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Wstęp  

Zwałowiska karbońskiej skały płonnej powstające po wydobyciu węgla kamiennego, charakteryzują się trudnymi 
warunkami (silne nasłonecznienie, niedobór wody oraz składników pokarmowych, zasolenie, gruboziarniste 

podłoże), które utrudniają rekultywację tych terenów, czy ich docelowe zagospodarowanie. Ważne wydaje się 

więc obok wykonania technicznych zabiegów rekultywacji poznanie procesów przyrodniczych, w tym 
zróżnicowania roślinności, która spontanicznie rozwija się na danym terenie w aspekcie wykorzystania danych 

na temat biologii gatunków w skutecznej rekultywacji tych terenów (Woźniak 2010). 

Cele pracy  
Przedstawienie zróżnicowania florystycznego fitocenoz występujących na zwałowiskach karbońskiej skały 

płonnej oraz określenie czynników, które odpowiadają.za ich zróżnicowanie  

Wyniki i ich omówienie  

Klasyfikacja danych florystycznych z 144 poletek badawczych pozwoliła na wyróżnienie 9 typów zbiorowisk, 
w których gatunkami diagnostycznymi a często dominantami czy współdominantami były gatunki rodzime 

(Chamaenerion palustre, Daucus carota, Centaurea stoebe, Lotus corniculatus, Tussilago farfara, Melilotus 

alba) lub obce (Erigeron annuus, Matricaria maritima subsp. inodora, Solidago gigantea). Poszczególne typy 
zbiorowisk różniły się udziałem ilościowym i jakościowym gatunków reprezentujących różne grupy 

siedliskowe oraz pod względem preferencji siedliskowych budujących je gatunków. Analiza DCA z pasywnie 

nałożonymi wartościami wskaźników Ellenberga wykazała gradient związany ze światłem, składem 

granulometrycznym podłoża, odczynem, wilgotnością gleby oraz zawartością humusu. Natomiast II oś DCA 
była istotnie skorelowana z odczynem gleby oraz produktywnością (Ellenberg i in. 1992). Istotne różnice pod 

względem wartości wskaźnika wilgotności (F) stwierdzono pomiędzy zb. Solidago gigantea a zb. Tussilago 

farfara. W składzie pierwszego wyższy udział mają gatunki przywiązane do podłoży silnie wilgotnych, 
natomiast w przypadku zb. Tussilago farfara przeważają gatunki preferujące miejsca suche. Gatunki budujące 

zb. Centaurea stoebe preferują siedliska silnie nasłonecznione, natomiast kompozycję florystyczną zb. 

Matricaria maritima subsp. inodora tworzą głównie gatunki cieniolubne. Pod względem wartości wskaźnika 
żyzności (N), największe różnice wykazuje zb. Erigeron annuus (przeważają gatunki preferujące miejsca 

zasobne w N) w porównaniu ze zb. Chamaenerion palustre (kompozycję florystyczną zb. tworzą gatunki 

przywiązane do siedlisk mniej żyznych). Pod względem wartości wskaźnika kwasowości (R), zb. Chamaenerion 

palustre w porównaniu do zb. Lotus corniculatus wyróżnia się wysokim udziałem gatunków preferujących 
silnie zasadowy odczyn podłoża. Istotne różnice odnotowano między zb., w których dominantami były Erigeron 

annuus i Lotus corniculatus (przeważają w nich gatunki preferujące wyższą zawartość humusu) a zb. z Centaurea 

stoebe, Melilotus alba oraz Chamaenerion palustre, w których składzie florystycznym występują gatunki 
przywiązane do podłoży mniej zasobnych w materię organiczną. Przy wskaźniku granulometrycznym gleby (D), 

istotne różnice wykazano pomiędzy zb. Matricaria maritima subsp. inodora (gatunki budujące to zb. preferują 

w większości gliny piaszczyste i utwory pylaste), a zb. Centaurea stoebe (gatunki związane z bardziej gruboziarnistym 
podłożem).  

Wnioski  

W oparciu o kryterium florystyczne wyróżniono 9 typów roślinności i wykazano różnice w preferencjach 

siedliskowych tworzących je gatunków względem. Dzięki uzyskanej w trakcie badań wiedzy tereny 
poprzemysłowe, charakteryzujące się często niską wartością przyrodniczą i produkcyjną, mogą nabrać 

różnorodnych walorów przyrodniczych, czy też np. estetycznych. 
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Introduction  
Coal mine spoil heaps are characterized by harsh conditions such as strong isolation, scarcity of water and 

nutrients, salinity, coarse substrate, that hinder the reclamation of these areas. It is important to gain knowledge 

about natural processes and the vegetation, which develops spontaneously in a given area in order to use it in 

effective reclamation of degraded areas (Woźniak 2010). 

Aims of the work  
To demonstrate floristic diversity within phytocoenoses dominated by selected annual or perennial species on 

coal-mine spoil heaps and to investigate the factors which are responsible for this diversity.  

Results and discussion 

Classification of the collected floristic data (144 sample plots) allowed us to distinguish 9 types of plant 

communities, in which dominants or co-dominants were native species (Chamaenerion palustre, Daucus carota, 

Centaurea stoebe, Lotus corniculatus, Tussilago farfara, Melilotus alba) or species of foreign origin (Erigeron 
annuus, Matricaria maritima subsp. inodora, Solidago gigantea). The types of vegetation differed from each 

other in terms of the quantitative and qualitative share of species representing different ecological groups and 

having different ecological preferences. DCA analysis with passively projected Ellenberg’s indicator values 
showed gradient connected with light, granulometric composition, soil reaction, moisture and humus content 

(Ellenberg et al. 1992). Significant differences were found between the Solidago gigantea community and that 

of the Tussilago farfara community in terms of soil moisture. The floristic composition of the first one is 
composed mainly of species preferring strongly moist soils, while the species in the Tussilago farfara 

community prefer dry soils. Species that make up the Centaurea stoebe community prefer highly insolated 

habitats, while the floristic composition of the Matricaria maritima subsp. inodora community is mainly 

composed of species preferring shaded sites. The Erigeron annuus community is composed mostly of species 
preferring soils rich in N in comparison with the Chamaenerion palustre community who’s floristic 

composition is made up of species confined to less fertile habitats. In terms of soil acidity (R), the 

Chamaenerion palustre community, in comparison with the Lotus corniculatus community, is distinguished by 
a higher share of species that prefer strongly alkaline soils. Significant differences were found between 

communities in which the dominants were Erigeron annuus or Lotus corniculatus (most species prefer a 

substratum with higher humus content) from the communites of Centaurea stoebe , Melilotus alba and 
Chamaenerion palustre , whose floristic composition is made up of species confined to less organic substrates. 

Significant differences were found between the communities of Matricaria maritima subsp. inodora and 

Centaurea stoebe in terms of granulometric composition of the substratum. The community of Matricaria 

maritima subsp. inodora is composed of species that prefer mostly sandy clays and dusty plastics, whereas the 
species of the Centaurea stoebe community are confined to more coarse substrata. 

Conclusions  

Based on their floristic criterion 9 types of vegetation were distinguished that differed in terms of the ecological 
preferences of their constituents in terms of light, moisture, acidity, organic matter content and granulometric 

composition. Owing to the knowledge gathered on their vegetation diversity, post-industrial sites areas often 

characterized by low natural values but can take a variety of natural or aesthetic values and can provide a variety 

of ecological services. 
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