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Zró¿nicowanie muraw kserotermicznych
na Ponidziu ze szczególnym uwzglêdnieniem
zespo³ów ze zwi¹zku Festuco-Stipion
Diversity of xerothermic grassland communities in selected
mesoregions of the Nida Basin with particular reference to
associations of Festuco-Stipion alliance
Abstract: The article presents diversity of xerothermic grassland communities in selected
mesoregions of the Nida Basin. Considered areas comprise Piñczów Hump, Szaniecki Plateau, Solec
Basin and Wodzis³aw Hump. Ten xerothermic communities in the associations rank were
distinguished in the investigated areas. Eight of them belong to the Festuco-Brometea class,
Festucetalia valesiacae order and the Festuco-Stipion, Seslerio-Festucio duriusculae,
Cirsio-Brachypodion pinnati alliances (Sisymbrio-Stipetum capillatae, Koelerio-Festucetum rupicolae,
Festucetum pallentis, Inuletum ensifoliae, Thalictro-Salvietum pratensis, Adonido-Brachypodietum
pinnati, Seslerio-Scorzoneretum purpureae and Carici flaccae-Tetragonolobetum maritimi). Two
remaining thermophilous associations belong to the Rhamno-Prunetea class, Prunetalia spinosae
order, and Berberidion as well as Prunion fruticosae alliances (Matuszkiewicz 2001). These are
Pruno-Ligustretum and Prunetum fruticosae associations. Such significant xerothermic grassland
biodiversity is the result of the following natural factors: geological structure, surface features,
microclimate and slope exposure. Communities belonging to Festuco-Stipion order, which are the
subject of detailed analysis in this article, grow on the very warm southern slopes covered with
shallow soils generated from gypsum and loess. These grasslands mostly composed of Stipa
capillata, Festuca rupicola, F. valesiaca, Koeleria macrantha, Phleum phleoides are characterized by
the loose and tuft structure.
Key words: habitats, biodiversity, xerothermic communities, Festuco-Stipion alliance, Nida Basin,
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Wstêp
G³ówny trzon regionu objêtego badaniami, okreœlanego przez krajoznawców i przyrodników Ponidziem, tworz¹: Garb Piñczowski, Niecka Solecka
i P³askowy¿ Szaniecki. Inne mezoregiony, jak Dolina Nidy, Garb Wodzis-
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³awski, P³askowy¿ Proszowicki dope³niaj¹ w wiêkszej lub mniejszej czêœci
area³ Ponidzia, tworz¹c œrodkow¹ czêœæ makroregionu Niecki Nidziañskiej,
wchodz¹cej w sk³ad Wy¿yny Œrodkowoma³opolskiej (Kondracki 2000). Zasadniczymi elementami geologicznymi wp³ywaj¹cymi na obecny charakter
rzeŸby badanego terenu, s¹ wapienie, piaskowce wapniste, margle oraz zalegaj¹ce na nich utwory m³odsze: gipsy, i³y, piaski i ¿wiry. Znamienn¹ cech¹ Ponidzia jest du¿a mozaikowoœæ gleb. P³ytkie szkieletowe gleby wapienne i gipsowe oraz lessy, zalegaj¹ce na ska³ach wapiennych nienadaj¹cych siê pod u¿ytkowanie rolnicze, zajmuj¹ murawy i zaroœla kserotermiczne z klasy Festuco-Brometea i Rhamno-Prunetea.
Metodyka
Badania nad flor¹ i zbiorowiskami kserotermicznymi wybranych mezoregionów Niecki Nidziañskiej (Garb Piñczowski, Niecka Solecka, P³askowy¿
Szaniecki, wschodnia czêœæ Garbu Wodzis³awskiego) przeprowadzono w latach 1984–1990. W ró¿nych typach fitocenoz kserotermicznych wykonano
ponad 370 zdjêæ fitosocjologicznych. Nomenklaturê gatunków flory naczyniowej przyjêto wg Z. Mirka i in. (2002), mchów wg R. Ochyra i in. (2003),
porostów wg W. Fa³tynowicza (2003). Klasyfikacjê syntaksonomiczn¹ wyró¿nionych zespo³ów roœlinnych podano wg W. Matuszkiewicza (2001).
Wyniki
Na obszarze zbadanych mezoregionów stwierdzono wystêpowanie 10 zbiorowisk kserotermicznych w randze zespo³ów. Osiem z nich nale¿y do klasy
Festuco-Brometea, rzêdu Festucetalia valesiaceae oraz zwi¹zku Festuco-Stipion, Seslerio-Festucion duriusculae i Cirsio-Brachypodion pinnati (Sisymbrio-Stipetum capillatae, Koelerio-Festucetum rupicolae, Festucetum pallentis, Inuletum ensifoliae, Thalictro-Salvietum pratensis, Adonido-Brachypodietum pinnati, Seslerio-Scorzoneretum purpureae i Carici flaccae-Tetragonolobetum maritimi). Dwa pozosta³e zespo³y (ciep³olubnych zaroœli) nale¿¹ do klasy
Rhamno-Prunetea, rzêdu Prunetalia spinosae oraz zwi¹zków Berberidion
i Prunion fruticosae, s¹ nimi: Pruno-Ligustretum oraz Prunetum fruticosae.
Niniejszy artyku³ prezentuje warunki wystêpowania i ekologiê oraz strukturê, sk³ad florystyczny i zró¿nicowanie zespo³ów kserotermicznych ze zwi¹zku
Festuco-Stipion na obszarach badanych przez autorkê mezoregionów: Garbu
Piñczowskiego, P³askowy¿u Szanieckiego, Niecki Soleckiej oraz Garbu Wodzis³awskiego.
Za szczególnie interesuj¹ce nale¿y uznaæ reliktowe murawy Sisymbrio-Stipetum capillatae, które najbardziej nawi¹zuj¹ do ostnicowych stepów euroazjatyckich prowincji pannoñskiej. Podobieñstwo to wyra¿a siê g³ównie w ich
strukturze i ekologii. Fitocenozy tego zespo³u zajmuj¹ wybitnie kserofilne siedliska, wykszta³caj¹ce siê na silnie nachylonych sk³onach o ekspozycji g³ów-
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nie po³udniowej. Najlepiej wykszta³cone p³aty rozwijaj¹ siê na p³ytkich rêdzinach wytworzonych z gipsów oraz ze ¿wirowców mioceñskich w rezerwatach: Skorocice, Góry Wschodnie, Przêœlin, Skotniki Górne, Winiary i Krzy¿anowice, a ponadto na wzgórzach w Stawianach, £agiewnikach, Woli Zagojskiej Górnej, Gackach, Podkamieñcu, Wymys³owie, Borkowie i Chotelku
Zielonym. Na tych stanowiskach zespó³ utrzymuje siê w stanie wzglêdnej stabilizacji. Decyduje o tym przede wszy stkim zespó³ czynników edaficzno-klimatycznych, tj. zwiêkszony dostêp do powierzchni gleby, a zatem wzrost
temperatury i parowania wody z jej powierzchni, obni¿enie wilgotnoœci powietrza w przyziemnej warstwie oraz przesuszenie gleby. W tych ekstremalnych warunkach siedliskowych tylko niewielka grupa roœlin jest w stanie wytrzymaæ konkurencjê tych, które buduj¹ zespó³ stulisza miotlastego i ostnicy
w³osowatej. O fizjonomii, strukturze i sk³adzie florystycznym zespo³u
Sisymbrio-Stipetum decyduj¹ trawy kêpowe, g³ównie Stipa capillata, Festuca
rupicola, F. valesiaca, Koeleria macrantha, Avenula pratensis oraz Carex humilis i in. Udzia³ pozosta³ych traw oraz bylin dwuliœciennych zajmuj¹cych
wolne miejsca miêdzy kêpami wymienionych gatunków jest zale¿ny od pokrycia Stipa capillata. Mimo to wiele z nich, jak Gypsophila fastigiata, Potentilla arenaria, Thymus marschallianus, Th. kosteleckyanus, Artemisia campestris, Euphorbia cyparissias, Helianthemum nummularium, Galium verum,
Medicago falcata s¹ sta³ymi sk³adnikami zespo³u i w niektórych p³atach mog¹
osi¹gaæ stosunkowo du¿e pokrycie. Obok nich, zw³aszcza w tych p³atach,
gdzie zbiorowisko nie osi¹ga pe³nego pokrycia, rosn¹ terofity (Arenaria serpyllifolia, Acinos arvensis, Melampyrum arvense, Medicago lupulina, Linum
catharticum i in.). Spoœród roœlin dwuletnich, charakterystycznych dla muraw
kserotermicznych, spotyka siê równie¿ geofity, jak np. Allium oleraceum. Nie
brak tu równie¿ licznej grupy mchów i porostów, które chocia¿ wystêpuj¹
w wiêkszoœci p³atów sporadycznie, to jednak zaznaczaj¹ wielowarstwow¹
strukturê zbiorowiska. Z gatunków charakterystycznych dla zespo³u i zwi¹zku
najwiêksz¹ iloœciowoœæ i sta³oœæ osi¹ga Stipa capillata (V stopieñ sta³oœci)
oraz Gypsophila fastigiata (IV stopieñ sta³oœci). Zasadniczy zr¹b zespo³u buduj¹ gatunki z rzêdu Festucetalia valesiacae i klasy Festuco-Brometea. Udzia³
roœlin z innych jednostek syntaksonomicznych jest niewielki. Na badanym terenie Sisymbrio-Stipetum wykazuje pewne zró¿nicowanie florystyczne i edaficzne, które by³o podstaw¹ do wyró¿nienia w nim dwóch podzespo³ów, tj. typicum oraz poëtosum bulbosae. Pierwszy podzespó³ rozwija siê na rêdzinach
wytworzonych ze ¿wirowców mioceñskich oraz na rêdzinach gipsowych, cechuj¹cych siê g³êbszym poziomem akumulacyjnym. W obrêbie podzespo³u
typowego wyró¿niono trzy warianty: typowy, z Avenula pratensis oraz z Festuca pallens.
P³aty zespo³u Koelerio-Festucetum rupicolae, mimo i¿ na terenie badañ
spotykane s¹ doœæ czêsto, nie zajmuj¹ wiêkszych powierzchni. Rozwijaj¹ siê
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przede wszystkim na nas³onecznionych zboczach lub wierzchowinach w otoczeniu wychodni skalnych, na p³ytkich rêdzinach wykszta³conych przewa¿nie
z gipsów lub ¿wirowców mioceñskich. O ich rozwoju, oprócz warunków siedliskowych, decyduje intensywny wypas, wydeptywanie oraz przesuszenie gleby zw³aszcza na tych siedliskach, na których wystêpuje intensywna erozja
wodna spowodowana znacznym lub du¿ym nachyleniem zboczy. Gleby, na
których wykszta³ca siê ten zespó³, odznaczaj¹ siê wysok¹ zawartoœci¹ próchnicy, odczynem s³abo kwaœnym lub lekko zasadowym oraz du¿¹ zasobnoœci¹
w przyswajalne formy P2O5 i K2O. Najlepiej wykszta³cone p³aty Koelerio-Festucetum odnotowano w rezerwatach: Góry Wschodnie, Grabowiec, Krzy¿anowice Dolne, Przêœlin, Skorocice, Skotniki Górne, Winiary, a poza rezerwatami w Chotelku Zielonym, Gackach, £agiewnikach, Stawianach, Szañcu,
Woli Zagojskiej, Wymys³owie i Zwierzyñcu. O strukturze i sk³adzie florystycznym tego zespo³u decyduj¹ skrajne warunki ekologiczne i antropopresja
oraz dominuj¹ce kêpiaste trawy jak Fustuca rupicola, Koeleria macrantha,
a w niektórych p³atach Festuca valesiaca i Phleum phleoides. Obok traw
sta³ymi komponentami zespo³u s¹ m.in.: Euphorbia cyparissias, Potentilla
arenaria, Thymus marschallianus, Th. kosteleckyanus, Carex humilis, Artemisia campestris. Pokrycie roœlinnoœci w poszczególnych p³atach jest zró¿nicowane i waha siê od 60 do 90%. St¹d te¿ fitocenozy te maj¹ postaæ luŸnej murawy. Wolne przestrzenie miêdzy roœlinami zielnymi wype³niaj¹ mchy i porosty. W zespole wyró¿niono 3 warianty florystyczne uwarunkowane ekologicznie, s¹ nimi wariant typowy, z Festuca valesiaca oraz ze Scabiosa canescens.
Zespó³ Festucetum pallentis zasiedla na terenie badañ prawie p³askie wierzchowiny wzniesieñ, strome zbocza, a nawet pionowe œcianki skalne, zbudowane
z gipsów lub ¿wirowców mioceñskich. Na tych stanowiskach wykszta³ci³y siê
bardzo p³ytkie gleby o s³abo rozwiniêtym profilu. P³aty ró¿nej wielkoœci (od kilkunastu do kilkudziesiêciu metrów kwadratowych) odnotowano w Lisowie,
£agiewnikach, Szañcu, Zwierzyñcu, Gackach, Woli Zagojskiej, Winiarach,
Skotnikach Górnych oraz w rezerwatach Przêœlin i Skorocice. Natomiast na
wale gipsowym ci¹gn¹cym siê od Gacek do Skotnik Górnych, przyszczytowe
czêœci jego zboczy porastaj¹ g³ównie p³aty tego zespo³u. Wœród gatunków uznanych za charakterystyczne wystêpuj¹ Festuca pallens, Allium montanum i Jovibarba hirta subsp. glabrescens które osi¹gaj¹ od I do V stopnia sta³oœci. W zespole wyró¿niono dwa podzespo³y: typicum i stipetosum capillatae. Pierwszy
z nich wykszta³ca siê na niemal pionowych œciankach o ekspozycji po³udniowej
i pó³nocnej. Siedliska te cechuj¹ siê znacznie p³ytsz¹ gleb¹ oraz s¹ nieco ch³odniejsze w stosunku do drugiego podzespo³u – stipetosum capillatae, którego pozytywnie wyró¿niaj¹ Stipa capillata, Koeleria macrantha, Sedum sexangulare,
Anthyllis vulneraria i Orthanta lutea, z mszaków – Syntrichia calcicola, Weissia controversa var. controversa, porostów – Psora decipiens, Cladonia pyxidata, Placidium squamulosum, Toninia sedifolia.
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Uwagi koñcowe
Zbiorowiska kserotermiczne Niecki Nidziañskiej s¹ jednymi z najciekawszych florystycznie na terenie Wy¿yny Ma³opolskiej. Skupiaj¹ one w sobie
du¿¹ liczbê gatunków stepowych reprezentuj¹cych element pontyjski i submediterrañski oraz szereg gatunków typowych dla stepów po³udniowo-wschodniej Europy i Zachodniej Azji. Wystêpuj¹ tu tak¿e rzadkie w skali kraju przestrzenne uk³ady fitocenoz. Zaprezentowane zró¿nicowanie kserotermicznych
zbiorowisk roœlinnych wybranych mezoregionów Niecki Nidziañskiej sk³ania
do refleksji nad problemem zachowania ich bioró¿norodnoœci dla przysz³ych
pokoleñ. Porównuj¹c obecny stan kserotermicznych zbiorowisk roœlinnych
wielu cennych rezerwatów stepowych na Ponidziu ze stanem sprzed wielu lat,
stwierdza siê jej ubo¿enie zarówno iloœciowe, jak i jakoœciowe. Prowadzone
przez autorkê badania wykaza³y ubo¿enie najcenniejszych obszarów kserotermicznych w gatunki rzadkie, chronione i zagro¿one (£uszczyñska 1998, 2000,
2003, 2004) najprawdopodobniej powodem ubo¿enia jest ustanie ingerencji
cz³owieka w postaci prowadzonego dawniej wypasu byd³a oraz zaprzestanie
koszenia – zw³aszcza ³¹k. Wskutek zaniechania tych tradycyjnych form gospodarowania w szybkim tempie pojawiaj¹ siê i ci¹gle zwiêkszaj¹ swoje
area³y gatunki zaroœlowe. Dlatego te¿ koniecznoœci¹ staje siê ci¹g³e wprowadzanie i doskonalenie metod aktywnej ochrony najcenniejszej flory kserotermicznej. Powinno to odbywaæ siê zarówno w warunkach in situ, które powinny polegaæ g³ównie na koszeniu muraw, b¹dŸ te¿ ich umiarkowanym wypasie
oraz w warunkach ex situ opartych na prowadzeniu ich hodowli w ogrodach
botanicznych oraz gromadzeniu nasion w banku genów.
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