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Wstęp  

Znaczenie różnorodności biologicznej dla funkcjonowania ekosystemów podkreślane było w wielu pracach 

(Lavergne i in. 2010). Jednak mechanizmy wzajemnych zależności pomiędzy poszczególnymi poziomami 

troficznymi są słabiej poznane. W ekosystemach zmienionych i przekształconych przez człowieka nie wiadomo 
nic na ich temat, a ich poznanie może mieć duże znacznie praktyczne w planowaniu i realizowaniu prac 

rekultywacyjnych. Jednym z czynników warunkujących wzrost roślin oraz ich odporność na stres, jest 

aktywność organizmów glebowych (Frouz i in. 2008). Wpływa ona w znaczący sposób na funkcjonowanie 
ekosystemów lądowych. Kluczowe zadanie mezofauny polega na rozdrabnianiu, humifikowaniu i mineralizacji 

martwej materii organicznej. Wpływa ona na przestrzenne przemieszczanie się substancji glebowej, zarówno 

mineralnej, jak i organicznej, tym samym przyczyniając się do rozprzestrzeniania się mikroorganizmów, 
bakterii i grzybów (Kasprzak 1971).  

Cele pracy  

Celem pracy było sprawdzenie czy istnieją różnice w liczebności wazonkowców i nicieni w płatach roślinności 

zdominowanych przez wybrane gatunki roślin zielnych na zwałowiskach skały płonnej. Sprawdzenie czy 
liczebność mezofauny (odpowiednio nicieni i wazonkowców) jest związana z różnorodnością gatunkową. 

Wyniki i ich omówienie  

Porównanie płatów zdominowanych przez różne gatunki roślin zielnych nie wykazało różnic w liczebności 
nicieni (Kruskal-Wallis test 1,9432, df = 4, p = 0.7462) oraz wazonkowców (11,374, df = 12, p = 0.4972). 

Wykazano istotną, pozytywną korelację między liczbą nicieni, a procentowym pokryciem gatunków 

dominujących roślin (rs=0.49, p<0.05). Również istotną statystycznie zależność wykazano między łącznym 

pokryciem roślin i mchów a liczebnością nicieni (rs=0,5, p<0.05). Stwierdzono istotną statystycznie korelację 
między 1)pokryciem gatunków dominujących, a liczebnością wazonkowców (rs=0.54, p<0.01), a także 2) 

między suchą masą pozostałych roślin, a liczebnością wazonkowców (rs=0.45, p<0.05) oraz 3)procentowym 

pokryciem roślin zielnych, a liczebnością wazonkowców (rs=0.59, p<0.01). Stwierdzono marginalnie istotną 
zależność między różnorodnością gatunkową płatów roślinności, mierzoną wartością wskaźnika Shannona-

Wiener’a a liczebnością wazonkowców (rs=0.31, p=0.05).  

Wnioski  
Nie wykazano istotnych różnic w liczebności nicieni w płatach zdominowanych przez różne gatunki roślin 

zielnych. Stopień procentowego pokrycia gatunku dominującego, łączne procentowe pokrycie roślin i mchów, 

wielkość suchej masy, pokrycie ogólne roślin zielnych istotnie wpływa na liczbę wazonkowców.  
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Introduction 

The importance of biodiversity for ecosystem functioning has been emphasized in many papers (Lavergnei et al. 

2010). However, the mechanisms of interdependence among different trophic levels are little understood. In 
ecosystems which have been altered and transformed by human activity such knowledge would be of a great 

practical importance in planning and reclamation practice. Plant (vegetation) growth and its resistance to stress 

is determined by the activity and diversity of soil organisms (Frouz et al. 2008). Soil animals constitute 

a significant impact on the functioning of soil-land ecosystems. It affects the spatial movement of the soil 
material, both mineral and organic, thereby contributing to the spread of microorganisms, bacteria and fungi 

(Kasprzak 1971). The key task of mesofauna is to crush, humify and mineralize dead organism to organic 

matter.  

Aims of the work  
To investigate whether there are differences in the number of Enchytraeidae and Nematodes in soil substratum 

collected from underneath patches of vegetation dominated by selected herbaceous species on coal mine waste 

sites.  

Results and discussion 

Comparison of patches dominated by different herbaceous species did not show any differences in the number 

of nematodes (Kruskal-Wallis test 1.9432, df = 4, p = 0.7462) and vetiver species (11.374, df = 12, p = 0.4972). 
A significant positive Spearman rank correlation was found between the number of nematodes and the 

percentage cover of dominant plant species (rs=0.49, p<0.05). Also, statistically significant correlations were 

found between total plant cover and moss and nematode abundance (rs=0,5, p<0.05). There was a statistically 
significant correlation between 1) the cover of the dominant species and the number of vetiver species (rs=0.54, 

p<0.01) and 2) between the dry weight of the accompanying plants and the number of vetiver species (rs=0.45, 

p<0.05), also 3) percentage cover of herbaceous plants and the number of vetiver species (rs=0.59, p<0.01). 

There was a negligible correlation between the species diversity of flora species, measured by the Shannon-
Wiener Index and the number of vetiver species (rs=0.31, p=0.05). 

Conclusions 

No significant differences were found in the number of nematodes in patches dominated by various herbaceous 
species. The percentage cover of the dominant species, total percentage cover of plants and mosses, the dry 

matter content and the general cover of herbaceous plant species significantly affected the number of vetiver 

species. 
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