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.aWoOLFkL 8QLwHrs\WHW /XEHOskL -aQa 3awáa ,,
Streszczenie. &HOHP QLQLHMszHJo oSraFowaQLa MHsW SrzHGsWawLHQLH zPLaQ roĞOLQQoĞFL s\QaQ
WroSLMQHM /XEOLQa MakLH zaszá\ w okrHsLH SrzHszáo  OaW : W\P FHOX skoQIroQWowaQo EaGa
QLa SrowaGzoQH w OaWaFK ± z w\QLkaPL EaGaĔ w\koQaQ\FK w OaWaFK ±
L  SrzHz SroI ' )LMaákowskLHJo >@ 3orywQaQLH wskazXMH Qa zPLaQĊ zryĪQLFowaQLa
sSoW\kaQ\FK zELorowLsk 2EsHrwXMH sLĊ XEoĪHQLH zHsSoáyw sHJHWaOQ\FK z kOas\ Stelarietea
mediae zwLązaQ\FK z XSrawaPL roOQ\PL z  Go  Fo MHsW koQsHkwHQFMą PaOHMąFHM roOL PLa
sWa Mako SroGXFHQWa Ī\wQoĞFL a WakĪH wLąĪH sLĊ zH sWosowaQLHP wLĊkszHM LOoĞFL ĞroGkyw
FKHPLFzQ\FK oraz oGáoJowaQLHP W\FK WHrHQyw 1LHPaO LGHQW\FzQH MHsW OLFzEa zELorowLsk
rXGHraOQ\FK zwLązaQ\FK zH ĞPLHWQLskaPL w\s\SLskaPL zLHPL ± zaQoWowaQo MHG\QLH wzrosW
z  Go  Fo w\QLka z LQQ\FK sWaQGarGyw EXGowOaQ\FK $OH PaOHMH XGzLaá SowLHrzFKQLow\
W\FK zELorowLsk w kraMoErazLH PLasWa =aQoWowaQo wzrosW zELorowLsk w\sWĊSXMąF\FK Qa
QLHXĪ\WkaFK oraz WHrHQaFK zLHOHQL z  Go  ,QWHrHsXMąFH MHsW SoMawLaQLH sLĊ zELorowLsk Go
sWosowaQ\FK Go GXĪHJo zasoOHQLa oraz oGSorQ\FK Qa skaĪHQLH JOHE\ sXEsWaQFMaPL FKHPLFz
Q\PL 3oPLPo zPLaQ w w\sWĊSowaQLX L zryĪQLFowaQLX zELorowLsk s\QaQWroSLMQ\FK QaGaO
oGJr\waMą oQH zQaFząFą roOĊ w kraMoErazLH PLasWa L SowLQQ\ zosWaü w\korz\sWaQH w Wwo
rzHQLX HkoOoJLFzQHJo s\sWHPX PLasWa L wGraĪaQLX LGHL MHJo zrywQowaĪoQHJo rozwoMX
Abstract. 6WXG\ SHrIorPaQFH FKaQJHs oI s\QaQWroSLF YHJHWaWLoQ LQ /XEOLQa wKaW SassHG LQ
SHrLoG PorH  \Hars ,Q WKLs aLP was FoQIroQWHG LQYHsWLJaWLoQs was PaGH LQ ± wLWK
rHsXOWs oI LQYHsWLJaWLoQs H[HFXWHG LQ ± aQG  E\ SroI WKH ' )LMaákowskLHJo
&oPSarLsoQ sKows oQ FKaQJH GLIIHrHQWLaWLoQ KaSSHQHG LQ s\QaQWroSLF FoPPXQLW\ :H was
oEsHrYHG JHWWLQJ rHGXFWLoQ sHJHWaO FoPPXQLW\ IroP Stelarietea mediae IroP  Wo  ,W Ls
WKH FoQsHTXHQFH WKH GLPLQLsKLQJ SarW oI FLW\ as PaQXIaFWXrHr oI IooG as wHOO as O\LQJ
IaOOow WKHsH WHrraLQs $OPosW LGHQWLFaO WKH sXSHr¿FLaO FKaQJHs oQ rXGHraO FoPPXQLW\ TKLs Ls
$GUHV GR NRUHVSRQGHQFML ± &RUUHVSRQGLQJ DXWKRU GU (ZD7U]DVNRZVND .DWHGUD .V]WáDWRZDQLD
.UDMREUD]X.DWROLFNL8QLZHUV\WHW/XEHOVNL-DQD3DZáD,,XO.RQVWDQW\QyZ+/XEOLQ
HPDLOHWU]DVNRZVND#NXOSO



E. Trzaskowska

FoQQHFWHG IroP rHGXFWLoQ rHIXsH JroXQG GXPS JroXQG GLIIHrHQW EXLOGLQJ sWaQGarGs ,W JrHw
XS IroP  Wo  EXW WKHLr SarW GLPLQLsKHs LQ sFHQHr\ oI FLW\ ,W WKH JrowWK oI FoPPXQLW\ was
Kas QoWHG GowQ was sWHSSLQJ oXW oQ wasWH OaQGs as wHOO as LW Jrows JrHHQ IroP  WHrraLQs
Wo  ,QWHrHsWLQJ Ls aGaSWHG aSSHarLQJ s\QaQWroSLF YHJHWaWLoQ Wo OarJH saOLQLW\ as wHOO as
rHsLsWaQW oQ FoQWaPLQaWLoQ soLO FKHPLFaO sXEsWaQFHs ,Q sSLWH FKaQJHs LQ oFFXrrHQFH aQG WKH
GLIIHrHQWLaWLoQ WKH s\QaQWroSLF FoPPXQLW\ WKH\ KaYH sWLOO WKH sLJQL¿FaQW SarW LQ sFHQHr\ oI
FLW\ aQG WKH\ sKoXOG EH XsHG LQ FrHaWLQJ WKH HFoOoJLFaO s\sWHP oI FLW\ aQG LQLWLaWLoQ LGHa
sXsWaLQaEOH GHYHOoSPHQW
SáRZa NOXczRZe zELorowLska s\QaQWroSLMQH zPLaQ\ zrywQowaĪoQ\ rozwyM PLasW
.e\ ZRrGs s\QaQWroSLF FoPPXQLW\ SHrLoG FKaQJHs sXsWaLQaEOH GHYHOoSPHQW

:S7ĉ3
/XEOLQ SoGoEQLH Mak wLHOH PLasW 3oOskL oG GawQa E\á oELHkWHP EaGaĔ roĞOLQQoĞFL
s\QaQWroSLMQHM >6owa L 2OaFzHk @ w\sWĊSXMąFHM Qa WHrHQaFK JGzLH FzáowLHk ĞwLa
GoPLH OXE Srz\SaGkowo zQLszFz\á Sokr\wĊ roĞOLQQą L XWrz\PXMąFHM sLĊ GzLĊkL MHJo LQJH
rHQFML >6XGQLk:yMFLkowska L .oĨQLHwska @ %aGaQLa w W\P zakrHsLH SoGMąá PLQ
)LMaákowskL kWyr\ w  rokX oSXEOLkowaá PoQoJra¿Ċ GoW\FząFą zELorowLsk s\QaQ
WroSLMQ\FK Qa WHrHQLH /XEOLQa : FLąJX QLHPaOĪH  OaW oG W\FK EaGaĔ zazQaFz\á\ sLĊ
GXĪH zPLaQ\ w zaJosSoGarowaQLX PLasWa Srz\sSLHszHQLX XOHJá\ SroFHs\ XrEaQLzaF\MQH
QasWąSLáa aQWroSoJHQLzaFMa szaW\ roĞOLQQHM zPLHQLá sLĊ zasLĊJ zELorowLsk s\QaQWroSLMQ\FK
&HOHP arW\kXáX MHsW SrHzHQWaFMa ¿WoFHQoz s\QaQWroSLMQ\FK /XEOLQa oraz aQaOLza zPLaQ LFK
w\sWĊSowaQLa w FLąJX SrawLH SLĊüGzLHsLĊFLX OaW : SraF\ w\korz\sWaQo SLĞPLHQQLFWwo
z oSLs\waQHJo zakrHsX Mak L EaGaQLa wáasQH
&+A5A.7(5<S7<.A 7(5(18 %A'Aē
:\JOąG PLasWa sSosyE MHJo zaJosSoGarowaQLa aOH WakĪH SowLHrzFKQLa w FLąJX  OaW
XOHJá\ zQaFząF\P zPLaQoP : W\P FzasLH SowLHrzFKQLa /XEOLQa wzrosáa o  kP,
osLąJaMąF , kP 0LasWo w SowLĊkszoQ\FK JraQLFaFK SoGoEQLH Mak w OaWaFK , zJoG
QLH z kOas\¿kaFMą ¿z\FzQoJHoJra¿FzQą, OHĪ\ w rHJLoQLH 1LĪX ĝroGkowoHXroSHMskLHJo,
w SrowLQFML :\Ī\Q\ 3oOskLH, SoGSrowLQFML :\Ī\Qa /XEHOsko/wowska, PakrorHJLo
QLH :\Ī\Qa /XEHOska, PHzorHJLoQaFK 3áaskow\Ī 1aáĊFzowskL, 3áaskow\Ī ĝwLGQLFkL,
:\QLosáoĞü *LHáFzHwska >&KaáXELĔska L :LOJaW , .oQGraFkL @ : zQaFzQ\P
sWoSQLX zPLaQoP XOHJá\ JOHE\ 3oPLPo ĪH )LMaákowskL >@ oraz TXrskL L LQ >@
SoGaMą, LĪ SoQaG  Qa oEszarzH SOaQLsW\FzQ\P sWaQowLą JOHE\ ,±,,, kOas\ ErXQaWQH,
skr\WoELHOLFowH, ELHOLFowH, ParJOH krHGowH, PaG\ , kWyrH są szFzHJyOQLH warWoĞFLowH,
Wo MHGQak w zQaFzQ\P sWoSQLX zwLĊksz\áa sLĊ SowLHrzFKQLa WHrHQyw zaLQwHsWowaQLa
PLHMskLHJo, JGzLH GoPLQXMą JOHE\ SowsWaáH w w\QLkX SroFHsyw XrEaQLzaF\MQ\FK, Wzw
JOHE\ aQWroSoJHQLFzQH, FKarakWHr\sW\FzQH GOa WHrHQyw PLHMskLFK >&zHrwLĔskL L 3raFz
@ ± są XEoJLH w KXPXs, PLkroÀorĊ, PLkroIaXQĊ L Jrz\E\ PLkor\zowH, z QLHGoEorHP
SoWasX, PaJQHzX L IosIorX, zaQLHFz\szFzoQH QS PHWaOaPL FLĊĪkLPL, JrXzHP, zasoOoQH
3oGoEQLH Mak w Srz\SaGkX SHGosIHr\, oG wLHOX OaW zaFKoGzą zPLaQ\ w oErĊELH K\Gros
IHr\ PLasWa 0aMą oQH FKarakWHr MakoĞFLowoLOoĞFLow\ L GoW\Fzą wyG SowLHrzFKQLow\FK
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oraz SoGzLHPQ\FK >6WoFKOak @ =aJĊszFzHQLH EXG\Qkyw oGGzLaáXMH Qa WHrPLkĊ
ĞroGowLska PLHMskLHJo, a s\sWHP zaEXGow\ kszWaáWXMH rywQLHĪ wHwQĊWrzQą F\rkXOaFMĊ
>/HwLĔska @
6XkFHs\wQ\P zPLaQoP SoGOHJa sWrXkWXra XĪ\WkowaQLa WHrHQyw PLasWa 3rzHsWrzHQQ\
XkáaG /XEOLQa SoGoEQLH Mak SrzHG  OaW\ FKarakWHr\zXMH koQFHQWr\FzQH SoáoĪHQLH
wzJOĊGHP KLsWor\FzQHJo FHQWrXP PLasWa =warWa zaEXGowa kaPLHQLF, JĊsWa sLHü XOLF
L QLHwLHOkLH SowLHrzFKQLH WHrHQyw zLHOHQL QLHwLHOH sLĊ zPLHQLá\ =QaFzQLH zwLĊksz\áa
sLĊ SowLHrzFKQLa WHrHQyw zaMPowaQ\FK SrzHz osLHGOa z zaEXGową wLHOokoQG\JQaF\Mą,
kWyrH w OaWaFK  zaFzĊá\ GoSLHro SowsWawaü So zaFKoGQLHM sWroQLH rzHkL %\sWrz\F\
>.oFLXEa @ 2EHFQLH osLHGOa LsWQLHMą wH wsz\sWkLFK FzĊĞFLaFK PLasWa, a QowH EOokL
wzQoszoQH są FzĊsWo SoPLĊGz\ LsWQLHMąFą zaEXGową =LHOHĔ oJraQLFzoQa MHsW Go Paá\FK
SowLHrzFKQL WrawQLkyw oraz SoMHG\QFz\FK QLskLFK krzHwyw OXE GrzHw : OaWaFK 
zQaFzQH SowLHrzFKQLH zaMPowaá\ WHrHQ\ SrzHP\sáowH, skáaGowLska oraz w\EXGowaQH
w LFK SoEOLĪX wĊzá\ L OLQLH koOHMowH =aSroMHkWowaQH w OaWaFK  Qa oErzHĪX PLasWa, SoG
koQLHF XELHJáHJo wLHkX oWoFzoQH zosWaá\ zaEXGowĊ Qow\FK osLHGOL 2EHFQLH wLĊkszoĞü
zakáaGyw SrzHP\sáow\FK XSaGáa, a MHG\QLH FzĊĞü zQaOazáa QowH SrzHzQaFzHQLH 3ozosWaáH
Wworzą WHrHQ\ SoSrzHP\sáowH, kWyrH w GXĪHM PLHrzH SoroĞQLĊWH są SrzHz roĞOLQQoĞü sSoQ
WaQLFzQą 0aáH zakáaG\ SrzHP\sáowH w\sWĊSXMą w ryĪQ\FK FzĊĞFLaFK PLasWa z w\MąW
kLHP ĞryGPLHĞFLa L GzLHOQLF zaFKoGQLFK :ĞryG wLHOX HOHPHQWyw LQIrasWrXkWXr\ PLHMskLHM
szFzHJyOQH zQaFzHQLH Pa rozPLHszFzHQLH GryJ, Fo wLąĪH sLĊ z LQWHQs\wQLH rozwLMaMąFą
sLĊ PoWor\zaFMą 6ą Wo oELHkW\ XFLąĪOLwH GOa ĞroGowLska L orJaQLzPyw Ī\w\FK z raFML
HPLsML KaáasX L sXEsWaQFML FKHPLFzQ\FK, QS roSoSoFKoGQ\FK :zrasWa SowLHrzFKQLa GryJ,
SarkLQJyw L FKoGQLkyw, kWyrH oGFLQaMą QLĪHM OHĪąFH warsWw\ JrXQWX oG oSaGyw aWPosIH
r\FzQ\FK, a WakĪH SowoGXMą sWrXkWXraOQH L IXQkFMoQaOQH rozGzLHOHQLH WHrHQX, SrzHz kWyr\
SrzHELHJaMą
1a SHr\IHrLaFK PLasWa, JGzLH SrzHz OaWa SrowaGzoQa E\áa JosSoGarka roOQa, oEHFQLH
w\sWĊSXMH PozaLka SyO XSrawQ\FK L QLHXĪ\Wkyw, a sSoraG\FzQLH rywQLHĪ zaEXGowa wLHM
ska z GXĪ\PL SoGwyrkaPL, oJroGaPL L saGaPL 1aMFzĊĞFLHM WHrHQ\ WH SrzHzQaFzaQH są SoG
zaEXGowĊ wLOOową Qa Paá\FK ± arow\FK GzLaákaFK oraz osLHGOa GHwHOoSHrskLH FKarak
WHr\zXMąFH sLĊ JĊsWą zaEXGową =ryĪQLFowaQLH W\Syw zaEXGow\ SoFLąJa za soEą ryĪQLFH
w HOHPHQWaFK zaJosSoGarowaQLa, sWwarzaMąF oGPLHQQH XwarXQkowaQLa GOa kszWaáWowaQLa
sLĊ roĞOLQQoĞFL sSoQWaQLFzQHM
=PLaQLH XOHJáa FzĊĞFL WHrHQyw zLHOHQL %arGzo waĪQa GoW\FKFzas zLHOHĔ osLHGOowa
zakáaGaQa w sSosyE SOaQow\ FzĊsWo XOHJa s\QaQWroSLzaFML zH wzJOĊGX Qa skroPQoĞü ĞroG
kyw SrzHzQaFzaQ\FK Qa MHM SLHOĊJQaFMĊ 6kwHr\ L zLHOHĔFH Sokr\waQH są w GXĪHM PLHrzH
QawLHrzFKQLaPL QLHSrzHSXszFzaOQ\PL a roĞOLQQoĞü zaMPXMH WaP QLká\ SroFHQW 1a FPHQWa
rzaFK GoPLQXMą kaPLHQQH JroEowFH, a QLH Mak wFzHĞQLHM JroE\ zLHPQH, Fo WakĪH wSá\wa
Qa XGzLaá roĞOLQ
0A7(5,Aà< , 0(72'<
%aGaQLa WHrHQowH SrowaGzoQo w OaWaFK ± PHWoGą %raXQa%OaQTXHWa
>6FaPoQL @ :\koQaQo  zGMĊü ¿WosoFMoOoJLFzQ\FK Qa SowLHrzFKQLaFK ± Pð
%aGaQLaPL oEMĊWo WHrHQ FaáHJo PLasWa w oEHFQ\FK JraQLFaFK 3oGoEQLH Mak w SraF\
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)LMaákowskLHJo, QLH EraQo SoG XwaJĊ WHrHQyw áąk L SasWwLsk oraz oJroGyw GzLaákow\FK
: PLHĞFLH zH wzJOĊGX Qa FLąJáH zPLaQ\ w sSosoELH zaJosSoGarowaQLa Qa GXĪH WrXGQoĞFL
QaSoW\ka okrHĞOHQLH SowLHrzFKQL zELorowLsk roĞOLQQoĞFL s\QaQWroSLMQHM, GOaWHJo zJoG
QLH z sXJHsWLą .orQasLa >@ okrHĞOoQo MHG\QLH sWrHI\ GoPLQaFML w\sWĊSXMąF\FK ¿Wo
FHQoz 8z\skaQH w\QLkL SorywQaQo z GaQ\PL SrzHGsWawLoQ\PL SrzHz )LMaákowskLHJo
1azHwQLFWwo zELorowLsk roĞOLQQ\FK oraz s\sWHPaW\kĊ SoGaQo za )LMaákowskLP >@,
-aQHFkLP >@ L 0aWXszkLHwLFzHP >@ :\PLHQLaMąF L oSLsXMąF zHsSoá\, XszH
rHJowaQo MH zJoGQLH z LFK Srz\QaOHĪQoĞFLą s\QWaksoQoPLFzQą zaSroSoQowaQą SrzHz
0aWXszkLHwLFza
:<1,.,
%aGaQLa roĞOLQQoĞFL s\QaQWroSLMQHM SozwaOaMą sWwLHrGzLü, ĪH oG OaW  zaszá\ GXĪH
zPLaQ\ 1a SoGsWawLH w\QLkyw EaGaĔ ¿WosoFMoOoJLFzQ\FK oSLsXMąF\FK SoszFzHJyOQH
¿WoFHQoz\ okrHĞOoQo LFK Srz\QaOHĪQoĞü Go  zHsSoáyw L  zELorowLsk roĞOLQQoĞFL s\QaQ
WroSLMQHM 2GQaOHzLoQo  Qow\FK zELorowLsk, a  z oSLs\waQ\FK wFzHĞQLHM QLH zosWaáo
sWwLHGzoQ\FK =PLaQ\ GoW\Fz\á\ rywQLHĪ FzĊsWoĞFL w\sWĊSowaQLa ± ¿WoFHQoz\, oGQoWo
waQH SrzHz )LMaákowskLHJo >@ Mako FzĊsWH, WHraz oGQaMG\waQH są sSoraG\FzQLH L Qa
QLHwLHOkLFK SowLHrzFKQLaFK =PLaQ\ GoWkQĊá\ wsz\sWkLH kOas\, Go kWyr\FK Srz\QaOHĪą
oGQaOHzLoQH zELorowLska s\QaQWroSLMQH : kOasLH Stellarietea mediae zaobserwowano
XboĪenLe zbLorowLsk seJeWaOn\FK oraz MeGno L GwXOeWnLe zbLorowLska rXGeraOne :ĞryG
boJaW\FK L zryĪnLFowan\FK w SowoMenn\P /XbOLnLe zbLorowLsk seJeWaOn\FK w\ryĪnLo
n\FK Srzez )LMaákowskeJo >@ z  SozosWaáo  :LąĪe sLĊ Wo z kXrFzenLeP sLĊ Werenyw
XSrawow\FK na WerenLe PLasWa, FzĊsW\P LFK oGáoJowanLeP oraz sWosowanLeP ĞroGkyw
FKePLFzn\FK Go oGFKwaszFzanLa : eIekFLe roĞOLnnoĞü s\nanWroSLMną sSoW\kano naMFzĊ
ĞFLeM na PLeGzaFK L brzeJaFK SyO, JGzLe WrXGno MesW w\kon\waü zabLeJL aJroWeFKnLFzne
TakĪe w oJroGaFK Srz\GoPow\FK, warz\wnLkaFK, roĞOLnnoĞü nLszFzona MesW za SoPoFą
KerbLF\Gyw OXb PeFKanLFznLe 1aMbarGzLeM rozSowszeFKnLon\P MesW zesSyá Vicietum tetraspermae, kWyr\ SoMawLa sLĊ w XSrawaFK zbyĪ =bLorowLsko Echinochloo-Setarietum zwLą
zane MesW JáywnLe z XSrawaPL zLePnLakyw, naWoPLasW Galinsogo-Setarietum w\kszWaáFa sLĊ
w XSrawaFK warz\w, PoĪe sLĊ WeĪ SoMawLaü na rabaWaFK L WrawnLkaFK, kWyr\FK reJeneraFMa
SrzebLeJa z XGzLaáeP zLePL oJroGoweM 5ywnLeĪ JrXSa zbLorowLsk zwLązan\FK z SLerwszą
IaOą zasLeGOanLa Werenyw rXGeraOn\FK, w\sWĊSXMąFa na w\koSaFK, WerenaFK bXGowOan\FK,
w\s\SLskaFK zLePL L JrXzX, XOeJa XboĪenLX :\nLka Wo ze sWosowanLa Lnn\FK sWanGarGyw
bXGowOan\FK 3oGFzas bXGow\ zaMPowane są nLewLeOkLe SowLerzFKnLe, a oGSowLeGnLe
SrzeSLs\ w\PaJaMą XSrząWnLĊFLa SOaFX bXGow\ So zakoĔFzenLX sz\bkL MesW WeĪ SroFes
wznoszenLa bXG\nkyw L reaOLzowanLa Lnn\FK LnwesW\FML : WrakFLe baGaĔ oGnaOezLono
 zbLorowLsk, kWyre nLJGzLe nLe zaMPXMą wLĊksz\FK SowLerzFKnL nLĪ  Pð, sWanowLąF
ParJLnes zbLorowLsk s\nanWroSLMn\FK w /XbOLnLe 'o sSoraG\FznLe sSoW\kan\FK naOeĪą
Chenopodietum stricti ruderale L Chenopodio-Atriplicetum WworząFe nLewLeOkLe SáaW\
na Xs\SLskaFK zLePL, JGzLe SrowaGzone są SraFe zLePne oraz Sisymbrietum loeselii, kWyr\
SreIerXMe JOeb\ z GXĪą zawarWoĞFLą &a&2, znosL zasoOenLe, Soza W\P MesW ĞwLaWáoĪąGn\
L FLeSáoOXbn\ =bLorowLsko Tusillaginetum w SraF\ ze wzJOĊGX na brak Poa compressa
i Senecio viscosus Srz\MĊWo nazwĊ SoGawaną Srzez )iMaákowskieJo w\kszWaáFa siĊ W\Oko

Acta Sci. Pol.

C]asoZe ]miaQ\ Z\stĊSoZaQia ]EioroZisN s\QaQtroSiMQ\cK MaNo Z\ra] Sr]emiaQ



na w\s\SiskaFK ziePi i JrXzowiskaFK boJaW\FK w &a&2, a zwarWe SáaW\ SoGbiaáX nie
SrzekraFzaMą SowierzFKni  Pð, są Foraz rzaGsze i SoMawiaMą siĊ okresowo 6SoraG\Fznie
sSoW\kane są zbiorowiska Erigeronto-Lactucetum i Ivetum xantifoliae, Gos\ü FzĊsWo
obserwowane Srzez )iMaákowskieJo >@ 1a XwaJĊ zasáXJXMe zbiorowisko Hordeetum
murini, kWyre FKarakWer\zXMe siĊ wiĊkszą WrwaáoĞFią i PoĪe SozosWawaü w w\bran\P
PieMsFX Srzez wieOe OaW 3oMawia siĊ na WrawnikaFK PieMskiFK ĞryGPieĞFia oraz sWarsz\FK
osieGOi, JGzie Wworz\ zw\kOe zwarWe Paáe SáaW\ o SowierzFKni ± Pð SoroĞniĊWe Srzez
MĊFzPieĔ Sáonn\ =biorowisko zwiĊksza swyM zasiĊJ w sWosXnkX Go baGaĔ SrowaGzon\FK
Srzez )iMaákowskieJo 3oGobnie Paáe SowierzFKnie zaMPXMe Urtico–Malvetum, spoty
kane w FaáyP /XbOinie na zGeJraGowanyFK trawnikaFK, Jáywnie na starszyFK osieGOaFK
=arywno teraz, Mak i w OataFK  niewieOkie powierzFKnie PiĊGzy páytaPi FKoGniko
wyPi i kostką tXĪ przy MezGniaFK oraz na wybrXkowanyFK pasaFK oGGzieOaMąFyFK MezGnie
zaMPXMą ¿toFenozy Polygono-Eragrostietum 1a poGobnyFK sieGOiskaFK aObo w tyFK
saPyFK PieMsFaFK wiosną oGnotowano niestwierGzone wFzeĞnieM zbiorowisko z Lepidum
ruderale 3rzy GroJaFK, na poboFzaFK w PieMsFaFK zasoOonyFK obserwowano takĪe obeF
noĞü zbiorowisk Atriplicetum tataricae oraz Cardario drabe-Agropyretum repentis, ktyre
reprezentXMe kOasĊ Agropyretea intermedio-repentis 1owyP sporaGyFznie poMawiaMąFyP
siĊ zbiorowiskieP Mest Erigeronto-Bryetum stwierGzony w intensywnie pieOĊJnowanyFK
saGaFK, na pOantaFMi ryĪ oraz na poGáoĪX ĪwirowyP na pOaFX koPisX saPoFKoGoweJo ±
intensywie pryskanyFK KerbiFyGaPi
=estawienie OiFzby oGnaOezionyFK zbiorowisk oraz porywnanie iFK XGziaáX w kraMo
brazie Piasta wykazXMe przewaJĊ zbiorowisk rXGeraOnyFK z kOasy Atremisietea, towarzy
sząFyFK nieXĪytkoP 'eFyGXMe o tyP znaFzny XGziaá terenyw przeznaFzonyFK poG przy
száe inwestyFMe, aOe takĪe Foraz PnieMsza opáaFaOnoĞü prowaGzenia JospoGarstw roOnyFK
na terenie Piasta, Fo prowaGzi Go oGáoJowania terenyw XprawnyFK 2G Oat obserwXMe
siĊ powstawanie zbiorowisk rXGeraOnyFK na terenaFK poprzePysáowyFK i koOeMowyFK,
ktyre MeszFze nie znaOazáy przeznaFzenia, a takĪe na terenaFK zieOeni XrząGzoneM parki,
trawniki  : związkX z tyP zbiorowiska synantropiMne wyksztaáFaMą siĊ z reJXáy na
GXĪyFK powierzFKniaFK i PaMą znaFzny XGziaá w kraMobrazie Piasta 5ozprzestrzenienie
zbiorowisk rXGeraOnyFK Mest oJraniFzane przez Gziaáania związane z IXnkFMonowanieP
i ekspOoataFMą systePX teFKniFzneJo Piasta inIrastrXktXra GroJowa, bXGowniFtwo OXb
proFesy FeOoweJo ksztaátowania pokrywy roĞOinneM =biorowiska rXGeraOne takĪe XOeJaMą
przePianoP ± w przeprowaGzonyFK baGaniaFK nie oGnaOeziono  zbiorowisk oGnotowa
nyFK przez )iMaákowskieJo, rywnoFzeĞnie poMawiáo siĊ  nowyFK
:ystĊpowanie zbiorowisk rXGeraOnyFK konFentrXMe siĊ poza ĞFisáyP FentrXP
1aMwaĪnieMszyP Fo Go roOi przestrzenneM zbiorowiskieP Mest Artemisio-Tanacetetum.
=aMPXMe ono GXĪe areaáy ± po kiOka Kektaryw niePaO w kaĪGeM GzieOniFy Piasta, pozosta
MąF na GanyP PieMsFX bez zPian przez kiOkanaĞFie Oat z FzaseP poMawiaMą siĊ poMeGyĔFze
okazy Acer negundo =naFząFy XGziaá Pa zbiorowisko Bunietum orientalis, odnajdy
wane niePaO w FaáyP PieĞFie 3oFzątkowo najwaĪniejszy JatXnek tworząFy ¿toFenozy,
rXkiewnik wsFKodni pojawiaá siĊ sporadyFznie na niewieOkiFK powierzFKniaFK, teraz Pa
znaFząFy Xdziaá na PXrawaFK towarzysząFyFK szOakoP koPXnikaFyjnyFK 2bserwowany
jest wzdáXĪ niePaO wszystkiFK tras wsFKodniej FzĊĞFi /XbOina, wzdáXĪ %ystrzyFy oraz
przy trakFji koOejowej =naFznie Pniejszy Xdziaá Pają pozostaáe opisywane zbiorowiska
z klasy Artemisietea Echio-Melilotetum pojawia siĊ Fo prawda na wiĊkszyFK powierzFK
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niaFK, ale stwierdzono Jo jedynie w kilkX PiejsFaFK, FKoü nieJdyĞ pojawiaá siĊ znaFz
nie FzĊĞFiej np na torowiskaFK 3áaty ¿toFenoz Berteroëtum incanae odnajdywane są
sporadyFznie wzdáXĪ dryJ na przedPieĞFiaFK lXb na trawnikaFK osiedlowyFK LeonuroBallotetum i Leonuro-Arctietum, związane wystĊpowanieP ze ĞPietniskaPi, przypáo
FiaPi i przydroĪaPi, znaFznie zPniejszyáy swyj Xdziaá i niJdzie nie zajPXją powierzFKni
wiĊkszyFK niĪ kilkadziesiąt Petryw :ystĊpowanie iFK jest ĞFiĞle związane z obeFno
ĞFią tzw dzikiFK wysypisk, a te są systePatyFznie likwidowane przez sáXĪby Piejskie
Podobnie zbiorowisko z Cannabis ruderalis, kiedyĞ doĞü FzĊste, dziĞ odnotowano tylko
w jednyP PiejsFX =biorowisko z Heliantus tuberosus tworzy bardzo Paáe páaty po kilka
Petryw kwadratowyFK przy oJrodaFK dziaákowyFK podobnie jest ze zbiorowiskaPi
z Impatiens parviÀora czy Onopordetum acanthii. 1a XwaJĊ zasáXJXją zbiorowiska poja
wiające siĊ nad wodaPi, niewielkie páaty Jáywnie w dolinacK rzek, i to w czĊĞci nieobwa
áowanej czy niezPeliorowanej zajPXją Urtico-Calystegietum, Calystegio-Eupatorietum
oraz zbiorowisko z Impatiens glandulifera. 5ywnieĪ nad rzekaPi, w PiejscacK, Jdzie
)ijaákowski >@ odnalazá zbiorowisko Lamio-Conietum, stwierdzono wystĊpowanie
Anthriscetum sylvestris
:Ğryd zbiorowisk klasy Artemisietea notowane są rywnieĪ takie ktyrycK areaá siĊ
powiĊkszyá %ardzo dobrze rozrastający siĊ, wprowadzony do Piasta do obsadzania
skarp kolcowyj szkaráatny tworzy trwaáe zbiorowisko Lycium barbarum Urtico-Aegopodietum, pojawia siĊ na obszaracK ĪyznycK, wilJotnycK i zacienionycK, co wynika
z wystĊpowania w PieĞcie Piejsc zaniedbanycK, nieXporządkowanycK, takicK jak stare
parki, sady, tereny nadrzeczne 1a XwaJĊ zasáXJXje zbiorowisko z Reynoutria japonica,
ktyre ze wzJlĊdX na cenione walory estetyczne zwiĊksza zasiĊJ, Jáywnie za przyczyną
czáowieka 5destowiec ostrokoĔczysty tworzy jednoJatXnkowe aJreJacje, ktyre znajdXją
zastosowanie jako Īywopáoty czy roĞlina ozdobna na XrządzonycK trawnikacK wąwyz
5Xry oraz w oJrodacK przydoPowycK
'o klasy Epilobietea angustifolii naleĪy tylko jedno zbiorowisko spotykane w /Xblinie
– Sambucetum nigrae. =ostaáo ono opisane przez )ijaákowskieJo, a jeJo obecnoĞü zwią
zana jest z wystĊpowanieP zaniedbanej zabXdowy jednorodzinnej : PiarĊ porządkowa
nia Piasta páaty teJo zespoáX systePatycznie zanikają, a bez czarny pojawia siĊ pojedyn
czo w pobliĪX wody oraz na zaĞPieconycK brzeJacK lasyw
%ardzo trXdny do okreĞlenia statXs ¿tososjoloJiczny Pają zbiorowiska pojawia
jące siĊ na trawnikacK PiejskicK nawiązXjące do áąk klasa Molinio-Arrhenatheretea 
6ą to w wiĊkszoĞci nieXstabilizowane Xkáady o zPiennyP skáadzie ÀorystycznyP
TrXdno niekiedy Pywiü o konkretnyP zbiorowiskX, a raczej o zJrXpowaniacK przy
poPinającycK stadia inicjalne sXkcesji :Ğryd nicK PoĪna wyryĪniü trawniki, na
ktyrycK ksztaátXją siĊ spontanicznie Xkáady nawiązXjące do pyánatXralnycK zbiorowisk
áąk i PXraw z rzĊdyw Arrhenatheretalia bądĨ do zbiorowisk rXderalnycK z klas
Stellarietea, Agropyretea repentis i Artemisietea  :ystĊpowanie Xkáadyw IraJPen
tarycznie wyksztaáconycK i przejĞciowycK, ksztaátXjącycK siĊ na bazie i z XdziaáeP
JatXnkyw kXltywowanycK, oJranicza w dXĪyP stopniX szczeJyáowoĞü diaJnozy
syntaksonoPicznej =biorowiska, ktyre PoĪna okreĞliü ¿tosocjoloJicznie, cKoü z ryĪną
dokáadnoĞcią, wyksztaácają siĊ na oJyá na PaáycK powierzcKniacK i reprezentXją rząd
Plantaginetalia. :Ğryd nicK PoĪna wyPieniü Lolio-Polygonetum, Lolio-Potentilletum
anserinae, Prunello-Plantaginetum, Polygono-Eragrostietum oraz nienotowany przez
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)ijaákowskieJo Bryo-Saginetum procumbentis. :szystkie wyksztaácają siĊ przy inten
sywnyP deptaniX, a icK zryĪnicowanie wynika z warXnkyw siedliskowycK =espyá Lolio-Potentilletum wystĊpXje w warXnkacK wiĊkszej wilJotnoĞci 0iejsca zacienione i Īyzne
zajPXje Prunello-Plantaginetum, a PiĊdzy kostką brXkową, nawierzcKnią ceJlaną
i Jranitową pojawia siĊ Bryo-Saginetum. PoPiPo innej systePatyki ¿tosocjoloJicznej
stosowanej przez )ijaákowskieJo PoĪePy w JrXpie zbiorowisk áąkowycK i PXraw depta
nycK stwierdziü brak Festuco-Artemisietum i odnalezienie jednego zbiorowiska nieobec
nego w /Xblinie podczas badaĔ prowadzonycK w latacK 
'<S.8S-A
6twierdzenie, Īe roĞlinnoĞü caáy czas siĊ zPienia, bo zPienia siĊ Ğrodowisko Piast
zabXdowa, zagĊszczenie , to coĞ oczywistego, co potwierdzają przeprowadzone analizy
Podobne do wspyáczesnycK, nasilone przePiany szaty roĞlinnej pod wpáyweP dzia
áalnoĞci czáowieka wystĊpowaáy w przeszáoĞci i byáy zwiazane z kaĪdorazową zPianą
w sposobie i intensywnoĞci XĪytkowania zasobyw przyrody >.ornaĞ , +erbicK
@ 5yĪnica polega na przyspieszeniX tego procesX ĝcisáe okreĞlenie, jakie czynniki
decydXją o zPianacK w rozPieszczeniX zespoáyw w poszczegylnycK PiastacK, oraz
wyjaĞnienie PecKanizPyw icK zadoPowienia siĊ są zwykle bardzo trXdne, z drXgiej zaĞ
strony bardzo waĪne przy wykorzystaniX roĞlin synnantropijnycK na terenacK zieleni
%adania przeprowadzone w :arszawie przez &Kojnackiego >@ wskazXją na
istnienie dwycK czynnikyw porządkXjącycK Xkáad zbiorowisk synantropijnycK w prze
strzeni 6ą to IorPy XĪytkowania terenX oraz natXralna zPiennoĞü siedlisk 5ola tycK
dwycK czynnikyw zPienia siĊ w przestrzeni : centrXP Piasta o związkacK przestrzen
nycK PiĊdzy zbiorowiskaPi decydXją czynniki antropogeniczne 6trXktXra przestrzenna
roĞlinnoĞci odzwierciedla wpáyw KistorycznycK i aktXalnycK IorP antropopresji :páyw
czynnikyw siedliskowycK związanycK z wyjĞciowyP XkáadeP stosXnkyw przyrodni
czycK zaznacza siĊ sáabo i ogranicza do dzielnic obrzeĪnycK, poza obszareP zwartej
zabXdowy : coraz wiĊkszej presji Xrbanizacyjnej ten wzyr organizacji przestrzennej
roĞlinnoĞci w /Xblinie, w latacK  bardzo dobrze widoczny, Xlega obecnie zatarciX
1ajlepiej XcKwytne są dziaáania podejPowane przez czáowieka, ktyry saP styPXlXje
PigracjĊ gatXnkyw i w ryĪnyP stopniX przyczynia siĊ do likwidowania barier geogra
¿cznycK oraz ekologicznycK, a takĪe wywiera presjĊ selekcyjną, czego konsekwencją
jest powstawanie wyspecjalizowanycK zbiorowisk -ednoczeĞnie niektyre inwazje Pają
cKarakter nietrwaáy, icK wycoIanie PoĪe byü spowodowane zPianą transportowanycK
Pateriaáyw, pro¿lX prodXkcji, zPianą sposobX konserwacji szlakyw koPXnikacyjnycK
>.ornaĞ , .owarik i 6Xkopp @ =biorowiska, ktyre w przeszáoĞci Xjawniaáy swą
ekspansywnoĞü i wyraĨnie powiĊkszaáy zasiĊg dziĊki czáowiekowi, rozprzestrzeniając siĊ
z okreĞlonyPi IorPaPi XĪytkowania, dziĞ giną w związkX z zarzXcenieP tradycyjnycK
sposobyw Xprawy, wprowadzanieP nowycK tecKnik, cKePizacją Xpraw, zPniejszenieP
powierzcKni Parginesyw ekologicznycK Piedze , zaniecKanieP natXralnego nawoĪenia,
intensywnyP nawoĪenieP PineralnyP, PecKanizacją prac polowycK $naliza czynni
kyw powodXjącycK zanikanie zbiorowisk synantropijnycK w PieĞcie Xjawnia rywnieĪ
inne przyczyny tĊpienie poszczegylnycK gatXnkyw, np konopi dzikicK czy roĞlin inwa
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zyjnycK oraz bezpoĞrednie niszczenie poszczegylnycK páatyw roĞlinnoĞci zbiorowisk
jako Paáo estetycznycK Trwaáe zPiany warXnkyw siedliskowycK przejawiające siĊ
np wzrosteP tePperatXry w centrXP Piast Potwierdza to zwiĊkszenie czĊstotliwoĞci
wystĊpowania gatXnkyw terPo¿lnycK, ktyre pojawiają siĊ poPiPo nasilenia wielX
niekorzystnycK czynnikyw rzadziej spotykanycK na peryIeriacK >6Xdnik:yjcikowska
@ )orPą ewolXcyjną oddziaáywania na ÀorĊ jest presja selekcyjna – jej nasilenie
PoĪe byü bardzo ryĪne od pozostawienia wáasnePX losowi siedlisk rXderalnycK do
niezwykle silnego oddziaáywania na siedliskacK podlegającycK staáyP zakáycenioP,
np w PiejscacK deptanycK albo poddawanycK intensywnyP zabiegoP XprawowyP
lXb pielĊgnacyjnyP Xprawy, trawniki  : tyP drXgiP przypadkX docKodzi do poja
wienia siĊ wybitnie wyspecjalizowanycK ekotopyw odpornycK na dziaáanie pestycydyw
Erigeronto-Bryetum , nisko rosnącycK i silnie rozkrzewiającycK siĊ zbiorowisk na traw
nikacK Pojawiają siĊ zbiorowiska na trXdno dostĊpnycK siedliskacK PiĊdzy kostką cKod
nikową, brXkieP zbiorowisko z Lepidum ruderale oraz dostosowane do specy¿cznycK
warXnkyw PiejskicK, np na glebacK zasolonycK przy drogacK Atriplicetum tataricae,
Cardario-Agropyretum repentis 
: /Xblinie, podobnie jak w innycK PiastacK, wyraĨny jest regres niewyspecja
lizowanycK zbiorowisk rXderalnycK, przywiązanycK przede wszystkiP do terenyw
wiejskicK i obrzeĪy Piast, a záoĪonycK gáywnie z arcKeo¿tyw &oraz rzadziej odnaj
dywane są Urtico-Malvetum, Ivetum xantofoliae, Cannabetum ruderalis, Onopordetum
acanthii, Leonuro-Ballotetum, Leonuro-Arctietum =a zagroĪone i ginące Xznali je
rywnieĪ 5atyĔska i %oratyĔski >@, ktyrzy wyPieniają aĪ  zespoáyw o takiP
statXsie wystĊpXjącycK w Polsce Podnoszą oni rywnieĪ probleP praktycznej ocKrony
przyrody, ktyra w takicK przypadkacK przyjPowaü powinna cKarakter ocKrony czyn
nej TrXdnoĞci z zacKowanieP zryĪnicowania zbiorowisk synantropijnycK w PiastacK
stwarzają jednak skoPplikowane i zPieniające siĊ w czasie zaleĪnoĞci poPiĊdzy
ryĪnyPi IorPaPi XĪytkowania szaty roĞlinnej a rozprzestrzenianieP siĊ, XtrzyPywa
nieP i zanikanieP okreĞlonycK zbiorowisk ProblePeP jest to, Īe roĞliny synantropijne
poza kilkoPa gatXnkaPi segetalnyPi nie znalazáy siĊ w Īadnej dyrektywie ocKronnej
>0Ċdrzycki @ PodjĊcie dziaáaĔ ocKronnycK w stosXnkX do tycK grXp roĞlinnycK
jest szczegylnie trXdne, gdyĪ przez wieki ksztaátowaáa siĊ w spoáeczeĔstwie stereo
typ nakazXjący niszczenie spontanicznie rozwijającej siĊ roĞlinnoĞci :ielX aXtoryw
>-anecki , -ackowiak @ podkreĞla, Īe w ĞrodowiskX PiejskiP niezbĊdne jest
wykorzystanie wszystkicK czynnikyw dziaáającycK na korzyĞü rywnowagi ekologicz
nej, a ocKrona Ğrodowiska na obszaracK zXrbanizowanycK naleĪy do najwaĪniejszycK
i najpilniejszycK zadaĔ Ponadto zbiorowiska synantropijne oĪywiają krajobraz, Pają
dXĪe walory estetyczne >-anecki , .Kn , .aziPierska i in @ 6zczegylnie
cenne są zbiorowiska wystĊpXjące na ekstensywnycK trawnikacK przy drogacK,
XlicacK, rzadko koszonycK trawnikacK osiedlowycK >6tawicka , Trzaskowska
, :ysocki @ 'latego warto wyodrĊbniü te IragPenty terenyw zieleni, gdzie
ograniczenie do PiniPXP zabiegyw pielĊgnacyjnycK nie bĊdzie kolidowaáo z innyPi
wzglĊdaPi, np bezpieczeĔstwa, wpáynie natoPiast stabilizXjąco na Piejski ekosysteP,
a wáaĞciwie zagospodarowane tereny poroĞniĊte tą roĞlinnoĞcią staną siĊ atrakcją Piej
skiego krajobrazX
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5oĞlinnoĞü synantropijna tak dawniej, jak i obecnie stanowi przewaĪający powierz
cKniowo skáadnik roĞlinnoĞci Piasta : wynikX przeprowadzonycK na terenie /Xblina
badaĔ roĞlinnoĞci synantropijnej opisano  zbiorowisk 2dnaleziono ¿tocenozy repre
zentXjące  nowycK zbiorowisk i zespoáyw synantropijnycK, nie stwierdzono nato
Piast  z opisywanycK wczeĞniej przez )ijaákowskiego >@ 1iewiele zPieniáo
siĊ zryĪnicowanie – zPiany dotyczyáy obecnoĞci czĊĞci zbiorowisk i czĊstoĞci icK
wystĊpowania =biorowiska wyPieniane przez )ijaákowskiego jako czĊste teraz odnaj
dywane byáy sporadycznie i na niewielkicK powierzcKniacK Ivetum xantifoliae,
Erigeronto-Lactucetum, Sisymbrietum loeselii  Pojawiáa siĊ natoPiast roĞlinnoĞü lepiej
przystosowana do warXnkyw PiejskicK, np znosząca zasolenie Atriplicetum tataricae,
Cardario-Agropyretum repentis  1ajwiĊksze zPiany dotyczyáy zryĪnicowania zbioro
wisk segetalnycK – tX obserwowano spadek z  do  : grXpie zbiorowisk nietrwaáycK
rXderalnycK odnotowano wzrost z  do  %ez zPian pozostaáa liczba zbiorowisk, ktyre
PoĪna przyporządkowaü do PXraw deptanycK 1a obserwowane zPiany Piaáy wpáyw
odPienny sposyb oraz wzrost intensywnoĞci XĪytkowania szaty roĞlinnej i Ğrodowiska
abiotycznego, co spowodowane byáo rewolXcją tecKniczną w rolnictwie, intensywną
Xrbanizacją wzglĊdnie zPianą przeznaczenia terenyw wczeĞniej XĪytkowanycK
:iąĪe siĊ to z porządkowanieP placyw, grXzowisk i ĞPietnisk, zagospodarowywanieP
nieXĪytkyw, a takĪe cKaraktereP dzisiejszego bXdownictwa, opartego na nowoczesnycK,
szybkicK PetodacK wznoszenia bXdynkyw i niestwarzającego warXnkyw do rozwojX
roĞlin rXderalnycK =Pianie Xlega gospodarka rolna oraz sposoby pielĊgnowania tere
nyw zieleni Egzystencji zbiorowisk synantropijnycK nie sprzyja estetyzacja przestrzeni
PiejskicK :aĪne jest jednak, Īe nadal zbiorowiska tego rodzajX wystĊpXjące w /Xblinie
w znacznyP stopniX zwiĊkszają zryĪnicowanie zbiorowisk roĞlinnycK w PieĞcie, co
przy najnowszycK ekologicznycK tendencjacK w projektowaniX terenyw zieleni i zryw
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