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Wstęp  
Wilgotność podłoża jest dynamicznym związkiem między klimatem, procesami zachodzącymi w podłożu 

a roślinnością. Jej zmienność i dynamika warunkowane są 1) parametrami strukturalnymi podłoża, np. składem 

granulometrycznym, zawartością węgla organicznego i 2) parametrami roślinności np. biomasą części nad- 
i podziemnych roślin, grupami funkcyjonalnymi gatunków, różnorodnością gatunkową (Fischer i in. 2015). 

Zmiana pokrycia terenu, przez określony typ roślinności, najczęściej prowadzi do modyfikacji całościowego 

bilansu wody w podłożu na określonym obszarze, wpływa na funkcjonowanie całych ekosystemów oraz 

warunkuje przebieg i skuteczność regeneracji tych terenów (Tokumoto i in. 2014). Zatem istotna jest znajomość 
czynników regulujących zmienność zawartości wody w glebie, jako czynnika warunkującego, poza wzrostem 

roślinności i jej zróżnicowania, trwałe zagospodarowanie powierzchni m.in. terenów przekształconych 

(Stalmachova, Sierka 2014) z uwzględnieniem szeroko pojętej bioty funkcjonującej w podłożu w ścisłym 
związku z roślinnością (Sylvain, Wall 2011).  

Cele pracy  

Głównym celem pracy jest określenie zależności pomiędzy wilgotnością podłoża a typem roślinności dominującej 

(grup funkcjonalnych roślin), kształtującej się w sposób spontaniczny na zwałowiskach odpadów pogórniczych. 

Wyniki i ich omówienie  

Średnie pokrycie 19 gatunków dominujących na 297 poletakch rozmieszczonych na 4 badanych obiektach 

wynosiło 38,6%. Badane zwałowiska odpadów pogórniczych nie różnią się istotnie statystycznie pomiędzy sobą 
pod względem procentowego udziału gatunków dominujących (H=1,772354, p≤0,6210) w pokrywie roślinnej 

i produkcji biomasy (H=7,435227; p ≤0,0592). Natomiast wigotność podłoża (WL) jest istotnie różna na 

każdym z nich (WL: H=74,37348; p≤0,0000; PW: H=80,00427; p≤0,0000). Stwierdzono, że miejsca, gdzie 
dominowały trawy m.in. Festuca arundinacea, F. rubra, Poa compressa były bardziej suche (średnia WL-

2,49%) niż te, gdzie dominowały rośliny dwuliścienne m.in. Chamaenerion palustre. Phragmites australis 

(średnia WL-4,29%). Przy czym najniższą pojemnością wodną (PW) wykazywały się miejsca występowania 

Phragmites australis (średnia PW=29,27%) a najwyższą tereny z dominacją Erigeron annuus czy 
Tripleurospermum inodorum (średnia PW=49,17%). Pomiędzy analizowanymi parametrami wykazano, że wraz 

ze wzrostem wilgotności maleje procentowy udział gatunków dominujących (R=-0,1280 p≤0,0273) a zwiększa 

się PW (R=0,4211; p≤0,0000). Nie stwierdzono istotnej zależności pomiędzy WL a biomasą gatunków 
dominujących dla obu grup funkcjonalnych – traw (p≤0,3737) i roślin dwuliściennych (p≤0,8787). Wyniki 

analizy PCA wskazują, że WL i PW są dodatnio skorelowane z drugą osią i wyjaśniają odpowiednio 74% i 59% 

wariancji a udział gatunków dominujących i ich biomasa z osią pierwszą (52% wariancji).  

Wnioski  

Do trwałego i skutecznego zagospodarowania terenów przekształconych należy wykorzystywać trawy a w drugiej 

kolejności lub jako uzupełnienie, rośliny dwuliścienne. Pomimo faktu, że wilgotność nie odgrywa istotnej roli dla 

produkcji biomasy traw, to w przygotowaniu planów rekultywacji/zagospodarowania należy uwzględnić rolę 
biomasy roślin (również dwuliściennych) dla rozwoju organizmów glebowych. 
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Introduction  
Ground moisture is the result of a dynamic relationship between climate, processes in the soil and vegetation. Its 

variability and dynamics are determined by: 1) structural parameters of the substrate, e.g. granulometric composition, 

organic carbon content and 2) vegetation parameters, e.g. biomass of over-and-underground plant parts, functional 
groups of species, species diversity (Fischer et al. 2015). Changein land cover by a certain type of vegetation usually 

leads to a modification of the total water balance in the substrate of a given area. Thisaffects the functioning of 

entire ecosystems, and determines the course and effectiveness of the regeneration of these areas (Tokumoto et al. 

2014). Therefore, it is important to know the factors regulating variations in soil water content, as the water 
content is the determinant, together with the diverse vegetation for the effective management of the surface of 

these transformed sites. Management of such areas has to take into account the broadly understood biota 

functioning in the substrate in close relation to the vegetation (Stalmachova & Sierka 2014, Sylvain & Wall 2011). 

Aims of the work  
The main aim of the work was to determine the relationship between the moisture content of the substrate and the 

dominant type of vegetation (its functional group), spontaneously developed on the post-mining waste heaps. 

Results and discussion 
The average cover abundance of 19 dominant species was 38.6% found in 297 sample plots on 4 studied sites 

on coal mine spoil heaps. The post-coal mine waste sites are not statistically significantly different in terms of 

the percentage participation of the dominant species (H=1.772354, p≤0.6210) in their vegetation cover and in 
terms of their biomass production (H = 7.435227 p ≤0.0592). While, substrate moisture (WL) was significantly 

different on each of them (WL: H=74,37348, p≤0,0000, PW: H=80,00427, p≤0,0000). It was been found that 

plots where grasses were the dominant species, (such as Festuca arundinacea, F. rubra, Poa compressa) were 
more dry (mean soil-substrate moistures WL-2.49%) than those dominated by dicotyledonous plants such as 

Chamanaerion palustre. While, the lowest water content (PW), was recorded in soil-substrate collected from 

patches dominated by Phragmites australis (mean water content PW = 29.27%) and the highest was recorded in 

soil-substrate collected from patches dominated by Tripleurospermum inodorum (mean PW = 49.17%). It has 
been shown that as the humidity increases, the percentage of dominant species decreases (rs=-0,128021 

p≤0,0273) and PW increases (rs=0,4211, p≤0,0000). There was no significant relationship between WL (soil-

substrate moistures) and biomass of dominant species for both functional groups – grasses (p≤0,3737) and 
dicotyledonous plants (p≤0,8787). Results of PCA analysis indicate that WL (soil-substrate moistures) and PW 

(water content) are positively correlated with the second axis and explain respectively 74% and 59% of the 

variance and hare of dominant species and their first-axis biomass (52% variance). 

Conclusions  

The use of grass for the sustainable and effective management of restored land is required, with the 

supplementary use of dicotyledonous plant species. Despite the fact that humidity does not play a significant 

role in the production of grass biomass, the role of plant biomass (also dicotyledonous) in the development of 
soil organisms needs to be taken into account in the preparation of land reclamation. 
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