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Ruderal vegetation of spatial complexes of a the small
town of S³upca in the Wielkopolska region
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ABSTRACT: In the present paper, the ruderal vegetation of a small town is characterized.
Based on phytosociological studies, 43 associations and 5 communities were
distinguished in eight functional and spatial complexes. For most of them, the
diagnostic communities were identified and compared with the literature. The aim
of this study was to analyze the relationship between the type of ruderal community
and spatial structure of the town, and to determine whether there are any differences
in the ecological requirements of ruderal species found in those complexes based on
selected Ellenberg indicator values. The aim of this study was to analyze the
relationship between the type of ruderal community and spatial structure of the
town, and to determine whether there are any differences in the ecological requirements
of ruderal species found in those complexes based on selected Ellenberg indicator
values. Differences in median values for different complexes were evaluated using
the Kruskal-Wallis test.
K EY WORDS : ruderal communities, synanthropic vegetation, spatial complexes,
Wielkopolska region, Ellenberg Indicator Values

Wstêp
Tereny zurbanizowane, a zw³aszcza obszary miejskie i przemys³owe stanowi¹
szczególny typ rodowiska, o swoistoci którego wiadcz¹ silnie przekszta³cone
warunki przyrodnicze (Chojnacki 1991). Nieodzownym elementem struktur
miejskich jest towarzysz¹ca im rolinnoæ ruderalna. Ugrupowania te zasiedlaj¹
SZRAMA K. 2011. Rolinnoæ ruderalna przestrzennych kompleksów niewielkiego miasta
S³upcy  rodkowa Wielkopolska.W: K¥CKI Z., STEFAÑSKA-KRZACZEK E. (red.), Synantropizacja
w dobie zmian ró¿norodnoci biologicznej.  Acta Botanica Silesiaca 6: 125142.
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siedliska zmienione przez cz³owieka a w efekcie oddzia³ywania wielokierunkowej
antropopresji s¹ czêsto uk³adami nieustabilizowanymi, podlegaj¹cymi ci¹g³ym
przemianom sukcesyjnym (Pyek 1977; Pyek, Pyek 1991a).
W polskiej i zagranicznej literaturze jak dot¹d nieliczni tylko autorzy
podejmowali problematykê badañ nad zró¿nicowaniem flory i rolinnoci
kompleksów przestrzenno-funkcjonalnych struktur osadniczych (Kunick 1974;
Zaj¹c 1974; Kêpczyñska-Rijken 1977; Kienast 1977; Sukopp 1981; Jackowiak 1990,
1998, 2003; Chojnacki 1991; Borysiak i in. 2000; Kurkowska 2006 mat. npbl.).
Wykorzystuj¹c za³o¿enie, ¿e zbiorowiska rolinne tworz¹ kompleksy
przestrzenne, których wystêpowanie determinowane jest przez typ zabudowy
i u¿ytkowania terenu (Kienast 1977; Chojnacki 1991), wyznaczono nastêpuj¹ce
cele: delimitacjê kompleksów funkcjonalno-przestrzennych miasta, próbê
weryfikacji znanych z literatury zbiorowisk przewodnich dla typów kompleksów
przestrzennych miasta, charakterystykê rolinnoci ruderalnej w obrêbie
wyznaczonych kompleksów przy wykorzystaniu liczb wskanikowych (Ellenberg
i in. 1992).

1. Charakterystyka terenu badañ
Badany obszar obejmuje miasto S³upcê oraz czêciowo tereny s¹siaduj¹cych
wsi. S³upca le¿y w rodkowo-wschodniej czêci województwa wielkopolskiego
(ryc. 1). Wed³ug podzia³u fizyczno-geograficznego Polski (Kondracki 1998)
badany teren znajduje siê w podobszarze Ni¿u rodkowoeuropejskiego,
w prowincji Pojezierze Wielkopolskie, w mezoregionie Równina Wrzesiñska.
W 1290 roku nast¹pi³a lokacja, ówczesna osada le¿a³a przy skrzy¿owaniu
dwóch szlaków handlowych: starego gnienieñsko-toruñskiego oraz nowszego,
nabieraj¹cego wtedy znaczenia, wroc³awsko-toruñskiego (Dobosz 1996). Obraz
dzisiejszego miasta jest odzwierciedleniem licznych przemian historycznych.
Granice jego rozszerza³y siê g³ównie w kierunku pó³nocnym, gdzie powsta³y
nowe osiedla z zabudow¹ blokow¹ i jednorodzinn¹, w po³udniowej czêci natomiast
przebiega linia kolejowa z towarzysz¹cym jej kompleksem zabudowy przemys³owej. Centrum miasta stanowi gotycki koció³ i ratusz oraz kompleks
zabudowañ kamienicznych, zachowany w owalnym uk³adzie z zarysem
redniowiecznych granic. Miasto le¿y na przeciêciu ruchliwych szlaków
komunikacyjnych: krajowej drogi ³¹cz¹cej Miedzichowo z Poznaniem i £owiczem,
linii kolejowej relacji Poznañ-Warszawa oraz drogi wojewódzkiej, bêd¹cej zjazdem
z niedalekiej autostrady.
Pod wzglêdem geomorfologicznym i geologicznym, przewa¿aj¹ na badanym
obszarze p³askie tereny wysoczyzny dyluwialnej wycielone glin¹ zwa³ow¹,
z której wykszta³ci³y siê czarne ziemie i gleby brunatne (Bartkowski 1958).
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Ryc. 1. Po³o¿enie miasta S³upca na tle Wielkopolski
Fig. 1. Location of S³upca town against a background of Wielkopolska region

Obszar badañ wed³ug mapy potencjalnej rolinnoci naturalnej rodkowej
Wielkopolski zajmuj¹ w g³ównej mierze siedliska: gr¹du rodkowoeuropejskiego
w formie ¿yznej (Galio sylvatici-Carpinetum) a w dolinach rzek Meszny i
Strugi  ni¿owych ³êgów olszowych i jesionowo-olszowych (Fraxino-Alnetum)
(Wojterski i in. 1981).

2. Materia³ i metody
Do analiz wykorzystano 209 oryginalnych zdjêæ fitosocjologicznych,
wykonanych metod¹ Braun-Blanqueta, w pe³ni sezonu wegetacyjnego, w latach
20082010.
Klasyfikacjê, nomenklaturê oraz stan zagro¿enia i rozpowszechnienia
zespo³ów rolinnych przyjêto za najnowszym opracowaniem Ratyñskiej i in.
(2010).
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Zró¿nicowanie struktury przestrzennej badanego obszaru przedstawiono
kartograficznie, wyznaczaj¹c 8 kompleksów funkcjonalno-przestrzennych (ryc. 2),
których ideê zaczerpniêto z pracy Jackowiaka (1990) oraz Borysiak i in. (2000).
Wyró¿niono nastêpuj¹ce typy kompleksów: kompleks leno-³¹kowy (L£),
osadniczo-polny (OP), zabudowy jednorodzinnej (Zj), lunej zabudowy blokowej
(Lb), zwartej zabudowy kamienicznej (Zz), przemys³owo-kolejowy (PK),
nieu¿ytków (N¿) oraz dróg (Dr).
Do kompleksu leno-³¹kowego zaliczono tereny lasu komunalnego, parków
oraz obszary towarzysz¹ce dolinom cieków i wiêkszych rowów melioracyjnych.
Najwiêksz¹ powierzchniê na badanym obszarze stanowi³ kompleks osadniczopolny, obejmuj¹cy tereny o zabudowie jednorodzinnej najczêciej wystêpuj¹cej
wzd³u¿ ulic oraz grunty rolne. Do kompleksu domków jednorodzinnych zaliczono
zwarte osiedla z nisk¹ zabudow¹ jednorodzinn¹. W kompleksie lunej zabudowy
blokowej ujêto tereny, w których dominuj¹ bloki maj¹ce od 3 do 4 kondygnacji,
a obszary miêdzy zabudowaniami s¹ zagospodarowane jako trawniki i place
zabaw. Kompleks przemys³owo-kolejowy, charakteryzuje siê wystêpowaniem
skrajnie zmienionych siedlisk o szkieletowym pod³o¿u. Najmniejsz¹ powierzchniê
zajmuj¹ kompleksy nieu¿ytków oraz towarzysz¹ce drogom rozje¿d¿one pasy
poroniête rolinnoci¹ dywanow¹. Delimitacjê wymienianych wy¿ej jednostek
przestrzennych, przeprowadzono na podstawie ortofotomapy i obserwacji
terenowych.
Na podstawie czêstoci wystêpowania ró¿nych typów zbiorowisk w wyznaczonych kompleksach, podjêto próbê ustalenia i weryfikacji zbiorowisk
przewodnich, charakterystycznych dla danego kompleksu.
W celu scharakteryzowania kompleksów przestrzennych miasta, pos³u¿ono
siê liczbami wskanikowymi Ellenberga i in. (1992). Wykorzystano nastêpuj¹ce
wskaniki: L  wiat³a, T  termiczny, K  kontynentalizmu, F  wilgotnoci
gleby, R  odczynu gleby, N  zawartoci dostêpnego azotu w glebie. Dla ka¿dego
zdjêcia obliczono redni¹ wa¿on¹ wartoci wspomnianych wskaników
uwzglêdniaj¹c pokrycie rolin, nastêpnie zdjêcia przyporz¹dkowano do 8 grup
odpowiadaj¹cych wyznaczonym kompleksom. Statystyczn¹ analizê danych
przeprowadzono w programie Statistica (StatSoft Inc. 2009). W celu porównania
median rednich wa¿onych wartoci wskaników Ellenberga wyliczonych ze
zdjêæ fitosocjologicznych w wyznaczonych kompleksach przestrzennych,
zastosowano nieparametryczny test Kruskala-Wallisa, a wyniki przedstawiono
graficznie za pomoc¹ wykresów ramka-w¹sy (mediana, minimum, maksimum,
dolny i górny kwartyl).
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Ryc. 2. Rozmieszczenie kompleksów przestrzenno-funkcjonalnych miasta S³upca

Objanienia: 1  kompleks zwartej zabudowy kamienicznej (Zz), 2  kompleks zabudowy
jednorodzinnej (Zj), 3  kompleks lunej zabudowy blokowej (Lb), 4  kompleks
osadniczo-polny (OP), 5  kompleks nieu¿ytków (N¿), 6  kompleks przemys³owokolejowy (PK), 7  kompleks dróg, 8  kompleks leno-³¹kowy (L£), 9  jezioro.

Fig. 2. Distribution of spatial-functional complexes of S³upca town

Explanations: 1  densely built up of the town center complex (Zz), 2  detached houses
complex (Zj), 3  apartment houses complex (Lb), 4  arable fields-settlements complex
(OP), 5  wastelands complex (N¿), 6  industrial-railway complex (PK), 7  roads
(Dr), 8  forest meadow complex (L£), 9  lake.
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3. Wyniki
3.1. Systematyczny wykaz zbiorowisk
Kl. Bidentetea tripartitae R. Tx., Lohmeyer et Preising in R. Tx. 1950
Rz. Bidentetalia tripartitae Br.-Bl. et R. Tx. 1943
Zw. Chenopodion glauci (R.Tx. in Poli et J. Tx. 1960) Hejný 1974
1. Bidenti-Atriplicetum prostratae Poli et J. Tx. 1960 corr.
Gutermann et Mucina 1993
Kl. Molinio-Arrhenatheretea R.Tx. 1937 em. 1970
Rz. Trifolio repentis-Plantaginetalia majoris (R. Tx. et Preising in R.
Tx. 1950 em. Sissingh 1969) Brzeg 1991 ex Balcerkiewicz et Pawlak 2001
Zw. Cynosurion R. Tx. 1947 em. Brzeg et M. Wojterska 1996
2. Lolio-Plantaginetum Beger 1932 em. Sissingh 1969
Zw. Potentillion anserinae R. Tx. 1947
3. Potentilletum anserinae Rapaics 1927 em. Pass. 1964
4. Potentilletum reptantis Eliá 1974
Kl. Artemisietea vulgaris Lohmeyer, Preising et R. Tx. in R. Tx.1950
Rz. Convolvuletalia sepium R. Tx. 1950 ex Lohmeyer 1953 em. Oberd.
in Oberd. et al. 1967
Zw. Senecionion fluviatilis R. Tx. 1950 ex Lohmeyer 1953
5. Impatienti glanduliferae-Convolvuletum sepium (Moor 1958)
Hilbig1972
6. Sicyo-Echinocystietum lobatae Fija³kowski 1978 ex Brzeg et
M. Wojterska 2001
Zw. Petasition officinalis Sillinger 1933 em. R.Tx. 1967
7. Zb. Agropyron repens-Urtica dioica
8. Zb. z Anthriscus sylvestris
Rz. Onopordetalia acanthii Br.-Bl. et R. Tx. 1943 em. R. Tx. 1943
Zw. Onopordion acanthii Br.-Bl. 1926 ex Br.-Bl. et al. 1936
9. Onopordetum acanthii Libbert 1932 em. Br.-Bl. et al. 1936
10. Potentillo argenteae-Artemisietum absinthii Faliñski 1965
11. Berteroetum incanae Sissingh et Tideman in Sissingh 1950
12. Melilotetum albo-officinalis Sissingh 1950
13. Dauco-Picridetum hieracioidis (Faber 1933) Görs 1966
14. Artemisio campestris-Oenotheretum rubricaulis Pass. 1977
15. Tanaceto-Artemisietum Sissingh 1950
Zw. Convolvulo arvensis-Agropyrion Görs 1966
16. Convolvulo arvensis-Agropyretum repentis Felföldy (1942) 1943
17. Diplotaxio tenuifoliae-Agropyretum repentis Philippi in Th.
Müller et Görs 1969
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18. Rubo caesii-Calamagrostietum epigeji Coste 1985
19. Convolvulo-Brometum inermis Eliá 1979
20. Elymo-Rubetum caesii Dengler 1997
21. Zb. z Saponaria officinalis sensu auct. nom. inval.
22. Zb. z Lathyrus tuberosus
Zw. Arction lappae R. Tx. 1937 nom. conserv.
23. Arctietum lappae Felföldy 1942
24. Leonuro cardiacae-Ballotetum nigrae Slavniæ 1951
25. Rumicetum obtusifolii Kulczyñski 1928 corr. Brzeg et Pawlak 1998
26. Lycietum halimifolii Felföldy 1942
Kl. Stellarietea mediae R. Tx., Lohmeyer et Preising in R. Tx. 1950
Rz. Sisymbrietalia J. Tx. in Lohmeyer et al. 1962
Zw. Sisymbrion R. Tx. et al. in R. Tx. 1950
27. Chenopodietum stricti (Oberd. 1957) Pass. 1964
28. Chenopodio-Descurainietum sophiae (Kreh 1935) Pass. 1964
nom. mut.
29. Erigeronto-Lactucetum serriolae Lohmeyer in Oberd. 1957
30. Elymo repentis-Sisymbrietum loeselii Mucina 1993
31. Hordeetum murini Allorge 1922 ex Libbert 1932
32. Cannabietum ruderalis Fija³kowski 1967 ex 1978
33. Cynodonto-Atriplicetum tataricae Morariu 1943
Zw. Malvion neglectae (Gutte 1966) Hejný 1978
34. Zb. Euphorbia peplus-Stellaria media Matkowska 2007 nom. inval.
Zw. Salsolion ruthenicae Philippi 1971
35. Erigeronto-Bryetum Balcerkiewicz in Balcerkiewicz et Rusiñska
1987 ex Balcerkiewicz 2000
36. Polygono arenastri-Portulacetum oleraceae Eliá 1986
37. Panico sanguinalis-Eragrostietum minoris R. Tx.1950 ex von
Rochow 1951
38. Bromo-Corispermetum leptopteri Sissingh in Westhoff et al.
1946 ex Sissingh 1950 corr. Dengler 2000
39. Linario vulgaris-Brometum tectorum R. Knapp 1961
Kl. Polygono-Poetea annuae Rivas-Martinez 1975
Rz. Polygono arenastri-Poetalia annuae R. Tx. in Géhu et al. 1972
corr. Rivas-Martinez et al. 1991
Zw. Polygono-Coronopodion squamati Sissingh 1969
40. Poetum annuae Felföldy 1942
41. Matricario matricarioidis-Polygonetum arenastri Th. Müller
in Oberd. 1971
42. Chenopodio glauci-Puccinellietum Krippelová 1971 nom. invers.
43. Polygono arenastri-Lepidietum ruderalis Mucina 1993
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Zw. Saginion procumbentis R.Tx. et Ohba in Géhu et al. 1972
44. Bryo argentei-Saginetum procumbentis Diemont et al. 1940
nom. invers.
45. Polygonetum calcati Lohmeyer 1975
46. Rumici acetosellae-Spergularietum rubrae Hülbusch 1973
47. Herniarietum glabrae (Hohenester 1960) Hejný et Jehlík 1975
48. Poo annuae-Oxalidetum corniculatae (Graf 1986) Pass. 1996

3.2. Charakterystyka rolinnoci ruderalnej kompleksów przestrzennofunkcjonalnych
Na badanym terenie wyró¿niono 48 typów zbiorowisk rolinnych w randze
zespo³u lub w randze zbiorowiska z dominuj¹cym udzia³em jednego gatunku.
Wyodrêbnione fitocenony skupia³y siê w 5 klasach, 6 rzêdach i 13 zwi¹zkach.
Najliczniej reprezentowane by³y klasy Artemisietea vulgaris (g³ównie przez
rz¹d Onopordetalia acanthii) oraz Polygono-Poetea annuae.
Sporód 48 odnotowanych zbiorowisk na podstawie zestawienia Ratyñskiej
i in. (2010): 28 asocjacji nie posiada ¿adnego stopnia zagro¿enia, 6 jest
o nieokrelonym stanie zagro¿enia, 2 s¹ nara¿one a 12 wykazuje tendencjê do
ekspansji. Wiêkszoæ zbiorowisk jest uznawana w Polsce, za rozpowszechnione
i czêste, odnotowano tylko 5 rzadkich fitocenonów synantropijnych wyspecjalizowanych (s¹ nimi: Diplotaxio tenuifoliae-Agropyretum repentis,
Cannabietum ruderalis, Polygono arenastri-Portulacetum oleraceae,
Panico sanguinalis-Eragrostietum minoris oraz Bromo-Corispermetum
leptopteri).
Najbogatszymi kompleksami pod wzglêdem udzia³u ró¿nych typów zbiorowisk
ruderalnych by³y kompleksy: osadniczo-polny (22 typy) i przemys³owo-kolejowy
(17 typów), najubo¿szy natomiast by³ kompleks zabudowy jednorodzinnej
(3 typy). Udzia³ zbiorowisk rolinnych w pozosta³ych kompleksach przedstawia
siê nastêpuj¹co: kompleks leno-³¹kowy  14, lunej zabudowy blokowej  13,
nieu¿ytków  11, zwartej zabudowy kamienicznej  7, dróg  5 oraz zabudowy
jednorodzinnej  3 (tab. 1 ).
W granicach kompleksu leno-³¹kowego najczêciej pojawia³y siê asocjacje
budowane przez kenofity takie jak: Bidenti-Atriplicetum prostratae, Impatienti
glanduliferae-Convolvuletum sepium, Sicyo-Echinocystietum lobatae. Rolê
okrajków i rolinnoci ruderalnej towarzysz¹cej przychaciom spe³nia³y:
zbiorowisko z Agropyron repens-Urtica dioica, zb. z Anthriscus sylvestris,
Arctietum lappae oraz Leonuro cardiacae-Ballotetum nigrae.
Kompleks osadniczo-polny charakteryzowa³ siê najbardziej zró¿nicowanym
sk³adem fitocenotycznym, nie zidentyfikowano tu ¿adnego typowego dla tego
kompleksu zbiorowiska przewodniego. W miejscach wilgotniejszych czêciej

133

Rolinnoæ-ruderalna-przestrzennych-kompleksów-niewielkiego-miasta-S³upcy

133

Tabela 1. Typy stwierdzonych zbiorowisk w kompleksach przestrzenno-funkcjonalnych
(liczbami oznaczono zbiorowiska, patrz rozdzia³ 3.1 Wykaz zbiorowisk)
Tabela 1. Types of communities found in the spatial-functional complexes (by numbers
was indicated types of communities, see section 3.1 with a list of communities)
Kompleks/
Complex
L–£
O–P

Stwierdzone zbiorowiska/
Identified plant communities
1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 23, 24, 26, 32, 40, 41, 42
2, 4, 7, 9, 10, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 28, 29, 30, 31, 38, 39, 41, 44, 48

Zj
Lb
Zz
P–K
N¿

34, 36, 48
2, 4, 11, 23, 31, 34, 35, 36, 37, 40, 41, 45, 48
2, 34, 36, 40, 44, 45, 48
4, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 29, 37, 39, 43, 45
2, 9, 11, 12, 14, 15, 18, 27, 29, 39, 47

Dr

2, 33, 41, 42, 43

Objanienia: Zz  kompleks zwartej zabudowy kamienicznej, Zj  kompleks zabudowy
jednorodzinnej, Lb  kompleks lunej zabudowy blokowej, OP  kompleks osadniczopolny,N¿  kompleks nieu¿ytków, PK  kompleks przemys³owo-kolejowy (), Dr 
kompleks dróg, L£  kompleks leno-³¹kowy.
Explanations: Zz  densely built up of the town center complex, Zj  detached houses
complex, Lb  apartment houses complex, OP  arable fields-settlements complex, N¿ 
wastelands complex, PK  industrial-railway complex,Dr  roads, L£  forest-meadow
complex.

pojawia³y siê ugrupowania ³opianów Arctietum lappae, a w miejscach nas³onecznionych zio³orola Onopordetum acanthii oraz traworola ConvolvuloBrometum inermis, choæ fitocenozy te by³y równie¿ notowane w innych kompleksach.
W obrêbie kompleksu zabudowy jednorodzinnej tak¿e nie odnotowano
swoistych typów zbiorowisk, najczêciej pojawia³y siê tu jednak zwi¹zane z przydomowymi ogródkami takie jak: zbiorowisko Euphorbia peplus-Stellaria media,
Polygono arenastri-Portulacetum oleraceae i Poo annuae-Oxalidetum corniculatae.
Kompleks lunej zabudowy blokowej by³ reprezentowany g³ównie przez
zbiorowiska dywanowe Lolio-Plantaginetum i Matricario matricarioidisPolygonetum arenastri. Znamienne by³o tu wystêpowanie Hordeum murinum.
Na obszarze zwartej zabudowy kamienicznej odnotowywano najczêciej
zbiorowisko Bryo argentei-Saginetum procumbentis rozwijaj¹ce siê w szczelinach chodników i spêkaniach betonu.
W obrêbie obszarów kolejowych i przemys³owych dominowa³y asocjacje z panuj¹cym Calamagrostis epigejos oraz zio³orolowe ciep³olubne zbiorowiska zwi¹zku
Onopordion acanthii, g³ównie Tanaceto-Artemisietum, czêsto z udzia³em
Solidago canadensis i Bunias orientalis kenofitów rozprzestrzeniaj¹cych
siê wzd³u¿ szlaków kolejowych. Zbiorowiska ciep³olubnych zio³oroli odnotowywano czêsto równie¿ na obszarze nieu¿ytków.
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Swoistym kompleksem, charakteryzuj¹cym siê w³asnymi zbiorowiskami
diagnostycznymi s¹ pobocza ruchliwych dróg, gdzie wykszta³caj¹ siê zbiorowiska
halofilne takie jak: Cynodonto-Atriplicetum tataricae i Chenopodio glauciPuccinellietum.
Do zbiorowisk nieprzywi¹zanych do ¿adnego z kompleksów mo¿na zaliczyæ:
dywanowe Lolio-Plantaginetum i Matricario matricarioidis-Polygonetum
arenastri.

3.3. Charakterystyka kompleksów przestrzenno-funkcjonalnych na
podstawie rednich wartoci wskaników Ellenberga
Stwierdzono, ¿e mediany rednich wartoci wskanika wiat³a (L) Ellenberga
(ryc. 3) ró¿ni¹ siê w wyró¿nionych kompleksach, mieszcz¹ siê w obrêbie liczby
7, co wskazuje na wystêpowanie rolin pó³wiat³a i wiat³a (H=64,92; p< 0,01).

Ryc. 3. Zró¿nicowanie rednich wartoci wskanika wiat³a (L) w kompleksach
przestrzenno-funkcjonalnych
Fig. 3. Variation of median of Ellenberg indicator of the light (L) in the spatialfunctional complexes

Najni¿sz¹ medianê wartoci wskanika uzyskano dla kompleksu zwartej zabudowy
i wynios³a ona 7, najwy¿sz¹ natomiast 8  dla kompleksu zabudowy jednorodzinnej
i nieu¿ytków, co mo¿e wskazywaæ na bardziej wiat³olubny charakter rolinnoci
tam wystêpuj¹cej.
W przypadku wskanika temperatury (T) (ryc. 4) wartoci median nie wykracza³y poza wartoæ 6 (H=41,13; p< 0,01). Nieznacznie ni¿sze wyniki, odnotowano
w kompleksach: przemys³owo kolejowym, lunej zabudowy blokowej i nieu¿ytków,
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Ryc. 4. Zró¿nicowanie rednich wartoci wskanika temperatury (T) w kompleksach
przestrzenno-funkcjonalnych
Fig. 4. Variation of median of Ellenberg indicator of the temperature (T) in the
spatial-functional complexes

wahania te s¹ jednak na tyle niewielkie, ¿e nie mo¿na ich interpretowaæ jako
wiadcz¹cych o odmiennych warunkach siedliskowych tych kompleksów.
Najwy¿sz¹ wartoæ mediany wskanika kontynentalizmu (K) (ryc. 5)
odnotowano dla kompleksu zabudowy jednorodzinnej i lunej zabudowy blokowej,
co mo¿e wskazywaæ na suchsze warunki siedliska tych kompleksów, najni¿sz¹
wartoæ  4 odnotowano natomiast dla kompleksu leno-³¹kowego (H=18,73;
p< 0,01). Wyniki te nie pokrywaj¹ siê z wartociami otrzymanymi dla wskanika
temperatury.
Wyliczona mediana wskaników wilgotnoci (F) (ryc. 6) zawiera siê
w przedziale od 4.5 do 5, wskazuj¹c na obecnoæ gatunków preferuj¹cych warunki
porednie miêdzy glebami suchymi a wie¿ymi (H=18,87; p< 0,01). Wysok¹
rozpiêtoæ wartoci minimum i maksimum odnotowano dla kompleksu
przemys³owo-kolejowego (od 3  gleby bardzo suche do 6  gleby wie¿e).
Ni¿szymi wartociami wskanika od pozosta³ych charakteryzowa³y siê kompleksy
dróg i nieu¿ytków, wskazuj¹c na suchsze siedlisko, jednak podobnie jak
w przypadku wskanika temperatury wahania te s¹ nieznaczne.
Zakres mediany wskanika pH (R) Ellenberga (ryc. 7) badanego obszaru
zawiera siê w przedziale od 7 (warunki od s³abo kwanych do s³abo zasadowych
gleb) dla kompleksu dróg do 6 (wartoci neutralne) w kompleksie zwartej
zabudowy kamienicznej, w obrêbie którego odnotowano te¿ wysok¹ ró¿nicê
miêdzy wartoci¹ maksymaln¹ i minimaln¹ (H=59,52; p< 0,01).
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Ryc. 5. Zró¿nicowanie rednich wartoci wskanika kontynetalizmu (K) w kompleksach
przestrzenno-funkcjonalnych
Fig. 5. Variation of median of Ellenberg indicator of the continentality (K) in the
spatial-functional complexes

Ryc. 6. Zró¿nicowanie rednich wartoci wskanika wilgotnoci (F) w kompleksach
przestrzenno-funkcjonalnych
Fig. 6. Variation of median of Ellenberg indicator of the humidity (F) in the spatialfunctional complexes

137

Rolinnoæ-ruderalna-przestrzennych-kompleksów-niewielkiego-miasta-S³upcy

137

Ryc. 7. Zró¿nicowanie rednich wartoci wskanika pH (R) w kompleksach przestrzennofunkcjonalnych
Fig. 7. Variation of median of Ellenberg indicator of soil reaction (R) in the spatialfunctional complexes

Mediana wskanika zasobnoci w zwi¹zki azotowe (N) (ryc. 8) zawiera
siê w przedziale od ok. 6 dla kompleksu zabudowy jednorodzinnej i blokowej,
wskazuj¹c na zasobniejsze warunki glebowe tych kompleksów, do 5 dla
nieu¿ytków (H=43,71; p< 0,01).

Ryc. 8. Zró¿nicowanie rednich wartoci wskanika zasobnoci w azot (N)
w kompleksach przestrzenno-funkcjonalnych
Fig. 8. Variation of median of Ellenberg indicator of soil productivity (N) in the
spatial-functional complexes
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4. Dyskusja
Wyniki wskaza³y na stosunkowo du¿e zró¿nicowanie rolinnoci, co jest
najprawdopodobniej wynikiem fragmentacji siedlisk i oddzia³ywania szeregu
czynników antropogenicznych. W pracy uda³o siê potwierdziæ równie¿ jak w
przypadku miasta Pniewy (Borysiak i in. 2000) przywi¹zanie zbiorowiska Bryo
argentei-Saginetum procumbentis do obszaru zwartej zabudowy kamienicznej.
Podobnie wnioskuje równie¿ Zaj¹c (1974), gdzie na obszarze Bilsko-Bia³ej
zbiorowisko to wykszta³ca³o siê w zacienionych wydeptywanych szczelinach
chodników. Chojnacki natomiast (1991) odnotowa³ to zbiorowisko w ró¿nych
strefach Warszawy: zieleni miejskiej, terenów podmiejskich, miejskich oraz
przemys³owych. O kosmopolitycznym charakterze zbiorowisk dywanowych
Lolio-Plantaginetum i Matricario matricarioidis-Polygonetum arenastri
wspominaj¹ m. in.: Kienast (1977), Chojnacki (1991), Borysiak i in. (2001),
Kurkowska 2006 mat. npbl., podobne obserwacje poczyniono na obszarze S³upcy.
Ciekawym zagadnieniem jest mo¿liwoæ fitoindykacji warunków siedliskowych za pomoc¹ poszczególnych gatunków wskanikowych. Jednym nich
jest Hordeum murinum, który zosta³ odnotowany na obszarze S³upcy, jako czêsty
komponent zbiorowiska Lolio-Plantaginetum pokrywaj¹cego du¿e powierzchnie
na obszarze lunej zabudowy blokowej. Gatunek ten okrelany jest przez SudnikWójcikowsk¹ (1998) jako urbanofil wielkomiejski mog¹cy wskazywaæ na
wystêpowanie wyspy cieplnej. Jako indykator ruchliwych chronionych przed
zamarzaniem zim¹ dróg, mo¿na natomiast wyró¿niæ halofiln¹ mannicê odstaj¹c¹
(Puccinellia distans) o czym wspomina Jackowiak (2003). Na badanym
obszarze zbiorowiska Chenopodio glauci-Puccinellietum oraz CynodontoAtriplicetum tataricae z udzia³em Puccinellia distans zosta³y zaklasyfikowane
jako charakterystyczne dla kompleksu dróg.
Na bazie materia³ów z miasta S³upcy, stwierdzono przydatnoæ liczb
wskanikowych Ellenberga do oceny warunków siedliskowych, co potwierdza
obserwacje innych autorów (Schafers, Sýkora 2000; Diekmann 2003).
Zarówno niniejsze badania jak i dane literaturowe potwierdzaj¹, ¿e
zró¿nicowanie przestrzenne rolinnoci ma³ych miast jest mniej widoczne ni¿
w przypadku obszarów wielkomiejskich. Potwierdzono zwi¹zki okrelonych
typów zbiorowisk rolinnych z elementami struktury przestrzennej, stwierdzone
dla obszarów wielkomiejskich (Kunick 1974; Chojnacki 1991), rednich (Pyek
i Pyek 1991b) oraz ma³ych miast (Borysiak i in. 2000).
Badania Mandáka i in. (1993) dotycz¹ce niewielkiego przemys³owego miasta
Horadovice w Czechach sugeruj¹, ¿e ró¿nice siedliskowe miêdzy kompleksami
funkcjonalno-przestrzennymi analizowane przy u¿yciu liczb wskanikowych s¹
tylko w niektórych przypadkach istotne, co równie¿ potwierdzono wynikami
niniejszej pracy. Mandák i in. (1993) wykazali, ¿e rednia wartoæ wskanika
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wilgotnoci by³a najni¿sza dla centrum miasta, wskazuj¹c tym samym na suchsze
siedlisko tego obszaru. Na badanym obszarze rednia wartoæ wskanika
wilgotnoci by³a najni¿sza dla kompleksu lunej zabudowy blokowej a nie dla
centrum miasta. Podobnie badania Lososovej i in. (2006) opieraj¹ce siê na du¿ych
zbiorach danych, obrazuj¹cych ró¿nice miêdzy obszarami rolnymi a zabudowanymi
nie potwierdzi³y znanego z literatury (Gilbert 1989; Wittig 2002) efektu wyspy
ciep³a, poniewa¿ nie wykaza³y istotnej ró¿nicy miêdzy redni¹ wartoci¹
wskanika temperatury Ellenberga dla tych dwóch typów obszarów. Mandákowi
i in. (1993) równie¿ nie uda³o siê potwierdziæ podobnej zale¿noci dla wskanika
temperatury. Zbli¿one spostrze¿enia poczyniono na obszarze S³upcy, gdzie
wskanik temperatury nie okaza³ siê diagnostycznie istotny. Precyzyjniejszym
miernikiem, jak podaje Lososová i in. (2006), okaza³ siê wskanik kontynentalizmu,
którego wy¿sze wartoci odnotowano w obszarach miejskich. Podobne by³y
wnioski Pyka i in. (2004), którzy stwierdzili, ¿e zbiorowiska ruderalne cechuj¹
siê wysokim wskanikiem kontynentalizmu. Na obszarze S³upcy najwy¿szymi
rednimi wartociami wskanika K charakteryzowa³ siê kompleks lunej
zabudowy blokowej oraz kompleks przemys³owo-kolejowy. Warto jednak
zaznaczyæ, ¿e wskanik kontynentalizmu odnosi siê do ponadlokalnej geograficznie
skali, dlatego interpretacja tego miernika dla tak niewielkiego obszaru musi byæ
analizowana z ostro¿noci¹.
Odnotowane na badanym obszarze w wielu przypadkach wysokie zakresy
miêdzy wartociami minimalnymi a maksymalnymi mo¿e wiadczyæ
o heterogenicznoci warunków siedliskowych w wydzielonych kompleksach,
co równie¿ zaburza interpretacjê rednich wartoci wskaników Ellenbarga,
o czym wspomina Dickmann (2003).
Podziêkowania. Serdecznie dziêkujê Pani prof. dr hab. Marii Wojterskiej
za cenne wskazówki i dyskusje.
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Summary
The aim of this study was to analyze the relationship between the type of
ruderal community and spatial structure of the town, and to determine whether there
are any differences in the ecological requirements of ruderal species found in those
complexes based on selected Ellenberg indicator values.
From 2008 to 2010, 209 original relevés were collected using the Braun-Blanquet
method. 43 associations and 5 communities of similar rank were idientifed. Eight
spatial-functional complexes were delimited on ortho-photomaps and verified by
field observations.
Several types of ruderal vegetation were evaluated as diagnostic for different
spatial complexes: Sicyo-Echinocystietum lobatae and Agropyron repens-Urtica
dioica community with the dominance of Anthriscus sylvestris for the forest-meadow
complex; Arctietum lappae and Onopordetum acanthii for the arable fields-settlement
complex; Bryo argentei-Saginetum procumbentis for dense built up complex; Rubo
caesii-Calamagrostietum epigeji for the railway and industrial complex; and
Cynodonto-Atriplicetum tataricae and Chenopodio glauci-Puccinellietum for the
communication routes complex. Patches of Euphorbia peplus-Stellaria media comm.,
Polygono arenastri-Portulacetum oleraceae and Poo annuae-Oxalidetum corniculatae were recorded most often in gardens and flower beds. Hordeum murinum was
observed as a component of carpet communities in apartment house complexes, and
was associated with lawns and eroded roadsides.
Weighted means of Ellenberg indicator values were calculated on the basis of
lists of species in the communities occurring in the complex. Median values for
Ellenberg indicator values differed among the complexes. Differences in mean values
for different complexes were evaluated using the Kruskal-Wallis test.

