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Wstęp  
Biomasa to substancja organiczna, która powstaje w wyniku procesu fotosyntezy (Wisz, Matwiejew 2005). Na 

produkcję biomasy ma wpływ wiele czynników, takich jak np. właściwości gleby, faza rozwojowa rośliny 

i odporność na szkodniki. Wpływ czynników siedliskowych na produkcje biomasy był przedmiotem licznych 

badań (Rydałowski 2013). Jedną z najczęściej dyskutowanych w literaturze jest zależność pomiędzy biomasą, 
a różnorodnością biologiczną. W systemach naturalnych jest negatywnie skorelowana (trade off) (Lasky i in. 

2014). Natomiast brak jest danych dotyczących zależności pomiędzy biomasą roślin, a parametrami różnorodności 

biologicznej, w obrębie płatów roślinności spontanicznie rozwijającej się na siedliskach przekształconych i/lub 
stworzonych przez człowieka tak jak np. zwałowiska odpadów pogórniczych.  

Cele pracy  

Praca ma na celu pokazanie, 1) czy i jak różni się biomasa powstająca w płatach roślinności zdominowanych 
przez różne gatunki roślin naczyniowych, 2) czy i które czynniki siedliskowe oraz parametry różnorodności 

biologicznej, wpływają na zróżnicowanie produkcji biomasy wybranych gatunków roślin naczyniowych, 

w płatach roślinności spontanicznie rozwijającej się na zwałowiskach pogórniczych. 

Wyniki i ich omówienie  
Stwierdzono, że świeża biomasa (X

2 
=101, df = 11, p<0,0001) jak i sucha biomasa (X

2 
= 141,5, p<0,0001) 

gatunków dominujących różni się między analizowanymi gatunkami dominującymi. Największą biomasę 

stwierdzono w płatach zdominowanych przez Phragmites Australis, a najmniejszą w płatach z dominacją Poa 
compressa. Podobne wyniki uzyskano w odniesieniu do suchej biomasy. Przeprowadzone analizy wykazały, że 

sucha biomasa gatunków dominujących jest ujemnie skorelowana z wartościami badanych wskaźników 

różnorodności odpowiednio: D,E,H (rs=-0,43, -0,53, -0,32, p<0,0001) oraz z wilgotnością gleby (rs=-0,14, 

p=0,01). Najwyższą wartość wskaźnika jednorodności gatunkowej (E) odnotowano w płatach zdominowanych 
przez Daucus carota i Poa compressa (0,74 i 0,73), a najmniejszą w płatach zdominowanych przez 

odpowiednio: Calamagrostis epigeios i Tussilago farfara (0,60 i 0,64). Najwyższą wartość wskaźnika 

Shannona-Wienera (H) odnotowano w płatach Poa compressa (1,98) i Daucus carota (1,82), istotnie mniejszą 
u Calamagrostis epigejos (1,43), a najmniejszą w płatach Tussilago farfara (1,33). Średnio najwięcej gatunków 

towarzyszących (M = 14) występowało w płatach z dominacją Poa compressa i Daucus carota (12) 

Calamagrostis epigejos (11) a najmniej w płatach z Tussilago farfara (8). 

Wnioski  

Wstępne analizy wydają się wskazywać, że na siedliskach przekształconych i/lub stworzonych przez człowieka, 

takich jak zwałowiska odpadów pogórniczych, ma zastosowanie reguła mówiąca o tym, że produkcja biomasy 

gatunku dominującego jest tym większa im mniejsza jest różnorodność biologiczna. Uzyskane wyniki wskazują 
również, że biomasa jest wyższa gdy siedlisko jest suchsze. 
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Introduction  
Biomass is an organic substance that is produced as a result of the process of photosynthesis (Wisz, Matwiejew 

2005). Biomass production depend on many habitat factors such as soil properties, plant growth and pest 

resistance (Rydałowski 2013). One of the most discussed in the literature is the relationship between biomass 
and biodiversity. In natural systems it is negatively correlated (trade off) (Lasky i in. 2014). On man-made 

habitats such as, for example, post-mining waste dumps, there is no data on the relationship between plant 

biomass and biodiversity parameters within spatial patches of spontaneously growing vegetation. 

Aims of the work  
The work aimed to show 1) if biomass varies in patches of vegetation dominated by different species of vascular 

plants, 2) which habitat factors and biodiversity parameters influence the variety of biomass produced by 

selected species of vascular plants in spontaneously developed patches of vegetation on post-mining heaps. 

Results and discussion 

It was found that fresh biomass (Kruskal-Wallis test, X
2 

=101, df = 11, p<0.0001) as well as dry biomass (X
2 

= 

141.5, p<0,0001) of dominant species is different in patches of the most frequent vegetation types. The highest 

biomass was found in patches dominated by Phragmites australis, and lowest in patches dominated by Poa 
compressa. Similar results have been obtained with respect to dry biomass. The Spearman rank correlation 

showed that the dry biomass of the dominant species is negatively correlated with the values of the tested 

diversity indices: D, E, H (rs=-0.43, -0.53, -0.32, p<0.0001) and with soil moisture (rs=-0.14, p=0.01). The 
highest value for the species homogeneity index (E) was recorded in patches dominated by Daucus carota and 

Poa compressa (0.74 and 0.73), and lowest in patches dominated by: Calamagrostis epigeios and Tussilago 

farfara (0.60 and 0.64)respectively. The highest value for the Shannon-Wiener (H) index was recorded in 
patches of Poa compressa (1.98) and Daucus carota (1.82), significantly less in Calamagrostis epigejos (1.43), 

and lowest in patches of Tussilago farfara (1.33).  

On average the highest number of accompanying species (N = 14) occurred in patches dominated by Poa 

compressa and Daucus carota (12) Calamagrostis epigejos (11) and lowest in patches with Tussilago farfara 
(8). 

Conclusions  

Preliminary analyzes revealed that in transformed habitats and on man-made sites such as post-mining waste 
biomass production of the dominant species is negatively correlated with biodiversity. The results also show 

that biomass is higher when the habitat is dry. 
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