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Streszczenie 

Rekultywacja terenów poeksploatacyjnych to długotrwały i często bardzo kosztowny proces. Obszary, na 

których odbywało się wydobycie surowców mineralnych nie są łatwe do zagospodarowania, a ich los zależy w 

dużej mierze od lokalnych władz lub prywatnych inwestorów. W wielu przypadkach niezagospodarowane 

powierzchnie podlegają naturalnym procesom sukcesyjnym. Doskonałym tego przykładem są tereny 

poeksploatacyjne żwirowni w Nowogrodzie Bobrzańskim. Zbiorniki wodne, powstałe wskutek eksploatacji złóż, 

pełnią funkcję rekreacyjną dla lokalnej społeczności i wykorzystywane są głównie w celach wędkarskich. Na 

omawianym terenie brakuje rozbudowanej infrastruktury turystycznej a większość obszarów to mało wartościowe 

z gospodarczego punktu widzenia nieużytki, na których zachodzą spontanicznie procesy sukcesyjne. 

Tereny silnie zmienione przez człowieka, takie jak np. kopalnie odkrywkowe mogą kojarzyć się z biologiczną 

pustynią, z miejscem szczególnie nieprzyjaznym dla organizmów żywych. Jest to jednak wrażenie pozorne, 

ponieważ nawet w tak trudnych warunkach przyroda jest w stanie sobie poradzić. Z tego względu interesujące jest 

poznanie dalszych losów kopalń, już po zaprzestaniu działalności wydobywczej. Niniejszy projekt dąży do zbadania 

potencjału rekultywacyjnego terenów poeksploatacyjnych na drodze naturalnej sukcesji wtórnej. W realizowanym 

projekcie wyróżnić można dwie zasadnicze części. Pierwsza z nich koncentruje się na zbadaniu aktualnej szaty 

roślinnej z uwzględnieniem walorów przyrodniczych, jak również zagrożeń płynących z obecności oraz 

rozprzestrzeniania się gatunków ekspansywnych i inwazyjnych. Druga część dotyczy analizy glebowego banku 

nasion. Eksperyment założony na czas trwania projektu ma na celu określenie roli zdeponowanych w glebie nasion 

w kształtowani się bioróżnorodności terenów poeksploatacyjnych oraz obszarów będących w bezpośredniej strefie 

oddziaływań kopalni. 

  Wyniki przeprowadzonych badań stanowią doskonały punkt wyjścia do opracowania planu rekultywacji 

przyrodniczej na drodze spontanicznej, a lokalnie wspomaganej zabiegami ochronnymi sukcesji wtórnej. O 

potencjalne tego obszaru świadczą wyniki szczegółowej analizy glebowego banku nasion, które pokazują, że jest 

on ważnym elementem kształtującym roślinność na terenach poeksploatacyjnych. Zawarte w glebie nasiona 

gatunków pionierskich pełnią ważna rolę w stabilizacji zrekultywowanych brzegów zbiorników 

poeksploatacyjnych oraz nadkładów wydobytego materiału. 

Omawiany kierunek rekultywacji jest korzystny także ze względu obniżenie prawdopodobieństwa inwazji 

gatunków obcych w przypadku podjęcia działań ochronnych. Glebowy bank nasion terenu kopalni cechuje się niską 

zawartością gatunków obcego pochodzenia, zwłaszcza taksonów inwazyjnych, szkodliwych dla lokalnej 

bioróżnorodności. W związku z nieznacznym udziałem wymienionych gatunków w glebowym banku nasion i 

dużym w roślinności rzeczywistej, należy podjąć czynne działania z zakresu ochrony czynnej mające na celu 

usunięcie bądź przynajmniej ograniczenie ich występowania na terenie żwirowni, co ograniczy możliwość inwazji 

na okolicznych obszarach. Propozycja ta jest korzystna nie tylko ze względu na fakt iż wymaga stosunkowo 

niewielkich nakładów finansowych, ale również dlatego, że możliwe jest pogodzenie jej z potrzebami lokalnej 

społeczności w postaci miejsca pełniącego funkcje rekreacyjne. 
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niektórych gatunków z glebowego banku nasion. Podziękowania kierujemy również dla Pana Jarosława Kaziowa, kierownika 

kopalni Nowogród Bobrzański za udostępnienie obiektu badań oraz współpracę przy realizacji projektu. 
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1. Wstęp 

Wielowiekowa działalność człowieka niejednokrotnie prowadziła do nieodwracalnych zmian w krajobrazie. 

Zanim człowiek osiedlił się w dolinie Bobru, występowały tu prawdopodobnie lasy liściaste o charakterze łęgowym 

i grądowym. Z czasem człowiek zagospodarował tereny na własne potrzeby, dokonując silnych zmian w 

krajobrazie. Jak wynika z map historycznych, już w okresie przedwojennym dolina rzeki Bóbr cechowała się 

znacznymi przeobrażeniami wywołanymi przez szeroko pojmowaną gospodarkę. Dalsze przekształcenia terenu 

spowodowane są w dużej mierze przez kilkudziesięcioletnie wydobycie osadów sedymentacji rzecznej. Rozwój 

cywilizacyjny wymaga nieustannego poboru surowców mineralnych, mających szerokie zastosowanie w wielu 

sektorach gospodarki. Z całą pewnością można stwierdzić, że działania takie mają negatywny wpływ na otaczającą 

nas przyrodę. Tereny pokopalniane to obszary silnie przekształcone, które po zakończeniu eksploatacji wymagają 

przemyślanych zabiegów rekultywacyjnych. Jednym z możliwych kierunków rekultywacji jest zagospodarowanie 

na drodze wykorzystania procesów naturalnych. Proces ten wymaga wnikliwych analiz na różnych płaszczyznach, 

co pozwoli na optymalną rekultywację zdegradowanego terenu na drodze jego naturalnego potencjału z 

zachowaniem walorów przyrodniczych. W projekcie zaangażowani są studenci dwóch kół naukowych aktywnie 

działających na Uniwersytecie Wrocławskim i Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. Naszą grupę 

badawczą tworzą studenci zajmujący się badaniami podstawowymi oraz młodzi naukowcy, których głównym 

kierunkiem zainteresowań jest wdrażanie zdobytej wiedzy w praktykę. 

2. Cele 

Głównym celem projektu było zbadanie aktualnej szaty roślinnej oraz analiza glebowego banku nasion. 

Badania nad szatą roślinną miały na celu identyfikację walorów przyrodniczych kopalni wraz z terenami 

przylegającymi oraz zdefiniowanie zagrożeń ze strony obcych elementów flory. Analiza glebowego banku nasion 

posłużyła do określenia potencjału spontanicznego rozwoju roślinności na obszarach poeksploatacyjnych 

podlegających naturalnej sukcesji wtórnej. Przed przystąpieniem do realizacji projektu postanowiliśmy znaleźć 

odpowiedź na kilka nurtujących nas pytań: Jaki jest potencjał terenów pokopalnianych w odnawianiu i tworzeniu 

nowych zbiorowisk roślinnych? Czy otoczenie oraz bank nasion zawarty w glebie są wystarczającymi czynnikami 

pozwalającymi na odnowienie dawnych elementów przyrody? Czy niezbędna jest ingerencja człowieka i konkretne 

działania mające na celu renaturyzację zmienionego obszaru? Wyniki naszych badań mogą okazać się istotne w 

planowaniu zadań rekultywacyjnych, a także do optymalizacji ich kosztów poprzez wykorzystanie zasobów 

środowiska drzemiących w glebie w postaci nasion. 

3. Teren badań 

Kopalnia Surowców Mineralnych Nowogród Bobrzański zlokalizowana jest w południowo-zachodniej Polsce, 

w odległości 25 km na południowy zachód od miasta Zielona Góra. Wzdłuż jej zachodniej granicy płynie rzeka 

Bóbr. Wydobywane złoże stanowią osady akumulacji rzecznej z okresu czwartorzędu, wykształcone w postaci 

utworów piaszczysto-żwirowych i piasków różnoziarnistych. Teren badań obejmuje swoim zasięgiem miejsca 

czynnego wydobycia żwiru i piasku, powierzchnie, na których zaprzestano już wydobycia oraz przylegające do 

kopalni lasy i liczne siedliska otwarte pozostające w strefie oddziaływań kopalni, tj. wzdłuż dróg, miejsc 

wysypywania nadkładu żwiru etc. Tereny niegdyś zajęte przez naturalne zbiorowiska leśne, zajmują obecnie 

zbiorniki wodne, sieć dróg, nasypy nadkładów żwiru oraz obszary czynnego wydobycia. Oprócz elementów 

antropogenicznego pochodzenia, na obszarze żwirowni i terenach przylegających występują lasy o charakterze 
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mniej lub bardziej zbliżonym do naturalnego. Ponadto, krajobraz żwirowni uzupełniają ekosystemy nieleśne takie 

jak nieużytkowane łąki, szuwary, oczka wodne oraz zbiorowiska zaroślowe.  

4. Metody  

4.1.  Analiza szaty roślinnej 

Badania botaniczne przeprowadzono w okresie wegetacyjnym 2014 roku w miesiącach maj-lipiec. Przed 

przystąpieniem do zbioru danych florystycznych wykonano rekonesans terenowy, który pozwolił na dokładne 

wytyczanie granic obszaru badań. Następnie w warunkach kameralnych na teren badań narzucono siatkę kwadratów 

o różnej powierzchni oczek. Na obszarach zajętych przez siedliska leśne stworzono siatkę kwadratów o boku 10m, 

natomiast dla obszarów nieleśnych przyjęto kwadraty o boku 5m (Zał. 1). Zastosowane rozwiązanie umożliwiło 

losowe wytypowanie miejsc zbioru danych botanicznych. Mając na uwadze, że losowy schemat wyboru poletek 

badawczych nie uwzględni wszystkich obecnych w obrębie obszaru badań fitocenoz, zdecydowano się również na 

wykonanie badań uzupełniających, które polegały na preferencyjnym udokumentowaniu niezidentyfikowanych 

dotąd typów roślinność. Subiektywny wybór poletek zastosowano również w przypadku badań roślinności 

nadbrzeżnej. Na potrzeby dokumentacji tych fitocenoz zastosowano także odmienną powierzchnię badawczą o 

wielkości 4m2. 

Podczas projektu wykonano inwentaryzację składników szaty roślinnej, w tym: 1) siedlisk przyrodniczych 

wymienionych w Załączniku I Dyrektywy Siedliskowej, 2) zbiorowisk roślinnych (Kącki i in. 2013; Matuszkiewicz 

2006), 3) gatunków roślin naczyniowych wymienionych w Załączniku II Dyrektywy Siedliskowej (Dyrektywa 

Siedliskowa 2007), 4) gatunków inwazyjnych (Tokarska-Guzik i in. 2012; Dajdok, Pawlaczyk red. 2009), 5) 

gatunków roślin naczyniowych objętych ochroną prawną w Polsce (Rozporządzenie Ministra Środowiska), 6) 

gatunków roślin rzadkich we florze Polski umieszczonych w Polskiej Czerwonej Księdze Roślin (Kaźmierczakowa, 

Zarzycki, 2001), na Czerwonej liście roślin naczyniowych Polski (Zarzycki, Szeląg 2006) oraz figurujących na 

Czerwonej liście roślin naczyniowych Dolnego Śląska (Kącki red. 2003).  

W celu identyfikacji zbiorowisk roślinnych wykonano łącznie 72 zdjęcia fitosocjologiczne z wykorzystaniem 

7-punkowej skali Braun-Blanquet’a. Zebrane dane zdigitalizowano za pomocą programu TURBOVEG 

(Hennekens, Schaminée 2001). Analizy klasyfikacyjne roślinności przeprowadzono w programie Juice (Tichý 

2002) z zastosowaniem metody numerycznej TWINSPAN w modyfikacji Rolečka (2009). 

Do identyfikacji poszczególnych gatunków posłużono się kluczami do oznaczania roślin (Rutkowski 2007; 

Szafer i in. 1986; Rothmaler 2010). Nazewnictwo taksonów przyjęto za Krytyczną listą roślin naczyniowych Polski 

(Mirek i in. 2002). Siedliska przyrodnicze identyfikowano na podstawie poradników ochrony siedlisk (Herbich 

2004 a, b, c). 

4.2.  Analiza glebowego banku nasion 

Analizę glebowego banku nasion przeprowadzono w 6 typach siedlisk (Zał. 2): linia brzegowa odsłonięta (VU), 

linia brzegowa zarośnięta (VC), nadkład żwiru (GW), zarastająca łąka (AM), las gospodarczy (MF) oraz las łęgowy 

(AF). Do wyznaczenia powierzchni poboru prób posłużono się siatką kwadratów stworzoną na potrzeby 

inwentaryzacji szaty roślinnej (Zał. 1). W kwietniu 2014 roku w każdym typie siedliska losowo wybrano 3 

powierzchnie o wymiarach 1 x 1 m, w których za pomocą laski glebowej o średnicy 2,5 cm pobrano 10 prób 

pierwotnych z głębokości 10 cm. Następnie próby pierwotne z danego poletka zmieszano tworząc tzw. próbę 

zbiorczą. Każdą próbę przesiano przez sito o średnicy oczek 3 mm w celu usunięcia kamieni, korzeni i części 

wegetatywnych roślin. Każdą próbę wysiano do trzech pojemników z wysterylizowaną glebą, a następnie 
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umieszczono w pomieszczeniu z optymalnymi warunkami świetlnymi i wilgotnościowymi. Po około 4 tygodniach 

od założenia eksperymentu rozpoczęto identyfikację, liczenie i usuwanie wschodzących siewek. Następnie 

czynność tę powtarzano raz na 2-3 tygodnie do drugiej połowy września. Na podstawie uzyskanych danych 

przeliczono ilość nasion na 1m2. W miejscach poboru prób glebowych w sezonie wegetacyjnym wykonano zdjęcia 

fitosocjologiczne w celu porównania składu florystycznego. Na podstawie uzyskanych danych przeliczono ilość 

nasion na 1m2. Dla roślinności i glebowego banku nasion określono udział grup geograficzno-historycznych 

(Tokarska-Guzik i in. 2012), form życiowych, strategie ekologiczne (Grime 1979), bogactwo gatunkowe, wskaźnik 

różnorodności Shannon-Wienera oraz wskaźnik równocenności. W celu określenia podobieństwa pomiędzy 

roślinnością a glebowym bankiem nasion użyto wskaźnika Sørensena. 

5. Wyniki 

5.1.  Flora 

Na badanym terenie odnotowano obecność 269 gatunków roślin 

naczyniowych należących do 57 rodzin i 168 rodzajów (Zał. 3). Flora 

omawianego obszaru składa się głównie z gatunków rodzimych. 

Odnotowano niewielką liczbę gatunków obcych, jednak duży odsetek wśród 

nich stanowią gatunki inwazyjne: czeremcha amerykańska Padus serotina, 

dąb czerwony Quercus rubra, kolczurka klapowana Echinocystis lobata, 

konyza kanadyjska Conyza canadensis, kroplik żółty Mimulus guttatus, 

nawłoć późna Solidago gigantea, niecierpek drobnokwiatowy Impatiens 

parviflora, niecierpek himalajski Impatiens glandulifera, przymiotno białe 

Erigeron annuus, robinia akacjowa Robinia pseudoacacia, uczep 

amerykański Bidens frondosa (Zał. 4). Szczególnie duże nagromadzenie 

gatunków inwazyjnych zaobserwowano w zachodniej części badanego 

obszaru, wzdłuż doliny rzeki Bóbr. Jedynie konyza kanadyjska, czeremcha 

amerykańska, przymiotno białe oraz robinia akacjowa występują licznie na 

całym terenie badań. Inaczej przedstawia się rozmieszczenie dębu 

czerwonego, który jest stałym elementem alei oraz lasów przylegających 

bezpośrednio do żwirowni. Oprócz gatunków inwazyjnych, występują także problematyczne gatunki rodzime takie 

jak turzyca drżączkowata Carex brizoides oraz trzcinnik piaskowy Calamagrostis epigejos. Turzyca drżączkowata 

szczególnie notowana była głównie w siedliskach leśnych, często przyjmując rolę dominanta. Z kolei trzcinnik 

piaskowy intensywnie rozprzestrzenia się na nieużytkowanych łąkach. Na terenie badań nie odnotowano gatunków 

objętych całkowitą ochroną prawną. Spośród gatunków chronionych częściowo odnaleziono dwa gatunki: kruszynę 

pospolitą Frangula alnus oraz kocanki piaskowe Helichrysum arenarium. W obrębie badanego obszaru 

stwierdzono także stanowisko pięciornika skalnego Potentilla rupestris (Ryc. 1) - gatunku bardzo rzadkiego w skali 

całego kraju. Jest on ujęty w Czerwonej liście roślin Polski z kategorią zagrożenia V (narażony na wymarcie) oraz 

widnieje na Czerwonej liście Dolnego Śląska z kategorią EN (wymierający). 

5.2.  Roślinność  

Teren kopalni charakteryzuje się stosunkowo niskim zróżnicowaniem roślinności. W wyniku przeprowadzonej 

klasyfikacji wyróżniono 12 typów roślinności (Ryc. 2). Opis występującej na terenie żwirowni roślinności wraz z 

dokumentacją fotograficzną prezentuje Załącznik 5. 

Ryc.  1. Potentilla rupestris  

Fot. Grzegorz Swacha 
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Ryc. 2. Wynik klasyfikacji roślinności TWINSPAN 

Wykaz odnotowanych typów roślinności: 

1. Roślinność upraw polnych  

2. Roślinność ruderalna 

3. Roślinność muraw napiaskowych 

4. Roślinność miejsc wydeptywanych 

5. Inicjalne postaci lasów 

6. Zarastające łąki 

7. Lasy gospodarcze 

8. Lasy grądowe 

9. Lasy łęgowe* 

10 – 11. Grupa zbiorowisk szuwarowych 

* - siedlisko NATURA 2000 

 
5.3.  Glebowy bank nasion 

 

Objaśnienie skrótów: AF – las łęgowy, MF – las gospodarczy, AM – zarastająca łąka, VC – zarośnięte brzegi zbiorników 

poeksploatacyjnych, VU - niezarośnięte brzegi zbiorników poeksploatacyjnych, GW – nadkład żwiru. 

 

    Zagęszczenie nasion było zróżnicowane w poszczególnych 

typach siedlisk (Ryc. 3). Najwyższe wartości odnotowano na 

nieużytkowanej łące oraz zarośniętych i niezarośniętych brzegach 

(15 966-18 955 nasion/m2), gdzie dominowały m.in. mietlica 

pospolita Agrostis capillaris, sit dwudzielny Juncus bufonius, 

szczaw polny Rumex acetosella, muchotrzew polny Spergularia 

rubra i pokrzywa zwyczajna Urtica dioica. Zbiorowiska leśne 

oraz nadkłady żwiru charakteryzują się zdecydowanie mniejszym 

zagęszczeniem nasion (1 970-2 989 nasion/m2). Największą 

gęstość nasion w zbiorowiskach leśnych wykazują mietlica 

pospolita Agrostis capillaris, sit dwudzielny Juncus bufonius, 

trędownik bulwiasty Scrophularia nodosa i pokrzywa zwyczajna 

Urtica dioica, natomiast w nadkładzie żwiru szczotlicha siwa 

Corynephorus canescens, palusznik nitkowaty Digitaria 

ischaemum, babka zwyczajna Plantago major, muchotrzew polny 

Spergularia rubra oraz gatunki z rodzaju rdest Polygonum ssp. 

   W próbach florystycznych odnotowano łącznie 138 gatunków 

roślin naczyniowych. Największym bogactwem gatunkowym 

charakteryzował się las łęgowy (średnio 27 gatunków), 

najmniejszym natomiast - nadkład żwiru (średnio 11,3 

gatunków). W pozostałych siedliskach notowano średnio od 15,3 

 
Ryc. 3. Ilość nasion na m2 w poszczególnych próbach  

 
Ryc. 4. Bogactwo gatunkowe w banku nasion i roślinności 
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do 17,7 gatunków. Glebowy bank nasion zawierał łącznie 47 

gatunków. Średnia liczba gatunków w poszczególnych 

powierzchniach wahała się od 3,7 (las łęgowy i brzeg 

niezarośnięty) do 8 (brzeg zarośnięty) (Ryc. 4).  

   Wskaźnik podobieństwa Sørensena pokazuje, że podobieństwo 

gatunkowe pomiędzy glebowym bankiem nasion a roślinnością 

jest niskie (Ryc. 5, Zał. 6.). Najmniejszym podobieństwem 

charakteryzują się zbiorowiska leśne (las łęgowy – 0,11 oraz las 

gospodarczy – 0,09), natomiast najwyższy wskaźnik 

podobieństwa zanotowano na powierzchniach oznaczonych jako 

nadkład żwiru (0,35). Wskaźnik Shannon-Wienera w 

analizowanych typach roślinności wynosi od 1,73 do 2,03 (Ryc. 

6). Glebowy bank nasion cechuje się natomiast dużo niższymi 

wartościami analizowanego wskaźnika. Najniższą wartość (0,59) 

zanotowano na brzegach niezarośniętych, natomiast najwyższą 

(1,41) na brzegach zarośniętych.  

   Wskaźnik równocenności w przypadku roślinności rzeczywistej 

wynosi średnio od 0,61 do 0,73 (Ryc. 7). W glebowym banku 

nasion różnice składu florystycznego są większe. Najniższą 

wartość wskaźnika zanotowano w przypadku brzegów 

niezarośniętych (0,4), co wynika z dużego udziału diaspor 

muchotrzewu polnego Spergularia rubra (średnio 16 306 

nasion/m2), natomiast najwyższą w lesie gospodarczym (0,77). 

   Liczba poszczególnych grup geograficzno-historycznych ma 

odmienny charakter w roślinności oraz glebowym banku nasion. 

Skład florystyczny tego drugiego cechuje się mniejszą liczbą 

gatunków obcego pochodzenia niż roślinność. Dotyczy to także 

wyodrębnionej z grupa kenofitów liczby gatunków inwazyjnych. 

W roślinności odnotowano 7 gatunków inwazyjnych, natomiast w 

banku nasion liczba ta wynosi 2. 

   Roślinność żwirowni i glebowy bank nasion charakteryzują się 

zróżnicowanym udziałem form życiowych (Ryc. 9). Dominującą 

formą zarówno w roślinności żwirowni jak i w glebowym banku 

nasion są hemikryptofity (30-57%). W glebowym banku nasion 

zaznacza się duży udział terofitów (13-44%). Dla wszystkich grup 

roślinności gatunki ruderalne (strategia R, CR, SR, CSR) 

stanowią 23-62%, natomiast nieruderalne (strategia C, CS) – 38-

77% wszystkich gatunków. W przypadku glebowego banku 

nasion zakresy są szersze i wynoszą 20-90% dla gatunków 

ruderalnych i 10-80% dla gatunków nieruderalnych (Ryc. 10). 

 
Ryc. 5. Podobieństwo składu florystycznego pomiędzy  

bankiem nasion a roślinnością 

 

Ryc. 6. Porównanie różnorodności gatunkowej  

pomiędzy bankiem nasion a roślinnością 

 
Ryc. 7. Wskaźnik równocenności w banku nasion i roślinności 

 
Ryc. 8. Liczba gatunków z wybranych grup geograficzno-

historycznych w banku nasion i roślinności 
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Objaśnienia: 1) obiekt VG – roślinność, SB – bank nasion; 2) formy życiowe: H – hemikryptofity, T – terofity, M – megafanerowfity, N – 

nanofaneorfity, Hy – hydrofity, He – helofity, L – liany, Ch – chamefity; 3) strategie życiowe roślin: C – gatunki o dobrych właściwościach 

konkurencyjnych, R – gatunki pionierskie występujące na siedliskach zaburzonych, S – gatunki odporne na czynniki stresowe (brak światła, 

wody, subtsancji pokarmowych), CR – strategia mieszana charakteryzująca rośliny odporne na konkurencję, ograniczoną przez czynniki 

zaburzające, CS – strategia mieszana właściwa dla roślin występujących na siedliskach o umiarkowanym poziomie stresu i zaburzeń, 

natomiast o wyraźnym wpływie konkurencji, CSR – strategia mieszana, w której wszystkie czynniki mają średnie natężenie. 

 
Ryc. 9. Udział form gatunków o różnych formach życiowych w 

banku nasion i roślinności 

 
Ryc. 10. Udział gatunków o różnych strategiach ekologicznych w 

banku nasion i roślinności 

6. Dyskusja  

Glebowy bank nasion jest jednym z czynników kształtujących zbiorowiska roślinne. Jego zasobność i skład 

gatunkowy jest zależny od wielu czynników, np. pH, wilgotności gleby, zasobności w składniki pokarmowe oraz 

charakteru roślinności (Skowronek i in. 2014, Heydari i in. 2013). Teren badań charakteryzuje się trudnymi 

warunkami siedliskowymi, są to w przeważającej części gleby piaszczyste o kwaśnym odczynie. To właśnie pH 

może mieć duży wpływ na kompozycję gatunkową oraz ilość nasion w podłożu. Glebowy bank nasion, mimo 

niewielu odnotowanych w nim gatunków (48) spełnia bardzo ważną rolę w procesach tworzenia inicjalnych 

zbiorowisk roślinnych. Jak wynika z przeprowadzonych badań, w próbach glebowych odnotowano wiele gatunków 

pionierskich, które jako pierwsze zasiedlają tereny poeksploatacyjne. Jest to szczególnie ważne w przypadku 

stabilizacji nakładów żwiru lub piaszczystych brzegów zbiorników poeksploatacyjnych. Tę grupę gatunków 

najliczniej reprezentował muchotrzew polny Spergularia rubra (do 16 306 nasion/m2) oraz sit dwudzielny Juncus 

bufonius (do 9 376 nasion/m2). Najniższą liczbę nasion notuje się w zbiorowiskach leśnych (Bossuyt, Honnay 

2008), co ma również odzwierciedlenie w naszych wynikach badań. Jak donosi literatura, podobieństwo pomiędzy 

roślinnością a glebowym bankiem nasion spada wraz z postępującą sukcesją (Yang i li 2013 za Thompson 2000). 

Bogactwo gatunkowe badanych grup roślinności w obrębie żwirowni jest zdecydowanie mniejsze w porównaniu 

do sąsiadującego lasu łęgowego. W przypadku banku nasion bogactwo gatunkowe utrzymuje się na bardzo niskim 

poziomie. Wynika to prawdopodobnie z długotrwałej antropopresji oraz ograniczonej możliwości migracji diaspor 

poprzez odcięcie terenu od wód rzeki Bóbr, która pełni funkcję korytarza ekologicznego.  

Potencjał do samorzutnego odtwarzania siedlisk na obszarach najsilniej zniekształconych, takich jak nadkłady 

żwiru czy niezarośnięte brzegi zbiorników poeksploatacyjnych, widoczny jest w strategiach ekologicznych 

wykorzystywanych przez gatunki. Świadczy o tym znacznie większy udział nasion taksonów, które jako swoją 
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strategię ekologiczną stosują odporność na zaburzenia, czyli gatunki pionierskie. W roślinności badanych grup 

udział gatunków ruderalnych wyniósł średnio 41%, a nieruderalnych 59%. W przypadku glebowego banku nasion 

proporcja jest odwrotna. Dominują gatunki ruderalne (61%), które potrafią przetrwać niekorzystne warunki, a w 

momencie różnych zaburzeń uaktywniają się i uwidaczniają w roślinności (np. pokrzywa zwyczajna Urtica dioica, 

dziurawiec zwyczajny Hypericum perforatum). Występowanie diaspor gatunków stosujących mieszane typy 

strategii ekologicznych (CR, SR, CSR) wskazuje na potencjał do wejścia na kolejne etapy sukcesji wtórnej. W 

przypadku ustania czynnika zaburzającego, który w tym przypadku stanowi eksploatacja złoża, dużą rolę w 

roślinności będą odgrywały gatunki takie jak np. jastrzębiec kosmaczek Hieracium pilosella, mietlica pospolita 

Agrostis capillaris, jaskier rozłogowy Ranunculus repens, wiesiołek dwuletni Oenothera biennis. Porównanie 

roślinności i glebowego banku nasion przy pomocy współczynnika Sørensena pokazuje, że najbardziej podobne są 

siedliska we wczesnych stadiach sukcesji (nadkład żwiru, niezarośnięty brzeg). Największe różnice zanotowano w 

zbiorowiskach leśnych, co również potwierdzają inni badacze (Skowronek i in. 2014). 

Jak wynika z przeprowadzonych analiz, bank nasion cechuje się niewielką liczbą gatunków obcego 

pochodzenia (Ryc. 8). Dotyczy to szczególnie gatunków inwazyjnych. W banku nasion odnotowano jedynie konyzę 

kanadyjską Conyza canadensis oraz przymiotno białe Erigeron annuus. Jest to niemalże czterokrotnie mniejszy 

wynik niż w przypadku roślinności rzeczywistej, w której zidentyfikowano 7 gatunków inwazyjnych. Na tej 

podstawie wnioskować można, że tylko nieliczne gatunki inwazyjne wchodzą w skład trwałego banku nasion, a ich 

rozprzestrzenianie odbywa się na drodze rozmnażania wegetatywnego. Spontaniczna sukcesja, którą 

zapoczątkowują gatunki występujące w banku nasion na obszarze żwirowni, jest procesem, który z powodzeniem 

może być wykorzystywany do rekultywacji obszarów pokopalnianych. Z badań przeprowadzonych przez M. 

Hendrychová (2008), wynika iż ekosystemy kształtujące się na drodze spontanicznej sukcesji są mniej podatne na 

wkraczanie gatunków inwazyjnych i ekspansywnych dla siedliska oraz charakteryzują się wyższą 

bioróżnorodnością. Tym samym są korzystne nie tylko z perspektywy funkcji ekologicznych przez nie pełnionych, 

ale również ze względów estetycznych. 

7. Praktyczne wykorzystanie badań 

 Uzyskane wyniki pokazują, że glebowy bank nasion jest ważnym elementem kształtującym roślinność na 

terenach poeksploatacyjnych. Zawarte w glebie nasiona gatunków pionierskich pełnią ważna rolę w stabilizacji 

zrekultywowanych brzegów zbiorników poeksploatacyjnych oraz nadkładów wydobytego materiału. 

 Obecność glebowego banku nasion sprzyja odtwarzaniu niektórych zbiorowisk roślinnych, właściwych dla 

lokalnych warunków siedliskowych. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono duże możliwości 

samoistnej regeneracji zbiorowisk preferujących podłoże piaszczyste i żwirowe, takie jak np. ciepłolubne 

murawy napiaskowe, toteż niewskazane wydaje się inwestowanie w odnowę tego typu roślinności. 

 Odtwarzanie zbiorowisk roślinnych o bardziej skomplikowanej strukturze i większych wymaganiach 

siedliskowych (np. łąki, lasy) wymaga ingerencji człowieka. Jednak i w tym przypadku bank nasion pełni 

pośrednią funkcję polegającą na wzbogacaniu bioróżnorodności obszarów rekultywowanych. 

 Analiza glebowego banku nasion pozwala niewielkim kosztem przewidzieć przyszły scenariusz spontanicznego 

rozwoju roślinności, jeśli nie pojawią się nowe czynniki zaburzające. Dzięki badaniom nad glebowym bankiem 

nasion można oszacować ryzyko ekspansji lub inwazji niektórych gatunków roślin. Należy tu jednak wziąć pod 

uwagę, że rośliny często rozmnażają się w sposób wegetatywny lub ich nasiona przenoszone są na szeroką skalę 

przez różne wektory (wiatr, zwierzęta, woda itp.). 



 

ZAŁĄCZNIK 1 – TEREN BADAŃ  



 

 

 
 

 

 
 Fot. 1. (VU) Linia brzegowa odsłonięta 1 

 
 Fot. 2. (VU) Linia brzegowa odsłonięta 2 

 
 Fot. 3. (VU) Linia brzegowa odsłonięta 1 

 
 Fot. 4. (VC) Linia brzegowa zarośnięta 1 

 
 Fot. 5. (VC) Linia brzegowa zarośnięta 2 

 
 Fot. 6. (VC) Linia brzegowa zarośnięta 3 

 
 Fot. 7. (GW) Nadkład żwiru 1 

 
 Fot. 8. (GW) Nadkład żwiru 2 

 
 Fot. 9. (GW) Nadkład żwiru 3 

 
 Fot. 10. (AM) Zarastające łąki 1 

 
 Fot. 11. (AM) Zarastające łąki 2 

 
 Fot. 12. (AM) Zarastające łąki 3 

 
 Fot. 13. (MF) Las gospodarczy 1 

 
 Fot. 14. (MF) Las gospodarczy 2 

 
 Fot. 15. (MF) Las gospodarczy 3 

ZAŁĄCZNIK 2 – POWIERZCHNIE POBORU PRÓB 



 
 Fot. 16. (AF) Las łęgowy 1 

 
 Fot. 17. (AF) Las łęgowy 2 

 
 Fot. 18. (AF) Las łęgowy 3 

 



 

 

 

 

Nazwa gatunku Rodzina Gr. Geograficzno-historyczne 

Acer platanoides L. Aceraceae Native species 

Acer pseudoplatanus L. Aceraceae Native species 

Achillea millefolium L. Asteraceae  Native species 

Achillea ptarmica L. Asteraceae  Native species 

Aegopodium podagraria L. Apiaceae Native species 

Agropyron caninum (L.) P. Beauv. Poaceae Native species 

Agropyron repens (L.) P. Beauv. Poaceae Native species 

Agrostis canina L. Poaceae Native species 

Agrostis capillaris L. Poaceae Native species 

Agrostis gigantea Roth Poaceae Native species 

Agrostis stolonifera L. Poaceae Native species 

Alisma plantago-aquatica L. Alismataceae Native species 

Alliaria petiolata (M. Bieb.) Cavara & Grande Brassicaceae Native species 

Alnus glutinosa (L.) GAERTN. Betulaceae Native species 

Alnus incana (L.) Moench Betulaceae Native species 

Alopecurus geniculatus L. Poaceae Native species 

Alopecurus pratensis L. Poaceae Native species 

Anagallis arvensis L. Primulaceae Archeophyte 

Anemone nemorosa L. Ranunculaceae Native species 

Anthoxanthum odoratum L. Poaceae Native species 

Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm. Apiaceae Native species 

Apera spica-venti (L.) P. Beauv. Poaceae Archeophyte 

Arabidopsis thaliana (L.) Heynh. Brassicaceae Native species 

Arenaria serpyllifolia L. Carophyllaceae Native species 

Armoracia rusticana P.Gaertn., B.Mey. et Scherb. Brassicaceae Archeophyte  

Arrhenatherum elatius (L.) P. Beauv. ex J. Presl & C. Presl Poaceae Native species 

Artemisia vulgaris L. Asteraceae Native species 

Athyrium filix-femina (L.) ROTH Woodsiaceae Native species 

Barbarea stricta Andrz. Brassicaceae Native species 

Berteroa incana (L.) DC. Brassicaceae Native species 

Betula pendula ROTH Betulaceae Native species 

Bidens frondosa L. Asteraceae Kenophyte 

Bromus inermis Leyss. Poaceae Native species 

Bromus tectorum L. Poaceae Archeophyte 

Calamagrostis epigeios (L.) ROTH Poaceae Native species 

Caltha palustris L. Ranunculaceae Native species 

Calystegia sepium (L.) R. Br. Convolvulaceae Native species 

Campanula patula L. Campanulaceae Native species 

Campanula persicifolia L. Campanulaceae Native species 

ZAŁĄCZNIK 3 – LISTA FLORYSTYCZNA 



Capsella bursa-pastoris (L.) Medik. Brassicaceae Archeophyte 

Cardamine pratensis L. s. s. Brassicaceae Native species 

Carduus acanthoides L. Asteraceae Archeophyte 

Carex acutiformis EHRH. Cyperaceae Native species 

Carex appropinquata Schumach. Cyperaceae Native species 

Carex brizoides L. Cyperaceae Native species 

Carex digitata L. Cyperaceae Native species 

Carex gracilis Curtis Cyperaceae Native species 

Carex hirta L. Cyperaceae Native species 

Carex paniculata L. Cyperaceae Native species 

Carex pseudocyperus L. Cyperaceae Native species 

Carex riparia Curtis Cyperaceae Native species 

Carpinus betulus L. Corylaceae Native species 

Centaurea cyanus L. Asteraceae Archeophyte 

Centaurea jacea L. Asteraceae Native species 

Cerastium holosteoides Fr. em. Hyl. Carophyllaceae Native species 

Chaerophyllum temulum L. Apiaceae Native species 

Chamaenerion angustifolium (L.) Scop. Onagraceae  Native species 

Chamomilla suaveolens (Pursh) Rydb. Asteraceae Kenophyte 

Chelidonium majus L. Papaveraceae Native species 

Chenopodium album L. Chenopodiaceae Native species 

Chenopodium polyspermum L. Chenopodiaceae Native species 

Cichorium intybus L. Asteraceae Archeophyte 

Cicuta virosa L. Apiaceae Native species 

Cirsium arvense (L.) SCOP. Asteraceae Native species 

Cirsium palustre (L.) SCOP. Asteraceae Native species 

Convolvulus arvensis L. Convolvulaceae Native species 

Conyza canadensis ( L.) CORNQUIST Asteraceae Kenophyte 

Corynephorus canescens (L.) P. Beauv. Poaceae Native species 

Dactylis glomerata  L. Poaceae Native species 

Dactylis polygama HORV. Poaceae Native species 

Daucus carota L. Apiaceae Native species 

Deschampsia caespitosa ( L.) P. BEAUV. Poaceae Native species 

Deschampsia flexuosa ( L.) TRIN. Poaceae Native species 

Dianthus deltoides L. Carophyllaceae Native species 

Digitaria ischaemum (Schreb.) H. L.  Poaceae Native species 

Dryopteris carthusiana (VILL.) H. P. FUCHS Dryopteridaceae Native species 

Dryopteris filix-mas (L.) SCHOTT Dryopteridaceae Native species 

Echinochloa crus-galli (L.) P. Beauv. Poaceae Archeophyte 

Echinocystis lobata (F. Michx.) Torr. & A. Gray Cucurbitaceae Kenophyte 

Echium vulgare L. Boraginaceae Native species 

Eleocharis palustris (L.) ROEM. & SCHULT. Cyperaceae Native species 

Epilobium palustre L. Onagraceae  Native species 

Equisetum arvense L. Equisetaceae Native species 

Equisetum palustre L. Equisetaceae Native species 



Equisetum pratense EHRH. Equisetaceae Native species 

Equisetum sylvaticum L. Equisetaceae Native species 

Erigeron annuus ( L.) PERS. Asteraceae Kenophyte 

Euonymus europaeus L. Celastraceae Native species 

Euphorbia cyparissias L. Euphorbiaceae Native species 

Fallopia convolvulus (L.) Á. Löve Polygonaceae Archeophyte 

Festuca gigantea (L.) VILL. Poaceae Native species 

Festuca ovina L. S. STR. Poaceae Native species 

Festuca pratensis Huds. Poaceae Native species 

Festuca rubra L. s. s. Poaceae Native species 

Filago minima (Sm.) Pers. Asteraceae Native species 

Filipendula ulmaria (L.) Maxim. Rosaceae Native species 

Frangula alnus MILL. Rhamnaceae Native species 

Fraxinus excelsior L. Olecaceae Native species 

Galeopsis tetrahit L. Lamiaceae Native species 

Galium aparine L. Rubiaceae Native species 

Galium palustre L. Rubiaceae Native species 

Galium uliginosum L. Rubiaceae Native species 

Geranium pusillum Burm. F. ex L. Geraniaceae Archeophyte 

Geranium robertianum L. Geraniaceae Native species 

Geum rivale L. Rosaceae Native species 

Glechoma hederacea L. Lamiaceae Native species 

Glyceria fluitans (L.) R. BR. Poaceae Native species 

Glyceria maxima (Hartm.) Holmb. Poaceae Native species 

Gnaphalium luteo-album L. Asteraceae  Native species 

Gnaphalium uliginosum L. Asteraceae Native species 

Helichrysum arenarium (L.) Asteraceae Native species 

Hieracium murorum L. Asteraceae Native species 

Hieracium pilosella L. Asteraceae Native species 

Hieracium sabaudum L. Asteraceae Native species 

Hieracium umbellatum L. Asteraceae Native species 

Holcus lanatus L. Poaceae Native species 

Holcus mollis L. Poaceae Native species 

Humulus lupulus L. Cannabaceae Native species 

Hypericum perforatum L. Hypericaceae Native species 

Hypochaeris radicata L. Asteraceae Native species 

Impatiens glandulifera Royle Balsaminaceae Kenophyte 

Impatiens parviflora DC. Balsaminaceae Kenophyte 

Iris pseudacorus L. Iridaceae Native species 

Jasione montana L. Campanulaceae Native species 

Juncus articulatus L. EMEND. K. RICHT. Juncaceae Native species 

Juncus bufonius L. Juncaceae Native species 

Juncus effusus L. Juncaceae Native species 

Juncus tenuis Willd. Juncaceae Native species 

Lapsana communis L. s. str. Asteraceae  Native species 



Lemna minor L. Lemnaceae Native species 

Leontodon autumnalis L. Asteraceae Native species 

Leontodon hispidus L. Asteraceae Native species 

Lepidium campestre (L.) R. Br. Brassicaceae Archeophyte 

Linaria vulgaris Mill. Scrophulariaceae Native species 

Lolium perenne L. Poaceae Native species 

Lotus corniculatus L. Fabaceae Native species 

Lotus uliginosus SCHKUHR Fabaceae Native species 

Luzula campestris (L.) DC. Juncaceae Native species 

Luzula multiflora (Retz.) Lej. Juncaceae Native species 

Lycopus europaeus L. Lamiaceae Native species 

Lysimachia nummularia L. Primulaceae Native species 

Lysimachia vulgaris L. Primulaceae Native species 

Lythrum salicaria L. Lythraceae Native species 

Malus sylvestris Mill. Rosaceae Native species 

Matricaria maritima L.subsp. inodora (L.) Dostál Asteraceae Archeophyte 

Medicago lupulina L. Fabaceae Native species 

Melandrium album (Mill.) Garcke Carophyllaceae Archeophyte 

Melica nutans L. Poaceae Native species 

Melilotus officinalis (L.) Pall. Fabaceae Native species 

Mentha aquatica L. Lamiaceae Native species 

Mentha arvensis L. Lamiaceae Native species 

Mercurialis perennis L. Euphorbiaceae Native species 

Moehringia trinervia (L.) CLAIRV. Carophyllaceae Native species 

Mycelis muralis (L.) DUMORT. Asteraceae Native species 

Myosotis arvensis (L.) Hill Boraginaceae Archeophyte 

Myosotis ramosissima Rochel Boraginaceae Native species 

Myosoton aquaticum (L.) MOENCH Carophyllaceae Native species 

Oenothera biennis L. s. s. Onagraceae  Kenophyte 

Ornithopus perpusillus L. Fabaceae Native species 

Oxalis acetosella L. Oxylidaceae Native species 

Padus avium Mill. Rosaceae Native species 

Padus serotina (Ehrh.) Borkh. Rosaceae Kenophyte 

Papaver dubium L. Papaveraceae Archeophyte 

Peucedanum palustre (L.) MOENCH Araliaceae Native species 

Phalaris arundinacea L. Poaceae Native species 

Phragmites australis (CAV.) TRIN. EX STEUD. Poaceae Native species 

Picea abies (L.) H. KARST Pinaceae Native species 

Pinus sylvestris L. Pinaceae Native species 

Plantago lanceolata L. Plantaginaceae Native species 

Plantago major L. S. STR. Plantaginaceae Native species 

Poa annua L. Poaceae Native species 

Poa nemoralis L. Poaceae Native species 

Poa palustris L. Poaceae Native species 

Poa palustris L. Poaceae Native species 



Poa trivialis L. Poaceae Native species 

Polygonum amphibium L. Polygonaceae Native species 

Polygonum aviculare L. Polygonaceae Native species 

Polygonum hydropiper L. Polygonaceae Native species 

Polygonum mite Schrank Polygonaceae Native species 

Polygonum persicaria L. Polygonaceae Native species 

Populus alba L. Salicaceae Native species 

Populus tremula L. Salicaceae Native species 

Potentilla anserina L. Rosaceae Native species 

Potentilla argentea L. s. s. Rosaceae Native species 

Potentilla rupestris L. Rosaceae Native species 

Prunus avium L. Rosaceae Native species 

Prunus spinosa L. Rosaceae Native species 

Pteridium aquilinum (L.) KUHN Dennstaedtiaceae Native species 

Pyrus communis L. Rosaceae Kenophyte 

Pyrus pyraster (L.) Burgsd. Rosaceae Kenophyte 

Quercus robur L. Fagaceae Native species 

Quercus rubra L. Fagaceae Native species 

Ranunculus repens L. Ranunculaceae Native species 

Ranunculus sceleratus L. Ranunculaceae Native species 

Rhamnus catharticus L. Rhamnaceae Native species 

Ribes spicatum E. Robson Grossulariaceae Native species 

Ribes uva-crispa L. Grossulariaceae Native species 

Robinia pseudacacia L. Fabaceae Kenophyte 

Rorippa amphibia (L.) Besser Brassicaceae Native species 

Rosa canina L. Rosaceae Native species 

Rubus caesius L. Rosaceae Native species 

Rubus idaeus L. Rosaceae Native species 

Rubus plicatus Weihe & Nees Rosaceae Native species 

Rumex acetosa L. Polygonaceae Native species 

Rumex acetosella L. Polygonaceae Native species 

Rumex crispus L. Polygonaceae Native species 

Rumex hydrolapathum HUDS. Polygonaceae Native species 

Rumex obtusifolius L. Polygonaceae Native species 

Salix alba L. Salicaceae Native species 

Salix caprea L. Salicaceae Native species 

Salix cinerea L. Salicaceae Native species 

Salix fragilis L. Salicaceae Native species 

Salix purpurea L. Salicaceae Native species 

Salix triandra L. Salicaceae Native species 

Salix viminalis L. Salicaceae Native species 

Sambucus nigra L. Caprifoliaceae Native species 

Sarothamnus scoparius (L.) Wimm. Fabaceae Native species 

Scirpus sylvaticus L. Cyperaceae Native species 

Scrophularia nodosa L. Scrophulariaceae Native species 



Scutellaria galericulata L. Lamiaceae Native species 

Sedum maximum (L.) Hoffm. Crassulaceae Native species 

Senecio jacobaea L. Asteraceae Native species 

Senecio rivularis (Waldst. & Kit.) DC. Asteraceae Native species 

Senecio viscosus L. Asteraceae Native species 

Senecio vulgaris L Asteraceae  Archeophyte  

Silene vulgaris (Moench) Garcke Carophyllaceae Native species 

Solanum dulcamara L. Solanaceae Native species 

Solidago gigantea Aiton Asteraceae Kenophyte 

Sonchus arvensis L. Asteraceae Native species 

Sorbus aucuparia L. EMEND. HEDL. Rosaceae Native species 

Sparganium erectum L. EMEND. RCHB. S. STR. Sparganiaceae Native species 

Spergula arvensis L. Carophyllaceae Archeophyte 

Spergula morisonii Boreau Carophyllaceae Native species 

Spergularia rubra (L.) J. Presl & C. Presl Carophyllaceae Native species 

Spirodela polyrhiza (L.) Schleid. Lemnaceae Native species 

Stachys palustris L. Lamiaceae Native species 

Stachys sylvatica L. Lamiaceae Native species 

Stellaria graminea L. Carophyllaceae Native species 

Stellaria holostea L. Carophyllaceae Native species 

Stellaria media (L.) VILL. Carophyllaceae Native species 

Stellaria nemorum L. Carophyllaceae Native species 

Stellaria pallida (Dumort.) Piré Carophyllaceae Native species 

Symphytum officinale L. Boraginaceae Native species 

Tanacetum vulgare L. Asteraceae Native species 

Taraxacum sect. Ruderalia F. H. WIGG. Asteraceae Native species 

Thlaspi arvense L. Brassicaceae Archeophyte 

Trifolium arvense L. Fabaceae Native species 

Trifolium dubium Sibth. Fabaceae Native species 

Trifolium pratense L. Fabaceae Native species 

Trifolium repens L. Fabaceae Native species 

Tussilago farfara L. Asteraceae Native species 

Typha angustifolia L. Typhaceae Native species 

Typha latifolia L. Typhaceae Native species 

Ulmus minor Mill. Ulmaceae Native species 

Urtica dioica L. Urticaceae Native species 

Urtica urens L. Urticaceae Archeophyte 

Valeriana officinalis L. Valerianaceae Native species 

Verbascum lychnitis L. Scrophulariaceae Native species 

Veronica arvensis L. Scrophulariaceae  Archeophyte 

Vicia angustifolia L. Fabaceae Archeophyte 

Vicia cracca L. Fabaceae Native species 

Vicia hirsuta (L.) S. F. Gray Fabaceae Archeophyte 

Vicia sativa L. Fabaceae Archeophyte 

Vicia sepium L. Fabaceae Native species 



Vicia tetrasperma (L.) Schreb. Fabaceae Archeophyte 

Viola arvensis Murray Violaceae Archeophyte 

Viola reichenbachiana JORD. EX BOREAU Violaceae Native species 

Viola tricolor L. s. s. Violaceae Native species 

 



 

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA INWAZYJNYCH GATUNKÓW ROŚLIN 

  

Fot. 1. Robinia akacjowa Robinia pseudoacacia Fot. 2. Czeremcha amerykańska Padus serotina 

  

Fot. 3. Kroplik żółty Mimulus guttatus Fot. 4. Przymiotno białe Erigeron annuus 

  

ZAŁĄCZNIK 4 – GATUNKI INWAZYJNE I EKSPANSYWNE 



Fot. 5. Niecierpek drobnokwiatowy Impatiens parviflora Fot. 6. Niecierpek himalajski Impatiens glandulifera 

  

Fot. 7. Uczep amerykański Bidens frondosa Fot. 8. Konyza kanadyjska Conyza canadensis 

  

Fot. 9. Nawłoć późna Solidago gigantea Fot. 10. Siewki kolczurki klapowanej Echinocystis lobata 

  

Fot. 11. Po lewej: siewki dębu czerwonego Quercus rubra,  

po prawej: las zdominowany przez dąb czerwony Quercus rubra 



 

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA EKSPANSYWNYCH GATUNKÓW ROŚLIN 

  

Fot. 12. Ekspansja trzcinnika piaskowego  

Calamagrostis epigejos 

Fot. 13. Ekspansja turzycy drżączkowatej  

Carex brizoides 

 

 

 



 

1. Zbiorowiska segetalne z klasy Stellarietea mediae 

 

Na terenie badań odnotowano płaty roślinności z zespołu 

Echinochloo-Setarietum. Jest to jeden z najbardziej 

rozpowszechnionych zespołów upraw polowych w Polsce. Płaty 

tej roślinności odnotowano w północnej części badanego terenu, 

gdzie w przyszłości planowane jest dalsze wydobycie surowców 

mineralnych. W runi dominują głównie Echinochloa crus-galli 

oraz Polygonum persicaria.  

 

 

 

 

 

2. Zbiorowiska ruderalne z klasy Artemisietea vulgaris 

 

Zbiorowiska ruderalne nawiązujące składem florystycznym do 

zespołu Tanaceto-Artemisietum vulgaris. Na terenie badań 

wykształcają się w miejscach zasobnych w azot, często na hałdach 

i nasypach ziemi. W runi dominują głównie: Arrhenatherum 

elatius, Phragmites australis, Urtica dioica, spory jest również 

udział Tanacetum vulgare. 

 

 

3. Zbiorowiska muraw napiaskowych z klasy Koelerio glaucae-Corynephoretea canescentis 

 

W analizowanym materiale wykazano obecność zbiorowisk ze 

związku Corynephorion. Występują na terenie badań w 

różnorodnych odsłonach - od inicjalnych form, po silnie zwarte i 

zdominowane przez Hieracium pilosella późne stadia sukcesyjne. 

Zbiorowiska muraw napiaskowych są częstym typem roślinności 

w obrębie badanego obszaru. W składzie gatunkowym dominują 

Corynephorus canescens oraz Polytrichum piliferum. 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK 5 – CHARAKTERYSTYKA ZBIOROWISK ROŚLINNYCH 



4. Zbiorowiska miejsc wydeptywanych z klasy Plantaginetea-majoris 

 

Powszechny typ roślinności w obrębie całego badanego obszaru. 

Omawiana roślinność rozwija się w miejscach w miejscach 

intensywnie wydeptywanych. Płaty roślinności wydepczyskowej 

obserwować można m.in. wzdłuż dróg, ścieżek oraz miejsc 

wyznaczonych do wędkowania. W zależności od intensywności 

ubijania zbiorowiska te mają zwięzły lub bardziej luźny charakter. 

W ich składzie gatunkowym pojawiają się obficie Lolium perenne, 

Trifolium repens, Polygonum aviculare oraz Plantago major. 

 

 

5. Inicjalne zbiorowiska leśne oraz zaroślowe 

 

Omawiany typ roślinności zajmuje nieużytki porastające 

gatunkami drzew i krzewów. Centrum ich występowania to hałdy 

powyrobiskowe w południowo-zachodniej części badanego 

obszaru. Płaty tej roślinności cechują się często 

nieustabilizowanym składem gatunkowym, przez co trudno o 

jednoznaczną ich identyfikację syntaksonomiczna. Najbardziej 

zbliżone są do zarośli z klasy Rhamno-Prunetea. Gatunkami 

przewodnimi są Betula pendula; Agrostis capillaris, Hieracium 

pilosella.  

 

 

 

6. Wyłączone z użytkowania łąki z klasy Molinio-Arrhenetheretea 

 

Niewielkie powierzchnie w obrębie obszaru badań zajmują 

porzucone łąki. Są to zbiorowiska ubogie florystycznie, 

wykształcające się na glebach ubogich w składniki odżywcze. 

Obecnie w wyniku zaniechania użytkowania zarastają licznymi 

gatunkami drzew i krzewów. Omawiane zbiorowiska ulegają także 

silnej ekspansji Calamagrostis epigejos. 

 

 



7. Lasy gospodarcze z dominacją dębu czerwonego Quercus rubra 

 

Bardzo ubogie florystycznie drzewostany z dębem czerwonym 

Quercus rubra na siedlisku grądowym. Płaty tej roślinności 

występują w mozaice z ubogimi florystycznie lasami grądowymi 

ze związku Carpinion w centralnej części badanego obiektu. Duże 

zwarcie dębu czerwonego powoduje, że runo pozbawione jest 

prawie całkowicie roślinności zielnej, warstwa krzewów jest 

również znikoma. 

 

 

 

8. Zbiorowiska lasów grądowych ze związku Carpinion 

 

Ubogie florystycznie postacie lasów grądowych, miejscami z 

dużym udziałem gatunków właściwych dla kwaśnych dąbrów z 

klasy Quercetea robori-petraeae. Charakteryzowana roślinność 

występuje głównie w centralnej części badanego obszaru, na styku 

drzewostanów z dębem czerwonym. Wiele płatów tej roślinności 

ulega ekspansji turzycy drżączkowatej Carex brizoides, która w 

wielu całkowicie zdominowała runo leśne. 

 

 

 

9. Zbiorowiska lasków łęgowych z zespołu Salicetum albo-fragilis 

 

Zbiorowiska lasów łęgowych wykształcających się wzdłuż 

zachodniej granicy obszaru badań, w dolinie rzeki Bóbr. Jest to 

obszar zalewowy, charakteryzuje się wysoką żyznością podłoża. 

Fitocenozy te klasyfikowane jako łęgi Salicetum albo-fragilis 

stanowią priorytetowe siedlisko NATURA 2000 – 91E0 – Łęgi 

wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe i bez wątpienia są to 

najcenniejsze układy roślinności w obrębie badanego obszaru. O 

typowym układzie łęgowym świadczy obecność wielu gatunków 

wierzb, topoli osiki oraz obficie występujących lian. 

 

 

 



10. – 11. Zbiorowiska szuwarów Phragmitetum australis, Typhetum latifoliae Glycerietum maximae. 

 

Do tej grupy należy zaliczyć nieleśne zbiorowiska szuwarów 

właściwych ze związku Phragmition. Charakteryzowane 

zbiorowiska występują na siedliskach wybitnie wilgotnych, m.in. 

na brzegach zbiorników poeksploatacyjnych, oczek wodnych, 

rowów melioracyjnych oraz na mokradłach w dolinie rzeki Bóbr. 

Różnią się między sobą przede wszystkim dominacją 

poszczególnych gatunków: mozgi trzcinowatej Phalaris 

arundinacea, trzciny pospolitej Phragmites australis oraz pałki 

szerokolistnej Typha latifolia.  
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Pogrubiona czcionka: gatunki inwazyjne 

Podkreślenie: gatunki ekspansywne 

 

 

GATUNKI ODNOTOWANE WYŁĄCZNIE W GLEBOWYM BANKU NASION: 

Carex sp., Chenopodium album, Chenopodium polyspermum, Digitaria ischaemum, Epilobium palustre, 

Erigeron annuus, Gnaphalium luteo-album, Lapsana communis, Poa annua, Polygonum mite, Polygonum sp., 

Typha angustifolia, Viola arvensis. 

 

GATUNKI ODNOTOWANE W GLEBOWYM BANKU NASION I ROŚLINNOŚCI: 

Agrostis capillaris, Agrostis gigantea, Betula pendula, Calamagrostis epigeios, Carex hirta, Cirsium arvense, 

Conyza canadensis, Corynephorus canescens, Dryopteris sp., Glechoma hederacea, Hieracium pilosella, 

Hypericum perforatum, Juncus bufonius, Juncus effusus, Lysimachia vulgaris, Moehringia trinervia, Oenothera 

biennis, Ornithopus perpusillus, Phalaris arundinacea, Plantago lanceolata, Plantago major, Poa pratensis, Poa 

trivialis, Potentilla argentea, Ranunculus repens, Rubus sp., Rumex acetosella, Scrophularia nodosa, Senecio 

vulgaris, Spergularia rubra, Stachys palustris, Tanacetum vulgare, Urtica dioica. 

 

GATUNKI ODNOTOWANE WYŁĄCZNIE W ROŚLINNOŚĆI: 

Achillea millefolium, Achillea ptarmica, Agrostis canina, Agrostis stolonifera, Alliaria petiolata, Alopecurus 

geniculatus, Alopecurus pratensis, Anagallis arvensis, Anthriscus sylvestris, Arrhenatherum elatius, Artemisia 

vulgaris, Barbarea stricta, Bidens frondosa, Bromus inermis, Calystegia sepium, Campanula persicifolia, Carex 

appropinquata, Carex brizoides, Carex pseudocyperus, Carpinus betulus, Cirsium palustre, Convolvulus 

arvensis, Dactylis glomerata, Deschampsia flexuosa, Dryopteris carthusiana, Echinochloa crus-galli, 

Echinocystis lobata, Elymus caninus, Elymus repens, Epilobium sp., Equisetum arvense, Euphorbia cyparissias, 

Festuca gigantea, Festuca ovina, Festuca rubra, Filago minima, Frangula alnus, Galeopsis sp., Galeopsis 

speciosa, Galeopsis tetrahit, Galium aparine, Galium palustre, Gnaphalium uliginosum, Holcus lanatus, Holcus 

mollis, Humulus lupulus, Hypochoeris radicata, Impatiens glandulifera, Impatiens parviflora, Iris pseudacorus, 

Juncus articulatus, Lepidium campestre, Linaria vulgaris, Lotus corniculatus, Luzula campestris, Lycopus 

europaeus, Lysimachia nummularia, Malus sylvestris, Matricaria perforata, Melica nutans, Myosotis palustris, 

Myosotis scorpioides, Myosoton aquaticum, Padus serotina, Papaver dubium, Phragmites australis, Picea abies, 

Pinus sylvestris, Poa nemoralis, Polygonum amphibium, Polygonum hydropiper, Polygonum persicaria, Populus 

tremula, Prunus avium, Quercus robur, Quercus rubra, Robinia pseudoacacia, Rorippa amphibia, Rubus idaeus, 

Rubus plicatus, Rumex acetosa, Rumex hydrolapathum, Rumex obtusifolius, Salix alba, Salix cinerea, Salix 

fragilis, Salix purpurea, Salix sp., Salix viminalis, Scirpus sylvaticus, Senecio viscosus, Solanum dulcamara, 

Sorbus aucuparia, Stellaria holostea, Stellaria nemorum, Symphytum officinale, Taraxacum sect. Ruderalia, 

Trifolium dubium, Trifolium repens, Tussilago farfara, Ulmus minor, Ulmus sp., Vicia angustifolia, Vicia cracca, 

Vicia sepium, Vicia sp. 

 

ZAŁĄCZNIK 6 – LISTA FLORYSTYCZNA Z GLEBOWEGO BANKU 

NASION ORAZ ROŚLINNOŚCI 
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