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w terminie pobierania prób roślinnych. Typy zbiorowisk roślinnych wy-
dzielono w oparciu o gatunki dominujące w masie pobranych próbach 
roślinnych. Warunki wilgotnościowe na badanych użytkach zielonych, 
scharakteryzowane zostały za pomocą wskaźników roślinnych metodą 
fitoindykacji [9]. Do oceny wartości użytkowej runi poszczególnych 
zbiorowisk, które różnią się pod względem zajmowanego siedliska oraz 
składu florystycznego, wykorzystano liczby wartości użytkowej (Lwu), 
przyjęte dla poszczególnych gatunków [4]. Dla porównania walorów 
przyrodniczych (Lwp) badanych zbiorowisk, zastosowano dziesięcio-
punktową skalę oceny walorów, reprezentowanych przez poszczególne 
gatunki [10]. 

3. Wyniki i dyskusja 
Analizowany obszar tarasu zalewowego Warty wypełniają osady 

aluwialne oraz płytkie muły. W pobliżu obecnego koryta rzeki Warty 
stwierdzono glebę mułowo-murszową płytką na piasku oraz madę 
rzeczną właściwą bardzo lekką, a także madę rzeczną właściwą średnią. 
W pobliżu grobli ukształtowały się gleby – mułowo-murszowa głęboka 
oraz mada rzeczna właściwa bardzo ciężka. Decydującym czynnikiem 
rozwoju roślinności łąkowej w dolinie Warty jest woda [1, 7]. Dodatko-
wym elementem wpływającym na wykształcenie się i użytkowanie zbio-
rowisk łąkowych jest wał przeciwpowodziowy, gdy występują tu nie 
tylko zmienne konfiguracje terenu, ale także warunki glebowo-
wodnych). Kwarta i in. [8] prowadząc badania w dolinie Odry na dwóch 
podtypach gleb łąkowych – na glebie mułowo-torfowej i madzie rzecznej 
właściwej nie stwierdzili zależności między podtypami gleb, a porastają-
cymi je zbiorowiskami roślinnymi. Autorzy ci w warunkach wysokiego 
poziomu wody gruntowej (15–60 cm) w okresie lata oraz występujących 
długotrwałych wiosennych zalewów powierzchniowych, jakie występo-
wały na badanym terenie, wydzielili trzy typy zbiorowisk roślinnych: 
Carex gracilis, Carex gracilis z Calamagrostis stricta oraz zbiorowisko 
Glyceria Maxima. 
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Tabela 1. Skład florystyczny wybranych zbiorowisk roślinnych (%) 
Table1. Floristic composition of selected plant communities (%) 

Gatunek 
Species 

Zbiorowiska roślinne 
Plant community 
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TRAWY 
Agropyron repens    6,4 10,6 1,6 0,1 
Alopecurus pratensis    5,2    
Festuca rubra     11,7 18,9 45,1 
Glyceria maxima 61,5      
Calamagrostis epigejos      24,6  
Corynephorus canescens      36,9 
Phragmites australis 4,0      
Phalaris arundinacea   84,6 0,5    
Poa palustris     14,1   
Poa pratensis      34,9 2,7 
Poa trivialis    63,3 40,5   
Razem trawy 
Total grasses 65,5 84,6 75,4 76,9 80,0 84,8 

TURZYCE I SITY 
Carex acutiformis   10,1     
Carex brizoides     1,9   
Carex praecox      2,9  
Carex riparia  5,0      
Razem turzyce i sity 
Total horsetail, rushes 
and sedges 

5,0 10,1  1,9 2,9  

ROŚLINY MOTYLKOWATE 
Trifolium repens    0,3    
Vicia lathyroides      3,5  
Razem rośliny 
motylkowate 
Total laguminouses 

  0,3  3,5  
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Tabela 1. cd 
Table1. cont. 

Gatunek 
Species 

Zbiorowiska roślinne 
Plant community
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ZIOŁA I CHWASTY
Achillea millefolium 0,1 
Capsella bursa-pastoris 0,3  
Cerastium holosteoides 0,1  
Chrysanthemum leucantheum 1,2  
Chrysanthemum segetum 0,7  
Cirsium rivulare 0,1  
Crisium arvense 1,1  
Erigeron annuus 1,5  
Iris pseudoacorus 10,3  
Leontodon autumnalis 1,7 0,1  
Lithospermum arvense 3,1 2,4 
Lychnis flos-cuculi 1,0 0,6 2,6 4,7  
Patentilla argentea 4,8  
Plantago lanceolata 4,9  
Plantago major 0,5  
Polygonum bistorta 0,7 0,5  
Potentilla argentea 0,8 
Rorippa amphibia 5,0 0,4  
Ranunculus repens 1,5  
Rumex acetosa 0,1 1,6  
Rumex acetosella 2,3 6,6 
Rumex crispus 11,7  
Rumex obtusifolius 6,8  
Senecio erucifolius 7,5  
Stelaria media 1,0  
Symphytum officinale 3,0  
Tancetum vulgare 5,2 
Taraxacum officinale 0,9  
Thalictrum simplex 3,8  
Veronica chamaedrys 7,8  
Viola tricolor 0,1 
Razem zioła i chwasty
Total herbs and weeds 29,5 5,3 24,3 21,2 13,6 15,2 
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W badaniach własnych w siedlisku silnie wilgotnym i mokrym (tab. 
2) wydzielono dwa typy zbiorowisk roślinnych – na glebie mułowo-
torfowej – zbiorowisko typu Glyceria maxima, a na madzie rzecznej wła-
ściwej ciężkiej – zbiorowisko typu Phalaris arundinacea. W pierwszym 
zbiorowisku stwierdzono 11 gatunków (tab.1), z czego 2 gatunki z grupy 
traw – Glyceria maxima (61,5%) i Phragmites australis (4,0% runi),  
1 gatunek należący do turzyc – Carex riparia (5,0% runi) oraz 8 gatunków z 
grupy ziół i chwastów, stanowiących 29,5% masy runi łąkowej. W grupie 
tej dominowały: Iris pseudoacorus (10,3%), Carex riparia (6,8%) oraz Ro-
rippa amphibia (5% runi). Tak ukształtowane zbiorowisko odznaczało się 
mierną wartością użytkową i umiarkowanie dużymi walorami przyrodni-
czymi (tab.2). W szacie roślinnej zbiorowiska typu Phragmites australis 
stwierdzono 6 gatunków. Reprezentująca trawy – Phragmites australis sta-
nowiła 84,6% runi (tab. 1). Wśród turzyc występowała Carex acutiformis 
(10,1%). Zioła i chwasty stanowiły 5,3% runi, a dominowała Thalicrum 
simplex (3,8%). Omawiane zbiorowisko charakteryzowało się dobrą warto-
ścią użytkową – Lwu=6,13. Średnia liczba waloryzacyjna wynosiła 3,33, co 
odpowiada umiarkowanie dużym walorem przyrodniczym. 

W siedlisku świeżym i wilgotnym, na madzie rzecznej właściwej 
średniej, ukształtowało się zbiorowisko Poa trivialis I (63,3% runi), 
z udziałem Agropyron repens (6,4%), Alopecurus pratensis (5,2%) oraz 
Phalaris arundinacea (0,5%) – (tab.1). Stwierdzono także 1 gatunek z grupy 
roślin motylkowatych- Trifolium repens (0,3%). Zioła i chwasty stanowiły 
24,3% runi. W tej grupie dominował Rumex crispus (11,7% runi). Ogólnie 
zbiorowisko to składało się z 17 gatunków, w tym 12 gatunków należało do 
grupy ziół i chwastów. Na dobrą ocenę wartości użytkowej (tab.2) tego 
zbiorowiska (Lwu=6,13) wpłynął Poa trivialis, o Lwu=7. Zbiorowisko to 
pod względem walorów przyrodniczych zostało określone jako średnio 
umiarkowane. W tych samych warunkach wilgotnościowych, na glebie mu-
łowo-torfowej stwierdzono podobne zbiorowisko – typu Poa trivialis II (tab. 
1), w którym, obok dominanta, wyróżniały się Poa palustris (14,1%) i Fe-
stuca rubra (11,7%). Trawy łącznie stanowiły 76,9% runi. Turzyce repre-
zentowała Carex brizoides (1,9%). Udział ziół i chwastów wynosił 21,2% 
(tab.1). W grupie tej dominowały – Veronica chamaedrys (7,8%) oraz Sene-
cio erucifolius (7,5%). Zbiorowisko to, podobnie jak poprzednie, uzyskało 
mierną wartość użytkową (Lwu=5,53), średnio umiarkowane walory przy-
rodnicze (Lwp=2,77) – (tab. 2).  
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Tabela 2. Warunki wilgotnościowe, wartość użytkowa oraz walory 
przyrodnicze 

Table 2. Humidity conditions, fodder value and natural value 

Zbiorowiska  
roślinne 
Plant community 

Warunki wilgotnościowe
Humidity conditions 

Wartość 
użytkowa 

Fodder value 

Walory 
przyrodnicze 
Natural value 

Lw Wilgotność 
Humidity Lwu Wartość

value Lwp Walortość 
value 

Glyceria maxima 7,5 silnie wilgotne  
i mokre 3,52 mierna 3,36 umiarkowanie 

duże 
Phalaris 
arundinacea 7,8 silnie wilgotne  

i mokre 6,13 dobra 3,33 umiarkowanie 
duże 

Poa trivialis I 6,0 świeże i wilgotne 6,13 dobra 2,23 małe 

Poa trivialis II 5,3 świeże i wilgotne 5,53 mierna 2,77 średnio 
umiarkowane 

Poa pratensis 4,4 suche i okresowo 
nawilżone 5,26 mierna 2,08 małe 

Festuca rubra  
z Corynephorus 
canescens 

3,6 suche 3,61 mierna 1,90 małe 

 
W siedlisku suchym i okresowo nawilżanym, na madzie właści-

wej bardzo lekkiej, ukształtowało się zbiorowisko typu Poa pratensis, 
w którym stwierdzono 12 gatunków (tab.1). W szacie roślinnej domino-
wały trawy (80% runi), z czego Poa pretansis stanowiła 34,9%, Calama-
grostis epigejos 24,6%, Festuca rubra – 18% oraz Aropyron repens – 
1,6%. Carex praecox reprezentująca turzycowate, stanowiła tylko 2,8%. 
W tym zbiorowisku wystąpiła Vicia lathyroides (3,5%), należąca do gru-
py roślin motylkowatych. Zioła i chwasty (6 gatunków) stanowiły 13,6% 
runi, bez wyraźnego dominanta. Zbiorowisko typu Poa pratensis o ubo-
gim gatunkowo składzie odznaczało się małą wartością użytkową 
(Lwu=5,26) oraz małymi walorami przyrodniczymi – Lwp=2,08 (tab.2).  

Na ukształtowanym łachu piaszczystym, w siedlisku suchym, na 
madzie właściwej bardzo lekkiej, stwierdzono zbiorowisko typu Festuca 
rubra z Corynephorus canescens. W zbiorowisku tym stwierdzono 10 
gatunków. Trawy łącznie stanowiły 84,8% (tab.1). Drugą grupą roślin, 
stwierdzoną w tym zbiorowisku, były zioła i chwasty, którą tworzyło 
6 gatunków, z dominującym udziałem Tancetum vulgare (5,2%). 
Ukształtowane w tak specyficznych warunkach zbiorowisko roślinne 
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odznaczało się małą wartością użytkową runi (Lwu=3,61) oraz najgor-
szym, spośród analizowanych zbiorowisk wskaźnikiem waloryzacji przy-
rodniczej – 1,90 (tab. 1).  

Jak twierdzą [3, 2, 5] użytki zielone w siedliskach wilgotnych, 
z często występującymi zalewami powierzchniowymi głównie w okresie 
wiosennym, porośnięte są zbiorowiskami z dominującym udziałem: 
Phragmites australis, Glyceria maxima, Poa trivialis i Alopecurus praten-
sis, Phalaris arundinacea oraz Carex sp. Zdaniem tych autorów pełnią 
one, obok funkcji produkcyjnej, także funkcje ekologiczną i przyrodniczą.  

4. Wnioski 
• Na tarasie zalewowym Warty ukształtowane zbiorowiska trawiaste 

wskazują na dużą mozaikowatość warunków wilgotnościowych, które 
mieściły się w przedziale od suchych do silnie wilgotnych i mokrych. 

• Przeprowadzona analiza florystyczna użytków zielonych wskazuje na 
duże zróżnicowanie szaty roślinnej, a wydzielone zbiorowiska zostały 
zakwalifikowane do typów: Glyceria Maxima i Phalaris arundinacea 
– w siedlisku silnie wilgotnym i mokrym, Poa trivialis I i Poa trivialis 
II – świeżym i wilgotnym, Poa pratensis – suchym i okresowo nawil-
żonym, Festuca rubra z Corynephorus canesens – w siedlisku suchym. 

• Występujące zbiorowiska w przewadze reprezentowały mierną war-
tość użytkową, a jedynie zbiorowiska – Phalaris arundinacea i Poa 
trivialis I – dobrą wartość użytkową oraz od małych do umiarkowanie 
dużych – walory przyrodnicze. 

• Różnorodność siedlisk glebowych i zbiorowisk roślinnych powoduje, 
że użytki zielone na tarasie zalewowym doliny Warty potencjalnie 
mogą pełnić ważną rolę produkcyjną oraz być istotnym elementem 
w kształtowaniu i ochronie środowiska przyrodniczego. 
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Floristic, Utilitarian and Natural Values of Grasslands  
on the Warta River Valley Floodplain Terrace 

Abstract 
On the flood plain terrace of the lower valley of Warta river soils be-

long to mud-muck and mad right. Moisture conditions characterized by the 
method of phytoindication Oświt (1992), ranged from wet and wet to dry. In 
highly humid habitat and wet two communities were formed  – Glyceria maxi-
ma on the mud-muck soil and Phalaris arundinacea in fluvial soil very hard 
right in the fresh moist habitat – community type on the soil of Poa trivialis 
mud-muck in the sand and shallow on the right river fluvial soil, in a dry site 
and periodically humidified – a collection of Poa pratense, and dry site – 
a community of Festuca rubra with Corynephorus canyesceus. Both communi-
ties have reached the very light right. Analyzed communities were classified in 
terms of value of use – from mediocre to good, and in terms of natural assets – 
from low to moderately big. 


