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Wstęp  

Intensywny rozwój górnictwa węgla kamiennego, trwający od XVII w., przyczynił się do znacznego 
przeobrażenia naturalnych elementów środowiska przyrodniczego oraz doprowadził do powstania nowych 

sztucznych form antropogenicznych, takich jak zwałowiska odpadów pogórniczych (Maciak 2003). Ważną rolę 

w zasiedlaniu tych terenów pełnią trawy (Rostański i Woźniak 2007). Posiadają one znaczne możliwości 
adaptacji do różnych, często skrajnych, warunków siedliskowych, co zwiększa ich sukces kolonizacyjny, 

dlatego są niezwykle przydatne w rekultywacji nieużytków poprzemysłowych (Frey 2000).  

Cele pracy  
Przedstawienie zróżnicowania florystycznego fitocenoz zdominowanych przez wybrane gatunki traw na 

zwałowiskach karbońskiej skały płonnej oraz określenie czynników odpowiadających za to zróżnicowanie. 

Wyniki i ich omówienie  

W wyniku hierarchicznej klasyfikacji 70 poletek badawczych wyróżniono 5 grup zbiorowisk z dominacją różnych 
gatunków traw takich jak: trzcinnik piaskowy (Calamagrostis epigejos); wiechlina spłaszczona (Poa compressa); 

kostrzewa czerwona (Festuca rubra); kostrzewa trzcinowata (Festuca arundinacea); trzcina pospolita (Phragmites 

australis). W wyróżnionych fitocenozach odnotowano od 3 do 15 gatunków diagnostycznych z wysoką wiernością 
(phi > 50) do danego zbiorowiska i były to: Festuca rubra, Festuca arundinacea, Poa compressa czy Phragmites 

australis. Poszczególne grupy zbiorowisk różniły się udziałem ilościowym i jakościowym gatunków 

reprezentujących różne grupy siedliskowe. W płatach zbiorowisk zFestuca rubra czy F. arundinacea wyższy 

udział w pokryciu miały gatunki łąkowe, w płatach z dominacją Poa compressa gatunki murawowe a w płatach 
zbiorowiska z Calamagrostis epigejos wieloletnie gatunki ruderalne. Analiza DCA z wykorzystaniem pasywnie 

nałożonych liczb Ellenberga wykazała zróżnicowanie roślinności związane z nasłonecznieniem (L) oraz żyznością 

podłoża (N) (wzdłuż I osi DCA) oraz wilgotnością (F) (wzdłuż II osi DCA). Porównując poszczególne 
zbiorowiska pod względem wskaźników liczbowych Ellenberga wykazano, że istotnie różnią się zbiorowiska 

Phragmites australis ze względu na preferencje siedliskowe gatunków względem wilgotności, wyższej zasobności 

w składniki pokarmowe i przywiązanie gatunków do miejsc ocienionych. Istotne różnice pod względem wartości 
wskaźnika świetlnego (L) i wskaźnika wilgotności (F) wystąpiły pomiędzy zbiorowiskiem Phragmites australis, 

a zbiorowiskami, gdzie pokrycie powyżej 20% osiągały takie gatunki jak: Poa compressa i Festuca rubra. 

W składzie florystycznym zbiorowisk z wiechliną spłaszczoną oraz kostrzewą czerwoną przeważały gatunki 

preferujące pełne światło i suchsze podłoża. Natomiast kompozycję florystyczną zbiorowiska z trzciną pospolitą 
tworzą gatunki preferujące miejsca bardziej ocienione, i wilgotne. Pod względem wskaźnika żyzności N, istotne 

różnice wystąpiły w płatach z dominacją Phragmites australis, w których odnotowano gatunki siedlisk 

zasobniejszych w azot a zbiorowiskami, gdzie dominantami były Poa compressa, Festuca rubra, F. arundinacea 
(preferujące miejsca mniej zasobne w azot). Pod względem wskaźnika odczynu gleby (R) w płatach zbiorowiska 

z luźnokępową trawą Poa compressa wyższy udział mają gatunki preferujące podłoża zasadowe w porównaniu 

z fitocenozami, którym fizjonomię nadają Festuca rubra, Festuca arundinacea czy Phragmites australis. 

Wnioski  

W oparciu o kryterium florystyczne wyróżniono 5 zbiorowisk roślinnych zdominowanych przez gatunki traw 

i budowane przez gatunki o zróżnicowanych preferencjach względem nasłonecznienia, wilgotności oraz 

żyzności podłoża, produktywności. Znajomość biologii i ekologii gatunków traw, jak również reguł zrzeszania 
się gatunków w zbiorowiskach roślinnych może być wykorzystana w rekultywacji terenów poprzemysłowych.  
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Introduction  
Intense development of coal mining that started in the 17

th
 century has contributed to significant transformations of 

the natural environment and has resulted in the emergence of new anthropogenic forms, such as mine waste dumping 

areas (Maciak, 2003). Grasses play an important role in the colonization of such areas is (Rostański and Woźniak, 

2007). They have a lot of morphological, physiological and ecological traits that enable them to adapt to often 
extreme habitat conditions, thus grasses can be very useful when planning reclamation works on post-industrial 

wastelands (Frey 2000, Woźniak 2010).  

Aims of the work  
To present the floristic differentiation of phytocoenoses dominated by selected grass species on waste heaps of 

carboniferous gangue, and to determine which factors are responsible for this differentiation. 

Results and discussion 

Hierarchical classification of 70 sample plots enabled us to distinguish 5 groups (clusters) of communities 
dominated by grasses such as wood small-reed (Calamagrostis epigejos); flattened meadow-grass (Poa 

compressa); red fescue (Festuca rubra); tall fescue (Festuca arundinacea) and common reed (Phragmites 

australis). From 3 to 15 diagnostic species were found in each community. High fidelity (phi > 50) to a given 
community had such grass species as: Festuca rubra, Festuca arundinacea, Poa compressa or Phragmites 

australis. Communities differed in terms of their quantitative and qualitative share of species representing 

various ecological groups. In plant communities with a higher abundance of Festuca rubra or F. arundinacea 
more meadow species were present. In communities dominated by Poa compressa more grassland species were 

present. In contrast in the Calamagrostis epigejos community more perennial ruderal species were found. The 

DCA analysis with passively projected mean Ellenberg’s Indicator Values calculated for sample plots showed 

a differentiation in vegetation connected with light (L) and soil fertility (N) (along I DCA axis) and moisture (F) 
(along II DCA axis). Species occurring in the Phragmites australis community prefer soils richer in nitrogen 

and sites with lower insolation. Significant differences were detected between the Phragmites australis 

community and patches with abundances of more than 20% of the species Poa compressa and Festuca rubra. 
The floristic composition of patches with Poa compressa and Festuca rubra was comprised of species with a 

preference for full light and dry soils. In contrast, the florist composition of communities with common reed 

Phragmites australis consist of species that prefer shady places and wet soils. Significant differences were 
found in the floristic composition of the Phragmites australis community, in which species occur which demand 

more nitrogen, whereas the majority of species in communities dominated by Poa compressa, Festuca rubra, F. 

arundinacea prefer a lower nitrogen concentration in the soil. In comparison phytocoenoses with a high 

abundance of Festuca rubra, Festuca arundinacea or Phragmites australis in the floristic composition of Poa 
compressa community more species that prefer alkaline soils were f. 

Conclusions  

Based on the floristic criterion, 5 plant communities dominated by different grass species were distinguished. 
Apart from diagnostic species, communities differ in their quantitative and qualitative share of species 

belonging to different ecological groups (meadow, segetal, ruderal, grassland) and their preferences in terms of 

light, moisture, soil fertility and productivity. Knowledge of the biology and ecology of grass species, as well 

as, on the community assembly rules may be used in the reclamation of these discussed areas. 
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