykle 
razem z Thymus glabrescens, który to gatunek, choć podawany w wątpliwość przez 
Pawłowskiego, został jednak w trakcie badań odnaleziony na terenie Jaworzna. Pode
lement pontyjsko-pannoński.

Thymus glabrescens Willd. — ryc. 146
Gatunek bardzo rzadki. Był podawany z pojedynczych stanowisk na południowym 

wschodzie Wyżyny Śląskiej oraz na jej wschodnich krańcach (Pawłowski, 1967). 
Podczas badań odnaleziono go na pojedynczym stanowisku w Jaworznie-Szczakowej, 
w zdegenerowanej murawie kserotermicznej. Podelement pontyjsko-pannoński.

Tragopogón orientalis L. — ryc. 147
Gatunek dość częsty w południowo-wschodniej części Wyżyny Śląskiej, zwłasz

cza w niektórych okolicach. Czasem rośnie w słabiej kserotermicznych murawach 
(dość częsty w płatach Adonido-Brachypodietum arrhenatheretosum i zbiorowiska 
Centaurea scabiosa-Agrimonia eupatorio.'), na łąkach świeżych, miedzach, przydro- 
żach i obrzeżach wyrobisk. Omawiany gatunek jest wyraźnie związany z podłożem 
zasobnym w węglan wapnia. Podelement eurosyberyjski.

[Trifolium alpestre L.] — ryc. 148
Gatunek mający stanowiska rozproszone na całym obszarze Wyżyny. Część jego 

notowań pochodzi prawdopodobnie z ciepłolubnych lasów i zarośli. W trakcie prowa
dzonych badań nie stwierdzono go w murawach, a na trzech stanowiskach, gdzie został 
odnaleziony, rósł w zaroślach lub na ich obrzeżu. Niestety, w materiałach zielnikowych 
dość częste są pomyłki i jako Trifolium alpestre oznaczane są wąskolistne formy Trifo
lium medium. Dlatego nie można wykluczyć, że na niektórych stanowiskach gatunek 
ten został błędnie zidentyfikowany. Podelement środkowoeuropejsko-pontyjski.

Trifolium medium L. — ryc. 149
Gatunek bardzo częsty na południowym wschodzie badanego obszaru, poza tym 

rozproszony. Spotykany w słabiej kserotermicznych fitocenozach murawowych, na 
świeżych łąkach, miedzach, przydrożach, skarpach oraz na obrzeżu zarośli i lasów. 
Podelement środkowoeuropejski.
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Trifolium montanum L. — ryc. 150
Gatunek bardzo częsty na południowym wschodzie Wyżyny, gdzie jest zwykle 

składnikiem muraw, zwłaszcza płatów bogatszego wariantu Adonido-Brachypodietum 
typicum. Ponadto spotykany na skrajach zarośli, w zarastających wyrobiskach, a także 
w niektórych łąkach świeżych, wykształconych na glebach zasobnych w węglan wap
nia. Jest dobrym wskaźnikiem gleb węglanowych. Podelement środkowoeuropejsko- 
-pontyjski.

x Trifolium ochroleucon Huds. (T. ochroleucum L.) — ryc. 151
Gatunek mający na Wyżynie nieliczne rozproszone stanowiska, z których więk

szość znajduje się w jej północno-wschodniej części. Są to przeważnie notowania hi
storyczne, od dawna nie potwierdzane (Wąsowicz, 1874; Uechtritz, 1886; Fiek, 1881; 
Karo, 1881; Schube, 1903a, 1926; Kaznowski, 1922). Współcześnie znany z trzech 
stanowisk ze środkowego wschodu Wyżyny (Nowak, 1999, dane ATPOL-u — 
Kołodziejek, 1991, 1995). W trakcie badań nad roślinnością kserotermiczną nie został 
odnaleziony. Podelement środkowoeuropejski.

Trifolium rubens L. — ryc. 152
Gatunek rzadki i rozproszony na Wyżynie. Większość jego notowań pochodzi 

z terenu Progu Środkowotriasowego, a najwięcej historycznych, nie potwierdzonych 
od dawna stanowisk znajduje się w południowo-zachodniej części tego regionu (Fiek, 
1881; Uechtritz, 1883; Schube, 1903a; Schalow, 1931, 1932). Współcześnie notowa
ny bardzo rzadko. Podczas badań prowadzonych przez autorkę został odnaleziony na 
jednym stanowisku, na północnym wschodzie Wyżyny, gdzie rósł w murawie ksero- 
termicznej. Podelement środkowoeuropejski.

Verbascum lychnitis L. — ryc. 153
Gatunek bardzo częsty w południowo-wschodniej części Wyżyny Śląskiej; na po

zostałym obszarze rozproszony. Rośnie w murawach, zwłaszcza tych słabiej zwartych 
i silniej kserotermicznych (szczególnie licznie w niektórych płatach Adonido-Brachy
podietum phleetosum), na przydrożach, miedzach, ugorach, w kamieniołomach wa
pieni, małych wyrobiskach, warpiach oraz żwirowniach, a czasem także w murawach 
psammofilnych i na terenach kolejowych. Podelement środkowoeuropejsko-pontyjski.

Veronica spicata L. — ryc. 154
Gatunek częsty w południowej części badanego obszaru. Nierzadki w murawach, 

szczególnie tych mniej zwartych i silniej kserotermicznych (Sileno-Phleetum i Adoni
do-Brachypodietum phleetosum). Ponadto spotyka się go na suchych przydrożach, 
miedzach, w wyrobiskach i na ich obrzeżach. Podelement eurosyberyjski.

Veronica teucrium L. — ryc. 155
Gatunek niezbyt częsty. Najwięcej jego stanowisk znajduje się na południowym 

wschodzie Wyżyny; część z nich są to notowania historyczne, od dawna nie potwier
dzone (Uechtritz, 1864, 1879, 1886; Krupa, 1877; Fiek, 1881; Schube, 1903a). Tutaj 
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również najliczniejsze są stanowiska odnajdywane w ostatnich dziesięcioleciach 
(Celiński i in„ 1978/1979; Mazaraki, 1979, 1981; Sendek, 1984; Nowak, 1999; 
Tokarska-Guzik, 1999). Przetacznik pagórkowy nie był spotykany w typowych 
płatach muraw, ale w zaroślach i na ich obrzeżach, czasem na terenie wyrobisk, 
a sporadycznie — w nie wypasanych i zarastających krzewami murawach kseroter- 
micznych. Podelement środkowoeuropejski.

Vicia cassubica L. — ryc. 156
Gatunek rzadki, na Wyżynie ma stanowiska rozproszone, jednak blisko połowa 

z nich są to notowania historyczne, później już nie potwierdzane (FlEK, 1881; 
Uechtritz, 1883; Schube, 1903a, 1926, 1927). Najwięcej z nich znajduje się w za
chodniej części regionu. Podczas badań został odnaleziony na dwóch stanowiskach 
w północnej części Wyżyny, gdzie rósł w luźnych zaroślach oraz na nieczynnych to
rach kolejowych. Podelement środkowoeuropejski o zasięgu wschodnim.

Vicia tenuifolia Roth — ryc. 157
Gatunek częsty jedynie w niektórych okolicach. Najwięcej stanowisk posiada na 

terenie Płaskowyżu Twardowickiego. Dość często występuje także na Garbie Ząbko
wickim, w południowej części Garbu Woźnickiego oraz w południowo-zachodniej 
części Wyżyny — na Garbie Chełmu i Działach Strzeleckich, choć tam części hi
storycznych notowań (Fiek, 1881; Schube, 1903a, 1913, 1930; Schalow, 1931, 1932) 
nie potwierdzono. Nie odnaleziono go też ponownie w okolicy Częstochowy, gdzie 
wcześniej był znany z kilku stanowisk (Karo, 1881). W murawach kserotermicznych 
notowany dość rzadko, choć miejscami osiągał spory udział. Częściej spotykano go 
na suchych miedzach, skarpach, obrzeżach lasów i zarośli, a także na terenie wyro
bisk i ich obrzeżach. Element łącznikowy eurosyberyjsko-śródziemnomorsko-irano-tu- 
rański.

Vincetoxicum hirundinaria Medik (K officinale Moench) — ryc. 158
Gatunek dość rzadki. Jego rozproszone stanowiska znajdują się głównie w po

łudniowej części Wyżyny. Spotykano go w murawach, wyrobiskach, zaroślach, obrze
żach lasów — zwykle tam, gdzie blisko pod powierzchnią gleby znajdowała się skała 
wapienna. Podelement eurosyberyjski.

Viola collina Besser — ryc. 159
Gatunek niezbyt częsty, a jego stanowiska skupiają się w południowo-wschodniej 

i południowo-zachodniej części Wyżyny. W murawach kserotermicznych był spotyka
ny sporadycznie. Prawdopodobnie częściej występuje w ciepłolubnych zaroślach i la
sach. Notowany także na terenie wyrobisk. Podelement eurosyberyjski dysjunktywny.

Viola hirta L. — ryc. 160
Gatunek dość częsty w południowo-wschodniej i południowo-zachodniej części 

Wyżyny Śląskiej. Jego rozmieszczenie pokrywa się z występowaniem gleb węglano
wych. Jest niezbyt częstym składnikiem różnych muraw kserotermicznych, choć lo
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kalnie pojawia się w nich częściej. Spotykany też na terenie zarastających wyrobisk, 
w zaroślach i na ich obrzeżach. Podelement eurosyberyjski.

Viola rupestris F.W. Schmidt — ryc. 161
Gatunek niezbyt częsty na Wyżynie, ograniczony w swym występowaniu prawie 

wyłącznie do jej południowej części. Stanowiska z południowo-zachodniego krańca 
(Fiek, 1881; Uechtritz, 1883; Schube, 1903a; Schalow, 1931, 1932) nie były od 
dawna potwierdzane. Dość liczne są natomiast współczesne notowania z południo
wo-wschodniej części. Gatunek ten w murawach był spotykany sporadycznie. Poza 
tym odnajdywano go w borach sosnowych, murawach napiaskowych oraz kamie
niołomach. Podelement eurosyberyjski.

[Visearía vulgaris Rôhl.] — ryc. 162
Stanowiska tego gatunku są rozproszone na całym obszarze Wyżyny. Większość 

z nich są to dane niepublikowane (dane ATPOL-u). W murawach nie został odnale
ziony. Podelement środkowoeuropejski.

Ryc. 3—162. Kartogramy gatunków kserotermicznych Wyżyny Śląskiej 
Fig. 3—162. Cartogrammes of xerothermic species in the Silesian Upland

Symbole zastosowane na kartogramach:
Symbols used in the cartogrammes:

• — stanowisko niezróżnicowane
undiversified locality

O — stanowisko stwierdzone do 1939 roku
locality found up to 1939

▲ — stanowisko stwierdzone pomiędzy 1939 a 1974 rokiem
locality found between 1939 and 1974

■ — stanowisko stwierdzone po 1974 roku
locality noted after 1974

X — stanowisko historyczne o niedokładnej lokalizacji
historical locality with uncertain localization

s — stanowisko synantropijne 
synanthropic locality

9 — stanowisko wątpliwe 
doubtful locality

J — grupa stanowisk wątpliwych 
group of doubtful localities
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3.3. Zróżnicowanie synekologiczne flory kserotermicznej 
Wyżyny Śląskiej

Jeśli przyjrzeć się gatunkom zaliczonym do grupy „właściwych” kserotermów 
Wyżyny Śląskiej, to można zauważyć, że nie wszystkie one są związane wyłącznie 
z murawami kserotermicznymi (tab. 3, ryc. 163). Da się to wytłumaczyć faktem, że 
zbiorowiska te mają tu charakter roślinności na wpół naturalnej, która rozwinęła się 
na miejscu ciepłolubnych lasów i zarośli.

Dokonując analizy synekologicznej kserotermów, kierowano się własnymi obser
wacjami dotyczącymi występowania tej grupy roślin na Wyżynie Śląskiej i na tere
nach do niej przyległych oraz dostępnymi danymi literaturowymi. Niestety, w więk-
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Tabela 3
Zróżnicowanie synekologiczne kserotermów Wyżyny Śląskiej

Synecological differentiation of xerotherms of the Silesian Upland

1. Gatunki spotykane głównie w murawach (Species found mainly in the xerothermic grasslands):

Table 3

Achillea pannonica
Allium montanum
Arabis hirsuta
Asperula cynanchica
Astragalus danicus
Avenula pratensis
Campanula sibirica
Carex caryophyllea
Cerastium brachypetalum
Cerastium pumilum
Cirsium acaule
Elyrnus hispidas subsp. barbulatus
Erysimum odoratum
Festuca pseudodalmatica
Festuca rupicola
Gentiana cruciata
Gentianella ciliata
Helianthemum nummularium s.l.
Koeleria macrantha

Ononis spinosa 
Orobanche alsatica 
Orobanche caryophyllacea 
Orobanche elatior
Orobanche lutea
Orobanche purpurea 
Polygala comosa
Potentilla heptaphylla 
Potentilla inclinata
Potentilla neumanniana
Saxifraga tridactylites
Scabiosa columbaria 
Scorzonera purpurea 
Seseli annuum
Stachys recta 
Teucrium botrys
Thesium linophyllon 
Thymus austriacus 
Thymus glabrescens

2. Gatunki spotykane też poza murawami (Species also found beyond the xerothermic grasslands): 
a) na różnych suchych siedliskach, w tym synantropijnych (on different dry habitats, including sy- 

nanthropic ones):
Achillea collina 
Acinos arvensis 
Allium oleraceum 
Anthyllis vulneraria 
Artemisia campestris 
Bromus erectus 
Carlina vulgaris 
Centaurea scabiosa 
Centaurea stoebe

Coronilla varia
Elyrnus hispidas subsp. hispidus
Medicago falcata
Petrorhagia proliféra
Pulsatilla patens
Salvia verticillata
Sanguisorba minor
Scabiosa ochroleuca
Verbascum lychnitis

b) w okrajkach, zaroślach i świetlistych lasach (in the forest-edge communities, scrubs, and light fo
rests):
Agrimonia eupatorio 
Ajuga genevensis 
Anemone sylvestris 
Anthericum ramosum 
Asperula tinctoria 
Aster amellus 
Astragalus cicer 
Brachypodium pinnatum 
Carex montana 
Crepis praemorsa 
Fragaria viridis 
Geranium sanguineum 
Hypochoeris maculata

Libanotis pyrenaica 
Origanum vulgare 
Peucedanum cervaria 
Peucedanum oreoselinum 
Prunella grandiflora 
Thalictrum minus 
Thalictrum simplex 
Trifolium rubens 
Verónica teucrium 
Vicia tenuifolia 
Vincetoxicum hirundinaria 
Viola hirta
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c) w niektórych murawach psammofilnych
Dianthus carthusianorum
Festuca trachyphylla
Jovibarba sobolifera
Phleum phleoides

d) na suchych łąkach (in dry meadows):
Campánula glomerata
Carlina acaulis
Filipéndula vulgaris
Orchis militaris

in some psammophilous grasslands):
Potentilla arenaria
Silene otites
Veronica spicata

Ranunculus bulbosus 
Salvia pratensis 
Trifolium montanum

e) w suchych borach sosnowych (in dry pine forests):
Chamaecytisus ratisbonensis Scabiosa canescens
Chamaecytisus supinus Viola rupestris

f) w uprawach na glebach wapiennych (in cultures on calcareous soils):
Falcaria vulgaris Melampyrum arvense

Rye. 163. Zróżnicowanie synekologiczne kserotermów Wyżyny Śląskiej
1 — gatunki spotykane głównie w murawach kserotermicznych; 2—7 — gatunki spotykane także poza murawami: 2 — na różnych 
suchych siedliskach, w tym synantropijnych, 3 — w okraj kach, zaroślach i świetlistych lasach, 4 — w niektórych murawach psammo
filnych, 5 — na suchych łąkach, 6 — w suchych borach sosnowych, 7 — w uprawach na glebach wapiennych

Fig. 163. Synecological differentiation of xerotherms of the Silesian Upland
1 — species found mainly in the xerothermic grasslands; 2—7 — species also found beyond the grasslands: 2 — on different dry ha
bitats, also synanthropic ones, 3 — in the forest-edge communities, scrubs and light forests, 4 — in some psammophilous grasslands, 
5 — in dry meadows, 6 — in dry pine forests, 7 — in cultures on calcareous soils

szóści starszych prac florystycznych nie ma informacji o siedliskach, na których spo
tykano gatunki kserotermiczne.

Zaliczając kserotermy do poszczególnych grup (tab. 3), celowo zrezygnowano 
z przyporządkowywania ich konkretnym jednostkom syntaksonomicznym. Szata ro
ślinna Wyżyny Śląskiej, a zwłaszcza terenów, na których występuje roślinność ksero- 
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termiczna, jest silnie przekształcona i niewiele jest tam ciepłolubnych zbiorowisk 
leśnych oraz zaroślowych o charakterze zbliżonym do naturalnego. Zbiorowiska nie
leśne tego obszaru nie mają z kolei zbyt wielu opracowań. Nie ma więc dobrych 
podstaw do tego, aby na tym terenie jednoznacznie przyporządkowywać pewne ga
tunki do niższych jednostek fitosocjologicznych. Natomiast zaliczanie ich do jedno
stek w randze klasy nie wnosiłoby niczego nowego.

Jak wspomniano wcześniej, zbiorowiska murawowe Wyżyny rozwinęły się głów
nie na siedliskach zajmowanych pierwotnie przez cieplejsze postacie lasów liściastych 
i dlatego w ich składzie florystycznym sporą rolę do dzisiaj odgrywają rośliny 
związane ze świetlistymi lasami i zaroślami oraz okrajkami tych zbiorowisk (25%). 
Dużo jest także gatunków kserotermicznych o szerokim spektrum występowania — 
od muraw nawapiennych, przez bogatsze murawy psammofilne, suchsze postacie bo
rów sosnowych oraz różne suche siedliska synantropijne (18%). Pewien udział (po 
7%) mają też rośliny spotykane (niekiedy licznie) w niektórych murawach psammo- 
filnych oraz te, które pojawiają się w różnych suchszych zbiorowiskach łąkowych 
z klasy Molinio-Arrhenatheretea. Nieliczne są taksony notowane w suchszych posta
ciach borów sosnowych (4%) oraz w uprawach na glebach wapiennych (2%).

Znaczną część analizowanej flory (37%) stanowią gatunki, które —jak się wyda- 
je — mają na Wyżynie zdecydowane optimum siedliskowe w murawach kseroter
micznych. Mimo to niektóre z nich pojawiają się też czasem w luźnych zaroślach i na 
ich obrzeżach.

Na podstawie spektrum synekologicznego kserotermów Wyżyny Śląskiej można 
stwierdzić, że znaczna część tych gatunków pierwotnie występowała w prześwietlo
nych, ciepłolubnych zbiorowiskach leśnych, a część z nich rosła najprawdopodobniej 
w luźnych, suchych borach sosnowych, zwłaszcza na południowym wschodzie Wyży
ny, gdzie porastają one piaski zawierające przewarstwienia gruzu węglanowego. 
Osadnictwo, rolnicze użytkowanie coraz większych połaci ziemi na terenach o żyz
nych glebach oraz trwająca w niektórych regionach od bardzo dawna eksploatacja rud 
metali kolorowych pociągały za sobą daleko idące zmiany w roślinności Wyżyny 
i stwarzały coraz więcej siedlisk sprzyjających rozprzestrzenianiu się kserotermów. 
Zbiorowiska murawowe z ich udziałem stopniowo zaczynały odgrywać coraz większą 
rolę w szacie roślinnej niektórych okolic.

3.4. Charakterystyka fitogeograficzna flory kserotermicznej 
Wyżyny Śląskiej

3.4.1. Elementy geograficzne

Przyporządkowania poszczególnych gatunków kserotermicznych do elementów 
geograficznych dokonano, posługując się mapami ich ogólnych zasięgów, zawartymi 
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w opracowaniach Meusela i jego wsp. (1965, 1978, 1992) oraz Hultśna i Friesa 
(1986), a w przypadku traw oparto się na publikacji M. i A. Zająców (200la).

Wśród 101 gatunków kserotermicznych Wyżyny Śląskiej poddanych szczegółowej 
analizie zdecydowaną większość (72 taksony) stanowią przedstawiciele elementu 
holarktycznego. W grupie tej najliczniej reprezentowany jest podelement eurosyberyj- 
ski (29) i środkowoeuropejski (23). Dość liczne są gatunki należące do podelementu 
środkowoeuropejsko-pontyjskiego i środkowoeuropejsko-pannońskiego (14). Nieliczne 
taksony reprezentują podelement pontyjsko-pannoński (3) i cyrkumborealny (3) (ryc. 
164, tab. 4).

Ryc. 164. Przynależność kserotermów Wyżyny Śląskiej do poszczególnych elementów geograficznych 
A — podelement cyrkumborealny, B — podelement eurosyberyjski, C — podelement środkowoeuropejski, D — podelement pontyj
sko-pannoński, E — podelement środkowoeuropejsko-pannoński, F — podelement środkowoeuropejsko-pontyjski, G — element subi- 
rano-turański, H — element łącznikowy holarktyczno-irano-turański, I — element łącznikowy holarktyczno-śródziemnomorski, J — 
element łącznikowy holarktyczno-śródziemnomorsko-irano-turański; 1—7 — synekologiczne grupy kserotermów: 1 — gatunki spoty
kane głównie w murawach kserotermicznych, 2—7 — gatunki spotykane także poza murawami (2 — na różnych suchych siedliskach, 
w tym synantropijnych, 3 — w okrajkach, zaroślach i świetlistych lasach, 4 — w niektórych murawach psammofilnych, 5 — na su
chych łąkach, 6 — w suchych borach sosnowych, 7 — w uprawach na glebach wapiennych)

Fig. 164. Affiliation of xerotherms of the Silesian Upland to the geographical elements
A — Circum-Boreal sub-element, B — Euro-Siberian sub-element, C — Central-European sub-element, D — Pontic-Pannonian 
sub-element, E — Central-European-Pannonian sub-element, F — Central-European-Pontic sub-element, G — Sub-Irano-Turanian ele
ment, H — Holarctic-Irano-Turanian connective element, 1 — Holarctic-Mediterranean connective element, J — Holarctic-Mediterra- 
nean-Irano-Turanian connective element; 1—7 — synecological groups of xerotherms: 1 — species found mainly in the xerothermic 
grasslands, 2—7 — species also found beyond the grasslands (2 — on different dry habitats, also synanthropic ones, 3 — in the 
forest-edge communities, scrubs and light forests, 4 — in some psammophilous grasslands, 5 — in dry meadows, 6 — in dry pine 
forests, 7 — in cultures on calcareous soils)

Wśród gatunków eurosyberyjskich są zarówno pospolite na Wyżynie rośliny kse- 
rotermiczne, m.in.: Artemisia campestris, Brachypodium pinnatum, Carex caryophyl- 
lea, Centaurea scabiosa, Scabiosa ochroleuca, jak i niektóre bardzo rzadkie: 
Asperula tinctoria, Campánula sibirica, Orchis militaris, Orobanche alsatica, Oro- 
banche purpurea, Potentilla inclinata. Podobnie jest w przypadku podelementu środ
kowoeuropejskiego. Oprócz taksonów pospolitych i częstych, takich jak: Centaurea
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Tabela 4
Elementy geograficzne

Geographical elements
Table 4

Element holarktyczny (Holarctic element)
Podelement cyrkumborealny (Circum-Boreal sub-element)

Arabis hirsuta Koeleria macrantha
Astragalus danicus

Podelement eurosyberyjski (Euro-Siberian sub-element)
Allium montanum Orchis militaris
Anemone sylvestris Orobanche alsatica
Artemisia campe stris Orobanche elatior
Asperula tinctoria Orobanche lútea
Brachypodium pinnatum Orobanche purpurea
Campanula glomerata Phleum pltleoides
Campanula sibirica Potentilla inclinata
Carex caryophyllea Scabiosa ochroleuca
Centaurea scabiosa Silene otites
Crepis praemorsa Thalictrum simplex
Filipéndula vulgaris Verónica spicata
Fragaria viridis Vincetoxicum hirundinaria
Gentiana cruciata Viola hirta
Hypochoeris maculata Viola rupestris
Libanotis pyrenaica

Podelement środkowoeuropejski (Central-European sub-element)
Ajuga genevensis Gentianella ciliata
Allium oleraceum Jovibarba sobolifera
Anthericum ramosum Peucedanum oreoselinum
Avenida pratensis Polygala comosa
Brotnus erectus Potentilla neumanniana
Carex montana Prunella grandiflora
Carlina acaulis Pulsatilla patens
Carlina vulgaris Scabiosa canescens
Centaurea stoebe Seseli annuum
Cirsium acaule Trifolium rubens
Dianthus carthusianorum Veronica teucrium
Festuca trachyphylla

Podelement pontyjsko-pannoński (Pontic-Pannonian sub-element)
Erysimum odoratum Thymus glabrescens
Thymus austriacus

Podelement środkowoeuropejsko-pannoński (Central-European-Pannonian sub-element)
Achillea collina Peucedanum cervaria
Orobanche caryophyllacea Potentilla heptaphylla

Podelement środkowoeuropejsko-pontyjski (Central-European-Pontic sub-element)
Achillea pannonica Salvia verticillata
Aster amellus Stachys recta
Astragalus cicer Thesium linophyllon
Chamaecytisus ratisbonensis Trifolium montanum
Potentilla arenaria Verbascum lychnitis
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Elemenet irano-turański (Irano-Turanian element) 
Podelement subirano-turański (Sub-Irano-Turanian sub-element)

Elymus hispidus subsp. barbulatus Festuca pseudodalmatica
Elymus hispidus subsp. hispidus Festuca rupicola

Elementy łącznikowe (Connective elements)
Element łącznikowy holarktyczno-irano-turański (Holarctic-Irano-Turanian connective element)

Falcaría vulgaris Scorzonera purpurea
Melampyrum arvense Thalictrum minus
Origanum vulgare
Element łącznikowy holarktyczno-śródziemnomorski (Holarctic-Mediterranean connective element)

Acinos arvensis
Anthyllis vulneraria
Asperula cynanchica
Cerastium brachypetalum
Cerastium pumilum
Chamaecytisus supinus
Geranium sanguineum
Helianthemum nummularium

Medicago falcata
Petrorhagia proliféra
Ranunculus bulbosus
Salvia pratensis
Saxifraga tridactylites
Scabiosa columbaria
Teucrium botrys

Element łącznikowy holarktyczno-śródziemnomorsko-irano-turański (Holarctic-Mediterranean- 
-Irano-Turanian connective element)

Agrimonia eupatorio
Coronilla varia
Ononis spinosa

Sanguisorba minor
Vicia tenuifolia

stoebe, Dianthus carthusianorum, Peucedanum oreoselinum czy Polygala comosa, re
prezentują go również gatunki bardzo rzadkie i zanikające na Wyżynie: Avenula pra
tensis, Scabiosa canescens, Trifolium rubens, Pulsatilla patens, Cirsium acaule. 
Część przedstawicieli podelementów środkowoeuropejsko-pontyjskiego i środkowoeu- 
ropejsko-pannońskiego to gatunki częste (Achillea collina, Salvia verticillata, Trifo
lium montanum, Verbascum lychnitis) i dość częste (Peucedanum cervaria, Potentilla 
heptaphylla) w murawach Wyżyny. Bardzo rzadkimi reprezentantami tej grupy są: 
Aster amellus, Orobanche caryophyllacea, Thesium linophyllon. Gatunkami bardzo 
rzadkimi są także wszyscy trzej przedstawiciele podelementu pontyjsko-pannońskie- 
go: Erysimum odoratum, Thymus glabrescens i T. austriacus. Spośród trzech takso- 
nów o charakterze cyrkumborealnym najrzadszy jest Astragalus danicus.

Drugim elementem geograficznym reprezentowanym we florze kserotermicznej 
Wyżyny jest element irano-turański. Jego przedstawicielami są jedynie 4 taksony 
o charakterze subirano-turańskim. Wszystkie one są tu rzadkie, a do najrzadszych na
leżą Elymus hispidus subsp. barbulatus i Festuca pseudodalmatica.

Dość liczną grupę (25 taksonów) stanowią natomiast gatunki należące do elemen
tów łącznikowych: holarktyczno-śródziemnomorskiego (15), holarktyczno-irano-tu- 
rańskiego (5) oraz holarktyczno-śródziemnomorsko-irano-turańskiego (5).

Wśród przedstawicieli najliczniej reprezentowanego elementu łącznikowego hol- 
arktyczno-śródziemnomorskiego, oprócz gatunków pospolitych i bardzo częstych, ta
kich jak: Anthyllis vulneraria, Helianthemum nummularium czy Medicago falcata. 
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znajdujemy też taksony bardzo rzadkie: Cerastium brachypetalum, C. pumilum, Sca- 
biosa columbaria. Większość przedstawicieli elementu holarktyczno-irano-turań- 
skiego to rośliny częste i dość częste. Bardzo rzadkim gatunkiem należącym do tej 
grupy jest Scorzonera purpurea. Często lub nawet bardzo często spotykane są nato
miast wszystkie taksony zaliczane do elementu holarktyczno-śródziemnomorsko-ira- 
no-turańskiego.

Grupy kserotermów reprezentujących poszczególne elementy geograficzne nie są 
jednorodne pod względem synekologicznym. Na ryc. 164 przedstawiono spektrum 
synekologiczne (zgodnie z podziałem przyjętym w tab. 3) tych grup.

Najbardziej zróżnicowani są przedstawiciele czterech najliczniejszych elementów: 
podelementów eurosyberyjskiego, środkowoeuropejskiego i środkowoeuropejsko-pon- 
tyjskiego oraz elementu łącznikowego holarktyczno-śródziemnomorskiego. W obrębie 
dwóch pierwszych z nich najliczniej reprezentowane są kserotermy, które poza mura
wami dość często rosną również w zbiorowiskach zaroślowych i świetlistych lasach. 
Pomiędzy przedstawicielami podelementu eurosyberyjskiego jest ich 10, a podele- 
mentu środkowoeuropejskiego — 7, co stanowi odpowiednio 35% i 30%. Natomiast 
rośliny typowo murawowe dość liczne są w trzech spośród wymienionych wcześniej 
czterech najliczniejszych grup. Stanowią one blisko połowę gatunków holarktycz- 
no-śródziemnomorskich (7 na 15 gatunków), a najwięcej (9) jest ich wśród taksonów 
eurosyberyjskich. Mniej liczne są w grupie roślin środkowoeuropejskich (5), a naj
mniej (3) jest ich pomiędzy gatunkami środkowoeuropejsko-pontyjskimi, choć gdyby 
ten udział przeliczyć na procenty, to byłby taki sam jak w przypadku roślin eurosybe
ryjskich (30%).

W grupach gatunków eurosyberyjskich, środkowoeuropejskich oraz holarktycz- 
no-śródziemnomorskich dość wyraźnie zaznacza się udział kserotermów o szerszej 
skali ekologicznej, które poza murawami rosną na wielu innych suchych siedliskach, 
w tym także synantropijnych. Mają one tu od trzech do pięciu przedstawicieli, co 
w przypadku elementu łącznikowego holarktyczno-śródziemnomorskiego daje aż 
26%.

Znacznie słabiej pod względem synekologicznym są zróżnicowani reprezentanci 
pozostałych sześciu, mniej licznych wśród kserotermów Wyżyny Śląskiej (3—5 tak
sonów), elementów geograficznych: podelementów cyrkumborealnego, pontyjsko- 
-pannońskiego i środkowoeuropejsko-pannońskiego, elementu subirano-turańskiego, 
elementów łącznikowych holarktyczno-irano-turańskiego i holarktyczno-śródziemno- 
morsko-irano-turańskiego. Przedstawicielami podelementu cyrkumborealnego i pon- 
tyjsko-pannońskiego są wyłącznie rośliny typowo murawowe. Ta grupa kserotermów 
dominuje też wśród gatunków subirano-turańskich. Natomiast ponad połowę przed
stawicieli elementu łącznikowego holarktyczno-śródziemnomorsko-irano-turańskiego 
stanowią rośliny kserotermiczne, które poza murawami spotyka się także dość często 
w zaroślach i świetlistych lasach.

Tak więc, jeśli chodzi o trzy grupy synekologiczne najliczniejsze wśród kseroter
mów Wyżyny Śląskiej, to rośliny typowo murawowe należą głównie do podelementu 
eurosyberyjskiego, a w dalszej kolejności — do elementu łącznikowego holarktycz- 
no-śródziemnomorskiego i podelementu środkowoeuropejskiego. Gatunkami kseroter- 
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micznymi spotykanymi poza murawami także w zaroślach i świetlistych lasach 
najczęściej są również rośliny eurosyberyjskie, a nieco rzadziej — środkowoeuropej
skie. Kserotermów, które mają szerszą skalę ekologiczną i rosną na różnych suchych 
siedliskach, w tym także synantropijnych, najwięcej jest pomiędzy gatunkami środ
kowoeuropejskimi i holarktyczno-śródziemnomorskimi.

Porównanie zbiorczych kartogramów przedstawiających koncentrację taksonów 
reprezentujących poszczególne elementy i podelementy geograficzne (ryc. 165) po
zwala zauważyć, że na kilku spośród nich obraz rozmieszczenia gatunków jest 
podobny jak na mapie obrazującej koncentrację wszystkich kserotermów na terenie 
Wyżyny Śląskiej (ryc. 167). Dotyczy to podelementów: eurosyberyjskiego, środkowo
europejskiego, środkowoeuropejsko-pontyjskiego i środkowoeuropejsko-pannońskiego 
oraz elementów łącznikowych: holarktyczno-śródziemnomorskiego i holarktyczno- 
-śródziemnomorsko-irano-turańskiego (ryc. 165a, b, d, g, h).

Od tego schematu odbiegają nieco zasięgi przedstawicieli elementu łącznikowego 
holarktyczno-irano-turańskiego (ryc. 165f), posiadających największą koncentrację 
w południowo-wschodniej części Wyżyny. W istotny sposób różni się natomiast roz
mieszczenie przedstawicieli podelementu pontyjsko-pannońskiego (ryc. 165c), ograni
czonych w swym występowaniu tylko do południowego wschodu Wyżyny Śląskiej 
oraz przedstawicieli elementu subirano-turańskiego (ryc. 165e), spotykanych wy
łącznie na południowym wschodzie i południowym zachodzie tego regionu.

3.4.2. Elementy kierunkowe

Przez teren Wyżyny Śląskiej przebiegają granice zasięgowe gatunków kseroter- 
micznych należących do różnych elementów kierunkowych. Przy ich wyróżnianiu 
oparto się na mapach przedstawionych w Atlasie rozmieszczenia roślin naczyniowych 
w Polsce (Zając A., Zając M., 2001) oraz na ogólnych zasięgach taksonów zawar
tych w opracowaniach Meusela i jego wsp. (1965, 1978, 1992), Hultena i Friesa 
(1986), a także w pracach polskich autorów dotyczących poszczególnych taksonów 
(Pawłowski, 1967; Zieliński, 1974; Pawlus, 1983).

Pewne gatunki osiągają na Wyżynie bezwzględne kresy swoich zwartych zasię
gów lub kresy zasięgów rozproszonych, inne — granice zasięgów cząstkowych, 
a jeszcze inne — granice lokalne. Poza tym stanowiska dwóch gatunków znajdują się 
tutaj w niedalekiej odległości od granic areałów ich występowania. Czasem granice 
przebiegają przez cały teren Wyżyny, kiedy indziej przez jeden z jej krańców, a cza
sem biegną wzdłuż jej obrzeży.

1. Gatunki osiągające granicę północną
Anemone sylvestris — stanowiska z Wyżyny Śląskiej należą do obszaru mniej 

więcej zwartego występowania tego gatunku na wyżynach południowej Polski. Zgod
nie z Meuselem i in. (1965), północna granica tego obszaru jest jednocześnie północ-
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Rye. 165. Koncentracja gatunków reprezentujących poszczególne elementy i podelementy geograficzne; maksymalna średnica koła oznacza 17 gatunków 
na jednostkę kartogramu
Fig. 165. Concentration of species representing particular geographical elements and sub-elements; maximum diameter of a circle means 17 species per 
cartogramme unit

Rye. 165 a. Gatunki reprezentujące podelementy cyrkumborealny
i eurosyberyjski
Fig. 165 a. Species representing Circum-Boreal and Euro-Siberian 
sub-elements

Rye. 165 b. Gatunki reprezentujące podelement środkowoeuropejski
Fig. 165 b. Species representing Central-European sub-element
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Fig. 165 c. Species representing Pontic-Pannonian sub-element
Rye. 165 d. Gatunki reprezentujące podelementy środkowoeuropejsko-pan- 
noński i środkowoeuropejsko-pontyjski
Fig. 165 d. Species representing Central-European-Pannonian and Central- 
-European-Pontic sub-elements
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Ryc. 165 e. Gatunki reprezentujące element subirano-turański
Fig. 165 e. Species representing Sub-Irano-Turanian element

Ryc. 165 f. Gatunki reprezentujące element łącznikowy holarktycz.no- 
-irano-turański
Fig. 165 f. Species representing Holarctic-Irano-Turanian connective 
element
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Rye. 165 g. Gatunki reprezentujące element łącznikowy holarktyczno- 
-śródziemnomorski
Fig. 165 f. Species representing Holarctic-Mediterranean connective ele
ment

Rye. 165 h. Gatunki reprezentujące element łącznikowy holarktyczno- 
-śródziemnomorsko-irano-turański
Fig. 165 h. Species representing Holarctic-Mediterranean-Irano-Turanian 
connective element



nym kresem zwartego zasięgu zawilca wielkokwiatowego w Europie Środkowej. 
Śląski odcinek tej granicy biegnie przez okolice Częstochowy i zachodni kraniec 
Progu Środkowotriasowego. Jednocześnie omawiany gatunek osiąga na Wyżynie lo
kalną granicę południową.

Asperula cynanchica — stanowiska z terenu Progu Środkowotriasowego oraz 
południowej części Garbu Woźnickiego leżą przy północnej, bezwzględnej granicy 
zwartego zasięgu tego gatunku w tej części Europy. Jego polski zasięg obejmuje 
głównie wyżyny południowej Polski, w związku z czym na Wyżynie Śląskiej mamy 
do czynienia z granicą południową o charakterze lokalnym.

Festuca pseudodalmatica — pojedyncze stanowisko z okolic Gogolina (Pawlus, 
1985) jest najdalej na północ wysunięte w Polsce. Wyznacza ono północny kres za
sięgu omawianego taksonu w tej części Europy.

Festuca rupicola — stanowiska z zachodniego krańca Progu Środkowotriasowego 
leżą przy północnej granicy mniej więcej zwartego zasięgu tej trawy w Polsce 
i w Europie Środkowej.

Gentianella ciliata — stanowiska z zachodniej części Progu Środkowotriasowego 
i pojedyncze notowanie z północno-wschodniego krańca Wyżyny wyznaczają 
północną granicę tego gatunku w Polsce. Jednocześnie jest ona bezwzględnym kre
sem jego zasięgu.

Orobanche caryophyllacea — stanowisko tego gatunku z Garbu Woźnickiego 
(Celiński i in., 1976) jest usytuowane na północnym krańcu jego mniej więcej zwar
tego zasięgu w południowej Polsce, będącym także jego granicą w Europie.

Potentilla inclinata — przez północną część Wyżyny Śląskiej przebiega bez
względna północna granica jego zasięgu w Europie Środkowej.

Teucrium botrys — notowania z terenu Progu Środkowotriasowego wyznaczają 
północny kres występowania ożanki pierzastosiecznej w Polsce i w tej części Europy. 
Stanowiska polskie mają charakter wyspy oddalonej od zwartego zasięgu, obej
mującego zachód i południe Europy.

2. Gatunki osiągające granicę południową, południowo-wschodnią i południo
wo-zachodnią

Cirsium acaule — mniej lub bardziej zwarty zasięg tego gatunku obejmuje 
północną i zachodnią Polskę. Stanowiska na Wyżynie Śląskiej są najdalej na połud
niowy wschód wysunięte w Polsce i jednocześnie wyznaczają południowo-wschodnią 
granicę jego całego zasięgu.

Pulsatilla patens — stanowiska z okolic Jaworzna i Bukowna należą do najbar
dziej na południe wysuniętych w Polsce. Przez południową Polskę przebiega połu
dniowo-zachodnia granica zwartego zasięgu tego gatunku.

Ponadto wiele gatunków, na ogół dość szeroko rozprzestrzenionych na znacznym 
obszarze Polski, na Wyżynie Śląskiej osiąga swoją lokalną granicę południową. Są to 
przede wszystkim te taksony, których całkowicie brak na terenie Karpat, lub które są 
tam spotykane sporadycznie. Do tej grupy należą: Achillea collina, Achillea pan-

98



nonica, Anthericum ramosum, Campanula sibirica, Falcaria vulgaris, Koeleria ma- 
crantha, Peucedanum cervaria, Phleum phleoides, Potentilla arenaria, Prunella 
grandiflora, Seseli annuum, Silene otites, Stachys recta, Thesium linophyllon, Trifo
lium rubens, Verbascum lychnitis, Veronica spicata, Vicia tenuifolia, Viola rupestris 
oraz — omówione już wcześniej — Anemone sylvestris i Asperula cynanchica. Ich 
najdalej na południe wysunięte stanowiska na Wyżynie znajdują się zwykle na tere
nie Zrębowych Pagórów Libiąskich bądź Imielińskich. Do omawianej grupy można 
zaliczyć także Scorzonera purpurea — gatunek podawany tylko z jednego stanowi
ska na zachodnim krańcu Progu Środkowotriasowego, gdzie osiąga południowy kres 
swojego zachodniego zasięgu w Polsce.

3. Gatunki osiągające granicę zachodnią
Elymus hispidus subsp. hispidus — w Polsce takson ten występuje prawie 

wyłącznie w pasie wyżyn południowej Polski (Szczepaniak, 2001). Na Wyżynie 
Śląskiej osiąga zachodnią granicę swojego mniej więcej zwartego polskiego zasięgu.

Elymus hispidus subsp. barbulatus — jego polski zasięg ograniczony jest rów
nież do wyżyn południowej Polski, a stanowiska z południowo-wschodniej części 
Wyżyny są położone na jego zachodnim krańcu.

Erysimum odoratum — polski zasięg tego gatunku jest „wyspą” oderwaną od 
jego zwartego zasięgu, do którego nawiązują nieliczne notowania z Wyżyny Lubel
skiej. Stanowiska z rejonu Bolesławia i Starego Olkusza (Nowak, 1997b. 1999) wy
znaczają zachodni kres tego zasięgu cząstkowego.

Thalictrum simplex — w Polsce gatunek ten osiąga zachodnią granicę swego 
zasięgu ogólnego i znany jest tylko ze wschodniej części kraju. Od dawna nie po
twierdzone stanowiska z okolic Tarnowskich Gór (Schube, 1903a) wyznaczają bez
względny kres jego zasięgu.

Thymus austriacus — polski zasięg tego gatunku to także „wyspa” oddalona od 
głównego areału jego występowania, a stare nie potwierdzone notowania z okolic Ja
worzna (Pawłowski, 1967) leżały na jej zachodniej granicy.

Thymus glabrescens — zasięg tej macierzanki w Polsce jest również „wyspą”, 
lecz ma ona także pojedyncze stanowiska poza nim (Pawłowski, 1967). W okoli
cach Jaworzna gatunek ten osiąga zachodnią granicę swego zwartego polskiego za
sięgu.

4. Gatunki osiągające granicę wschodnią i północno-wschodnią
Bromus erectus — stanowiska na Wyżynie Śląskiej są usytuowane przy 

północno-wschodniej granicy mniej więcej zwartego zasięgu tej trawy w południowej 
części Polski. W Polsce osiąga ona swoją granicę zachodnią, której kształt przypomi
na literę C.

Cerastium brachypetalum — przez teren Polski przebiega wschodnia granica za
sięgu omawianego gatunku w tej części Europy. Jej kształt przypomina nieco literę C. 
Stanowiska z Wyżyny Śląskiej wyznaczają północno-wschodni kres zasięgu rogowni- 
cy drobnokwiatowej w południowej Polsce.
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Chamaecytisus supinus — stanowiska z północnej części Wyżyny wyznaczają 
bezwzględną północno-wschodnią granicę zasięgu szczodrzeńca główkowatego, a sta
nowiska z części południowej leżą w jej pobliżu.

Scabiosa canescens — przez Wyżynę Śląską biegnie południowy odcinek 
wschodniej granicy mniej więcej zwartego zasięgu tego gatunku; dalej na wschodzie 
— na Wyżynie Małopolskiej, znajduje się jego oderwana „wyspa”.

Scabiosa columbaria — wschodnia granica gatunku przebiegająca przez Polskę 
przypomina literę C, a stanowiska z północy Wyżyny leżą na północno-wschodnim 
krańcu południowo-zachodniej części jego polskiego zasięgu.

5. Gatunki zbliżające się do swej granicy występowania w Polsce
Chamaecytisus ratisbonensis — na Wyżynie Śląskiej, a zwłaszcza w jej części 

północnej, gatunek ten zbliża się do północno-zachodniego kresu swego zwartego za
sięgu.

Potentilla neumanniana — stanowiska z Wyżyny Śląskiej znajdują się w pobliżu 
północno-wschodniej granicy zasięgu pięciornika wiosennego w Polsce i w Europie 
Środkowej (przebiega ona mniej więcej wschodnim obrzeżem Wyżyny Krakow
sko-Częstochowskiej).

6. Gatunki osiągające na Wyżynie Śląskiej granice jednego ze swoich polskich 
zasięgów cząstkowych

a) granicę północną
Asperula tinctoria — stanowiska z zachodniej części Progu Środkowotriasowego 

są usytuowane na północnym krańcu południowopolskiego zasięgu gatunku, a jedno
cześnie wyznaczają północno-wschodnią granicę obszaru występowania marzanki 
barwierskiej w południowo-zachodniej Polsce.

Gentiana cruciata — stanowiska z Wyżyny Śląskiej wyznaczają północny kra
niec dość zwartego zasięgu tej goryczki w południowej Polsce.

Orobanche elatior —- stanowiska z Wyżyny Śląskiej leżą przy północnej granicy 
rozproszonego zasięgu zarazy wielkiej w południowej Polsce.

Orobanche lutea — gatunek na terenie południowej Polski jest rozproszony, 
a wyraźna koncentracja stanowisk znajduje się w południowej części Wyżyny Śląskiej 
i na terenach bezpośrednio do niej przyległych. Stanowiska usytuowane na północy 
Wyżyny wyznaczają północny kraniec tego ośrodka i są jednocześnie północną gra
nicą zasięgu zarazy czerwonawej w południowej Polsce.

b) granicę zachodnią
Campanula sibirica — nieliczne stanowiska tego gatunku z południowo-wschod

niej części Wyżyny Śląskiej nawiązują do jego zwartego zasięgu, obejmującego wy
żyny południowej Polski i leżą na jego zachodniej granicy. Nie potwierdzane od 
dawna stanowiska z południowo-zachodniego krańca Wyżyny należały do jego oder
wanej „wyspy” na zachodzie.

Libanotis pyrenaica — jeden z ośrodków częstego występowania tego gatunku 
w Polsce obejmuje Wyżynę Krakowsko-Częstochowską i wschodnią część Progu 
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Środkowotriasowego, a stanowiska z okolic Rogoźnika i Wojkowic wyznaczają jego 
kres zachodni.

Thesium linophyllon — stanowiska z południowo-wschodniej części Wyżyny 
nawiązują do zwartego zasięgu leńca pospolitego, obejmującego południowopolskie 
wyżyny i znajdują się na jego zachodnim obrzeżu.

c) granicę wschodnią i południowo-wschodnią
Avenula pratensis — stanowiska tej trawy usytuowane na zachodnim krańcu Pro

gu Środkowotriasowego wyznaczają wschodni kres jej cząstkowego zasięgu, obej
mującego południowo-zachodnią Polskę.

Scorzonera purpurea — nie potwierdzone od dawna stanowisko z południowo- 
-zachodniego krańca Wyżyny jest najdalej na południowy wschód wysuniętym stano
wiskiem zachodniego zasięgu tego taksonu w Polsce.

Jeśli nie weźmie się pod uwagę gatunków mających na Wyżynie Śląskiej lokalne 
granice zasięgowe (jest to głównie granica południowa), to najliczniejsi okażą się 
przedstawiciele elementu kierunkowego z granicą północną (8 gatunków). Rośliny te 
przeważnie osiągają bezwzględne granice swych zasięgów, a czasem — granice za
sięgów zwartych. Największą koncentrację stanowisk wykazują w południowych re
gionach Wyżyny (ryc. 166 a). Przedstawiciele omawianej grupy reprezentują różne 
elementy geograficzne, lecz większość z nich ma centra swego występowania na 
południe, południowy zachód lub południowy wschód od Polski. Są to zarówno 
gatunki subirano-turańskie, środkowoeuropejsko-pannońskie, środkowoeuropejskie, 
eurosyberyjskie, jak i reprezentanci elementu łącznikowego holarktyczno-śródziemno- 
morskiego.

Drugą pod względem liczebności grupę stanowią taksony mające na Wyżynie 
swoją granicę zachodnią (6 gatunków). Osiągają tutaj albo bezwzględne kresy swych 
zasięgów, albo granice zasięgów wyspowych. Ich stanowiska są skupione tylko we 
wschodniej części Wyżyny (ryc. 166 c). Większość z nich to rośliny pontyjsko-pan- 
nońskie (3) lub subirano-turańskie (2), spotykane prawie wyłącznie na wyżynach 
południowej Polski. Tylko jeden gatunek należący do tej grupy reprezentuje element 
eurosyberyjski wschodni, a jego rozproszony zasięg obejmuje całą wschodnią Polskę.

Grupa gatunków osiągających na Wyżynie Śląskiej granicę wschodnią i północ
no-wschodnią liczy 5 taksonów. Można je spotkać na całym obszarze Wyżyny, ale 
większą koncentrację wykazują na jej południu i na zachodzie (ryc. 166 d). Są to albo 
rośliny środkowoeuropejskie o zachodnim typie zasięgu (2), albo reprezentanci ele
mentu łącznikowego holarktyczno-śródziemnomorskiego (3). Na Wyżynie dochodzą 
do absolutnych granic swych zasięgów lub do granic zasięgów zwartych.

Najmniej liczne (2) są gatunki mające na Wyżynie południowe granice swych za
sięgów ogólnych, a ich stanowiska są tu rozproszone (ryc. 166 b). Reprezentują pod- 
element środkowoeuropejski, w jednym przypadku o wschodnim typie zasięgowym 
(granica południowa), a w drugim — o zachodnim (granica południowo-wschodnia). 
Grupa roślin osiągających na Wyżynie, a zwłaszcza na jej południowych obrzeżach, 
granicę południową okazuje się znacznie liczniejsza, jeśli włączy się do niej taksony
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Rye. 166. Koncentracja gatunków osiągających na Wyżynie Śląskiej granice swoich zasięgów; maksymalna średnica koła oznacza 4 gatunki na jednostkę 
kartogramu
Fig. 166. Concentration of species reaching their range limits in the Silesian Upland; maximum diameter of a circle means 4 species per cartogramme unit

Rye. 166 a. Gatunki osiągające granicę północną
Fig. 166 a. Species reaching their northern limit

Rye. 166 b. Gatunki osiągające granicę południową i południowo-wschodnią
Fig. 166 b. Species reaching their southern and south-eastern limits



Rye. 166 c. Gatunki osiągające granicę zachodnią
Fig. 166 c. Species reaching their western limit

Ryc. 166 d. Gatunki osiągające granicę wschodnią i północno-wschodnią
Fig. 166 d. Species reaching their eastern and north-eastern limits103



dochodzące tu do południowego kresu swego lokalnego zasięgu w Polsce. Są to ga
tunki kserotermiczne o różnym charakterze geograficznym, dla których na terenie 
Karpat i Pogórza Karpackiego nie ma sprzyjających warunków edaficznych i klima
tycznych.

Rozmieszczenie gatunków osiągających na Wyżynie Śląskiej granice zasięgowe 
jest wypadkową oddziaływania różnych czynników. Odzwierciedla ono przede 
wszystkim „mieszany” pod względem geograficznym charakter flory tego obszaru 
oraz sugeruje różne drogi migracji kserotermów na jego teren.

3.4.3. Lokalne zasięgi gatunków

Gatunki kserotermiczne są na Wyżynie Śląskiej rozmieszczone nierównomiernie, 
a wiele z nich jest przywiązanych tylko do pewnych jej regionów (ryc. 167 a, b). Na 
podstawie analizy lokalnego rozmieszczenia gatunków kserotermicznych Wyżyny wy
odrębniono 6 grup reprezentujących różne typy ich lokalnych zasięgów. Zostały one 
przedstawione w tab. 5. Najliczniejsze są 2 pierwsze grupy, do których należą gatunki 
notowane na przeważającym obszarze Wyżyny. Pozostałe są reprezentowane przez 
kilkanaście, kilka, a jedna — przez pojedynczy takson. Kilku gatunków nie udało się 
zaliczyć do żadnej grupy. Poniżej przedstawiono krótką charakterystykę poszczegól
nych grup.

1. Gatunki notowane na całym obszarze Wyżyny Śląskiej, ale znacznie częstsze 
w jej części południowej (ryc. 168 a)

Ten typ rozmieszczenia wykazują przede wszystkim pospolite kserotermy, które 
są stałymi składnikami fitocenoz muraw kserotermicznych i największą koncentrację 
stanowisk mają na obszarach występowania wapieni, ale rosną też na wielu innych 
suchych i ciepłych siedliskach, w tym także na glebach piaszczystych i na siedliskach 
synantropijnych. Ich rozmieszczenie przedstawia się podobnie jak w przypadku 
wszystkich 101 kserotermów (ryc. 167 b), lecz koncentracja w poszczególnych kwa
dratach — zwłaszcza na południu Wyżyny — jest mniejsza.

Omawiane gatunki można podzielić na 2 podgrupy. Do pierwszej należą rośliny 
mniej więcej równomiernie rozmieszczone na południu Wyżyny. W większości są to 
taksony bardzo często notowane. Z kolei do podgrupy drugiej zaliczono kserotermy, 
które największą koncentrację stanowisk mają w południowo-wschodnich regionach 
Wyżyny. Są to przeważnie rośliny preferujące miejsca otwarte, silnie nasłonecznione 
i takie, gdzie roślinność nie jest zbyt zwarta. Niektóre z nich (Acinos arvensis, Cen
taurea stoebe, Jovibarba sobolifera, Viola rupestres) pojawiają się często tam, gdzie 
zostaje odsłonięta skała wapienna, a więc na terenie różnego rodzaju wyrobisk. Ich 
szczególnie liczne występowanie na południowym wschodzie Wyżyny można tłu
maczyć faktem, że właśnie tam znajduje się najwięcej tego typu siedlisk. Z kolei
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Rye. 167. Koncentracja gatunków kserotermicznych i ciepłolubnych na Wyżynie Śląskiej
Fig. 167. Concentration of xerothermic and termophilous species in the Silesian Upland
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Rye. 167 a. Wszystkie gatunki na kartogramach; maksymalna średnica 
koła oznacza 86 gatunków na jednostkę kartogramu
Fig. 167 a. All species in the cartogrammes; maximum diameter of a circ
le means 86 species per cartogramme unit

Rye. 167 b. Tak zwane właściwe kserotermy; maksymalna średnica koła 
oznacza 59 gatunków na jednostkę kartogramu
Fig. 167 b. So-called real xerotherms; maximum diameter of a circle 
means 59 species per cartogramme unit105



Tabela 5
Typy lokalnych zasięgów gatunków kserotermicznych na Wyżynie Śląskiej

Table 5
Ty pes of local ranges of xerothermic species in the Silesian Upland

1. Gatunki notowane na całym obszarze Wyżyny, ale znacznie częstsze w jej części południowej 
(Species recorded in the whole area of the Silesian Upland but more frequent in its southern part):

a) gatunki rozmieszczone w południowej części Wyżyny mniej więcej równomiernie (species more 
or less regularly distributed in the area of southern part of the Upland):
Achillea collina Coronilla varia
Agrimonia eupatorio Medicago falcata
Ajuga genevensis Ranunculus bulbosus
Allium oleraceum Scabiosa ochroleuca
Centaurea scabiosa

b) gatunki mające wyraźne zagęszczenie stanowisk na południowym wschodzie Wyżyny (species 
having a distinct concentration of localities in the south-eastern part of the Upland):
Acinos arvensis Dianthus carthusianorum
Anthyllis vulneraria Festuca trachyphylla
Artemisia campestris Geranium sanguineum
Campanula glomerata Jovibarba sobolifera
Centaurea stoebe Peucedanum oreoselinum
Chamaecytisus ratisbonensis Viola rupestris

2. Gatunki notowane głównie na obszarach występowania wapieni (Species recorded mainly on the 
areas of carbonate rock occurence):

a) gatunki notowane na obszarach występowania wapieni na całej Wyżynie (species recorded in the 
whole area of the region in places where carbonate rocks occur):
Anemone sylvestris 
Astragalus cicer 
Bromus erectus 
Carex montana
Carlina acaulis 
Crepis praemorsa 
Filipéndula vulgaris 
Fragaria viridis 
Gentianella ciliata 
Orobanche lutea 
Peucedanum cervaria

Polygala comosa
Potentilla heptaphylla
Potentilla neumanniana
Salvia pratensis
Salvia verticillata
Sanguisorba minor
Stachys recta
Verónica spicata
Vicia tenuifolia
Viola hirta

b) gatunki o największej koncentracji stanowisk na południowym wschodzie (species with the gre
atest concentration of localities in the south-eastern part of the region):
Arabis hirsuta
Asperula cynanchica
Anthericum ramosum
Brachypodium pinnatum
Carex caryophyllea
Falcaría vulgaris
Helianthemum nummularium
Melampyrum arvense

Ononis spinosa 
Phleum phleoides 
Prunella grandiflora
Seseli annuum 
Thalictrum minus 
Trifolium montanum 
Verbascum lychnitis 
Veronica teucrium

3. Gatunki występujące wyłącznie lub prawie wyłącznie w południowej części Wyżyny (Species 
occuring exclusively, or almost exclusively, in the southern part of the Silesian Upland):

a) gatunki rozmieszczone mniej więcej równomiernie (species more or less regularly distributed):
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Achillea pannonica Petrorhagia proliféra
Cerastium pumilum Teucrium botrys
Gentiana cruciata Vincetoxicum officinale
Origanum vulgare

b) gatunki wykazujące tu lokalną dysjunkcję (species revealing here the local disjunction):
Allium montanum Festuca rupicola
Astragalus danicus Orobanche purpurea
Campanula sibirica Potentilla arenaria
Cerastium brachypetalum Silene otites

4. Gatunki notowane tylko we wschodniej części Wyżyny (Species recorded only in the eastern part 
of the Upland):

a) gatunki rozproszone na całynt obszarze wschodniej części Wyżyny (species scattered in the whole 
area of the eastern part of the Upland):
Koeleria macrantha Orobanche elatior
Orchis militaris Thymus glabrescens
Orobanche caryophyllacea

b) gatunki notowane tylko w części południowo-wschodniej (species recorded only in the south- 
-eastern part of the region):
Elymus hispidus subsp. hispidus Orobanche alsatica
Elymus hispidus subsp. barbulatus Thesium linopyllon
Erysimum odoratum Thymus austriacus
Libanotis pyrenaica

5. Gatunki notowane tylko w części północnej i zachodniej Wyżyny (Species recorded only in the 
northern and western parts of the Upland):

a) gatunki o zasięgu zachodnim i północno-zachodnim (species having western and north-western 
range):
Potentilla inclinata Scabiosa columbaria
Scabiosa canescens 

b) gatunki o zasięgu południowo-zachodnim (species having south-western range):
Asperula tinctoria Festuca pseudodalmatica
Aster amellus Scorzonera purpurea
Avenula pratensis

6. Gatunki notowane na południu i zachodzie Wyżyny (Species recorded in the southern and western 
parts of the Upland):
Chamaecytisus supinus

Chamaecytisus ratisbonensis, również należący do omawianej grupy, zbliża się na 
Wyżynie Śląskiej do swej północno-zachodniej granicy zasięgu i pewne „rozrzedze
nie” jego stanowisk na północy i na zachodzie regionu może być spowodowane tym 
faktem.

2. Gatunki notowane głównie na obszarach występowania skał węglanowych 
(ryc. 168 b)

Większość gatunków o takim rozmieszczeniu była często notowana w dobrze 
wykształconych murawach, a zwłaszcza w fitocenozach Adomdo-Brachypodietum. 
Zasięg omawianej grupy obejmuje przede wszystkim teren Progu Środkowotriaso- 
wego, Niecki Wilkoszyńskiej, Zrębowych Pagórów łmielińskich i Libiąskich oraz
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108 Rye. 168. Koncentracja gatunków reprezentujących poszczególne typy lokalnych zasięgów; maksymalna średnica koła oznacza 31 gatunków na jednostkę 
kartogramu
Fig. 168. Concentration of species representing particular types of local ranges; maximum diameter of a circle means 31 species per cartogramme unit
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Rye. 168 a. Gatunki notowane na całym obszarze Wyżyny Śląskiej, ale 
znacznie częstsze w jej części południowej
Fig. 168 a. Species recorded in the whole area of the Silesian Upland but 
more frequently noted in its southern part

Rye. 168 b. Gatunki notowane głównie na obszarach występowania skał 
węglanowych
Fig. 168 b. Species recorded mainly on the areas of carbonate rocks 
occurrence



Fig. 168 d. Species occurring only in the southern part of the Silesian 
Upland and revealing the local disjunction

Fig. 168 c. Species occurring exclusively, or almost exclusively, in the 
southern part of the Silesian Upland
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Rye. 168 e. Gatunki notowane tylko we wschodniej części Wyżyny 
Śląskiej
Fig. 168 e. Species recorded only in the eastern part of the Silesian 
Upland

Rye. 168 f. Gatunki notowane tylko w północnej i zachodniej części 
Wyżyny Śląskiej
Fig. 168 f. Species recorded only in the northern and the western part of
the Silesian Upland



Garbu Woźnickiego, a ponadto wschodnią część Płaskowyżu Bytomsko-Katowickie- 
go oraz miejscami Dolinę Górnej Warty —■ tam, gdzie znajdują się wzgórza „świad- 
ki” zbudowane z wapieni jurajskich.

Jest to grupa najliczniejsza. Podzielono ją na 2 podgrupy. Do pierwszej zaliczono 
kserotermy notowane mniej więcej jednakowo często na obszarach występowania wa
pieni na całej Wyżynie, a do drugiej te, które mają największą koncentrację stano
wisk w jej południowo-wschodniej części.

Część przedstawicieli podgrupy pierwszej to gatunki dość równomiernie roz
mieszczone na terenach wymienionych wcześniej regionów Wyżyny Śląskiej. Należą 
tu zarówno rośliny pospolite (np. Salvia verticillata, Fragaria viridis, Carlina acan
tis), jak i rzadsze, rozproszone na tym terenie (Bromus erectus, Gentianella ciliata) 
lub bardzo rzadkie (Anemone sylvestris, Crépis praemorsa). Z kolei inne gatunki (Po- 
tentilla heptaphyla, P. neumanniana, Salvia pratensis, Vicia tenuifolia), choć ich za
sięg na ogół pokrywa się z rozmieszczeniem wapieni, wykazują większą koncentrację 
tylko w niektórych regionach Wyżyny.

Większość kserotermów z podgrupy drugiej stanowią rośliny bardzo częste lub 
częste w murawach południowo-wschodnich regionów Wyżyny Śląskiej. Stanowiska 
wielu z nich nawiązują do ich zwartych zasięgów obejmujących wyżyny południowej 
Polski lub Wyżynę Małopolską i usytuowane są, jak wynika to z Atlasu rozmieszcze
nia ros'lin naczyniowych w Polsce (Zając A., Zając M., 2001), na ich zachodnim 
obrzeżu. Tak jest m.in. w przypadku Asperula cynanchica, Falcaría vulgaris, Phleum 
phleoides, Prunella grandiflora, Seseli annuum i Thalictrum minus.

3. Gatunki występujące wyłącznie lub prawie wyłącznie w południowej części 
Wyżyny (ryc. 168 c)

Gatunki zaliczone do tej grupy notowano wyłącznie lub prawie wyłącznie na ob
szarach występowania wapieni na południu Wyżyny. Przeważnie nie sięgają one da
lej na północ niż poza teren Progu Środkowotriasowego. Stanowiska większości 
z nich są rozmieszczone na ogół równomiernie. Brak ich tylko w środkowej części 
Progu (na terenie Pagórów Sarnowskich, Garbu Laryszowskiego, a czasami także 
Płaskowyżu Tarnowickiego), gdzie wapienie rzadko wychodzą na powierzchnię. Nie
co innym rozmieszczeniem charakteryzuje się jedynie Gentiana cruciata, która ma 
najwięcej stanowisk właśnie na Płaskowyżu Tarnowickim i Garbie Laryszowskim. 
Jest to grupa niezbyt liczna (15 gatunków), a rośliny należące do niej są przeważnie 
niezbyt częste lub rzadkie, a nawet bardzo rzadkie. Część z nich na Wyżynie 
Śląskiej osiąga północną granicę swego zasięgu. Również i tę grupę można podzielić 
na 2 podgrupy.

Do pierwszej należą gatunki spotykane na terenie całej południowej części Wyży
ny, a najczęściej notowanymi wśród nich są: Achillea pannonica, Petrorhagia prolifé
ra, Origanum vulgare oraz Teucrium botrys. Szczególnie interesująca jest podgrupa 
druga (ryc. 168 d), w której znalazło się 8 gatunków wykazujących na Wyżynie lo
kalną dysjunkcję. Mają one stanowiska w południowo-wschodniej oraz południo
wo-zachodniej części tego obszaru, a w jego części środkowej posiadają — znaczną 
w skali lokalnej — przerwę zasięgową. Większość z nich to taksony bardzo rzadkie, 
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notowane na nielicznych, a czasem nawet pojedynczych stanowiskach zlokalizowa
nych na przeciwległych krańcach Wyżyny, jak np. Astragalus danicus czy Oroban- 
che purpurea. Natomiast 3 gatunki charakteryzuje wyraźna koncentracja stanowisk 
na jednym z krańców Wyżyny. Potentilla arenaria i Silene otites mają znacznie wię
cej stanowisk na jej południowym wschodzie, Festuca rupicola zaś występuje głów
nie w części południowo-zachodniej.

4. Gatunki notowane tylko we wschodniej części Wyżyny (ryc. 168 e)
Grupa liczy 12 taksonów, z których większość to rośliny rzadkie lub bardzo rzad

kie na Wyżynie. Są one albo rozproszone w całej wschodniej części, albo mają sta
nowiska skupione na jej południowo-wschodnim krańcu. Wiele z nich osiąga na 
Wyżynie zachodnią granicę swego zasięgu w Polsce lub zachodnią granicę zasięgu 
lokalnego. Polskie areały kilku z nich (Ely mus hispidas subsp. barbulatus, E. hispi- 
dus subsp. hispidus, Thymus austriacus, Th. glabrescens, Erysimum odoratum) są 
ograniczone wyłącznie (z wyjątkiem pojedynczych stanowisk niektórych z tych ga
tunków) do wyżyn południowej Polski, a zwłaszcza do terenu Wyżyny Małopolskiej.

5. Gatunki notowane tylko w zachodniej i północno-zachodniej części Wyżyny 
(ryc. 168 f)

Taki typ rozmieszczenia wykazuje 8 gatunków. Podobnie jak przedstawiciele gru
py omówionej poprzednio, również i one są rzadkie i bardzo rzadkie na terenie Wy
żyny. Wiele ich stanowisk nie było od dawna potwierdzanych. Niektóre rośliny 
należące do tej grupy osiągają na Wyżynie wschodnią, południowo-wschodnią lub 
północno-wschodnią granicę swego zasięgu ogólnego, a inne — granicę wschodnią 
dla zasięgu lokalnego. Są wśród nich również taksony dochodzące tu do północnego 
kresu swego występowania. Podobnie jak w przypadku grupy poprzedniej, w ramach 
zachodniego zasięgu wyróżniają się 2 podgrupy: rośliny spotykane na zachodzie 
i północnym zachodzie Wyżyny Śląskiej oraz rośliny notowane tylko na zachodnim 
krańcu Progu Środkowotriasowego.

6. Gatunki notowane na południu i na zachodzie Wyżyny
Należy tu tylko jeden gatunek — Chamaecytisus supinus, który reprezentuje ele

ment geograficzny subśródziemnomorsko-pannoński i w północnej części Wyżyny 
Śląskiej osiąga bezwzględny północno-wschodni kres swego zasięgu.

Lokalne zasięgi kserotermów na obszarze Wyżyny Śląskiej mają ścisły związek 
nie tylko z rozmieszczeniem gleb węglanowych, lecz także z zasięgami poszczegól
nych gatunków w skali Polski, a co za tym idzie — ze szlakami ich migracji na zie
mie polskie w okresie polodowcowym. Nie bez znaczenia są też: charakter szaty 
roślinnej poszczególnych regionów Wyżyny oraz oddziaływania antropogeniczne.
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3.4.4. Prawdopodobne szlaki migracji

Migracja gatunków kserotermicznych na ziemie polskie w okresie polodowcowym 
była przedmiotem zainteresowania wielu geobotaników (Szafer, 1927, 1950; Czubiń- 
ski, 1950; Cyunel, 1959; Pawłowska, 1972). Rośliny te są bowiem grupą bardzo in
teresującą pod względem fitogeograficznym. Szczególnie licznie napływały one na 
ziemie polskie u schyłku ostatniego glacjału lub starszego postglacjału. Ich wędrów
kom sprzyjały wtedy rozległe tereny bezleśne, słabo wyługowane z węglanu wapnia 
gleby oraz suchy, choć zimny klimat kontynentalny. Rolę ważnych szlaków migracyj
nych odgrywały krawędzie pradolin rzecznych oraz tereny lessowe. Najkorzystniejszy 
dla migracji roślin kserotermicznych był prawdopodobnie okres preborealny, kiedy to 
rozwój zbiorowisk leśnych nie nadążał za szybkim ociepleniem klimatu, a tworzące 
się lasy były początkowo świetliste. Na wyżynach południowej Polski dogodne wa
runki do rozprzestrzeniania się kserotermów istniały też w okresie atlantyckim, 
w związku z pojawieniem się neolitycznej ludności rolniczej, która w pierwszej kolej
ności zasiedlała tu żyzne tereny lessowe, gdzie wypalała i karczowała lasy, stwarzając 
warunki dla rozwoju ciepłolubnych zarośli i muraw kserotermicznych (Motyka, 
1946; Pawłowska, 1972; Środoń, 1972; Ralska-Jasiewiczowa, 1991; Kornaś, 
Medwecka-Kornaś, 2002).

Odtworzenie dróg migracji gatunków kserotermicznych jest niestety trudne, gdyż 
— podobnie jak w przypadku większości innych roślin zielnych — nie zachowały się 
ich szczątki kopalne. Można bazować jedynie na aktualnych zasięgach. Uważa się, że 
były 3 główne drogi migracji roślin „stepowych” na teren Polski — szlak podolski, 
morawski i brandenbursko-pontorski. Pewną rolę, przynajmniej w przypadku niektó
rych gatunków, odegrały też przełomowe doliny Dunajca i Popradu oraz najniższe 
przełęcze w Beskidzie Niskim (Pawłowski, 1925; Cyunel, 1959; Medwecka-Kornaś, 
Kornaś, 1972; Pawłowska, 1972).

Wyżyna Śląska jest obszarem, na który gatunki kserotermiczne mogły docierać 
różnymi drogami. Usytuowanie w niedalekiej odległości od Bramy Morawskiej oraz 
sąsiedztwo z Wyżyną Krakowsko-Częstochowską i Wyżyną Małopolską od wschodu 
umożliwiało migrację na jej teren zarówno taksonom związanym ze szlakiem 
wschodnim (w tym podolskim), jak i morawskim. Gatunki wędrujące Bramą Mo
rawską docierały prawdopodobnie na Płaskowyż Głubczycki oraz Pogórze Cieszyń
skie. Z Płaskowyżu Głubczyckiego mogły się rozprzestrzeniać dalej, m.in. także 
w południowo-zachodnie obszary Wyżyny Śląskiej (Garb Chełmu oraz Działy Strze
leckie), a z Pogórza Cieszyńskiego — na jej południowo-wschodnie krańce (Zrębowe 
Pagóry Lędzińskie, Libiąskie i Imielińskie). Dla niektórych gatunków bardzo prawdo
podobna wydaje się też droga zachodnia, z ostoi środkowoniemieckiej przez dolinę 
środkowej Odry. Bliskie sąsiedztwo Karpat stwarzało również możliwości przybycia 
na Wyżynę Śląską roślinom związanym z drogą karpacką.

Poza brakiem danych paleobotanicznych, także usytuowanie Wyżyny Śląskiej na 
przecięciu się różnych szlaków wędrówek kserotermów oraz wtórny charakter muraw 
kserotermicznych tego regionu sprawiły, że dzisiejsze zasięgi większości analizowa
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nych taksonów nie pozwalają na jednoznaczne wskazanie, którą drogą przybyły one 
na jej teren. Poza tym nie można wykluczyć stosunkowo niedawnej migracji niektó
rych gatunków, gdyż wiele roślin kserotermicznych będących epizoochorami mogło 
wtórnie rozprzestrzeniać się na tereny pozbawiane roślinności leśnej przez człowieka. 
Współcześnie najlepiej widać to na przykładzie Teucrium botrys — gatunku, który 
pojawia się w różnych punktach Wyżyny, tam gdzie znajdują się wyrobiska wapie
nia.

Pomimo tych trudności spróbowano wskazać prawdopodobne szlaki migracji kse- 
rotermów na obszar Wyżyny Śląskiej. Dokonano tego na podstawie analizy ich roz
mieszczenia w południowej i zachodniej Polsce — opierając się na danych zawartych 
w Atlasie rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce (Zając A., Zając M., 2001), 
a także na Morawach i na czeskim Śląsku — na podstawie opracowań Śmardy (1963) 
oraz Pospiśila (1964, 1965). Analizowano też ogólne zasięgi poszczególnych ga
tunków, posługując się opracowaniami Meusela i jego wsp. (1965, 1978, 1992), Hul- 
téna i Friesa (1986) oraz publikacjami polskich autorów dotyczącymi poszczegól
nych taksonów (Pawłowski, 1967; Zieliński, 1974; Pawlus, 1983).

Biorąc pod uwagę prawdopodobne drogi migracji, wśród gatunków kserotermicz
nych Wyżyny wyróżniono 7 grup (tab. 6, ryc. 169).

1. Gatunki związane ze szlakiem wschodnim (10 gatunków)
Większość z nich to rośliny rzadkie, które można spotkać w różnych częściach 

Wyżyny. Najliczniejsze są jednak na jej południowym wschodzie (ryc. 169a). Niektó
re z nich (Elymus hispidus subsp. barbulatus, E. hispidus subsp. hispidus, Erysimum 
odoratum, Thalictrum simplex, Thesium linophyllon) osiągają tam zachodnią granicę 
swego zasięgu ogólnego bądź lokalnego. Częstsze są jedynie 2 taksony (Thalictrum 
minus, Viola rupestris). W omawianej grupie znalazły się zarówno rośliny o bardzo 
szerokich zasięgach ogólnych (eurosyberyjskie, holarktyczno-irano-turańskie, subira- 
no-turańskie, cyrkumborealne), jak i takie, których zasięg obejmuje mniejszy areał 
(środkowoeuropejskie wschodnie, środkowoeuropejsko-pontyjskie i pontyjsko-pannoń- 
skie).

2. Gatunki związane z Bramą Morawską (1 gatunek)
Jako gatunek, który migrował wyłącznie tą drogą, można wskazać tylko 1 takson. 

Jest nim Chamaecytisus supinus reprezentujący element subśródziemnomorsko-pan- 
noński i dochodzący na terenie Wyżyny do swej północno-wschodniej granicy.

3. Gatunki związane ze szlakiem wschodnim i szlakiem morawskim (33 gatunki)
Do tej grupy zaliczono kserotermy, które na Wyżynę Śląską mogły dotrzeć dwo

ma wymienionymi drogami. Znalazło się tu jednak także 6 taksonów, które przybyły 
jednym z tych dwóch szlaków (tab. 6,. grupa 3a). Należą do nich Thymus austriacus 
i T. glabrescens, które do południowej Polski dotarły najprawdopodobniej tylko 
jedną z tych dróg, lecz ich współczesne rozmieszczenie nie pozwala na jednoznacz
ne wskazanie żadnej z nich. Są tu również 2 gatunki (Asperula tinctoria i Aster
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Rye. 169. Koncentracja gatunków związanych z poszczególnymi szlakami migracji na Wyżynę Śląską; maksymalna średnica kola oznacza 18 gatunków 
na jednostkę kartogramu
Fig. 169. Concentration of species associated with particular migration routes to the Silesian Upland; maximum diameter of a circle means 18 species per 
cartogramme unit

Rye. 169 a. Gatunki związane ze szlakiem wschodnim
Fig. 169 a. Species associated with the eastern route

Rye. 169 b. Gatunki związane z Bramą Morawską
Fig. 169 b. Species associated with the Moravian Gate115
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Rye. 169 e. Gatunki związane ze szlakiem morawskim i zachodnim
Fig. 169 e. Species associated with the Moravian and the western routes

Rye. 169 f. Gatunki związane ze szlakiem morawskim i karpackim
Fig. 169 f. Species associated with the Moravian and the Carpathian routes117



Tabela 6
Prawdopodobne szlaki migracji gatunków kserotermicznych na Wyżynę Śląską

Table 6
Probable migration routes of the xerotherms to the Silesian Upland

1. Gatunki związane ze szlakiem wschodnim (w tym podolskim) (Species associated with the eastern 
route (including the Podolian)):

Anemone sylvestris
Elymus hispidas subsp. hispidas
Elymus hispidas subsp. barbulatus
Erysimum odoratum
Koeleria macrantha 

Pulsatilla patens
Thalictrum minus
Thalictrum simplex 
Thesium linophyllon 
Viola rupestris

2. Gatunki związane z Bramą Morawską (Species associated with the Moravian Gate):
Chamaecytisus supinus

3. Gatunki związane ze szlakiem wschodnim i szlakiem morawskim (Species associated with the ea
stern and Moravian routes):

a) gatunki, które najprawdopodobniej wędrowały jednym z tych szlaków, lecz trudno wskazać, 
którym (species which have probably migrated by one of the routes but it is hard to point out for 
certain by which one):
Asperula tinctoria Orobanche alsatica
Aster amellus Thymus austriacus
Festuca pseudodalmatica Thymus glabrescens

b) gatunki, które najprawdopodobniej wędrowały obydwoma szlakami (species probably associated 
with both routes):
Achillea collina BM Orchis militaris
Achillea pannonica
Allium montanum
Asperula cynanchica E
Astragalus cicer
Astragalus danicus E
Campanula sibirica E
Chamaecytisus ratisbonensis E 
Crepis praemorsa
Falcaria vulgaris E
Festuca rupicola
Gentiana cruciata E
Helianthemum nummularium E 
Libanotis pyrenaica BM

Orobanche caryophyllacea 
Orobanche elatior BM 
Orobanche lútea BM 
Peucedanum cervaria 
Potentilla arenaria E 
Potentilla heptaphylla BM 
Prunella grandiflora 
Scabiosa ochroleuca 
Seseli annuum 
Stachys recta 
Trifolium rubens 
Verónica teucrium

4. Gatunki związane ze szlakiem zachodnim (Species associated with the western route):
Cerastium brachypetalum
Cirsium acaule

Scabiosa canescens
Scabiosa columbaria

Saxifraga tridactylites Scorzonera purpurea
5. Gatunki związane ze szlakiem morawskim oraz szlakiem zachodnim (Species associated with the 

Moravian and western routes):
Avenula pratensis
Bromus erectus w
Cerastium pumilum
Ononis spinosa BM

6. Gatunki związane ze szlakiem morawskim oraz
Moravian and Carpathian routes):
Carlina acaulis

Petrorhagia proliféra
Potentilla inclinata
Potentilla neumanniana
Teucrium botrys BM

szlakiem karpackim (Species associated with the

Gentianella ciliata
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7. Gatunki, dla których trudno wskazać drogi migracji (Species for which it is difficult to point out 
the migration routes):
Acinos arvensis 
Agrimonia eupatorio 
Ajuga genevensis 
Allium oleraceum 
Anthericum ramosum 
Anthyllis vulneraria 
Arabis hirsuta 
Artemisia campestris 
Brachypodium pinnatum 
Campanula glomerata 
Carex caryophyllea 
Carex montana E 
Carlina vulgaris 
Centaurea scabiosa 
Centaurea stoebe 
Coronilla varia 
Dianthus carthusianorum 
Festuca trachyphylla 
Filipéndula vulgaris 
Fragaria viridis 
Geranium sanguineum

Hypochoeris maculata 
Jovibarba sobolifera 
Medicago falcata 
Melampyrum arvense
Origanum vulgare 
Orobanche purpurea
Peucedanum oreoselinum 
Phleum phleoides E 
Polygala comosa
Ranunculus bulbosas 
Salvia pratensis
Salvia verticillata
Sanguisorba minor 
Silene otites E
Trifolium montanum 
Verbascum lychnitis
Veronica spicata
Vicia tenuifolia
Vincetoxicum hirundinaria
Viola liirta

Objaśnienia:
— prawdopodobnie większa rola Bramy Morawskiej,
— prawdopodobnie większa rola szlaku wschodniego,
— prawdopodobnie większa rola szlaku zachodniego.

Explanations:
BM — probably greater role of the Moravian Gate, 
E — probably greater role of the eastern route,

— probably greater role of the western route.

amellus), które na teren wyżyn południowopolskich migrowały z kierunku wschod
niego, lecz na Wyżynie Śląskiej mają stanowiska, które — z powodu swego usytuo
wania tylko w zachodniej części regionu — nawiązują do szlaku morawskiego. 
Z kolei 2 inne taksony (Festuca pseudodalmatica i Orobanche alsatica) mają tu po
jedyncze stanowiska, których związek z żadnym z obydwu szlaków nie jest zbyt 
wyraźny.

Wśród kserotermów, które na badany teren mogły przybyć zarówno ze wschodu, 
jak i przez Bramę Morawską (tab. 6, grupa 3b), są zarówno rośliny częste, będące tu 
stałymi komponentami muraw, jak i bardzo rzadkie. Ich stanowiska znajdują się 
przede wszystkim na południu Wyżyny, a zwłaszcza na jej południowym wschodzie 
i południowym zachodzie (ryc. 169 c). Większość gatunków częstych wykazuje wy
raźną koncentrację na południowym wschodzie Wyżyny. Inne taksony są rozmiesz
czone mniej więcej równomiernie w jej wschodniej części lub na obszarach 
występowania skał węglanowych, a pojedyncze mają najwięcej stanowisk na po
łudniowym zachodzie. Znalazły się tu także rośliny wykazujące na Wyżynie Śląskiej 
wyraźną lokalną dysjunkcję (m.in. Allium montanum, Campanula sibirica, Festuca 
rupicola, Potentilla arenaria), co przemawia za tym, iż być może migrowały na jej 
teren dwiema drogami — w południowo-zachodnie regiony od strony Bramy Moraw
skiej, a w południowo-wschodnie — z kierunku wschodniego przez wyżyny po
łudniowej Polski.
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Niektóre z gatunków zaliczonych do omawianej grupy osiągają na Wyżynie 
północną (Asperula cynanchica, Gentiana cruciata, Orobanche elatior, O. lútea) lub 
zachodnią (Campánula sibirica, Thymus austriacus, Th. glabrescens, Libanotis pyre- 
naica) granicę zasięgów ogólnych bądź lokalnych. Dla wielu kserotermów wystę
pujących najliczniej na południowym wschodzie Wyżyny i mających mniej więcej 
zwarty zasięg na wyżynach południowopolskich bardziej prawdopodobna wydaje się 
droga wschodnia. Ponieważ jednak większość z nich była notowana również, choć nie 
tak często, na terenach Płaskowyżu Głubczyckiego i zachodniej części Progu Srodko- 
wotriasowego, nie można w ich przypadku wykluczyć także drogi morawskiej.

Wiele roślin należących do omawianej grupy to przedstawiciele elementu eurosybe- 
ryjskiego. Dość częste są też gatunki środkowoeuropejsko-pontyjskie, a mniej liczne 
środkowoeuropejskie i środkowoeuropejsko-pannońskie. Po dwóch przedstawicieli mają 
rośliny pontyjsko-pannońskie, subirano-turańskie oraz holarktyczno-śródziemnomorskie, 
a po jednym — cyrkumborealne i holarktyczno-irano-turańskie.

4. Gatunki związane ze szlakiem zachodnim (6 gatunków)
Kserotermy związane z tym szlakiem są gatunkami rzadkimi lub zanikającymi na 

Wyżynie; zasięgi większości z nich obejmują tereny leżące na zachód i na południe 
od Polski. Ich stanowiska są rozproszone na całym obszarze Wyżyny (ryc. 169 d). 
Gatunki te reprezentują najczęściej element łącznikowy holarktyczno-śródziemnomor- 
ski. Rzadziej są to rośliny środkowoeuropejskie o zasięgu zachodnim, a sporadycznie 
— holarktyczno-irano-turańskie. Na Wyżynie osiągają wschodnią, północno-wschod
nią lub południowo-wschodnią granicę swych zasięgów lub się do niej zbliżają.

5. Gatunki związane ze szlakiem morawskim i zachodnim (8 gatunków)
Taksony, które mogły dotrzeć na Wyżynę tymi dwiema drogami, największą kon

centrację wykazują na południowym wschodzie Wyżyny, a nierzadkie są także na jej 
krańcach południowo-zachodnich (ryc. 169 e). Reprezentują głównie podelement 
środkowoeuropejski zachodni oraz element łącznikowy holarktyczno-śródziemnomor- 
ski; po jednym przedstawicielu mają rośliny eurosyberyjskie oraz holarktyczno-śród- 
ziemnomorsko-irano-turańskie. Trzy gatunki z omawianej grupy (Cerastium pumilum, 
Potentilla inclinata i Avenula pratensis) należą do bardzo rzadkich i zanikających; 
spośród pozostałych cztery są dość częste, a jeden (Ononis spinosa) jest bardzo czę
sty w południowo-wschodniej części Wyżyny.

6. Gatunki związane ze szlakiem morawskim i karpackim (2 gatunki)
Większość stanowisk gatunków, które migrowały na teren Wyżyny Śląskiej tylko 

z kierunku południowego (przez Bramę Morawską i poprzez pasmo Karpat), koncen
truje się w jej południowych regionach (ryc. 169 f). Są to rośliny środkowoeuropej
skie, których główny zasięg obejmuje tereny na południe od Polski. Jeden z nich 
(Gentianella ciliata) osiąga na Wyżynie północną granicę swego zasięgu.

7. Gatunki, dla których trudno wskazać drogi migracji (41 gatunków)
Ostatnia z wyróżnionych grup jest bardzo liczna. Należą do niej te kserotermy, któ

rych współczesny zasięg w Polsce nie pozwala na wskazanie jednej lub dwóch prawdo
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podobnych dróg ich migracji na obszar Wyżyny Śląskiej. Są to na ogół rośliny częste 
i dość częste na Wyżynie, a zwykle także na terenach z nią sąsiadujących. Większość 
z nich to stałe składniki zbiorowisk murawowych badanego obszaru. Liczne z tych ga
tunków wykazują wyraźną koncentrację stanowisk na wyżynach południowej Polski 
i największą rolę w zasiedlaniu przez nie Wyżyny Śląskiej prawdopodobnie odegrał 
szlak wschodni.

Gatunki zaliczane do omawianej grupy mają na ogół szerokie zasięgi. Najwięcej 
z nich reprezentuje podelement eurosyberyjski i środkowoeuropejski. Sporo jest tu też 
przedstawicieli elementu łącznikowego holarktyczno-śródziemnomorskiego. Mniej 
licznie są reprezentowane rośliny holarktyczno-śródziemnomorsko-irano-turańskie, 
środkowoeuropejsko-pontyjskie i holarktyczno-irano-turańskie, a pojedynczo — cyr- 
kumborealne.

Podsumowując przedstawione dane, można stwierdzić, że wśród kserotermów 
Wyżyny Śląskiej stosunkowo nieliczne (17%) są gatunki, dla których na podstawie 
współczesnego rozmieszczenia można z dużym prawdopodobieństwem wskazać jedną 
drogę migracji (ryc. 170). Najczęściej jest to szlak wschodni (10%), rzadziej — za
chodni (6%), a sporadycznie — morawski (1%). O wiele częściej mamy do czynienia 
z takim współczesnym rozmieszczeniem roślin kscrotermicznych, które sugeruje

Ryc. 170. Udział gatunków związanych z poszczególnymi szlakami migracji we florze kserotermicznej 
Wyżyny Śląskiej
Gatunki związane ze szlakiem: 1 — wschodnim, 2 — wschodnim i morawskim, 3 — morawskim, 4 — morawskim i karpackim, 5 — 
morawskim i zachodnim, 6 — zachodnim, 7 — gatunki, dla których trudno wskazać drogi migracji

Fig. 170. Participation of species associated with particular migration routes in the xerothermic flora of 
the Silesian Upland
Species associated with: 1 — the eastern route, 2 — the eastern and Moravian routes, 3 — the Moravian route, 4 — the Moravian and 
Carpathian routes, 5 — the Moravian and western routes, 6 — the western route; 7 — species for which the migration routes are dif
ficult to indicate 
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możliwość ich migracji na teren Wyżyny dwiema drogami (43%). Najliczniejsze 
(33%) są te, dla których za prawdopodobny można przyjąć zarówno szlak wschodni, 
jak i morawski. Znacznie mniej jest kserotermów, które wydają się związane z dro
gami morawską i zachodnią (8%) oraz morawską i karpacką (2%). Bardzo liczne 
(40%) są natomiast taksony, których współczesny zasięg nie pozwala na wskazanie 
prawdopodobnej drogi lub dróg ich migracji na obszar Wyżyny Śląskiej, chociaż dla 
wielu z nich najważniejszy wydaje się jednak szlak wschodni.

Z przedstawionych rozważań wynika, że główną drogą migracji kserotermów na 
teren Wyżyny Śląskiej był najprawdopodobniej szlak wschodni, a znaczenie Bramy 
Morawskiej było w tym przypadku mniejsze niż sądzono do tej pory. Chociaż nie 
można wykluczyć Bramy jako jednego z dwóch możliwych szlaków wędrówek aż dla 
44% kserotermów Wyżyny (grupy 3, 5, 6), to dla większości z nich jej rola wydaje 
się jednak mniej prawdopodobna lub drugorzędna. W przypadku 33% roślin kseroter- 
micznych, które mogły migrować zarówno szlakiem wschodnim, jak i morawskim, 
można przypuszczać, że w większości dotarły one na Wyżynę Śląską, lub przynaj
mniej w jej wschodnie regiony, przede wszystkim z kierunku wschodniego. Szlak 
wschodni był też najprawdopodobniej najważniejszy dla tych roślin, których 
współczesne zasięgi nie pozwalają na jednoznaczne wskazanie drogi, którą przybyły 
na omawiany teren.

3.5. Porównanie flor kserotermicznych Wyżyny Śląskiej
i terenów do niej przyległych

Porównania flor kserotermicznych Wyżyny Śląskiej i regionów z nią sąsiadu
jących dokonano opierając się na Atlasie rozmieszczenia roślin naczyniowych w Pol
sce (Zając A., Zając M., 2001) oraz opracowaniach dotyczących rozmieszczenia 
roślin prawnie chronionych, zagrożonych i rzadkich na terenie województw krakow
skiego (Zając M., Zając A., 1998) i opolskiego (Dajdok i in., 1998a, b).

Na Wyżynie Śląskiej brak jest wielu gatunków kserotermicznych spotykanych 
w regionach uważanych za centra roślinności kserotermicznej w Polsce. Nie wystę
pują tu nie tylko niektóre rośliny rzadkie i bardzo rzadkie, lecz także taksony dość 
częste na tych obszarach. Część z nich to rośliny ograniczone w swym występowaniu 
do wyżyn południowej Polski, część jest spotykana także na północy kraju, szczegól
nie w rejonie dolnej Odry, Warty i Wisły, a niekiedy na Dolnym Śląsku i Płaskowyżu 
Głubczyckim (tab. 7).

Przeważająca część kserotermów nie spotykanych na Wyżynie Śląskiej to gatunki 
rozprzestrzenione szerzej na obszarach leżących na południe, południowy zachód 
i południowy wschód od Polski. Dość liczni są wśród nich przedstawiciele elementu 
pontyjsko-pannońskiego. Sporą grupę stanowią rośliny, których areały obejmują także 
obszar przyśródziemnomorski oraz takie, które sięgają daleko w głąb Azji, czasem aż 
na teren obszaru irano-turańskiego.
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Tabela 7 
Gatunki kserotermów nie występujące na Wyżynie Śląskiej, lecz notowane na terenach sąsiednich 

Table 7
Xerotherm species not occurring in the Silesian Upland but recorded in the neighbouring areas

1. Gatunki mające najbliższe stanowiska na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej (głównie w jej 
części południowej) (Species which have their nearest localities in the Cracow-Częstochowa Upland 
(mainly in its southern part)):

Carex humilis °Orobanche picridis
°Carex michelii Orthanta lutea

'Festuca pollens 
°Inula ensifolia 
*Melica transsilvanica

Onobrychis arenaria

Stipa joannis
^Thymus praecox
°Verbascum chaixii subsp. austriacus

Veronica austriaca
2. Gatunki mające najbliższe stanowiska na Wyżynie Małopolskiej (Species which have their nearest 

localities in the Little Poland Upland):
Adonis vernalis

°Bothriochloa ischaemum
Carex supina

°Carlina onopordifolia
°Dorycnium germanicum

‘Galium valdepilosum
Hieracium echioides

’Iris aphylla
°Lathyrus latifolius
°Linum flavum
°Linum hirsutum

Medicago minima
°Myosotis stenophylla (ex.)

Oxytropis piiosa
°Reseda phyteuma 
°Senecio integrifolius 
° Sisymbrium polymorphum

Stipa capillata
Stipa pulcherrima 

°Teucrium chamaedrys 
°Thymus kosteleckyanus 
°Thymus marschallianus

3. Gatunki mające najbliższe stanowiska na Wyżynie Małopolskiej i Płaskowyżu Głubczyckim 
(Species which have their nearest localities in the Little Poland Upland and the Głubczyce Plateau):
"Bupleurum falcatum

Campanula bononiensis 
"Cirsium pannonicum

Festuca valesiaca 
"Ranunculus illyricus

Verbascum phoeniceum

Objaśnienia:
• — gatunki spotykane tylko na Wyżynie Krakowskiej,
* — gatunki spotykane na Wyżynie Krakowskiej, a także w Pieninach i w Beskidzie Sądeckim,
0 — gatunki spotykane tylko na wyżynach południowej Polski,
" — gatunki spotykane na wyżynach południowej Polski i Płaskowyżu Głubczyckim (niekiedy także na Dolnym Śląsku),
' — gatunki spotykane na wyżynach południowej Polski i na Dolnym Śląsku (ale nie na Płaskowyżu Głubczyckim),
bez dodatkowego znaku — gatunki spotykane także w innych regionach Polski, głównie nad dolną Odrą i Wartą oraz dolną Wisłą.

Explanations:
• — species occurring only in the Cracow Upland,
* — species occurring in the Cracow Upland and also in Pieniny Mts. and Beskid Sądecki Mts.,
° — species occurring only in the uplands of southern Poland,
" — species occurring in the southern Poland uplands and in the Głubczyce Plateau (sometimes also in the Lower Silesia),
' — species occurring in the southern Poland uplands and in Lower Silesia (but not in the Głubczyce Plateau),
without any sign — species occurring also in other regions of Poland, especially in the Lower Vistula valley and in the lower Odra and 

Warta river valleys.
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Wśród roślin należących do omawianej grupy najliczniejsze są taksony uważane 
za charakterystyczne dla umiarkowanie kserotermicznych muraw ze związku Cir- 
sio-Brachypodion, a zwłaszcza dla zespołu Inuletum ensifoliae (Carlina onopordifo- 
lia, Dorycnium germanicum, Inula ensifolia, Iris aphylla, Linum flavum, Linum hir- 
sutuni) ograniczonego w swym występowaniu do wyżyn południowej Polski. Sporo 
jest też gatunków charakterystycznych dla silnie kserotermicznych zbiorowisk ze 
związku Festuco-Stipion (Carex supina, Festuca valesiaca, Hieracium echioides, Si- 
symbrium polymorphum, Stipa capillata, Stipa joannis). Trzy taksony są związane 
z murawami naskalnymi ze związku Seslerio-Festucion duriusculae (Festuca pallens, 
Melica transsilvanica, Thymus praecox). Pozostałe kserotermy z tej grupy reprezen
tują klasę Festuco-Brometea lub rząd Festucetalia valesiacae.

Najbliższe stanowiska większości gatunków kserotermicznych nie notowanych na 
Wyżynie Śląskiej znajdują się na obszarze Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej 
(głównie w jej południowej części) i Wyżyny Małopolskiej (najczęściej na terenie 
Wyżyny Miechowskiej, Niecki Nidy i Płaskowyżu Proszowickiego). Przeważnie są to 
rośliny występujące jedynie w południowej Polsce (wyżyny południowopolskie oraz 
Dolny Śląsk). Większość z nich stanowią taksony notowane tylko w poludniowo- 
-wschodnich regionach naszego kraju, a więc tym samym wyraźnie nawiązujące do 
wschodniego szlaku migracji kserotermów na ziemie polskie w okresie polodowco- 
wym. Osiągają tu one zachodnie granice swych mniej lub bardziej zwartych zasięgów 
(np. Carex michelii, Inula ensifolia, Linum flavum, Senecio integrifolius, Teucrium 
chamaedrys) lub zasięgów wyspowych (Dorycnium germanicum, Lathyrus latifolius, 
Linum hirsutum, Reseda phyteuma, Sisymbrium polymorphum), które obejmują zwy
kle Wyżynę Małopolską (często jest to tylko region Niecki Nidy), a czasem także 
zachodnią część Wyżyny Lubelskiej. Niektóre gatunki naskalne znane są tylko 
z południowej części Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej (Melica transsilvanica6, 
Thymus praecox). Część roślin z tej grupy jest spotykana w północnej Polsce, a nie
kiedy też w środkowej (są to m.in. Adonis vernalis, Carex humilis, C. supina, Or- 
thanta lutea, Oxytropis pilosa, Stipa capillata, S. joannis, S. pulcherrima).

Znacznie mniej liczna jest grupa kserotermów nieobecnych we florze Wyżyny 
Śląskiej, a znanych zarówno z położonych na wschód od niej wyżyn południowopol- 
skich, jak i z sąsiadującego z nią od południowego zachodu Płaskowyżu Głubczyckie- 
go (Campanula bononiensis, Cirsium pannonicum, Festuca valesiaca). Jedynie 
Verbascum phoeniceum było notowane także na dwóch stanowiskach leżących bezpo
średnio na zachodnim obrzeżu Wyżyny Śląskiej, poza Płaskowyżem Głubczyckim, 
lecz miały one charakter synantropijny (Schube, 1913; Schalow, 1932). Część wy
mienionych gatunków to rośliny spotykane również na terenach północnej lub północ
nej i środkowej części naszego kraju (Campanula bononiensis, Festuca valesiaca, 
Medicago minima, Verbascum phoeniceum).

Wiele kserotermów nieobecnych na Wyżynie Śląskiej ma na wyżynach południo
wej Polski zasięgi zbliżone do areałów niektórych taksonów spotykanych jedynie 
w południowo-wschodnich i wschodnich regionach Wyżyny (m.in. do: Elymus hispi- 

6 Gatunek ten występuje także w Pieninach i na przyległym do nich terenie Beskidu Śląskiego.
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dus subsp. barbulatus, E. hispidus subsp. hispidus, Erysimum odoratum, Koeleria 
macrantha, Thesium linophyllori). Ich rozmieszczenie wyraźnie nawiązuje do 
wschodniego szlaku migracji kserotermów na ziemie polskie. Najprawdopodobniej 
niektóre rośliny kserotermiczne wędrujące od południowego wschodu nie dotarły na 
teren Wyżyny Śląskiej, a inne osiągnęły jedynie jej wschodnie krańce.

Większość kserotermów z omawianej grupy to rośliny rzadkie i bardzo rzadkie, 
które na terenach sąsiadujących z Wyżyną należą do gatunków ginących i wymarłych 
(Dajdok i in., 1998a, b; Nowak, Spałek, 2002; Zając M., Zając A., 1998).



4. Zbiorowiska murawowe Wyżyny Śląskiej

Na Wyżynie Śląskiej murawy kserotermiczne można spotkać przede wszystkim 
w tych regionach, w których skały węglanowe (głównie triasowe wapienie i dolomi
ty) decydują o urozmaiconej rzeźbie terenu i pokrywie glebowej. Nie bez znaczenia 
jest w tym przypadku także osadnictwo oraz aktualne użytkowanie terenu. Większe 
płaty muraw spotyka się zwykle na terenach użytkowanych rolniczo oraz posia
dających dość gęstą sieć osadniczą. Bliskie sąsiedztwo osiedli ludzkich sprzyjało bo
wiem wypasaniu bardziej stromych, nie zajętych pod uprawę stoków. Najlepiej 
wykształcone i największe powierzchniowo murawy występują na obszarze Płasko
wyżu Twardowickiego oraz Zrębowych Pagórów Imielińskich. Istotną rolę odgrywają 
one również w roślinności niektórych okolic Niecki Wilkoszyńskiej, Zrębowych Pa
górów Libiąskich, Płaskowyżu Tarnowickiego, Garbu Ząbkowickiego oraz Garbu 
Woźnickiego. Spotykane są także na terenie Garbu Chełmu, Działów Strzeleckich, 
Pagórów Sarnowskich i Zrębowych Pagórów Lędzińskich, jednak ich udział w szacie 
roślinnej nie jest tam zbyt duży. Sporadycznie odnajdywano je też na Płaskowyżu By
tomskim oraz w Kotlinie Dąbrowskiej; być może odgrywały one tu kiedyś większą 
rolę, lecz intensywny rozwój infrastruktury miejsko-przemysłowej w ubiegłych wie
kach spowodował bardzo silne przekształcenie całej szaty roślinnej tych regionów. 
Z kolei w Kotlinie Mysłowickiej i w Dolinie Górnej Warty płaty muraw spotykano 
rzadko, gdyż są one tam związane jedynie z odosobnionymi wzgórzami o charakterze 
ostańcowym (ryc. 171).

Murawy Wyżyny Śląskiej mają charakter wtórny i rozwinęły się na miejscu such
szych postaci lasów liściastych i zarośli, zwłaszcza tam, gdzie ukształtowanie terenu 
nie pozwalało na uprawę roli. Na ogół zajmują one siedliska umiarkowanie kseroter
miczne, stąd w ich składzie florystycznym istotną rolę odgrywają rośliny będące 
mezokserotermami. Zdecydowana większość tych zbiorowisk reprezentuje związek 
Cirsio-Brachypodion Hadać et Klika 1944 em. Krausch 1961. Dwa z nich zaliczono 
do związku Seslerio-Festucion duriusculae Klika (1931) 1948, a tylko jeden 
syntakson — do wyróżnianego przez niektórych fitosocjologów związku Phleion 
boehmeri Głowacki 1975. Natomiast bardzo dyskusyjna jest obecność na terenie 
Wyżyny Śląskiej muraw reprezentujących związek Festuco-Stipion (Klika 1931)
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Rye. 171. Rozmieszczenie zdjęć fitosocjologicznych; maksymalna średnica koła oznacza 19 zdjęć na jed
nostkę kartogramu
Fig. 171. Distribution of phytosociological relevés; maximum diameter of a circle means 19 relevés per 
cartogramme unit

Krausch 1961. Nie występują tu bowiem gatunki charakterystyczne dla tych silnie 
kserotermicznych zbiorowisk. Festuca rupicola uznawana za gatunek charaktery
styczny dla zespołu Koelerio-Festucetum rupicolae, zaliczanego do Festuco-Stipion, 
jest — na terenach, które obejmuje jej zasięg — dość często spotykana także na sie
dliskach słabiej kserotermicznych. Nie można jej więc uważać za takson przy
wiązany do tego związku.

W wielu płatach zbiorowisk murawowych Wyżyny znaczące pokrycie osiągają 
niektóre gatunki uważane za charakterystyczne dla okrajków z klasy Trifolio-Geranie- 
tea. Niektóre z nich (m.in.: Medicago falcata, Fragaria viridis, Anthericum ramosum, 
Peucedanum cervaria, Viola hirta) zostały uznane przez Krauscha (1961), a także 
fitosocjologów zajmujących się murawami w Polsce (Chynowa, 1968; Głazek, 1968, 
1987; Grodzińska, 1970; Filipek, 1974a, b), za charakterystyczne dla związku Cir- 
sio-Brachypodion lub klasy Festuco-Brometea. Również na Wyżynie Śląskiej wiele 
spośród roślin wymienianych jako charakterystyczne dla okrajków (Müller, 1962; 
Brzeg, 1988, 1989, 2002; Matuszkiewicz, 2001 oraz inni), jak się wydaje, ma wyraź
ne optimum rozwojowe w murawach kserotermicznych. Dlatego w tabelach fitoso
cjologicznych umieszczono je w grupach gatunków charakterystycznych dla klasy
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Festuco-Brometea lub związku Cirsio-Brachypodion i oznaczono jedynie skrótem 
(TG) umieszczonym za nazwą gatunkową. Z tego powodu zrezygnowano z wydziela
nia w tabelach grupy gatunków charakterystycznych dla klasy Trifolio-Geranietea.

4.1. Systematyka

W wyniku badań przeprowadzonych na terenie Wyżyny Śląskiej wyróżniono 
osiem syntaksonów w randze zespołu lub zbiorowiska. W obrębie wielu z nich wy
dzielono także niższe jednostki — podzespoły i warianty. Dwa zbiorowiska murawo- 
we są znane tylko z terenu rezerwatu w Ligocie Dolnej, skąd zostały opisane już 
wcześniej (Sendek, Babczyńska-Sendek, 1989).

Systematyka zespołów i zbiorowisk muraw kserotermicznych znanych z terenu 
Wyżyny Śląskiej przedstawia się następująco:

Klasa: Festuco-Brometea Br.-Bl. et R.Tx. 1943
Rząd: Festucetalia valesiacae Br.-Bl. et R.Tx. 1943

Związek: Seslerio-Festucion duriusculae Kijka (1931) 1948
1. Zbiorowisko Teucrium botrys-Sedum acre
2. *Zbiorowisko  Allium montanum-Sedum album1

[Związek: Festuco-Stipion (Klika 1931) Krausch 1961]?
3. *Koelerio-Festucetum  rupicolae Kornaś 1952 

Związek: Phleion boehmeri Głowacki 1975
4. Sileno-Phleetum (Libb. 1933) Głowacki 1975

Związek: Cirsio-Brachypodion pinnati Hadać et Klika 1944 em. Krausch 
1961

5. Adonido-Brachypodietum pinnati (Libb. 1933) Krausch 1961
A.-B. p. plileetosum subass. nova
A.-B. p. anthericetosum subass. nova
A.-B. p. typicum
A.-B. p. arrhenatheretosum Krausch 1961

6. Zbiorowisko Carex flacca-Briza media
1. Zbiorowisko z Festuca rupicola
8. Zbiorowisko z Bromus erectus
9. Zbiorowisko Centaurea scabiosa-Agrimonia eupatoria

10. Zbiorowisko z Libanotis pyrenaica

7 * oznacza syntaksony podawane na podstawie literatury, dla których nie zamieszczono tabel fito- 
socjologicznych.
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4.2. Charakterystyka poszczególnych zbiorowisk

4.2.1. Zbiorowiska siedlisk naskalnych

Na Wyżynie Śląskiej nie występują siedliska, które sprzyjałyby rozwojowi muraw 
naskalnych, tak jak to ma miejsce na obszarze Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej 
sąsiadującej z nią od wschodu. Wapienie i dolomity triasowe nie tworzą bowiem 
ostańcowych form skalnych. Jedynie na terenie Garbu Chełmu i Działów Strzeleckich 
można spotkać pojedyncze, na ogół niewielkie skałki, które zwykle są otoczone la
sem. Wychodnie wapieni triasowych występujące w rezerwacie „Ligota Dolna”, 
porośnięte obecnie przez murawy naskalne (Medwecka-Kornaś, 1961; Sendek, Bab 
czyńska-Sendek, 1989), w przeszłości też były ocienione przez zbiorowiska leśne 
bądź zaroślowe. Warunki dla rozwoju naskalnej roślinności murawowej na Wyżynie 
Śląskiej powstały dzięki działalności człowieka, który eksploatując wapienie, przy
czynił się do powstania wielu różnej wielkości wyrobisk. Odsłonięta w nich lita skała 
wapienna lub rumosz wapienny stwarzają możliwości osiedlania się gatunkom prefe
rującym takie suche, otwarte siedliska.

4.2.1.1. Zbiorowisko Teucrium botrys-Sedum acre — tabela 8

Omawiana murawa ma charakter inicjalny. Jej fitocenozy spotykano na terenie 
wyrobisk, na ogół tych niewielkich i niezbyt głębokich, w różnych punktach 
południowej części Wyżyny Śląskiej, a zwłaszcza na jej południowym wschodzie 
(ryc. 172). Rozwijają się one tam na odsłoniętej, litej skale wapiennej lub na rumoszu 
wapiennym. Związane są zwykle z miejscami o znacznym nachyleniu (najczęściej 
około 45°) i ekspozycji południowej z odchyleniami.

Płaty omawianego zbiorowiska mają charakter luźnej murawy, a w ich składzie 
wyraźnie zaznacza się udział sukulentów i kserofitów. Spośród gatunków wyróż
niających dużą rolę w budowie większości fitocenoz odgrywają: Sedum acre, Teucrium 
botrys, Acinos arvensis i Poa compressa. Jedynie w niektórych płatach występują: 
Alyssum alysoides, Sedum sexangulare i Potentilla neumanniana. W murawie tej rosną 
poza tym niektóre inne rośliny preferujące słabiej zwarte fitocenozy murawowe; jej 
częstymi elementami są Centaurea rhenana i Arenaria serpyllifolia, a rzadszymi — 
Artemisia campestris, Jovibarba sobolifera i Potentilla arenaria. W niektórych płatach 
dość dobrze rozwinięta jest warstwa mszysta, w której największą rolę odgrywają ga
tunki pospolite: Bryum caespiticium i Ceratodon purpureus. Spotyka się tu także mchy 
uważane za charakterystyczne dla muraw kserotermicznych (Abietinella abietina) i na
skalnych (Ditrichum flexicaule i Tortella tortuosa).
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130 Zbiorowisko Teucrium botrys — Sedum acre
Tabela 8

Community Teucrium botrys — Sedum acre
Table 8

Numer kolejny zdjęcia 
Successive No of relevé 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Numer zdjęcia w terenie
Field No of relevé 142 72 67 144 63 132 159 131 239 133 143 179 178 89 80 90 106 68 74 55
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D. Zbiorowisko — Community:
Sedum acre 2.2 2.3 3.2 4.3 +.2 4.3 3.3 3.2 +.2 2.2 +.2 4.4 3.2 3.3 1.2 2.2 +.2 V 2260
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Alyssum alyssoides 
'Potentilla neumanniana 
Sedum sexangulare

Ch.° Festuco-Brometea 
("Festucetalia, 'Brometalia): 
Euphorbia cyparissias 
Centaurea stoebe
Sanguisorba minor
"Scabiosa ochroleuca 
"Salvia verticillata 
Pimpinella saxífraga 
Medicago falcata (TG) 
Artemisia campestris 
Asperula cynanchica 
Brachypodium pinnatum 
Potentilla heptaphylla 
Galium album pro p. 
Anthyllis vulneraria
Seseli annuum
Coronilla varia (TG)
Fragaria viridis (TG)
"Achillea collina
Ononis spinosa
Abietinella abietina

2.3

370
82
178

2.3 + 2.1 . . . 3.3 +.2 . + 11
. 1.2 . 1.2 +.2 1.2 +.2 . . +.3 11

2.3 • . +.3 I

2.2 1.2 . + +
1.3 4- 1.1 1.2
+.2 1.2 +.2 +.2 1.2

4- 4-

2.2 . 1.2 2.2
1.2 +.2

+.2 . +.2
2.2

+.2 .
2.3 2.3 4-

+.2
4- +

+.2

+.2 .
+.2 +.3

4-

+.2 .

+ 3.3 2.2 1.1 1.1 1.1 1.2
3.3 2.2 2.2 1.1 1.1 1.2
+.2 +.2 1.2 3.2 3.2 +.2

4- 4- 4- + 1.2
+.2 4- 2.2 1.2

+.2 +.2 +.2 1.2
+ +.2 +.3 + +.2

2.2 2.3 2.3 2.2
4- +.2

4- 1.1
+.2 2.2

4-

1.2 2.2
4-

+ 4-

+.2 +.2
+

+.2 +.3 4-

4- 4- 4-

1.2 2.3 2.2 + 2.2 + V
+ 3.3 1.1 IV

+.2 +.2 1.2 1.2 +.2 IV
1.2 +.2 +.2 + + 3.2 IV
+.2 1.2 1.2 III

1.2 1.2 1.2 III
+.2 1.3 +.2 1.3 III

II
3.3 2.3 1.2 II

+ 2.2 + II
+ 2.2 II

+.3 1.3 2.2 II
+.2 + II

1.2 +.2 1.2 1.1 II
+.2 +.2 1.2 II

1.2 +.2 II
+ +.2 + + + II

+.2 II
1.2 II

788
730
522
262
370
135
72

438
308
298
182
122
120
80
38
38
18
12
38d + . . +

Gatunki sporadyczne (Sporadic species): Ajuga genevensis 15; Arabis hirsuta 16, 19, 20; "Bromus inermis 5, 18; Campanula glomerata 8, 10; 
Camptothecium lutescens d 13(2.2); Campylium chrysophyllum d 4; Carlina acaulis (reg.) 1(1.2), 7, 10; C. vulgaris 10, 11; Centaurea scabiosa 
20(1.2); Chamaecytisus supinus (reg.) 10; Dianthus carthusianorum 5, 10, 15; Ditrichum flexicaule d 8(3.2), 13; Encalypta streptocarpa d 2(1.2), 
18(1.2); "Festuca rupicola 12; F. trachyphylla 8; Helianthemu nummularium subsp. obscurum 13, 19(1.2), 20(1.2); Libanotis pyrenaica (TG) 2; Pe- 
trorhagia prolifera 4(1.1); Peucedanum oreoselinum (reg.) 1, 5; Phleum phleoides 8(1.3), 15; Poa angustifolia 7, 15, 17(1.2); Polygala comosa 14; 
"Potentilla arenaria 11(2.3), 17(1.2), 18(2.3), 20(1.3); Ranunculus bulbosus 1(1.2), 11, 16, 19; Salvia pratensis 10; Silene otites 5; Stachys recta 1; 
Thalictrum minus (TG) 15; "Thesium linophyllon 6; Tortella inclinata d 10(1.2), 12(2.2), 13(2.2); Verbascum lychnitis (TG) 12(1.2),15(1.2); Veronica 
spicata 6; Viola hirta (TG) 13.
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132 Gatunki towarzyszące
— Accompanying species:

Thymus pulegioides +.2 . +.2 . +.2 +.2 +.2 +.2 . +.2 2.2 +.2 +.2 1.2 1.2 +.2 3.3 1.2 2.2 2.2 V 550
Convolvulus arvensis 1.1 + + 1.1 1.1 1.1 + + + + 1.2 + + IV 145
Hieracium pilosella 1.3 . 1.3 1.3 + +.3 +.2 +.2 1.2 1.3 . 1.2 + III 162
Plantago lanceolata . +.2 +.2 +.2 2.2 +.2 +.2 +.2 + 1.1 III 130
Festuca rubra 1.2 . + + +.2 +.2 1.2 1.2 II 85
Cardaminopsis arenosa 1.2 + + + r II 33
Dactylis glomerata + + +.2 + +.2 II 12
Bryum caespiticium d 1.2 1.2 + . 2.2 1.2 3.2 1.2 2.2 . 2.3 3.2 III 738
Ceratodon purpureus 4- 1.2 + . 2.2 1.2 2.2 . 1.2 II 255

Gatunki sporadyczne (Sporadic species): Allium vineale 9(1.1); Aloina rígida d 3; Amblystegium serpens d 2(1.2); Arrhenatherum elatius 2, 15; 
Barbula unguiculata d 3; Briza media 20; Brachythecium albicans d 4(1.2), 9(1.2), 11(1.2); B. velutinum d 4; Bryoerythrophyllum recurvirostrae d 8; 
Bryum argenteum d 15(1.2); B. capillare d 11; B. funcki d 4, 6(1.2), 10(2.2), 11; Calamagrostis epigeios 18; Campanula ranunculoides 2(2.3), 7. 
16(1.2); Chaenorhinum minus 3; Cichorium intybus 7(1.3); Cirsium arvense 6, 17, 18; Cladonia sp. div. d 10(1.2); Conyza canadensis 12; Crepis 
biennis 1; Danthonia decumbens 18; Daucus carota 3(1.2), 11, 15, 20; Diplotaxis muralis 18; Echium vulgare 8(1.1), 13(1.2); Elymus repens 7, 19; 
Erigeron acris 7, 20; Erodium cicutarium 5; Euphorbia esula 17; Festuca ovina 2, 13, 18; Fragaria vesca 19; Geranium robertianum 9, 19; Hyperi
cum perforatum 10(1.2); Jovibarba sobolifera 5(3.3), 19(1.2); Knautia arvensis 7, 11; Leontodón hispidus 14, 18, 20; Lithospermum arvense 5; Lotus 
corniculatus 7, 8, 18, 20; Medicago lupulina 14, 16, 18, 20; M. sativa 14; M. x varía 16(1.3); Melandrium album 15; Pieris hieracioides 1(1.2), 12, 
14(2.2); Potentilla collina s.l. 8, 9, 11; Pottia lanceolata d 10(1.2); Reseda lutea 3, 9, 20(1.3); Racomitrium canescens d 17(5.5); Rosa canina 2, 8; 
Rubus caesius 15; Sedum maximum 6, 9(1.1); Silene vulgaris 8, 10(1.2), 20; Stachys annua 5; Taraxacum officinale 20; Trisetum flavescens 20; Ver- 
bascum nigrum 9(1.2); V. thapsus 6, 8; Veronica chamaedrys 14, 16; Vincetoxicum hirundinaria 1(1.2), 11(1.3); Viola arvensis 15; Weisia brachycar- 
pa d 6.



Fitocenozy omawianego zbiorowiska nie są trwałe. Pojawiają się w jednych miej
scach, a w innych zanikają. Stanowią pierwszy etap rozwoju roślinności na wyrobi
skach i w dalszej kolejności bywają wypierane przez bardziej zwarte murawy. Proces 
ten zachodzi znacznie szybciej na rumoszu wapiennym niż na litej skale. Teucrium 
botrys — gatunek wyróżniający zbiorowisko — cechuje się wysoką efektywnością 
rozmnażania generatywnego, a jego nasiona mają zdolność do rozprzestrzeniania się 
zarówno na bliskie (mechanizm katapultujący), jak i dalekie (epizoochoria) od
ległości (Frey i in., 2001).

Dzięki podobnym warunkom siedliskowym omawiana murawa nawiązuje nieco do 
zbiorowisk naskalnych rozwijających się na odlesionych skalach jurajskich Wyżyny 
Częstochowskiej, zwłaszcza tych z jej środkowej i południowo-zachodniej części 
(Babczyńska-Sendek, 1984; Babczyńska-Sendek i in., 1998). Jest od nich jednak 
znacznie uboższa florystycznie. Podobieństwo dotyczy obecności takich gatunków, 
jak: Sedum acre, Potentilla neumanniana, Poa compressa, Acinos arvensis, Jovibarba 
sobolifera, Sedum sexangulare oraz Teucrium botrys (ten ostatni gatunek występuje 
jednak tylko w niektórych okolicach Wyżyny Częstochowskiej). W wyrobiskach Wy
żyny Śląskiej nie odnotowano m.in. Asplenium ruta-muraria, A. trichomanes i wielu 
kalcyfilnych gatunków mszaków, a inne rośliny (Libanotis pyrenaica, Vincetoxicum 
hirundnaria), wręcz pospolite w murawach naskalnych Wyżyny Częstochowskiej, 
były spotykane sporadycznie.

Zbiorowisko Teucrium botrys-Sedum acre nawiązuje także do zespołów Teucrio- 
-Melicetum ciliatae (Kaiser, 1926) Volk 1937 oraz Sempervivetum soboliferi 
Korneck 1974, opisanych z Pogórza Wałbrzyskiego, Gór Kaczawskich i Wzgórz 
Strzegomskich (Kwiatkowski, 1997; Szczęśniak, 1998). Pomiędzy tymi zbiorowiska
mi istnieją jednak wyraźne różnice florystyczne. Zasadniczą różnicą jest brak Mélica 
ciliata oraz znacznie mniejsza stałość Jovibarba sobolifera w murawie z Wyżyny 
Śląskiej. Teucrio-Melicetum ciliatae było opisywane z terenu Niemiec, a jego płaty 
spotykano tam również na siedliskach synantropijnych; były to kamieniołomy lub wy
kopy powstałe przy budowie dróg (Mahn, 1965; Schubert, 1974; Korneck, 1978). 
Mają one tam, podobnie jak fitocenozy zbiorowiska Teucrium botrys-Sedum acre 
z Wyżyny Śląskiej, nietrwały charakter; w jednych miejscach w wyniku sukcesji za
nikają, a w innych rozwijają się na nowo. Jest to możliwe dzięki strategiom życio
wym budujących je gatunków (Frey i in., 2001).

Dyskusyjna jest przynależność syntaksonomiczna zbiorowiska. Przeważają w nim 
rośliny z klasy Festuco-Brometea i należy ono niewątpliwie do tego syntaksonu, choć 
Sedum acre, gatunek wyróżniający i pospolity w jego płatach, jest uważany za cha
rakterystyczny dla klasy Koelerio-Corynephoretea. Niektórzy fitosocjologowie za
chodnioeuropejscy (Korneck, 1975, 1978) takie rośliny, jak Teucrium botrys, Alyssum 
alyssoides czy Jovibarba sobolifera uznają za charakterystyczne dla muraw z rzędu 
Sedo-Scleranthetalia, wyróżnianego przez nich w obrębie klasy Koelerio-Corynepho
retea. Ostatnio jednak murawy naskalne rozwijające się na podłożu wapiennym są za
liczane do dwóch różnych związków i rzędów w ramach klasy Festuco-Brometea. 
Zbiorowiska naskalne z Europy Zachodniej umieszczono w związku Diantho gratia- 
nopolitani-Melicion ciliatae Royer 1987 i w rzędzie Brometalia erecti, z kolei analo
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giczne murawy z Europy Środkowej zakwalifikowano do związku Seslerio-Festucion 
pallentis Klika (1931) 1948, zaliczanego do rzędu Festucetalia valesiacae (Royer, 
1991; Dierschke, 1997).

Inicjalne zbiorowiska rozwijające się w wyrobiskach Wyżyny Śląskiej zawierają 
w swoim składzie florystycznym zarówno rośliny mające optimum występowania 
w murawach subśródziemnomorskich z rzędu Brometalia erecti (Teucrium botrys, Po- 
tentilla neumanniand), jak i gatunki charakterystyczne dla subkontynentalno-środko- 
woeuropejskiego rzędu Festucetalia valesiacae (Centaurea stoebe, Potentilla arenaria, 
Scabiosa ochroleuca, Salvia verticillata). Zbiorowisko ma zatem charakter pośredni 
między tymi dwiema jednostkami fitosocjologicznymi. W jego fitocenozach nieco 
liczniejszy udział osiągają jednak gatunki reprezentujące rząd Festucetalia valesiacae, 
co zadecydowało o zaliczeniu go właśnie do tego syntaksonu. Nie bez znaczenia był 
też fakt, że jego płaty często sąsiadują w terenie z innymi zbiorowiskami z rzędu Festu
cetalia, w kierunku których prowadzi zwykle ich dalsza sukcesja. Trudno jest nato
miast jednoznacznie zaliczyć omawiane zbiorowisko do jednostki w randze związku, 
w jego składzie florystycznym nie ma bowiem gatunków charakterystycznych dla mu
raw naskalnych ze związku Seslerio-Festucion duriusculae, a obecne są jedynie rośliny 
uważane za wyróżniające ten syntakson. Ze względu na charakter siedlisk, na których 
rozwijają się płaty zbiorowiska, zaliczono go jednak prowizorycznie do tego związku.

4.2.1.2. Zbiorowisko Allium montanum-Sedum album

Jest to murawa naskalna, która została stwierdzona tylko na terenie rezerwatu „Li
gota Dolna” (Sendek, Babczyńska-Sendek, 1989). Jej fitocenozy porastają tam wy
chodnie wapienia muszlowego w górnej części południowo-zachodniego zbocza. 
Dominują w nich Allium montanum i Sedum album. Pierwszy gatunek jest charakte
rystyczny dla zbiorowisk naskalnych ze związku Seslerio-Festucion, drugi został in- 
trodukowany w latach 1922—1924 przez entomologów niemieckich, którzy chcieli 
aklimatyzować niepylaka apollo (Bielewicz, 1966). Z tego powodu omawianego 
zbiorowiska nie można utożsamiać z zespołem Allio montani-Sedetum albi Klika 
1939, opisanym ze wschodniej części Czeskiego Średniogórza (Kolbek, 1975).

4.2.2. Murawy piasków nawapieniowych ze związku
Phleion boehmeri Głowacki 1975

Piaski zalegające miejscami na zboczach wzniesień zbudowanych z wapieni tria
sowych stwarzają specyficzne siedliska dla roślinności murawowej. Z jednej strony 
piasek tworzący górne poziomy gleby sprzyja występowaniu niektórych roślin psam- 
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mofilnych, a z drugiej — wapienie występujące na niewielkiej głębokości umożli
wiają bytowanie wielu kalcyfilnych gatunków murawowych. Piaszczyste podłoże 
sprawia, że odczyn górnych warstw gleby jest często słabo kwaśny, a jednocześnie 
powoduje ich szybkie przesychanie. Eliminuje to zarówno rośliny bardziej mezofilne, 
jak i preferujące gleby obojętne lub alkaliczne oraz bardziej zwięzłe. Murawy wy
kształcające się na takich siedliskach mają charakter pośredni między zbiorowiskami 
z klas Festuco-Brometea a Koelerio-Corynephoretea. Są podobne do muraw związa
nych z zasadowymi, często zawierającymi węglan wapnia, piaskami w północnej 
Polsce, w Wielkopolsce oraz w niektórych innych regionach kraju, opisywanych 
zwykle jako Sileno otitis-Festucetum Libb. 1933 i umieszczanych w związku Festu- 
co-Stipion w ramach klasy Festuco-Brometea (Staniewska, 1961; Kępczyński, 1965; 
Ceynowa, 1968; Filipek, 1974a). Zespół ten bywa również zaliczany do klasy Koele
rio-Corynephoretea (Matuszkiewicz, 2001). Głowacki (1975) zaproponował utwo
rzenie — w ramach rzędu Festucetalia valesiacae i klasy Festuco-Brometea — 
nowego związku Phleion boehmeri, który miał obejmować tego typu zbiorowiska. 
Później wycofał się z takiego ujęcia i omawiane murawy umieścił w związku Arme- 
rion elongatae Krausch 59 i w klasie Koelerio-Corynephoretea (Głowacki, 1988). 
Wydaje się jednak, że murawy kserotermiczne wykazujące charakter pośredni pomię
dzy zbiorowiskami typowymi dla siedlisk napiaskowych i siedlisk nawapiennych są 
na tyle specyficzną grupą, iż zasługują na ujęcie w ramach oddzielnego syntaksonu. 
Ich systematyka jest sprawą otwartą i wymagałaby dokładnych badań oraz studiów 
porównawczych. W niniejszym opracowaniu zdecydowano się na utrzymanie związ
ku Phleion boehmeri Głowacki 1975. Zaliczono do niego Sileno-Phleetum boehmeri 
(Libb. 1933) Głowacki 1975.

4.2.2.1. Sileno-Phleetum (Libb. 1933) Głowacki 1975 — 
tabela 9

Na terenie Wyżyny Śląskiej omawiana murawa jest dość rzadka (ryc. 173). Naj
więcej jej płatów odnaleziono w środkowej części Progu Środkowotriasowego, a po
nadto spotykano je także na południowym wschodzie Wyżyny, gdzie występowały 
zwykle w miejscach o dość znacznym nachyleniu (średnio ok. 35°) i ekspozycji 
południowej lub południowej z odchyleniami. Związane były z glebami, które wytwo
rzyły się na podłożu piasków nawapieniowych, a rzadziej — utworów piaszczy- 
sto-żwirowych.

Gatunkiem dominującym i decydującym o fizjonomii zbiorowiska jest Phleum 
phleoides — trawa uważana za jego gatunek charakterystyczny. Na Wyżynie Śląskiej 
z wysoką stałością, choć mniejszym pokryciem, rośnie ona także w płatach Adoni- 
do-Brachypodietum phleetosum. Dużo rzadszy jest drugi takson charakterystyczny 
omawianego zespołu, czyli Silene otites. Na Wyżynie Śląskiej za gatunki wyróż
niające Sileno-Phleetum w stosunku do innych muraw z klasy Festuco-Brometea
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Tabela 9 — Table 9
Sileno-Phleetum (Libii. 1933) Głowacki 1975

Numer kolejny zdjęcia
Successive No of relevé

1 2 3 4 5 6 7 8

Numer zdjęcia w terenie
Field No of relevé

169 167 99 116 256 301 300 305

Miejscowość Zb WjN O JJR BbN RW cLocality
K) 
os Os CO 

Os
cc 
os

so 
Os

Os
Os

<ü P
u
£

Data — Date sO 
O

r-' o o OS 
o o 24.07.98 Os o W) o o o

1 oo c4 oo 
(N <D O

1—
>

Powierzchnia zdjęcia (m2)
50 50 50 50 50 50 50 50

<Dtzi<D
o
o

Area of relevé (m2) du I
Ekspozycja SE W E SES SW S S SES

1
Q yc

ia

Exposure

Nachylenie (°) 60 50 25 15 10 35 45 50 </)
Slope (°) 'G "c
Pokrycie warstwy c (%) 95 95 90 80 100 100 100 95

'Ł o N 
U

Cover of layer c (%) <Z) 'O Q-
Pokrycie warstwy d (%)
Cover of layer d (%) 20 10 40 70 + - - 40

tZ)
£

Liczba gatunków w warstwie c 
Number of species in layer c 19 36 32 26 24 22 20 26

Genista
Wariant (z) — Variant (with): tinctoria typowy--- typical

Ch.+D. Sileno-Phleetum:
°Phleum phleoides 3.3 4.5 4.5 3.2 3.3 5.5 5.5 4.4 V 5938
°Centaurea stoebe 4.4 2.2 + 1.1 1.1 1.2 IV 1194
°Artemisia campestris 1.2 +.2 3.2 +.2 1.2 IV 606
''Hieracium pilosella +.2 1.3 1.2 +.2 2.2 IV 356
°Silene otites 1.2 +.2 11 69

D. wariant — variant:
Genista tinctoria 1.2 2.3 II 281
'''Trifolium arvense 2.2 +.2 + 11 231

Ch. "Festucetalia valesiacae+
°Festuco-Brometea:
Carex caryophyllea +.2 + 2.2 +.2 2.2 2.3 2.2 V 894
"Achillea collina + + + + + + + V 44
Euphorbia cyparissias 1.1 2.1 1.1 1.1 1.2 IV 469
Brachypodium pinnatum +.2 2.2 + 1.1 + IV 300
Seseli annuum + +.2 1.2 + + 1.2 IV 150
Peucedanum oreoselinum (reg.) +.2 4.4 2.2 +.2 III 1012
Centaurea scabiosa 2.2 1.2 1.2 +.2 III 350
Poa angustifolia 2.3 +.2 1.2 + III 294
Anthyllis vulneraria 1.3 + +.2 1.2 III 138
Medicago falcata (TG) +.2 + +.2 1.2 III 81
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"Scabiosa ochroleuca
Dianthus carthusianorum 
"Potentilla arenaria 
Coronilla varia (TG)
Helianthemum nummularium 

subsp. obscurum
Verónica spicata
Potentilla heptaphylla
Carlina acaulis (reg.)
Sanguisorba minor
Fragaria viridis (TG)
Trifolium montanum
Asperula cynanchica

+.2 . +.2 1.2 111 81
2.3 . 1.2 3.3 II 750

. +.3 3.3 II 475
1.2 . II 344

1.3 . 2.3 II 281

+.2 II 225
1.2 1.2 1.2 II 188
1.2 +.2 +.2 II 75

+ +.2 1.2 II 75
1.2 +.2 II 69

+.2 . r II 14
+.2 +.2 II 12

Gatunki sporadyczne (Sporadic species): Abietinella abietina d 4(1.2); Allium oleraceum 1; 
Chamaecytisus ratisbonensis (reg.) 5; Filipéndula vulgaris 2; Galium album pro. p. 8; Ononis 
spinosa 4; Potentilla neumanniana 8; Prunella grandiflora 5; Salvia pratensis 6; Thalictrum 
minus (TG) 7; Verbascum lychnitis (TG) 4.

Ch. ''Koelerio-Corynephoretea'.
Rumex acetosella
Sedum acre
Festuca ovina
Cerastium arvense

+ 1.1 1.1 +
1.2 . 1.2 +.2

. +.2 1.2
+ +.2

III 
II 
II 
II

138
131
69
12

Gatunki sporadyczne (Sporadic species): Arenaria serpyllifolia 3(1.2); Armería marítima subsp. 
elongata 4; Jovibarba sobolifera 3(2.2); Potentilla argéntea 1(2.2); Sedum sexangulare 4.

Gatunki towarzyszące
— accompanying species:

Thymus pulegioides
Agrostis capillaris
Briza media
Equisetum arvense
Plantago lanceolata
Carex hirta
Knautia arvensis
Cardaminopsis arenosa
Festuca rubra
Arrhenatherum elatius
Carex ericetorum
Convolvulus arvensis
Lotus corniculatus
Luzula campestris
Ceratodon purpureus

+.2 1.2 1.2 + 1.2 +.2 + +.2 V
2.3 + + + 1.2 IV
1.2 + + + + IV

2.3 + + + III
+.2 +.2 + + III

1.1 1.1 11
1.2 +.2 +.2 11
1.2 + II

+.2 + +.2 II
+.2 + 11

+.2 + II
+ + 11

+ +.2 II
+ + 11

2.2 1.2 2.2 2.2 III

219
300
88

238
25
125
75
69
19
12
12
12
12
12

718

Gatunki sporadyczne (Sporadic species): Barbula unguiculata d 3(1.2); Brachythecium albi
cans d 1,5; Bryum caespiticim d 2(1.2), 3(2.2); B. argenteum d 3(1.2), 8(2.2); Anthoxanthum 
odoratum 2; Calamagrostis epigejos 5(1.1); Chamaesytisus supinus 2; Cladonia sp. div. d 
4(1.2); Conyza canadensis 2; Danthonia decumbens 5(2.2); Elymus repens 1; Euphrasia stricta 
5; Galium verum 2(2.2); Hieracium umbellatum 2; Holcus mollis 2; Hypericum perforatum 2; 
Leontodón autumnalis 4; L. hispidus 3(1.2); Linum catharticum 5; Racomitrium canescens d 
4(4.4); Silene nutans 2; Solidago virgaurea 2; Veronica chamaedrys 2; Vicia hirsuta 2; V. te- 
trasperma 1; Viola arvensis 2.
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można uznać: Artemisia campestris oraz Rumex acetosella. W niektórych fitoceno- 
zach omawianego zespołu znaczny udział osiągają Dianthus carthusianorum, Centau
rea stoebe lub Peucedanum oreoselinum.

Sileno-Phleetum z Wyżyny Śląskiej jest zróżnicowane na 2 warianty: z Genista 
tinctoria i typowy. Fitocenozy pierwszego z nich związane były ze słabo kwaśną 
w górnych poziomach glebą brunatną wyługowaną, wytworzoną na podłożu piaszczy- 
sto-żwirowym (tab. 23, profil 21). Wyróżniają się przede wszystkim obecnością Geni
sta tinctoria, brak w nich zaś wielu gatunków murawowych.

Z kolei płaty reprezentujące wariant typowy rozwinęły się na glebach, które po
wstały z piasków nawapieniowych. Wykonane tu odkrywki glebowe przedstawiają na- 
mytą pararędzinę inicjalną oraz pararędzinę brunatną (tab. 23, profile 5, 16). Gleby te 
zawierają węglan wapnia w całym profilu, a ich odczyn jest obojętny. Jedynie naj
wyższy poziom bywa niekiedy nieznacznie zakwaszony. W runi fitocenoz omawiane
go wariantu większą rolę odgrywają niektóre gatunki z klasy Festuco-Brometea, m.in. 
takie jak: Carex caryophyllea, Euphorbia cyparissias, Brachypodium pinnatum, 
Anthyllis vulneraria. Płaty te czasem sąsiadują z murawami ze związku Cirsio- 
-Brachypodion, a zwłaszcza z Adonido-Brachypodietum.

Sileno-Phleetum (Libb. 1933) Głowacki 1975 najczęściej jest utożsamiane z Sile
no otitis-Festucetum Libb. 1933. Zbiorowiska opisywane z terenu Polski jako Si
leno-Festucetum (Staniewska, 1961; Kępczyński, 1965; Ceynowa, 1968; Filipek, 
1974a; Głowacki, 1985, 1988) są jednak nieco odmienne od murawy z dominacją 
Phleum phleoides z Wyżyny Śląskiej. W jej dość zwartych płatach kępkowe gatunki 
kostrzew (Festuca ovina i F. trachyphylla) odgrywają bowiem niewielką rolę. Jest ona 
najbardziej podobna do Sileno-Phleetum z terenu zachodniej części Wzgórz Trzebnic
kich, a zwłaszcza do podzespołu S.-P. centauretosum scabiosae (Głowacki, 1975), 
oraz Sileno-Phleetum z północnej części Wyżyny Częstochowskiej (Celiński, Wika, 
1974/1975), a także do „murawy z Phleum boehmeri" znad dolnej Odry (Radomski, 
Jasnowska, 1965) i do wariantów z Phleum, wyróżnianych przez niektórych fitoso- 
cjologów w ramach Sileno otitis-Festucetum (Staniewska, 1961; Kępczyński, 1965).

Ostateczne ustalenie rangi muraw z dużym udziałem Phleum phleoides, które wy
kazują cechy pośrednie między murawami z klasy Festuco-Brometea i Koelerio-Co- 
rynephoretea, wymagałoby krytycznej analizy materiałów z obszaru Polski i terenów 
przyległych oraz prawdopodobnie uzupełniających badań. Być może należałoby je 
ujmować jako podzespół w ramach Sileno otitis-Festucetum, gdyby zespół ten był 
zaliczany do klasy Festuco-Brometea. W chwili obecnej pozycja syntaksonomiczna 
Sileno-Phleetum pozostaje kwestią otwartą, a jego nazwa ma charakter prowizo
ryczny.

Sileno-Phleetum nie można utożsamiać ze zbiorowiskami z wyodrębnionego na 
terenie Niemiec rzędu Koelerio-Phleetalia (Korneck, 1974) ani z murawami ze 
znacznym udziałem Phleum phleoides opisanymi z Czech (Toman, 1981 a, 1988a, b), 
reprezentują bowiem odrębne zespoły i wykształcają się na różnym podłożu, nie zaw
sze piaszczystym.
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4.2.3. Murawy nawiązujące do zbiorowisk ze związku 
Festuco-Stipion (Klika 1931) Krausch 1961

Na terenie Wyżyny Śląskiej nie notowano gatunków charakterystycznych dla silnie 
kserotermicznych muraw ze związku Festuco-Stipion. Na jednym stanowisku zidenty
fikowano tu co prawda zespół Koelerio-Festucetum rupicolae zaliczany do tego syn- 
taksonu, lecz skład florystyczny tych płatów nie daje podstaw, by zaklasyfikować je 
do Festuco-Stipion.

4.2.3.1. Koelerio-Festucetum rupicolae Kornaś 1952

Zespół zidentyfikowano na terenie rezerwatu „Ligota Dolna”, gdzie jego fitoceno- 
zy zajmują niewielkie powierzchnie w przyszczytowych, eksponowanych na południe 
partiach stoków i są związane z glebami o charakterze rędzin właściwych (Sendek, 
Babczyńska-Sendek, 1989). Murawy z Ligoty różnią się od typowego Koelerio-Fe
stucetum rupicolae, które było opisywane z Wyżyny Krakowskiej i Wyżyny Małopol
skiej (Kornaś, 1952; Medwecka-Kornaś, 1959; Medwecka-Kornaś, Kornaś, 1963; 
Głazek, 1968). Zasadniczą różnicę stanowi całkowity brak w ich płatach Koeleria 
macrantha oraz rzadkich macierzanek (Thymus austriacus, Th. glabrescens); gatunki 
te nie zostały w ogóle stwierdzone w tej części Wyżyny Śląskiej. O zaliczeniu mura
wy z rezerwatu do Koelerio-Festucetum zadecydował silnie kserotermiczny charakter 
siedlisk zajmowanych przez jej płaty, ich usytuowanie w najwyższej części zbocza, 
liczny udział Festuca rupicola i Phleum phleoides oraz brak niektórych umiarkowanie 
kserotermicznych gatunków spotykanych na płaskiej wierzchowinie rezerwatu oraz 
w niższych partiach stoków (m.in. Brachypodium pinnatum, Fragaria viridis, Salvia 
pratensis). Omawiana murawa jest zbiorowiskiem dość trwałym, gdyż nie zaobserwo
wano tu rozwoju siewek krzewów, tak jak ma to miejsce na pozostałym terenie rezer
watu (Sendek, Babczyńska-Sendek, 1990).

Bardzo dyskusyjna jest natomiast jej przynależność do związku Festuco-Stipion, 
do którego Koelerio-Festucetum bywa zaliczane (Matuszkiewicz, 2001). Na terenie 
Wyżyny Małopolskiej, gdzie spotyka się silnie kserotermiczne zbiorowiska wspo
mnianego związku, niektóre gatunki z nimi związane przenikają także do płatów tego 
zespołu. Natomiast na Wyżynie Śląskiej, na której terenie nie występują taksony i ze
społy z Festuco-Stipion, omawiana murawa może się wyróżniać jedynie liczniejszym 
udziałem gatunków bardziej odpornych na suszę oraz brakiem lub mniejszym 
udziałem roślin słabiej kserotermicznych. Sama Festuca rupicola nie jest gatunkiem 
silnie kserotermicznym, choć na terenie Ojcowskiego Parku Narodowego zaliczono ją 
do grupy roślin o najwyższym stopniu kserotermiczności (Michalik, 1979). Na 
południowo-zachodnich krańcach Wyżyny Śląskiej licznie rośnie ona także w mura
wach o słabiej kserotermicznym charakterze (zbiorowisko z Festuca rupicola). Po
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dobnie zachowuje się też w Małopolsce oraz na terenie Czech i południowych 
Niemiec, gdzie jest częstym składnikiem zarówno silnie kserotermicznych muraw 
ostnicowych, jak i różnych, bardziej mezofilnych zbiorowisk z klasy Festuco-Brome- 
tea (Mahn, 1965; Głazek, 1968, 1987; Toman, 1981b).

Zespół Koelerio-Festucetum ma charakter pośredni między murawami ze związku 
Festuco-Stipion a Cirsio-Brachypodion, na co zwrócono uwagę już wcześniej 
(Medwecka-Kornaś, Kornaś, 1972). O jego przynależności do jednego z tych syn- 
taksonów mogłaby przesądzić dopiero analiza porównawcza obszerniejszych mate
riałów z wyżyn południowej Polski. Murawa z Ligoty Dolnej, choć zaliczona do 
Koelerio-Festucetum, nie ma w swoim składzie florystycznym gatunków pozwa
lających na włączenie jej do związku Festuco-Stipion. Dlatego w wykazie zbioro
wisk nazwę tego syntaksonu umieszczono w nawiasie i postawiono za nią znak 
zapytania.

Ryc. 172—183. Kartogramy zespołów i zbiorowisk muraw kserotermicznych stwierdzonych na Wyżynie 
Śląskiej
Fig. 172—183. Cartogrammes of associations and communities of xerothermic grasslands found in the 
Silesian Upland
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4.2.4. Murawy ze związku Cirsio-Brachypodion pinnati 
Hadać et Kuka 1944 em. Krausch 1961

Na terenie Wyżyny Śląskiej dominującymi zbiorowiskami kserotermicznymi są 
murawy reprezentujące związek Cirsio-Brachypodion. Mają charakter umiarkowanie 
kserotermicznych zbiorowisk wtórnych i dla swego istnienia wymagają użytkowania 
przez wypas. Najszerzej rozpowszechnione są bogate gatunkowo murawy z dużym 
udziałem Brachypodium pinnatum, które w pewnych okolicach zajmują znaczne po
wierzchnie.

Przeprowadzone badania wykazały, że murawy ze związku Cirsio-Brachypodion 
są na Wyżynie Śląskiej zróżnicowane. Wyróżniono i opisano tu 6 syntaksonów 
w randze zespołu (1) lub zbiorowiska (5). Najszerzej rozpowszechnione są fitocenozy 
reprezentujące zespół Adonido-Brachypodietum pinnati (Libb. 1933) Krausch 1961, 
w którego obrębie wydzielono 4 podzespoły. Płaty pozostałych zbiorowisk spotyka 
się rzadziej. Stanowiska trzech z nich są rozproszone na terenie południowej 
i wschodniej części Wyżyny. Fitocenozy jednego były odnajdywane tylko na wscho
dzie, a dwóch ograniczone do niewielkiego obszaru w jego części południowej lub 
zachodniej (ryc. 174—183).

4.2.4.1. Adonido-Brachypodietum pinnati (Libb. 1933)
Krausch 1961 — tabele 10—15

Murawy reprezentujące zespół Adonido-Brachypodietum są często spotykane 
w południowych i wschodnich regionach Wyżyny Śląskiej, a zwłaszcza na terenie 
Płaskowyżu Twardowickiego i Zrębowych Pagórów Imielińskich. Dość częste są też 
na obszarze Zrębowych Pagórów Libiąskich, Niecki Wilkoszyńskiej, Garbu Ząbko
wickiego, południowej części Garbu Woźnickiego oraz wschodniej części Płaskowyżu 
Tarnowickiego. Poza tym spotykano je również, choć znacznie rzadziej, na terenie 
Garbu Chełmu i Działów Strzeleckich oraz w kilku innych punktach Wyżyny (ryc. 
184).

Płaty omawianego zespołu najczęściej porastają stoki wzniesień; czasem są to 
bardzo strome, wysokie zbocza dużych pagórów czy wałów, a kiedy indziej skłony 
lub wierzchołki niewielkich pagórków. Ekspozycja tych stoków jest różna. Rzadziej 
rozwijają się one w miejscach tylko lekko wyniesionych, o znikomym nachyleniu lub 
prawie całkiem płaskich. Takie zróżnicowanie siedlisk znajduje odbicie w różnicach 
florystycznych pomiędzy poszczególnymi płatami. Dało to podstawę do wydzielenia 
w obrębie Adonido-Brachypodietum z Wyżyny Śląskiej czterech podzespołów: A.-B. 
phleetosum, A.-B. typicum, A.-B. anthericetosum i A.-B. arrhenatheretosum. Spotyka 
się tu również płaty reprezentujące zubożałą postać zespołu.
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Rye. 184. Koncentracja stanowisk zespołu Adonido-Brachypodietum na Wyżynie Śląskiej; maksymalna 
średnica koła oznacza 10 zdjęć fitosocjologicznych na jednostkę kartogramu
Fig. 184. Concentration of localities of the Adonido-Brachypodietum association in the Silesian Upland; 
maximum diameter of a circle means 10 releves per cartogramme unit
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Adonido-Brachypodietum pinnati phleetosum subass. nova — tabela 10

(Typ nomenklatoryczny: tab. 10, zdj. 10)
Podzespół ten reprezentuje najbardziej kserotermiczną postać Adonido-Brachy

podietum. Jego płaty najczęściej spotykano na Płaskowyżu Twardowickim. Odna
leziono je także na terenie Zrębowych Pagórów Imielińskich oraz Płaskowyżu 
Bytomskiego (ryc. 174).

Fitocenozy A.-B. phleetosum są związane z siedliskami silnie kserotermicznymi. 
Zwykle spotyka się je w górnych partiach wysokich stoków, przeważnie w miejscach 
o dość znacznym nachyleniu (średnio 25°, maksymalnie 45°) i ekspozycji południo
wej lub zbliżonej do południowej. Gleby mają tu charakter pararędzin właściwych lub 
rędzin brunatnych o odczynie obojętnym, a głębiej alkalicznym. Są silnie szkieletowe, 
a zawartość substancji organicznej w ich poziomach akumulacyjnych jest wysoka 
(tab. 23, profile 15, 24).

Płaty A.-B. phleetosum to umiarkowanie wysokie, na ogół nie osiągające pełnego 
zwarcia murawy. O strukturze większości z nich decyduje Phleum phleoides — trawa 
o kępkowym wzroście. Niekiedy gatunkiem dominującym i nadającym charaktery
styczny wygląd zbiorowisku jest Dianthus carthusianorum. W niektórych fitoceno-
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zach spore pokrycie osiąga też Brachypodium pinnatum, lecz jego żywotność jest 
często osłabiona. W A.-B. phleetosum trawa ta występuje co prawda z V stopniem 
stałości, lecz jej współczynnik pokrycia jest znacznie mniejszy niż w podzespole ty
powym. Stałymi składnikami omawianej murawy są liczne gatunki z klasy Festuco- 
-Brometea: Helianthemum nummularium subsp. obscurum, Carex caryophyllea, 
Centaurea scabiosa, Anthyllis vulneraria, Scabiosa ochroleuca, Sanguisorba minor. 
Częste są tu także Potentilla heptaphylla oraz Seseli annuum — taksony charaktery
styczne związku Cirsio-Brachypodion. Inne rośliny z tego związku notowano 
z mniejszą stałością i pokryciem, a niektórych nie stwierdzono w ogóle. Warstwa 
mszysta jest dość dobrze rozwinięta, tworzą ją jednak głównie pospolite gatunki 
mchów: Bryum caespiticium, B. argenteum i Ceratodon purpureas.

Grupa gatunków wyróżniających A.-B. phleetosum w stosunku do innych podze
społów wyodrębnionych w ramach Adonido-Brachypodietum na Wyżynie Śląskiej jest 
dość liczna; część z nich to taksony wspólne z Sileno-Phleetum. Podzespół wyróż
niają: Phleum phleoides, Centaurea stoebe, Cardaminopsis arenosa, Cerastium 
arvense, Arenaria serpyllifolia, Jovibarba sobolifera, Rumex acetosella, Silene otites 
i Verbascum lychnitis. W jego płatach częściej rosną też Silene inflata, Thalictrum 
minus i Verónica spić ata.

A.-B. phleetosum jest zróżnicowane na 2 warianty: typowy i z Thesium linophyllon.
Fitocenozy wariantu typowego spotykano tylko na terenie Płaskowyżu Twardo

wskiego. Największe powierzchnie zajmowały one na dużych, stromych stokach 
wzniesień koło Rogoźnika i Strzyżowie, zwłaszcza w górnych partiach tych zboczy. 
W ich płatach licznie występowały gatunki wyróżniające podzespół, a tylko do nich 
było ograniczone występowanie m.in. Silene otites i Jovibarba sobolifera.

Płaty wariantu z Thesium linophyllon stwierdzono koło Imielina na terenie Zrębo
wych Pagórów Imielińskich, gdzie porastały eksponowane na południe stoki wznie
sień oraz na stromej skarpie śródpolnej w okolicy Czeladzi na Płaskowyżu 
Bytomskim. Poza występowaniem Thesium linophyllon wyróżniają się one obecno
ścią niektórych roślin częstych w A.-B. typicum i A.-B. anthericetosum, takich jak: 
Chamaecytisus ratisbonensis, Prunella grandiflora, Anthericum ramosum. W terenie 
często występowały w niedalekim sąsiedztwie fitocenoz wspomnianych podzespołów.

A.-B. phleetosum nie było dotychczas wyróżniane. Nie można go utożsamiać 
z podzespołem z Acinos arvensis wydzielonym w obrębie Adonido-Brachypodietum 
pinnati przez Krauscha (1961). Syntakson opisany przez tego autora ma charakter 
słabiej kserotermiczny. Niektóre gatunki wyróżniające na Wyżynie Śląskiej podzespół 
z Phleum phleoides są częstymi składnikami muraw ostnicowych w północnej Polsce 
(Ceynowa, 1968; Filipek, 1974a, b) i Brandenburgii (Krausch, 1961). Dotyczy to 
zwłaszcza Phleum phleoides, Centaurea stoebe i Silene otites. Gdyby zasięg Stipa ca- 
pillata obejmował Wyżynę Śląską, prawdopodobnie trawa ta mogłaby rosnąć na sie
dliskach zajmowanych przez fitocenozy A.-B. phleetosum.

Omawiany podzespół jest zbliżony do murawy z Phleum phleoides, opisanej 
z okolic Niegowonic na pograniczu Wyżyny Śląskiej i Wyżyny Krakowsko-Często
chowskiej (Babczyńska-Sendek i in., 1998). Wspomniane zbiorowisko zasiedla tam 
płytkie, szkieletowe gleby w przyszczytowych partiach wzniesień zbudowanych z wa-
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146 Adonido-Brachypodietum pinnati (Libb. 1933) Krausch 1961 phleetosum subass. nova
Tabela 10 — Table 10

Numer kolejny zdjęcia 
Successive No of relevé 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Numer zdjęcia w terenie
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Powierzchnia zdjęcia (m2)

50 50 50 50 50 50 100 50 50 50 50 50 50 50 80 50 100 50
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U
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Area of relevé (m") 1 03
Ekspozycja SWS SWS S SWS SW S SWS W S S SWS SWS SWW SES S SWS SES SES

1
"5

o
S—.

Exposure 'Z o o
Nachylenie (°) 35 15 5 20 20 25 30 40 15 30 40 45 15 30 30 10 5 40 C/2

ex

C cSlope (°) 'X
4>

Pokrycie warstwy c (%) 95 90 95 95 90 95 100 95 95 90 90 90 90 95 100 95 95 95 ito
pi >■> N

Cover of layer c (%) Q-

Pokrycie warstwy d (%)
Cover of layer d (%) 30 30 5 30 30 5 + 20 10 30 5 - 30 5 + + 20 15 £

Liczba gatunków w warstwie c 
Number of species in layer c 40 38 43 42 36 37 27 40 41 33 41 30 38 25 40 31 33 32

Wariant (z) — Variant (with): typowy — typicum Thesium linophyllon

D. Adonido-Brachypodietum phleetosum'.
°Phleum phleoides +.2 3.3 +.2 2.2 2.2 4.4 3.3 2.2 3.3 4.4 3.3 3.1 2.2 4.4 3.3 1.2 4.4 4.4 V 3408
°Centaurea stoebe 2.1 +.2 +.2 + 1.2 + 2.2 + + 1.2 + 2.2 2.2 1.3 IV 492
'Arenaria serpyllifolia 2.2 1.2 + + 1.2 1.2 1.2 + 1.1 2.2 1.2 +.2 + 1.1 IV 403
Cardaminopsis arenosa 2.2 2.2 + + 1.2 + 2.2 + 1.2 + 1.2 IV 389
''Cerastium arvense +.2 +.2 + 1.2 +.2 1.2 + + 1.1 + +.2 1.2 1.2 + IV 164
Silene vulgaris +.2 +.2 +.2 +.2 +.2 +.2 +.2 +.3 +.2 +.2 +.2 +.2 IV 33
'''Jovibarba sobolifera +.2 +.2 1.3 1.2 +.2 1.3 1.2 1.3 1.3 III 175



°Silene otites
°Verbascum lychnitis (TG)

D. wariant — variant:
°Thesium linophyllon 
°Chamaecytisus supinus (reg.) 
*Prunella grandiflora 
°Chamaecytisus ratisbonensis (reg.) 
*Anthericum ramosum (TG)

Ch. *Cirsio-Brachypodion  + 
°Festuco-Brometea:
*Brachypodium pinnatum
Helianthemum nummularium

subsp. obscurum
Euphorbia cyparissias
Centaurea scabiosa
Carex caryophyllea
Sanguisorba minor
Anthyllis vulneraria
Carlina acaulis (reg.)
Scabiosa ochroleuca
Medicago falcata (TG)
*Fragaria viridis (TG)
*Potentilla heptaphylla
Achillea collina
*Seseli annuum
Peucedanum oreoselinum (reg.)
Dianthus carthusianorum
Ononis spinosa
Salvia pratensis
Thalictrum minus (TG)
Artemisia campestris
Galium album pro p.
Poa angustifolia
Arabis hirsuta
Pimpinella saxífraga

2.2 +.2
2.2

+.2
2.2 1.2

2.2
1.2

2.2
+.2

II
11

297
253

+ 1.3 1.3 1.1 II 86
+.3 3.3 2.2 I 308
+.2 2.3 +.2 I 103

+.2 +.2 2.3 I 103
+ 2 + 7 1 3 I 33

1.2 2.3 2.3 1.2 3.2 4.5 3.3 3.3 1.2 1.2 + 3.4 1.1 3.3 2.1 1.1 V 1850

1.2 2.3 4.3 2.2 1.2 +.2 2.2 1.2 1.2 +.2 3.3 3.3 4.3 3.3 2.2 V 1825

1.1 2.2 2.1 2.3 2.2 1.1 1.1 2.3 1.1 3.3 1.1 + 2.1 2.1 1.1 1.3 2.1 V 1183
+ 1.2 2.2 2.2 + 2.2 2.2 1.2 1.2 +.2 2.2 2.2 1.2 1.2 2.2 V 828
+ 1.3 2.3 1.2 2.3 2.1 1.3 1.3 +.2 1.2 +.2 1.2 +.2 +.2 1.1 + + V 506
1.2 +.2 +2 +.2 1.2 3.3 1.2 +.2 +.2 2.2 1.2 + 1.2 +.2 + +.2 V 469
+ +.2 +.2 +.2 2.3 1.2 1.2 2.2 1.3 +.3 +.2 +.2 1.2 2.3 + V 425

+.2 1.2 +.2 +.2 +.2 +.2 2.2 +.2 +.2 2.2 + 1.2 +.2 +.2 +.2 +.2 +.2 V 286
1.2 1.2 1.2 +.2 1.2 1.2 + +.2 1.2 + + +.2 1.1 + 1.2 + 1.1 V 272
2.3 2.2 +.2 2.3 1.3 1.2 2.3 2.3 1.2 2.3 1.3 +.2 +.2 IV 703
+.2 +.2 1.3 +.2 2.2 2.3 1.3 +.2 1.2 +.2 1.2 1.2 IV 347
+.2 +.2 1.2 1.2 1.2 +.2 2.2 +.2 +.2 +.2 +.2 2.2 +.2 IV 300
+ +.2 + +.2 + 1.1 1.1 1.1 + + +.2 + + + IV 114
+ +.2 1.1 1.2 +.2 + +.2 + +.2 + 1.2 + + IV 111

+.2 1.2 2.2 2.2 3.3 4.4 1.2 2.1 III 906
2.3 2.3 3.3 4.4 1.2 +.2 +.2 2.2 III 881

+.3 2.3 3.3 2.3 2.3 +.2 +.3 +.3 1.3 III 539
+.2 +.2 2.3 3.3 +.2 +.3 +.2 1.2 2.2 III 444

+ r +.2 + + +.3 +.3 + + 2.3 III 120
+.2 1.2 1.2 +.2 1.3 +.2 + +.2 +.2 III 100

1.3 1.3 +.3 +.3 +.2 +.2 +.2 1.3 + III 100
+.2 1.2 1.2 4- +.2 + +.2 1.2 + III 100

+.2 + + + + + + + + +.2 III 28
+.2 +.2 +.2 +.2 + +.2 +.2 + +.2 III 25

147



148 2.3 + + 3.3 . II
+ . 1.1 2.3 + + II

+ . +.2 +.2 . +.2 . +.2 . II
. 2.3 2.3 +.2 . I

*Melampyrum arvense
Bromas inermis
Coronilla varia (TG)
Asperula cynanchica

Gatunki sporadyczne (Sporadic species): Agrimonia eupatorio (TG) 8, 12, 15; Ajuga genevensis 1, 10; Allium oleraceum 8; *Campanula  glomerata 
15, 17; Falcaría vulgaris 1; Festuca trachyphylla 14(1.2), 18(1.2); ^Filipéndula vulgaris 14; Libanotis pyrenaica (TG) 3, 4(1.2); Orobanche lutea 3; 
*Plantago media 17; *Polygala  comosa 4; Ranunculus bulbosas 1, 10; *Trifolium

d

d

montanum

. +.3 . +.2
+.2
2.2

+.2 .
2.2 .

+
+.2

+
+.3

2.2

+
+.2

+

+

+
+.3

1.2

1.2 . +
. 1.2 .

1.2

+ III 
II 
1

IV

47
44
6

6611.2 2.22.2 1.2 1.2 1.2 + +

2.2 2.2 1.2 1.2 3.2 2.3 +.2 2.2 2.2 2.2 3.3 3.3 +.2 1.2 +.2 +.2 +.2 +.2 V 1308
+.2 +.2 +.2 +.2 1.2 1.2 + + +.2 1.2 2.2 1.2 IV 228
+ + 1.1 + 1.1 + + + 1.1 + 1.1 + IV 133

+.2 + 1.2 +.2 + +.2 1.2 1.2 +.2 + 1.2 + IV 133
+.2 1.2 + +.2 1.2 +.2 1.2 +.2 +.2 +.2 + + + IV 111

+.2 +.2 +.2 +.2 +.2 +.2 +.2 2.3 +.2 + III 122
+ + + + + + + 1.1 III 47

+.2 2.1 + + + + + 11 114
+.2 1.2 + 1.2 +.2 I! 64

+ + 1.1 + Il 36
+.2 + + + II 11

+.2 +.2 +.2 + 11 11
+.3 +.2 +.3 +.3 II 11

+ + + + II 11
2.2 2.2 + 2.2 1.2 1.2 + 2.2 2.2 2.2 2.2 1.2 2.2 1.2 IV 867
1.2 + + + 1.2 + + 1.2 + 1.2 + + + IV 136

16; Barbula unguiculata d 2(1.2), 6, 13(1.2); Betula pendula 13; Bryum capil-

Ch. ''Koelerio-Corynephoretea-.
Rumex aceto sella
Hieracium pilosella
Sedum acre
Ceratodon purpureus

Gatunki towarzyszące
— Accompanying species:

Thymus pulegioides
Plantago lanceolata
Briza media
Knautia arvensis
Festuca rubra
Leontodón hispidas
Convolvulus arvensis
Agrostis capillaris
Festuca ovina
Elymus repens
Campanula rapunculoides
Carex ericetorum
Galium verum
Linum catharticum
Bryum caespiticium
Bryum argenteum

Gatunki sporadyczne (Sporadic species): Amblystegium serpens d 4,
lare d 1, 17(1.2); B.funckii d 1; Cornelina microcarpa 5, 6; Centaurea cyanus 1; Consolida regalis 1, 5; Crataegus monogyna 7; Crataegus x macro- 
carpa 12; Dactylis glomerata 6, 17; Danthonia decumbens 14(1.2), 15(2.2), 18(1.2); Echium vulgare 18; Euphrasia stricta 9; Fragaria vesca 3, 12; 
Hypericum perforatum 15; Hypochoeris radicata 18; Onobrychis viccifolia 6; Ononis arvensis 15; Pieris hieracioides 17; Prunus spinosa 6, 13; Pteri- 
dium aquilinum 8; Reseda lutea 6; Rosa agrestis 3; R. canina 8; Sedum maximum 1 1. 12. 17; Weissia brachycarpa d 17. 18.



Adonido-Brachypodietum pinnati typicum (Libb. 1933) Krausch 1961 wariant bogatszy
Tabela 11

Ch. Festuco-Brometea:
Carlina acaulis (reg.)
Anthyllis vulneraria
Medicago falcata (TG)
Euphorbia cyparissias
Carex caryophyllea
Achillea collina
Helianthemum nummularium

subsp. obscurum
Centaurea scabiosa
Asperula cynanchica
Sanguisorba minor
Galium album pro p.
Scabiosa ochroleuca
Peucedanum oreoselinum (reg.)
Ononis spinosa
Poa angustifolia
Coronilla varia (TG)
Agrimonia eupatorio (TG)
Pimpinella saxífraga
Salvia pratensis
Chamaecytisus ratisbonensis (reg.)
Salvia verticillata
Phleum phleoides
Arabis hirsuta
Centaurea stoebe

Gatunki sporadyczne (Sporadic species): Abietinella abietina d 9, 19; Allium oleraceum 3; Bromus inermis 8(1.3), 26(1.1), 27; Campylium calcareum d 20(2.2); C. chrysophyllum d 4(1.2), 5, 
11(2.2), 16(2.2), 28(2.2); Carlina vulgaris 5, 11, 13, 16, 28; Cirsium acaule 24(2.2), 28(2.3); Dianthus carthusianorum 11, 20(1.1), 26; Encalypta vulgaris d 16(1.2), 18, 19, 23; Festuca trachyphylla 
7, 15(1.2); Fissidens cristatus d 4, 17, 18, 21, 23(1.2); Libanotis pyrenaica (TG) 18; Origanum vulgare (TG) 1(2.3); Poa compressa 1,9(1.1), 21(1.1), 22, 23; Potentilla arenaria 10(1.2), 17; Ranuncu
lus bulbosus 5, 23, 25, 28; Silene otites 26(1.2); Thalictrum minus (TG) 2, 8(1.2), 26; Thesium linophyllon 14(1.3), 15(2.3); Tortella tortuosa d 19(2.2), 23; Verbascum lychnitis (TG) 2, 9, 25; Veroni
ca spicata 6, 10(1.2), 16.

Adonido-Brachypodietum pinnati typicum (Libb. 1933) Krausch 1961 richer variant

Numer kolejny zdjęcia 
Successive No of relevé 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

Numer zdjęcia w terenie 
Field No of relevé 138 97 297 271 268 186 36 203 200 70 48 192 191 118 120 130 108 110 14 23 263 247 15 16 240 101 211 279

Miejscowość
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Powierzchnia zdjęcia (m2)
Area of relevé (m2) 100 50 50 50 50 50 100 50 50 50 50 50 80 50 100 50 100 50 50 50 50 50 50 50 50 50 80 50

Ekspozycja
Exposure SES NE - SWS SWS NE NW NWW SWW SW SW SSW S SW SW NW NW NW SW NW SSE NW NW S SSW S SWW N

Nachylenie (°)
Slope (°) 25 5 - 5 5 zn 24 5 40 35 10 5 5 3 3 45 5 5 5 25 3 3 30 30 5 5 10 5

Pokrycie warstwy c (%) 
Cover of layer c (%) 100 100 100 100 100 100 95 100 95 95 100 95 100 100 95 100 95 100 95 100 100 100 95 100 100 95 100 100

Pokrycie warstwy d (%) 
Cover of layer d (%) 5 10 - 5 + + 4- 4- + 5 25 5 5 4- 5 50 10 - 50 10 + 4- 10 10 - 5 4- 20

Liczba gatunków w warstwie c 
Number of species in layer c 42 36 33 37 39 42 41 35 35 44 40 34 44 36 32 34 33 32 39 32 42 43 43 35 32 49 33 40

Ch. Cirsio-Brachypodion:
Brachypodium pinnatum 
Trifolium montanum
Seseli annuum
Fragaria viridis (TG) 
Plantago media
Prunella grandiflora 
Filipéndula vulgaris 
Potentilla heptaphylla 
Campanula glomerata
Polygala comosa 
Peucedanum cervaria (TG) 
Viola hirta (TG) 
Melampyrum arvense 
Anthericum ramosum (TG) 
Hypochoeris maculata

4.5 4.5 5.5 4.5 5.5 5.5 4.4 4.5 4.4 3.3 3.3 5.5 5.5 4.4 4.4 2.1 4.4 5.5 3.3 4.5 3.3 4.5 4.5 5.5 5.5 3.3 5.5 2.3
1.2 + + 2.3 2.3 3.4 2.3 2.2 2.3 + + + + + + + 1.1 1.2 2.1 2.2 + +.2 2.2
1.1 1.2 1.1 + + +.2 +.2 + 1.2 2.2 + + 1.1 1.2 1.2 + +.2 + + + 1.1 1.2 + +
1.3 2.3 1.2 2.3 3.3 1.2 1.3 + + 2.3 1.2 +.3 1.2 1.2 1.2 2.3 +.2 2.2 3.3
+.2 +.2 +.2 +.2 +.2 1.2 +.2 +.2 +.2 2.2 1.2 2.2 + +.2 1.2 +.2 1.2

2.2 + 3.3 2.3 1.3 2.3 2.2 1.3 3.3 3.3 2.3 2.2 3.3 2.2 2.3
1.3 1.2 2.2 +.3 +.2 +.2 +.2 1.2 1.2 +.3 +.2 1.2

+.2 +.2 1.1 +.2 +.2 1.2 1.2 + + + +.2 + 1.2 +.2 1.2
1.1 1.1 + + + +.2 1.1 + 1.1 + 1.1 +
+ + + + +.2 + + + +.2 + + + +.2 +

2.3 +.2 1.2 +.2 2.3 +.2
+ +.2 +.2 +.2 +.2 1.2 +.2 + + +.2

+.2 2.2 3.3 2.2 2.2 2.2 2.2 1.2 1.2 +.2 1.2 +.2 1.2 1.2 +.2 +.2
+.2 +.2 2.3 1.3 +.2 1.3 2.2 +.2 1.3 1.2 1.2 +.3 +.2 2.2 1.3
+.2 2.3 1.2 +.2 1.2 1.3 +.2 1.3 1.3 2.3 + +.3 1.3 1.3

4- 2.3 1.1 + 2.3 2.1 1.1 + + + + 1.1 + 1.1
2.3 +.2 4- 1.1 4- + 2.2 1.3 2.3 +.2 + + 1.2 1.2
+ + + 4- + + 1.1 1.1 + + + 1.2 1.2 2.2 1.2 1.1 +

3.3 1.2 2.2 1.2 2.3 2.2 2.3 4.3 1.2 1.2 1.3 2.2 2.2

2.2 +.2 +.2 1.2 + 2.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 + +.2 +.2
+.2 +.2 1.3 2.3 +.2 1.3 2.3 +.2

4- +.2 +.2 2.2 1.2 4- + 1.2 1.2 1.2 +.2 +.2
2.3 +.3 1.3 +.2 +.2 2.3 +.2 +.2 1.3 +
4- 4- + + + + 1.1 +.2 1.1 + + +

+.2 +.2 3.3 3.3 1.2 2.2 3.3 3.3 4.4 2.2
1.2 2.3 1.3 3.3 2.3 2.3 3.3 2.3 2.3 1.3 1.2 2.3 2.3 3.3 2.3 3.3
+.2 +.2 1.1 +.2 1.1 + 2.3 +.2 +.2 1.1 +.2 +.2

2.3 + +.2 +.2 2.3 1.2 2.3 2.3 +.2
+.2 +.2 1.2 2.2 +.2 +.2 1.2 +.2
+ +.2 + + +.2 +.2 +.2 +

3.3 2,2 +.2 2.2
+.2 +.2 2.3 r

+.2 1.3 1.2 +.2 + 1.2 +.2

2.2 +.2 2.2 2.2 +.2
3.3 1.2 +.2 +

+.2 +.2 1.2 +.2
+ + + 1.1 1.1

1.2 1.2 +.2 + +
2.1 + + 1.1 +

2.2 + 2.2 2.2 2.2

+ 1.2
+ +.2 + +

+.2 +.2
+.3 +.2 + +.2
+.2 + + +
1.2 2.3 3.3

2.1
+.2

+.2 1.2 +.2 1.2
1.2 +
+.2 2.2 +.2
2.3

+.2

+.2 +.2 +.2 2.2 V 868
+.2 3.3 V 661

3.3 2.3 2.3 1.3 V 577
2.2 1.1 2.1 1.1 V 538
4- 1.2 4- 1.1 V 371
4- 4- 4- 2.1 V 345

2.2 4.4 IV 1484

4- 2.2 2.2 +.2 IV 393
1.2 2.3 +.2 1.3 IV 279
1.2 1.2 + 2.2 IV 268
+.2 1.3 +.2 IV 202
+.2 1.2 1.2 1.1 IV 120

+.2 m 1202
m 1107

2.4 1.1 2.1 ni 336
+.2 4- m 280
1.3 + m 166

+.2 1.2 + ni 59
2.3 n 389

n 131
+ n 64

ii 43
1.1 4- n 34

4- il 11

Ch. Molinio-Arrhenatheretea-,
Leontodón hispidus +.2 1.2 +.2 +.2 + +.2 1.2 +.2 +.2 + +.2 +.2 +.2 1.2 1.2 2.2 + +.2 2.2 1.2 1.2 +.2 1.2 +.2 . +.2 +.2 +.2 V
Knautia arvensis 1.1 +.2 + 1.2 1.2 1.1 1.2 +.2 +.2 + +.2 1.1 1.1 +.2 + +.2 +.2 + +.2 1.2 + +.2 + 2.2 1.2 V
Lotus comiculatus + +.2 1.2 2.2 1.2 + 1.2 2.2 2.2 2.2 2.3 +.2 + +.2 2.1 1.2 +.2 . +.2 IV
Festuca rubra . +.2 2.2 2.1 +.2 + +.2 +.2 2.2 + + 1.2 1.1 +.2 +.2 +.2 +.2 ni
Plantago lanceolata . +.2 +.2 +.2 + +.2 +.2 +.2 +.2 +.2 +.2 + + . +.2 +.2 m
Centaurea jacea + 1.2 1.2 + 2.3 + 1.2 +.2 +.2 n
Avenula pubescens + 2.2 + + + 1.2 + n
Trifolium pratense +.2 +.2 1.2 1.2 1.2 1.2 ii
Leucanthemum vulgare + +.2 + +.2 1.2 + ii
Taraxacum officinale r +.2 + + + + + + n

282
250
461
243
25
125
89
75
27
13

Gatunki sporadyczne (Sporadic species): Betónica officinalis 4, 22; Centaurea oxylepis 1(2.2); Cerastium holosteoides 6; Crepis biennis 8; Cynosurus cristatus 6; Dactylis glomerata 14, 15(1.2), 
21, 28; Galium boreale 17(1.3), 21(3.3), 22, 23, 24(2.2); Lolium perenne 6; Poa pratensis 7; Prunella vulgaris 22, 28; Ranunculus acris 6, 7; Rhinanthus minor 28; Rumex acetosa 10, 13; Tragopo
gón orientalis 1, 22, 26; Trisetum flavescens 14; Vicia cracca 12, 14(1.2), 16, 18, 22(1.2).

Gatunki towarzyszące
— accompanying species:
Briza media
Thymus pulegioides
Linum catharticum
Festuca ovina
Agrostis capillaris
Carex flacca
Silene vulgaris
Fragaria vesca 
Danthonia decumbens
Rosa canina
Cerastium arvense
Bryum caespiticium 
Ceratodon purpureus 
Streblotrichum convolutum

d

+
+
+

+
+.3

2.2
1.2

1.2

+ + 1.1 . 2.3 2.2 + + 1.1 3.3 1.1 + 2.3 1.2 1.1 2.3 2.2 2.2 1.1 2.1 4- 1.2 4- 4- 1.1 2.1
+.2 +.2 +.2 1.2 2.2 2.2 +.2 +.2 +.2 +.2 +.2 +.2 1.2 +.2 +.2 1.2 4-.2 +.2 1.2 +.2 1.2

+ + + 2.1 + + + + 1.2 + 2.1 + + 1.1 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4-
+.2 +.2 1.2 2.2 2.2 1.2 +.2 +.2 +.2 +.2 4-

1.3 2.3 + + 1.1 4- 4- 4-
1.2 +.2 1.2 4- 1.2 1.1 4- 4- 4-

+.2 2.2 +.2 +.2 +.2 +.2 +.2 +.2
+.2 +.2 1.2 +.2 + +.2 1.2 4-

+.2 +.2 + + + + 4- 4- 4- 1.2
1.3 + +.3 + +.2 +.2 4- +.2 4-

+ + + + + +
1.2 + + 1.2 1.2 1.2 + 1.2 1.2 2.2 1.2 +.2
1.2 1.2 1.2 1.2 + +.2 1.2
+.2 + + + 4-

V 
IV 
IV 
II 
II 
n 
II 
n 
II 
II
II
III 
n 
II

854
257
193 
173 
107 
82 
77 
46 
34 
34 
12 
13 
7 
6

Gatunki sporadyczne (Sporadic species): Alchemilla glaucescens 4, 5(1.2), 23(1.2), 24; Amblystegium serpens d 27; Anthoxanthum odoratum 7; Arenaria serpyllifolia 9, 10, 17, 26; Barbula ungu- 
iculata d 4, 19, 27; Betula pendula 22(1.3); Brachythecium albicans d 15(2.2), 19, 21, 23; Bryoerythrophyllum recurvirostre d 24(1.2); Bryum argenteum d 1, 12, 18, 26; B. capillare d 21, 26; Cam
panula rapunculoides 8, 12(2.2), 13, 27(2.3); Calluna vulgaris 6; Cardaminopsis arenosa 2, 19, 26; Carex ericetorum 17, 26; C. montana 2(23), 19(1.2), 22(1.2), 23(1.2), 24; Cephalozia bicuspidata 
d 4; Cladonia sp. div. d 19(2.2); Cirsium arvense 3; Conyza canadensis 9; Convolvulus arvensis 2, 3, 8, 23, 25(2.2); Comus sanguínea 1; Crataegus monogyna 1, 5, 14; Cruciata glabra 19, 22; Dian
thus deltoides 13; Elymus repens 14; Equisetum arvense 24; Euphorbia esula 10; Euphrasia stricta 27(1.1); Fagus sylvatica 13; Galium verum 2, 5(2.3), 26; Geranium sanguineum 11(1.2), 21(1.3); 
Luzula campestris 6, 7, 9, 16, 21; Hieracium pilosella 9, 13, 21, 26, 27; Hypericum maculatum 19; H. perforatum 5, 6, 10, 23, 25; Medicago x varia 26; Onobrychis viciifolia 4; Pieris hieracioides 5, 
10, 11; Plagiomnium affine d 21; P. cuspidatum d 11, 15(1.2), 20, 23; P. rostratum d 6, 7, 11; Polygala vulgaris 6; Potentilla collina 4, 5; P. erecta 6, 22; Primula veris 1, 3, 8, 21, 22(1.3); Pteridium 
aquilinum 6; Rhinanthus serotinus 10, 23; Rubus caesius 24, 27; Rumex thyrsiflorus 10; Sedum maximum 10(1.1), 13; Solidago virgaurea 4, 6; Thuidium erectum d 22, 23; Trifolium medium 15; Ve- 
ronica chamaedrys 14; Vicia tenufolia 15.



pieni jurajskich i wykazuje pewne nawiązania do muraw naskalnych, z którymi cza
sem sąsiaduje. Nie jest więc ono identyczne z A.-B. phleetosum.

Adonido-Brachypodietum pinnati typicum — tabele 11, 12

Fitocenozy A.-B. typicum reprezentują postać zespołu najbardziej typową dla Wy
żyny Śląskiej i są najczęściej spotykanymi murawami kserotermicznymi, zwłaszcza 
w jej części południowo-wschodniej (ryc. 175, 176). Omawiany podzespół w zasadzie 
nie ma dobrych gatunków wyróżniających; rolę taką mogłoby ewentualnie pełnić Tri
folium montanum. W jego płatach jednak nie występują lub występują znacznie rza
dziej taksony wyróżniające inne podzespoły wydzielone w obrębie Adonido-Brachy
podietum na Wyżynie.

Fitocenozy A.-B. typicum mają charakterystyczną trawiastą fizjonomię dzięki du
żemu udziałowi Brachypodium pinnatum. Ta rozłogowa trawa dominuje w większości 
z nich, a w niektórych, razem z nią, współdominują też: Peucedanu oreoselinum, Ono- 
nis spinosa, Prunella grandiflora i Salvia pratensis. Stałymi lub częstymi elementami 
większości płatów są niektóre gatunki uważane za charakterystyczne dla związku Cir
sio-Brachypodion: Seseli annuum, Trifolium montanum, Fragaria viridis, Plantago 
media, Prunella grandiflora, Filipéndula vulgaris, Potentilla heptaphylla, Campánula 
glomerata. Poza tym z dużą stałością rosną tu także: Carex caryophyllea, Carlina 
acaulis, Anthyllis vulneraria, Helianthemum nummularium subsp. obscurum, Medica- 
go falcata, Briza media, Knautia arvensis, Leontodón hispidus, Linum catharticum.

Płaty muraw reprezentujących A.-B. typicum różnią się nieco między sobą pod 
względem bogactwa florystycznego oraz obecności pewnych gatunków ze związku 
Cirsio-Brachypodion bądź klasy Festuco-Brometea. Jest to spowodowane zasięgami 
poszczególnych taksonów lub składem flor lokalnych, a także odmienną intensywno
ścią użytkowania oraz pewnymi różnicami w stopniu kserotermiczności siedlisk. Fakt 
ten pozwolił na wydzielenie w obrębie A.-B. typicum dwóch wariantów: bogatszego 
i uboższego florystycznie.

Fitocenozy wariantu bogatszego (tab. 11) spotykano we wschodniej części Wyży
ny Śląskiej — najczęściej na terenie Zrębowych Pagórów Imielińskich i południowej 
części Garbu Woźnickiego (ryc. 175). Rozwijały się w miejscach o różnej ekspozycji, 
lecz zwykle o niewielkim nachyleniu. Były to często niewysokie pagórki, a w przy
padku większych wzniesień — niższe partie lub łagodniej nachylone fragmenty sto
ków. Gleby pod ich płatami mają charakter rędzin lub pararędzin brunatnych (tab. 23, 
profile 1, 13). Czasem są silnie szkieletowe prawie w całym profilu, a kiedy indziej 
ich górne poziomy nie wykazują obecności odłamków wapienia; wtedy mają nieco 
niższy odczyn. Zawsze jednak zawierają węglan wapnia.

Murawy zaliczone do omawianego wariantu są nieco bogatsze florystycznie (śred
nio 38 gatunków w zdjęciu, maksymalnie 49) w porównaniu z płatami drugiego 
z wyróżnionych wariantów (średnio 33 gatunki, maksymalnie 43). Wyższą stałość 
osiągają w nich niektóre rośliny ze związku Cirsio-Brachypodion: Trifolium monta
num, Prunella grandiflora, Filipéndula vulgaris, Plantago media i Viola hirta. Poza 
tym częściej notowano tu Asperula cynanchica i Anthyllis vulneraria, a dużo rzadziej 
— Salvia pratensis.
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150 Tabela 12
Adonido-Brachypodietum pinnati typicum (Libb. 1933) Krausch 1961 wariant uboższy

Adonido-Brachypodietum pinnati typicum (Libb. 1933) Krausch 1961 poorer variant
Table 12

Numer kolejny zdjęcia
Successive No of relevé 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Numer zdjęcia w terenie
Field No of relevé 252 253 140 17 141 79 96 201 91 274 40 123 153 31 128 13 26 24 259 260 284 289
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Pokrycie warstwy c (%)
Cover of layer c (%) 100 100 95 100 95 100 95 100 95 100 95 100 90 100 100 100 100 100 100 100 100 90 (7)
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>

Pokrycie warstwy d (%)
Cover of layer d (%) + - 5 30 + 5 5 4- 5 - 10 - + 20 + 5 - 20 + - 20 -

Liczba gatunków w warstwie c 
Number of species in layer c 24 26 32 35 30 37 42 29 40 37 42 34 32 30 34 30 29 33 31 28 43 37

Ch. Cirsio-Brachypodion:
Brachypodium pinnatum 4.4 5.5 5.5 4.5 4.5 5.5 3.3 5.5 4.5 4.5 3.3 4.5 2.3 4.5 5.5 4.5 5.5 2.3 4.5 5.5 5.5 5.5 V 6636
Seseli annuum + + 2.1 +.2 2.2 + 1.2 + 1.1 +.2 1.1 + + + +.2 + 1.2 + V 277
Fragaria viridis (TG) 1.3 +.2 1.2 1.2 2.3 3.3 1.2 +.2 1.3 + +.2 + +.2 3.3 +.2 IV 550
Trifolium montanum 2.2 + + 2.2 2.1 1.2 + + 2.3 1.2 III 373
Plantago media 2.2 + +.2 1.2 1.2 + +.2 +.2 +.2 + +.2 III 143



Potentilla heptaphylla + +.2 . +.2 . +.2 +.2 1.2 1.2 . +.2 . +.2 . +.2 . +.2 +.2 + III 70
Prunella grandiflora +.2 1.2 1.2 2.3 2.3 II 207
Campanula glomerata + 1.1 + 1.1 + 1.1 1.1 II 98
Filipéndula vulgaris +.2 1.2 1.3 1.1 1.2 II 93
Polygala comosa + + + +.2 + + + + II 18
Peucedanum cervaria (TG) 2.2 2.3 I 159
Anthericum ramosum (TG) +.2 + 2.2 1.2 I 107
Melampyrum arvense 1.1 2.1 I 102
Elymus hispidus subsp. hispidus 2.3 I 80
Viola hirta (TG) 1.2 +.2 I 25

Ch. Festuco-Brometea-.
Carlina acaulis (reg.) 3.3 2.2 1.2 2.2 3.2 +.2 +.2 2.2 1.2 3.2 1.2 +.2 +.2 + 2.2 1.2 1.2 1.2 + V 980
Euphorbia cyparissias 1.1 2.2 2.1 2.2 2.3 2.1 2.3 + +.3 + + + + 1.1 1.1 1.1 2.1 1.1 V 684
Achillea collina + + + + +.2 + 1.2 +.2 1.1 + + +.2 + 1.2 1.1 + 1.1 1.1 + V 166
Helianthemum nummularium 

subsp. obscurum 1.2 3.3 2.2 2.3 3.3 3.2 2.2 + 1.2 3.3 1.2 2.2 +.2 2.2 3.3 2.3 IV 1402

Salvia pratensis 3.3 3.3 1.2 2.2 +.2 + 2.2 +.2 +.2 4.4 2.2 2.2 1.2 3.3 IV 1168
Medicago falcata (TG) 2.3 2.3 1.2 1.2 1.3 +.2 1.3 +.2 1.2 2.3 2.3 +.2 2.3 2.3 3.3 IV 768
Carex caryophyllea 2.2 +.2 + 1.3 1.3 +.2 1.2 +.2 + 1.2 +.2 1.2 1.2 + + + +.2 IV 239
Sanguisorba minor + +.2 1.2 + 2.2 +.2 1.2 + +.2 + + + 1.2 + +.2 IV 173
Galium album pro p. +.2 +.2 + +.3 +.3 +.2 + +.2 2.2 1.2 1.2 +.3 +.2 1.3 IV 170
Scabiosa ochroleuca +.2 + + +.2 1.2 2.2 +.2 + + + + 1.1 + + IV 150
Pimpinella saxífraga 1.2 1.2 1.2 + +.2 +.2 +.2 + + +.2 + +.2 +.2 + IV 93
Ononis spinosa 1.3 2.3 2.3 2.2 2.3 2.3 2.3 2.3 3.3 2.3 2.3 +.2 III 911
Peucedanum oreoselinum (reg.) +.3 +.2 +.2 2.3 1.2 2.3 2.2 3.3 3.2 2.2 1.2 III 711
Anthyllis vulneraria 2.3 2.2 1.3 +.2 +.2 1.2 +.2 + 4.4 +.2 III 500
Centaurea scabiosa +.2 +.2 2.2 +.2 2.2 +.2 1.2 +.2 1.2 1.2 2.2 2.3 III 398
Poa angustifolia + +.2 1.2 + 2.2 +.2 +.2 2.1 1.1 + III 218
Agrimonia eupatorio (TG) 1.2 +.2 + + 2.2 +.2 1.2 +.2 +.2 1.2 III 161
Coronilla varia (TG) 1.2 1.2 +.2 +.2 1.3 +.2 +.2 1.2 +.2 III 102
Salvia verticillata 1.2 1.2 +.2 + 3.3 2.3 3.3 1.2 11 493
Asperula cynanchica 1.2 2.3 1.3 + + + +.2 + II 136
Potentilla arenaria +.2 +.2 +.2 2.3 1.3 II 109
Phleum phleoides +.2 +.2 1.2 1.2 +.2 1.2 +.2 II 77
Chamaecytisus ratisbonensis (reg.) 1.3 1.2 +.2 +.2 1.2 II 73
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Gatunki sporadyczne (Sporadic species): Abietinella abietina d 21; Artemisia campestris 9, 13; Bromus inermis 10; Campylium calcareum d 4(1.2), 
15; C. chrysophyllum d 3(1.2), 4(2.2), 5; Centaurea stoebe 11, 20; Chamaecytisus supinas (reg.) 12(4.3); Dianthus carthusianorum 6(1.2), 14, 18(1.1), 
20; Encalypta streptocarpa d 3; E. vulgaris d 18; Festuca rupicola 22(1.2); Fissidens cristatus d 3, 4, 8, 14; Libanotis pyrenaica (TG) 6, 7(1.3); Oro- 
banche lútea 22; Poa compressa 7, 19; Potentilla neumanniana 22; Ranunculus bulbosus 22; Thesium linophyllon 12(2.3); Verbascum lychnitis (TG) 
6, 7, 9, 16; Veronica spicata 12, 13(1.2), 22.

Thalictrum minus (TG) . +.2 . 1.3 +.2 . 4- . 1.3 + II
Arabis hirsuta 4- 4- + +.2 . . +.2 . II
Carlina vulgaris +.2 . 4- + 4- + II

Ch. Molinio-Arrhenatheretea:
Leontodón hispidus
Knautia arvensis
Lotus corniculatus
Plantago lanceolata
Festuca rubra
Centaurea jacea
Avenula pubescens
Trifolium pratense
Gatunki sporadyczne (Sporadic species): Arrhenatherum elatius 21(2.2); Betónica officinalis 18; Dactylis glomerata 10, 22; Daucus carota 10; Fe

stuca pratensis 10; Galium boreale 10(1.3), 15; Leucanthemum vulgare 3, 5, 18; Potentilla reptans 10(1.1), 22; Prunella vulgaris 11(2.2); Taraxacum 
officinale 2, 7, 10, 12; Tragopogón orientalis 2, 5; Vicia cracca 4, 10, 21.

Gatunki towarzyszące
— Accompanying species:

Briza media
Thymus pulegioides
Linum catharticum
Agrostis capillaris
Carex flacca
Campanula rapunculoides
Galium verum
Danthonia decumbens
Festuca ovina
Silene vulgaris
Cerastium arvense

. 1.3 1.1 2.2 + + 4- 1.1 2.3 +.2 1.1 1.2 4- 4- + 1.1 1.1 4- 4- V

. +.2 +.2 . 1.2 +.2 2.3 +.2 +.2 +.2 1.2 1.2 +.2 1.2 +.2 3.3 1.3 +.2 +.2 IV
1.1 4- 4- . 4- + 4- 1.1 4- 4- 4- 4- 4- 4- 1.1 IV
4- 4- 4- 2.3 1.1 4- 2.2 1.1 4- 4- 2.1 4- III

1.2 . 1.1 1.1 . 1.1 4- 2.1 4- 4- 4- 4- III
2.3 . + . 2.2 +.2 1.3 4- II

. 1.3 . 2.3 +.2 4- 2.3 II
. +.2 1.2 + 4- 1.2 1.2 II

+ +.2 +.2 +.2 +.2 1.2 +.2 II
+.2 + . +.2 +.2 +.2 +.2 +.2 +.2 II

4- 4- +.2 4- 4- r 4- II

339
386
93
300
182
189
186
75
36
18
14



Convolvulus arvensis
Bryum caespiticium d
Ceratodon purpureus 
Brachythecium albicans

+ . . + . . +
. + . +.2 . 1.2 .

. 1.2 1.2 + .

. . . . .
. + 2.2 . 1.2 

. +.2 .
1.2 . . 1.2 . +

+ II 11
1.2 + II 8
1.2 + II 6
1.2 + 1.2 . II 6

Gatunki sporadycznie (Sporadic species): Anthoxanthum odoratum 15; Arenaria serpyllifolia 7, 9; Barbula unguiculata d 5; Betula pendula 15(1.2); 
Brachythecium velutinum d 18; Bryoerythrophyllum recurvirostre d 18; Bryum argenteum d 6, 7, 9, 14; Calamagrostis epigejos 21; Cardaminopsis 
arenosa 6, 7, 9(1.3); Carex ericetorum 7; C. montana 11(3.3); Cichorium intybus 3; Crataegus monogyna 12, 22; Elymus repens 7, 17; Euphrasia 
stricta 14, 18; Fragaria vesca 1, 7(2.3), 21; Genista germanica 10; Gentianella germanica 11; Hieracium pilosella 7, 8(2.3), 21; Hypericum perfora
tum 8, 19; Luzula campestris 8, 11, 15, 19; Medicago lupulina 21; Medicago x varia 7, 17, 21; Melilotus officinalis 21; Nardus stricta 14; Onobrychis 
viciifolia 10(1.2); Papaver rhoeas 9; Plagiomnium affine d 21(1.2); P. cuspidatum d 11(1.2); Pieris hieracioides 12; Potentilla erecta 11; Primula veris 
11(1.3), 15, 18, 19; Pteridium aquilinum 14; Rhamnus catharticus 22; Rosa canina 4; Rumex acetosella 12, 14; Sedum acre 9, 21; S. maximum 12; So
lidago virgaurea 4, 18; Streblotrichum convolutum d 16; Trifolium medium 15; Weisia brachycarpa d 5.
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Fitocenozy wariantu bogatszego w pewnym stopniu nawiązują zarówno do A.-B. 
anthericetosum, jak i do A.-B. arrhenatheretosum. Do pierwszego z nich upodabnia 
je częsta obecność Prunella grandiflora, Asperula cynanchica i Anthyllis vulneraria, 
a do drugiego — występowanie z podobną stałością Filipéndula vulgaris i Plantago 
media.

Płaty reprezentujące uboższy wariant A.-B. typicum (tab. 12) najczęściej spotyka
ne były na terenie Zrębowych Pagórów Imielińskich i Płaskowyżu Twardowickiego. 
Odnaleziono je jednak także w środkowej i południowo-zachodniej części Wyżyny. 
Porastały stoki o różnej ekspozycji i różnym nachyleniu, lecz było ono średnio nieco 
większe niż w przypadku wariantu pierwszego. Zdjęcia fitosocjologiczne reprezen
tujące ten wariant pochodzą zarówno z dużych płatów na stokach większych wznie
sień, jak i z mniejszych na zboczach niewielkich pagórków. Gleby mają tu charakter 
pararędzin brunatnych. Ich odczyn jest obojętny lub słabo alkaliczny i zawierają wę
glan wapnia w całym profilu (tab. 23, profile 2, 6, 25).

W stosunku do wariantu bogatszego omawiany syntakson wyróżnia się pozytyw
nie przede wszystkim częstszym i obfitszym występowaniem Salvia pratensis. Poza 
tym w jego płatach nieco częściej rosną: Agrostis capillaris, Carex flacca, Pimpinella 
saxífraga i Plantago lanceolata.

Adonido-Brachypodietum pinnati anthericetosum subass. nova — tabela 13

(Typ nomenklatoryczny: tab. 13, zdj. 11)
Płaty omawianego podzespołu zidentyfikowano jedynie w południowo-wschodniej 

części Wyżyny (ryc. 177). Porastały tam miejscami zarówno stoki większych wznie
sień, jak i zbocza lub prawie płaskie wierzchołki niewysokich pagórków. Rzadziej 
niewielkie fragmenty tej murawy towarzyszyły warpiom. Fitocenozy A.-B. anthericeto
sum spotykano w miejscach o różnym nachyleniu — od prawie całkiem płaskich do 
stromych (45°), przeważnie przy ekspozycji południowo-zachodniej lub zachodniej. 
Odkrywki glebowe wykonane w ich płatach przedstawiają pararędziny brunatne. Cha
rakteryzują się wyjątkowo dużą zawartością węglanu wapnia w całym profilu, 
w związku z czym ich odczyn jest obojętny lub słabo alkaliczny. Obecność szkieletu 
wapiennego zaznacza się w nich od samej powierzchni, od głębokości zaś około 10 cm 
jego udział jest znaczny. Części ziemiste mają tu przeważnie skład mechaniczny pia
sków gliniastych mocnych lub glin lekkich w całym profilu (tab. 23, profile 9, 10).

W większości płatów A.-B. anthericetosum dominuje Anthericum ramosum — 
jego gatunek wyróżniający. Bardzo częstym komponentem runi tej murawy jest także 
Brachypodium pinnatum. Trawa ta niekiedy współdominuje z pąjęcznicą gałęzistą. 
Poza tym z wysoką stałością rosną tu niektóre rośliny ze związku Cirsio-Brachy- 
podion {Prunella grandiflora i Seseli annum) oraz wiele innych, charakterystycznych 
dla klasy Festuco-Brometea (Helianthemum nummularium subsp. obscurum, Anthyllis 
vulneraria, Asperula cynanchica, Carex caryophyllea, Dianthus carthusianorum, Sca- 
biosa ochroleuca). Oprócz Anthericum ramosum dobrym gatunkiem wyróżniającym 
omawiany podzespół jest Festuca ovina, a słabszym — Geranium sanguineum.

W obrębie A.-B. anthericetosum opisano 2 warianty: z Prunella grandiflora 
i z Verónica spicata.
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Fitocenozy wariantu pierwszego są zwykle nieco bogatsze florystycznie i wyróż
niają się występowaniem Prunella grandiflora oraz Chamaecytisus ratisbonensis. 
Ponadto tylko w nich rosły takie gatunki jak: Campánula glomerata, Geranium san- 
guineum, Ononis spinosa, Peucedanum cervaria i Trifolium montanum. Murawy te 
najczęściej spotykano na terenie Niecki Wilkoszyńskiej oraz przylegającej do niej 
wschodniej części Zrębowych Pagórów Imielińskich, gdzie miejscami zajmowały 
sporą powierzchnię. Sporadycznie napotykano je także na Garbie Ząbkowickim 
i Płaskowyżu Bytomskim. Wykształcone były zwykle w miejscach o ekspozycji 
południowo-zachodniej lub zachodniej.

Płaty wariantu drugiego z kolei są nieco uboższe florystycznie. Charakteryzują się 
obecnością takich gatunków jak: Verónica spicata, Centaurea stoebe i Silene otites 
oraz brakiem taksonów wyróżniających wariant pierwszy. Zajmowały one niewielkie 
powierzchnie w miejscach o ekspozycji południowej z nieznacznym odchyleniem 
w kierunku zachodnim. Odnaleziono je na terenie Garbu Ząbkowickiego i Zrębowych 
Pagórów Libiąskich. Były tam jednak rzadkie.

Murawy z dużym udziałem Anthericum ramosum dotychczas nie były wyróżniane 
jako odrębny syntakson w ramach Adonido-Brachypodietum. Jedynie Ceynowa 
(1968) opisując ten zespół znad dolnej Wisły, wyróżniła fację z Anthericum ramosum. 
Zbiorowisko murawowe z dominacją tego gatunku odnaleziono również w okolicach 
Olsztyna k. Częstochowy (Babczyńska, 1978). Swoim składem gatunkowym na
wiązuje ono do Adonido-Brachypodietum anthericetosum, różni się jednak zupełnym 
brakiem Brachypodium pinnatum oraz obecnością gatunków przenikających z muraw 
naskalnych. Z terenu wschodnich Czech, ze stromych zerodowanych marglowych 
stoków, opisano natomiast zespól Sanguisorbo minoris-Anthericetum ramosi 
(Duchosi.av, 1996). Jego płaty są dość ubogie gatunkowo. Również z południowych 
rejonów wschodnich Niemiec znane jest zbiorowisko z dużym udziałem Anthericum 
ramosum, rozwijające się na stromych stokach usypisk wapienia muszlowego, opisane 
jako Brachypodio-Anthericetum (Schubert, 1974). Oba wymienione syntaksony nie 
mogą być jednak utożsamiane z A.-B. anthericetosum, przede wszystkim ze względu 
na swój inicjalny charakter.

Anthericum ramosum jest uważane za gatunek charakterystyczny dla związku 
Geranion sanguinei w obrębie klasy Trifolio-Geranietea (Matuszkiewicz, 2001). 
Jednak wielu fitosocjologów zajmujących się murawami kserotermicznymi umiesz
czało go w związku Cirsio-Brachypodion i w klasie Festuco-Brometea (Krausch, 
1961; Ceynowa, 1968; Głazek, 1968, 1987; Filipek, 1974a). Na obszarach o dobrze 
wykształconej ciepłolubnej roślinności murawowej był on bowiem dość często 
notowany w umiarkowanie kserotermicznych zbiorowiskach z klasy Festuco-Brome
tea (Ceynowa, 1968; Głazek, 1968, 1987; Hereźniak i in., 1970; Babczyńska, 
1978). Na wyżynach południowej Polski spotykano go także w ciepłolubnych 
zaroślach, a zwłaszcza Peucedano-Coryletum (Medwecka-Kornaś, 1952; Głazek, 
1968). Anthericum ramosum jest nierzadkim składnikiem fitocenoz Geranio- 
-Agrimonietum sylvestris — zespołu okrajkowego (Brzeg, 2002) oraz subkontynen- 
talnego boru świeżego Peucedano-Pinetum (Matuszkiewicz W., Matuszkiewicz J., 
1973).
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156 Tabela 13 — Table 13
Adonido-Brachypodietum pinnati (Libb. 1933) Krausch 1961 anthericetosum subass. nova

Numer kolejny zdjęcia
Successive No of relevé 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
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Numer zdjęcia w terenie
Field No of relevé 22 21 242 218 19 30 29 46 261 71 47 205 309 107 146 126 150 204

Miejscowość
Locality JS KŚ CzM JS JJC JCW JJR BkS JCW JP JG SMZ Lbż Tr UP Czż

Data — Date 1.08.88
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Powierzchnia zdjęcia (m2)
Area of relevé (m2) 50 50 50 50 40 50 50 50 50 50 50 50 50 50 100 50 50 40

Ekspozycja
Exposure W W SWW SWS W W SW SW SWWSWW SW NE W SWW SWS SWS SWS SWS

Nachylenie (°)
Slope (°) 20 2 5 10 30 45 40 5 5 40 30 10 5 5 5 10 10 40

Pokrycie warstwy c (%)
Cover of layer c (%) 100 100 100 95 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 95 95

Pokrycie warstwy d (%)
Cover of layer d (%) + + + 5 10 5 10 10 5 5 10 + - + 5 + 10 +

Liczba gatunków w warstwie c 
Number of species in layer c 32 38 38 22 39 30 38 26 34 38 44 44 32 30 24 32 32 35

Wariant (z) — Variant (with): Prunella grandiflora Veronica spicata

D. Adonido-Brachypodietum 
pinnati anthericetosum'. 
*Anthericum ramosum (TG) 
Festuca ovina
Geranium sanguineum

5.5 3.3 5.5 5.5 4.5 4.5 3.2 3.2 5.5 5.5 4.4 3.3 4.4 5.5 4.5 4.4 4.4 3.4
+.2 +.2 1.2 1.2 1.2 +.2 2.2 2.2 2.2 . +.2 +.2 +.2 1.2 1.2 +.2 . +.2

...................................................  1.3 2.2 . . +.2 3.3 . 1.3 + .

V
V 
II

6389
453
367



D. Warianty — Variants:
*Prunella grandiflora
°Chamaecytisus ratisbonensis (reg.) 
*Thesium linophyllon
° Veronica spicata 
°Centaurea stoebe
°Silene otites

Ch.*Cirsio-Brachypodion  + 
°Festuco-Brometea'. 
*Brachypodium pinnatum 
Helianthemum nummularium subsp.

obscurum
Anthyllis vulneraria
Carex caryophyllea
Asperula cynanchica
Euphorbia cyparissias
Scabiosa ochroleuca
Peucedanum oreoselinum (reg.)
Dianthus carthusianorum
Carlina acaulis (reg.)
Sanguisorba minor
Achillea collina
*Seseli annuum
Phleum phleoides
Medicago falcara (TG)
^Campanula glomerata
Pimpinella saxífraga
Peucedanum cervaria (TG)
Ononis spinosa
*Trifolium montanum
*Fragaria viridis
Centaurea scabiosa
Coronilla varia
Potentilla arenaria
*Potentilla heptaphylla

2.2 1.2 2.3 2.3
2.2 2.2 . 1.3

1.3

2.2 4.4 1.3

2.2 2.2 2.3 2.2

2.2 1.2 1.2 +.2
1.2 + +.2 +

+ 1.2 1.2
+ 1.1 1.1

+ + 1.2
1.2 1.2 2.2
+ +.2 2.2

1.2 +.2 2.2 +
+ +.2 +.2
+ + +

+.2 + + +
+.2 2.2
+.2

+ +.2 +.2

+.2 2.2

1.2 1.2

.3 1.2 2.3 2.2 1.2 IV 1031
1.2 +.2 III

I
383

1.1 4- +.2 II 36
4- + 4- II 11
4- 1.2 I 31

2.2 2.3 2.3 2.2 4- 3.3 3.3 V 1575

.2 1.2 2.2 1.2 2.2 2.3 2.2 3.3 2.3 V 1464

1.3 +.2 +.2 +.2 1.2 1.2 2.3 V 733
.2 1.2 4- +.2 1.2 2.2 1.2 2.3 1.1 V 556
.3 + + 1.3 +.2 1.1 4- 4- V 289

4- 1.1 4- 1.1 4- 1.1 2.1 4- V 289
.2 4- 4- 4- 4- 4- 4- V 117
.2 2.2 +.2 2.3 2.2 3.3 IV 1019

+.2 4- +.2 2.2 2.2 1.2 IV 392
.2 +.2 1.2 +.2 1.2 1.2 1.2 IV 283

+.2 +.2 +.2 +.2 1.2 +.2 IV 86
4- 1.1 4- 4- 4- 4- 4- IV 64
4- + 4- +.2 4- 1.2 IV 64

.2 +.2 1.3 1.2 III 372

.3 + 1.3 2.3 +.3 III 167
+ + +.2 4- +.2 III 142

4- +.2 +.2 III 22
2.3 3.2 3.3 2.2 II 611

.3 2.3 3.3 +.2 II 461
+ 1.2 1.1 4- II 161
-.2 1.2 1.2 II 156
.2 +.2 4- +.2 II 136

-.2 +.2 4- 2.2 II 111
+.2 +.2 +.2 2.2 II 111

1.2 II 89
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158 Galium álbum pro p.
Arabis hirsuta
*Plantago media
*Polygala comosa
Carlina vulgaris
Campylium chrysophyllum d

. +.3 .
+

+
+

1.2 1.3
+ + . . .

. +.3 .
1.1 +

II
II

+ + . +.2 +.2 II
+ + + + II

+ r r + II
+ 1.2 . 2.2 2.2 + . + II

64
42
11
11
7

221
Gatunki sporadyczne (Sporadic species): Abietinella abietina d 3; Agrimonia eupatorio (TG) 9(1.2), 10; Allium oleraceum 10; *Anemone  sylvestris 

(TG) 11; Artemisia campestris 3, 17; Bromus inermis 14; Campylium calcareum d 1,2; Crepis praemorsa 13; Encalypta vulgaris d 5(1.2), 16; Festuca 
trachyphylla 8(1.2); Fissidens cristatus d 6, 9; *Filipendula  vulgaris 10, 11, 14(1.2); *Hypochoeris  maculata 11; Libanotis pyrenaica (TG) 14; *Me-  
lampyrum arvense 10; Poa angustifolia 5(2.3), 10(1.1), 17(1.3); P. compressa 10, 
Verbascum lychnitis (TG) 3, 6, 17; *Viola  hirta (TG) 10:

16. 17, 18;

Ch. Molinio-Arrhenatheretea:
Leontodón hispidus
Lotus corniculatus
Knautia arvensis
Plantago lanceolata
Festuca rubra
Galium boreale
Avenula pubescens

verticillata 10,16; Salvia
rupestris 7, 12,V.

14; Thalictrum minus (TG)

+.2 +.2 +.2 . 1.2 +.2 +.2 2.3 + + +.2 +.2- . 1.2 .
1.2 1.2 +.2 . +.2 1.2 +.2 . +.2 1.1 + . +.2

+ 1.1 + + +.2 +.2 . +.2 . +
+ + + + +.2 . +.2 +.2 +.2 +.2 +.2

2.2 +.2 . 1.1 +
+ + 2.3 . + +.2 .
+ + +.2 . + + +

IV
III
III 
III 
II 
II 
II

178
128
47
28
131
108
17

Gatunki sporadyczne (Sporadic species): Betónica officinalis 11; Centaurea jacea 8, 13; Inula salicina 
12(1.2); Trifolium pratense 3; Vicia cracca 5. 13.

10(1.2), 11(2.3); Leucanthemum vulgare 11,

Gatunki towarzyszące
— Accompanying species:

Thymus pulegioides
Brira media
Linum catharticum
Silene vulgaris
Pteridium aquilinum
Danthonia decumbens
Cruciata glabra
Euphrasia stricta
Pinus sylvestris
Arenaria serpyllifolia

1

1

1.2 +.2 1.2 . 2.2 +.2 2.2 . +.2 1.2 +.2 1.2 1.2 1.2 2.3 1.3
+ + 1.1 + 2.2 2.2 + 1.1 1.1 + 2.2 1.1 +.3 1.1

1.1 + + + + + 1.1 + + + +
+.2 + + + +.2 +.2 +.2

r 2.2 1.1
. +.2 + + 2.2

+ 1.1 + + +.3
+ + 1.1 + +

+ + +.2 1.2
+ + + 1.1

528
478
136
22
128
106
69
39
36
36



Carex flacca
Primula veris 
Cerastium arvense
Campanula rotundifolia 
Brachythecium albicans 
Ceratodon purpureus 
Bryum caespiticium

+.2 +
+

+
+ +

. +.2 .
+ +.2 .

+.2 +.2 .
+ + +.2 II

II
19
14

+ + + + II 14
II 8

+ + + II 11
+ + 2.2 . II 131

+ + + + II 11
Gatunki sporadyczne (Sporadic species): Agrostis capillaris 7, 12, 15; A. stolonifera 2; A/yr.vum alyssoides 17; Amblystegium serpens d 2, 5(1.2); 

Barbula unguiculata d 4(1.2), 10; Betula pendula c 1, 2, 5; Brachythecium rutabulum 8; Bryum argenteum d 4, 14; B. funckii d 4; Campanula persici- 
folia 13; C. rapunculoides 10; Cardaminopsis arenosa 17; Carex ericetorum 14; Cerasus vulgaris 9(1.3); Clinopodium vulgare 9; Convolvulus arven- 
sis 3, 16; Crataegus monogyna 9, 13; Dianthus deltoides 1. 7; Epipactis atrorubens 12, 16; Eurhynchium schleichen d 9(1.2); Fissidens taxifolius d 
11; Fragaria vesca 5; Galium verum 10; Gentianella amarella 3; Hieracium pilosella 7, 15, 18; Hypericum perforatum 9; Molinia arundinacea 1; Pla- 
giomnium rostratum d 9, 12; Polygonatum odoratum 6; Populus trémula c 5; Potentilla erecta 5; Rhamnus catharticus 5; Rosa canina 6(1.2), 16; Ru- 
bus caesius 2; Sedum maximum 10; Silene nutans 6, 11; Solidago virgaurea 12, 15; Streblotrichu convolution d 6, 14; Thesium alpinum 2; Tortella 
tortuosa dll; Weisia microstoma d 15; Veronica chamaedrys 4.
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Na terenie Wyżyny Śląskiej omawiany gatunek najliczniej rośnie w niektórych 
płatach muraw, można go więc uważać za takson lokalnie charakterystyczny dla 
związku Cirsio-Brachypodion. Miejscami spory udział osiąga też w ciepłolubnych za
roślach (Jędrzejko, Stebel, 1998) oraz na terenie warpi (Wika, Szczypek, 1991). 
Płaty muraw z dużym udziałem Anthericum ramosum nie są intensywnie użytkowane. 
W toku sukcesji mogą przechodzić stopniowo w zbiorowiska zaroślowe. Część z nich 
sąsiadowała z zagajnikami sosnowo-brzozowymi bądź sosnowymi, a na obrzeżach 
niektórych pojawiały się siewki krzewów i drzew. Zjawisko to obserwowała też 
Ceynowa (1968) w fitocenozach facji z Anthericum ramosum znad dolnej Wisły.

Adonido-Brachypodietum pinnati arrhenatheretosum Krausch 1961 — tabela 14

Jest to najbardziej mezofilny podzespół w obrębie Adonido-Brachypodietum. 
Jego płaty nie były zbyt częste, lecz zostały odnalezione w różnych punktach 
wschodniej i środkowej części Wyżyny, a szczególnie na terenie Płaskowyżu Tarno- 
wickiego (ryc. 178). Spotykano je przy różnej wystawie i różnym nachyleniu — od 
miejsc zupełnie płaskich do stromych. W tym drugim przypadku stoki miały zwykle 
ekspozycję zbliżoną do północnej. Fitocenozy A.-B. arrhenatheretosum rozwijały się 
albo na zboczach niewielkich pagórków, albo u podnóża większych wzniesień, 
a także na skarpach oraz w małych i płytkich wyrobiskach. Czynnikiem warun
kującym ich rozwój jest słaba kserotermiczność siedlisk oraz zasobne w węglan 
wapnia podłoże.

Pod płatami tego podzespołu stwierdzono zarówno rędziny i pararędziny brunat
ne, jak i głęboko próchniczne gleby brunatne właściwe. Ich odczyn jest obojętny lub 
zasadowy. Zawartość węglanu wapnia waha się znacznie. Różnią się też w istotny 
sposób pod względem zawartości części szkieletowych (tab. 23, profile 17, 18, 23).

Płaty A.-B. arrhenatheretosum charakteryzują się wybitnie trawiastą fizjonomią. 
W większości z nich dominuje Brachypodium pinnatum. W niektórych fitocenozach 
spory udział mają także trawy łąk świeżych: Arrhenatherum elatius i Dactylis glome- 
rata. Z wysoką stałością występują tu również niektóre rośliny łąkowe (Centaurea 
jacea, Festuca pratensis, Taraxacum officinale i Trifolium pratense), rzadsze w pozo
stałych podzespołach Adonido-Brachypodietum. Spośród taksonów uważanych za 
charakterystyczne dla Cirsio-Brachypodion liczniej rosną jedynie Filipendula hexape- 
tala i Plantago media. Z kolei rzadsze niż w innych podzespołach są tu liczne 
gatunki z klasy Festuco-Brometea i związku Cirsio-Brachypodion, a zwłaszcza: He- 
lianthemum nummularium subsp. obscurum, Carex caryophyllea, Peucedanum oreo- 
selinum, Potentilla heptaphylla, Scabiosa ochroleuca, Seseli annuum, Euphorbia 
cyparissias, oraz inne związane z murawami, jak Thymus pulegioides czy Linum ca- 
tharticum. Nie odnotowano natomiast takich częstych w innych podzespołach ksero- 
termów, jak: Asperula cynanchica, Arabis hirsuta, Chamaecytisus ratisbonensis 
i Dianthus carthusianorum. Częściej i liczniej występowały tu z kolei Salvia verticil- 
lata, Agrimonia eupatoria, Poa angustifolia, Medicago falcata i Galium verum.

Fitocenozy A.-B. arrhenatheretosum są dość bogate w gatunki (średnio 34, mak
symalnie 43), jednak decyduje o tym przede wszystkim duża liczba taksonów z klasy 
Molinio-Arrhenatheretea.
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Tabela 14 — Table 14
Adonido-Brachypodietum pinnati (Libb. 1933) Krausch 1961 arrhenatheretosum

Numer kolejny zdjęcia 
Successive No of relevé 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

<D
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ie

nt

Numer zdjęcia w terenie
Field No of relevé 254 212 206 306 237 231 115 49 227 270 236 234 6 208 185 172

Miejscowość
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Powierzchnia zdjęcia (m2)
50 80 50 50 80 50 100 50 50 50 80 50 50 50 50 50 £ 1

Area of relevé (m2) 1
Ekspozycja SW N N SWWNEN SES N NW SES NW S N SWW

'5
'oExposure

Nachylenie (°) 5 30 40 5 30 40 5 5 10 5 10 20 45
C/5

'G c
Slope (°)

St
op

ie

Pokrycie warstwy c (%) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
ID

Cover of layer c (%) Q-
C/5

Pokrycie warstwy d (%)
Cover of layer d (%) - - - + 10 - - - + - 5 - + - + -

£

Liczba gatunków w warstwie c 
Number of species in layer c

36 27 30 35 33 37 28 39 31 29 42 32 43 36 33 35

D. Adonido-Brachypodietum 
pinnati arrhenatheretosum: 
''Centaurea jacea 1.2 2.2 2.2 2.2 +.2 1.2 2.2 +.2 1.2 2.3 +.2 1.2 +.2 V 684
''Dactylis glomerata + 2.2 1.1 2.2 1.1 +.2 2.2 1.2 2.2 + IV 541
''Festuca pratensis + + + +.2 +.2 +.2 1.2 +.2 + + IV 59
''Taraxacum officinale +.2 + + r +.2 + + + +.2 + + + IV 35
''Arrhenatherum elatius 1.2 + +.2 +.2 3.3 2.3 2.2 + 111 497

Ch.*Cirsio-Brachypodion  +
Festuco-Brometea :
*Brachypodium pinnatum 4.4 5.5 4.5 5.5 4.4 2.3 2.2 4.4 4.4 5.5 4.4 4.5 1.3 4.5 5.5 5.5 V 6109



162 Poa angustifolia
Galium album pro p.
Pimpinella saxífraga
Achillea collina
Medicago falcata (TG) 
Centaurea scabiosa
Carlina acaulis (reg.)
Agrimonia eupatorio (TG) 
Fragaria viridis 
*Plantago media
Coronilla varia (TG)
Salvia verticillata
Sanguisorba minor 
*Filipendula vulgaris
Carex caryophyllea 
*Trifolium montanum
Salvia pratensis
Ononis spinosa
Helianthemum nummularium 

subsp. obscurum
* Campanula glome rata 
Euphorbia cyparissias 
*Polygala comosa 
*Seseli annuum
Scabiosa ochroleuca

2.2
+.3

1.1
2.3

1.1
+.2

+
+.2

2.3
+.2

2.3
3.3

2.2
+.2

1.2
1.3

+ 1.1 +
1.2

1.2
1.2

1.1 
+.2

+
+.2

2.1
+.3

V
V

747
462

1.2 +.2 1.2 +.2 +.2 1.2 +.2 + +.2 + 1.2 1.2 1.2 + V 212
+.2 + + + + + + 1.1 + + + + + V 69
3.3 3.3 2.3 2.2 2.3 +.2 3.3 3.3 2.3 +.3 1.3 3.3 +.2 4.4 2.3 V 2150
2.2 2.3 +.2 +.2 2.2 1.2 2.2 +.2 2.2 1.2 1.2 1.2 IV 681
2.2 2.2 2.2 1.2 2.2 1.2 + 2.2 +.2 +.2 IV 619
+.2 +.2 1.2 1.2 +.2 1.2 +.2 3.2 +.2 +.2 1.2 +.2 IV 381

1.2 + + +.2 +.2 +.2 2.3 2.2 1.2 +.3 1.3 1.2 IV 362
1.2 1.2 +.2 1.2 +.2 4- 2.2 +.2 + 2.3 1.2 IV 359
1.2 2.3 +.2 1.2 3.3 +.2 +.3 2.3 2.3 III 634
+.2 +.2 +.3 3.3 2.3 +.2 3.3 III 591
+.2 +.2 +.2 1.2 +.2 +.2 2.2 2.2 III 266
+.2 +.2 2.2 + +.2 1.2 2.3 +.2 III 266
+ 1.1 + + 1.2 + +.2 III 78

+ 2.3 2.2 2.2 + 3.3 II 569
2.3 2.3 2.3 2.2 2.2 II 547
1.3 +.3 2.3 2.2 1.3 2.3 II 394

+.2 2.3 1.2 3.3 II 378

1.1 2.2 1.2 + 2.1 II 284
+ +.2 1.2 2.1 II 147

+ 1.2 1.2 + II 69
+ 1.1 + 1.1 11 69
+ + + + II 12

Gatunki sporadyczne (Sporadic species): Allium oleraceum 7; *Anthericum  ramosum (TG) 6(1.2); Bromus erectus 9; Campylium 
calcareum d 4; C. chrysophyllum d 5, 9, 11(1.2); Carlina vulgaris 5; Cirsium acaule 4; Crepis praemorsa 6; Festuca trachyphylla 3, 
8; *Gentiana  cruciata 14, 15(2.2); Hieracium bauhinii 1; *Melampyrum  arvense 12; *Peucedanum  cervaria (TG) 6; P. oreoselinum 
(reg.) 6(4.4), 8(2.3), 9; *Potentilla  heptaphylla 1, 4; *Prunella  grandiflora 8; Ranunculus bulbosus 13; Thalictrum minus (TG) 3, 6; 
Veronica spicata 16(1.2); *Viola  hirta (TG) 7, 11.

Ch.^Molinio-Arrhenatheretea'.
Knautia arvensis
Lotus comiculatus
Leontodón hispidus
Trifolium pratense



Vicia cracca + . +.2 . + 1.2 1.2 + + 2.2 III 188
Leucanthemum vulgare + . . . +.2 +.2 . . 1.1 . 2.3 +.2 II 153
Avénala pubescens .................................... + . 1.1 . + . 2.2 . II 147
Festuca rubra 1.1 . . +.2 + . 2.2 II 147
Betónica officinalis . 2.3 +.3 . . +.2 . +.2 +.2 . II 122
Plantago lanceolata . +.2 . . . . + +.2 . . 1.2 +.2 +.2 II 47
Tragopogón orientalis +.2 +.2.......................................................1.2 . +.2 II 41
Achillea millefolium + . + . + . + + II 16
Crepis biennis .......................................................+.2 + + +.2 II 12
Potentilla reptans + . + . . + + II 12
Gatunki sporadyczne (Sporadic species): Agrostis stolonifera 4; Carum carvi 11; Bromus hordeaceus 16; Daucus carota 13(1.2);

Galium boreale 1, 6, 11; Geranium pratense 11; Heracleum sphondylium 2(1.2), 8; Lathyrus pratensis 7; Ranunculus acris 6, 8, 13;
Rhinanthus minor 13(1.1); Phleum pratense 16; Rumex acetosa 6, 13; Tragopogón pratensis 13(1.1); Trifolium repens 14; Trisetum
flavescens 8(1.2), 13.

Gatunki towarzyszące
— accompanying species:

Briza media + + . . . + . + 1.1 . + + 1.1 1.3 1.1 IV 144
Galium verum 1.2 2.2 . +.2 2.2 3.3 . 1.2 1.3 . 2.3 III 659
Campanula rapunculoides 3.3 . . . 2.3 +.2 . . . +.2 +.3 + . 4- + III 362
Thymus pulegioides . +.2 . +.2..................................... +.2 . 1.2 +.2 +.2 1.2 III 78
Medicago x varia +.3.................................................... 1.2 . +.2 + +.3 . +.3 +.2 III 50
Convolvulus arvensis ............................................. 1.1 . . 1.3 1.1 . + 2.1 1.1 II 238
Carex flacca . 1.1 . + . + . +.2 1.1 . 1.1 II 103
Linum catharticum + . + + . . . + . 1.1 . 1.1 . II 75
Pieris hieracioides +.2 +.2 . +.2 +.2 II 19
Silene vulgaris +.2 . +.2..............................................+.2 + +.2 + II 19
Agrostis capillaris . + . + . . . . +.2 +.3 II 12
Hypericum perforatum + +.... +.2 + II 12

Gatunki sporadyczne (Sporadic species): Aegopodium podagraria 3; Alchemilla gracilis 4; Amblystegium serpens d 15; Arenaria
serpyllifolia 13; Campanula persicifolia 16; Cardaminopsis arenosa 13(1.1); Chaerophyllum aromaticum 8, 15; Cichorium intybus
11, 12; Cirsium arvense 12; Crataegus monogyna 16; Cruciata glabra 6, 7(2.3); Cuscuta epithymum 14; Dianthus deltoides 16 ; Equ-
isetum arvense 2, 4(1.1); Fallopia convolvulus 15; Fissidens taxifolius d 9; Genista tinctoria 16(2.3); Luzula campestris 3, 16; Medí-
cago lupulina 13; M. sativa 10(1.2); Melilotus officinalis 15; Myosotis arvensis 16; Onobrychis viciifolia 1, 5, 14; Plagiomnium
cuspidatum d 13, 15; P. undulatum d 9 Potentilla erecta 11; Primula veris 6(3.3), 15; Prunella vulgaris 15; Prunus spinosa 11; Rha-
mnus catharticus 6; Rosa canina 3, 5; Silene nutans 16; Trifolium medium 7(2.3), 8, 16; Tussilago farfaro 7.
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A.-B. arrhenatheretosum zostało po raz pierwszy opisane przez Krauscha (1961) 
z terenu Brandenburgii. Murawy o charakterze pośrednim pomiędzy Adonido-Brachy
podietum a łąkami świeżymi wyróżniła też Ceynowa (1968) z rejonu dolnej Wisły. 
Nie zaliczyła ich jednak do omawianego podzespołu, lecz potraktowała jako odrębne 
zbiorowisko. Głowacki (1975) jako zubożałe A.-B. arrhenatheretosum określił nato
miast murawy reprezentujące związek Cirsio-Brachypodion w zachodniej części 
Wzgórz Trzebnickich.

Adonido-Brachypodietum pinnati zubożałe — tabela 15

W różnych punktach południowej części Wyżyny Śląskiej, w miejscach o różnej 
ekspozycji i różnym nachyleniu, spotykano niekiedy płaty muraw charakteryzujące 
się zdecydowaną dominacją Brachypodium pinnatum (współczynnik pokrycia tej tra
wy osiąga tu najwyższą wartość, wynoszącą 8472). Większość kserotermów częstych 
w fitocenozach Adonido-Brachypodietum miała w nich niewielki udział. Zdjęcia fito- 
socjologiczne zestawione w tab. 15 pochodzą z nie wypasanych muraw, zarówno tych 
ze stoków wzniesień, jak i z ich mniejszych fragmentów w sąsiedztwie lasu lub zaro
śli oraz na skarpach koło wyrobisk.

Odkrywka glebowa wykonana w jednym z płatów omawianego zbiorowiska 
przedstawia glebę antropogeniczną o charakterze rędziny właściwej (tab. 23, profil 4).

Geneza omawianych fitocenoz może być różna. Część z nich powstała z bogatych 
gatunkowo płatów muraw w wyniku zaprzestania ich wypasu. Jak wykazały badania 
i obserwacje prowadzone w Europie Zachodniej, zaniechanie wypasu lub wzrost ilo
ści azotu w glebie powodują szczególnie bujny rozwój Brachypodium pinnatum. To 
z kolei przyczynia się do ubożenia florystycznego zbiorowisk murawowych (Bobbink, 
Willems, 1987; Bobbink i in., 1988; Willems i in., 1993). Również wypalanie jest 
czynnikiem sprzyjającym rozwojowi tej trawy (Ceynowa-Giełdoń, 1986). Natomiast 
ubogie florystycznie fitocenozy zdominowane przez Brachypodium pinnatum, które 
spotyka się w pobliżu wyrobisk, reprezentują najprawdopodobniej inicjalne stadia 
rozwojowe Adonido-Brachypodietum. Kłosownica pierzasta bowiem może bardzo 
szybko i efektywnie opanowywać nowe siedliska, gdyż poprzez podziemne kłącza in
tensywnie rozmnaża się wegetatywnie (Frey i in., 2001).

Płaty omawianego zbiorowiska z Wyżyny Śląskiej są wyraźnie uboższe flory
stycznie (średnio 27 gatunków, maksymalnie 30) zarówno od fitocenoz A.-B. typicum, 
jak i pozostałych podzespołów. Łanowo rośnie w nich Brachypodium pinnatum, na
dając im charakterystyczny, dość monotonny wygląd. Brak w nich wielu gatunków 
z klasy Festuco-Brometea i związku Cirsio-Brachypodion, m.in.: Peucedanum cerva
ria, Trifolium montanum, Filipéndula vulgaris, a inne spotykane są znacznie rzadziej 
(Carex caryophyllea, Helianthemum nummularium subsp. obscurum, Potentilla 
heptaphylla) lub jedynie sporadycznie (Asperula cynanchica, Anthyllis vulneraria, 
Peucedanum oreoselinum, Campánula glomerata, Salvia pratensis, Seseli annuum). 
Podobnie jak w A.-B. arrhenatheretosum, licznie rosną tu Poa angustifolia, Medicago 
falcata i Trifolium pratense, a częściej niż w innych murawach notowano Convolvulus 
arvensis.
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Tabela 15
Adonido-Brachypodietum pinnati (Libb. 1933) Krausch 1961 zubożałe

Impoverished Adonido-Brachypodietum pinnati (Libb. 1933) Krausch 1961
Table 15

Numer kolejny zdjęcia
Successive No of relevé 1 2 3 4 5 6 7 8 9
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Numer zdjęcia w terenie
Field No of relevé 280 281 8 209 156 10 202 176 166
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Nachylenie (°)
Slope (°) 5 40 35 24 10 45 30 zn 30
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Pokrycie warstwy c (%) 
Cover of layer c (%) 100 100 95 100 95 100 100 100 100

W
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Pokrycie warstwy d (%)
Cover of layer d (%) - + 40 + + 45 - - -

Liczba gatunków w warstwie c 
Number of species in layer c 29 28 25 26 27 25 24 27 30

Ch.*Cirsio-Brachypodion  + Festuco- 
-Brometea-.
*Brachypodium pinnatum 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 4.5 5.5 5.5 5.5 V 8472
Medicago falcata (TG) 3.3 3.3 2.2 2.3 +.2 3.3 2.3 +.3 V 1844
Galium album pro p. 1.3 +.3 1.2 1.3 2.2 2.3 +.2 + V 572
Poa angustifolia 1.1 1.1 1.1 1.1 + +.2 1.2 1.1 + V 350
Euphorbia cyparissias 2.1 + + 1.1 + 1.1 + + V 333
Achillea collina + 4- + + +.2 1.1 + + V 94
Centaurea scabiosa 1.2 2.2 1.2 +.2 +.2 +.2 +.3 IV 328
Coronilla varia (TG) +.3 + 1.2 + +.2 + +.2 IV 89
Helianthemum nummularium subsp. 

obscurum +.2 +.2 3.3 1.3 III 483

Carlina acatáis (reg.) 1.2 2.2 +.2 1.2 +.2 III 317
*Fragaria viridis (TG) 2.2 1.2 1.2 +.3 III 311
Pimpinella saxífraga + 2.2 + + III 211
Scabiosa ochroleuca + 1.2 + + III 72
Agrimonia eupatorio (TG) + 2.2 + II 206
Sanguisorba minor + 1.2 + II 67
*Potentilla heptaphylla 1.2 +.2 II 61
Allium oleraceum + + II 11
Carex caryophyllea +.2 +.2 II 11
Salvia verticillata +.3 +.2 II 11
Campylium calcareum d 2.2 2.2 II 389
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Gatunki sporadyczne (Sporadic species): Anthyllis vulneraria 1; Asperula cynanchica 7; *Campanu-  
la glomerata 7; Centaurea stoebe 2; Falcaría vulgaris 3; Festuca rupicola 8; F. trachyphylla 5(1.2); 
Ononis spinosa 7(1.3); Peucedanum oreoselinum (reg.) 9; *Polygala  comosa 9; *Prunella  grandiflora 
7(1.2); Salvia pratensis 2(1.3); *Seseli  annuum 1; Veronica spicata 5; *Viola  hirta (TG) 7.

Ch. Molinio-Arrhenatheretea-.
Lotus corniculatus
Knautia arvensis
Trifolium pratense
Leontodón hispidas
Plantago lanceolata
Festuca rubra
Vicia cracca
Arrhenatherum elatius
Avenula pubescens
Crépis biennis
Rumex acetosa

1.2 +.2 1.2 2.2
1.2 1.2 2.2 1.2
+.2 +.2 2.2

+.2 +.2
+ +.2

+.2
1.3

+
+

+ 1.2 .
1.2 2.2 +

+
+ 1.2

+.2 +
2.1 +.2

1.2
+

Gatunki sporadyczne (Sporadic species): Centaurea jacea 1; Festuca pratensis 3; Leucanthemum
vulgare 4; Rhinanthus serotinus 6(1.1); Taraxacum officinale 6; Trifolium repens 1.

Gatunki towarzyszące
— accompanying species:

Convolvulus arvensis
Agrostis capillaris
Thymus pulegioides 
Campanula rapunculoides 
Galium verum
Rubus caesius
Vicia tenuifolia 
Crataegus monogyna 
Calamagrostis epigejos
Festuca ovina
Briza media 
Cardaminopsis arenosa
Linum catharticum
Silene vulgaris
Carduus acanthoides
Luzula campestris
Rhamnus catharticus
Bryum caespiticium
Amblystegium serpens 
Bryum argenteum 
Ceratodon purpureus

+ 2.1 + + + + 1.1 + V 283
+ 2.2 2.1 + III 400

+.2 +.2 + +.2 +.2 III 28
+ 2.2 3.3 II 617

+ 3.3 II 422
+ 3.3 II 422

+.2 1.2 2.3 II 256
+ + 1.2 II 67

1.3 + II 61
+.2 1.2 II 61

+ + + II 17
+ + + II 17

+ + + II 17
+ +.2 +.2 II 17

+ + II 11
+ + 11 11

+ + II 11
+ +.2 +.2 +.2 III 22

2.2 1.2 II 250
+ + II 11

+.2 +.2 11 11
Gatunki sporadyczne (Sporadic species): Astragalus glycyphyllos 9; Campanula persicifolia 9; Ce- 

rastium arvense 7; Clinopodium vulgare 9; Conyza canadensis 8; Crataegus monogyna b 9(1.3); Cru- 
ciata glabra 9; Danthonia decumbens 5; Erigeron acris 2; Equisetum arvense 6(1.1); Euphorbia esula 
6; Hypericum perforatum 9; Medicago lupulina 9; M. x varia 8; Melandrium album 5; Nonea pulla 2; 
Pieris hieracioides 2; Potentilla erecta 9; Primula veris 9; Prunus spinosa 8(2.2); Pteridium aquili- 
num 7; Que reus robur 8; Rumex acetosella 5; Trifolium medium 9(1.2); Veronica chamaedrys 9; V. of
ficinalis 9; Vicia tetrasperma 9; Vincetoxicum hirundinaria 9; Viola riviniana 9.
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W związku z coraz mniejszą intensywnością wypasu lub całkowitym zaprzesta
niem użytkowania części muraw Wyżyny Śląskiej, można się spodziewać, że takie 
dość ubogie gatunkowo fitocenozy, w których dominuje Brachypodium pinnatum, 
mogą się stawać coraz częstszym elementem roślinności kserotermicznej regionu.

Adonido-Brachypodietum pinnati z Wyżyny Śląskiej na tle zbiorowisk pokrew
nych z terenu Polski i obszarów przyległych — tabela 16

W randze odrębnego zespołu Adonido-Brachypodietum zostało po raz pierwszy 
opisane przez Krauscha (1961) z terenu Brandenburgii. Autor ten zaliczył do niego 
murawy kserotermiczne cechujące się dużym udziałem Brachypodium pinnatum 
i wykazujące pewne zubożenie florystyczne w stosunku do analogicznych zbiorowisk 
z obszaru pannońskiego oraz wschodnioeuropejskiego. Podobne zbiorowiska były też 
opisywane z terenu Polski — najpierw jako wariant z Brachypodium pinnatum w ob
rębie zespołu Thalictro-Salvietum (Staniewska, 1961; Kępczyński, 1965; Radomski, 
Jasnowska, 1965), a potem jako Adonido-Brachypodietum (Ceynowa, 1968; He- 
reźniak i in., 1970; Filipek, I974a) lub zbiorowisko z Brachypodium pinnatum 
(Głazek, 1968).

Podsumowania dotychczasowych danych o Adonido-Brachypodietum na terenie 
Polski dokonał Filipek (1974b), definiując go jako ten zespół ze związku Cirsio-Bra- 
chypodion, który w Europie Środkowej sięga najdalej na północ i jest najuboższy 
florystycznie. Z tego względu nie ma on gatunków charakterystycznych w skali po
nadregionalnej, co wyróżnia go w stosunku do innych podobnych, lecz bogatszych 
w gatunki, zbiorowisk murawowych z terenów położonych dalej na południe lub 
południowy wschód. Na obszarze swego występowania wykazuje jednak, dzięki pa
nowaniu Brachypodium pinnatum w jego fitocenozach, wyraźną odrębność w stosun
ku do innych zbiorowisk murawowych. Na podstawie dostępnych w tym czasie 
materiałów Filipek (1974b) sądził, że najdalej na południe wysuniętymi płatami Ado
nido-Brachypodietum są te, które zostały opisane z okolic Częstochowy (Hereźniak 
i in., 1970), z Wyżyny Sandomierskiej — jako „zbiorowisko z Brachypodium pinna
tum” (Głazek, 1968) oraz z doliny środkowej Warty, gdzie murawy z dominacją 
kłosownicy zaliczono do Thalictro-Salvietum (Olaczek, 1969). W latach później
szych fitocenozy omawianego zespołu zostały stwierdzone w różnych punktach 
Wyżyny Częstochowskiej (Babczyńska, 1978; Babczyńska-Sendek, 1984) oraz na 
pograniczu Wyżyny Śląskiej i Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej (Babczyń
ska-Sendek i in., 1998), a z okręgu chęcińskiego, pod nazwą Thalictro-Salvietum, zo
stała opisana murawa z dużym udziałem Brachypodium pinnatum, bardzo przypomi
nająca omawiany zespół (Głazek, 1987). Do Adonido-Brachypodietum zaliczono też 
zbiorowiska reprezentujące związek Cirsio-Brachypodion na terenie Wzgórz Trzeb
nickich (Głowacki, 1975) oraz zachodniej części Wału Trzebnickiego (Głowacki, 
1985). Różnią się one jednak od typowej postaci tego zespołu z powodu niewielkiego 
udziału Brachypodium pinnatum w ich płatach.

Brachypodium pinnatum jest częstym składnikiem muraw w południowo-wschod
niej Polsce. Na ogół trawa ta nie dominuje jednak w ich fitocenozach, a zbiorowiska są 
bogatsze florystycznie i nie mogą być zaliczane do Adonido-Brachypodietum. Przez
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Tabela 16
Adonido-Brachypodietum z Wyżyny Śląskiej na tle muraw z Brachypodium pinnatum 

z terenów sąsiednich, z północnej Polski oraz ze wschodnich Niemiec

Adonido-Brachypodietum from the Silesian Upland against the background of the Brachypodium 
pinnatum grasslands from neighbouring regions, from northern Poland and from eastern Germany

Table 16

Numer kolejny tabeli
Successive number of a table 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Liczba zdjęć w tabeli 18 24 36 26 30 15 20 13 15
Number of relevés in the table

Ch. *Cirsio-Brachypodion:
Brachypodium pinnatum v3-4 v3-4 yl-5 v+-4 V2-5 v3-5 V35 v1-5 V3'4
Fragaria viridis (TG) ir1 ir1 III4-3 V4-3 IV43 V4’2 iv4-2 III42 II4’'
Plantago media V4"' V4-' III4’1 II41 III42 V4-2 III42 V4'2 II4
Trifolium montanum II+ 1 IV+"2 III4-2 r IV43 III4-' r IV4-2 II4'1
Campánula glomerata ir-2 III+1 I4 r II41 III4 II4-2 III4-' I4
Prunella grandiflora IV4'2 III41 III4-2 ir3 r I2 IV'-2 III4'
Seseli annuum ir' I4 r V4-2 V4-2 ii" v'-2 I4
Filipéndula vulgaris v+-2 iv+1 II4-1 V4-2 II42 II4-2 r II4-'
Anemone sylvestris (TG) ir I1 r (+) I4 III42 II4'
Potentilla heptaphylla nr I4 I4 r III41 II4
Peucedanum cervaria (TG) III4-2 II45 I4-3 r2 I1 II4
Anthericum ramosum (TG) II4-2 I4 II4-4 r2 I1 I4
Gentiana cruciata r I2 r (+) r
Thesium linophyllon II4-1 I4-2 I12 IV4'3

D. Cirsio-Brachypodion-.
Briza media IV4'1 V4-2 III4-' r y+-3 V4-3 IV4' IV1 2 II4
Knautia arvensis II+ III4 III4 V4-2 V4-2 II4 II41 iv+1
Leontodón hispidus ir4 ir-, III4-' V4-2 V42 III4-' III4-' I4
Linum catharticum V4-' iv4-1 III4-' IV42 III4 V42 III4-3 I4
Plantago lanceolata IV4'1 I4 II4 III4 IV4-1 r II41 II4'
Prímula veris III4 II4-' I4-' I4' ir1 r r' I4
Lotus corniculatus V" IV4'1 III4-1 r IV42 V+-1 II"
Thymus pulegioides ir ni" IV4’2 III4-1 IV43 V4-2 III4'2
Dactylis glomerata iv+-‘ III4-1 III4-2 III4-' I4' r II4-'

D. Grupy zespołów i zespoły —
Groups of associations and
associations:

Carlina acaulis y+-3 III4-2 v4-2
*Polygala comosa I4 r III4 III4 IF4
Arabis hirsuta II4' r r
Libanotis pyrenaica I41 I'-2
Cerastium arvense II4 r
Chamaecytisus supinas I4
Avenula pratensis v+-2 I4-' I4 II4-3 (+)

'Cirsium acaule v4 II4-1 ir-' I2
*Melampyrum arvense II4-1 I4-1 I2 I43
* Viola hirta (TG) IIr-4 I4-1 ir-'
*Hypochoeris maculata I1 r-, I2
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'Potentilla neumanniana II- . . F I-1 ;
Festuca rupicola v-2 (+) 1

V-2
F IV-2

Asperula cynanchica Ill" III-2 Ill-1 V-2 IIF
"Scabiosa ochroleuca IV-1 III-1 IV-2 II- IV+ IV-2 IF
Galium mollugo + G. album F IV-2 V-2 IV-2 I1 F
Carex flacca II-2 III-1 III-1 II-
"Salvia verticillata II-3 II-1 11- F
Viola collina (+) F IIF2 II-1
Chamaecytisus ratisbonensis I-2 I-2 IF
"Thymus glabrescens (+) I-1 I1
Silene otites F F
Elymus hispidus s.l. I2 F
Pulsatilla pratensis F IF’1 I-1 IV-2
* Aster amellas F I1 F III-1 F
Asperula tinctoria IV-2 I'-2 I-2 I4’2
Stipa capillata F Ir + II-1 II-1
Linosyris vulgaris IF1 I1 F
Scabiosa canescens IV’ 1 IF’1 1- I-
"Adonis vernalis II-2 IF2 IV1'3
'Scabiosa columbaria I III-1 HI-1
"Eryngium campestre IV- F+ F
"Oxytropis pilosa II-1 I-2 II-1
"Scorzonera purpurea I-1 I-1 IF
'Koeleria pyramidata I-1 F I1
"Astragalus danicus in-1 F (+)
Carex luimilis III-2 III-4
Galium glaucum II-2 .
*Inula ensifolia F II1’2
"Thymus kosteleckyanus 
+ T. austriacus
"Thymus marschallianus

II- F

IV-2 III-1
Lembotropis nigricans IV-2 F
Cerasus fruticosa II-1
Orthanta lutea F

Ch. Festuco-Brometea 
("Festucetalia valesiacae, 
'Brometalia erecti):
Achillea collina + Ä. pannonica oy+-l IV+ IIF1 IV-2 V-2 V-1 III-1 V1-2 IV-1

(°A. millefolium s.l.)
IV-3 V-2 IV-2Medicago falcata (TG) IV—2 V-2 V-3 V-2 IV-2 IV-1

Euphorbia cyparissias IV+-2 III-1 IF’2 III-1 V-2 V1-2 V-2 V1-2 IIF
Centaurea scabiosa n- IV-1 IV-2 II-1 IV-2 V-2 F I-1 IF
Anthyllis vulneraria IV+1 IIF II-1 F IV-4 II-1 11- V-3 F
Poa angustifolia IV+-' IV+ IV-2 IV-2 III-2 III-2 IF1 II-2 III-1
"Potentilla arenaria n- III-1 III-2 IV-1 I-2 III-1 F IV1-3 IIF
Veronica spicata IF III-1 IV-2 III-1 I-1 IV-1 IF1 IV-1 IF
Phleum phleoides IF'1 IIF1 IIF'2 V-1 II-1 III-1 I-2 F iv-1
Coronilla varia (TG) I2 IF II-2 III-1 III-2 IV-2 iv-2 I-1 IF
Acinos arvensis F IIr + I-1 F (+) F F II-1 II-
Pimpinella saxífraga 1V+1 iv-1 IV-' IV-1 III-1 III-1 iv-1 IV-2
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Carlina vulgaris nr1 m* III*-' I* I* II* ir ' III*-'
Salvia pratensis v*' 2 V* ’2 v* ’3 v*- 2 III* 4 I2 IV*-' IV*-'
Dianthus carthusianorum IV* ’1 iv* ’1 m*-' V* ’1 I* 1 I* IV*-' III*
Helianthemum nummularium III*' 1 I* I* IV* 4 V1’2 IV* 3 IV*- 2 I*
Sanguisorba minor IF* II* I*-' IV* 2 V*-| V*- 1 III'-2 II*
Carex caryophyllea II* r1 I* III*-' v*- 2 IV*- 2 II* III*- 2
Origanum vulgare (TG) i* i* 2 r1 I2 III* 2 r I' III*-'
Artemisia campes tris Ir-* i* i* Iir2 I* I*- 2 r* I*
Centaurea stoebe r* I* II*-' I* II* i* III*-' II*
Poa compressa
Ranunculus bulbosus

r* II* n*- 2 I* 1 IV*-' ni*-' I*
II* i* I* I* ii* II* II*

Stachys recta IIIr 1 II* ’1 n*- 2 I* IT* II*- 1
Peucedanum oreoselinum III*-' II* 3 III* 4 IV*- 3 I* II*  '
Koeleria macrantha V*-' iv*-' I* II* 2 (+) II*-'
Ononis spinosa II* m*- 1 II*-'

III* 4
III* 3 I* 1*

Thalictrum minus (TG) i* I*-' I* 1 I* I*
" Viola rupestris I* II* (+) I* III1 I*

Inne — The others:
Hypericum perforatum II* II* nr1 III* I* I* If' III*-' II*
Hieracium pilosella IV* i* I* II* I* ’2 II* III*-' III*-' II* 1
Galium verum v+-2 V*-' v*- 2 V*' 2 I*- 2 I*-' II* 2 IV*-'
Festuca ovina + F. trachypliylla I iv* 2 IV* 2 nr2 11*2 II*  ' II*- 2 II'-2
Trifolium pratense nr2 I* II* 1 IV* IIT* II*  ' I*
Festuca rubra I* I* i* III* 2 I* 1 III*- 2 I*
Avenula pubesce ns IIr-l II*- 2 r1 II* 2 III*-' I* I*
Medicago lupulina IIIr-' II* II* I* III*- 1 II*-'
Silene vulgaris r I* 11*2 IV*' I*
Objaśnienia:

1. Festuco (rupicolaej-Brachypodietum, podzespół typowy, grupa podzespołów z Carex humilis, środkowe Niemcy; Mahn, 1965
2. Adonido-Brachypodietum, podzespół z Acinos arvensis i typowy, Brandenburgia; Krausch, 1961
3. Adonido-Brachypodietum, rejon dolnej Odry i Warty; Filipek, 1974a
4. Adonido-Brachypodietum, rejon dolnej Wisły; Ceynowa, 1968
5. Adonido-Brachypodietum typicum, Wyżyna Śląska
6. Adonido-Brachypodietum, okolice Niegowonic (pogranicze Wyżyny Śląskiej i Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej); BabczyŃ- 

ska-Sendek i in., 1998
7. Adonido Brachypodietum, Wyżyna Częstochowska; Babczyńska-Sendek, 1984 (mskr.)
8. Thalictro-Salvietum, okręg chęciński; Głazek, 1987
9. Zbiorowisko z Brachypodium pinnatum. Wyżyna Sandomierska i Przedgórze Iłżeckie; Głazek, 1968
(+) oznacza, że gatunek był notowany współcześnie na terenie Wyżyny Śląskiej, ale nie znalazł się w materiale fitosocjologicznym ze

stawionym w tabelach dotyczących Adonido-Brachypodietum typicum

Explanations:
1. Festuco (rupicolaej-Brachypodietum, typical subassociation, group of subassociations with Carex humilis, middle Germany; Mahn, 

1965
2. Adonido-Brachypodietum, subassociation with Acinos arvensis and typical subassociation, Brandenburg; Krausch, 1961
3. Adonido-Brachypodietum, lower Oder and lower Warta region; Filipek, 1974a
4. Adonido-Brachypodietum, lower Vistula region; Ceynowa, 1968
5 Adonido-Brachypodietum typicum, Silesian Upland
6. Adonido-Brachypodietum, surroundings of Niegowonice (borderland of the Silesian and the Cracow—Częstochowa Uplands); Bab

czyńska-Sendek et al., 1998
7. Adonido Brachypodietum, Częstochowa Upland, Babczyńska-Sendek, 1984 (mscr.)
8. Thalictro-Salvietum, Chęciny region; Głazek, 1987
9. Community with Brachypodium pinnatum, Sandomierz Upland and Iłża Forehills; Głazek, 1968
(+) means that species has been actually noted in the Silesian Upland but it doesn’t occur in the Adonido-Brachypodietum typicum ta

bles 
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różnych autorów były one opisywane pod rozmaitymi nazwami (Kozłowska, 1925; 
Izdebski, Fijałkowski, 1956; Fijałkowski, 1957, 1958; Izdebski, Popiołek, 1973).

W celu porównania Adonido-Brachypodietum? z Wyżyny Śląskiej z analogicznymi 
lub podobnymi zbiorowiskami z terenu Polski i terenów sąsiednich w tab. 16 przedsta
wiono udział ważniejszych grup gatunków budujących te murawy oraz wskazano tak- 
sony, które różnią je między sobą. Do porównania wybrano przede wszystkim te 
tabele fitosocjologiczne, które pochodzą z prac będących opracowaniami większych 
obszarów. Pominięto natomiast tabele zawierające małą liczbę zdjęć lub dotyczące nie
wielkiego terenu, a także te, które odnoszą się do innych podzespołów niż typowy. 
Z bogatej literatury fitosocjologicznej opisującej murawy kserotermiczne na terenie 
Niemiec uwzględniono jedynie te opracowania, które pochodzą z obszarów leżących 
najbliżej Polski. Zrezygnowano natomiast z materiałów z terenu Czech, gdyż płaty 
muraw ze znacznym udziałem Brachypodium pinnatum są w nich zaliczane do róż
nych syntaksonów razem z fitocenozami, w których trawa ta nie występuje. Poza tym 
większość tych zbiorowisk jest bogatsza florystycznie niż Adonido-Brachypodietum.

Adonido-Brachypodietum typicum z Wyżyny Śląskiej wykazuje wiele podobieństw 
zarówno do analogicznych muraw z terenu Brandenburgii (Krausch, 1961) i północnej 
Polski (Ceynowa, 1968; Filipek, 1974a), jak i z obszarów leżących na wschód od 
Wyżyny Śląskiej (Głazek, 1968, 1987; Babczyńska-Sendek, 1984). Nawiązuje także 
do niektórych muraw ze środkowych Niemiec, a zwłaszcza do podzespołu typowego 
Festuco (rupicolae)-Brachypodietum z grupy podzespołów z Carex humilis (Mahn, 
1965). Wspólną cechą omawianych zbiorowisk jest dominacja, lub przynajmniej 
znaczny udział, Brachypodium pinnatum w większości ich fitocenoz. Poza tym istnieje 
liczna grupa gatunków uważanych za charakterystyczne i wyróżniające dla związku 
Cirsio-Brachypodion, które często spotyka się w większości porównywanych muraw. 
Również wiele taksonów charakterystycznych dla klasy Festuco-Brometea notowano 
z podobną stałością w większości tych zbiorowisk.

Zauważalne są jednak także pewne różnice florystyczne pomiędzy murawami za
liczanymi do Adonido-Brachypodietum lub do niego wyraźnie nawiązującymi z po
szczególnych porównywanych regionów. Ich przyczyną są m.in. różnice w składzie 
gatunkowym lokalnych flor kserotermicznych, często wynikające z zasięgów niektó
rych kserotermów.

Adonido-Brachypodietum z Wyżyny Śląskiej oraz z Wyżyny Częstochowskiej wy
różnia się przede wszystkim obecnością Carlina acaulis, który to gatunek występuje 
w jego płatach z bardzo wysoką stałością, a często także ze znacznym pokryciem. 
Ponadto zdecydowanie częściej rosną tu Galium mollugo s.l. (w większości jest to 
G. album) oraz Polygala comosa. W fitocenozach omawianego zespołu na Wyżynie 
Śląskiej, a także na Wyżynie Częstochowskiej brak jest z kolei niektórych roślin 
spotykanych w murawach z Brachypodium pinnatum zarówno na terenie środkowych 
Niemiec, Brandenburgii, w rejonie dolnej Odry i Warty, dolnej Wisły, jak i w po
łudniowo-wschodniej Polsce. Dotyczy to takich roślin jak: Aster amellus, Asperula

8 Z materiałów dotyczących Adonido-Brachypodietum na Wyżynie Śląskiej do porównania wzięto 
jedynie te, które odnoszą się do A.-B. typicum (obliczono łączną stałość dla tab. 11 i 12). 
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tinctoria, Stipa capillata, Linosyris vulgaris, Pulsatilla pratensis. Niektóre z nich 
mają na Wyżynie Śląskiej nieliczne, często historyczne stanowiska.

Adonido-Brachypodietum z Wyżyny Śląskiej wykazuje nawiązania florystyczne 
do analogicznych muraw z terenów leżących zarówno na zachód i północ, jak i na 
wschód od tego regionu. W jego płatach bowiem notowano zarówno rośliny 
osiągające w Polsce wschodnią granicę zasięgu (np. Cirsium acaule, Potentilla neu- 
manniana), jak i taksony mające tu granicę zachodnią (Chamaecytisus ratisbonensis, 
Elymus hispidus) bądź północną (Asperula cynanchica). Częsta jest tu także Scabiosa 
ochroleuca, która nie rośnie w Adonido-Brachypodietum na terenie Brandenburgii ani 
w rejonie dolnej Odry i Warty, a także Salvia verticillata, której brak w płatach oma
wianego zespołu w Niemczech i na północy Polski.

W porównywanych materiałach zaznaczają się także 2 grupy gatunków nieobec
nych w Adonido-Brachypodietum na Wyżynie Śląskiej. Do pierwszej należą rośliny 
notowane w płatach omawianego zespołu tylko na obszarach leżących na zachód i na 
północ od Wyżyny (Scabiosa canescens, S. columbario, Eryngium campestre, Oxy- 
tropis pilosa), a do drugiej kserotermy pojawiające się w analogicznych murawach 
z terenów położonych na wschód od niej (Inula ensifolia, Thymus marschallianus, 
T. kosteleckyanus, T. austriacus).

Z kolei inne taksony (Carex caryophyllea, Helianthemum nummularium, Sangui
sorba minor, Seseli annuum), choć obecne w większości materiałów zestawionych w tab. 
16, szczególnie często notowano w Adonido-Brachypodietum na Wyżynie Śląskiej, a nie
kiedy także na terenach przyległych do niej od wschodu. Znacznie rzadsze zaś były tu 
Dianthus carthusianorum, Potentilla arenaria i Galium verum. Natomiast częsta obec
ność Ononis spinosa i Peucedanum oreoselinum w fitocenozach Adonido-Brachypodie
tum typicum na Wyżynie Śląskiej upodabnia je do płatów tego zespołu z terenu 
Brandenburgii, skąd został on po raz pierwszy opisany (Krausch, 1961).

Podsumowując, można stwierdzić, że zbiorowiska porównywane w tab. 16 mają 
wystarczająco dużo cech wspólnych, by uznać je za jeden zespół, wykazujący jednak 
zróżnicowanie geograficzne. Najbardziej wyróżniają się murawy z terenu środkowych 
Niemiec, opisane jako Festuco (rupicolae)-Brachypodietum w grupie podzespołów 
z Carex humilis (Mahn, 1965), oraz z Wyżyny Małopolskiej, gdzie zaliczono je do 
Thalictro-Salvietum (Głazek, 1987) lub potraktowano w randze zbiorowiska z Bra- 
chypodium pinnatum (Głazek, 1968). Dzięki obecności niektórych rzadkich gatun
ków kserotermicznych nawiązują one do bogatszych florystycznie muraw, zaliczanych 
już do innych zespołów.

4.2.4.2. Zbiorowisko Carex flacca-Briza media — tabela 17

Platy tej murawy nie były zbyt częste, ale spotykano je od czasu do czasu we 
wschodniej części Wyżyny Śląskiej (ryc. 179). Zajmowały zwykle miejsca o zniko
mym nachyleniu na łagodnych stokach wzniesień oraz na ich płaskich wierzchołkach. 
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W kilku przypadkach, przy większym nachyleniu stoków, ekspozycja piatów była 
północna lub zbliżona do północnej. Fitocenozy tego zbiorowiska rzadko zajmowały 
większą powierzchnię i czasem sąsiadowały z murawami reprezentującymi Adoni- 
do-Brachypodietum, które porastały wyższe partie stoków lub miejsca o większym 
nachyleniu. Gleby pod ich płatami mają charakter rędzin i pararędzin brunatnych 
(tab. 23, profile 3, 11).

Omawiane zbiorowisko ma postać niewysokiej, dość barwnej, trawiasto-turzyco- 
wej murawy. Jest bogate florystycznie (średnio 37 gatunków w zdjęciu, maksymalnie 
44), gdyż słabe zwarcie górnych warstw umożliwia bujny rozwój wielu gatunków, 
zwłaszcza tych rosnących w przyziemnej warstwie runi. Wykazuje ono wiele podo
bieństw florystycznych do Adonido-Brachypodietum, a zwłaszcza do A.-B. typicum. 
Różni się od niego jednak dość wyraźnie, przede wszystkim nieznacznym udziałem 
Brachypodium pinnatum oraz dominacją Briza media i Carex flacca. W omawianej 
murawie zaznacza się też wyraźnie udział niektórych traw przywiązanych do siedlisk 
uboższych; częste są Agrostis capillaris i Danthonia decumbens, rzadziej pojawia się 
Festuca ovina. W niektórych fitocenozach duży udział osiągają Carex caryophyllea 
i Festuca rubra. Z wysoką stałością i znacznym pokryciem rosną również niektóre ro
śliny dwuliścienne: Leontodon hispidus, Sanguisorba minor, Carlina acaulis, Anthyl- 
lis vulneraria i Knautia arvensis, a jedynie w niektórych płatach obficiej pojawiają 
się: Helianthemum nummularium subsp. obscurum, Medicago falcata czy Fragaria 
viridis. Stałymi komponentami murawy są także Polygala comosa, Linum catharti- 
cum, Thymus pulegioides, Plantago lanceolata oraz Trifolium pratense, chociaż rzad
ko osiągają większe pokrycie.

Gatunki ze związku Cirsio-Brachypodion są co prawda grupą dość liczną w runi 
zbiorowiska, ale tylko niektóre z nich (Seseli annuum, Potentilla heptaphylla, Planta
go media, Fragaria viridis), poza wspomnianą wcześniej Polygala comosa, są tu dość 
często spotykane. Poszczególne płaty zbiorowiska różnią się nieco między sobą pod 
względem udziału niektórych gatunków z klasy Festuco-Brometea. Wiele z nich wy
stępuje z III stopniem stałości, co świadczy o pewnej heterogeniczności tych fitoce- 
noz. Najprawdopodobniej ma to związek ze znacznym oddaleniem wielu płatów od 
siebie.

Za gatunki wyróżniające omawiane zbiorowisko w stosunku do innych muraw 
Wyżyny Śląskiej można uznać: Polygala comosa, Carex flacca, Danthonia decum
bens, Briza media, Leontodon hispidus, Linum catharticum i Agrostis capillaris. Trzy 
pierwsze spośród nich występują w jego płatach znacznie częściej niż w innych mura
wach regionu. Natomiast kolejne dwa rosną z dużą stałością także w fitocenozach 
Adonido-Brachypodietunr, wartość ich współczynników pokrycia dla omawianej mu
rawy jest jednak wielokrotnie wyższa, co przemawia za tym, iż mają tu swoje wyraź
ne optimum rozwojowe. Z kolei Agrostis capillaris, osiągający V stopień stałości, 
nieco rzadziej i z mniejszym pokryciem pojawiał się też w płatach Sileno-Phleetum.

Murawa Carex flacca-Briza media znana jest również z terenu Wyżyny Czę
stochowskiej. Zajmuje tam podobne siedliska i ma zbliżony skład florystyczny 
(Babczyńska-Sendek, 1984). W pewnym stopniu nawiązuje ona też do Carici 
flaccae-Tetragonolobetum maritimi, znanego z Niecki Nidy (Głazek, Łuszczyńska,
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Tabela 17
Zbiorowisko Carex flacca-Briza media

Community Carex flacca-Briza media
Table 17

Numer kolejny zdjęcia 
Successive No of relevé

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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Liczba gatunków w warstwie c 
Number of species in layer c 30 27 29 36 35 41 44 40 36 40 38 43

D. Zbiorowisko — Community:
Briza media 2.2 2.2 2.2 3.3 4.4 2.2 3.3 3.3 2.2 2.1 3.1 3.2 V 2958
Carex flacca 3.3 + 2.2 + 3.3 2.3 1.1 2.2 2.2 2.1 1.1 V 1446
''Leontodón hispidus 2.2 3.3 3.2 2.2 + 1.2 2.2 2.2 +.2 1.2 +.2 1.2 V 1346
Agrostis capillaris + 1.2 1.1 + + 1.3 3.3 1.1 1.1 + V 538
*Polygala comosa + +.2 + + + 2.2 + 1.2 + + V 221
Danthonia decumbens 1.2 1.2 1.1 + 1.2 +.2 2.2 1.2 +.2 IV 367

Ch.*Cirsio-Brachypodion
+ Festuco-Brometea-.

Carex caryophyllea 2.2 4.4 3.3 1.3 1.2 +.2 3.3 2.3 1.2 +.2 + V 1575
Carlina acaulis (reg.) 2.2 1.2 1.2 1.2 +.2 2.2 1.2 3.2 2.2 1.2 V 962
Sanguisorba minor 1.2 2.2 +.2 1.2 3.3 +.2 + 1.2 1.2 2.2 V 783
Euphorbia cyparissias 2.2 1.1 1.1 1.3 1.1 1.1 2.2 1.1 2.1 1.1 1.1 V 771
Achillea collina 1.1 1.2 + + + + 1.2 + + 1.1 + 1.2 V 238
Anthyllis vulneraria +.2 +.2 1.2 3.3 1.2 3.3 4.4 2.3 1.2 IV 1425
*Seseli annuum + 1.1 1.1 + + 1.1 1.1 + IV 183
Helianthemum nummularium 

subsp. obscurum 2.3 2.2 2.2 1.2 2.2 2.2 III 771

*Fragaria viridis (TG) 1.2 +.3 3.3 2.2 1.2 III 546
Medicago falcata (TG) 2.3 3.3 +.2 +.2 +.2 1.3 III 512
*Potentilla heptaphylla +.2 2.2 3.2 1.2 +.2 III 508
Pimpinella saxífraga 1.2 2.2 1.2 2.2 + III 379
Ononis spinosa +.2 1.3 +.3 +.3 3.3 +.2 III 371
Peucedanum oreoselinum (reg.) +.2 +.2 1.2 2.3 2.2 III 342
Centaurea scabiosa +.2 1.2 1.2 2.2 1.2 1.2 +.2 III 321
*Brachypodium pinnatum 1.3 1.3 + +.2 + 2.2 III 242
Galium album pro p. +.2 2.3 1.3 1.3 +.2 III 238
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Campylium calcareum d 6,

*Plantago media ................................. 1.2 + 1.2 +.2 +.2 +.2 III 100
Scabiosa ochroleuca 1.2 + 1.2 + . +.2 + III 100
Aspe rula cynanchica 1.2 +.2 +.2 +.2 + + . +.2 III 67
Poa angustifolia . +.2 +.3 . +.2 . 1.2 +.2 III 58
Poa compressa + . + + + + + III 25
Arabis hirsuta +.2 . . + +.2 4- r III 18
Ranunculus bulbosus r + + r + III 14
*Trifolium montanum + 2.2 . 2.2 II 296
Coronilla varia (TG) . 2.3 1.2 +.2 II 192
Agrimonia eupatorio (TG) +.2 1.2 + II 50
Plileum phleoides 1.2 + +.2 II 50
Artemisia campestris +.2 +.3 . +.2 II 12
Campylium chrysophyllum d 1.2 1.2 1.2 II 125

arenaria

Gatunki sporadyczne (Sporadic species): *Anthericum rantosum (TG) 3;
9; Carlina vulgaris 4, 7, 12; Centaurea stoebe 1, 9; Chamaecytisus ratisbonensis (reg.) 9, 12(1.2); 
Dianthus carthusianorum 7, 12; Encalypta streptocarpa d 1, 7; * Filipéndula vulgaris 8; Fissidens cri- 
status d 8; *Melampyrum arvense 5, 6; Origanum vulgare (TG) 8(1.3); Potentilla
* Prunella grandiflora 12(2.2); Salvia verticillata 8(1.3); Silene otites 4.

2, 12;

Ch. ''Molinio-Arrhenatheretea-.
Festuca rubra +.2 1.2 +.2 3.4 2.2 +.2 1.1 2.3 3.4 + V 1017
Knautia arvensis +.2 2.2 +.2 . 2.2 2.2 1.2 1.1 2.2 +.2 2.2 2.2 V 971
Plantago lanceolata 2.2 +.2 +.2 . +.2 + + + + + + + V 188
Trifolium pratense +.2 +.2 +.2 + 1.2 +.2 + 1.3 +.2 +.2 +.2 V 121
Lotus comiculatus +.2 +.2 +.2 +.2 +.2 + 1.2 + IV 71
Festuca pratensis +.2 + + + + III 21
Avenula pubescens 1.1 2.2 1.2 2.2 II 375
Arrhenatherum elatius . +.2 +.2 1.1 + II 54

Dactylis glomerata 6, 10; Leucan-Gatunki sporadyczne (Sporadic species): Centaurea jacea 10, 11;
themum vulgare 9(1.1); Prunella vulgaris 5, 11; Ranunculus acris 10, 11; Rumex acetosa 6. 7; Trago
pogón orientalis 6, 8; Vicia cracca 8.
Gatunki towarzyszące
— Accompanying species:

Thymus pulegioides 3.3 2.3 1.2 1.2 1.2 +.2 2.2 +.2 +.2 1.3 +.2 1.2 V
Linum catharticum 2.1 1.1 + + + + + 2.1 1.1 + + + V
Festuca ovina 2.3 . 1.2 1.2 +.2 +.2 1.2 III
Silene vulgaris +.2 +.2 +.2 +.2 +.2 +.2 III
Hypericum perforatum + + + +.2 r III
Primula veris 3.3 + 2.2 +.2 II
Galium verum 1.3 2.2 r II
Campanula rapunculoides +.2 1.1 + II
Cerastium arvense + + + + II
Luzula campestris + + + + II
Crataegus monogyna + + + II
Plagiomnium cuspidatum d + + 1.2 + II

829
408
279
25
17

467
188
50
17
17
12
54

Gatunki sporadyczne (Sporadic species): Amblystegium serpens d 5, 7; Anthoxanthum odoratum 10, 
12(2.2); Barbilla unguiculata d 8; Brachythecium albicans d 2; B. velutinum d 12; Calliergonella cu- 
spidata dll; Calluna vulgaris 3; Cardaminopsis arenosa 6, 7; Carex montana 12(2.3); C. panicea 7; 
Ceratodon purpureus d 5(1.2); Cirsium arvense 10, 11(1.3); Cornus sanguinea 11; Elymus repens 4; 
Frangida alnus 8; Gentianella sp. 12(1.2); Hieracium pilosella 12; Hypnum cupressiforme d 9(1.2); 
Medicago x varia 4; Ononis arvensis 7(1.2); Pinus sylvestris 6; Plagiochila asplenioides dll; Pla- 
giomnium rostratum d 12(1.2); Potentilla anserina 1; P. collina s.l. 9; Prunus spinosa 9(1.1); Racomi- 
trium canescens d 9; Rubus caesius 8; Rumex acetosella 2; Senecio jacobaea 9; Silene nutans (TG) 
7(1.2); Sorbus aucuparia 10; Trifolium arvense 3; Valeriana officinalis 11.
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1994), a opisanego po raz pierwszy jako zbiorowisko Carex glauca-Lotus siliquosus 
z rezerwatu „Skorocice” (Medwecka-Kornaś, 1959), lecz ma bardziej kserotermiczny 
charakter. Wykazuje pewne podobieństwo do Anthylli-Trifolietum montani z rezerwa
tu „Przełom Białki” w Pienińskim Pasie Skałkowym (Grodzińska, 1979), w którym 
znacznie większą rolę odgrywają jednak gatunki łąk świeżych.

Omawiane zbiorowisko jest dość dobrze zdefiniowane przez charakterystyczną 
kombinację gatunków. Nie ma jednak dobrego gatunku charakterystycznego, który 
pozwalałby na potraktowanie go jako zespołu. Rolę taką na Wyżynie Śląskiej mo
głaby pełnić Polygala comosa, ale na terenie Wyżyny Częstochowskiej gatunek ten 
jest częsty także w niektórych innych zbiorowiskach murawowych (Babczyńska-Sen- 
dek, 1984). Murawy o charakterze zbliżonym do omawianej występują prawdopodob
nie także na innych obszarach z dobrze wykształconą roślinnością kserotermiczną. 
Być może większy materiał fitosocjologiczny pozwoliłby na wskazanie jakiegoś 
względnie dobrego gatunku charakterystycznego i wyróżnienie zespołu.

4.2.4.3. Zbiorowisko z Festuca rupicola — tabela 18

Fitocenozy muraw ze znacznym udziałem Festuca rupicola spotykano jedynie na 
zachodnim krańcu Progu Środkowotriasowego, a więc na terenie Garbu Chełmu oraz 
Działów Strzeleckich (ryc. 180). Są to tereny, do których ograniczony jest mniej wię
cej zwarty zasięg tej trawy na Wyżynie Śląskiej. Ponieważ na obszarach tych typowo 
wykształcone i zajmujące większe powierzchnie płaty muraw w ogóle są rzadkie, 
dlatego również i fitocenozy omawianego zbiorowiska nie były zbyt częste, a dużo 
rzadsze niż sama kostrzewa bruzdkowana.

Omawiana murawa jest przywiązana do miejsc o niezbyt dużym nachyleniu 
i o ekspozycji zbliżonej do południowej. Odkrywka glebowa wykonana w jednym 
z płatów przedstawia rędzinę brunatną (tab. 23, profil 20).

Fitocenozy zbiorowiska mają postać dość zwartej, umiarkowanie wysokiej mura
wy, w której dominuje lub przynajmniej znaczącą rolę odgrywa Festuca rupicola — 
trawa o kępkowym wzroście, będąca jego gatunkiem wyróżniającym. Rolę taką 
pełnią również Galium verum i Arrhenatherum elatius — spotykane co prawda także 
w innych murawach Wyżyny, lecz w omawianej osiągające najwyższą stałość i po
krycie. Stałymi składnikami runi są ponadto Coronilla varia i Agrimonia eupatorio, 
a w typowych płatach rosną: Salvia pratensis, Centaurea scabiosa, Fragaria viridis, 
Potentilla heptaphylla i Seseli annuum. Tych drugich gatunków brak jest w fitoceno- 
zach o charakterze inicjalnym, rozwijających się niekiedy na obrzeżach wyrobisk.

Ze względu na wyraźnie zaznaczającą się obecność gatunków łąkowych omawia
ne zbiorowisko nawiązuje do Adonido-Brachypodietum arrhenatheretosum z terenu 
Wyżyny Śląskiej, lecz różni się od niego niewielkim udziałem Brachypodium pinna- 
tum. Murawa z rezerwatu „Ligota Dolna” zaliczona do tego podzespołu (Sendek, 
Babczyńska-Sendek, 1989) jest jednak florystycznie znacznie bardziej podobna do
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Tabela 18
Zbiorowisko z Festuca rupicola

Community with Festuca rupicola
Table 18

Numer kolejny zdjęcia
Successive No of relevé 1 2 3 4
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a —
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Numer zdjęcia w terenie
Field No of relevé

214 288 163 291

Miejscowość
Locality

GM M LD KŚ1

Data — Date
Os

O
ri

00
Os
SOO
00

OS

O 
sO

00
os
SOO
00

Powierzchnia zdjęcia (m2)
Area of relevé (m2) 30 50 50 50

Ekspozycja
Exposure - SW SE SWS

Nachylenie (°)
Slope (°) - 5 10 10

Pokrycie warstwy c (%) 
Cover of layer c (%) 90 95 100 95

Pokrycie warstwy d (%)
Cover of layer d (%) 5 + - -

Liczba gatunków w warstwie c 
Number of species in layer c 36 38 46 35

Wariant (z) — Variant (with):

>>
£ TS

c 
c °

Salvia pratensis

D. Zbiorowisko — Community:
° Festuca rupicola
Galium verum
''Arrhenatherum elatius

D. Warianty — Variants:
°Centaurea stoebe
°Acinos arvensis
°Salvia pratensis
°Centaurea scabiosa
*Fragaria viridis (TG)
*Potentilla heptaphylla
*Seseli annuum

Ch.*Cirsio-Brachypodion  + °Festuco-Brometeat
Coronilla varia (TG)
Achillea collina
Agrimonia eupatorio (TG)
Sanguisorba minor
Salvia verticillata

4.4
+.2
2.2

4.4 3.2 4.4
2.3 4.4 2.3
1.1 3.4 +

5625
2450
1512

125
12

2312
1388
1000
462
150

1200
162
50

1812
262

1.1
+

3.3 3.2 2.3
2.2 +.2 3.3
2.3 2.2 1.2
+ 2.2 +

1.1 + +

1.2
1.1
+.2
2.2
+.2

1.2 3.3 +
+ + +
+ +.2 +.2

2.2 3.3
1.2 . 1.3
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Euphorbia cyparissias + + 1.1 150
Scabiosa ochroleuca 1.2 + + 150
Galium album pro p. 1.2 2.3 562
Asperula cynanchica + 2.3 450
Anthyllis vulneraria 1.2 1.2 250
Carex caryophyllea 1.3 + 138
Poa angustifolia + 1.1 138
Carlina vulgaris + + 25
Dianthus carthusianorum + +.2 25
*Viola hirta (TG) + +.2 25
Orobanche lútea + + 25
Pimpinella saxífraga + + 25
Gatunki z 1 wystąpieniem (Species with single occurrence): Abietinella abietina d 1; Allium 

oleraceum 4(2.1); *Brachypodium  pinnatum 3(1.3); Bromus erectus 1(1.2); B. inermis 4; 
Camptothecium lutescens d 2; * Filipéndula vulgaris 4(3.2); Medicago falcata (TG) 4(2.3); 
Peucedanum oreoselinum (reg.) 4(3.2); Phleum phleoides 4; *Plantago  media 3; *Polygala  co- 
mosa 3; Potentilla neumanniana 3; Stachys recta 4; *Thalictrum  
montanum 4; Verbascum lychnitis 3(1.1); Veronica spicata 3(1.1).

minus (TG) 2; *Trifolium

Ch. ''Molinio-Arrhenatheretea-.
Dactylis glomerata
Lotus corniculatus
Knautia arvensis
Plantago lanceolata
Trifolium pratense
Potentilla reptans
Leucanthemum vulgare

3; Festuca rubra

+.2 + + +.2 50
1.2 2.2 +.2 575

1.2 +.2 1.2 262
+ + +.2 38

2.3 +.2 450
+ 1.1 138

+ + 25
Gatunki z 1 wystąpieniem: Avenula pubescens 4(1.1); Daucus carota 3;

Leontodón hispidas 1; Taraxacum officinale 2; Tragopogón oríentalis 2; Vicia cracca 4.

Gatunki towarzyszące — Accompanying species:
Pieris hieracioides
Convolvulus arvensis
Briza media
Campanula rapunculoides
Calamagrostis epigejos
Hypericum perforatum
Thymus pulegioides

2.2
1.1

+.2 +
2.1

462
562

+ 1.1 138
1.3 + 138

+.3 + 25
+ + 25

+.2 +.2 25
Gatunki z 1 wystąpieniem: Agrostis capillaris 3; Barbula fallax d 1; Calliergonella cuspida- 

ta d 1; Campylium calcareum d 2; Carex flacca 2(1.1); Clinopodium vulgare 3(1.2); Crataegus 
monogyna 2(1.1); Danthonia decumbens 3; Echium vulgare 3; Euphrasia stricta 1; Fissidens 
cristatus d 3(2.2); Genista germanica 3; G. tinctoria 3; Geranium sanguineum 4; Hieracium pi- 
losella 3; Hypnum cupressiforme d 3(2.2); Linum catharticum 2; Medicago lupulina 1; M. x va- 
ria 2(2.3); Melandrium album 4; Melilotus officinalis 1(1.1); Pinus sylvestris 3; Poa compressa 
1; Prunus spinosa 3(1.2); Quercus robur 3; Rhamnus catharticus 2; Rubus caesius 1; Sedum 
maximum 4; Silene vulgaris 1; Thuidium philibertiid 2; Vincetoxicum hirundinaria 3. 
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zbiorowiska z Festuca rupicola i należy ją zaliczyć właśnie do niego. Omawiany syn- 
takson wykazuje też spore podobieństwo do Festuco rupicolae-Brachypodietum pin- 
nati z terenu Czech (Toman, 1981 b) i być może stanowi jego zubożałą kresową 
postać. W stosunku do tego samego zespołu z terenu środkowych Niemiec (Mahn, 
1965) jest jednak znacznie uboższe florystycznie.

Wyraźnie inny charakter ma natomiast murawa z dominującymi Festuca rupicola 
i Phleum phleoides z rezerwatu „Ligota Dolna”, którą zaliczono do zespołu Koele- 
rio-Festucetum (Sendek, Babczyńska-Sendek, 1989).

4.2.4.4. Zbiorowisko z Bromus erectus — tabela 19

Płaty zbiorowiska z dominacją Bromus erectus spotykano w różnych punktach 
Wyżyny (ryc. 181), najczęściej w pobliżu wyrobisk lub na ich terenie. W wyrobi
skach były to niekiedy niemal jednogatunkowe agregacje tej trawy. W takich płatach 
nie wykonywano zdjęć fitosocjologicznych.

Dzięki dominacji Bromus erectus, trawy o kępkowym wzroście, fitocenozy oma
wianej murawy mają charakterystyczną fizjonomię. Różnią się jednak między sobą 
bogactwem florystycznym oraz liczebnością gatunków murawowych i łąkowych, co 
ma związek z ich pochodzeniem oraz z zajmowanymi przez nie siedliskami.

Płaty, które wykształciły się bezpośrednio na terenie wyrobisk (zdjęcia 1—4), są 
na ogół dość ubogie florystycznie, lecz w miarę upływu czasu pojawia się w nich 
więcej gatunków. Kolejne dwa zdjęcia w tabeli wyróżniają się obecnością Brachypo- 
dium pinnatum oraz sporym udziałem gatunków łąkowych. Pochodzą z murawy wy
kształconej na stoku u podnóża wzniesienia, gdzie gleba ma charakter pararędziny 
namytej (tab. 23, profil 8). Z kolei cztery ostatnie zdjęcia reprezentują fitocenozy bo
gatsze florystycznie, z bardziej kserotermicznych siedlisk, związane z rędzinami bru
natnymi (tab. 23, profil 7). Były to dość duże płaty, które zwykle (z wyjątkiem 
zdjęcia 9) porastały wierzchołki i stoki wzniesień w niedalekim sąsiedztwie wy
robisk.

Chociaż Bromus erectus jest charakterystyczny dla rzędu Brometalia erecti, to 
jednak trudno byłoby zaliczyć omawiane zbiorowisko do tego syntaksonu. Wyraźny 
udział mają w nim niektóre gatunki z Festucetalia valesiacae, a tylko sporadycznie 
pojawiają się taksony uważane za charakterystyczne dla Brometalia.

Wydaje się także, że przynajmniej część stanowisk Bromus erectus na Wyżynie 
Śląskiej ma charakter wtórny i że gatunek ten rozprzestrzenia się tu, miejscami opa
nowując wyrobiska i skarpy przydrożne, zawsze jednak tam, gdzie podłoże zawiera 
węglan wapnia. Podobnie zachowuje się on np. w Wielkiej Brytanii (Siiimwell, 
1971). Również w Polsce, na Pomorzu Zachodnim, część jego stanowisk ma charak
ter wyraźnie synantropijny. Tworzy tam fitocenozy, w których zdecydowanie dominu
je, lecz w których istotną rolę odgrywają gatunki z rzędu Festucetalia valesiacae 
(Filipek, 1974a). Kadłubowe zbiorowisko z dominującym Bromus erectus i z wyraź-
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Tabela 19
Zbiorowisko z Bromus erectus

Community with Bromus erectus
Table 19

Numer kolejny zdjęcia
Successive No of relevé 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Numer zdjęcia w terenie
Field No of relevé 283 272 273 215 229 228 233 232 262 290

Miejscowość KS LSI 01 Ldz Kr PZk Ch o
o

’o¡7“Locality o
“l <D

r— un c- 00 O
Os Os OS Os -o

Data — Date o 5.07.97 o 31.07.95 19.06.96 SO 
O

so 
O

<V Q O>
’4' OŚ 00 C O
C-4 Cl CZ) U

Powierzchnia zdjęcia (m2)
Area of relevé (m2) 30 50 50 50 50 50 50 50 50 50

t-CU
1 2'5

Ekspozycja w NW NWW NNW SWW oś
ci io

Exposure CU

Nachylenie (°) 40 30 10 zn 3 eń
 s 'S c

Slope (°) "Ł >> 
N

Pokrycie warstwy c (%) 
Cover of layer c (%) 100 95 90 100 100 100 100 100 95 100

&

V
sp

ól
c

Pokrycie warstwy d (%)
Cover of layer d (%) 30 40 5 - 10 - 5 40 20 -

Liczba gatunków w warstwie c 
Number of species in layer c 23 20 18 31 23 22 41 39 39 30

D. Zbiorowisko — Community:
°Bromus erectus 5.5 5.5 5.5 3.3 4.5 4.4 5.5 4.4 3.2 4.5 V 6750
^Daucus carota 1.2 + +.2 + + III 70

Ch.*Cirsio-Brachypodion  +
°Festuco-Brometea:

Medicago falcata (TO) 2.3 1.3 4.4 3.3 3.3 2.2 2.3 1.2 2.3 V 2175
Achillea collina + + + + +.2 + + 1.1 + V 140
Sanguisorba minor 2.2 3.2 + + 1.2 3.3 1.2 1.2 IV 1085
Poa angustifolia 1.1 + 1.1 1.1 1.2 2.2 +.2 IV 385
Pimpinella saxífraga 2.2 1.2 +.2 1.2 1.2 +.2 +.2 IV 340
Agrimonia eupatorio (TG) +.2 +.2 1.2 +.2 1.2 +.2 +.2 +.2 IV 130
Galium album pro p. +.2 1.3 +.2 + 1.2 +.2 +.2 IV 125
Centaurea scabiosa 1.2 2.2 2.2 2.2 +.2 III 580
*Fragaria viridis (TG) 2.2 +.2 2.3 2.2 1.2 III 580
*Plantago media 2.2 +.2 +.2 +.2 1.2 111 240
Coronilla varia 2.3 +.3 +.3 +.2 1.2 III 240
Euphorbia cyparissias + + + 2.3 + III 195
Scabiosa och roleuca 1.1 +.2 + + + III 70
Carlina acaulis (reg.) +.2 2.2 1.2 II 230
Ranunculus bulbosus + 1.2 + + II 65
* Polygala carnosa +.2 +.2 1.2 II 60
*Seseli annuum + 4- + + II 20
Poa compressa + + + II 15
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Abietinella abietina d . 1.2 1.2 + 1.2 . II 155
Campy Hum chrysophyllum 2.2 . 1.2 1.2 1.2 . II 325
Gatunki sporadyczne (Sporadic species): Anthyllis vulneraria 9(1.2); Asperula cynanchica 9, 10; 

*Brachypodium pinnatum 5(2.2), 6(2.3); Camptothecium lutescens d 2(3.3); Carex caryophyllea 
j 9(1.2), 10; Encalypta streptocarpa d 8; Festuca rupicola 10(2.2); F. trachyphylla 1(1.2); ^Filipéndula 
vulgaris 10; *Gentiana  cruciata 4; Helianthemum nummularium subsp. obscurum 10(2.2); Peuceda- 
num oreoselinum (reg.) 10(3.4); Phleum phleoides 9(2.2); *Potentilla  heptaphylla 9(1.2), 10; P. neu- 
manniana 7; Salvia verticillata 7(1.2), 8(1.2); Thalictrum minus (TG) 7(1.2); *Trifolium  montanum 
9(2.2); Veronica spicata 9; * Viola hirta (TG) 9, 10.

Ch. ''Molinio-Arrhenatheretea:
Lotus corniculatus
Knautia arvensis
Trifolium pratense
Dactylis glomerata
Leucanthemum vulgare
Centaurea jacea
Plantago lancenlata
Arrhenatherum elatius
Leontodón hispidus
Taraxacum officinale

+.2 1.2 +.2 1.2 +.2 + +.2 2.3 +.2 V 305
1.2 +.2 1.2 1.2 . 1.2 III 205

1.2 1.2 + 1.2 +.2 . III 160
+ + +.2 1.2 +.2 + III 75

+■ +.2 +.2 +.2 +.2 III 25
1.2 1.2 2.2 2.2 II 450

+ + 2.3 . II 185
1.1 4- 1.2 + II 110

+ +.2 1.2 . II 60
r + r II 7

Gatunki sporadyczne (Sporadic species): Agrostis stolonifera 5, 6; Avenula pubescens 9(1.1), 10;
Cerastium liolosteoides 1(1.2); Crepis biennis 6; Festuca pratensis 4, 8; F. rubra 8; Heracleum splton- 
dylium 4; Potentilla reptans 4, 10; Trifolium dubium 1; T. repens 1; Trisetum Jlavescens 7.

Gatunki towarzyszące
— Accompanying species:

Convolvulus arvensis
Thymus pulegioides
Briza media
Medicago a varia
Carex flacca
Cerastium arvense
Medicago sativa
Cichorium intybus
Hieracium pilosella
Linum catharticum
Luzttla campestris
Medicago lupulina
Bryum caespiticium
Plagiomium cuspidatum
Ceratodon purpureus

+ 3.4 3.3 + + + + IV 775
+.2 1.2 +.2 +.2 1.2 2.3 +.2 IV 295
1.1 + + + 2.3 + III 245

1.3 2.3 +.3 . 11 230
+ + 1.1 II 60

+ + 1.1 II 60
1.3 . +.2 +.3 II 60

+ . +.2 +.2 + II 20
+.3 +.3 +.3 II 15

. +.2 + + II 15
+ + + II 15

+.2 +.2 + 11 15
1.2 . 1.2 1.2 1.2 II 200

+ 3.3 1.2 11 430
1.2 1.2 + II 105

Gatunki sporadyczne (Sporadic species): Agrostis capillaris 7; Anthoxanthum odoratum 7; Artemi
sia vulgaris 4; Brachythecium albicans d 9(1.2); B. velutinum d 1; Bryum capillare d 9. Calamagrostis 
epigejos 4, 10; Campanula persicifolia 4; Campanula rapunculoides 8; Cardaminopsis arenosa 8; Cli
nopodium vulgare 4; Crataegus monogyna 4; Danthonia decumbens 6; Didymodon fallax d 3; Echium 
vulgare 2; Equisetum arvense 6; Festuca ovina 9, 10; Fissidens taxifolius d 5; Fragaria vesca 9(1.2); 
Galium verum 4, 10(1.1); Hieracium sabaudum 4; Hypericum perforatum 2(1.3); Lophocolea hetero- 
mala d 5; Onobrychis viciifolia 2(2.2), 3(1.3); Potentilla collina 7; Racomitrium canescens d 9; Rosa 
canina 4, 9; Rubus caesius 4; Sambucas ebulus 1; Sedum acre 8; S. sexangulare 7, 8; Silene vulgaris 
4; Veronica chamaedrys 4; Weisia brachycarpa d 5.
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nym udziałem taksonów z Festucetalia znane jest też z terenu Czeskiego Średnio- 
górza (Toman, 1988b), chociaż w Czechach trawa ta bywa częstym komponentem 
muraw zaliczanych do rzędu Brometalia (Toman, 1988a).

4.2.4.5. Zbiorowisko Centaurea scabiosa-Agrimonia eupatoria — 
tabela 20

Fitocenozy tego zbiorowiska spotykano rzadko (ryc. 182). Ich stanowiska są roz
proszone w tych regionach Wyżyny, na których terenie dobrze rozwinięte, typowe 
płaty muraw kserotermicznych, a zwłaszcza Adonido-Bmchypodietum, występują 
bardzo rzadko. Omawiana murawa rozwija się na siedliskach słabiej kserotermicz
nych. Są to łagodne stoki wzniesień lub ich wierzchowiny, a rzadziej — miejsca 
lekko wyniesione. Gleby pod jej płatami mają charakter pararędzin lub rędzin bru
natnych. W jednym przypadku (tab. 23, profil 12) gleba powstała z zasobnych 
w węglany utworów pyłowych zalegających grubą warstwą na wapieniach, a w dru
gim (tab. 23, profil 19) — z wapieni triasowych pokrytych cienką warstwą gliny 
lekkiej pylastej.

Płaty opisywanego zbiorowiska należą do umiarkowanie bogatych florystycznie 
(średnio 32 gatunki, maksymalnie 36). Aktualnie nie są wypasane lub ich wypas jest 
ekstensywny. Mają fizjonomię bujnej, wysokiej murawy, w której runi dominują 
kolorowo kwitnące rośliny dwuliścienne, a zwłaszcza Centaurea scabiosa i Agrimo
nia eupatoria. W większości płatów duży udział osiąga też Medicago falcata. 
W związku z tym w porze kwitnienia wymienionych roślin w murawie przeważają 
dwie barwy — żółta i różowopurpurowa. Częstymi składnikami płatów zbiorowiska 
są także: Knautia arvensis, Coronilla varia, Pimpinella saxífraga i Fragaria viridis. 
7 wysoką stałością rosną tu również niektóre gatunki traw charakterystyczne dla łąk 
świeżych (Arrhenatherum elatius, Dactylis glomerata i Festuca pratensis), nigdy nie 
osiągają one jednak większego pokrycia. Spośród roślin uważanych za charaktery
styczne dla związku Cirsio-Brachypodion liczniej występują jedynie Plantago media 
i Fragaria viridis, a kilka innych pojawia się rzadziej i nie odgrywa większej roli 
w zbiorowisku.

W stosunku do pozostałych muraw kserotermicznych Wyżyny Śląskiej zbioro
wisko Centaurea scabiosa-Agrimonia eupatoria wyróżnia się mniejszym udziałem 
gatunków z klasy Festuco-Brometea, a większym — łąkowych z klasy Molinio- 
-Arrhenatheretea. Poza tym w jego płatach znaczne pokrycie osiągają niektóre rośli
ny uważane za charakterystyczne dla ciepłolubnych okrajków z klasy Trifolio-Gera- 
nietea. Jest ono najbardziej podobne do zbiorowisk okrajkowych ze związku Trifolion 
medii, a zwłaszcza do Trifolio-Agrimonietum. Jednak fakt, iż jego fitocenozy wystę
powały zawsze z dala od jakichkolwiek lasów czy zarośli, a w niektórych przypad
kach zajmowały dużą powierzchnię (np. na Górze Kamionka k. Wrzosowej), nie po
zwala na uznanie go za zbiorowisko okrajkowe.
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Tabela 20
Zbiorowisko Centaurea scabiosa-Agrimonia eupatorio

Community Centaurea scabiosa-Agrimonia eupatorio
Table 20

Numer kolejny zdjęcia 
Successive No of relevé 1 2 3 4 5 6 7

Numer zdjęcia w terenie
Field No of relevé 302 296 295 246 245 250 249

Miejscowość
Locality Kdl WrK ZbK CP <u <D i—

co
ef

fic
ie

n

00
On

NO 
ON

NO 
ON

ÓX) o ■o
Data — Date o 15.07.98 18.07.96 'Z o o <D Q

On 
CN

mi 
cm

mi 
CM

CQGC
o
O

Powierzchnia zdjęcia (m2)
Area of relevé (m2) 50 50 50 50 50 50 50

<Du- £
1

1
2 ’6

Ekspozycja
Exposure SWW SWW SW - - S S

ta
ło

śc
i

cz
yn

ni
k p

ok
ry

Nachylenie (°)
Slope (°) 20 15 3 - - 5 5

op
ie

ń s

Pokrycie warstwy c (%)
Cover of layer c (%) 100 100 100 100 100 100 100

55

W
sp

óh

Pokrycie warstwy d (%)
Cover of layer d (%) - - + + + - -

Liczba gatunków w warstwie c 
Number of species in layer c 22 25 34 36 35 35 34

D: Zbiorowisko — Community:
Centaurea scabiosa 2.3 3.4 3.4 3.3 3.3 3.3 3.3 V 3464

° Agrimonia eupatorio (TG) 1.2 1.2 3.2 3.3 3.4 2.2 2.2 V 2250
°Poa angustifolia 2.3 2.3 2.1 2.4 2.3 3.3 V 1786
Rosa canina +.2 +.3 +.3 +.3 1.3 IV 100

Ch.*Cirsio-Brachypodion  +
°Festuco-Brometea:
* Fragaria viridis (TG) 1.2 1.3 2.2 3.3 3.3 2.3 V 1714
Coronilla varia (TG) +.2 1.3 +.2 +.2 1.2 1.2 2.2 V 486
Pimpinella saxífraga 1.2 +.2 + +.2 1.2 +.2 + V 179
Medicago falcata (TG) 4.4 3.3 3.3 3.3 4.4 IV 3393
Achillea collina 1.1 + + +.2 + IV 100
*Plantago media 1.2 +.2 +.2 +.2 +.2 IV 100
Scabiosa ochroleuca + + + 1.2 + IV 100
Galium album pro p. 2.3 2.3 2.3 III 750
Salvia pratensis +.2 2.2 2.2 III 507
Sanguisorba minor 2.2 1.2 1.2 +.2 III 400
Carlina acaulis (reg.) +.2 2.2 +.2 +.2 III 271
*Seseli annuum + + + 1.1 III 93
Salvia verticillata 1.2 +.3 +.2 III 86
*Trifolium montanum + 1.1 + III 86
Ononis spinosa 1.3 2.3 II 321
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Gatunki sporadyczne (Sporadic species): Allium oleraceum 6(1.1); Arabis hirsuta 5; Bromus inermis

* Gentiana cruciata 1.3 1.2 II 143
*Polygala comosa +.2 + II 14
Ranunculus bulbosus + + II 14

Gatunki sporadyczne (Sporadic species): Carex flacca 4; Cirsium arvense 6; Cruciata glabra 7(1.1);
Elymus repens 1(1.1); Medicago lupulina 3; Orobanche elatior 3; Potentilla collina s.l. 7; Prunus spi- 
nosa 6(1.3); Vicia tenuifolia 1(2.3).

1(2.2); Campylium calcareum d 
s toe be 7; Festuca trachyphylla 1;

3; Camptothecium 
Joa compressa 3; V

lutescens d 3 
crónica spicat

Carlina vulgaris 
t 1(1.2).

1; Centaurea

Ch. Molinio-Arrhenatheretea'.
Knautia arvensis +.2 2.2 1.2 1.2 2.2 1.2 2.2 V 971
Dactylis glomerata 1.2 2.2 +.2 + 1.2 +.2 V 414
Arrhenatherum elatius 2.2 +.2 +.2 2.1 1.1 IV 586
Festuca pratensis +.2 1.2 1.2 1.2 + IV 229
Festuca rubra 3.4 1.2 2.2 III 857
Lotus corniculatus 1.2 2.2 +.2 + III 336
Vicia cracca 1.2 +.2 1.2 1.2 III 221
Leucanthemum vulgare 1.2 1.2 + III 150
Plantago lanceolata +.2 +.2 1.2 +.2 III 93
Taraxacum officinale + +.2 + + III 29
Trag opog on oriental is + +.2 + + III 21
Centaurea jacea 1.2 2.2 II 321
Potentilla reptans 1.1 + II 79
Achillea millefolium + +.2 II 14
Deschampsia caespitosa +.2 +.2 11 14
Lathyrus pratensis +.2 + II 14
Phleum pratense +.2 + II 14
Prunella vulgaris + + II 14
Gatunki sporadyczne (Sporadic species): Crepis biennis 2; 

hispidus 3(1.2); Trifolium pratense 3.
Heracleum sphondylium 5; Leontodón

Gatunki towarzyszące
— Accompanying species:

Thymus pulegioides +.2 +.2 +.2 +.2 1.2 2.2 V 350
Convolvulus arvensis 2.3 + + III 264
Medicago x varia 2.3 +.3 +.3 III 264
Agrostis capillaris 1.1 1.3 + III 150
Briza media + + + III 21
Cichorium intybus +.2 +.2 +.2 III 21
Senecio jacobaea +.2 + + III 21
Galium verum 3.3 2.3 II 786
Genista tinctoria 2.3 1.2 II 321
Hypericum perforatum 1.2 1.2 II 143
Onobrychis viciifolia +.2 1.2 II 79
Pieris hieracioides 1.2 + II 79
Crataegus monogyna +.3 +.3 II 14
Linum catharticum +.2 + II 14
Silene vulgaris +.2 +.2 II 14
Plagiomnium rostratum d + + II 14
Plagiomnium cuspidatum + + II 14
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Omawiana murawa wykazuje szczególnie duże podobieństwo do wariantu z Cen
taurea scabiosa, wyróżnionego w ramach Trifolio-Agrimonietum na terenie Garbu 
Lubawskiego (Załuski, 1987). Platy tego zbiorowiska są tam związane ze słabo 
kwaśnymi lub obojętnymi, zasobnymi w węglan wapnia glebami i rozwijają się na 
zboczach dolin rzecznych oraz pagórków morenowych w miejscach otwartych, na 
ogół z dala od zbiorowisk leśnych. W związku z powyższym nasuwają się wątpliwo
ści, czy należy je traktować jako zbiorowisko okrajkowe. Na obszarach z dobrze wy
kształconymi zbiorowiskami kserotermicznymi liczne gatunki uważane za okrajkowe 
są bowiem stałymi składnikami muraw (Grodzińska, 1970). W przypadku zbiorowi
ska z Wyżyny Śląskiej oraz Trifolio-Agrimonietum z Garbu Lubawskiego czynnikiem 
decydującym o znacznym udziale tzw. gatunków okrajkowych jest słaby wypas lub 
jego brak. Stanowią one prawdopodobnie stadia sukcesyjne w kierunku zbiorowisk 
zaroślowych, o czym świadczą pojawiające się w ich płatach siewki Rosa canina 
i Crataegus monogyna.

Zbiorowisko Centaurea scabiosa-Agrimonia eupatorio z Wyżyny Śląskiej zaliczo
no do związku Cirsio-Brachypodion ze względu na obecność w jego płatach gatun
ków charakterystycznych i wyróżniających tego syntaksonu. W obrębie związku 
reprezentuje ono, razem z Adonido-Brachypodietum arrhenatheretosum, grupę najbar
dziej mezofilnych zbiorowisk murawowych.

4.2.4.6. Zbiorowisko z Libanotis pyrenaica — tabela 21

Płaty tego zbiorowiska zostały stwierdzone jedynie w południowo-wschodniej 
części Wyżyny, gdzie występują tylko w niektórych okolicach (ryc. 183). Szczególnie 
duże powierzchnie zajmują one na terenach pomiędzy hutą „Katowice” na północy 
i zachodzie, a Okradzionowem i Sławkowem na południu oraz wschodzie. Poza tym 
spotykano je także w okolicy Strzyżowie na Płaskowyżu Twardowickim. Rozwijają 
się zarówno na miejscu nie wypasanych muraw, na starych ugorach, skarpach przeko
pów kolejowych, a czasem na nasypach kolejowych usypanych z silnie szkieletowych 
gleb wapiennych.

Jest to zbiorowisko bardzo jednolite fizjonomicznie ze względu na dominację Li
banotis pyrenaica — gatunku bardzo wysokiego, decydującego o wyglądzie jego 
płatów. Poszczególne fitocenozy, w zależności od swojej genezy, różnią się jednak 
między sobą dość wyraźnie składem gatunkowym. Najuboższe florystycznie są te, 
które rozwinęły się na stromych skarpach przekopów kolejowych (zdj. 1—3), gdzie 
sukcesja roślinności musiała przebiegać od samego początku, a najbogatsze te, które 
powstały na miejscu nie wypasanych muraw kserotermicznych (zdj. 8—11). Poza Li
banotis pyrenaica, gatunkiem dominującym i jednocześnie wyróżniającym omawiane 
zbiorowisko, częstymi składnikami jego płatów są: Centaurea scabiosa, Coronilla va
ria, Festuca rubra, Medicago falcata i Rubus caesius. Obecność tego ostatniego wy
różnia zbiorowisko w stosunku do innych muraw Wyżyny.
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Tabela 21
Zbiorowisko i Libanotis pyrenaica

Community with Libanotis pyrenaica
Table 21

Numer kolejny zdjęcia 
Successive No of relevé

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

ffi
ci

en
tNumer zdjęcia w terenie

Field No of relevé 319 318 320 316 311 312 317 314 315 313 321 310

Miejscowość Sławków — część NW na granicy z Okradzionowem SMZ R
<D 
Q

Locality Sławków -- NW part on the border with Okradzionów ÖÜ 
cj o

Data — Date 4.09.2001 08
.0

1 ■o
<DO 
c

Um <u >
Ö <U ucn

Powierzchnia zdjęcia (m2)
50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

£
i

1
C5

Area of relevé (m2) 1 Ó
Ekspozycja SE SE S N NW NE N NW

5
o

£
oExposure c3 CU

Nachylenie (°) 50 50 45 zn 50 5 zn 3
ÇZ5
'C c

Slope (°)

St
op

ie >>
Pokrycie warstwy c (%) 80 90 90 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Q
'O

Cover of layer c (%) Q-
Pokrycie warstwy d (%) 
Cover of layer d (%)

40 60 10 20 + 30 50 20 10 30 5 20
£

Liczba gatunków w warstwie c 
Number of species in layer c 15 21 18 28 29 35 29 30 38 41 35 22

D. Zbiorowisko — Community:
“Libanotis pyrenaica (TG) 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 5.5 4.4 5.5 4.4 3.3 4.4 4.4 V 6458
Rubus caesius 1.2 2.2 +.2 +.2 +.2 +.3 + 1.2 +.2 IV 254

Ch.*Cirsio-Brachypodion  +
“Festuco-Brometea : 
Coronilla varia (TG) 2.2 1.2 2.2 + 1.2 1.2 2.3 2.2 3.3 2.2 1.2 V 1212
Centaurea scabiosa 1.2 1.2 2.2 +.2 2.2 2.2 2.2 1.2 2.2 +.2 V 862
Galium album pro p. 1.2 1.2 2.2 1.2 1.2 2.2 1.2 2.2 1.2 1.2 +.2 V 733
Euphorbia cyparissias + + 1.1 2.2 1.1 1.1 + 1.1 + + V 333
Achillea collina + 1.1 + + 1.1 + 1.1 + + 1.1 V 192
Medicago falcata (TG) 3.3 2.3 3.3 1.2 1.2 1.2 2.2 III 1042
Ononis spinosa +.2 +.2 1.3 2.3 3.3 III 508
Scabiosa ochroleuca 1.1 + 1.1 + + + 1.1 III 142
Artemisia campestris +.2 +.2 1.2 1.2 +.2 III 96
Poa angustifolia 1.2 +.2 +.2 +.2 1.2 III 96
Agrimonia eupatoria (TG) +.2 +.2 +.2 +.2 1.2 III 58
Petrorhagia proliféra 2.1 3.1 + II 462
*Filipendula vulgaris 1.2 +.2 1.2 II 88
Promus inermis 1.1 + + + II 54
Anthyllis vulneraria + 1.2 + II 50
*Plantago media 1.2 +.2 +.3 II 50
Gatunki sporadyczne (Sporadic species): Asperula cynanchica 1 1; *Brachypodium pinnatum

11(2.2), 12; Carex caryophyllea 8, 10; Carlina acaulis (reg.) 9(1.2); *Fragaria  viridis (TG) 9, 11; He-
lianthemum nummularium subsp. obscurum 9, 1 1; Phleum phleoides 10(2.2), 11; Pimpinella Saxifraga
4, 10; Poa compressa 11; Potentilla arenaria 4 10; * Prunella grandiflora 9(1.3); Ranunculus bulbo-
sus 10; Sanguisorba minor 9, 10; *Seseli  annuum 4(1.1), 10; Silene otites 4 *Thalictrum minus (TG)
7, 11; * Viola hirta (TG) 10(2.2), 11.
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Gatunki sporadyczne (Sporadic species): Achillea millefolium 5; Arrhenatherum elatius 5(1.1), 6;

Ch. Molinio-Arrhenatheretea :
Festuca rubra 1.2 2.2 2.2 2.3 3.3 2.3 3.3 2.3 2.3 1.2 2.2 4.4 V 2250
Knautia arvensis + 1.2 + + 1.2 + 1.1 + + IV 150
Dactylis glomerata 1.2 1.2 +.2 1.2 1.2 1.2 1.2 III 254
Leontodón hispidus + + +.2 . +.2 1.2 2.2 III 204
Agrostis stolonifera 1.1 1.1 +.2 + 1.1 III 133
Festuca pratensis . +.2 . . +.2 + 1.2 + +.2 III 62
Trifolium pratense + +.2 + +.2 + III 21
Crépis biennis 1.2 + + +.2 II 54
Plantago lanceolata +.2 . + +.2 +.2 II 17
Rumex acetosa + + +.2 + 11 17
Phleum pratense + +.2 +.2 II 12
Taraxacum officinale r + r + II 10

Ranunculus repens 7; Trifolium dubium 6; Vicia cracca 2, 3.

Gatunki towarzyszące
— Accompanying species:
Prunus spinosa b +.3 1.2 I 46
Prunus spinosa c . +.2 . I 4
Crataegus monogyna 2.2 I 146
Pieris hieracioides 2.2 3.2 1.2 4- 1.1 1.1 III 588
Euphorbia esula + 1.1 4- 4- + 1.1 4- III 104
Thymus pulegioides +.2 +.2 4- . 1.2 +.2 +.2 4- III 67
Linum catharticum 4- + 4- 1.1 4- III 58
Melandrium album + +.2 + + + + + III 29
Cirsium arvense 4- + 4- 4- 4- III 21
Hypericum perforatum +.2 + 4- 4- 4- III 21
Sedum acre 1.2 2.2 . 4- + II 196
Primula veris . +.2 2.2 +.2 II 154
Briza media 4- 1.1 +.2 1.1 II 92
Trifolium arvense +.2 . +.2 + 1.3 . 11 54
Veronica chamaedrys 1.3 +.2 . 4- II 50
Hieracium sabaudum +.2 . + + 4- II 17
Elymus repens + + 4- II 12
Rhamnus catharticus +.2 . 4- + II 12
Silene vulgaris . +.2 . +.2 . + II 12
Euphrasia stricta 4- 4- 4- + II 17
Brachythecium glareosum d 2.2 + 3.3 1.2 . 2.2 1.2 2.2 III 842
Plagiomnium affine + 2.2 2.2 2.2 4- III 446
Plagiomnium cuspidatum + 4- + 4- + 4- 4- III 29
Brachythecium albicans 2.2 2.2 + + 4- II 304
Ceratodon purpureas 2.2 2.2 . II 292
Eurhynchium hians . 2.2 + + II 163

Gatunki sporadyczne (Sporadic species): Aegopodium podagraria 4; Amblystegium serpens d 5
Arenaria serpyllifolia 2; Artemisia vulgaris 7; Astragalus cicer 12; Barhula unguiculata d 1(1.2); Be- 
tula pendula 7; Brachythecium oedipodium d 11(1.2); B. salebrosum d 11(1.2); Bryum caespiticium d 
2(2.2); Calamagrostis epigejos 10; Calliergonella cuspidata d 7(2.2); Carex flacca 9; Cerinte minor 3; 
Chaerophyllum aromaticum 9; Clinopodium vulgare 10; Convolvulus arvensis 4, 7; Erigeron acris 6; 
Hieracium pilosella 2; Hypochoeris radicata 3; Medicago lupulina 7; Melilotus officinalis 2(1.2), 4; 
Populus trémula 5; Prunus spinosa 7; Rosa canina 10, 12; Rumex crispus 6; Saponaria officinalis 
4(1.1); Sedum sexangulare 12; Silene nutans 10; Solidago virgaurea 10; Thuidium philibertii d 11; 
Trifolium campestre 4; Tussilago farfaro 7; Vicia angustifolia 12; Viola arvensis 5.
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Libanotis pyrenaica jest uważany za gatunek charakterystyczny zarówno dla mu
raw naskalnych (związek Seslerio-Festucion duriusculae), jak i dla zbiorowisk okraj- 
kowych (związek Geranion sanguinei) (Matuszkiewicz, 2001). Wydaje się, że roślina 
ta szczególnie dobrze czuje się na podłożu wapiennym w miejscach, gdzie nie ma in
tensywnego użytkowania. Takie warunki spełniają zarówno siedliska naskalne, jak 
i porzucone murawy lub ugory. Omawiany gatunek w ostatnim dwudziestoleciu roz
przestrzenił się bardzo, np. w niektórych okolicach Wyżyny Częstochowskiej, gdzie 
jeszcze nie tak dawno spotykany był przede wszystkim w murawach naskalnych, 
a płaty zwartych zbiorowisk z jego udziałem były bardzo rzadkie (Babczyńska-Sen- 
dek, 1984). Obecnie fitocenozy, w których dominuje, zajmują tam w wielu miejscach 
duże powierzchnie na tych stokach wzniesień, na których zaprzestano wypasu oraz 
u ich podnóża (obserwacje własne autorki).

Na badanym terenie (a także na Wyżynie Częstochowskiej) zdecydowana więk
szość płatów zbiorowiska z Libanotis pyrenaica rozwija się z dala od jakichkolwiek 
lasów czy zarośli, dlatego gatunek ten uznano za charakterystyczny dla klasy Festu- 
co-Brometea. W związku z powyższym opisywane zbiorowisko również zaliczono do 
tego syntaksonu, a umiarkowanie kserotermiczny charakter zajmowanych przez niego 
siedlisk przesądził o umieszczeniu go w związku Cirsio-Brachypodion. W przypadku 
dalszego braku użytkowania fitocenozy z dominacją Libanotis najprawdopodobniej 
będą podlegały sukcesji w kierunku zbiorowisk zaroślowych, o czym świadczą poja
wiające się w niektórych z nich siewki krzewów (zdj. 12). Duże zwarcie odziomko
wych liści oleśnika może jednak utrudniać ich rozwój i tym samym opóźniać ten 
proces.

4.3. Zróżnicowanie florystyczne muraw kserotermicznych

Poszczególne zespoły, podzespoły oraz zbiorowiska muraw kserotermicznych opi
sane z terenu Wyżyny Śląskiej różnią się między sobą zarówno pod względem bogac
twa, jak i składu florystycznego (tab. 22). Do najzasobniejszych w gatunki należą 
fitocenozy bogatszego wariantu Adonido-Brachypodietum typicum oraz zbiorowiska 
z Festuca rupicola. W dalszej kolejności wymienić można zbiorowisko Carex flac- 
ca-Briza media oraz Adonido-Brachypodietum phleetosum. Dość bogate florystycznie 
są też płaty Adonido-Brachypodietum anthericetosum, A.-B. arrhenatheretosum oraz 
uboższego wariantu A.-B. typicum.

Charakterystyczną cechą fitocenoz większości wyróżnionych syntaksonów jest do
minacja w ich runi jednego lub rzadziej dwóch gatunków; bardzo często są to trawy. 
I tak dla Adonido-Brachypodietum typicum (oba warianty), A.-B. arrhenatheretosum 
i zubożałego Adonido-Brachypodietum charakterystyczny jest bardzo duży udział 
Brachypodium pinnatum. Fitocenozy Adonido-Brachypodietum anthericetosum zaś 
wyróżniają się panowaniem Anthericum ramosum. W przypadku Sileno-Phleetum 
gatunkiem dominującym jest Phleum phleoides. Trawa ta duży udział osiąga też 
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w płatach Adonido-Brachypodietum phleetosum, lecz tu rolę subdominanta pełni na 
ogól Brachypodium pinnatum. Trawiastą fizjonomię mają ponadto fitocenozy zbioro
wisk z Bromus erectus oraz z Festuca rupicola dzięki masowemu udziałowi tych ga
tunków traw, od których wzięły swoje nazwy. Natomiast w zbiorowisku Centaurea 
scabiosa-Agrimonia eupatoria oraz w zbiorowisku z Libanotis pyrenaica panują wy
sokie byliny dwuliścienne.

Wyraźnych dominantów brak jest natomiast w fitocenozach inicjalnej murawy 
Teucrium botrys-Sedum acre oraz zbiorowiska Carex flacca-Briza media, chociaż i tu 
można wskazać rośliny, które często osiągają znaczący udział w ich runi.

Jeśli przyjrzeć się składowi gatunkowemu poszczególnych zbiorowisk, to łatwo 
można zauważyć, że syntaksonem najbardziej wyróżniającym się florystycznie jest 
zbiorowisko Teucrium botrys-Sedum acre. Z jego fitocenozami związana jest grupa 
gatunków nie spotykanych lub spotykanych tylko sporadycznie w innych murawach. 
Wyraźnie wyodrębnia się też Sileno-Phleetum, lecz w przypadku tego zespołu o jego 
odrębności decyduje nie tylko obecność niektórych roślin, lecz także brak lub nie
znaczny udział wielu gatunków częstych w murawach, które reprezentują na Wyżynie 
związek Cirsio-Brachypodion. Ewidentną odrębność florystyczną wykazują też zbio
rowiska z Festuca rupicola i z Bromus erectus, gdyż trawy będące w ich płatach do
minantami tylko sporadycznie były notowane w innych murawach. Także zbiorowisko 
z Libanotis pyrenaica posiada dobre gatunki wyróżniające.

Z kolei Adonido-Brachypodietum — zespół murawowy najszerzej rozpowszech
niony na Wyżynie Śląskiej — wyróżnia się głównie stałą obecnością Brachypodium 
pinnatum w jego płatach. Poza tym nie ma w zasadzie gatunków, które różniłyby wy
raźnie fitocenozy wszystkich jego podzespołów od innych muraw. Jeśli nie weźmie 
się jednak pod uwagę Adonido-Brachypodietum zubożałego i A.-B. arrhenathereto
sum, to za gatunek dość dobrze wyróżniający pozostałe podzespoły można uznać He- 
lianthemum ovatum subsp. obscurum. Jeśli zaś nie uwzględni się A.-B. phleetosum, to 
jako gatunki w słabym stopniu wyróżniające A.-B. typicum, A.-B. anthericetosum 
i A.-B. arrhenatheretosum można wskazać Campanula glomerata, Peucedanum ce- 
rvaria i Galium boreale. Natomiast fitocenozy bogatszego wariantu A.-B. typicum 
oraz A.-B. anthericetosum charakteryzują się wyraźnie większym i częstszym 
udziałem Prunella grandiflora oraz Asperula cynanchica. Z kolei w płatach A.-B. 
arrhenatheretosum i bogatszego wariantu A.-B. typicum częściej notowano Filipendu- 
la vulgaris, a tylko tutaj odnaleziono Cirsium acaule.

Liczne są jednak grupy gatunków wyróżniających poszczególne podzespoły opi
sane w ramach Adonido-Brachypodietum na Wyżynie Śląskiej, z wyjątkiem A.-B. ty
picum. Do fitocenoz podzespołu typowego większe przywiązanie wykazuje jedynie 
Trifolium montanum. Część gatunków wyróżniających A.-B. phleetosum w stosunku 
do innych podzespołów Adonido-Brachypodietum to taksony wspólne z Sileno-Phle
etum. Również A.-B. arrhenatheretosum wyróżnia się obecnością roślin, które z po
dobną lub nawet wyższą stałością i pokryciem były notowane w płatach zbiorowiska 
Centaurea scabiosa-Agrimonia eupatoria. Najwyraźniej wyodrębnione jest A.-B. an
thericetosum, gdyż jego gatunki wyróżniające tylko sporadycznie były notowane 
w innych murawach.
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190 Tabela 22
Zróżnicowanie florystyczne muraw kserotermicznych na Wyżynie Śląskiej

Floristic differentiation of the xerothermic grasslands in the Silesian Upland
Table 22
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Liczba zdjęć w tabeli
Number of relevés in the table 20 8 18 22 28 18 16 9 12 4 10 7 12

Liczba gatunków*  w tabeli 
Number of species*  in the table

108 82 101 107 136 116 119 96 104 89 97 97 98

Średnia liczba gatunków w zdjęciu 
Medium number of species in one relevé 22

—
26 36 33 38 34 34 27 37 39 29 32 28

Minimalna liczba gatunków w zdjęciu 
Minimum number of species in one relevé 11 19 25 24 32 22 27 24 27 35 18 22 15

Maksymalna liczba gatunków w zdjęciu 
Maximum number of species in one relevé

37 36 43 43 49 44 43 30 44 46 41 36 41

Sedum acre y 2260 II131 I6 I5 I5 H'96

Teucrium botrys IV 1292
I12Acinos arvensis IV655

Poa compressa IV 318 • I7 I4' I6 III25 I12 II 15 I7 I4



Alyssum alyssoides
Potentilla neumanniana
Sedum sexangulare
Hieracium pilosella
Artemisia campestris
Equisetum arvense
Trifolium arvense
Potentilla arenaria
Phleum phleoides
Rumex acetosella
Silene otites
Veronica spicata
Dianthus carthusianorum
Centaurea stoebe
Arenaria serpyllifolia
Brachypodium pinnatum
Helianthemum nummularium subsp. obscurum
Thesium linophyllon
Cardaminopsis arenosa
Cerastium arvense
Silene vulgaris
Jovibarba sobolifera
Verbascum lychnitis
Thalictrum minus
Campanula glomerata
Galium boreale
Peucedanum cervaria
Carex montana
Salvia pratensis
Trifolium montanum
Prunella grandiflora
Asperula cynanchica
Anthericum ramosum
Festuca ovina

II370 . i . . .I3
II 82 I 6 I 3 I 2 1 12 I 5

I 178 I 6 I 10 I 4

III 162 IV 356 II 44 I 84 I 9 I 8 I 4 1 12 II 15 I 4

II 438 IV 606 III 100 I 5 I 6 II 12 III 96

III 238 I 2 I 38 I 56 I 5

II 231 I 4 II 54

I 225 II 475 II 109 I 21 II 111 I 8 I 8

I 28 V 5938 V 3408 II 77 II 43 III 372 II 50 1 12 I 175 I 150

III 138 III 47 I 5 I 6 I
4

I 2 II 69 II 297 I 18 I 31 I
8 I 4

I 2 II 225 II 300 I 27 I 21 II 36 I 31 I 6 1 125 I 5 I 71

I 8 II 750 III 881 I 50 I 21 IV 392
• I

8 2 25

IV 730 IV 1194 IV 492 I 5 II 11 II 11 I 6 I 8 1 125 I 7

IV I2l I 62 IV 403 I 5 I 22 II 36 I 3 I 4

II 298 IV 300 V 1850 V 6636 V 6286 V 1575 V 6109 V 8472 III 242 1 125 I 350 I 150

I 52 II 281 V 1825 IV 1402 IV 1484 V 1464 II 378 III 438 III 771 I 175 I 8

I 2 II 86 I 80 I 80 I 333

II 33 II 69 IV 389 I 27 I 5 I 3 I 31 II 17 I 8 I 5

I 8 II 12 IV 164 II 14 II 12 II 14 I 6 II 17 II 60

I 30 IV 33 II 18 II 77 III 22 II 19 II 17 III 25 1 12 1 5 II 14 II 12

I 212 I 219 III 175

I 50 I 6 II 253 I 9 I 5 I 8 1 12

I 2 I 6 III 120 II 55 I 21 I 8 I 6 I 4 1 12 I 50 I 8

I 5 I 6 II 98 III 102 III 142 II 284 I 6 I 4

I 25 I 218 II 108 I 9

I 159 II 148 II 611 I 3

I 170 I 118 I 146

I 2 I 6 III 444 IV 1168 II 389 II 547 I 56 3 2312 III 507

II I4 I 8 III 373 V 707 II 161 II 569 II 296 1 12 I 175 III 86

I 6 I 103 II 207 III 1073 IV 103! I 3 I 56 I 146 I 42

II 308 II I2 I 197 II 136 IV 279 V 289 I 6 III 67 2 450 I 10 I 4

I 33 I 107 I 100 V 6389 I 31 1
4

I 8 II 69 II 64 II 36 II 173 V 453 II 61 III 279 I 10

191



192 Geranium sanguineutn I36 II367 I12
Pteridium aquilinum I3 I2 I2 II128 I6
Hypochoeris maculata I3
Filipéndula vulgaris I6 I3' II93 III 162 I33 III 266 ■ I4 | 938 I5 II88
Cirsium acaule I125 I3
Centaurea jacea I33 II170 II'25 I6 y 684 I6 I8 II450 II321
Dactylis glomerata II'2 I6 I5 I23 IV 541 l8 4 50 III75 v414 III254
Festuca pratensis I2 IV59 I6 III21 I10 IV229 III62
Taraxacum officinale I' I9 II'3 IV 35 I' l12 II7 III29 II10
Arrhenatherum elatius I5 II ‘2 j 80 III497 II61 II54 4 1512 II110 iv586 T 46

Tragopogón orientalis I3 I5 I5 II4' • I8 l12 III21
Achillea millefolium II16 II14 I8
Vicia cracca I7 I41 I6 III 188 II"7 I5 l12 III221 I8
Carlina acaulis I32 II75 y 286 v980 y 868 IV 283 IV619 III317 v962 II230 III271 I42
Melampyrum arvense II3" j 102 j 154 I3 I3 I8
Polygala comosa I2 I3 II18 III25 II" II69 I6 v221 I12 II60 II14
Briza media I2 ■iv88 IV 133 v 339 v854 v478 IV 144 II17 v 2958 2 138 III245 III21 II92
Carex flacca III 182 II82 II19 II103 y 1446 l125 II 60 I7 I4
Agrostis capillaris : jv 300 II"4 III 300 II107 I8 II12 III 400 v538 l12 I10 III150
Danthonia decumbens I2 j 219 1153 II75 II 34 II106 I6 IV 367 I12 I5
Leontodón hispidus I8 I62 III 122 v259 v282 IV 178 IV 334 III72 y 1346 I12 II60 I7’ III 204
Festuca rupicola I2 I23 I6 4 5625 I175
Galium verum j 219 II" II186 J 66 I3 III659 II422 II188 4 2450 I55 II786
Bromus erectus I3 I'25 y 6750

Daucus carota I32 I2 I31 I'2 III70
Centaurea scabiosa I25 III350 v828 III 398 IV 393 II136 IV 681 IV238 III321 3 1388 III 580 y 3464 v862
Agrimonia eupatorio "Í8.... III 161 III 166 131 IV 381 II206 II50 4 50 IV 130 v 2250 III58
Poa angustifolia I30 III294 Ill 100 III218 III336 1153 v747 v350 III58 2 138 IV 385 y 1786 III96
Rosa canina I3 I3 I2 I34 I31 I9 I10 iv100 Is
Senecio jacobaea I4 III21
Coronilla varia JI 38 II344 II14 III102 III 280 II1" III 634 IV 89 II192 4 1200 III 240 v486 v 1212
Libanotis pyrenaica I2 I31 I25 I2 I3 y 6458

Rubus caesius I2 I4 I3 II422 I4 l12 I5 IV254
Agrostis stolonifera • I3 I3 I4 110 III133



Problem
y...

Pieris hieracioides I"7 I3 I2 I5 II19 I6 3 462 II79 III 588
Euphorbia esula I2 I2 I6 III 104
Cirsium arvense I2 I3 j 46 17 III21
Chamaecytisus supinus I2 I6 j 308 j 284

Carex caryophyllea V 894 V506 IV 239 V 371 V556 III78 II" V 1575 2 138 I 55 I8
Peucedanum oreoselinum I5 III 10,2 III906 III7" III 1202 IV 1019 j 503 I6 III 342 l12 I375
Chamaecytisus ratisbonensis I6 J 103 II73 II131 III 383 j 46

Anthyllis vulneraria II120 III 138 V425 III 500 V661 V733 I6 IV 1425 2250 I5” II50
Arabis hirsuta I8 III28 II" II34 II42 III18 ; I7
Linum catharticum I6 II" IV93 IV 193 IV'36 II75 II17 V408 I'2 II 15 II14 III58
Seseli annuum II80 IV 150 IV'" V277 V248 IV 64 II69 I6 IV 183 3 150 II20 ill93 j 46

Potentilla heptaphylla II'82 II188 IV 300 III70 III 107 II89 I4 II61 III508 3462 I55
Plantago media I3 III 143 IV216 II" IV 359 III100 l12 III240 IV 100 II50
Ononis spinosa II12 I6 III539 III9" III"07 II461 II394 I56 HI371 ] II321 III508
Primula veris I30 I25 II14 j 238 I6 J 467 II154
Trifolium pratense II16 II75 I3 IV 194 III217 V 121 2 450 III 160 1 I7 III2'
Leucanthemum vulgare I7 II27 I31 II153 I6 142 225 III25 III 150
Salvia verticillata III370 II493 II64 I6 III591 II" I42 3 262 J 100 III86
Viola hirta I2 I25 II34 I3 I6 I6 I4 225 I10 ! j 150

Avenula pubes cens 18 II109 II89 II17 II147 II" II375 l'25 I55 [
Pimpinella saxífraga III 135 III25 IV93 III59 III22 V212 III2" III379 225 IV 340 V 179 I8
Lotus corniculatus I10 II12 II69 IV 252 IV461 III 128 IV 547 IV 372 IV7' 3 575 V 305 III336
Fragaria viridis II 58 II69 IV 347 IV 550 IV 730 II156 IV 362 III3" III546 2 looo III 580 V 1714 I8
Knautia arvensis I5 II75 IV 133 IV 352 V250 III47 y 400 IV6'7 V971 3 262 III205 V971 IV .50

Sanguisorba minor IV 522 II75 V469 IV173 IV 268 IV 86 III266 II67 V783 3 1812 IV 1085 III400 I8
Achillea collina II18 V44 IV"4 V 166 V 345 IV 64 V69 V94 V238 4 162 V 140 IV 100 V 192
Thymus pulegioides V550 V219 y 1308 IV 384 IV 257 V528 III78 III28 V829 225 IV 295 V350 III67
Scabiosa ochroleuca IV 262 III81 V272 IV 150 IV'20 V 117 II12 III72 III 100 3 150 III70 IV 100 III 142
Galium album pro p. II122 I6 III 100 IV 170 IV 204 II 64 V462 V572 III238 2 562 IV125 III750 V733
Medicago falcata III72 III81 IV703 IV 768 V577 III 167 V 2150 y 1844 III512 j 438 V 2,75 IV 3393 IIIIM2
Plantago lanceolata III 130 III25 IV 228 IV 32 III25 III28 II47 III22 V 188 338 II185 III93 II17
Euphorbia cyparissias V788 IV469 V 1183 V684 V538 V289 II147 V 333 V771 3150 III 195 1 V 333

* Liczba gatunków odnosi się tylko do roślin naczyniowych (Number of species refers only to vascular plants).



Natomiast taksony, które wyróżniają zbiorowisko Carex flacca-Briz.a media, to 
w większości rośliny dość częste w innych murawach, lecz właśnie tutaj osiągające 
najwyższą stałość lub wyraźnie większe pokrycie. Podobnie jest w przypadku zbioro
wiska Centaurea scabiosa-Agrimonia eupatoria, którego główne gatunki wyróżnia
jące z wysoką stałością, lecz znacznie mniejszym pokryciem były notowane w innych 
murawach Wyżyny. Poza tym zbiorowisko Carex flacca-Briza media wykazuje wiele 
nawiązań florystycznych do Adonido-Brachypodietum, a zwłaszcza do A.-B. phleeto- 
sum, A.-B. typicum i A.-B. anthericetosum.

Porównując skład florystyczny zespołów i zbiorowisk muraw kserotermicznych 
opisywanych z terenu Wyżyny Śląskiej, można zauważyć, że mają one dużą grupę 
gatunków wspólnych. Są to niektóre pospolite na tym terenie kserotermy oraz kilka 
roślin łąkowych uważanych za wyróżniające dla muraw ze związku Cirsio-Brachy- 
podion.

4.4. Krótka charakterystyka stosunków glebowych
w murawach

Murawy kserotermiczne Wyżyny Śląskiej są związane przede wszystkim z gleba
mi o charakterze rędzin i pararędzin, głównie brunatnych. Pod ich płatami stwierdzo
no również rędzinę właściwą, rędzinę namytą oraz namytą pararędzinę inicjalną, 
a także glebę brunatną typową oraz glebę brunatną wyługowaną (tab. 23).

Większość odkrywek glebowych wykonywano na zboczach wzniesień —- czasem 
w ich partiach przyszczytowych, a niekiedy u podnóża. Dość często powyżej tych 
stoków, na wierzchowinach znajdowały się pola uprawne. Dlatego na właściwości ba
danych gleb pewien wpływ mają też procesy stokowe, a niekiedy nie można wyklu
czyć dopływu nawozów z wyżej położonych pól uprawnych wraz z wodami 
opadowymi.

Skałę macierzystą rędzin tworzą zwykle wapienie triasowe, a gleby te na ogół są 
silnie szkieletowe już. od około 10 cm. Z kolei pararędziny powstały najczęściej z pia
sków gliniastych mocnych i glin lekkich silnie spiaszczonych, a rzadziej — z piasków 
gliniastych lekkich, piasków słabogliniastych i pyłów. Niekiedy cechują się one 
znaczną zawartością frakcji pyłu i zalegają niezbyt grubą warstwą na wapieniach tria
sowych. Obecność szkieletu zaznacza się w nich od różnej głębokości. Czasem 
odłamki skały wapiennej widoczne są na powierzchni, ale częściej w najwyższych 
poziomach gleby jest ich brak. Niewielki udział szkieletu nieraz jest widoczny 
począwszy od głębokości kilku centymetrów, a większy — od około 10 cm. Rzadziej 
znaczną ilość odłamków skały wapiennej obserwowano dopiero od głębokości około 
50 cm (np. profil 1). Sporadycznie skałą macierzystą pararędzin były zasobne w wę
glan wapnia, lecz nie zawierające odłamków skały wapiennej, utwory pyłowe (profil 
12). Szkieletu były też pozbawione namyta rędzina i namyta pararędzina inicjalna 
(profile 8 i 16).
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Tabela 23
Skład mechaniczny i niektóre właściwości chemiczne gleb muraw kserotermicznych Wyżyny Śląskiej

Mechanical composition and some chemical features of soils in the xerothermic grasslands of the Silesian Upland
Table 23

Nr 
pro
filu

Po
ziom 

Ur»r-;

Głębo
kość 
(cm)

Części 
szkie
letowe

(%)

Procentowa zawartość 
frakcji 

(o średnicy w mm)

Percentage of fraction 
(diameter in mm)

Grupa 
mechaniczna

pH
CaCO3

Przyswajalne

Available c
org.

Sub
stancja 
orga
niczna

Orga-

N 
ogólny

N C/N

Typ i podtyp 
gleby

rro- k/c) (%)
file zon Depth skele- group K2O P2O5 MgO nic and subtype
No. (cm) ton 1,0- 0,1- <0,02 H,O KC1 matter (%)

(%) 0,1 0,02 mg/100 g gleby (%)

Sileno-Phleetum

/A,/ 0-5 brak 66 23 11 Pgl 7,0 6,3 1,66 15,2 0,1 2,9 0,6 1,0 0,04 15,0 namyta
A, 5-14 brak 75 15 10 psg/pgl 6,7 6,4 0,83 11,0 0,6 6,4 1,9 3,2 0,07 27,1 pararqdzina

A,C 14-26 brak 77 15 8 PSg 6,9 6,3 2,49 - - - - - - - inicjalna
16 C 26-44 brak 76 14 10 psg/pgl 7,0 6,4 3,32 - - - - - - -

CD, 44-60 brak 33 48 19 pyp 7,0 5,9 1,66 - - - - - - - deluvial
D, 60-77 brak 22 48 30 Pyz 7,1 5,9 0,83 - - - - - - - initial para-
d2 77-90 20 33 37 30 plslppy 7,9 7,2 12,46 - - - - - - - rendzina

AoA, 0-4 brak 54 31 15 pglpy/pgmpy 5,9 5,3 3,31 29,4 1,8 21,4 8,8 15,1 0,48 18,3 parar^dzina
A, 4-10 brak 61 22 17 pgm 6,6 5,5 0,83 16,2 1,5 20,3 5,7 9,8 0,29 19,7 brunatna

5 A,/B/ 10-19 brak 72 11 17 pgm 6,3 5,7 2,07 - - - - - - -
/B/ 19-29 5 70 13 17 Pgm 6,8 6,4 2,07 - - - - - - - brown para-

/B/D 29-54 60 63 14 23 glp 7,9 7,4 15,73 - - - - - - - rendzina

A, 1-24 10 70 14 16 Pgm 6,4 6,2 brak 2,8 0,1 6,7 2,8 4,8 0,16 17,5 gleba bru-
A./B/ 24-45 10 78 13 9 PSg 7,1 6,7 brak 2,2 0,3 2,2 0,4 0,7 0,04 10,0 natna wylu-

21 /B/ 45-76 5 81 9 10 psg/pgl 7,2 6,7 brak - - - - - - - gowana
/B/C 76-88 brak 38 39 23 pippy 7,2 6,3 brak - - - - - - - leached
c 88-99 brak 59 31 10 psgpy/pglpy 7,1 6,2 brak - - - - - - - brown soil195



196 Adonido-Brachypodietum phleetosum

A, 0-9 10 36 41 23 pyz 7,1 6.9 26,59 35,6 0,2 12,6 10,6 18,3 0,77 13,8 pararędzina

15
A,D, 9-26 80 22 17 61 gc 7,1 7,0 33,23 11,6 0,1 6,9 1,5 2,7 0,07 21,4 właściwa
AjDj 26-40 80 53 13 34 glsłp 7,5 7,3 18,69 6,6 0,2 6,5 1,4 2,4 0,11 12,7 proper para-
d2 40-67 90 41 21 38 gśr 7,8 7,3 27,00 - - - - - - - rendzina

A, 1,5-9 brak 46 20 34 glsłp 7,0 6,6 0,24 32,2 3,6 11,4 6,8 11,8 0,46 14,8 rędzina
A,/B/ 9-28 40 53 9 38 gśr 7,3 7,0 0,41 13,6 0,6 5,9 1,6 2,7 0,17 9,4 brunatna

24 /B/ 28-50 80 57 6 37 gśr 8,0 7,5 1,62 - - - - - - -
/B/C 50-83 70 12 7 81 gc 8,1 7,2 9,32 - - - - - - - brown
c 83-110 80 46 10 44 gśr 8,4 7,9 49,01 - - - - - - - rendzina

Adonido-Brachypodietum typicum wariant bogatszy
Adonido-Brachypodietum pinnati typicum richer variant

Aj A ] 0-3 brak 50 33 17 pgmpy 6,1 5,78 2,07 50,0 3,6 30,0 10,9 18,8 0,66 16,5 pararędzina
A, 3-13 brak 58 22 20 pgm/glp 6,9 6,4 28,97 17,4 1,0 28,0 2,1 3,5 0,15 14,0 brunatna

1 A,/B/ 13-24 poj. 55 20 25 plp/glsłp 7,2 6,9 33,11 6,6 1,0 26,4 1,6 2,7 0,13 12,3
/B/ 24-54 5 50 14 36 gśr 7,6 6,8 49,67 - - - - - - - brown para-

/B/D >54 20 22 28 50 gśrpy/gcpy 8,0 7,1 55,05 - - - - - - - rendzina

AdA, 0-5 brak 42 24 34 glsłp 7,3 6,8 5,82 32,6 1,4 13,3 5,4 9,3 0,42 12,9 rędzina
A, 5-21 70 52 18 30 glsłp 7,3 6,9 3,32 14,2 0,3 8,6 3,7 6,4 0,31 11,9 brunatna

13 Aj/B/ 21-32 70 52 10 40 gśr 7,8 7,1 9,14 6,6 0,1 40,0 1,7 2,9 0,15 11,3
/B/C 32-50 80 34 16 50 gśr/gc 7,9 7,2 34,06 - - - - - - - brown
c 50-67 90 28 12 60 gc 7,9 7,4 70,62 - - - - - - - rendzina

Adonido-Brachypodietum typicum wariant uboższy
Adonido-Brachypodietum pinnati typicum poorer variant

AjAj 3,7
pararędzina

0-2,5 brak 54 30 16 Pgmpy 6,8 6,4 10,35 50,0 4,86 29,0 2,3 3,9 0,62 brunatna
2 A! 2,5-15 5 55 22 23 glp 7,0 6,8 26,90 22,4 0,4 26,1 1,4 2,4 0,20 7,0

A j/B/D 15-38 90 40 20 40 gśr 7,2 7,0 53,81 13,6 0,5 27,1 1,5 2,6 0,15 10,0 brown para- 
rendzina

AdA, 0-4 brak 60 23 17 pgm 7,0 6,7 13,24 26 2,2 13,6 11,1 19,1 0,48 23,1 pararędzina
A, 4-17 poj- 73 9 18 pgm 7,3 7,0 6,21 9,0 0,2 8,7 4,4 7,7 0,22 20,0 brunatna

6 Aj/B/ 17-24 poj- 62 16 22 glp 7,4 7,1 2,48 4,0 0,1 5,8 1,3 2,3 0,05 26,0
/B/ 24-34 60 76 8 16 Pgm 7,6 7,2 3,31 - - - - - - brown para-

/B/D 34-53 70 78 6 16 Pgm 7,9 7,4 3,31 - - - - - - - rendzina



A, 2-9 brak 49 27 24 gippy 7,3 7,1 0,45 33,6 1,6 8,0 7,6 13,1 0,47 16,2 pararędzina

25
A,/B/ 9-34 50 61 11 28 glsłp 7,3 7,3 0,49 25,0 0,3 7,0 1,8 3,1 0,16 11,3 brunatna
/B/C 34-45 90 58 9 33 glsłp 7,8 7,5 5,57 - - - - - - - brown para-

D 45-60 90 34 11 55 gc 8,0 7,5 34,44 - - - - - - - rendzina

Adonido-Brachypodietum anthericetosum

A, 0-8 10 53 22 25 glp/glsłp 7,0 6,9 24,83 15,2 0.1 20,4 5,1 8,7 0,34 15,0 pararędzina
Aj/B/ 8-20 60 53 24 23 glp 7,3 7,1 46,36 7,2 0,2 21,2 4,0 6,9 0,22 18,2 brunatna

9 /B/ 20-34 70 56 24 20 pgm/glp 7,6 7,3 85,26 - - - - - - - brown para-
/B/D 34-48 80 50 33 17 pgmpy 7,8 7,4 41,39 - - - - - - - rendzina

A, 0-11 5 53 27 20 pgmpy/glppy 7,3 7,0 43,05 21,4 1,6 29,4 5,4 9,3 0,96 5,6 pararędzina

10
Aj/B/ 11-21 70 50 25 25 glppy/glsłppy 7,3 7,2 6,62 8,4 0,2 20,1 3,4 5,9 0,44 7,7 brunatna
/B/D 21^40 80 48 27 25 glppy/glsłppy 7,8 7,5 19,04 - - - - - - - brown para-
/B/D 40-59 80 58 26 16 pgmpy 7,9 7,7 78,93 - - - - - - - rendzina

Adonido-Brachypodietum arrhenatheretosum

A,
gleba bru-

0-10 brak 31 28 41 gśrpy 7,0 6,9 1,66 37,0 1,0 8,5 5,3 9,1 0,31 17,1 natna typo-
Aj/B/ 10-24 brak 28 25 47 gśr/gśrpy 7,2 7,0 0,83 22,0 0,1 10,4 3,2 5,5 0,25 12,8 wa głęboko
A,/B/ 24-47 brak 27 26 47 gśrpy 7,4 7,1 2,49 19,4 0,1 14,4 2,4 4,1 0,17 14,1 próchniczna 

typical 
brown soil

17 /B/C 49-90 P°j- 50 12 38 gśr 8,1 7,3 4,15 - - - - - - -
D, 90-122 brak 84 6 10 psg/pgl 8,1 7,1 1,66 - - - - - - -
D, 122-141 38 9 53 gc 7,9 6,6 0,83
d2 141-146 brak 33 16 51 gc 7,8 6,7 0,83 - - - - - - - with deep hu

mus horizon
rędzina bru-

A, 0,5-6 brak 38 30 32 glslppy 6,8 6,6 56,49 33,6 0,2 36,0 5,2 8,9 0,36 14,4 natna odgór-

18 Aj/B/ 16-31 50 23 16 61 gc 7,2 6,9 72,28 13,6 0,2 35,8 1,2 2,1 0,10 12,0 nie oglejona
C 31-42 30 3 14 83 i 7,9 6,9 62,31 - - - - - - - brown ren-

Cg 42-67 10 20 10 70 gc 8,3 7,5 66,07 - — dzina gleyed 
from above

A, 1-15 5 40 14 46 gśr 7,5 7,1 0,15 24,6 0,1 7,2 4,0 6,9 0,27 14,8 rędzina

23
Aj/B/ 15-26 30 27 14 59 gc 7,4 7,1 3,60 18,4 0,6 6,6 1,2 2,0 0,07 17,1 brunatna
/B/C 26-51 80 17 13 70 gc 7,7 7,2 10,36 - - - - - - - brown

C 51-89 90 10 13 77 gc/i 7,8 7,2 12,79 - - - - - - - rendzina
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198 Adonido-Brachypodietum pinnati zubożałe 
Impoverished Adonido-Brachypodietum pinnati

A,C 0,5-9 80 45 27 28 glsłppy 7,1 6,9 33,94 50,0 1,8 11,3 2,2 3,8 0,57 3,9
A.C 9-20 30 45 18 37 gśr 7,4 7,1 28,15 20,0 0,3 6,2 1,7 3,0 0,15 11,3 rędzina
Ak 20-26 10 42 16 42 gśr 7,4 7,0 29,80 21,0 0,3 8,0 2,3 4,0 0,24 9,6 właściwa

4 Ak/B/ 26-35 10 45 15 40 gśr 7,5 7,0 6,62 12,6 0,2 7,8 1,8 3,1 0,19 9,5
/B/ 35-60 25 48 12 40 gśr 7,6 7,1 8,28 - - - - - - - proper

/B/D, 60-75 brak 68 12 20 pgm/glp 7,9 7,2 4,14 - - - - - - - rendzina
D, 75-98 5 72 13 15 pgl/pgm 8,0 7,2 10,35 - - - - - - -

Zbiorowisko Carex flacca-Briza media
Community Carex flacca-Briza media

A, 0,5-6 brak 52 28 20 pgmpy/glppy 6,6 6,3 4,14 30.4 0,2 9,9 5,3 9,2 0,29 18,3 pararędzina
A,/B/ 6-25 5 62 28 10 psgpy/pglpy 7,0 6,6 4,97 9,6 0,2 5,7 1,3 2,3 0,12 10,8 brunatna

3 /B/D 25-47 70 58 14 28 glsłp 7,7 7,2 20,7 - - - - - - - brown para-
D >47 80 55 7 28 glslp 7,9 7,3 24,01 - - - - - - - rendzina

A, 0,5-10 10 58 20 22 glp 7,2 6,9 4,15 11,6 0,2 27,3 2,5 4,3 0,21 11,9 rędzina
A,/B/ 10-19 80 40 20 40 gśr 7,4 7,0 2,08 5,6 0,2 27,1 1,4 2,5 0,12 11,7 brunatna

11 /B/ 19-39 80 20 20 60 gc 7,7 7,1 41,54 - - - - - - - brown
/B/C 39-67 80 32 17 51 gc 8,1 7,4 22,85 - - - - - - - rendzina

Zbiorowisko z Festuca rupicola
Community with Festuca rupicola

A, 0,5-13 10 40 23 37 gśr 7,0 7,0 10,39 20,0 0,2 6,2 3,5 6,0 0,29 12,1 rędzina
A,/B/ 13-23 60 29 21 50 gśr/gc 7,2 7,0 24,92 17,4 0,1 4,1 2,0 3,4 0,16 12,5 brunatna

ZU /B/C 23-38 75 13 18 69 gc 7,2 7,2 49,85 - - - - - - - brown
c 38-50 90 11 17 72 gc 7,8 7,4 76,85 - - - - - - - rendzina

Zbiorowisko z Bromus erectus
Community with Bromus erectus

A, 1,5-9 10 38 29 33 glstppy 7,1 6,7 8,28 23,0 1,9 8,1 4,6 8,0 0,36 12,8 rędzina
A,/B/ 9-21 40 48 17 35 gśrpy/glsłpy 7,3 7,0 4,97 8,4 0,2 5,0 1,7 2,9 0,17 10,0 brunatna

7 /B/C 21-36 90 35 17 48 gśr 7,2 7,0 16,56 - - - - - - - brown
c 36-65 90 15 15 70 gc 7,5 7,0 13,66 - - - - - - - rendzina



Objaśnienia (Explanations):
a. Grupy mechaniczne — Mechanical groups: 

psg — piasek słabo gliniasty — veakly loamy sand 
psgpy — piasek słabo gliniasty pylasty — silty veakly loamy sand 
pgl — piasek gliniasty lekki — light loamy sand 
pglpy — piasek gliniasty lekki pylasty — silty light loamy sand 
pgm — piasek gliniasty mocny — heavy loamy sand 
pgmpy — piasek gliniasty mocny pylasty — silty heavy loamy sand 
glp — glina lekka silnie spiaszczona — high sandy light loam 
glppy — glina lekka silnie spiaszczona pylasta — silty high sandy light loam 
glsłp — glina lekka słabo spiaszczona — low sandy light loam 
glsłppy — glina lekka słabo spiaszczona pylasta — silty low sandy light loam

A.
AjC

0,5-12
12-26

brak
brak

47
33

17
24

36
43

gśr 
gśr

7,0
7,3

6,9
6,9

58,77
7,86

10,6
5,0

2,0
1,6

24.2
25.2

2,8
1,5

4,8
2,5

0,21
0,10

13,3
15,0

rędzina 
namyta

8 /B/C 26-57 brak 42 21 37 gśr 7,7 7,5 14,90 - - - - - - -
C/D 57-72 brak 62 11 27 glsłp 8,2 7,8 7,45 - - - - - - - deluvial

D 72-82 brak 75 11 14 Pgl 8,0 7,3 4,14 - - - - - - - rendzina

Zbiorowisko Centaureaa scabiosa -- Agrimonia eupatoria
Community Centaurea scabiosa — Agrimonia eupatoria

A, 0,5-10 brak 20 45 35 pyi/pyz 7,1 7,0 9,97 11,6 1,7 3,1 2,7 4,6 0,25 10,8 pararędzina

12
A,/B/ 10-33 POj- 28 40 32 glsłppy/pyz 7,6 7,3 8,31 7,2 0,7 2,3 1.1 1,8 0,12 9,2 brunatna

/B/ 33-55 brak 22 46 32 Pyz 7,9 7,5 8,31 - - - - - - - brown para-
/B/C 55-79 brak 27 48 25 Pyz 8,3 7,8 9,14 - - - - - - - rendzina

A, 0,5-7 10 36 31 33 glsłppy 7,1 6,9 66,46 30,8 1,4 12,8 9,0 15,5 0,81 11,1 rędzina

19
A./B/ 7-15 50 38 21 41 gśr 7,3 7,0 58,16 15,8 0,1 5,6 2,3 5,0 0,26 8,8 brunatna
/B/ 15-22 50 45 16 39 gśr 7,6 7,1 7,62 - - - - - - - brown

/B/C 22-58 60 30 13 57 gc 7,8 7,1 39,46 - - - - - - - rendzina

gśr — glina średnia — medium loam
gśrpy — glina średnia pylasta — silty medium loam 
gc — glina ciężka — heavy loam
gcpy — glina ciężka pylasta — silty heavy loam 
pyz — pył zwykły — silt
pyp — Pył piaszczysty — sandy silt
pyi — pył ilasty — clay silt
i — ił — clay

b. Inne:
poj. — pojedyncze — single
------nie oznaczano — not determinated
brak — none
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Jedynie w dwóch przypadkach zidentyfikowano gleby brunatne (wyługowaną i ty
pową). Pierwsza z nich powstała z zawierających domieszkę żwiru i drobnych kamie
ni piasków (słabogliniastego i gliniastego mocnego), a druga — z zasobnej w węglan 
wapnia gliny średniej pylastej (profile 17 i 21).

Odczyn gleb pod płatami muraw kserotermicznych jest zwykle wysoki. Jego war
tość w górnych poziomach pararędzin waha się od pH 5,9 do pH 7,3 i rośnie wraz 
z głębokością — od pH 7,2 do pH 8,3. Natomiast w rędzinach jest nieco wyższy; pH 
górnych poziomów wynosi od 6,8 do 7,5, a niższych od 7,8 do 8,4.

Zawartość węglanu wapnia, choć na ogół jest znaczna we wszystkich poziomach 
gleb, waha się w szerokim zakresie. Wyraźnie zasobniejsze w węglan są dolne pozio
my, lecz zdarzały się sytuacje odwrotne. Podwyższoną zawartość tego związku che
micznego w górnych poziomach rędzin i pararędzin obserwowano zwłaszcza wtedy, 
gdy w ich składzie mechanicznym zaznaczał się większy udział frakcji pyłu. Zasobne 
w węglan wapnia były też górne poziomy rędziny namytej. Jego obecności w profilu 
nie stwierdzono tylko w jednej odkrywce glebowej pod płatem Sileno-Phleetum. Była 
to gleba brunatna wyługowana.

Gleby zbiorowisk murawowych Wyżyny Śląskiej charakteryzują się zwykle wy
soką zawartością przyswajalnych form potasu i magnezu w poziomie próchnicznym. 
W poszczególnych odkrywkach wartości te wahają się często w dość szerokich grani
cach. W kilku przypadkach zasobność w przyswajalne związki potasu skorelowana 
była z podwyższoną zawartością azotu (przy niskich wartościach stosunku C/N). 
Świadczy to o prawdopodobnym użyźnianiu płatów muraw, w których wykonano te 
odkrywki przez spływy nawozów z położonych wyżej pól uprawnych wraz z wodami 
opadowymi. Szczególnie często bardzo wysoką zawartość przyswajalnych form ma
gnezu notowano w glebach zbiorowisk murawowych na terenie Niecki Wilkoszyń- 
skiej i Zrębowych Pagórów Imielińskich (profile 1, 2, 5, 9, 10).

Miąższość poziomów próchnicznych w glebach pod fitocenozami zbiorowisk mu
rawowych waha się w szerokich granicach — od 6 cm do 24 cm, a łącznie z pozio
mami próchnicznymi przejściowymi — od 15 cm do 47 cm. Zawartość substancji 
organicznej w górnych poziomach próchnicznych wynosi od około 4% do około 19% 
(z wyjątkiem pararędziny inicjalnej). W niektórych odkrywkach zaznacza się górny 
poziom akumulacyjny o nieznacznej miąższości, mający charakter pośredni pomiędzy 
poziomem darniowym a próchnicznym mineralnym, który wyróżnia się szczególnie 
wysoką zawartością substancji organicznej.

Gleby pod płatami muraw na ogół są średnio zasobne w azot. Zawartość tego 
pierwiastka w ich górnych poziomach waha się w dość szerokich granicach i wynosi 
od około 0,2 do 0,9. W dość szerokich granicach kształtuje się też stosunek C/N. Wy
sokie wartości C/N w poziomach próchnicznych niektórych gleb pod płatami muraw 
świadczą o podwyższonej akumulacji słabo rozłożonej substancji organicznej. Ma 
ona miejsce w rędzinach i pararędzinach w warunkach okresowego niedoboru wilgo
ci, który pociąga za sobą okresowy spadek aktywności biologicznej gleby. W efekcie 
tego rozwija się poziom próchniczny z kserotermicznym typem próchnicy mull-mo- 
der. Zjawisko takie obserwowano m.in. na terenie Wyżyny Krakowsko-Częstochow
skiej (Adamczyk, Kobyłecka, 1982; Kobyłecka, 1981).
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Badania glebowe nie wykazały widocznego powiązania poszczególnych wyróż
nionych na terenie Wyżyny Śląskiej zespołów i zbiorowisk murawowych z określo
nym rodzajem gleby. Jedynie Sileno-Phleetum jest wyraźnie związane z pararędzina- 
mi, w górnych poziomach których przeważa frakcja piasku bez domieszki szkieletu 
wapiennego.



5. Zagrożenia kserotermów i problemy 
ich ochrony

5.1. Przekształcenia zbiorowisk murawowych

Murawy kserotermiczne Wyżyny Śląskiej, tak jak zdecydowana większość analo
gicznych zbiorowisk na terenie Polski, są zbiorowiskami półnaturalnymi, co oznacza, 
że powstały i istnieją nadal dzięki odpowiedniemu użytkowaniu, a zwłaszcza wypaso
wi. Każda zmiana sposobu użytkowania, a także warunków siedliskowych powoduje 
daleko idące zmiany w ich składzie florystycznym.

Obecnie na znacznych obszarach Wyżyny Śląskiej zachodzą bardzo duże zmiany 
w szacie roślinnej. Dotyczą one zwłaszcza półnaturalnych zbiorowisk nieleśnych, 
w tym także murawowych. W wielu okolicach obserwuje się rezygnację z rolniczego 
użytkowania dużego areału gruntów. Liczne płaty muraw nie są obecnie wypasane 
lub są wypasane sporadycznie, co prowadzi do istotnych zmian w ich składzie flory
stycznym, a w dalszej kolejności — do sukcesji w kierunku zbiorowisk zaroślowych. 
Dobrym przykładem tego zjawiska są zmiany w roślinności rezerwatu „Ligota Dol
na” (Sendek, Babczyńska-Sendek, 1990).

Jak obserwowano w rezerwatach i parkach narodowych chroniących roślinność 
kserotermiczną zarówno w Polsce, jak i w Europie Zachodniej, zaniechanie wypasu 
powoduje zawsze daleko idące przekształcenia muraw, prowadząc najpierw do ich zu
bożenia florystycznego, a następnie do rozwoju zbiorowisk zaroślowych (Medwecka- 
-Kornaś, 1977; Willems, 1983, 1990; Ceynowa-Giełdoń, 1986; Michalik, 1990a, b, c; 
Aladr i in., 1994).

Często jednym z pierwszych niekorzystnych zjawisk obserwowanych w murawach 
Wyżyny Śląskiej jest nadmierny i bujny rozwój Brachypodium pinnatum. Kłosownica 
pierzasta jest tu co prawda stałym komponentem większości fitocenoz Adonido-Bra- 
chypodietum i w wielu z nich ma znaczny udział, lecz zwykle jej liście rosną głównie 
w dolnej warstwie runi i nie pokrywają całej powierzchni gleby, umożliwiając rozwój 
wielu innych gatunków, zwłaszcza tych rosnących w niższych warstwach murawy. 
W niektórych płatach widać natomiast zdecydowaną dominację Brachypodium, które
go liście tworzą wysoką darń o dużym zwarciu, eliminując w ten sposób niskie ga
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tunki roślin. Jak wykazały obserwacje prowadzone w murawach na terenie Europy 
Zachodniej, taki masowy i bujny rozwój Brachypodium pinnatum często spowodowa
ny jest nie tylko zaniechaniem użytkowania, lecz także dopływem biogenów, 
a zwłaszcza związków azotu, spoza ekosystemów murawowych. Ich źródłem są 
zwykle zanieczyszczenia atmosferyczne oraz spływy nawozów z pól uprawnych 
(Bobbink, Willems, 1987; Bobbink i in., 1988; Willems, 1990).

W niektórych okolicach Wyżyny Śląskiej, a zwłaszcza na terenie Garbu Chełmu 
i Działów Strzeleckich zaobserwowano, że w nie użytkowanych murawach duży 
udział osiąga czasem Calamagrostis epigeios, który jako gatunek bardzo ekspansyw
ny zagłusza całkowicie większość roślin murawowych. Również niektóre inne wyso
kie gatunki, rozwijające się bujnie w nie wypasanych płatach muraw (m.in. Libanotis 
pyrenaica), przyczyniają się do zubożenia ich składu florystycznego.

Murawy traktuje się też często jako nieużytki i zalesia, co przyspiesza ich natu
ralną sukcesję. Ponadto roślinność kserotermiczna jest niszczona na skutek różnych 
bezpośrednich działań człowieka, takich jak rozbudowa miast i osiedli, obiektów 
przemysłowych i dróg, a także eksploatacja wapieni i dolomitów w kamieniołomach.

5.2. Zanikanie gatunków

Kserotermy Wyżyny Śląskiej, podobnie jak rośliny związane z różnymi innymi ty
pami siedlisk, podlegają oddziaływaniu rozmaitych niekorzystnych czynników powo
dujących wymieranie i zanikanie wielu z nich. Zjawiska te były sygnalizowane m.in. 
z terenu Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego, gdzie wymarłe gatunki kseroter- 
miczne stanowią 1,4% całej flory tego obszaru (Sendek, 1981). Na zanikanie tej gru
py roślin na całym obszarze Wyżyny największy wpływ mają przemiany, jakim 
podlegają zbiorowiska murawowe.

W celu przedstawienia tego zagadnienia w odniesieniu do „właściwych” kseroter- 
mów Wyżyny Śląskiej, przyjęto klasyfikację według IUCN (IUCN 1994, IUCN 2001) 
oraz uwzględniono kryteria regionalne (Gardenfors i in., 2001). Gatunki zaliczono 
do następujących kategorii: wymarłe w regionie (RE), krytycznie zagrożone (CR), za
grożone (EN), narażone (VU) oraz bliskie zagrożenia (NT) (tab. 24). Kserotermy 
z grupy RE określono jako prawdopodobnie wymarłe, gdyż brak dokładnej lokaliza
cji oraz siedliskowej charakterystyki ich historycznych stanowisk uniemożliwiał pre
cyzyjne poszukiwania.

Przy zaliczaniu gatunków do poszczególnych kategorii oparto się głównie na licz
bie stanowisk, a właściwie na liczbie jednostek kartogramu (kwadratów 2 km x 2 km), 
w których gatunek był notowany w przeszłości lub współcześnie. Za współczesne 
umownie uznano wszystkie notowania po 1974 roku. Brano też pod uwagę takie czyn
niki, jak: utrata znacznej liczby stanowisk, położenie przy bezwzględnej granicy zasię
gu lub granicy zasięgu cząstkowego, izolacja poszczególnych stanowisk, charakter 
rozmieszczenia (na większym obszarze lub skupiony w nielicznych regionach Wyży-
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Tabela 24
Kserotermy prawdopodobnie zanikłe oraz kseroteriny o różnym stopniu zagrożenia 

na Wyżynie Śląskiej
Table 24

Probably extinct xerotherms and xerotherms with various threat degrees in the region

1. Gatunki prawdopodobnie wymarłe w regionie (RE) — Probably regionally extinct 
species:
Aster amellus Scorzonera purpurea
Cerastium pumilum Thalictrum simplex
Festuca pseudodalmatica Thymus austriacus
Scabiosa canescens

Orobanche alsatica 
Orobanche purpurea 
Potentilla inclinata 
Pulsatilla patens 
Saxifraga tridactylites 
Scabiosa columbaria 
Thymus glabrescens 
Trifolium rubens

2. Gatunki krytycznie zagrożone (CR) —- Critically endangered species:
Asperula tinctoria
Astragalus danicus
Avenula pratensis
Campanula sibirica
Cerastium brachypetalum
Elymus hispidus subsp. barbulatus
Hypochoeris maculata
Orchis militaris

3. Gatunki zagrożone (EN) — Endangered species:
Allium montanum Orobanche caryophyllacea
Cirsium acaule Thesium linophyllon
Crepis praemorsa

4. Gatunki narażone (VU) — Vulnerable species:
Anemone sylvestris Elymus hispidus subsp. hispidus
Carex montana Gentiana cruciata
Chamaecytisus supinus Gentianella ciliata

5. Gatunki bliskie zagrożenia (NT) — Near threatened species:
Festuca rupicola Stachys recta
Geranium sanguineum Teucrium botrys
Jovibarba sobolifera Veronica teucrium
Koeleria macrantha Viola rupestris

ny), a niekiedy częstość występowania gatunku w Polsce i na terenach przyległych do 
Wyżyny Śląskiej. Na zbiorczych mapach przedstawiono koncentrację stanowisk ksero- 
termów reprezentujących poszczególne kategorie zagrożenia (ryc. 185—189).

Za gatunki, które najprawdopodobniej wymarły w regionie (RE), uznano 7 ksero- 
termów, których stanowiska nie zostały odnalezione w czasie badań oraz nie były poda
wane w literaturze po 1974 roku. Większość z nich osiągała na Wyżynie kresy swoich 
zasięgów całkowitych lub częściowych (Festuca pseudodalmatica, Scorzonera purpu
rea, Thalictrum simplex, Thymus austriacus), a stanowiska niektórych z nich były 
znacznie oddalone od terenów ich mniej więcej zwartych zasięgów (Aster amellus).

Gatunki krytycznie zagrożone (CR) stanowią grupę najliczniejszą (16 gatunków). 
Współcześnie były one notowane na niewielu stanowiskach (1—3). Część z nich to 
taksony mające większą ilość wszystkich znanych notowań (maksymalnie 15), wśród 
których przeważają jednak daty historyczne (np. Asperula tinctoria, Avenula praten
sis, Campanula sibirica, Hypochoeris maculata, Pulsatilla patens, Trifolium rubens).
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Rye. 185. Koncentracja stanowisk gatunków prawdopodobnie wymarłych (RE) na terenie Wyżyny Śląskiej. Maksymalna s'rednica koła na ryc. 185—189 
oznacza 6 gatunków na jednostkę kartogramu
Fig. 185. Concentration of localities of probably regionally extinct species (RE) in the Silesian Upland area. Maximum diameter of a circle in 185—189 
figures means 6 species per cartogramme unit

Fig. 185 b. Localities which have been published or confirmed between 
1940 and 1974
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Ryc.186. Koncentracja stanowisk gatunków krytycznie zagrożonych (CR) na terenie Wyżyny Śląskiej 
Fig. 186. Concentration of localities of critically endangered species (CR) in the Silesian Upland area

Rye. 186 b. Stanowiska podane lub potwierdzone po 1974 roku
Fig. 186 b. Localities published or confirmed after 1974

Rye. 186 a. Wszystkie stanowiska
Fig. 186 a. All localities



Rye. 187. Koncentracja stanowisk gatunków zagrożonych (EN) na terenie Wyżyny Śląskiej
Fig. 187. Concentration of localities of endangered species (EN) in the Silesian Upland area

Rye. 187 b. Stanowiska podane lub potwierdzone po 1974 roku
Fig. 187 b. Localities published or confirmed after 1974

Rye. 187 a. Wszystkie stanowiska
Fig. 187 a. All localities207
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Rye. 188. Koncentracja stanowisk gatunków narażonych (VU) na terenie Wyżyny Śląskiej 
Fig. 188. Concentration of localities of vulnerable species (VU) in the Silesian Upland area

Rye. 188 b. Stanowiska podane lub potwierdzone po 1974 roku
Fig. 188 b. Localities published or confirmed after 1974

Rye. 188 a. Wszystkie stanowiska
Fig. 188 a. All localities



Rye. 189. Koncentracja stanowisk gatunków bliskich zagrożenia (NT) na terenie Wyżyny Śląskiej
Fig. 189. Concentration of localities of near threatened species (NT) in the Silesian Upland area

Problem
y...

Rye. 189 b. Stanowiska podane lub potwierdzone po 1974 roku
Fig. 189 b. Localities published or confirmed after 1974

Rye. 189 a. Wszystkie stanowiska
Rye. 189 a. All localities



Pozostałe rośliny należące do omawianej grupy są gatunkami, które zawsze były na 
Wyżynie rzadkie (Elymus hispidus subsp. barbulatus, Orchis militaris, Orobanche 
purpurea), a niektóre z nich zostały odnalezione dopiero niedawno (Astragalus dani- 
cus, Orobanche alsatica). Wiele gatunków krytycznie zagrożonych osiąga na Wyży
nie Śląskiej kresy swych zasięgów (Elymus hispidus subsp. barbulatus, Cerastium 
brachypetalum, Potentilla inclinata, Pulsatilla patens, Thymus glabrescens). Są 
wśród nich także taksony bardzo rzadkie w skali kraju (Astragalus danicus, Oroban
che alsatica, Orobanche purpurea).

Do grupy roślin zagrożonych (EN) zaliczono 5 gatunków kserotermicznych. Są to 
kserotermy znane współcześnie z 4—6 stanowisk, a liczba wszystkich ich notowań 
waha się pomiędzy 5 a 15. Stanowiska niektórych z nich są od siebie znacznie odda
lone (Allium montanum), a innych znajdują się na granicy zasięgu (Thesium linophyl- 
lon, Orobanche caryophyllacea, Cirsium acaule).

Gatunki narażone (VU) są wśród kserotermów Wyżyny także niezbyt liczne 
(6 gatunków). Zaliczono do nich rośliny znane współcześnie z 7—-16 stanowisk. 
Wyjątek stanowi Gentianella ciliata, która po 1974 roku ma 26 notowań. Łączna licz
ba wszystkich znanych stanowisk większości z tych roślin (np. Anemone sylvestris, 
Carex montana, Chamaecytisus supinus, Gentianella ciliata) jest dużo wyższa (do 
48), jednak nie potwierdzono znacznej ich części (45—60%). Do omawianej grupy 
należą ponadto taksony znane tylko ze współczesnych stanowisk, które znajdują się 
na granicy ich zasięgu (Elymus hispidus subsp. hispidus) oraz gatunki, o których wia
domo, że liczba ich stanowisk w niektórych regionach Wyżyny drastycznie maleje — 
Gentiana cruciata (Babczyńska-Sendek, Nowak, 2001). Do roślin narażonych należy 
też Gentianella ciliata, choć ilość jej współczesnych notowań jest dość duża (26). 
Usytuowanie tych stanowisk na północnej granicy zasięgu tego gatunku lub w jej po
bliżu, a także liczne (46%), nie potwierdzone wcześniejsze notowania przemawiają 
jednak za takim przyporządkowaniem.

W obrębie kserotermów Wyżyny Śląskiej wydzielono poza tym grupę roślin bli
skich zagrożenia (NT). Znalazły się w niej taksony aktualnie znane z 11—34 stano
wisk. Większość z nich ma wiele (30—50%) notowań nie potwierdzonych (np. 
Stachys recta, Teucrium botrys, Veronica teucrium). Stanowiska innych są skoncentro
wane w jednym lub dwóch sąsiadujących ze sobą regionach i leżą na granicy zasięgu 
(Festuca rupicola). W przypadku kilku gatunków z tej grupy zaobserwowano „kur
czenie się” ich zasięgów na terenie Wyżyny; współczesne stanowiska skupione są 
głównie w południowo-wschodniej części regionu. Dotyczy to zwłaszcza Geranium 
sanguineum, Stachys recta, Veronica teucrium, Viola rupestris, a w mniejszym stop
niu Jovibarba sobolifera.

Z podsumowania przytoczonych faktów wynika, że 42 taksony, a więc nieco po
nad 40% „właściwych” kserotermów, należą do gatunków w różnym stopniu za
grożonych lub do gatunków wymarłych w regionie. Ponad połowę z nich stanowią 
rośliny reprezentujące dwie najwyższe kategorie (RE — 17% i CR — 38%) (ryc. 
190), co najlepiej świadczy o zagrożeniu istniejącym dla gatunków kserotermicznych 
na obszarze Wyżyny oraz o skali przemian, jakim podlegają zbiorowiska roślinne, 
z którymi są one związane.
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Ryc. 190. Udział kserotermów w poszczególnych regionalnych kategoriach zagrożenia na Wyżynie 
Śląskiej
Gatunki: 1 — prawdopodobnie wymarłe w regionie (RE), 2 — krytycznie zagrożone w regionie (CR), 3 — zagrożone (EN), 4 — na
rażone (VU), 5 — bliskie zagrożenia (NT)

Fig. 190. Participation of xerotherms in particular regional categories of threatened species in the Sile
sian Upland area
Species: 1 — probably regionally extinct (RE), 2 — critically endangered (CR), 3 — endangered (EN), 4 — vulnerable (VU), 5 — 
near threatened (NT)

Zagrożenie to jest szczególnie widoczne, gdy weźmie się pod uwagę zachodnią 
część Wyżyny, a zwłaszcza jej krańce południowo-zachodnie, skąd wcześniej poda
wano wiele rzadkich roślin kserotermicznych. W celu zobrazowania tego zjawiska 
wyróżniono grupę gatunków wymarłych (RE) w zachodniej części Wyżyny Śląskiej 
oraz 2 grupy taksonów najbardziej zagrożonych — CR i EN (tab. 25). Zdecydowanie 
najliczniejsze są tu gatunki wymarłe (RE); grupa ta liczy 20 taksonów i znajduje się 
w niej 5 spośród 8 kserotermów uznanych za wymarłe na terenie całej Wyżyny. Pozo
stałe 15 roślin to: 8 gatunków krytycznie zagrożonych, 1 gatunek zagrożony, 2 nara
żone oraz 2 bliskie zagrożenia na całej Wyżynie Śląskiej, a także 2 gatunki, których 
nie zaliczono do żadnej z kategorii zagrożenia na całym jej terenie.

Grupy gatunków krytycznie zagrożonych i zagrożonych w zachodniej części Wy
żyny Śląskiej mają podobną liczebność (9 i 8 gatunków). Wśród roślin uznanych tu za 
krytycznie zagrożone (CR) znajdują się 4 taksony należące do tej samej kategorii 
w skali całej Wyżyny, 4 inne reprezentują niższe kategorie zagrożenia w odniesieniu 
do całego jej obszaru, a 1 gatunek nie został zaliczony do żadnej z nich. Natomiast 
tylko 3 spośród roślin zagrożonych (EN) w zachodniej części Wyżyny znalazły się 
w jednej z kategorii zagrożeń dla całego jej terenu i są to kategorie niższe (1 nara
żony, 2 bliskie zagrożenia). Stanowiska pozostałych taksonów należących do tej gru
py chwilowo są na tyle liczne na innych terenach Wyżyny, że nie ma podstaw, aby 
umieszczać je w jednej z kategorii zagrożeń dla całego regionu.
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Tabela 25
Gatunki prawdopodobnie wymarłe i gatunki zagrożone 

w zachodniej części Wyżyny Śląskiej
Table 25

Probably extinct species and endangered species in the western part 
of the Silesian Upland

1. Gatunki prawdopodobnie wymarłe w regionie (RE) — Probably regionally extinct 
species:
Anemone sylvestris
Aster amellus 
Campanula sibirica 
Carex montana

Prunella grandiflora
Pulsatilla patens 
Saxifraga tridactylites 
Scabiosa canescens

Cerastium brachypetalum
Cerastium pumilum
Crepis praemorsa 
Festuca pseudodalmatica 
Hypochoeris macúlala 
Orobanche purpurea

Scabiosa columbaria 
Scorzonera purpurea 
Silene otites 
Trifolium rubens 
Veronica teucrium 
Viola rupestris

2. Gatunki krytycznie zagrożone (CR) — Critically endangered species:
Allium montanum Gentiana cruciata
Anthericum ramosum Gentianella ciliata
Asperula tinctoria Potentilla inclinata
Astragalus danicus Stachys recta
Avenula pratensis

3. Gatunki zagrożone (EN) — Endangered species:
Chamaecytisus ratisbonensis 
Chamaecytisus supinus 
Geranium sanguineum 
Origanum vulgare

Orobanche lutea
Petrophragia prolifera
Peucedanum cervaria
Teucrium botrys

Niektóre gatunki uznane za wymarłe, krytycznie zagrożone oraz zagrożone w za
chodniej części Wyżyny, a nie zaliczane obecnie do żadnej kategorii zagrożeń dla 
całego jej obszaru, w przyszłości znajdą się prawdopodobnie wśród taksonów w róż
nym stopniu zagrożonych w skali całego regionu.
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6. Zestawienie wyników i wnioski

1. Przeprowadzone badania wykazały, że gatunki kserotermiczne i ciepłolubne oraz 
murawy z ich udziałem stanowią istotny element szaty roślinnej Wyżyny Śląskiej. 
Są one związane przede wszystkim z tymi jej regionami, na terenie których zale
gające w podłożu skały węglanowe (głównie triasowe wapienie i dolomity) wy
wierają decydujący wpływ na rzeźbę oraz pokrywę glebową.

2. Grupa gatunków kserotermicznych i ciepłolubnych Wyżyny liczy 160 taksonów 
roślin naczyniowych; 101 spośród nich to kserotermy w ścisłym tego słowa zna
czeniu.

3. Taksony uznane za „właściwe” kserotermy nie są jednorodne pod względem sy- 
nekologicznym. Gatunki typowo murawowe stanowią wśród nich 37%; reszta to 
rośliny, które są dość często spotykane także poza murawami, a zwłaszcza w za
roślach i świetlistych lasach (25%) oraz na różnych suchych siedliskach, 
włączając w to synantropijne (18%). Synekologiczne zróżnicowanie kseroter- 
micznej flory Wyżyny Śląskiej świadczy o tym, że wiele gatunków wchodzących 
w jej skład pierwotnie było związanych ze świetlistymi lasami, zaroślami oraz 
borami sosnowymi, a dopiero później antropogeniczne przekształcenia szaty ro
ślinnej stworzyły warunki sprzyjające ich rozprzestrzenianiu się oraz rozwojowi 
zbiorowisk murawowych z ich udziałem.

4. Najwięcej roślin kserotermicznych Wyżyny Śląskiej należy do podelementu euro- 
syberyjskiego (29) i środkowoeuropejskiego (23). Gatunki pontyjsko-pannońskie 
oraz środkowoeuropejsko-pannońskie są nieliczne (3 i 4); częstsze są rośliny 
będące przedstawicielami podelementu środkowoeuropejsko-pontyjskiego (10). 
Dość liczni są też przedstawiciele elementów łącznikowych (25), a szczególnie 
holarktyczno-śródziemnomorskiego (15). Niewielu reprezentantów ma natomiast 
element subirano-turański (4). Kserotermiczną florę Wyżyny tworzą więc głów
nie gatunki o szerokich zasięgach.

5. Kserotermy należące do poszczególnych elementów geograficznych, a zwłaszcza 
do tych najliczniej reprezentowanych we florze Wyżyny Śląskiej, są zróżnicowa
ne pod względem synekologicznym. Rośliny typowo murawowe to głównie tak
sony eurosyberyjskie, a w dalszej kolejności — holarktyczno-śródziemnomorskie 
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i środkowoeuropejskie. Gatunki kserotermiczne spotykane poza murawami także 
w zaroślach i świetlistych lasach również najczęściej są przedstawicielami pod- 
elementu eurosyberyjskiego, a nieco rzadziej środkowoeuropejskiego. Natomiast 
wśród kserotermów rosnących w murawach oraz na różnych suchych siedliskach, 
w tym także synantropijnych, przeważają rośliny środkowoeuropejskie i holark- 
tyczno-śródziemnomorskie.

6. Przez teren Wyżyny Śląskiej przebiegają granice zasięgów bezwzględnych lub lo
kalnych niektórych gatunków kserotermicznych. Najwięcej jest kserotermów 
osiągających tu granicę północną (8 gatunków), mniej liczne zaś są te, które do
chodzą do granicy zachodniej (6) lub wschodniej (5), a najrzadsze (2) — te 
z granicą południową. Takie zróżnicowanie elementów kierunkowych świadczy 
o różnych drogach migracji tych roślin na teren Wyżyny, a co za tym idzie — 
o mieszanym pod względem geograficznym charakterze jej flory kserotermicz- 
nej.

7. Rośliny kserotermiczne mają na terenie Wyżyny różne typy lokalnych zasięgów. 
Większość z nich wykazuje wyraźną koncentrację stanowisk w miejscach wystę
powania skał węglanowych lub rośnie prawie wyłącznie na tych obszarach. Pew
na grupa gatunków jest ograniczona tylko do południowej części Wyżyny, inne 
do jej części wschodniej lub zachodniej. Aktualne rozmieszczenie kserotermów 
jest wypadkową działania wielu czynników. Zależy ono nie tylko od obecności 
skal węglanowych, choć jest to czynnik najważniejszy. Mają na niego wpływ tak
że zasięgi poszczególnych gatunków w skali całej Polski, szlaki ich migracji 
w okresie polodowcowym, oddziaływania antropogeniczne i charakter szaty ro
ślinnej poszczególnych regionów Wyżyny.

8. Współczesne rozmieszczenie kserotermów na Wyżynie Śląskiej, na terenach do 
niej przyległych oraz na obszarach dalej położonych, wskazuje, że najprawdopo
dobniej migrowały one na jej teren trzema głównymi szlakami: wschodnim, mo
rawskim oraz zachodnim. Znaczenie tych szlaków dla zasiedlania Wyżyny przez 
rośliny kserotermiczne było jednak różne. W przypadku kilku taksonów nie moż
na wykluczyć ponadto drogi karpackiej.

9. Wskazanie prawdopodobnych dróg migracji jest możliwe tylko w przypadku czę
ści (60%) gatunków kserotermicznych Wyżyny. Przeważają wśród nich (43%) 
taksony, których aktualne rozmieszczenie sugeruje możliwość wędrówki dwiema 
drogami. Rośliny związane tylko z jednym ze szlaków stanowią 17%.

10. Główną drogą migracji roślin kserotermicznych na teren Wyżyny Śląskiej naj
prawdopodobniej był szlak wschodni. Wiele wskazuje na to, że rola Bramy Mo
rawskiej w zasiedlaniu tego obszaru przez kserotermy była mniejsza, niż sądzono 
do tej pory. Tylko jeden spośród 101 analizowanych gatunków kserotermicznych 
ma takie współczesne rozmieszczenie, które wskazuje na Bramę Morawską jako 
jedyną prawdopodobną drogę jego migracji na omawiany teren. Znacznie czę
ściej Brama wydaje się jednym z dwóch możliwych szlaków, którymi rośliny te 
docierały na Wyżynę. Rozmieszczenie wielu kserotermów sugeruje bowiem, że 
mogły one przybyć we wschodnie regiony Wyżyny ze wschodu, a w zachodnie 
— od południa przez Bramę Morawską. Natomiast dla nielicznych gatunków 
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prawdopodobne wydają się szlaki morawski i zachodni. Zasięgi niektórych ro
ślin kserotermicznych pozwalają przypuszczać, że drogi ich migracji od strony 
Bramy Morawskiej mogły być dwie. Zachodnia prowadziła przez Płaskowyż 
Głubczycki na Garb Chełmu, a wschodnia — słabiej zaznaczająca się we 
współczesnym rozmieszczeniu kserotermów — przez Pogórze Cieszyńskie i do
linę górnej Wisły na teren Zrębowych Pagórów Imielińskich, Libiąskich i Niecki 
Wilkoszyńskiej.

11. Na terenie Wyżyny Śląskiej nie odnotowano wielu rzadkich gatunków kseroter
micznych spotykanych w regionach uważanych za centra roślinności kseroter- 
micznej w Polsce. Część z nich występuje tylko w południowo-wschodniej 
Polsce, część — także na północy kraju, a niektóre — również na Płaskowyżu 
Głubczyckim i Dolnym Śląsku. Wiele z tych roślin jest związanych z umiarkowa
nie kserotermicznymi murawami ze związku Cirsio-Brachypodion, a zwłaszcza 
z zespołem Inuletum ensifoliae. Dość liczne są też gatunki charakterystyczne dla 
silnie kserotermicznych zbiorowisk ze związku Festuco-Stipion. Taksony z tej 
grupy w ogóle nie są znane z terenu Wyżyny Śląskiej i właśnie ich brak różni 
najbardziej jej kserotermiczną florę od analogicznych flor wyżyn południowej 
Polski oraz ośrodków roślinności kserotermicznej na północy kraju.

12. Płaty muraw kserotermicznych spotykano głównie w południowych regionach 
Wyżyny Śląskiej, a zwłaszcza na terenie Progu Środkowotriasowego (najczęściej 
w jego części środkowej i wschodniej), Niecki Wilkoszyńskiej oraz Zrębowych 
Pagórów Imielińskich i Libiąskich. Poza tym odnajdywano je także na terenie 
Garbu Woźnickiego oraz w kilku innych punktach Wyżyny, tam gdzie znajdują 
się wzniesienia zbudowane ze skał węglanowych.

13. Na obszarze Wyżyny Śląskiej zidentyfikowano i opisano 10 zespołów oraz zbio
rowisk murawowych z klasy Festuco-Brometea. Większość z nich to umiarkowa
nie kserotermiczne murawy reprezentujące związek Cirsio-Brachypodion. Należą 
tu 1 zespół (z 4 podzespołami) oraz 5 zbiorowisk. Ponadto na Wyżynie rozpozna
no 2 zbiorowiska ze związku Seslerio-Festucion duriusculae, 1 zespół ze 
związku Phleion boehmeri oraz 1 zespół nawiązujący do muraw ze związku Fe
stuco-Stipion.

14. Związek Seslerio-Festucion duriusculae reprezentują zbiorowisko Teucrium bo- 
trys-Sedum acre o charakterze murawy inicjalnej, spotykane na terenie wyrobisk 
w południowej części Wyżyny, oraz zbiorowisko Allium montanum-Sedum album, 
znane tylko z jednego stanowiska — z rezerwatu „Ligota Dolna”. Na terenie tego 
rezerwatu zidentyfikowano też zespół Koelerio-Festucetum rupicolae. W jego 
składzie florystycznym brak jednak gatunków ze związku Festuco-Stipion, do 
którego bywa on zwykle zaliczany. W kilku punktach Wyżyny odnaleziono 
również murawy kserotermiczne nawiązujące nieco do muraw psammofilnych. 
Zaliczono je do zespołu Sileno-Phleetum i związku Phleion boehmeri.

15. Związek Cirsio-Brachypodion reprezentowany jest przez zespół Adonido-Brachy- 
podietum pinnati oraz przez zbiorowiska: Carex flacca-Briza media, z Festuca 
rupicola, z Bromus erectus, Centaurea scabiosa-Agrimonia eupatoria, z Libano- 
tis pyrenaica.

215



16. Najczęściej spotyka się płaty muraw należących do zespołu Adonido-Brachy
podietum, który jest tu zróżnicowany na 4 podzespoły: A.-B. phleetosum, A.-B. 
typicum (z dwoma wariantami), A.-B. anthericetosum i A.-B. arrhenatheretosum. 
Dwa z nich: A.-B. phleetosum oraz A.-B. anthericetosum zostały wyróżnione po 
raz pierwszy.
• Adonido-Brachypodietum phleetosum jest najbardziej kserotermicznym podze

społem i wykazuje pewne podobieństwa do muraw ze związku Festuco- 
-Stipion. Występowanie jego płatów jest ograniczone tylko do tych punktów 
Wyżyny, w których znajdują się strome, wysokie i eksponowane na południe 
stoki.

• Najczęstsze są murawy reprezentujące Adonido-Brachypodietum typicum, lecz 
koncentrują się one głównie we wschodniej części Wyżyny. Podzespół jest 
zróżnicowany na 2 warianty: bogatszy oraz uboższy florystycznie.

• Fitocenozy Adonido-Brachypodietum anthericetosum spotyka się rzadziej. Ich 
występowanie ograniczone jest bowiem głównie do południowo-wschodnich 
regionów Wyżyny, gdzie są one związane z miejscami niezbyt intensywnie 
użytkowanymi.

• Najsłabiej kserotermicznym podzespołem jest Adonido-Brachypodietum arrhe
natheretosum, którego płaty są rozproszone na terenie wschodniej części Wy
żyny.

17. Adonido-Brachypodietum z Wyżyny Śląskiej ma zarówno pewne cechy wspólne, 
jak i odrębne w stosunku do muraw reprezentujących ten zespół w innych regio
nach Polski i na wschodnich obszarach Niemiec. W jego płatach brak niektórych 
roślin notowanych na tamtych terenach. Wyróżnia go natomiast częsty i liczny 
udział Carlina acaulis. Murawy z dużym udziałem Brachypodium pinnatum 
l Wyżyny bardzo dobrze odpowiadają podanej przez Filipka (1974b) definicji 
Adonido-Brachypodietum jako najuboższego w Europie Środkowej zespołu ze 
związku Cirsio-Brachypodion.

18. Płaty pięciu zbiorowisk wyróżnionych w obrębie związku Cirsio-Brachypodion 
nie są zbyt częste na terenie Wyżyny, a fitocenozy dwóch spośród nich wykazują 
przywiązanie tylko do niektórych jej regionów. Murawy z Festuca rupicola odna
leziono jedynie na zachodnim krańcu Progu Środkowotriasowego, a zbiorowisko 
z Libanotis pyrenaica — tylko we wschodniej części tego regionu. Najczęściej 
spotykane były płaty zbiorowiska Carex flacca-Briza media (głównie w części 
wschodniej Wyżyny) oraz zbiorowiska z Bromus erectus (rozproszone na całym 
jej terenie).

19. Zbiorowiska: Carex flacca-Briza media, z Festuca rupicola i z Bromus erectus 
mają charakter typowych muraw i swoim składem florystycznym nawiązują — 
a zwłaszcza pierwsze z nich — do Adonido-Brachypodietum. Ich płaty są mniej 
lub bardziej intensywnie wypasane. Z kolei fitocenozy zbiorowiska Centaurea 
scabiosa-Agrimonia eupatoria oraz zbiorowiska z Libanotis pyrenaica nie są 
użytkowane i charakteryzują się dominacją lub przynajmniej znacznym udziałem 
wysokich bylin dwuliściennych, dzięki czemu mają charakter ziołoroślowo-mura- 
wowy. Prawdopodobnie stanowią one stadia przejściowe do zbiorowisk zaroślo- 
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wych, lecz są jednak dość trwale ze względu na duże zwarcie roślinności 
utrudniające rozwój siewek drzew i krzewów.

20. Zbiorowiska muraw kserotermicznych na Wyżynie Śląskiej są związane przede 
wszystkim z glebami o charakterze rędzin i pararędzin, przeważnie brunatnych. 
Skałą macierzystą rędzin są głównie wapienie triasowe, a pararędziny powstały 
najczęściej z zasobnych w węglan wapnia piasków gliniastych i glin lekkich (cza
sem ze znaczną domieszką frakcji pyłów) mających różną miąższość, zale
gających na wapieniach i zawierających zwykle znaczną domieszkę szkieletu 
wapiennego. Dla większości tych gleb charakterystyczna jest podwyższona aku
mulacja słabo rozłożonej substancji organicznej, będąca efektem spadku ich ak
tywności biologicznej w warunkach okresowego niedoboru wilgoci.

21. Podczas badań zaobserwowano zmiany, jakim podlegają i będą podlegały w naj
bliższej przyszłości murawy kserotermiczne Wyżyny Śląskiej. Zagrożenia dla 
nich stanowią:
• zaniechanie wypasu i nadmierna eutrofizacja — sprzyjają bujnemu rozwojowi 

Brachypodium pinnatum i ubożeniu florystycznemu muraw, a w dalszej kolej
ności rozwojowi zbiorowisk zaroślowych,

• zalesianie — murawy są często traktowane jako nieużytki i obsadzane drze
wami, co przyspiesza ich naturalną sukcesję,

• różne formy antropopresji — rozwój infrastruktury miejsko-przemysłowej, 
eksploatacja wapieni i dolomitów w kamieniołomach powodują bezpośrednie 
niszczenie zbiorowisk murawowych.

22. Zanikanie oraz przemiany zbiorowisk murawowych są przyczyną ustępowania 
wielu gatunków kserotermicznych, zwłaszcza tych rzadkich w skali Polski 
i osiągających na Wyżynie granice zasięgów ogólnych lub regionalnych. Ponad 
40% kserotermów Wyżyny należy do gatunków wymarłych lub w różnym stop
niu zagrożonych. W grupie tej nieco ponad połowę (55%) stanowią rośliny kry
tycznie zagrożone (38%) i prawdopodobnie wymarłe (17%) na terenie Wyżyny.

23. Murawy kserotermiczne Wyżyny Śląskiej, choć uboższe w rzadkie gatunki roślin 
niż analogiczne zbiorowiska z obszarów będących głównymi centrami występo
wania roślinności kserotermicznej w Polsce, w skali lokalnej stanowią niezwykle 
interesujący i cenny element szaty roślinnej. Zasługują one na zachowanie oraz 
ochronę, gdyż decydują o większej różnorodności biologicznej regionu.
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Beata Babczyńska-Sendek

Phytogeographic and syntaxonomic problems of the Silesian
Upland xerotherms

Summary

The subject of this paper is xerothermic flora and communities of xerothermic grasslands 
in the area of the Silesian Upland — the region of the southern Poland uplands which is most 
exposed to the west. Triassic limestone and dolomites are important components of the geo
logical structure of the southern and middle parts of the Upland. They create favourable con
ditions for relief diversity and the presence of xerothermic habitats. The Silesian Upland is 
located a relatively short distance from the northern outlet of the Moravian Gate. Moreover, 
its eastern regions have a junction with xerothermic vegetation centres from eastern Poland 
and beyond its boundaries. Therefore, the distribution of xerotherms in the Silesian Upland 
seems to be particularly interesting for phytogeography.

The main purposes of the studies were:
• receiving an actual distribution pattern of xerotherms and explaning the reasons,
• description of the geographic character the Upland's xerothermic flora and indicating the 

migration routes of its components, with particular attention being paid to the role of the 
Moravian Gate,

• presentation of actual differentiation and distribution of the Upper Silesian xerothermic 
grasslands; their phytosociological, ecological and dynamics characteristic,

• distinguishing regionally rare, endangered and extinct taxa and indicating their most impor
tant threats, which in the nearest future can lead to significant changes in the xerothermic 
vegetation of the Upland.

Methods

The basis for the elaboration of xerothermic flora were the author’s studies carried out 
between 1987—2001 (399 floristic lists) and numerous data from literature (1847—2002) 
(tab. 1). It has been completed with unpublished data from the data bank of the Distribution 
atlas of vascular plants in Poland — ATPOL. In cases of critical taxa and doubtful localities, 
herbarial specimens have been verified. Distinguishing and description of xerothermic grass
land communities was based upon 321 original phytosociological releves following 
Braun-Blanquet’s method. They were made in well-developed and suitably large patches of 
grassland communities.

The xerotherm localities have been plotted on a square grid of 2 km following the ATPOL 
method (Zając, 1978). The area of the Silesian Upland contains 4 large squares of 100 km: 
CE, CF, DE and DF, as well as 92 small squares (39 complete and 53 incomplete) of 10 km 
— each of them is divided into 2 km squares. The occurrence of common and frequent spe
cies was marked with one symbol, while the presence of rare species and those with a large 
number of non-confirmed localities was designated by 3 kinds of symbols corresponding to 3 
time periods: up to 1939, up to 1974 and beyond 1974. Then, compiled maps were drawn in 
order to present the particular problems. Species quantities from particular groups were indi
cated by the different diameter of the circles (square root of their number in a given grid 
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square). For groups of maps presenting the same problem, an equal value of maximum dia
meter, showing the highest number of species has been taken. Whereas, in case of 
cartogramme groups presenting other problems, the same circle diameter shows other maxi
mum species numbers. Therefore, maps concerning one problem additionally give informa
tion about taxa number representing particular elements, range types or migration routes.

Phytosociological materials have been overworked with the “Profit” programme. 184 
phytosociological releves were compiled in 13 tables. Two synthetic tables were also prepared. 
The distribution of particular associations and communities was presented on cartogrammes 
with the ATPOL grid. 20 soil profiles were made in typical patches. They were described at 
the field and then in samples taken appropriate laboratory analyses were made (see tab. 23). 
Abbreviations of locality names used in phytosociological tables are presented on pages 
24—26.

Xerothermic flora of the Silesian Upland

The group of xerothermic and thermophilous species of the Silesian Upland includes 160 
vascular plant taxa; their distribution is presented on cartogrammes (fig. 3—162). In detailed 
analyses, 101 taxa, acknowledged as xerotherms sensu stricto, were taken into the account 
(tab. 2). The group is not homogenous from a synecological point of view. Typical grassland 
species make up 37%; the others are plants fairly frequently found beyond grasslands, espe
cially in brushwood and light forests (25%) and also in different dry habitats, including 
synanthropic ones (18%) (tab. 3, fig. 163). This is evidence that many xerothermic species 
were originally connected to light forests, brushwood and pine forests. Then, anthropogenic 
transformations of plant cover made the favourable conditions for their spreading and for the 
development of xerothermic grassland communities.

The xerothermic flora of the Upland mainly consists of species with broad ranges; the 
largest group belongs to Euro-Siberian (29) and Central European sub-elements (23) (tab. 4, 
fig. 164, 165). Pontic-Pannonian and Central European-Pannonian groups are not large (3 and 
4 species respectively); Central European-Pontic species are fairly frequent (10). A group of 
connective elements is quite large (25), and in particular — Holarctic-Mediterranean species 
(15). Only a few plants represent Sub-Irano-Turanian element (4). Xerotherms from particular 
geographic elements are synecologically differentiated (fig. 164). Typical grassland species 
are mainly Euro-Siberian taxa, and then Holarctic-Mediterranean and Central European ones. 
Xerotherms found beyond the grasslands in brushwood and light forests, most frequently are 
representatives of Euro-Siberian sub-element and somewhat rarely — a Central European 
sub-element. Whereas Central European and Holarctic-Mediterranean plants prevail among 
xerotherms which are noted simultaneously in grasslands and different dry habitats (including 
synanthropic ones).

The area of the Silesian Upland is crossed by general or local range limits of some 
xerothermic species. The largest (8 species) is the group of xerotherms reaching their northern 
limit here (Anemone sylvestris, Asperula cynanchica, Festuca pseudodalmatica, Festuca 
rupicola, Gentianella ciliata, Orobanche caryophyllacea, Potentilla inclinata, Teucrium 
botrys). Smaller groups consist of species attaining their western limit (6 species: Elymus 
hispidus subsp. barbulatus, E. hispidus subsp. hispidus, Erysimum odoratum, Thalictrum 
simplex. Thymus austriacus, Thymus glabrescens) or eastern limit (5 species: Bronins erectus, 
Cerastium brachypetalum, Chamaecytisus supinus, Scabiosa canescens, Scabiosa columba
ria). The rarest (2) are species reaching their southern limit (Cirsium acaule — SE limit, 
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Pulsatilla patens') (fig. 166). Such differentiation of directional elements is evidence that mi
gration routes of xerotherms to the Silesian Upland were different. Furthermore, it proves that 
the Upland’s xerothermic flora is of a mixed character according to geographic criteria.

Xerothermic plants in the Silesian Upland have different types of local ranges (tab. 5, 
fig. 168). In the majority they reveal a distinct concentration of localities in places where 
limestone occurs, or they exclusively grow in these areas. Some species are restricted to the 
southern part of the Upland, others to its eastern or western parts. The actual distribution of 
xerotherms depends on many factors. Besides the presence of limestone, other factors are also 
important e.g.: ranges of particular species on an all-Polish scale, their migration routes in the 
post-glacial period, anthropogenic influences and the character of plant cover in particular re
gions of the Upland.

The contemporary distribution of xerotherms in the Silesian Upland (fig. 167), in adjacent 
areas and in more remote areas indicates their three main migration routes (eastern, Moravian 
and western) which seem to be the most probable. However, the significance of these routes 
for settlement of the Upland was different (tab. 6, fig. 169). An indication of probable migra
tion routes for particular species is possible in 60% of the Upland’s xerotherms. Taxa for 
which their actual distribution suggests the possibility of migration by two routes prevail 
(43%), among them plants connected only with one route make up 17% (fig. 170). Many cir
cumstances indicate that role of the Moravian Gate in the settlement of the Silesian Upland by 
xerotherms was less significant than it has been thought. Moreover, the main migration route 
was the most probable from the eastern direction. Only for one species could the Moravian 
Gate be indicated as an exclusive way of its arrival. However, for a significant number of 
xerothermic plants this depression seems to be one of the two possible migration routes, 
which could be used in order to get to the Upland. The distribution of many xerotherms sug
gests that they could have come to the eastern parts of the Upland from the east, whereas to 
the western part from the south—through the Moravian Gate. For a small group the Moravian 
and western routes seem to be possible. In the cases of two species the Carpathian route 
should also be taken into account.

Many xerothermic species found in areas considered as centres of xerothermic vegetation 
in Poland have not been noted at all in the area of the Silesian Upland (tab. 7). Part of these 
are xerotherms connected with the Inuletum ensifoliae phytocoenoses and quite numerous are 
those characteristic for strongly xerothermic grasslands from the Festuco-Stipion alliance. 
Representatives of this alliance are not known in the area of the Silesian Upland. Their ab
sence most distinctively differs its xerothermic flora from analogous flora of the southern Po
land uplands and from centres of xerothermic vegetation in the northern part of the country.

Grassland communities of the Silesian Upland

Xerothermic grassland patches have been found mainly in the southern regions of the 
Silesian Upland, especially in the area of the Middle-Triassic Ridge (most frequently at its 
middle and eastern part), the Wilkoszyn Syncline, and the Imielin and Libiąż Horst Hills. 
Moreover, they have been found in the area of the Woźniki Prominence and in some other 
places in the Upland where limestone heights are found (fig. 171). In the area of the Silesian 
Upland 10 grassland associations and communities from the Festuco-Brometea class have 
been identified and described. Their systematics is presented on page 128.

1. Epilithic communities. In the area of the Silesian Upland there is a shortage of habi
tats favourable for the occurrence of epilitic grasslands. Conditions for development of com
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munities similar to them appeared with limestone exploitation in excavations of various sizes. 
Plants having their optimum occurrence in the Mediterranean grasslands from the Brometalia 
erecti order, as well as species characteristic to the subcontinental-Central-European order 
Festucetalia valesiacae, grow in these initial grasslands. Their inclusion in the second unit 
was based upon slightly higher participation of species representing this syntaxon in the com
munity patches, and the fact that further succession usually leads to the communities from 
this order. In addition, it is difficult to count explicitly the discussed communities in the unit 
of an alliance rank. Therefore, they have been temporarily reconed to the Seslerio-Festucion 
duriusculae alliance, because of the habitat where their patches develop.

Teucrium botrys-Sedum acre community (tab. 8). This is an initial grassland and can be 
found in the area of excavations at different localities in the southern (especially in south east
ern) part of the Upland (fig. 172). Its phytocoenoses are not stable. They create the first devel
opment stage of vegetation in excavations and at further stages are displaced by more dense 
grasslands.

Allium montanum-Sedum album community. This is exclusive to the “Ligota Dolna” re
serve (Sender, Babczynsra-Sender, 1989). Its phytocoenoses cover Muschelkalk outcrops. 
Sedum album which occurs there was introduced by German entomologists between 
1922—1924 (Bielewicz, 1966).

2. Grasslands of the Phleion boehmeri alliance
Sileno-Phleetum (tab. 9) — in the area of the Silesian Upland these grasslands are found 

quite rarely (fig. 173). Their patches are connected with soils formed from sands lying on 
limestone (typical variant) and rarely — from sand-gravelly soils (Genista tinctoria variant). 
Phleum phleoides — a characteristic species for the association — is dominant and a physiog
nomy creator for these grasslands.

3. Grasslands resembling communities the Festuco-Stipion alliance
Koelerio-Festucetum rupicolae — grasslands with high participation of Festuca rupicola 

and Phleum phleoides have been counted into this association. In the “Ligota Dolna” reserve 
they occupy small areas at the top of slopes exposed to the south (SENDER, BABCZYNSRA- 
-SENDER, 1989). There is a lack of Koeleria macrantha here, as well as species from the 
Festuco-Stipion alliance, where the discussed association is included. Taxa characteristic for 
grasslands from this alliance have not been noted in the Silesian Upland at all.

4. Grasslands of the Cirsio-Brachypodion pinnati alliance. These moderately xero
thermic grasslands are the most frequently found communities in the Silesian Upland. One as
sociation (with 4 subassociations) and 5 communities have been distinguished and described. 
They have a character of semi-natural vegetation and need a permanent use by grazing.

Adonido-Brachypodietum pinnati (tab. 10—15) — grasslands representing this associa
tion occur the most frequently in the Silesian Upland (fig. 184). They cover both the steep, 
high slopes of large hills or prominences and small hummocks; they rarely develop in places 
only slightly raised and indistinctly exposed. The habitat differentiation within 
Adonido-Brachypodietum is reflected at its floristic variability which allows for distinguishing 
four subassociations. Two of these have been described for the first time.
• A.-B. phleetosum (tab. 10) — the strongest xerothermic subassociation. It reveals some 

similarities to grasslands from Festuco-Stipion and its phytocoenoses have been found in 
the upper parts of steep, high slopes exposed to the south (fig. 174). These grasslands are 
moderately high, in general they do not reach the full density. Phleum phleoides prevails in 
the majority of them; rarely Dianthus carthusianorum is dominant. Brachypodium 
pinnatum also has a significant quantity, but its vitality is usually lower.
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• A.-B. typicum —• grasslands representing this subassociation are the most frequent, but 
their concentration is observed mainly in the eastern part of the Upland (fig. 175, 176). 
They have a characteristic “grassy” physiognomy, because of the large participation of 
Brachypodium pinnatum. The physiognomy of certain patches is also often determined by 
some dicotyledonous plants e.g.: Peucedanum oreoselinum and Ononis spinosa. Within the 
discussed subassociation, 2 variants have been distinguished: richer (tab. 11) and poorer 
(tab. 12).

• A.-B. anthericetosum (tab. 13) — its phytocoenoses are rarely found and restricted mostly 
to the south-eastern regions of the Upland (fig. 177). They are connected with extensively 
used areas. Anthericum ramosum — the species distinguishing for the association — domi
nates in the majority of them. Moreover, Brachypodium pinnatum is also a very frequent 
component of grasslands of this type.

• A.-B. arrhenatheretosum (tab. 14) — the slightest xerothermic subassociation. Its patches 
have been found in the eastern part of the Upland (fig. 178). On more steep slopes they 
have usually been connected with northern exposures. They have a noticeable “grassy” 
physiognomy. Brachypodium pinnatum dominates in the majority of them and in some 
cases Arrhenatherum elatius attains high participation, too. Some meadow plants are also 
frequent here.

Sometimes scattered patches of poorer grasslands representing the Adonido-Brachypo- 
dietum association have been found in the southern part of the Silesian Upland (tab. 15). Their 
physiognomy is quite monotonous and they are characterised by the dominance of Bra
chypodium pinnatum with low participation of majority xerotherms, otherwise frequent in 
phytocoenoses of subassociations distinguished within Adonido-Brachypodietum.

Adonido-Brachypodietum from the Silesian Upland has got both some common and dif
ferent features in relation to grasslands representing this association in other regions of Poland 
and in eastern areas of Germany (tab. 16). In its patches there is lack of some plants noted in 
those areas, whereas they are distinguished by the frequent and numerous participation of 
Carlina acaulis. The definition of Adonido-Brachypodietum given by F1LIPEK (1974b) is very 
suitable for them. The association is treated by the mentioned author as the poorest represen
tative of the Cirsio-Brachypodion alliance in Central Europe.

Carex flacca-Briza media community (tab. 17). Patches of this rather low, quite colour
ful, grassy-sedge grassland sometimes have been found in the eastern part of the Silesian Up
land (fig. 179). Mostly they prefer gently inclined slopes and their flat tops. The weak density 
of higher sod levels makes abundant development to many species possible. The community 
shows many similarities to Adonido-Brachypodietum typicum. It differs most of all by the in
significant participation of Brachypodium pinnatum and the dominance of Briza media and 
Carex flacca.

Festuca rupicola community (tab. 18). Its phytocoenoses have been found exclusively on 
the western edge of the Middle-Triassic Ridge (fig. 180), within which the occurrence of Fes
tuca rupicola in the Silesian Upland is restricted. They are quite rare there. They occur in 
places gently inclined and exposed to the southern direction. Festuca rupicola usually domi
nates in this quite dense, not-too-tall grassland. The discussed community reveals significant 
similarities to Festuco rupicolae-Brachypodietum pinnati from the Czech Republic (TOMAN, 
1981b) and perhaps represents its poorer, borderland form.

Brotnus erectus community (tab. 19). Its patches have been found in different localities 
of the Silesian Upland (fig. 181), most frequently in close vicinity of excavations or inside 
them. They have a characteristic physiognomy because of Bromus erectus dominance — a tus
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sock grass. In the discussed grassland some species from Festucetalia valesiacae have a dis
tinct participation, while taxa acknowledged as characteristic for Brometalia only sporadically 
appear. In the Silesian Upland a part of Bromus erectus localities is undoubtedly of secondary 
origin. The species is spreading here and predominates excavations and roadside escarpments.

Centaurea scabiosa-Agrimonia eupatoria community (tab. 20). Its phytocoenoses have 
rarely been found (fig. 182) on slightly xerothermic habitats. They are either not grazed or 
their grazing is extensive. They are tall-herb-grasslands and colourful, dicotyledonous, peren
nial species, e.g. Centaurea scabiosa and Agrimonia eupatoria dominate in their luxuriant, 
tall sod. These grasslands have a lower participation of the Festuco-Brometea xerotherms and 
a noticeable admixture of the Molinio-Arrhenatheretea plants.

Libanotis pyrenaica community (tab. 21) has been found exclusively in the south-eastern 
part of the Upland; it occurs only in selected areas there (fig. 183). Its patches develop in 
places of ungrazed grasslands, in old abandoned fields, escarpments and railway embark- 
ments. Physiognomically they are very homogenous because of Libanotis pyrenaica domina
tion. A further lack of use will favour a succession into brushwood, but the strong density of 
Libanotis basal leafs may make this process difficult.

Brief characteristics of soil relations (tab. 23)

Xerothermic grasslands of the Silesian Upland are most of all connected with rendzinas 
and pararendzinas, especially brown ones. Rendzinas parent-rock is mainly Triassic limestone. 
Pararendzinas most frequently develop on the substrate of calcium-rich loamy sands and light 
clays (sometimes with distinct participation of dust fraction) lying on limestone. They have 
different thicknesses, and usually include a significant admixture of calcareous skeleton in up
per levels. The characteristic feature of the majority of these soils is a higher accumulation of 
weakly decayed organic matter. This is the effect of their biological activity decrease in condi
tions of periodic humidity deficiency.

Threats and protection problems of xerotherms

During the investigations, changes revealing xerothermic grasslands in the Silesian Upland 
have been observed. The present state of the grassland communities was described and a few 
conclusions concerning their nearest future have been expressed. The main threats are, most 
of all, the cessation of grazing and too high eutrophication. These favour Brachypodium 
pinnatum overgrown and cause floristic impoverishment of grasslands. As a further conse
quence, this leads to the development of brushwood communities. Moreover, grasslands are 
often treated as useless areas and then afforested; this makes their natural succession more 
rapid. The development of urban and industrial infrastructure, as well as the exploitation of 
limestone and dolomites at quarries, also cause the direct destruction of grassland communi
ties.

The vanishing and transformation of grasslands are the reasons for the retreat of many 
xerothermic species, especially those which are rare within Poland or reach their general or 
local range limits at the Silesian Upland (tab. 24, fig. 185—189). More than 40% of the Up
land’s xerotherms belong to endangered (to different categories) or extinct species in the re
gion (fig. 190). Critically endangered plants (38%) and probably extinct plants (17%) make up 
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more than half (55%) of them. The phenomenon of species vanishing is particularly notice
able in the western part of the Silesian Upland (tab. 25).

In spite of the fact that Upland’s xerothermic grasslands are scarce in rare species in com
parison with analogous communities from main centres of xerothermic vegetation in Poland, 
they are an extremely interesting and valuable component of the plant cover on a local scale. 
As an important element in determining the biodiversity of the region, they deserve mainte
nance and protection.
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