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ABSTRACT : Presented in the paper are characteristics of the meadow communities
and assessment of the degree of their synanthropization. The studies were conducted
on meadows utilized in Walim District at the base of the Sowie Mountains in 2009
and 2010. Floristic releves were collected using the Braun-Blanquet method. The
material obtained served to define the phytosociological affiliation and to estimate
the degree of synanthropization on the basis of the following indexes: synanthropization, apophytization and anthropophytization. The meadow communities studied
were representative of the class Molinio-Arrhenatheretea. Within this class, four
phytosociological units were allocated: Arrhenatheretum elatioris, the community
Poa pratensis-Festuca rubra as well as two communities with either Agrostis
capillaris or Alopecurus pratensis. The meadows examined were characterized by
a high average level of synanthropization. The highest values for the synanthropization
and apophytization indices were found in meadows of Arrhenatheretalia, in Poa
pratensis-Festuca rubra and of Agrostis capillaris. The lowest values were found
in the meadow the class Molinietalia. The high values for the apophytization index
show that most of the species found in the meadows are of native origin. The low
values for the anthropophytization index confirm that only an small number of
geographically foreign species are found in extensively utilized meadow communities.
KEY WORDS: meadow communities, phytosociological characteristics, synanthropisation,
Sowie Mountains (Central Sudetes)
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Wstêp
£¹ki i pastwiska w górskim regionie Sudetów s¹ istotnym elementem
krajobrazu. Stanowi¹ ponad 50% u¿ytków rolnych (ok. 80 000 ha). Podobnie
jak inne zbiorowiska rolinne podlegaj¹ one antropopresji. Na obecny stan ³¹k
i pastwisk wp³ynê³y dwa bardzo wa¿ne okresy w najnowszej historii ich
zagospodarowania. Po okresie intensywnego wykorzystywania do koñca lat
80., nast¹pi³a daleko posuniêta ekstensyfikacja lub zaniechanie u¿ytkowania
obszarów ³¹kowo-pastwiskowych (30% pow.), w wyniku spadku op³acalnoci
produkcji zwierzêcej. Konsekwencj¹ tego jest m.in. synantropizacja flory
zbiorowisk tego rodzaju (Grynia 1988; Kryszak i in. 2003).
Synantropizacja zbiorowisk rolinnych mo¿e odbywaæ siê poprzez masowe
wkraczanie obcych gatunków, zmianê proporcji ilociowych miêdzy gatunkami
rodzimymi, czy te¿ przez introgresjê, czyli upodabnianie siê jednego typu
zbiorowiska do innego (Kostrowicki 1972). Zbadanie zbiorowisk ³¹kowopastwiskowych pod k¹tem stopnia synantropizacji, zw³aszcza na obszarach
objêtych ochron¹, jest zatem bardzo istotne dla zachowania ich bioró¿norodnoci.
Celem pracy jest charakterystyka oraz ocena stopnia synantropizacji
zbiorowisk ³¹kowych w Górach Sowich.

1. Charakterystyka terenu badañ
Badania przeprowadzono na ³¹kach u¿ytkowanych konie lub konopastwiskowo, po³o¿onych na wysokoci 500700 m n.p.m., na terenie gminy
Walim, w okolicach miejscowoci: Glinno, Jugowice i Walim. Teren badañ
znajduje siê na obszarze ochrony siedlisk Natura 2000 Ostoja Nietoperzy Gór
Sowich PLH0200071 (www.natura 2000.mos.gov.pl) oraz Parku Krajobrazowego Gór Sowich.
Wed³ug podzia³u fizyczno-geograficznego Kondrackiego (1994) teren ten
nale¿y do Gór Sowich, jednego z mezoregionów Sudetów rodkowych, bêd¹cych
najstarsz¹ czêci¹ Sudetów. Zbudowany jest g³ównie z prekambryjskich gnejsów.
Pod wzglêdem wysokoci Góry Sowie s¹ bardzo zró¿nicowane. Najwy¿szym
szczytem jest Wielka Sowa  1015 m n.p.m., pozosta³e maj¹ wysokoæ od 600
do 980 m n.p.m.
Klimat badanego obszaru jest typowym klimatem górskim. Charakteryzuje
siê wysokimi opadami atmosferycznymi na poziomie od 500600 mm (maksymalnie 900 mm na najwy¿szych szczytach) i d³ugo zalegaj¹c¹ pokryw¹ nie¿n¹,
nawet do 90 dni. rednia roczna temperatura powietrza w piêtrze 400500 m
n.p.m. wynosi oko³o 7°C, a w piêtrze górskim obni¿a siê o oko³o 0,51°C na
ka¿de 100 m wzniesienia. W regionie tym dominuj¹ wiatry po³udniowo-zachodnie
(Staffa 1995).
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2. Materia³y i metody
Podstawê do scharakteryzowania zbiorowisk ³¹kowych oraz oceny ich
synantropizacji stanowi³y 144 zdjêcia fitosocjologiczne, wykonane w latach 2009
2010 metod¹ Brauna-Blanqueta (Paw³owski 1977). Powierzchnia ka¿dego zdjêcia
wynosi³a 25 m2 (Faliñski 2001). Po³o¿enie zdjêæ okrelono przy pomocy odbiornika
GPS.
Przynale¿noæ zdjêæ do tabel fitosocjologicznych, opisuj¹cych poszczególne
zbiorowiska, przyjêto na podstawie podobieñstwa sk³adu gatunkowego oraz
ilociowego udzia³u w tych samych jednostkach syntaksonomicznych.
Dodatkowo liczebnoæ gatunków w tabelach fitosocjologicznych wyra¿ono redni¹
wartoci¹ wspó³czynnika pokrycia, a czêstoæ wystêpowania w zdjêciach
stopniem sta³oci (Paw³owski 1977). Odnotowano równie¿ obecnoæ gatunków
znajduj¹cych siê pod ochron¹ czêciow¹ i cis³¹, na podstawie listy zamieszonej
w Rozporz¹dzeniu Ministra rodowiska (2004).
Do oceny stopnia synantropizacji zbiorowisk ³¹kowych na badanym terenie
pos³u¿ono siê wskanikami zdefiniowanymi przez Jackowiaka (1990),
stosowanymi póniej przez Chmiela (1993), Ratyñsk¹ (2003) i Kryszak (2004).
S¹ to wskaniki: synantropizacji (udzia³ gatunków rodzimych i obcych, w %),
apofityzacji (udzia³ rodzimych gatunków synantropijnych, w %) oraz antropofityzacji (udzia³ gatunków synantropijnych obcych, w %). Ponadto okrelono
stosunek gatunków niesynantropijnych do synantropijnych.
Nazewnictwo zbiorowisk oparto na pracach Matuszkiewicza (2007) i Kryszak
(2001). Nazwy ³aciñskie rolin podano wed³ug Mirka i in. (2002).

3. Wyniki
Badania fitosocjologiczne pozwoli³y na zakwalifikowanie zbiorowisk rolinnych ³¹k, wystêpuj¹cych na badanym terenie, do jednej klasy: MolinioArrhenatheretea. W obrêbie tej klasy zbiorowiska zosta³y zgrupowane w dwóch
rzêdach: Arrhenatheretalia i Molinietalia, co przedstawia zamieszczona poni¿ej
fitosocjologiczna klasyfikacja zbiorowisk rolinnych w ujêciu systematycznym:
Cl.: Molinio-Arrhenatheretea R. Tx. 1937
O.: Arrhenatheretalia Paw³. 1928
All.: Arrhenatherion elatioris (Br.-Bl. 1925) Koch 1926
Ass.: Arrhenatheretum elatioris Br.-Bl. ex Scherr. 1925
Zbiorowisko Poa pratensis-Festuca rubra Fija³k. 1962 pro ass.
Zbiorowisko z Agrostis capillaris
O.: Molinietalia caeruleae W. Koch 1926
All.: Calthion palustris R. Tx. 1936 em. Oberd. 1957
Zbiorowisko z Alopecurus pratensis (tab.1).
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3.1. Charakterystyka zbiorowisk
Arrhenatheretum elatioris  ³¹ka owsicowa
Na badanym obszarze omawiany zespó³ jest reprezentowany przez 38 zdjêæ
fitosocjologicznych, w których stwierdzono ³¹cznie obecnoæ 99 gatunków.
Wyst¹pi³ on na 5 stanowiskach, po³o¿onych na wysokoci od 530590 m n.p.m.,
w okolicy miejscowoci Jugowice, Walim i Glinno.
Zespó³ ten zosta³ wyró¿niony na podstawie obecnoci dwóch gatunków
charakterystycznych: Arrhenatherum elatius (S=IV, D=854) i Geranium
pratense (S=I, D=3). W p³atach tego zespo³u zwi¹zek Arrhenatherion
reprezentowa³o 5 gatunków z 10 charakterystycznych podawanych przez
Matuszkiewicza (2007). Najwy¿szy stopieñ sta³oci posiada Campanula patula
(S=V, D=64). Pozosta³e gatunki, takie jak: Galium mollugo, Knautia arvensis,
Crepis biennis, Tragopogon pratensis mia³y niski stopieñ sta³oci (S=II,
D  od 11 do 114). Z rzêdu Arrhenatheretalia wystêpowa³o natomiast 9 gatunków
charakterystycznych, sporód których 4 o wysokim stopniu sta³oci: Achillea
millefolium, Dactylis glomerata, Trisetum flavescens, Lotus corniculatus
(S=IIIIV, D  od 118 do 192). W zespole tym liczn¹ grupê stanowi³y gatunki
charakterystyczne dla klasy Molinio-Arrhenatheretea  17 gatunków, sporód
których 7 osi¹gnê³o wysoki stopieñ sta³oci S=VIV. Najwy¿szy stopieñ sta³oci
i pokrycia mia³a Festuca rubra (S=V, D=1530).
W p³atach badanego zespo³u stwierdzono równie¿ obecnoæ gatunków
znajduj¹cych siê pod ochron¹ cis³¹, takich jak: Platanthera bifolia (L.) Rich,
Dactylorhiza majalis (Rchb.) P. F. Hunt & Summerh., D. maculata (L.) Soó,
Gymnadenia conopsea (L.) R. Br. oraz Carlina acaulis L.
Zbiorowisko Poa pratensis-Festuca rubra  ³¹ka z wiechlin¹ ³¹kow¹
i kostrzew¹ czerwon¹
Obecnoæ zbiorowiska na badanym terenie dokumentuj¹ 23 zdjêcia
fitosocjologiczne, wykonane w okolicy miejscowoci Glinno, na dwóch
stanowiskach po³o¿onych na wysokoci od 660 do 680 m n.p.m., o wystawie
po³udniowo-zachodniej. W zbiorowisku odnotowano ³¹cznie 72 gatunki.
Zbiorowisko to zosta³o wydzielone na podstawie dominacji Festuca rubra
(S=V, D=2685). Drugi z gatunków Poa pratensis mia³ niski stopieñ sta³oci
i pokrycia (S=I, D=3). Z gatunków charakterystycznych dla zwi¹zku, rzêdu
oraz klasy najliczniej i najczêciej wystêpowa³y: Galium mollugo, Arrhenatherum
elatius, Achillea millefolium, Dactylis glomerata, Rumex acetosa, Plantago
lanceolata, Rhinanthus minor, Trifolium pratense, Vicia cracca (S=IVV,
D  od 137 do 678).
W zbiorowisku tym odnotowano obecnoæ trzech gatunków, bêd¹cych pod
ochron¹ cis³¹: Platanthera bifolia, Gymnadenia conopsea oraz Carlina acaulis.
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Zbiorowisko z Agrostis capilaris  ³¹ka mietlicowa
Zbiorowisko to zosta³o wyró¿nione na podstawie dominacji Agrostis capillaris
(S=V, D=2507). Wyst¹pi³o na 5 stanowiskach, po³o¿onych na wysokoci 520
550 m n.p.m., w okolicy Jugowic. Obecnoæ tego zbiorowiska dokumentuj¹
74 zdjêcia fitosocjologiczne, w których w sumie wyst¹pi³y 103 gatunki.
W p³atach omawianej fitocenozy zwi¹zek Arrhenatherion reprezentowa³y
m. in.: Arrhenatherum elatius, Campanula patula, Galium mollugo, Knautia
arvensis (S=IIIV, D  od 61 do 282). Z rzêdu Arrhenatheretalia: Achillea
millefolium, Dactylis glomerata, Trisetum flavescens, Leucanthemum vulgare
(S=IIIIV, D  od 57 do 180). Z gatunków charakterystycznych dla klasy MolinioArrhenatheretea wyst¹pi³y m. in: Festuca rubra, Plantago lanceolata,
Ranunculus acris, Rumex acetosa, Lathyrus pratensis, Trifolium pratense,
Vicia cracca (S=IIIV, D  od 129 do 2393).
W strukturze zbiorowiska zaobserwowano du¿e zró¿nicowanie tworz¹cych
go gatunków. W zbiorowisku wyst¹pi³y zarówno trawy, o wysokiej wartoci gospodarczej (Arrhenatherum elatius, Dactylis glomerata, Trisetum flavescens),
jak i o niskiej (Holcus mollis i Anthoxanthum odoratum). Odnotowano równie¿
obecnoæ Alchemilla monticola, gatunku charakterystycznego dla zwi¹zku
Polygono-Trisetion. Ponadto sporadycznie wystêpowa³y gatunki charakterystyczne dla siedlisk wilgotnych, np. Deschampsia caespitosa, Lychnis floscuculi, Angelica sylvestris.
W zbiorowisku stwierdzono gatunki, bêd¹ce pod ochron¹ cis³¹ i czêciow¹:
Carlina acaulis oraz Primula veris L.
Zbiorowisko z Alopecurus pratensis  ³¹ka wyczyñcowa
Reprezentowane jest przez 9 zdjêæ fitosocjologicznych i wyst¹pi³o tylko na
jednym najwilgotniejszym stanowisku, po³o¿onym w miejscowoci Glinno, na
wysokoci 570590 m n.p.m. Zbiorowisko to zosta³o wyró¿nione na podstawie
dominacji Alopecurus pratensis (S=V, D=811), gatunku charakterystycznego
dla klasy Molinio-Arrhenatheretea. W zbiorowisku zanotowano ogó³em 57
gatunków.
W runi du¿y udzia³ mia³y taksony charakterystyczne dla zwi¹zku Calthion,
np. Cirsium oleraceum, Juncus conglomeratus, Myosotis palustris oraz z rzêdu
Molinietalia: Deschampsia caespitosa, Lychnis flos-cuculi (S=IIV, D  od
22 do 383). W zbiorowisku zaznaczy³ siê równie¿ du¿y udzia³ Filipendula ulmaria
(S=IV, D=322) ze zwi¹zku Filipendulion.
Z gatunków ³¹kowych ze zwi¹zku Arrhenatherion i z rzêdu Arrhenatheretalia
stwierdzono: Crepis biennis L., Lotus corniculatus L., Trisetum flavescens
(S=IIIIV, D  od 22 do 322). Ponadto w wiêkszej liczebnoci wyst¹pi³y gatunki
charakterystyczne dla klasy Molinio-Arrhenatheretea, takie jak: Festuca rubra,
Festuca pratensis, Ranunculus acris, Lathyrus pratensis, Vicia cracca,
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Centaurea jacea, Phleum pratense, Plantago lanceolata, Rhinanthus minor oraz Trifolium pratense (S=IIIV, D  od 22 do 950).
W zbiorowisku odnotowano równie¿ gatunki chronione: Trollius europaeus L.
s. str. i Colchicum autumnale L.
Tabela1. Syntetyczna tabela fitosocjologiczna dla zbiorowisk ³¹kowych, wyró¿nionych
na badanym obszarze
Table1. Synthetic phytosociological table for meadow communities, singled out in
the study area
Syntakson/ Syntaxon
Liczba zdjêæ/ Number of releves
Suma gatunków/ Total number of species
Sta³oæ (S)/ Constancy
Wspó³czynnik pokrycia (D)/ Cover coefficient
Ch. Poa pratensis- Festuca rubra
Poa pratensis L. s. str.
Festuca rubra L. s. str.
Ch. Arrhenatheretum elatioris
Arrhenatherum elatius (L.) P. Beauv. ex J. Presl & C. Presl
Geranium pratense L.
D. zb. z Agrostis capillaris
Agrostis capillaris L.
D. zb. z Alopecurus pratensis
Alopecurus pratensis L.
Ch. Arrhenatherion
Campanula patula L. s. str.
Galium mollugo L. s. str.
Crepis biennis L.
Knautia arvensis (L.) J. M. Coult
Tragopogon pratensis L. s. str.
Ch. Arrhenatheretalia
Achillea millefolium L. s. str.
Dactylis glomerata L.
Trisetum flavescens (L.) P. Beauv.
Lotus corniculatus L.
Heracleum sphondylium L. s. str.
Leucanthemum vulgare Lam. s. str. subsp. vulgare
Taraxacum officinale F.H.Wigg.
Trifolium dubium Sibth.
Daucus carota L.
Pimpinella major (L.) Huds.
Ch. Calthion*et Filipendulion
Filipendula ulmaria (L.) Maxim.
*Cirsium rivulare (Jacq.) All.
*Cirsium oleraceum (L.) Scop.
*Juncus conglomeratus L. Emend. Leers.
*Myosotis palustris (L.) L. Emend. Rchb.
*Caltha palustris L.
*Scirpus sylvaticus L.

1
38
99
S D

2
23
72
S D

3
74
103
S D

4
9
57
S D

I 2
V 2685
IV 378 IV 854 V 282 II 11
I 3
V 1176 V 2507
V 811
II
IV
I
III
III

37
137
26
83
43

IV
V
III
II

V
II
II
II
II

64
114
11
53
29

V
IV
I
III
II

192 II 17
61 II 11
11 III 22
131
14

50 IV 118 IV 180
180 IV 192 III 57
87
III 148
76 III 184 II 20
II 14 I 5
III 24 II 39 III 89
III 180 II 53 II 31
II 24 I 18
I 5 I 46
I 14

I

1

II
II
III
IV

61
17
72
322

II 17
I 6

IV
II
V
IV
III
I
I

322
11
383
139
22
6
56
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Ch. Molinietalia
Deschampsia caespitosa (L.) P. Beauv.
Lychnis flos-cuculi L.
Colchicum autumnale L.
Trollius europaeus L. s. str.
Angelica sylvestris L.
Ch. Molinio-Arrhenatheretea
Festuca rubra L. s. str.
Festuca pratensis Huds.
Holcus lanatus L.
Alopecurus pratensis L.
Poa pratensis L. s. str.
Vicia cracca L.
Rhinanthus minor L.
Ranunculus acris L. s. str.
Lathyrus pratensis L.
Rumex acetosa L.
Plantago lanceolata L.
Centaurea jacea L.
Potentilla reptans L.
Rumex crispus L.
Trifolium pratense L.
Avenula pubescens (L.) Dumort
Phleum pratense L.
Leontodon hispidus L.
Prunella vulgaris L.

I 2
II 11

I
I

I

43

2
3

IV
II
II
II
32 I

183
22
11
17
6

V
II 35 II
II
I 4 II
I
IV 170 IV
IV 140 III
IV
III 48 IV
V 126 IV
V 291 IV
II

1530
150
58
218
3
61
63
142
117
118
212
14

V
I
I
I
I
III
I
IV
III
IV
IV
I

2393
3
32
20
16
157
1
202
142
143
383
7

V 950
IV 183

IV 678 IV
V
II 30 II
I 102 II
I 2

429
61
120
93

III
I
II
I
I

129 III 122
3
51 III 72
21
29

IV
III
V
V
II
III
III

33
22
194
144
67
78
644

Objanienia: 1  Arrhenatheretum elatioris, 2  zbiorowisko Poa pratensis-Festuca rubra,
3  zbiorowisko z Agrostis capilaris, 4  zbiorowisko z Alopecurus pratensis.
Explanations: 1  Arrhenatheretum elatioris, 2  community Poa pratensis-Festuca rubra,
3  community with Agrostis capilaris, 4  community with Alopecurus pratensis.

3.2. Stopieñ synantropizacji wyró¿nionych zbiorowisk
Na badanym terenie zbiorowiska z klasy Molinio-Arrhenatheretea charakteryzuje stosunkowo wysoki redni stopieñ synantropizacji, wynosz¹cy 71,8%
(tab. 2). Najwy¿sz¹ wartoæ wskanika synantropizacji stwierdzono
w zbiorowiskach z rzêdu Arrhenatheretalia: w zbiorowisku Poa pratensisFestuca rubra  76,4% i w zbiorowisku z Agrostis capillaris  76,0%. Ni¿sz¹
wartoæ tego wskanika mia³y ³¹ki rajgrasowe  70,7%, a najni¿sz¹ stwierdzono
w zbiorowisku z Alopecurus pratensis z rzêdu Molinietalia  64,9%.
Wskanik apofityzacji jest dla wyró¿nionych zespo³ów bardzo wysoki i wynosi
71,3% (tab. 2). Najwy¿sz¹ wartoci tego wskanika, podobnie jak synantropizacji,
stwierdzono w zbiorowisku Poa pratensis-Festuca rubra  76,1%. Wysokie
wartoci wskanika mia³y równie¿ pozosta³e zbiorowiska ³¹kowe z rzêdu
Arrhenatherion: zbiorowisko z Agrostis capillaris (74,7%) i Arrhenatheretum
elatioris (70,4%). Wskazuje to, ¿e pomimo wysokiego stopnia synantropizacji,
wiêkszoæ gatunków w nich wystêpuj¹cych jest pochodzenia rodzimego. Najni¿sz¹
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Tabela 2. Ocena stanu zbiorowisk ³¹kowych na podstawie wskanika synantropizacji,
apofityzacji i antropofityzacji
Table 2. Assessment of the state of meadow communities on the basis of the index
of synanthrophysation, apophytisation, antropophytisation
Jednostka fitosocjologiczna/
Syntaxon

Arrhenatheretum elatioris
zb. Poa pratensis-Festuca
rubra
zb. z Agrostis capillaris
zb. z Alopecurus pratensis
Klasa Molinio-Arrhenatheretea
Class Molinio-Arrhenatheretea

Wskaniki [%]/
NS:S
Indices [%]
Synantropizacji/
Apofityzacji/
Antropofityacji/
Synanthrophysation Apophytisation Antropophytisation
70,7
70,4
1,0
1:2,4
76,4
76,0
64,9

76,1
74,7
64,9

1,4
3,9
0,0

1:3,2
1:3,1
1:1,9

71,8

71,3

1,8

1:2,6

Objanienia: NS  gatunki niesynantropijne, S  gatunki synantropijne.
Explantions: NS  non-synanthropic species, S  synanthropic species.

wartoci¹ wskanika  64,9% charakteryzowa³o siê zbiorowisko z Alopecurus
pratensis, wystêpuj¹ce w najwilgotniejszym siedlisku.
Wskanik antropofityzacji dla wszystkich badanych zbiorowisk jest bardzo
niski i wynosi ogó³em 1,8%. Najwy¿sz¹ wartoæ wskanika stwierdzono
w zbiorowisku z Agrostis capillaris, w którym odnotowano 4 gatunki obce
geograficznie, z tego 2 archeofity  Vicia hirsuta (L.) Gray. i Vicia villosa
Roth oraz 2 podawane przez Tokarsk¹-Guzik i in. (2010) jako taksony
o niepewnym statusie we florze polskiej  Anchusa officinalis L. i Viola odorata
L. W pozosta³ych zbiorowiskach zwi¹zku Arrhenatherion odnotowano po jednym
gatunku archeofitów: w zbiorowisku Poa pratensis-Festuca rubra  Ranunculus arvensis L. i w Arrhenatheretum elatioris  Vicia hirsuta. Natomiast
w zbiorowisku z Alopecurus pratensis nie stwierdzono ¿adnych gatunków
obcych.
W ogólnym bilansie gatunków wystêpuj¹cych w analizowanych zbiorowiskach
³¹kowych mo¿na stwierdziæ, ¿e liczba taksonów niesynantropijnych jest mniejsza
do liczby synantropijnych i wyra¿a siê stosunkiem 1:2,6. Najwiêcej gatunków
synantropijnych stwierdzono w zbiorowiskach: Poa pratensis-Festuca rubra
i z Agrostis capillaris, najmniej w zbiorowisku z Alopecurus pratensis.

4. Dyskusja
Przeprowadzone badania fitosocjologiczne w Górach Sowich na u¿ytkowanych
³¹kach, pozwoli³y na zakwalifikowanie zbiorowisk rolinnych do jednej klasy
Molinio-Arrhenatheretea. W obrêbie klasy zbiorowiska zosta³y zgrupowane
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w dwóch rzêdach: Arrhenatheretalia i Molinietalia. Analizuj¹c sk³ad gatunkowy
wyró¿nionych jednostek stwierdzono w czêci z nich pewne przekszta³cenia,
czego wyrazem by³ brak wielu gatunków charakterystycznych dla zespo³ów.
Z tego powodu w dwóch przypadkach okrelono przynale¿noæ fitosocjologiczn¹
w randze zbiorowiska z dominuj¹cym gatunkiem. W obrêbie klasy wydzielono
4 jednostki fitosocjologiczne: Arrhenatheretum elatioris, zbiorowisko Poa
pratenis-Festuca rubra, zbiorowisko z Agrostis capillaris oraz zbiorowisko
z Alopecurus pratensis. Wyró¿nione zbiorowiska reprezentuj¹ stosunkowo
szerokie spektrum warunków siedliskowych, od wie¿ych po wilgotne.
Zbiorowiska klasy Molinio-Arrhenatheretea w wielu regionach Polski nale¿¹
do wa¿niejszych ugrupowañ rolinnych. Równie¿ w regionie Sudetów ich rola
jest znaczna, co potwierdzaj¹ m. in. badania Gryni i in. (1996) oraz ¯yszkowskiej
(2004). Jednak w ci¹gu ostatnich kilkudziesiêciu lat obserwuje siê szybko
zachodz¹ce zmiany w zbiorowiskach ³¹kowo-pastwiskowych z klasy MolinioArrhenatheretea. Wyrazem tych zmian jest m.in. zwiêkszony stopieñ ich synantropizacji (Kryszak 2001). Wyró¿nione na obszarze badañ zbiorowiska charakteryzuje
wysoki redni stopieñ synantropizacji  71,8%. Wartoci te s¹ wy¿sze od uzyskanych dla zbiorowisk ³¹kowych tej klasy w Wielkopolsce przez Kryszak (2004)
oraz Chmiela (1993) dla Pojezierza Gnienieñskiego. Najwy¿sz¹ wartoæ wskanika synantropizacji i apofityzacji stwierdzono w zbiorowiskach z rzêdu
Arrhenatheretalia, najni¿sz¹ w zbiorowisku z rzêdu Molinietalia. Wyniki te
s¹ zbie¿ne z wynikami uzyskanymi przez Kryszak (2004). Zbiorowiska siedlisk
trwale lub okresowo wilgotnych z rzêdu Molinietalia maj¹ wiêksz¹ odpornoæ
na inwazjê obcych gatunków, zwi¹zanych z dzia³alnoci¹ cz³owieka, a przez
to ni¿sze wartoci wskanika synantropizacji. Wysoka rednia wartoæ wskanika
apofityzacji wskazuje, ¿e wiêkszoæ gatunków w nich wystêpuj¹cych jest pochodzenia rodzimego. W grupie tej znaczny udzia³ maj¹ trawy  apofity, wystêpuj¹ce
licznie i charakteryzuj¹ce siê du¿¹ ekspansj¹. W procesie synantropizacji flory
wa¿n¹ rolê odgrywa zjawisko apofityzacji zwi¹zane z wchodzeniem gatunków
rodzimych z siedlisk im naturalnych na antropogeniczne (Faliñski 1972).
Udzia³ antropofitów w badanych zbiorowiskach jest niski i wynosi dla flory
ogó³em 1,8%. Jest on ni¿szy od uzyskanych wartoci tego wskanika przez
Kryszak (2001, 2004). Najwy¿sz¹ wartoæ wskanika apofityzacji stwierdzono
w zbiorowisku z Agrostis capillaris. W pozosta³ych zbiorowiskach z rzêdu
Arrhenatheretalia, odnotowano po jednym gatunku nale¿¹cym do archeofitów.
Nie stwierdzono gatunków obcych geograficznie w zbiorowisku z Alopecurus
pratensis, zakwalifikowanym do rzêdu Molinietalia. Kryszak (2004) dla
zbiorowisk z rzêdu Molinietalia uzyska³a równie¿ niskie wartoci wskanika
antropofityzacji. Niskie wartoci wskanika antropofityzacji wskazuj¹, ¿e
ekstensywne u¿ytkowanie zbiorowisk ³¹kowo-pastwiskowych ogranicza
osiedlanie obcych geograficznie i siedliskowo gatunków, co jest korzystne dla
zachowania wiêkszej bioró¿norodnoci.
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Summary
The grass communities in the mountainous region of the Sudetes form a significant
element of the countryside and constitute over 50% of farm land (about 80,000 ha).
Like other grasslands, they are subject to anthropopression. Changes in species
composition in response to anthropopression had not yet been studied widely.
Most studies were carried out on grasslands in Wielkopolskie.
The aim of the present study was to characterize mountain meadow communities
and assess the degree of synanthropization. The studies were conducted on meadows
utilized in Walim District at the base of the Sowie Mountains in 2009 and 2010.
Floristic releves were collected using the Braun-Blanquet method. The material
obtained served to define the phytosociological affiliation and to estimate the
degree of synanthropization on the basis of the following indexes: synanthropization,
apophytization and anthropophytization. The meadow communities studied were
representative of the class Molinio-Arrhenatheretea. Within this class, four
phytosociological units were allocated: Arrhenatheretum elatioris, the community
Poa pratensis-Festuca rubra as well as two communities with either Agrostis
capillaris or Alopecurus pratensis. The meadows examined were characterized by
a high average level of synanthropization. The highest values for the synanthropization
and apophytization indices were found in meadows of Arrhenatheretalia, in Poa
pratensis-Festuca rubra and of Agrostis capillaris. The lowest values were found
in the meadow the class Molinietalia. The high values for the apophytization index
show that most of the species found in the meadows are of native origin. The low
values for the anthropophytization index confirm that only an small number of
geographically foreign species are found in extensively utilized meadow communities.

