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Wstęp

Dolina Górnej Wisły jest obszarem przyrodniczo zróżnicowanym, 
stanowiącym interesujący obiekt badań botaników. Pierwsze opraco-
wania dotyczące szaty roślinnej Doliny Górnej Wisły miały charakter 
typowo botaniczny, a przegląd literatury z badanego terenu, sięgającej 
pierwszej połowy XIX wieku, odnotowany został przez Zając (1990a).

Współczesne publikacje na temat Doliny Górnej Wisły dotyczą 
zarówno flory, jak i roślinności, ze szczególnym uwzględnieniem roślin-
ności wodnej, zaroślowej i leśnej (Zarzycki 1958; Żarnowiec 1983, 1986, 
1988, 1996a, 1996b; Żarnowiec i in. 1991, 1997, 2010, 2012; Cabała 
1989; Zając 1990a, 1990b, 1992a, 1992b; Toma 1995, 1996; Czylok 
i in. 1997; Węglarz-Wieszołek, Wika 2010; Wilczek 1998; Wilczek 
i in. 2005, 2008; Łopatka, Gałka 2009; Wilczek, Maśka 2010; Kruk, 
Szymańska 2011; Romańczyk i in. 2016; Romańczyk, Wilczek 2019), 
niektóre z nich służą także popularyzacji wiedzy o najcenniejszych frag-
mentach środowiska przyrodniczego tego terenu (Herczek i in. 1995; 
Gorczyca i in. 1998; Żarnowiec, Herczek 1999; Ledwoń i in. 2004).

Doliny rzeczne zazwyczaj są niezwykle interesujące przyrodniczo 
i stanowią doskonały teren badań ekologicznych. Na niewielkim 
obszarze mamy bowiem do czynienia z szerokim spektrum warunków 
wilgotnościowych, co ma wpływ na zróżnicowanie ekosystemów oraz 
ich specyficzny, pasowy rozkład.

Występowanie, zróżnicowanie i zachowanie zbiorowisk łąkowych 
oraz ziołoroślowych w dolinach rzecznych na terenie naszego kraju były 
obiektem licznych publikacji naukowych (m.in.: Trąba 1994; Kucharski 
1999; Kucharski, Pisarek 1999; Urban, Wójciak 1999; Cabała i in. 
2001; Kucharczyk 2001; Kucharczyk, Krawczyk 2004; Głowacki i in. 
2002; Dembek i in. 2002; Kotowski 2002; Piórkowski 2002; Kryszak 
i in. 2004a, 2004b; Kozłowska 2005; Kryszak, Grynia 2005; Kryszak 
i in. 2006; Lorens 2006, 2012; Gamrat, Burczyk 2007; Trąba, Wolański 



2008; Malewski 2011; Łaska 2009, 2012, 2015a, 2015b; Gamrat i in. 
2010; Ratyńska i in. 2015; Grzelak i in. 2017; Murawski i in. 2017; 
Wołkowycki 2017; Pielech i in. 2018; Marciniuk i in. 2018; Murawski 
i in. 2018). Dolina Górnej Wisły natomiast nie doczekała się dotychczas 
całościowego opracowania dotyczącego zbiorowisk łąkowych i ziołoro-
ślowych, które stanowią istotny element krajobrazu tego terenu. Tak 
więc, aby uzupełnić lukę w tym zakresie, przeprowadzono na jej terenie 
badania fitosocjologiczne, których celami były:
•	 rozpoznanie i charakterystyka zbiorowisk łąkowych i ziołoroślowych;
•	 przedstawienie rozmieszczenia zidentyfikowanych fitocenoz łąkowych 

i ziołoroślowych;
•	 ocena różnorodności gatunkowej roślin zidentyfikowanych syntak-

sonów łąkowych i ziołoroślowych;
•	 określenie znaczenia badanej roślinności w ochronie przyrody poprzez:

 – ocenę udziału chronionych gatunków roślin naczyniowych,
 – identyfikację występowania obcych gatunków roślin stanowiących 
zagrożenie dla badanych fitocenoz,

 – wytypowanie zbiorowisk roślinnych będących identyfikatorami sie-
dlisk przyrodniczych Natura 2000;

•	 zaproponowanie do objęcia ochroną najlepiej wykształconych płatów 
badanej roślinności.
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1. Teren badań

1.1. Położenie i granice

Badania objęły obszar Doliny Górnej Wisły, stanowiący środkową 
część Kotliny Oświęcimskiej. Regionalizacja fizyczno-geograficzna tego 
obszaru przedstawia się następująco (Kondracki 2001):

Region 5. Region karpacki
Prowincja 51. Karpaty Zachodnie z Podkarpaciem Zachodnim 
i Północnym

Podprowincja 512. Podkarpacie Północne
Makroregion 512.2. Kotlina Oświęcimska

Mezoregion 512.22. Dolina Górnej Wisły

Badany teren rozciąga się wzdłuż Wisły, pasem o szerokości ok. 
8 km, od Skoczowa na południowym zachodzie po Zator na północnym 
wschodzie. Jego długość to ok. 70 km, a powierzchnia wynosi 530 km2. 
Obszar badań znajduje się w przedziale wysokościowym od 240 m n.p.m. 
do 330 m n.p.m., a jego deniwelacje nie przekraczają 40 m. 

Od zachodu Dolina Górnej Wisły kontaktuje się z będącą częścią 
Kotliny Ostrawskiej Wysoczyzną Kończycką, od północy ogranicza 
ją Równina Pszczyńska, będąca częścią Kotliny Oświęcimskiej, oraz 
mezoregiony należące do Wyżyny Śląskiej i Wyżyny Krakowsko-Czę-
stochowskiej (Płaskowyż Rybnicki, Pagóry Jaworznickie, Garb Ten-
czyński). Obszar badań graniczy od wschodu z makroregionem Bramy 
Krakowskiej (Obniżenie Cholerzyńskie, Rów Skawiński). Południowa 
granica Doliny Górnej Wisły jest wyraźna i wyznacza ją strefa kontaktu 
z Pogórzem Karpackim (Pogórze Śląskie) oraz należącym do Kotliny 
Oświęcimskiej Podgórzem Wilamowickim (Kondracki 2001), (Ryc. 1).
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Ryc. 1. Położenie i granice Doliny Górnej Wisły na tle sąsiadujących z nią mezoregio-
nów, zgodnie z regionalizacją Kondrackiego (2001)
Fig. 1. Locality and boundaries of the Upper Vistula Valley against the background of 
neighboring mesoregions in accordance with the regionalization of Kondracki (2001)

Zgodnie z obecnie obowiązującą regionalizacją Solona i in. (2018), 
uszczegóławiającą regionalizację Kondrackiego (2001), z Doliną Górnej 
Wisły graniczą następujące jednostki: Wysoczyzna Kończycka, Pła-
skowyż Rybnicki, Równina Pszczyńska, Rów Krzeszowicki, Garb Ten-
czyński, Rów Skawiński, Pogórze Wielickie, Podgórze Wilamowickie, 
Pogórze Śląskie (Ryc. 2).

Pod względem administracyjnym badany obszar leży w obrębie 
dwóch województw – śląskiego i małopolskiego. Część należąca do 
województwa śląskiego obejmuje fragmenty powiatów: cieszyńskiego, 
pszczyńskiego, bielskiego oraz bieruńsko-lędzińskiego, natomiast część 
przynależąca do województwa małopolskiego należy do powiatów 
oświęcimskiego oraz chrzanowskiego.

Pod względem geobotanicznym teren badań zaklasyfikowany został 
do Okręgu Oświęcimskiego i charakteryzuje się wpływami klimatu oce-
anicznego, tym samym bardziej nawiązuje do sąsiedniej Krainy Śląskiej 
niż do Karpat, do których przynależy pod względem fizyczno-geogra-
ficznym. Regionalizacja geobotaniczna omawianego obszaru w obrębie 
Obszaru Euro-Syberyjskiego przedstawia się następująco (Szafer 1972a): 

Prowincja: Niżowo-Wyżynna, Środkowoeuropejska
A. Dział: Bałtycki

A 3. Poddział: Pas Kotlin Podgórskich
12. Kraina: Kotlina Sandomierska

a. Okręg: Oświęcimski
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Ryc. 2. Położenie i granice Doliny Górnej Wisły na tle sąsiadujących z nią mezoregio-
nów, zgodnie z regionalizacją Solona i in. (2018)
Fig. 2. Locality and boundaries of the Upper Vistula Valley against the background of 
neighboring mesoregions in accordance with the regionalization of Solon et al. (2018)

1.2. Geologia i geomorfologia

Kotlina Oświęcimska, której częścią jest Dolina Górnej Wisły, 
jest obniżeniem na przedpolu Karpat. Jest częścią zapadliska przed-
karpackiego (Klimek, Starkel 1972; Starkel 1991; Oszczypko 2006; 
Oszczypko i in. 2008). Jednostka ta na obszarze Polski osiąga długość 
300 km i szerokość maksymalnie 100 km, przy czym najwęższa jest 
właśnie na obszarze Kotliny Oświęcimskiej (Oszczypko 2006; Oszczypko
i in. 2008). 

Zapadlisko karpackie stanowi rów przedgórski orogenu karpackiego, 
który został wypełniony mioceńskimi osadami morskimi – iłowcami 
i mułowcami; na południową część zapadliska ponadto nasunięte są 
płaszczowiny budujące Karpaty (Oszczypko 2006; Oszczypko i in. 2008; 
Chybiorz, Tyc 2012). Miąższość osadów wypełniających zapadlisko 
wynosi od 100 m do 1000 m (Starkel 1967; Węcławik 1991a, 1991b). 
W kolejnych epokach geologicznych teren ten podlegał zmianom, zwią-
zanym przede wszystkim z ruchami tektonicznymi, a także z denudacją 
skał i erozją rzeczną (Klimek, Starkel 1972; Starkel 1991).

Istotny wpływ na uwarunkowania geomorfologiczne omawianego 
obszaru miała działalność lodowców w trakcie zlodowacenia krakow-
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skiego (Sanu), kiedy to lądolód oparł się na przedpolu Beskidów, pozo-
stawiając po sobie morenę denną, a także zmiany w sieci rzecznej 
związane ze zlodowaceniem środkowopolskim (Klimek, Starkel 1972; 
Starkel 1991).

Uwidaczniające się powierzchniowo utwory czwartorzędowe budują 
różnorodne skały osadowe. Ich geneza jest związana przede wszystkim 
z rzeczną działalnością erozyjną i akumulacyjną holocenu, a należą 
do nich przede wszystkim: mułki, piaski i żwiry tarasów zalewowych, 
namuły i iły starorzeczy, a lokalnie także: namuły den dolin, torfy 
i namuły torfiaste (Biernat, Krysowska 1955; Nescieruk, Wójcik 2009). 
Na szczególną uwagę zasługują mułki humusowe o pochodzeniu śre-
dniowiecznym, które występują licznie w miejscach dawnych stawów 
hodowlanych (Waga 2006).

Na wyższym poziomie w stosunku do osadów rzecznych skały 
budujące powierzchniowe podłoże geologiczne omawianego obszaru 
to przede wszystkim skały osadowe wieku plejstoceńskiego, związane 
zarówno z bezpośrednią działalnością lądolodu, jak i innymi procesami 
litogenicznymi tamtego okresu. Dominują wśród nich lessy, a także mułki 
lessopodobne, oprócz tego spotykane są gliny morenowe (zwałowe), 
żwiry i piaski fluwioglacjalne, mułki i iły zastoiskowe, piaski i gliny 
deluwialne, mułki, piaski i żwiry rzeczne, piaski eoliczne. Dominujący 
typ podłoża geologicznego wśród osadów czwartorzędowych Doliny 
Górnej Wisły stanowią jednak osady aluwialne z holocenu (Biernat, 
Krysowska 1955; Starkel, Klimek 1981; Klimek 1991; Nescieruk,
Wójcik 2009).

W geomorfologii Kotliny Oświęcimskiej występuje rzeźba typu 
nizinnego, w obrębie której można wyróżnić trzy główne grupy (Starkel 
1991, 2001):
 – piaszczyste równiny terasowe – wykształcone wzdłuż dolin, wzno-
szące się kilka, kilkanaście metrów ponad ich dna, niekiedy urozma-
icone zespołami wydm;

 – lessowe równiny terasowe – powyżej dolin, występują wzdłuż Wisły 
oraz dopływów karpackich, osiągają od 10 m do 20 m nad poziom 
koryt;

 – niskie dna dolin (zalewowe) – urozmaicone systemami odciętych 
starorzeczy, wałami brzegowymi i podmokłymi obniżeniami, 
często z osadami antropogenicznymi – związanymi z gospodarką 
stawową.
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1.3. Gleby

Obszar objęty badaniami charakteryzuje się niewielkim zróżnico-
waniem podłoża glebowego, a typ gleby zazwyczaj stanowi odzwier-
ciedlenie powierzchniowego podłoża geologicznego. Ze względu na 
położenie wzdłuż dużej rzeki Dolina Górnej Wisły charakteryzuje 
się dominacją gleb aluwialnych. Mają one charakter mad rzecznych 
lekkich, średnich i ciężkich; miejscami występują mady piaszczyste 
i piaski rzeczne (Musierowicz 1961). Z uwagi na ich zwykle znaczną 
żyzność są wykorzystywane rolniczo, co ma wpływ na wielką defo-
restację omawianego obszaru (Dobrzański, Zawadzki 1995; Bedna-
rek, Prusinkiewicz 1999). Mady w Dolinie Górnej Wisły na dużych 
obszarach ulegają degradacji, co ma związek z obwałowaniem brzegów 
(Lazar 1962).

Na kwaśnych utworach lessowych lub lessopodobnych, a także na 
innych podłożach związanych z akumulacyjną działalnością lądolodu 
wykształciły się gleby bielicowe (Musierowicz 1961). Część z nich ze 
względu na oddziaływanie gospodarki leśnej niewątpliwie ma cha-
rakter zbielicowanych gleb brunatnych, ponieważ promowanie sosny 
jest jednym z istotnych czynników warunkujących proces kształtowania 
się gleb bielicowych. Same gleby brunatne występują na niewielkich 
powierzchniach (Musierowicz 1961; Komornicki 1983; Dobrzański, 
Zawadzki 1995; Bednarek, Prusinkiewicz 1999). 

Lokalnie, czasami na większych powierzchniach, na terenie Doliny 
Górnej Wisły występują gleby bagienne o charakterze gleb mułowo-tor-
fowych, murszowych i torfowych płytkich (Musierowicz 1961; Komor-
nicki 1983). Nie odgrywają one jednak szczególnej roli jako podłoże dla 
zbiorowisk łąkowych omawianego obszaru.

1.4. Hydrografia1

Obszar objęty badaniami charakteryzuje się obecnością gęstej sieci 
cieków wodnych, zarówno naturalnych rzek i potoków, jak i licznych 
kanałów odwadniających stawy. Główną rzeką jest Wisła, której długość 
na terenie Doliny Górnej Wisły wynosi ok. 110 km (Ryc. 3).

1 W opisie hydrograficznym wykorzystano mapy dostępne w zasobach http://
geoportal.gov.pl
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Ryc. 3. Położenie Doliny Górnej Wisły na mapie hydrograficznej z uwzględnieniem 
głównych miejscowości
Fig. 3. Locality of the Upper Vistula Valley on the background of hydrographical map 
including major places

Dolina Górnej Wisły jest pierwszym nizinnym mezoregionem, przez 
który przepływa Wisła po opuszczeniu Pogórza Śląskiego. Jest na tym 
obszarze rzeką allochtoniczną o niskim spadku koryta (0,36‰). Do 
Wisły na omawianym obszarze uchodzą również niektóre potoki ukształ-
towane na obszarze zachodniej części Beskidów, stanowiące jej prawo-
brzeżne dopływy (Chełmicki 1991; Starkel 2001). Najważniejsze z nich 
to: Soła, Skawa, Biała, Łękawka. Do prawobrzeżnych dopływów należą też 
liczne potoki, które biorą swój początek na obszarze Pogórza Śląskiego lub 
Kotliny Oświęcimskiej, a największe z nich to: Bajerka, Iłownica, Bachórz.

Spośród większych lewobrzeżnych dopływów Wisły na omawianym 
obszarze uchodzi jedynie Przemsza, biorąca swój początek na Wyżynie 
Krakowsko-Częstochowskiej i przepływająca przez Wyżynę Śląską. 
Pozostałe dopływy lewobrzeżne mają znaczenie lokalne. Najważniejsze 
z nich to: Knajka, Pszczynka, Korzeniec, Gostynia i Chechło. 

Kluczowe znaczenie dla funkcjonowania niektórych typów roślin-
ności łąkowej ma obecność regularnych wezbrań rzek omawianego 
obszaru. Mają one charakter opadowy lub roztopowy, przy czym na 
analizowanym terenie dominują pierwsze z nich (Dobija 1983; Soja 
1992; Starkel 2001). Obszary zagrożone podtopieniami zajmują więk-
szość obszaru Doliny Górnej Wisły (Ryc. 4). 
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Ryc. 4. Obszary zagrożone podtopieniami (skośny szraf) na terenie Doliny Górnej Wisły 
(rycina oryginalna na podstawie https://www.pgi.gov.pl)
Fig. 4. Areas at risk of flooding (oblique relief) in the Upper Vistula Valley (original
figure based on https://www.pgi.gov.pl)

Powierzchniową sieć wodną analizowanego obszaru tworzą również 
naturalne i sztuczne zbiorniki wodne. Pierwsze z nich to liczne staro-
rzecza, zajmujące niewielkie powierzchnie, niejednokrotnie efemeryczne; 
bardzo często przekształcone w stawy. Sztuczne zbiorniki wodne to 
liczne stawy rybne oraz Zbiornik Goczałkowicki, stanowiący rezerwuar 
wody dla konurbacji górnośląskiej. Łącznie sztuczne zbiorniki wodne 
zajmują 12% powierzchni Kotliny Oświęcimskiej (Włodek 1957). 

1.5. Klimat

Zgodnie z regionalizacją klimatyczną Romera (1949), Dolina Górnej 
Wisły charakteryzuje się klimatem podgórskich nizin i kotlin, a czę-
ściowo także klimatem górskim i podgórskim. W regionalizacji Wosia 
(1993) cały opisywany obszar został zaliczony do regionu klimatycznego 
śląsko-krakowskiego (XXVI). Długość sezonu wegetacyjnego mieści się 
w zakresie od 229 dni do 240 dni.

Ze względu na niewielkie zróżnicowanie topograficzne omawiany 
obszar jest jednorodny pod względem klimatycznym, ze średnią roczną 
ilością opadów mieszczącą się w zakresie od 715 mm do 760 mm 
i średnią roczną temperaturą wynoszącą ok. 8,5°C (Tab. 1). Lokalny 
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klimat jest nieznacznie zróżnicowany w osi północ–południe, przy 
czym największe opady są notowane na południowych skrajach oma-
wianego obszaru, co ma związek z bliskością Beskidów. 

Tabela 1. Porównanie parametrów klimatycznych dla wybranych miejscowości Doliny 
Górnej Wisły na podstawie serwisu https://pl.climate-data.org*
Table 1. Comparison of climatic parameters for selected locations of the Upper Vistula 
Valley based on https://pl.climate-data.org*

Miejscowość / Locality Ochaby Wielkie Goczałkowice-Zdrój Oświęcim Zator

Roczna suma opadów /
Annual precipitation [mm]

757 742 719 715

– Styczeń / January 35 35 35 35
– Luty / February 35 34 33 32
– Marzec / March 39 39 37 37
– Kwiecień / April 55 54 52 52
– Maj / May 87 84 81 81
– Czerwiec / June 108 105 101 101
– Lipiec / July 102 101 99 98
– Sierpień / August 92 91 88 88
– Wrzesień / September 64 62 60 59
– Październik / October 47 46 45 45
– Listopad / November 50 48 46 46
– Grudzień / December 43 43 42 41
Amplituda / Amplitude 73 70 66 69
Średnia roczna temperatura /
Average annual temperature [°C]

8,5 8,6 8,6 8,4

– Styczeń / January −3,3 −3,5 −3,5 −3,4
– Luty / February −1,8 −2,0 −1,9 −1,7
– Marzec / March 3,6 3,7 3,6 3,5
– Kwiecień / April 9,1 9,4 9,4 9,1
– Maj / May 13,2 13,4 13,6 13,4
– Czerwiec / June 16,8 17,0 17,0 16,7
– Lipiec / July 18,6 19,0 18,9 18,5
– Sierpień / August 18,2 18,3 18,2 17,9
– Wrzesień / September 14,5 14,7 14,6 14,4
– Październik / October 9,7 9,9 9,8 9,7
– Listopad / November 3,9 4,0 3,9 3,8
– Grudzień / December −0,8 −0,8 −0,8 −1,0
Amplituda / Amplitude 21,9 21,8 22,4 21,9

* Zamieszczone w serwisie dane pochodzą z modelu klimatu, opierającego się na ponad 220 mi-
lionach punktów danych w rozdzielczości 30 sekund łukowych. Model używa danych pogodowych 
z tysięcy stacji pogodowych z całego świata, zebranych w latach 1982–2012.
* The data on the website was obtained from a climate model based on over 220 million data points 
at 30 arc seconds. The model uses weather data from thousands of weather stations from around 
the world, collected in 1982–2012.



W Dolinie Górnej Wisły często występują zjawiska typowe dla 
kotlin śródgórskich – obecność wiatrów o charakterze fenowym, a także 
inwersje temperatury, z którymi wiąże się zaleganie mgieł (Starkel 
1967). 
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2. Ochrona przyrody

2.1. Istniejące formy ochrony przyrody1

Na obszarze Doliny Górnej Wisły do tej pory powołano 20 obszarów 
chronionych, reprezentujących: rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, 
obszary chronionego krajobrazu, obszary Natura 2000, użytki ekolo-
giczne oraz zespoły przyrodniczo-krajobrazowe.

2.1.1. Rezerwaty przyrody

Rezerwat „Rotuz”
Został powołany w 1967 roku (Zarządzenie 1967) na pograniczu 

miejscowości Chybie i Zabrzeg. Ma powierzchnię 40,63 ha. Chroni 
dobrze zachowany kompleks torfowisk, wśród których dominują torfo-
wiska przejściowe. Poza tym na jego terenie znajdują się zbiorowiska 
leśne – bór bagienny Vaccinio uliginosi-Pinetum, śródlądowy bór wilgotny 
Molinio-Pinetum i bór trzcinnikowy Calamagrostio villosae-Pinetum. 
Na terenie rezerwatu stwierdzono 77 gatunków roślin naczyniowych, 
68 gatunków mchów i 19 gatunków wątrobowców (Żarnowiec i in. 
1991; Wilczek 1998; Wilczek i in. 2005). 

Rezerwat „Żaki”
Rezerwat leśny utworzony w 1959 roku (Zarządzenie 1959) na terenie 

miejscowości Dwory Drugie, w gminie Oświęcim. Został powołany 
w celu ochrony grądów o charakterze naturalnym, z przewagą sta-

1 W opisie wykorzystano informacje z Centralnego Rejestru Form Ochrony Przyro-
dy http://crfop.gdos.gov.pl/, oraz Geoserwisu http://geoserwis.gdos.gov.pl/, w tym stan-
dardowe formularze danych dla obszarów Natura 2000 [dostęp: 14.01.2020].
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rodrzewia lipowego. Formalnie jego powierzchnia wynosi 17,52 ha 
(Zarządzenie 1959), jednakże z uwagi na budowę kanału żeglugowego 
jego faktyczna powierzchnia została zmniejszona o 1/4 i obecnie wynosi 
11,84 ha (Wilczek i in. 2008).

Rezerwat „Przeciszów”
Rezerwat leśny o powierzchni 85,51 ha, utworzony w 1996 roku 

(Zarządzenie 1996), znajdujący się na terenie gminy Przeciszów. 
Chroni wyspę leśną z dominacją lasu grądowego o naturalnym charak-
terze. Występują tam również płaty łęgów oraz boru mieszanego, który 
zajmuje wydmę w południowo-zachodniej części rezerwatu (Wilczek 
1998; Ledwoń 2005; Romańczyk i in. 2016).

2.1.2. Parki krajobrazowe

Tenczyński Park Krajobrazowy
Utworzony został w 1981 roku, na powierzchni 13 658,1 ha (Uchwała 

1980, 1981). Do celów ochrony parku można m.in. zaliczyć: ochronę 
naturalnej różnorodności florystycznej i faunistycznej; zachowanie 
naturalnych i półnaturalnych zbiorowisk roślinnych, ze szczególnym 
uwzględnieniem roślinności kserotermicznej, torfowiskowej oraz wil-
gotnych łąk; zachowanie korytarzy ekologicznych i ochronę walorów 
krajobrazowych. Tenczyński Park Krajobrazowy obejmuje należący do 
Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej Garb Tenczyński, jedynie nie-
wielki fragment parku (ok. 30 ha) oraz południowa część otuliny leżą 
w obrębie Doliny Górnej Wisły. Łączna powierzchnia otuliny wynosi 
13 413,9 ha, z czego ok. 3 500 ha leży na terenie Doliny Górnej Wisły.

Rudniański Park Krajobrazowy
Utworzono go w 1981 roku (Uchwała 1981), na terenie powiatów 

krakowskiego i chrzanowskiego, na powierzchni 5 813,9 ha. Chroni 
południową część Garbu Tenczyńskiego, wraz z przylegającymi frag-
mentami Rowu Skawińskiego i Doliny Górnej Wisły. Rudniański Park 
Krajobrazowy został utworzony m.in. dla: zachowania charaktery-
stycznych elementów przyrody nieożywionej; ochrony naturalnej róż-
norodności florystycznej i faunistycznej, zachowania naturalnych i pół-
naturalnych zbiorowisk roślinnych, ze szczególnym uwzględnieniem 
roślinności kserotermicznej, torfowiskowej oraz wilgotnych łąk, a także 
dla zachowania korytarzy ekologicznych (Boguś i in. 2018). Na terenie 
Doliny Górnej Wisły znajdują się jedynie fragmenty tego parku krajo-
brazowego (ok. 200 ha) oraz jego otuliny (ok. 600 ha).
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2.1.3. Obszary chronionego krajobrazu

Obszar chronionego krajobrazu „Podkępie”
Obszar chronionego krajobrazu położony na terenie gmin Czechowi-

ce-Dziedzice i Bestwina, utworzony w 1995 roku na powierzchni 170 ha 
(Uchwała 1995). Na jego terenie znajduje się kompleks stawów hodow-
lanych porośniętych roślinnością wodną i szuwarową (Wilczek, Maśka 
2010).

2.1.4. Obszary Natura 2000

2.1.4.1. Obszary specjalne ochrony ptaków

PLB240001 „Dolina Górnej Wisły”
Obszar specjalnej ochrony ptaków powołany w 2004 roku na terenie 

powiatów bielskiego, pszczyńskiego i cieszyńskiego (Rozporządzenie 
2004a). Jego powierzchnia wynosi 24 740,19 ha. Obejmuje Zbiornik 
Goczałkowicki i przyległe stawy hodowlane. Jest częścią ostoi ptasiej 
o randze europejskiej E 61 (Dolina Górnej Wisły). Został utworzony 
ze względu na obecność 29 gatunków wymienionych w załączniku 
1. do tzw. dyrektywy ptasiej (Dyrektywy Parlamentu Europejskiego 
i Rady 2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 roku w sprawie ochrony 
dzikiego ptactwa. Dz.Urz. UE L 20 z dnia 26.01.2010 roku). Stawy 
rybne są także miejscem występowania zagrożonych roślin wodnych, 
takich jak: Trapa natans, Nymphoides peltata (Betleja i in. 2006) 
oraz Marsilea quadrifolia – odnalezionej ponownie w 2019 roku na 
jedynych naturalnych stanowiskach w kraju (J.B. Parusel, informacja
ustna).

PLB120004 „Dolina Dolnej Soły”
Obszar specjalnej ochrony ptaków o powierzchni 4 023,55 ha, 

znajdujący się na terenie powiatów bielskiego i oświęcimskiego. 
Powołany został w 2004 roku (Rozporządzenie 2004a) dla ochrony 
20 gatunków ptaków. Obejmuje kompleks stawów rybnych położonych 
w dolinie dolnej Soły, w pobliżu jej ujścia do Wisły, a także dwie żwi-
rownie. Stanowi jedną z ważniejszych ostoi lęgowych ptaków wod-
no-błotnych w południowej części Polski (Żarnowiec 1996b; Żar-
nowiec i in. 2010). Ponadto w obrębie obszaru występuje krytycznie 
zagrożony wyginięciem gatunek Pilularia globulifera (Kruk, Szymańska
2011).
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PLB120005 „Dolina Dolnej Skawy”
Ten obszar specjalnej ochrony ptaków powołany został w 2004 roku 

na terenie powiatów: wadowickiego, oświęcimskiego i chrzanowskiego 
(Rozporządzenie 2004a). Ma powierzchnię 6 818,64 ha i obejmuje naj-
większe kompleksy stawów w Dolinie Górnej Wisły. W ostoi występują 
co najmniej 23 gatunki z załącznika 2. dyrektywy ptasiej. Na szczególną 
uwagę zasługują tu: jedno z nielicznych w Polsce stanowisk lęgowych 
podgorzałki, bardzo liczna populacja rybitwy zwyczajnej, rybitwy bia-
łowąsej i ślepowrona (Wiehle 2015).

PLB120009 „Stawy w Brzeszczach”
Powołany w 2004 roku na terenie powiatów: oświęcimskiego, bieruń-

sko-lędzińskiego, bielskiego i pszczyńskiego (Rozporządzenie 2004a). 
Powierzchnia obszaru wynosi 3 058,55 ha. Położony jest w dolinie 
Wisły i swym zasięgiem obejmuje kompleks stawów rybnych otoczonych 
przez lasy, łąki oraz grunty rolne. Wyznaczony został w celu ochrony 
17 gatunków ptaków wymienionych w załączniku 2. dyrektywy ptasiej. 

2.1.4.2. Obszary specjalnej ochrony siedlisk

PLH120083 „Dolna Soła”
Powołany w 2011 roku (Decyzja Komisji 2011) na terenie powiatów 

bielskiego i oświęcimskiego. Obszar o powierzchni 500,97 ha, chroniący: 
starorzecza, pionierską roślinność na kamieńcach górskich potoków, 
naturalne i eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami Nympheion 
i Potamion, zarośla wierzby siwej (Salici-Myricaretum), zalewane muliste 
brzegi rzek, ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nad-
rzeczne (Convolvuletalia sepium), niżowe i górskie świeże łąki (Arrhe-
natherion elatioris) oraz łęgi (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, 
Alnenion glutinoso-incanae), (Żarnowiec i in. 2010).

PLH120084 „Wiśliska”
Utworzony w 2011 roku (Decyzja Komisji 2011), na terenie gminy 

Spytkowice w powiecie wadowickim. Ma powierzchnię 48,68 ha 
i obejmuje system trzech starorzeczy Wisły. W skład systemu wchodzą 
starorzecza (Wiśliska): Miejsce, Oko i Krajskie. Zbiorniki są częściowo 
z sobą połączone, a starorzecze Miejsce jest połączone rowem z Wisłą. Są 
to największe i najlepiej zachowane starorzecza w województwie mało-
polskim (Zając i in. 2013). Obszar został powołany w celu ochrony sie-
dliska przyrodniczego 3150 – starorzecza i eutroficzne zbiorniki wodne 
ze zbiorowiskami Nymphaeion i Potamion, a także stanowisk kumaka 
nizinnego. 
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PLH240022 „Pierściec”
Powołany w 2008 roku (Decyzja Komisji 2008) obszar o powierzchni 

1 702,1 ha, chroniący kolonię rozrodczą podkowca małego w młynie 
w Pierśćcu i żerowisko tego gatunku na terenie powiatów bielskiego 
i cieszyńskiego. Podkowiec mały jest nietoperzem wymienionym 
w załączniku 2. tzw. dyrektywy siedliskowej, a jego liczebność w Pierśćcu 
wynosi ok. 30 osobników (Mysłajek i in. 2012). 

PLH240039 „Zbiornik Goczałkowicki – Ujście Wisły i Bajerki”
Powołany w 2011 roku (Decyzja Komisji 2011), na powierzchni

1 650,26 ha. Obszar ten obejmuje ważne miejsce występowania gatunków 
zwierząt związanych ze środowiskiem wodnym i wodno-lądowym. Należą 
do nich: kumak nizinny, wydra, traszka grzebieniasta, bóbr i piskorz. 
Do cennych walorów przyrodniczych tego terenu zaliczyć należy rzadko 
występujące w Polsce fitocenozy z masowym udziałem salwinii pływającej 
i żabiścieku pływającego oraz bardzo liczne występowanie ptaków wod-
no-błotnych. Do chronionych na jego obszarze siedlisk przyrodniczych 
należą starorzecza i eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami Nym-
phaeion i Potamion, a także łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe.

2.1.5. Użytki ekologiczne

„Łęg Błonie”
Powołany w 1998 roku (Uchwała 1998) obszar o powierzchni 6 ha, 

znajdujący się w Oświęcimiu, utworzony dla zachowania naturalnych 
fragmentów łęgów topolowo-wierzbowych (Żarnowiec i in. 2010).

„Łęg Kamieniec”
Obszar o powierzchni 23,84 ha, zlokalizowany w administracyjnych 

granicach Oświęcimia, utworzony w 1998 roku (Uchwała 1998) w celu 
zachowania naturalnych fragmentów łęgów topolowo-wierzbowych 
(Żarnowiec i in. 2010).

„Łęg Stare Stawy”
Powołany w 1998 roku dla zachowania naturalnych fragmentów 

łęgów topolowo-wierzbowych (Uchwała 1998), położony w administra-
cyjnych granicach Oświęcimia. Jego powierzchnia liczy 4,45 ha.

„Łęg za torami”
Obszar o powierzchni 15 ha, znajdujący się na terenie gminy 

Oświęcim, utworzony w 1998 roku (Uchwała 1998). Chroni naturalne 
fragmenty łęgów topolowo-wierzbowych (Żarnowiec i in. 2010).
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„Stawy Jedlina”
Użytek ten znajduje się na obszarze gminy Bojszowy i ma powierzchnię 

42,17 ha. Utworzony w 2004 roku (Rozporządzenie 2004b) dla ochrony 
ekosystemów stawów i podmokłych łąk, ze stanowiskami lęgowymi 
regionalnie rzadkich i ustępujących gatunków ptaków.

„Zapadź”
Utworzony w 2004 roku (Rozporządzenie 2004b) na terenie gminy 

Miedźna, jego powierzchnia wynosi 22,8622 ha. Ochroną obejmuje 
ekosystem torfowiska przejściowego i niskiego ze stanowiskami regio-
nalnie rzadkich i ustępujących gatunków roślin (Łopatka, Gałka 2009).

2.1.6. Zespoły przyrodniczo-krajobrazowe

Dolina rzeki Soły
Utworzony w 1998 roku (Uchwała 1998) na terenie miasta 

Oświęcim, na powierzchni 143 ha. W jego obrębie położone są użytki 
ekologiczne: „Łęg Błonie”, „Łęg Kamieniec”, „Łęg Stare Stawy” oraz 
„Łęg za torami”; podobnie jak one, chroni kompleks lasów łęgowych 
nad Sołą, wraz z ich różnorodnością biologiczną. 

2.2. Projektowane formy ochrony przyrody

Dotychczas w pracach naukowych pojawiły się propozycje utwo-
rzenia w Dolinie Górnej Wisły czterech dodatkowych form ochrony 
przyrody (Żarnowiec i in. (2012); Romańczyk, Wilczek (2019)). Są to:

Rezerwat przyrody „Kopaniny”
Zaproponowany do ochrony przez Romańczyka i Wilczka (2019). 

Miałby obejmować las Gołysz w pobliżu przysiółka Kopaniny, należącego 
do miejscowości Bronów. Obszar stanowi wyspę leśną o powierzchni 
28 ha, wyróżniającą się obecnością płatów sosnowego boru bagiennego 
Vaccinio uliginosi-Pinetum, które są najlepiej zachowane w skali całego 
mezoregionu. Na potrzebę ochrony tego kompleksu zwrócono także 
uwagę w ramach waloryzacji przyrodniczej obszaru Natura 2000 
„Dolina Górnej Wisły” (Betleja i in. 2006).

Rezerwat przyrody „Lasy nad Rudką”
Do ochrony zaproponowano fragment wyspy leśnej, zlokalizowanej 

między Olszynami i Rozkochowem, na południe od drogi łączącej te 



miejscowości. Rezerwat obejmowałby dolinę Rudki wraz z przyległymi 
terenami. Potok ten na omawianym obszarze wyróżnia się naturalnym 
przebiegiem, z licznymi meandrami i cennymi przyrodniczo łęgami 
z dominacją Ulmus glabra (Romańczyk, Wilczek 2019).

Zespół przyrodniczo-krajobrazowy „Olsy w Brzeszczach”
Położony w pobliżu osiedla Bór w Brzeszczach kompleks leśno- 

-stawowy z płatami olsów Ribeso nigri-Alnetum, tworzącymi na terenie 
proponowanym do objęcia ochroną układy dynamiczne z łozowiskami 
Salicetum pentandro-cinereae (Romańczyk, Wilczek 2019).

Zespół przyrodniczo-krajobrazowy „Stare Wiślisko”
Na badanym terenie Żarnowiec i in. (2012) zaproponowali utwo-

rzenie zespołu przyrodniczo-krajobrazowego „Stare Wiślisko”. Miałby 
on chronić fragment doliny Wisły ze starorzeczami, z którymi związane 
są różnorodne typy siedlisk przyrodniczych. Romańczyk, Wilczek 
(2019) proponują objąć ochroną obszar o powierzchni 50 ha, w bezpo-
średnim sąsiedztwie Wisły i Pławianki. Omawiany teren stanowił już 
kilkukrotnie obiekt badań i był proponowany do ochrony. Najpierw 
wnioskowano o utworzenie rezerwatu florystycznego dla ochrony sta-
nowiska Veratrum lobelianum, a później o powołanie rezerwatu obej-
mującego również starorzecze (Żarnowiec 1983, 1986, 1988). Osta-
tecznie Żarnowiec i in. (2012) oraz Romańczyk, Wilczek (2019) pro-
ponują objęcie tego obszaru ochroną przynajmniej w formie zespołu 
przyrodniczo-krajobrazowego, aby zapobiec zmianie sposobu jego 
użytkowania.
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3. Metodyka badań

Badania terenowe zostały przeprowadzone w latach 2012–2016, 
w sezonach wegetacyjnych. Podstawową metodą zbioru danych były 
zdjęcia fitosocjologiczne, sporządzane metodą Braun-Blanqueta (1964), 
wykonywane w możliwie jednolitych płatach, których dobór miał cha-
rakter subiektywny. 

Powierzchnia zdjęć fitosocjologicznych w większości przypadków 
wynosiła 25 m2, jedynie w niektórych płatach ziołorośli badane po-
wierzchnie miały 10 m2. W trakcie badań wykonano łącznie 362 zdjęcia
fitosocjologiczne, które zestawiono w tabele fitosocjologiczne, zamiesz-
czone wraz z innymi obszernymi tabelami jako załączniki, dostępne 
pod adresem: https://links.us.edu.pl/5a1jf564.

Podstawą wykonywania zdjęć fitosocjologicznych były spisy flory-
styczne z podziałem na warstwy. Oceniając ilościowość, korzystano 
z siedmiostopniowej skali Braun-Blanqueta (1964), (Tab. 2). 

Tabela 2. Skala pokrycia (ilościowości) poszczególnych gatunków w zdjęciach fitosocjo-
logicznych (Braun-Blanquet 1964)
Table 2. Cover scale (abundance scale) for particular species in releves (Braun-Blanquet 
1964)

Rzeczywiste pokrycie gatunku / 
Direct cover of species

Stopień pokrycia / 
Cover level

1% > pojedyncze okazy r
5% > kilka okazów +
5% > kilkanaście okazów 1
5–25% 2
25–50% 3
50–75% 4
75–100% 5
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Klasyfikację syntaksonomiczną gatunków, a także nazwy i układ 
systematyczny jednostek fitosocjologicznych użytych w pracy przyjęto 
w przeważającej mierze za Matuszkiewiczem (2011). Do wyjątków 
należała klasyfikacja następujących jednostek:
 – Impatientetum parviflorae – Wrzesień, Święs (2006);
 – Geranio phaei-Urticetum dioicae – Sobisz (2014);
 – Calystegio sepium-Impatientetum glanduliferae – Láníková, Šumberová 
(2009);

 – zbiorowisko Reynoutria japonica – Śliwiński (2009);
 – Potentilletum reptantis – Święs, Kwiatkowska-Farbiś (1998);
 – Anthoxantho-Agrostietum capillaris – Wilczek (2006).

W przypadku, gdy w obrębie opisywanego zespołu wyróżniono 
warianty bez wskazania na ich przynależność do podzespołu, uznaje 
się, że reprezentują one podzespół typowy. 

Nazewnictwo roślin naczyniowych przyjęto za Mirkiem i in. (2002), 
a nazewnictwo mchów – za Ochyrą i in. (2003). 

Listę archeofitów przyjęto zgodnie z opracowaniami Zająca (1983, 
1987a, 1987b, 1988). Wykaz kenofitów – zdefiniowanych jako gatunki 
obce florze Polski, które zasiedliły teren kraju po roku 1500 – przyjęto 
zgodnie z opracowaniami Tokarskiej-Guzik (2005) oraz Tokarskiej 
Guzik i in. (2012).

Zebrane w sposób tradycyjny dane fitosocjologiczne zostały przysto-
sowane do formatu wykorzystywanego podczas analiz numerycznych 
na zebranym materiale. Ze względu na występowanie symboli „r” i „+” 
do celów analiz numerycznych istnieje konieczność posłużenia się trans-
formacją skali stosowaną przez Maarela (1979), (Tab. 3). Odzwierciedla 
ona logarytmiczną transformację średniego pokrycia procentowego 
w każdej z klas.

Tabela 3. Transformacja danych ilościowych na potrzeby analiz numerycznych (Maarel 
1979)
Table 3. Quantitative data transformation for numerical analyzes (Maarel 1979)

Stopień pokrycia / Cover level Transformacja porządkowa / 
Ordinal transformation

r 1

+ 2

1 3

2 5

3 7

4 8

5 9
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Dla wyróżnionych jednostek syntaksonomicznych wykonano analizy 
numeryczne za pomocą pakietu MVSP (Łaska 2001, 2015b; Piernik 
2008). Zdjęcia fitosocjologiczne, zgodnie z klasyczną metodą Braun-
-Blanqueta (1964), w sposób subiektywny przyporządkowano poszcze-
gólnym jednostkom syntaksonomicznym, a następnie poddano klasy-
fikacji numerycznej, w której jako miarę porównywania zdjęć fitoso-
cjologicznych między sobą przyjęto procent podobieństwa oraz metodę 
średnich połączeń (UPGMA) do konstruowania dendrogramu, wyko-
rzystującego odległość euklidesową (Dzwonko 2007). Układ zdjęć 
w tabelach fitosocjologicznych (dostępnych pod adresem: https://links.
us.edu.pl/5a1jf564) przyjęto na podstawie kolejności w wynikowych 
dendrogramach. Ze względu na duże zróżnicowanie liczby zdjęć fito-
socjologicznych opisujących wyróżnione syntaksony za pomocą testów 
statystycznych nie zbadano, czy różnice między nimi są statystycznie 
istotne. Dla badanych fitocenoz wykonano również analizę głównych 
składowych (PCA), której wyniki zamieszczono w opisie każdego zbio-
rowiska. W trakcie analizy numerycznej szczególną uwagę zwrócono na 
fitocenozy wykazujące największą odrębność florystyczną, co stało się 
podstawą wyróżnienia niższych jednostek w randze wariantów, a nie-
kiedy podstawą ich eliminacji z tabeli opisującej dane zbiorowisko.

W przeprowadzonych badaniach dla każdego zdjęcia fitosocjolo-
gicznego zestawionego w tabelach syntaksonomicznych określono:
 – bogactwo gatunkowe – wyrażone jako liczba gatunków (S);
 – wskaźnik różnorodności gatunkowej Shannona-Wienera (Shannon, 
Weaver 1949):

S
H′ = ∑   pi log2pi ;i=1

 – wskaźnik różnorodności gatunkowej Simpsona (Simpson 1949): 

S

D =
 Σ   pi (pi – 1)i=1

N (N – 1)   
,

gdzie:
S  – liczba gatunków,
pi  – udział i-tego gatunku w zdjęciu,
N – udział wszystkich gatunków w zdjęciu.

Wskaźnik różnorodności Simpsona przybiera tym większe wartości, 
im mniejsza jest dominacja jednego lub kilku gatunków w zbiorowisku. 
Gdy każdy osobnik w zbiorowisku należy do innego gatunku lub taka 
sama liczba osobników należy do każdego gatunku, zbiorowisko osiąga 

https://links.us.edu.pl/5a1jf564
https://links.us.edu.pl/5a1jf564


największą możliwą różnorodność przy danej liczebności (D = S). Drugi 
wskaźnik charakteryzujący tę cechę – Shannona-Wienera – wzrasta wraz 
z liczbą gatunków w zbiorowisku i stopniem wyrównania ich udziału 
w płacie. Wyróżnione w trakcie badań zbiorowiska porównano pod 
względem wartości wymienionych wyżej wskaźników, z uwagi na fakt, 
że wskaźnik Simpsona obciążony jest zależnością od liczby gatunków 
występujących w płacie i najlepiej spełnia swoją funkcję w zbiorowi-
skach o takim samym bogactwie gatunkowym. Do porównań fitocenoz 
o różnej liczbie taksonów bardziej przydatny jest wskaźnik Shannona- 
-Wienera, gdyż wzrasta on zarówno z liczbą gatunków w zbiorowisku, 
jak i ze stopniem wyrównania ich udziału w opisywanym za pomocą 
zdjęcia fitosocjologicznego płacie (Wanic i in. 2005). Istotność staty-
styczną różnic pomiędzy poszczególnymi zbiorowiskami roślinnymi 
sprawdzono za pomocą testu Kruskala-Wallisa lub testu U Manna- 
-Whitneya (Krebs 1997; Stanisz 2005, 2006).

Udział chronionych oraz obcych gatunków roślin w badanych fito-
cenozach Doliny Górnej Wisły oceniono za pomocą stopnia stałości 
lub liczby wystąpień gatunku w tabeli (w przypadku, gdy liczba zdjęć 
zestawionych w tabeli opisującej syntakson była mniejsza niż 5) oraz 
współczynnika pokrycia gatunków. Zgodnie z Pawłowskim (1977), jest 
on ilorazem sumy średnich procentów pokrycia danego gatunku we 
wszystkich zdjęciach w tabeli, w których dany gatunek występuje (l), 
i ogólnej liczby zdjęć w tabeli (n) pomnożonym przez 100. Maksymalny 
współczynnik pokrycia wynosi:

87,5 * l
* 100 = 8 750n

Osiąga go ten gatunek, który występuje we wszystkich zdjęciach 
i zawsze w 5. stopniu ilościowości (Pawłowski 1977). 

Wykaz obszarów chronionych występujących na terenie Doliny 
Górnej Wisły oraz niektórych elementów ich charakterystyki opra-
cowany został na podstawie informacji opublikowanych w Cen-
tralnym Rejestrze Form Ochrony Przyrody (http://crfop.gdos.gov.pl/) 
oraz zamieszczonych tam standardowych formularzy danych (SDF) dla 
obszarów Natura 2000 [dostęp: 14.01.2020].

Wszystkie mapy wykorzystane w pracy są oryginalne i zostały przy-
gotowane z użyciem pakietu qGIS 3.4. Jako podkłady wykorzystano 
materiały kartograficzne z portalu https://www.openstreetmap.org/, 
dostępne na wolnej licencji.
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4. Wyniki

Wykonane podczas badań terenowych 362 zdjęcia fitosocjologiczne 
reprezentują 25 jednostek roślinności, w tym 19 w randze zespołu oraz 
6 w randze zbiorowiska. Przynależą one do 11 związków w 2 klasach 
roślinności.

Zbiorowiska łąkowe i ziołoroślowe w Dolinie Górnej Wisły roz-
mieszczone są równomiernie wzdłuż całej długości Wisły (Ryc. 5). Naj-
częściej zlokalizowane są w bliskiej odległości od koryta rzecznego, 
w sąsiedztwie mniejszych cieków wodnych lub stawów.

Ryc. 5. Rozmieszczenie fitocenoz łąkowych i ziołoroślowych, które były obiektem badań 
na obszarze Doliny Górnej Wisły
Fig. 5. Distribution of meadow and herb phytocoenoses, which were the subject of re-
search in the Upper Vistula Valley
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4.1. Systematyka wyróżnionych zbiorowisk roślinnych

Cl.: Artemisietea vulgaris Lohm., Prsg et R.Tx. in R.Tx. 1950

SubCl.: Artemisienea vulgaris Th. Müller 1981 in Oberd. 1983
O.: Artemisietalia vulgaris Lohm. in R.Tx. 1947

All.: Arction lappae R.Tx. 1937 em. 1950
1. Ass.: Lamio albi-Conietum maculati Oberd. 
1957
2. Zbiorowisko Cirsium arvense

SubCl.: Galio-Urticenea (Pass. 1967) Th. Müller in Oberd. 1983
O.: Glechometalia hederaceae R.Tx. in R.Tx. et Brun-Hool 
1975

All.: Aegopodion podagrariae R.Tx. 1967
3. Ass.: Phalarido-Petasitetum hybridi Schwick. 
1933

 – wariant typowy
 – wariant Calystegia sepium, Conium 
maculatum

4. Ass.: Chaerophylletum aromatici Gutte 
1963
5. Ass.: Anthriscetum sylvestris Hadač 1978

 – wariant Galium mollugo
 – wariant typowy

6. Ass.: Urtico-Aegopodietum podagrariae (R.Tx. 
1963 n.n.) em. Dierschke 1974

 – wariant typowy
 – wariant Alopecurus pratensis

All.: Alliarion Oberd. (1957) 1962
7. Ass.: Impatientetum parviflorae Brzeg 1989 
ex Borysiak 1994

All.: Carduo-Urticion dioicae Hadač ex Hadač et 
al. 1969

8. Ass.: Geranio phaei-Urticetum dioicae Ha-
dač et al. 1969

O.: Convolvuletalia sepium R.Tx. 1950
All.: Senecion fluviatilis R.Tx. (1947) 1950 em. 
R.Tx. 1967
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9. Ass.: Cuscuto-Calystegietum sepium R.Tx. 
1947
10. Ass.: Rudbeckio-Solidaginetum R.Tx. et 
Raabe 1950

All.: Convolvulion sepium R.Tx. 1947 em. Müll. 
1981

11. Ass.: Urtico-Calystegietum sepium Görset 
Müll. 1969
12. Ass.: Calystegio sepium-Impatientetum
glanduliferae Hilbig 1972
13. Zbiorowisko Reynoutria japonica 

Cl.: Molinio-Arrhenatheretea R.Tx. 1937
O.: Trifolio fragiferae-Agrostietalia stoloniferae R.Tx. 
1970

All.: Agropyro-Rumicion crispi Nordh. 1940 em. 
R.Tx. 1950

14. Ass.: Ranunculo-Alopecuretum geniculati 
R.Tx. 1937
15. Ass.: Potentilletum reptantis Eliáš 1974
16. Zbiorowisko Festuca arundinacea

O.: Molinietalia caeruleae W. Koch 1926
All.: Filipendulion ulmariae Segal 1966

17. Zbiorowisko Filipendula ulmaria

All.: Calthion palustris R.Tx. 1936 em. Oberd. 
1957

18. Ass.: Cirsietum rivularis Nowiński 1927
19. Ass.: Scirpetum silvatici Ralski 1931

All.: Alopecurion pratensis Pass. 1964
20. Ass.: Alopecuretum pratensis (Regel 1925) 
Steffen 1931

 – wariant Betonica officinalis, Selinum 
carvifolia

 – wariant Carex brizoides (zdegene-
rowany)

 – wariant Urtica dioica, Cirsium arvense 
(nitrofilny)
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O.: Arrhenatheretalia Pawł. 1928
All.: Arrhenatherion elatioris (Br.-Bl. 1925) Koch 
1926

21. Ass.: Arrhenatheretum elatioris Br.-Bl. ex 
Scherr. 1925

 – wariant Dianthus deltoids, Holcus 
mollis

 – wariant typowy
22. Ass.: Tanaceto vulgaris-Arrhenatheretum 
elatioris Fischer ex Ellmauer in Mucina et al. 
1993
23. Zbiorowisko Poa pratensis-Festuca rubra 
Fijałk. 1962

All.: Cynosurion R.Tx. 1947
24. Ass.: Anthoxantho-Agrostietum Sillinger 
1933 em. Jurko 1969

 – wariant typowy
 – wariant Trisetum flavescens

All.: Calthion palustris R.Tx. 1936 em. Oberd. 1957
25. Zbiorowisko Juncus effusus

 – wariant Lysimachia vulgaris
 – wariant Tanacetum vulgare

4.2. Charakterystyka zbiorowisk roślinnych

4.2.1. Lamio albi-Conietum maculati Oberd. 1957 

Załącznik 1 / Appendix 1

Zbiorowisko bujnych ziołorośli, osiągających znaczną wysokość, 
z głównym udziałem Conium maculatum. Na badanym terenie 
podany zespół zidentyfikowano na trzech stanowiskach, zlokalizo-
wanych w bezpośrednim sąsiedztwie Wisły – dwa z nich znajdują się 
we wschodniej części badanego obszaru, w okolicach Smolic oraz Spyt-
kowic, natomiast jedno w zachodniej części, w pobliżu Drogomyśla 
(Ryc. 6).
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Ryc. 6. Rozmieszczenie badanych fitocenoz Lamio albi-Conietum maculati na obszarze 
Doliny Górnej Wisły
Fig. 6. Distribution of surveyed Lamio albi-Conietum maculati phytocoenoses in the area 
of Upper Vistula Valley

Bogactwo gatunkowe zespołu waha się od 11 do 14 gatunków 
w płacie. Wartość wskaźnika różnorodności Shannona w tym zespole 
wynosi od 3,324 do 3,672. Wskaźnik różnorodności Simpsona mieści 
się w przedziale od 0,893 do 0,915 (Tab. 4). 

Tabela 4. Wartości wskaźników różnorodności gatunkowej w poszczególnych zdjęciach 
fitosocjologicznych dla Lamio albi-Conietum maculati
Table 4. Values of species diversity indicators in individual relevès for Lamio albi-Coni-
etum maculati

Numer zdjęcia / 
Relevè No

Wskaźnik Shannona-Wienera / 
 Shannon-Wiener index

Wskaźnik Simpsona / 
Simpson index

Liczba gatunków w zdjęciu / 
No of species

1 3,442 0,893 13
2 3,324 0,893 11
3 3,672 0,915 14

Badane fitocenozy, poza dominacją Conium maculatum, charak-
teryzują się znacznym udziałem takich gatunków, jak: Urtica dioica, 
Rudbeckia laciniata, Phalaris arundinacea, Matteuccia struthiopteris czy 
Rubus idaeus. Decydują one o fizjonomii warstwy zielnej.

Z uwagi na fakt, że w trakcie badań zdołano zinwentaryzować 
jedynie 3 płaty zespołu zarówno analiza klasyfikacyjna, jak i PCA 
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są uproszczone. Analiza klasyfikacyjna (Ryc. 7) wskazuje jedynie na 
większe podobieństwo zdjęć 2 i 3 w odniesieniu do zdjęcia 1.

Ryc. 7. Wynik analizy klasyfikacyjnej (UPGMA) dla Lamio albi-Conietum maculati
Fig. 7. Result of cluster analysis for surveyed patches of Lamio albi-Conietum maculati

PCA (Ryc. 8) określa gatunki warunkujące różnice w badanych zdję-
ciach fitosocjologicznych m.in. z  uwagi na ich dominację w zdjęciu lub 
też brak. Gatunkami wyróżniającymi podział analizowanych zdjęć są 
np. Rubus caesius obecny w zdjęciach 2 i 3 oraz Rubus idaeus obecny 
tylko w zdjęciu 1. Zdjęcie 3 wyróżnia się także znacznym udziałem Mat-
teuccia struthiopteris.

Ryc. 8. Wyniki PCA dla zbioru zdjęć fitosocjologicznych Lamio albi-Conietum maculati
Fig. 8. Result of PCA for relevès of Lamio albi-Conietum maculati
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4.2.2. Zbiorowisko Cirsium arvense 

Załącznik 2 / Appendix 2

Zbiorowisko z dominacją Cirsium arvense zinwentaryzowano na 
badanym terenie tylko na jednym stanowisku – w okolicach Stawów 
w Brzeszczach (Ryc. 9), w obrębie porzuconego pola uprawnego. Jest to 
ubogie gatunkowo zbiorowisko, w którym oprócz ostrożenia polnego 
zaznacza się udział gatunków łąkowych, spośród których największą 
rolę w strukturze fitocenozy odgrywa Alopecurus pratensis.

Ryc. 9. Lokalizacja badanej fitocenozy zbiorowiska Cirsium arvense na obszarze Doliny 
Górnej Wisły
Fig. 9. Distribution of surveyed phytocoenosis of Cirsium arvense community in the area 
Upper Vistula Valley

4.2.3. Phalarido-Petasitetum hybridi Schwick. 1933 

Załącznik 3 / Appendix 3

Zbiorowisko okrajkowe z dominującym lepiężnikiem różowym 
Petasites hybridus. Na badanym terenie występuje dosyć często, prze-
ważnie we wschodniej części Doliny Górnej Wisły (Ryc. 10); tylko 
4 stanowiska z 14 przebadanych znajdują się w części zachodniej. 
Największe płaty tego zespołu zlokalizowane są przy ujściu Skawy 
do Wisły. 
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Ryc. 10. Rozmieszczenie badanych fitocenoz zespołu Phalarido-Petasitetum hybridi na 
obszarze Doliny Górnej Wisły
Fig. 10. Distribution of surveyed Phalarido-Petasitetum hybridi phytocoenoses in the area 
of Upper Vistula Valley

W Dolinie Górnej Wisły płaty zespołu Phalarido-Petasitetum hybridi 
zajmują siedliska w sąsiedztwie szuwarów, lasów łęgowych, zarośli 
wierzbowych, występują też na siedliskach, na których zwalczano Rey-
noutria japonica. 

Tabela 5. Wartości wskaźników różnorodności gatunkowej w poszczególnych zdjęciach 
fitosocjologicznych dla zespołu Phalarido-Petasitetum hybridi
Table 5. Values of species diversity indicators in individual relevès for Phalarido-Petasite-
tum hybridi

Numer zdjęcia / 
Relevè No

Wskaźnik Shannona-Wienera / 
Shannon-Wiener index

Wskaźnik Simpsona / 
Simpson index

Liczba gatunków w zdjęciu / 
No of species

1 3,221 0,874 11
2 2,575 0,806 7
3 3,093 0,860 10
4 3,006 0,862 9
5 2,585 0,814 7
6 3,394 0,895 12
7 4,062 0,931 19
8 3,956 0,925 18
9 3,706 0,913 15
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Numer zdjęcia / 
Relevè No

Wskaźnik Shannona-Wienera / 
Shannon-Wiener index

Wskaźnik Simpsona / 
Simpson index

Liczba gatunków w zdjęciu / 
No of species

10 3,898 0,924 17
11 3,650 0,913 14
12 3,864 0,920 17
13 3,038 0,869 9
14 3,160 0,877 10

Bogactwo gatunkowe zespołu Phalarido-Petasitetum hybridi waha 
się od 7 do 19 gatunków w płacie. Wartość wskaźnika różnorod-
ności Shannona w tym zespole wynosi od 2,575 do 4,062. Wskaźnik 
różnorodności Simpsona mieści się w przedziale od 0,806 do 0,931 
(Tab. 5).

Ryc. 11. Wynik analizy klasyfikacyjnej (UPGMA) dla badanych fitocenoz zespołu Phala-
rido-Petasitetum hybridi
Fig. 11. Result of cluster analysis for surveyed patches of Phalarido-Petasitetum hybridi

Wyniki analizy klasyfikacyjnej oraz analizy składowych głównych 
wykazały, że przebadane fitocenozy można podzielić na 2 grupy 
(Ryc. 11). Zróżnicowanie to pozwoliło na wyróżnienie dwóch wariantów 
– typowego oraz wariantu Calystegia sepium, Conium maculatum. Zdjęcia 
zaklasyfikowane do pierwszego z nich wyróżniają się obecnością takich 
gatunków, jak (Ryc. 12): Urtica dioica, Galium aparine, Dactylis glo-
merata oraz Alopecurus pratensis. W drugim przypadku, poza Conium 
maculatum i Calystegia sepium, różnicująca jest obecność: Impatiens 
glandulifera, Rubus caesius, Phalaris arundinacea, Conium maculatum 
i Calystegia sepium.

cd. tab. 5
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Ryc. 12. Wyniki PCA dla zbioru zdjęć zespołu Phalarido-Petasitetum hybrydi
Fig. 12. Result of PCA for relevès of Phalarido-Petasitetum hybridi

Zróżnicowanie odzwierciedla fizjonomia płatów. Fitocenozy wariantu 
z Conium maculatum i Calystegia sepium charakteryzują się występo-
waniem wysokich bylin, stanowiących podporę dla pnącego Calystegia 
sepium. Wysoki udział Phalaris arundinacea w płatach świadczy o okre-
sowym zalewaniu i stagnowaniu wody. 

W przypadku obu wariantów głównym gatunkiem warstwy zielnej 
jest Petasites hybridus, nadający płatom zespołu charakterystyczną fizjo-
nomię. 

4.2.4. Chaerophylletum aromatici Gutte 1963 

Załącznik 4 / Appendix 4

Zbiorowisko nitrofilnych ziołorośli z dominacją Chaerophyllum aroma-
ticum. Fitocenozy badanego zespołu w Dolinie Górnej Wisły stwierdzono 
tylko na 5 stanowiskach w zachodniej części badanego obszaru – 
w Goczałkowicach-Zdroju oraz Ochabach (Ryc. 13).

Płaty zespołu występują na skrajach zarośli i zadrzewień oraz wzdłuż 
rowów melioracyjnych, w miejscach kontaktujących się przestrzennie 
z lasami łęgowymi z dominacją Fraxinus excelsior, polami uprawnymi 
oraz zbiorowiskami łąkowymi.
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Ryc. 13. Rozmieszczenie badanych fitocenoz zespołu Chaerophylletum aromatici na
obszarze Doliny Górnej Wisły
Fig. 13. Distribution of surveyed Chaerophylletum aromatici phytocoenoses in area of the 
Upper Vistula Valley

Bogactwo gatunkowe zespołu Chaerophylletum aromatici waha 
się od 10 do 25 gatunków w płacie (Tab. 6). Wartość wskaźnika róż-
norodności Shannona w tym zespole wynosi od 3,152 do 4,469. 
Wskaźnik różnorodności Simpsona mieści się w przedziale od 0,873 
do 0,947. 

Tabela 6. Wartości wskaźników różnorodności gatunkowej w poszczególnych zdjęciach 
fitosocjologicznych dla zespołu Chaerophylletum aromatici
Table 6. Values of species diversity indicators in individual relevès for Chaerophylletum 
aromatici

Numer zdjęcia / 
Relevè No

Wskaźnik Shannona-Wienera / 
Shannon-Wiener index

Wskaźnik Simpsona / 
Simpson index

Liczba gatunków w zdjęciu / 
No of species

1 3,774 0,915 16

2 3,783 0,916 16

3 3,152 0,873 10

4 3,992 0,924 19

5 4,469 0,947 25

Fitocenoza udokumentowana zdjęciem fitosocjologicznym nr 5 
odróżnia się pozytywnie pod względem bogactwa gatunkowego, co 
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znalazło swoje odzwierciedlenie w wynikach analizy klasyfikacyjnej 
(Ryc. 14). Ponadto w zdjęciu tym zaznacza się większy udział Arrhena-
therum elatius oraz Cirsium arvense.

Ryc. 14. Wynik analizy klasyfikacyjnej (UPGMA) dla Chaerophylletum aromatici
Fig. 14. Result of cluster analysis for surveyed patches of Chaerophylletum aromatici

Gatunki różnicujące analizowane zdjęcia fitosocjologiczne to: Elymus 
repens, Glechoma hederacea i Arrhenatherum elatius (Ryc. 15). 

Ryc. 15. Wynik analizy ordynacyjnej (PCA) dla Chaerophylletum aromatici
Fig. 15. Result of PCA for relevès of Chaerophylletum aromatici



— 43 —

4.2.5. Anthriscetum sylvestris Hadač 1978 

Załącznik 5 / Appendix 5

Ziołorośle z panującą trybulą leśną Anthriscus sylvestris, wykształ-
cające się na porzuconych łąkach. Na badanym terenie płaty zespołu 
występują na siedliskach świeżych i wilgotnych, w obniżeniach przy 
korytach rzecznych, w starorzeczu bądź jako luki w obrębie zarośli. 
Fitocenozy reprezentujące omawiany zespół stwierdzono na 6 stanowi-
skach, równomiernie na całej długości Wisły (Ryc. 16).

Ryc. 16. Rozmieszczenie badanych fitocenoz zespołu Anthriscetum sylvestris na obszarze 
Doliny Górnej Wisły
Fig. 16. Distribution of surveyed Anthriscetum sylvestris phytocoenoses in the area of 
Upper Vistula Valley

Bogactwo gatunkowe zespołu Anthriscetum sylvestris waha się od 7 
do 17 gatunków w płacie. Wartość wskaźnika różnorodności Shannona 
w tym zespole wynosi od 2,623 do 3,849. Wskaźnik różnorodności 
Simpsona mieści się w przedziale od 0,812 do 0,918 (Tab. 7).
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Tabela 7. Wartości wskaźników różnorodności gatunkowej w poszczególnych zdjęciach 
fitosocjologicznych dla zespołu Anthriscetum sylvestris
Table 7. Values of species diversity indicators in individual relevès for Anthriscetum
sylvestris

Numer zdjęcia / 
Relevè No

Wskaźnik Shannona-Wienera / 
Shannon-Wiener index

Wskaźnik Simpsona / 
Simpson index

Liczba gatunków w zdjęciu / 
No of species

1 3,685 0,912 15

2 3,849 0,917 17

3 3,397 0,891 12

4 3,749 0,918 15

5 2,971 0,859 9

6 2,623 0,812 7

Badany materiał w trakcie analizy klasyfikacyjnej podzielił się na 
dwa wyraźne skupienia (Ryc. 17). Pierwsze z nich charakteryzuje 
się znacznym udziałem gatunków z klasy Molinio-Arrhenatheretea
(zdjęcia 1, 2), natomiast drugie wyróżnia się udziałem gatunków z klasy 
Artemisietea vulgaris (zdjęcia 4, 5). Fitocenoza nr 6, którą cechuje 
ubóstwo gatunkowe, tworzy odrębny klaster. 

Ryc. 17. Wynik analizy klasyfikacyjnej (UPGMA) badanych płatów Anthriscetum
sylvestris
Fig. 17. Result of cluster analysis for surveyed patches of Anthriscetum sylvestris

Analiza głównych składowych potwierdziła podział zdjęć fito-
socjologicznych na dwie grupy (Ryc. 18). Z jednej strony osi nr 1 
znajdują się fitocenozy ze znaczącym udziałem gatunków łąkowych, 
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takich jak: Arrhenatherum elatius, Galium mollugo, Trisetum flave-
scens. Stanowiło to podstawę wyróżnienia wariantu z Galium mollugo, 
który jest przywiązany do siedlisk świeżych. Z drugiej strony osi 
nr 1 znalazły się płaty zaliczone do bardziej wilgotnego i żyznego 
wariantu typowego, charakteryzujące się dużym udziałem gatunków 
z klasy Artemisietea vulgaris: Aegopodium podagraria, Urtica dioica,
Galium aparine. 

Ryc. 18. Wyniki PCA dla zbioru zdjęć Anthriscetum sylvestris
Fig. 18. Result of PCA for relevès of Anthriscetum sylvestris

4.2.6. Urtico-Aegopodietum podagrariae (R.Tx. 1963 n.n.) em. Dierschke 1974

Załącznik 6 / Appendix 6

Ziołorośla związane z okrajkami i nieużytkowanymi łąkami, cha-
rakteryzujące się dominacją Aegopodium podagraria lub Urtica dioica. 
Na badanym obszarze fitocenozy zespołu rozmieszczone są głównie 
w części środkowej i wschodniej (Ryc. 19).

Bogactwo gatunkowe badanych płatów wynosi od 7 do 13 gatunków. 
Wartość wskaźnika różnorodności Shannona mieści się w zakresie od 
2,575 do 3,500. Wskaźnik różnorodności Simpsona zawiera się w prze-
dziale od 0,806 do 0,899 (Tab. 8). 
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Ryc. 19. Rozmieszczenie badanych fitocenoz zespołu Urtico-Aegopodietum podagrariae na 
obszarze Doliny Górnej Wisły
Fig. 19. Distribution of surveyed Urtico-Aegopodietum podagrariae phytocoenoses in the 
area of Upper Vistula Valley

Tabela 8. Wartości wskaźników różnorodności gatunkowej w poszczególnych zdjęciach 
fitosocjologicznych Urtico-Aegopodietum podagrariae
Table 8. Values of species diversity indicators in individual relevès for Urtico-Aegopodie-
tum podagrariae

Numer zdjęcia / 
Relevè No

Wskaźnik Shannona-Wienera / 
Shannon-Wiener index

Wskaźnik Simpsona / 
Simpson index

Liczba gatunków w zdjęciu / 
No of species

1 3,378 0,892 12

2 3,500 0,899 13

3 3,482 0,895 13

4 2,575 0,806 7

5 2,805 0,842 8

6 2,971 0,857 9

7 2,815 0,836 8

8 3,266 0,882 11

9 2,842 0,849 8

10 3,048 0,861 10

11 3,098 0,869 10

12 3,408 0,896 12
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Klasyfikacja numeryczna oraz analiza PCA wskazują na duże zróżni-
cowanie badanych fitocenoz (Ryc. 20, 21). 

Ryc. 20. Wynik analizy klasyfikacyjnej (UPGMA) dla Urtico-Aegopodietum podagrariae
Fig. 20. Result of cluster analysis for surveyed patches of Urtico-Aegopodietum podagrariae

Ryc. 21. Wyniki PCA dla badanych fitocenoz Urtico-Aegopodietum podagrariae
Fig. 21. Result of PCA for relevès of Urtico-Aegopodietum podagrariae

Klasyfikacja numeryczna oraz analiza PCA (Ryc. 21) wskazują na 
dużą zmienność wewnętrzną płatów badanego zespołu. Wyodrębniono 
dwa warianty, które różnią się pod względem charakterystyki wilgot-
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nościowej. Wariant typowy występuje na siedliskach świeżych i cha-
rakteryzuje się dużym udziałem gatunków łąkowych, natomiast płaty 
wariantu Alopecurus pratensis wykształcają się na siedliskach wil-
gotnych, na nieużytkowanych łąkach Alopecuretum pratensis, które 
w wyniku sukcesji przekształciły się w ziołorośla.

4.2.7. Impatientetum parviflorae Brzeg 1989 ex Borysiak 1994

Załącznik 7 / Appendix 7

Zbiorowisko z dominacją niecierpka, stwierdzone na badanym 
obszarze na trzech stanowiskach w Ochabach i Goczałkowicach-Zdroju 
(Ryc. 22). Zajmuje siedliska ocienione, zlokalizowane na okrajkach łęgów. 

Głównym gatunkiem analizowanych płatów jest Impatiens parvi-
flora, który może współdominować z Rubus caesius oraz Urtica dioica.

Ryc. 22. Rozmieszczenie badanych fitocenoz zespołu Impatientetum parviflorae na obsza-
rze Doliny Górnej Wisły 
Fig. 22. Distribution of surveyed Impatientetum parviflorae phytocoenoses in the area of 
Upper Vistula Valley

Bogactwo gatunkowe zespołu Impatientetum parviflorae wynosi 
średnio 9 gatunków w płacie. Wartość wskaźnika różnorodności 
Shannona w tym zespole osiąga od 3,005 do 3,082, przy średniej 3,033. 
Wskaźnik różnorodności Simpsona przyjmuje bardzo zbliżone wartości 
we wszystkich trzech analizowanych próbach, mieszcząc się w prze-
dziale od 0,863 do 0,867 (Tab. 9).
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Tabela 9. Wartości wskaźników różnorodności gatunkowej w poszczególnych zdjęciach 
fitosocjologicznych dla zespołu Impatientetum parviflorae
Table 9. Values of species diversity indicators in individual relevès for Impatientetum 
parviflorae

Numer zdjęcia / 
Relevè No

Wskaźnik Shannona-Wienera / 
Shannon-Wiener index

Wskaźnik Simpsona / 
Simpson index

Liczba gatunków w zdjęciu / 
No of species

1 3,012 0,867 9
2 3,082 0,863 10
3 3,005 0,865 9

Dla trzech prób wyniki analizy klasyfikacyjnej oraz PCA są uprosz-
czone (Ryc. 23, 24). Poszczególne zdjęcia różnicują się z uwagi na udział 
takich gatunków, jak: Calystegia sepium, Phalaris arundinacea czy
Glechoma hederacea.

Ryc. 23. Wynik analizy klasyfikacyjnej dla Impatientetum parviflorae
Fig. 23. Result of cluster analysis for surveyed patches of Impatientetum parviflorae

Ryc. 24. Wyniki PCA dla zbioru zdjęć zespołu Impatientetum parviflorae
Fig. 24. Result of PCA for relevès of Impatientetum parviflorae
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4.2.8. Geranio phaei-Urticetum dioicae Hadač et al. 1969 

Załącznik 8 / Appendix 8

Zbiorowisko okrajków nitrofilnych, występujące na badanym 
obszarze wzdłuż strumieni, brzegów rzek, dróg leśnych i wilgotnych 
polan. Płaty tego zespołu rozwijają się głównie na siedliskach lasów 
łęgowych. Na terenie Doliny Górnej Wisły fitocenozy zespołu występują 
rzadko; stwierdzono je na dwóch stanowiskach w Drogomyślu (Ryc. 25). 
Fizjonomię warstwy zielnej zespołu determinują takie gatunki, jak: 
Geranium phaeum, Urtica dioica, Glechoma hederacea oraz Galium 
aparine. 

Ryc. 25. Rozmieszczenie badanych fitocenoz zespołu Geranio phaei-Urticetum dioicae na 
obszarze Doliny Górnej Wisły
Fig. 25. Distribution of surveyed Geranio phaei-Urticetum dioicae phytocoenoses in the 
area of Upper Vistula Valley

Bogactwo gatunkowe zespołu Geranio phaei-Urticetum dioicae liczy 
średnio 12 gatunków w płacie. Wartość wskaźnika różnorodności 
Shannona w badanych fitocenozach wyniosła średnio 3,411, natomiast 
wskaźnik Simpsona 0,896 (Tab. 10). 
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Tabela 10. Wartości wskaźników różnorodności gatunkowej w poszczególnych zdjęciach 
fitosocjologicznych dla zespołu Geranio phaei-Urticetum dioica
Table 10. Values of species diversity indicators in individual relevès for Geranio phaei-
-Urticetum dioicae

Numer zdjęcia / 
Relevè No

Wskaźnik Shannona-Wienera / 
Shannon-Wiener index

Wskaźnik Simpsona / 
Simpson index

Liczba gatunków w zdjęciu / 
No of species

1 3,523 0,903 13

2 3,298 0,888 11

4.2.9. Cuscuto-Calystegietum sepium R.Tx. 1947

Załącznik 9 / Appendix 9

Zespół zbiorowisk welonowych, budowany przez dwa gatunki 
pnączy: Cuscuta europaea oraz Calystegia sepium. Na badanym obszarze 
jego płaty zajmują niewielkie powierzchnie w dolinach rzecznych. 
W trakcie badań zidentyfikowano trzy fitocenozy – w pobliżu Ochabów 
oraz nieopodal Gorzowa (Ryc. 26).

Ryc. 26. Rozmieszczenie badanych fitocenoz zespołu Cuscuto-Calystegietum sepium na 
obszarze Doliny Górnej Wisły
Fig. 26. Distribution of surveyed Cuscuto-Calystegietum sepium phytocoenoses in the 
area of Upper Vistula Valley
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Wskaźniki bioróżnorodności w badanych płatach mieszczą się 
w zakresach: od 3,253 do 3,711 oraz od 3,253 do 3,711, odpowiednio 
dla wskaźnika Shannona oraz dla wskaźnika Simpsona. Średnia liczba 
gatunków w badanych płatach wynosi 13 (Tab. 11).

Tabela 11. Wartości wskaźników różnorodności gatunkowej w poszczególnych zdjęciach 
fitosocjologicznych dla zespołu Cuscuto-Calystegietum sepium
Table 11. Values of species diversity indicators in individual relevès for Cuscuto-Calyste-
gietum sepium

Numer zdjęcia / 
Relevè No

Wskaźnik Shannona-Wienera / 
Shannon-Wiener index

Wskaźnik Simpsona / 
Simpson index

Liczba gatunków w zdjęciu / 
No of species

1 3,711 0,916 15

2 3,578 0,903 14

3 3,253 0,881 11

Analiza klasyfikacyjna (Ryc. 27) grupuje badane płaty ze względu 
na obecność w nich gatunków diagnostycznych. Zdjęcia 2 i 3 cechuje 
występowanie obu gatunków charakterystycznych dla zespołu – 
Cuscuta europaea i Calystegia sepium. Wyróżniają się ponadto udziałem 
gatunków siedlisk wilgotnych, takich jak Phalaris arundinacea i Glyceria 
maxima (Ryc. 28). 

Ryc. 27. Wynik analizy klasyfikacyjnej dla zespołu Cuscuto-Calystegietum sepium
Fig. 27. Result of cluster analysis for surveyed patches of Cuscuto-Calystegietum
sepium



— 53 —

Ryc. 28. Wyniki PCA dla zbioru zdjęć zespołu Cuscuto-Calystegietum sepium
Fig. 28. Result of PCA for relevès of Cuscuto-Calystegietum sepium

4.2.10. Rudbeckio-Solidaginetum R.Tx. et Raabe 1950

Załącznik 10 / Appendix 10

Płaty tego zbiorowiska są pospolite w Dolinie Górnej Wisły 
i zajmują znaczne powierzchnie (Ryc. 29). Dzięki dominacji nawłoci – 

Ryc. 29. Rozmieszczenie badanych fitocenoz zespołu Rudbeckio-Solidaginetum na obsza-
rze Doliny Górnej Wisły
Fig. 29. Distribution of surveyed Rudbeckio-Solidaginetum phytocoenoses in the area of 
Upper Vistula Valley
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Solidago gigantea oraz Solidago canadensis, ze znacznym udziałem Rud-
beckia laciniata – są łatwe do zidentyfikowania w terenie. Zajmują 
głównie siedliska wzdłuż koryt rzecznych i potoków, rozprzestrzeniają 
się również na nieużytkowanych łąkach.

Bogactwo gatunkowe zespołu wynosi średnio 10 gatunków w płacie 
i mieści się w przedziale od 4 do 18 gatunków. Wartość wskaźnika róż-
norodności Shannona w tym zespole wynosi od 1,732 do 3,964. Średnio 
przyjmuje on wartość 2,999. Wskaźnik różnorodności Simpsona 
osiąga wartości w zakresie od 0,644 do 0,925, przy średniej 0,841 
(Tab. 12).

Tabela 12. Wartości wskaźników różnorodności gatunkowej w poszczególnych zdjęciach 
fitosocjologicznych dla Rudbeckio-Solidaginetum
Table 12. Values of species diversity indicators in individual relevès for Rudbeckio-Solid-
aginetum

Numer zdjęcia / 
Relevè No

Wskaźnik Shannona-Wienera / 
Shannon-Wiener index

Wskaźnik Simpsona / 
Simpson index

Liczba gatunków w zdjęciu / 
No of species

1 3,022 0,853 10

2 3,578 0,901 14

3 2,311 0,760 6

4 2,528 0,790 7

5 2,785 0,832 8

6 2,192 0,769 5

7 2,919 0,840 9

8 3,126 0,872 10

9 3,354 0,887 12

10 2,717 0,818 8

11 3,701 0,912 15

12 3,072 0,860 10

13 3,901 0,923 17

14 3,210 0,870 11

15 2,544 0,805 7

16 1,732 0,644 4

17 3,692 0,913 15

18 3,964 0,925 18

19 3,459 0,890 13
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Ryc. 30. Wynik klasyfikacji numerycznej dla zespołu Rudbeckio-Solidaginetum
Fig. 30. Result of cluster analysis for surveyed patches of Rudbeckio-Solidaginetum

Płaty analizowanego zbiorowiska zróżnicowane są pod względem 
fizjonomicznym ze względu na możliwą dominację Rudbeckia lacinata 
lub Solidago spp.; mając jednak na uwadze podobne wymagania sie-
dliskowe tych gatunków, wyróżnienie wariantów siedliskowych nie 
jest uzasadnione. Również wyniki analiz klasyfikacyjnej (Ryc. 30) oraz 
PCA (Ryc. 31) grupują badane płaty głównie ze względu na dominację 
poszczególnych gatunków.

Ryc. 31. Wyniki PCA dla zbioru zdjęć Rudbeckio-Solidaginetum
Fig. 31. Result of PCA for relevès of Rudbeckio-Solidaginetum
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4.2.11. Urtico-Calystegietum sepium Görs et Müll. 1969 

Załącznik 11 / Appendix 11

Zbiorowisko z dominacją pokrzywy zwyczajnej Urtica dioica, którą 
obrastają pnącza Galium aparine i Calystegia sepium. Płaty tego zespołu 
występują w Dolinie Górnej Wisły dosyć często (Ryc. 32), zajmując sta-
nowiska na mokrych i wilgotnych glebach, najczęściej nad brzegami 
cieków. 

Ryc. 32. Rozmieszczenie badanych fitocenoz zespołu Urtico-Calystegietum sepium na
obszarze Doliny Górnej Wisły
Fig. 32. Distribution of surveyed Urtico-Calystegietum sepium phytocoenoses in the area 
of Upper Vistula Valley

Fitocenozy badanego zespołu wykształcają się na siedliskach 
łęgowych – przy starorzeczach, w sąsiedztwie rowów melioracyjnych, 
na dnach dolin rzecznych, zwłaszcza w miejscach z zalegającą 
ściółką.

Bogactwo gatunkowe zespołu Urtico-Calystegietum sepium waha 
się od 7 do 16 gatunków w płacie. Wartość wskaźnika różnorod-
ności Shannona w tym zespole wynosi od 2,750 do 3,713. Wskaźnik 
różnorodności Simpsona mieści się w przedziale od 0,846 do 0,915 
(Tab. 13).
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Tabela 13. Wartości wskaźników różnorodności gatunkowej w poszczególnych zdjęciach 
fitosocjologicznych dla zespołu Urtico-Calystegietum sepium
Table 13. Values of species diversity indicators in individual relevès for Urtico-Calystegi-
etum sepium

Numer zdjęcia / 
Relevè No

Wskaźnik Shannona-Wienera / 
Shannon-Wiener index

Wskaźnik Simpsona / 
Simpson index

Liczba gatunków w zdjęciu / 
No of species

1 2,946 0,857 9

2 2,969 0,859 9

3 3,183 0,881 10

4 2,750 0,846 7

5 3,411 0,895 12

6 2,764 0,829 8

7 3,051 0,869 9

8 3,538 0,906 13

9 3,329 0,884 12

10 2,802 0,833 8

11 3,386 0,890 12

12 3,082 0,867 10

13 3,172 0,871 11

14 3,598 0,906 14

15 3,737 0,910 16

16 3,713 0,915 15

17 3,132 0,873 10

18 3,399 0,895 12

19 3,025 0,869 9

W dendrogramie, będącym wynikiem analizy klasyfikacyjnej, 
wyróżniają się trzy główne klastery (Ryc. 33). Pierwszy z nich (zdjęcia 
od 1 do 8) łączy z sobą płaty z największym udziałem Calystegia 
sepium, a także osiągających znaczne pokrycie: Phalaris arundinacea, 
Rubus caesius, Impatiens glandulifera. Zdjęcia z kolejnego klastra (od 
9 do 16) wyróżniają się natomiast największym udziałem Galium 
aparine, a także występowaniem Carduus crispus, Anthriscus sylve-
stris oraz Solidago gigantea i S. canadensis. Grupa zdjęć od 17 do 19 
charakteryzuje się jedynie nieznacznym udziałem Galium aparine 
oraz Calystegia sepium. W fitocenozach tej grupy stale występują: 
Phalaris arundinacea, Alopcecurus pratensis oraz Rumex obtusifolius
(Ryc. 34). 
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Ryc. 33. Wynik analizy klasyfikacyjnej badanych płatów zespołu Urtico-Calystegietum
sepium
Fig. 33. Result of cluster analysis for surveyed patches of Urtico-Calystegietum sepium

Ryc. 34. Wyniki PCA dla zbioru zdjęć zespołu Urtico-Calystegietum sepium
Fig. 34. Result of PCA for relevès of Urtico-Calystegietum sepium
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Pomimo wewnętrznego zróżnicowania florystycznego, fitocenozy 
tego zespołu są łatwe do zidentyfikowania w terenie z uwagi na wysoki 
stopień stałości (IV–V) i częstą dominację gatunków wyróżniających: 
Urtica dioica, Calystegia sepium oraz Galium aparine. Co więcej, różnice 
w strukturze dominatów nie stanowią wyraźnego odzwierciedlenia zróż-
nicowania siedliskowego, z tego też względu nie wyróżniono wariantów 
w obrębie zebranego materiału.

4.2.12. Calystegio sepium-Impatientetum glanduliferae (Moor 1958) Hilbig 1972 

Załącznik 12 / Appendix 12

Zespół ze znaczącym udziałem inwazyjnego niecierpka gruczoło-
watego Impatiens glandulifera, zidentyfikowany został na badanym 
terenie na pięciu stanowiskach, zarówno w jego wschodniej, jak 
i zachodniej części (Ryc. 35). Badane fitocenozy zajmują brzegi cieków 
wodnych oraz rowów melioracyjnych, są również spotykane na siedli-
skach antropogenicznych sąsiadujących z drogami czy nasypem linii 
kolejowej. Fizjonomia płatów zespołu jest kształtowana przez takie 
gatunki, jak: Impatiens glandulifera, Urtica dioica, Calystegia sepium, 
Phalaris arundinacea. 

Ryc. 35. Rozmieszczenie badanych fitocenoz zespołu Calystegio sepium-Impatientetum 
glanduliferae na obszarze Doliny Górnej Wisły
Fig. 35. Distribution of surveyed Calystegio sepium-Impatientetum glanduliferae phyto-
coenoses in the area of Upper Vistula Valley
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Bogactwo gatunkowe zespołu Calystegio sepium-Impatientetum glan-
duliferae liczy od 7 do 17 gatunków w płacie. Wartość wskaźnika róż-
norodności Shannona zawiera się w przedziale od 2,590 do 3,870, 
a wskaźnik różnorodności Simpsona osiąga wartości od 0,813 do 0,921 
(Tab. 14).

Tabela 14. Wartości wskaźników różnorodności gatunkowej w poszczególnych zdjęciach 
fitosocjologicznych dla zespołu Calystegio sepium-Impatientetum glandulifera
Table 14. Values of species diversity indicators in individual relevès for Calystegio sepium-
-Impatientetum glanduliferae

Numer zdjęcia / 
Relevè No

Wskaźnik Shannona-Wienera / 
Shannon-Wiener index

Wskaźnik Simpsona / 
Simpson index

Liczba gatunków w zdjęciu / 
No of species

1 3,400 0,895 12

2 3,295 0,886 11

3 2,851 0,849 8

4 3,867 0,921 17

5 2,582 0,811 7

Wyniki analiz numerycznych (Ryc. 36, 37) wskazują na dosyć duże 
zróżnicowanie analizowanych zdjęć, co wiąże się z tym, że Impatiens 
glandulifera w badanych płatach skolonizował zbiorowiska o pierwotnie 
różnym charakterze.

Ryc. 36. Wynik analizy klasyfikacyjnej Calystegio sepium-Impatientetum glanduliferae
Fig. 36. Result of cluster analysis for surveyed patches of Calystegio sepium-Impatiente-
tum glanduliferae
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Ryc. 37. Wyniki PCA dla zbioru zdjęć Calystegio sepium-Impatientetum glanduliferae
Fig. 37. Result of PCA for relevès of Calystegio sepium-Impatientetum glanduliferae

4.2.13. Zbiorowisko Reynoutria japonica 

Załącznik 13 / Appendix 13

Ubogie gatunkowo zbiorowisko z wyraźną dominacją Reynoutria 
japonica i jedynie nieznacznym udziałem innych gatunków. Tworzy 
zwarte płaty nad brzegami rzek i innych cieków wodnych. Jest bardzo 
często spotykane na badanym terenie, gdzie zajmuje brzegi Wisły 
i jej dopływów (Ryc. 38). Sporadycznie skupiska Reynoutria japonica 
wykształcają się w obrębie pól uprawnych, zwykle zajmując nieużyt-
kowane zagłębienia ze stagnującą wodą. Mimo znacznej częstości wystę-
powania, ze względu na wysoką jednorodność składu gatunkowego, na 
potrzeby badań udokumentowano 16 płatów.

Bogactwo gatunkowe płatów zbiorowiska jest niewielkie i wynosi od 
2 do 11 gatunków w płacie, co ma związek z wysoką konkurencyjnością 
Reynoutria japonica. Wartość wskaźnika różnorodności Shannona w tym 
zespole mieści się w przedziale od 0,811 do 3,211. Wyniki wskazują na 
zależność pomiędzy wielkością wskaźnika Shannona a liczbą gatunków 
w zdjęciu, charakteryzują również badane zbiorowisko jako zbiorowisko 
o niskiej różnorodności gatunkowej. Wskaźnik różnorodności Simpsona 
plasuje się w przedziale od 0,375 do 0,875 (Tab. 15).
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Ryc. 38. Rozmieszczenie badanych fitocenoz zbiorowiska Reynoutria japonica na obsza-
rze Doliny Górnej Wisły
Fig. 38. Distribution of surveyed phytocoenoses of Reynoutria japonica community in the 
area of Upper Vistula Valley

Tabela 15. Wartości wskaźników różnorodności gatunkowej w poszczególnych zdjęciach 
fitosocjologicznych dla zbiorowiska Reynoutria japonica
Table 15. Values of species diversity indicators in individual relevès for Reynoutria japoni-
ca community

Numer zdjęcia / 
Relevè No

Wskaźnik Shannona-Wienera / 
Shannon-Wiener index

Wskaźnik Simpsona / 
Simpson index

Liczba gatunków w zdjęciu / 
No of species

1 2,718 0,839 7
2 2,745 0,827 8
3 3,211 0,875 11
4 2,827 0,843 8
5 2,640 0,820 7
6 1,997 0,707 5
7 2,048 0,722 5
8 1,997 0,707 5
9 2,220 0,720 6

10 2,015 0,705 5
11 1,780 0,670 4
12 2,531 0,796 7
13 0,811 0,375 2
14 2,311 0,760 6
15 0,940 0,459 2
16 2,000 0,688 5
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Ze względu na niewielkie bogactwo gatunkowe obecność gatunków 
przypadkowych wpływa znacząco na wyniki analiz klasyfikacyjnej 
i ordynacyjnej (Ryc. 39, 40). Do gatunków, które osiągają największą 
stałość, należą Urtica dioica i Calystegia sepium; pierwszy z nich może 
być także współdominantem w warstwie zielnej, tworząc jednak niższą 
podwarstwę.

Ryc. 39. Wynik analizy klasyfikacyjnej dla zbiorowiska Reynoutria japonica
Fig. 39. Result of cluster analysis for surveyed patches of Reynoutria japonica community

Ryc. 40. Wyniki PCA dla zbioru zdjęć zbiorowiska Reynoutria japonica
Fig. 40. Result of PCA for relevès of Reynoutria japonica community
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4.2.14. Ranunculo-Alopecuretum geniculati R.Tx. 1937

Załącznik 14 / Appendix 14

W miejscach wydeptywanych lub koleinach dróg śródpolnych cha-
rakteryzujących się stagnującą wodą opadową wykształcają się fito-
cenozy zespołu Ranunculo-Alopecuretum geniculati. Występują nieczęsto 
(Ryc. 41), zwykle na polnych ścieżkach lub drogach dojazdowych do 
pól uprawnych, lub łąk, gdzie tworzą się zagłębienia umożliwiające 
okresową stagnację wody.

Ryc. 41. Rozmieszczenie badanych fitocenoz Ranunculo-Alopecuretum geniculati na ob-
szarze Doliny Górnej Wisły
Fig. 41. Distribution of surveyed Ranunculo-Alopecuretum geniculati phytocoenoses in 
the area of Upper Vistula Valley

Badane płaty są raczej ubogie florystycznie; liczba gatunków 
w płacie mieści się w przedziale od 7 do 16. Wartość wskaźnika różno-
rodności Shannona w tym zespole wynosi od 2,608 do 3,112. Wskaźnik 
różnorodności Simpsona mieści się w zakresie od 0,813 do 0,917 
(Tab. 16).

Dla 4 zdjęć fitosocjologicznych klasyfikacja numeryczna jest znacznie 
uproszczona (Ryc. 42, 43), wskazuje jednak na zróżnicowanie anali-
zowanych płatów oraz odmienność zdjęcia 1, które wyróżnia się naj-
większym bogactwem gatunkowym z analizowanych zdjęć oraz brakiem 
Ranunculus repens.
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Tabela 16. Wartości wskaźników różnorodności gatunkowej w poszczególnych zdjęciach 
fitosocjologicznych dla zespołu Ranunculo-Alopecuretum geniculati
Table 16. Values of species diversity indicators in individual relevès for Ranunculo-Alo-
pecuretum geniculati

Numer zdjęcia / 
Relevè No

Wskaźnik Shannona-Wienera / 
Shannon-Wiener index

Wskaźnik Simpsona / 
Simpson index

Liczba gatunków w zdjęciu / 
No of species

1 3,809 0,917 16

2 2,859 0,830 9

3 3,112 0,863 10

4 2,608 0,813 7

Ryc. 42. Wynik analizy klasyfikacyjnej dla Ranunculo-Alopecuretum geniculati
Fig. 42. Result of cluster analysis for surveyed patches of Ranunculo-Alopecuretum
geniculati

Ryc. 43. Wyniki PCA dla zbioru zdjęć zespołu Ranunculo-Alopecuretum geniculati
Fig. 43. Result of PCA for relevès of Ranunculo-Alopecuretum geniculati
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4.2.15. Potentilletum reptantis Eliáš 1974

Załącznik 15 / Appendix 15

Zbiorowisko z dominacją Potentilla reptans. Na badanym terenie 
zespół ten występuje rzadko; stwierdzono jego występowanie tylko na 
3 stanowiskach w okolicach Gorzowa i w Drogomyślu (Ryc. 44). Jest 
związany z siedliskami o charakterze ruderalnym, często podlegającymi 
wydeptywaniu lub rozjeżdżaniu.

Ryc. 44. Rozmieszczenie badanych fitocenoz Potentilletum reptantis na obszarze Doliny 
Górnej Wisły
Fig. 44. Distribution of surveyed Potentilletum reptantis phytocoenoses in the area of
Upper Vistula Valley

Bogactwo gatunkowe zespołu Potentilletum reptantis waha się od 9 
do 21 gatunków w płacie. Wartość wskaźnika różnorodności Shannona 
w tym zespole wynosi od 2,946 do 4,175. Wskaźnik różnorodności 
Simpsona mieści się w przedziale od 0,848 do 0,934 (Tab. 17). 

W badanych płatach, oprócz Potentilla reptans, duży udział osiąga 
Elymus repens, którego występowanie związane jest ze specyficznymi 
warunkami siedliskowymi. Gatunek ten bowiem nie tylko odznacza 
się odpornością na wydeptywanie, lecz również bardzo dobrze znosi 
okresowe zmiany uwilgotnienia gleby oraz zalewy.

Analizy klasyfikacyjna oraz PCA (Ryc. 45, 46) wykazały podo-
bieństwo zdjęć fitosocjologicznych 1, 2, od których odróżnia się 
uboższe pod względem gatunkowym zdjęcie 3, w którym zdecydowanie 
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dominuje Potentilla reptans. Gatunkami różnicującymi opisywane płaty 
są również: Cuscuta europaea, Glechoma hederacea oraz Lathyrus pra-
tensis. 

Tabela 17. Wartości wskaźników różnorodności gatunkowej w poszczególnych zdjęciach 
fitosocjologicznych dla zespołu Potentilletum reptantis
Tabele 17. Values of species diversity indicators in individual relevès for Potentilletum 
reptantis

Numer zdjęcia / 
Relevè No

Wskaźnik Shannona-Wienera / 
Shannon-Wiener index

Wskaźnik Simpsona / 
Simpson index

Liczba gatunków w zdjęciu / 
No of species

1 4,175 0,934 21
2 3,271 0,884 11
3 2,946 0,848 9

Ryc. 45. Wynik analizy klasyfikacyjnej dla zespołu Potentilletum reptantis
Fig. 45. Result of cluster analysis for surveyed patches of Potentilletum reptantis

Ryc. 46. Wyniki PCA dla zbioru zdjęć zespołu Potentilletum reptantis
Fig. 46. Result of PCA for relevès of Potentilletum reptantis
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4.2.16. Zbiorowisko Festuca arundinacea

Załącznik 16 / Appendix 16

Zbiorowisko łąkowe z panującą kostrzewą trzcinowatą Festuca arun-
dinacea. Na badanym terenie zbiorowisko to stwierdzono na jednym 
stanowisku w okolicy Spytkowic (Ryc. 47), u podnóża wału przeciw-
powodziowego, w miejscu okresowego stagnowania wody. Poza domi-
nantem, w składzie badanej fitocenozy odnotowuje się również duży 
udział Rumex aquaticus oraz Solidago canadensis. 

Ryc. 47. Lokalizacja płatu zbiorowiska Festuca arundinacea na obszarze Doliny Górnej 
Wisły
Fig. 47. Locality of surveyed patch of Festuca arundinacea community in the area of
Upper Vistula Valley

4.2.17. Zbiorowisko Filipendula ulmaria

Załącznik 17 / Appendix 17

Zbiorowisko z dominacją Filipendula ulmaria. Na badanym obszarze 
występuje wzdłuż rowów i potoków, tworząc wąskie pasy nad ich 
brzegami oraz w miejscach składowania biomasy, czy też na siedliskach 
z zalegającą butwiną. W Dolinie Górnej Wisły notowane jest głównie 
we wschodniej części, w okolicach Gorzowa, Mętkowa oraz Rozko-
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chowa. Jedno stanowisko odnotowano w zachodniej części badanego 
obszaru, w Ochabach (Ryc. 48).

Ryc. 48. Rozmieszczenie badanych fitocenoz zbiorowiska Filipendula ulmaria na obsza-
rze Doliny Górnej Wisły
Fig. 48. Distribution of surveyed phytocoenoses of Filipendula ulmaria community in the 
area of Upper Vistula Valley

Bogactwo gatunkowe zbiorowiska Filipendula ulmaria waha się 
w przedziale od 10 do 21 gatunków w płacie. Wartość wskaźnika róż-
norodności Shannona wynosi od 3,085 do 4,202, a różnorodności 
Simpsona mieści się w zakresie od 0,876 do 0,936 (Tab. 18). 

Tabela 18. Wartości wskaźników różnorodności gatunkowej w poszczególnych zdjęciach 
fitosocjologicznych dla zbiorowiska Filipendula ulmaria
Table 19. Values of species diversity indicators in individual relevès for Filipendula
ulmaria community

Numer zdjęcia / 
Relevè No

Wskaźnik Shannona-Wienera / 
Shannon-Wiener index

Wskaźnik Simpsona / 
Simpson index

Liczba gatunków w zdjęciu / 
No of species

1 3,695 0,906 15

2 3,085 0,854 10

3 3,650 0,910 14

4 3,400 0,894 12

5 3,161 0,876 10

6 4,202 0,936 21
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Wyniki analiz numerycznych (Ryc. 49, 50) sugerują podział badanych 
powierzchni na dwie grupy. Pierwsza z nich (zdjęcia 1–3) charakteryzuje 
się występowaniem Alopecurus pratensis i Carex riparia, z kolei grupa 
łącząca zdjęcia 4 i 5 cechuje się udziałem Lysymachia vulgaris i Iris 
pseudoacorus. Zdjęcie 6 wyróżnia się największą liczbą gatunków oraz 
udziałem Carex panicea.

Ryc. 49. Wynik analizy ordynacyjnej dla zbiorowiska Filipendula ulmaria
Fig. 49. Result of cluster analysis for surveyed patches of Filipendula ulmaria
community

Ryc. 50. Wyniki PCA dla zbioru zdjęć zbiorowiska Filipendula ulmaria
Fig. 50. Result of PCA for relevès of Filipendula ulmaria community
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4.2.18. Cirsietum rivularis Nowiński 1927

Załącznik 18 / Appendix 18

Fitocenozy tego zespołu zajmują na badanym obszarze siedliska wil-
gotne; w terenie wyróżniają się głównie w okresie kwitnienia gatunku 
charakterystycznego, którym jest ostrożeń łąkowy – Cirsium rivulare. 
W Dolinie Górnej Wisły płaty zespołu odnotowano na 8 stanowiskach, 
w okolicach takich miejscowości, jak: Wola, Rozkochów, Mętków, 
Oświęcim, Brzezinka czy Zabrzeg (Ryc. 51). Ze względu na rzadkość 
występowania i niewielkie powierzchnie fitocenozy Cirsietum rivularis 
nie odgrywają istotnej roli w krajobrazie Doliny Górnej Wisły.

Ryc. 51. Rozmieszczenie badanych fitocenoz zespołu Cirsietum rivularis na obszarze Do-
liny Górnej Wisły
Fig. 51. Distribution of surveyed Cirsietum rivularis phytocoenoses in the area of Upper 
Vistula Valley

Bogactwo gatunkowe zespołu waha się od 11 do 25 gatunków 
w płacie. Wartość wskaźnika różnorodności Shannona wynosi od 3,230 
do 4,502. Wskaźnik różnorodności Simpsona mieści się w przedziale od 
0,878 do 0,950 (Tab. 19).

Wyniki analiz numerycznych (Ryc. 52, 53) wskazują na zróżnico-
wanie wewnętrzne zespołu. Na ich podstawie wyróżnić można grupę 
zdjęć 3–8, od których odstają zdjęcia 1, 2, co ma związek ze znaczącym 
udziałem Scirpus sylvaticus albo Holcus mollis w badanych płatach.
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Tabela 19. Wartości wskaźników różnorodności gatunkowej w poszczególnych zdjęciach 
fitosocjologicznych dla zespołu Cirsietum rivularis
Table 19. Values of species diversity indicators in individual relevès for Cirsietum
rivularis

Numer zdjęcia / 
Relevè No

Wskaźnik Shannona-Wienera / 
Shannon-Wiener index

Wskaźnik Simpsona / 
Simpson index

Liczba gatunków w zdjęciu / 
No of species

1 3,805 0,919 16

2 3,474 0,894 13

3 3,996 0,926 19

4 3,230 0,878 11

5 4,294 0,939 23

6 3,839 0,918 17

7 4,502 0,950 25

8 3,929 0,927 17

Ryc. 52. Wynik analizy klasyfikacyjnej dla badanych płatów Cirsietum rivularis
Fig. 52. Result of cluster analysis for surveyed patches of Cirsietum rivularis



— 73 —

Ryc. 53. Wyniki PCA dla zbioru zdjęć zespołu Cirsietum rivularis
Fig. 53. Result of PCA for relevès of Cirsietum rivularis

4.2.19. Scirpetum silvatici Ralski 1931 

Załącznik 19 / Appendix 19

Zbiorowisko z dominacją sitowia leśnego Scirpus sylvaticus, wystę-
pujące często na omawianym obszarze. Zajmuje siedliska sąsia-
dujące z łęgami i torfowiskami, a także miejsca z zalegającą butwiną 
oraz zagłębienia ze stagnującą wodą. Fitocenozy zespołu z Doliny 
Górnej Wisły notowane były na 15 stanowiskach w miejscowościach: 
Strumień, Goczałkowice-Zdrój, Dankowice, Zabrzeg, Bobrek, Gorzów 
(Ryc. 54).

Bogactwo gatunkowe Scirpetum silvatici waha się w zakresie od 7 
do 19 gatunków w płacie. Wartość wskaźnika różnorodności Shannona 
wynosi od 2,531 do 4,025, natomiast wskaźnik różnorodności Simpsona 
mieści się w przedziale od 0,796 do 0,927 (Tab. 20).

Przynależność do omawianej jednostki jest zdeterminowana obec-
nością dominanta, jednakże analizy numeryczne wskazują, że badane 
płaty są znacząco zróżnicowane pod względem składu gatunkowego 
(Ryc. 55, 56). Do gatunków, które mogą odgrywać istotną rolę w nie-
których facjach, należą: Urtica dioica, Galeopsis speciosa, Carex acuti-
formis, Sanguisorba officinalis, Scrophularia nodosa, Glechoma hederacea, 
Solidago canadensis.
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Ryc. 54. Rozmieszczenie badanych fitocenoz zespołu Scirpetum silvatici na obszarze
Doliny Górnej Wisły
Fig. 54. Distribution of surveyed Scirpetum silvatici phytocoenoses in the area of Upper 
Vistula Valley

Tabela 20. Wartości wskaźników różnorodności gatunkowej w poszczególnych zdjęciach 
fitosocjologicznych dla zespołu Scirpetum silvatici
Table 20. Values of species diversity indicators in individual relevès for Scirpetum silvatici

Numer zdjęcia / 
Relevè No

Wskaźnik Shannona-Wienera / 
Shannon-Wiener index

Wskaźnik Simpsona / 
Simpson index

Liczba gatunków w zdjęciu / 
No of species

1 3,150 0,875 10
2 3,122 0,870 10
3 3,692 0,909 15
4 2,921 0,846 9
5 3,618 0,908 14
6 4,025 0,927 19
7 3,624 0,903 14
8 3,841 0,920 16
9 3,016 0,847 10

10 2,615 0,821 7
11 2,531 0,796 7
12 2,579 0,812 7
13 3,066 0,859 10
14 2,565 0,810 7
15 2,935 0,850 9
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Ryc. 55. Wynik analizy klasyfikacyjnej dla badanych płatów Scirpetum sylvatici
Fig. 55. Result of cluster analysis for surveyed patches of Scirpetum silvatici

Ryc. 56. Wyniki PCA dla zbioru zdjęć zespołu Scirpetum sylvatici
Fig. 56. Result of PCA for relevès of Scirpetum silvatici
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4.2.20. Alopecuretum pratensis (Regel 1925) Steffen 1931

Załącznik 20 / Appendix 20

Fitocenozy zespołu wyczyńca łąkowego są najczęściej spotykanym 
typem łąk w Dolinie Górnej Wisły. Zajmują rozległe powierzchnie 
w dolinach rzecznych, często w bliskim sąsiedztwie koryt rzecznych 
oraz na wypłaszczeniach po obu stronach wałów przeciwpowodziowych 
usypanych wzdłuż Wisły. Charakteryzują się dominacją Alopecurus pra-
tensis oraz gatunków z rzędu Molinietalia. Stanowiska badanych fito-
cenoz rozmieszczone są równomiernie na całym obszarze badanego 
terenu (Ryc. 57).

Ryc. 57. Rozmieszczenie badanych fitocenoz zespołu Alopecuretum pratensis na obszarze 
Doliny Górnej Wisły
Fig. 57. Distribution of surveyed Alopecuretum pratensis phytocoenoses in the area of 
Upper Vistula Valley

Bogactwo gatunkowe zespołu Alopecuretum pratensis waha się od 6 
do 23 gatunków w płacie. Wartość wskaźnika różnorodności Shannona 
w tym zespole wynosi od 2,373 do 4,329. Wskaźnik różnorodności 
Simpsona mieści się w przedziale od 0,781 do 0,942 (Tab. 21).

Na podstawie analiz klasyfikacyjnej i PCA w obrębie Alopecuretum 
pratensis wyróżniono trzy warianty siedliskowe (Ryc. 58, 59): wariant 
ziołoroślowy z Betonica officinalis i Selinum carvifolia, wariant zdegene-
rowany z dominacją Carex brizoides oraz wariant nitrofilny z dominu-
jącymi Urtica dioica oraz Cirsium arvense.
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Tabela 21. Wartości wskaźników różnorodności gatunkowej w poszczególnych zdjęciach 
fitosocjologicznych dla zespołu Alopecuretum pratensis
Table 21. Values of species diversity indicators in individual relevès for Alopecuretum 
pratensis

Numer zdjęcia / 
Relevè No

Wskaźnik Shannona-Wienera / 
Shannon-Wiener index

Wskaźnik Simpsona / 
Simpson index

Liczba gatunków w zdjęciu / 
No of species

1 3,651 0,905 15

2 4,008 0,927 19

3 4,258 0,939 22

4 3,484 0,896 13

5 3,630 0,911 14

6 3,899 0,925 17

7 2,615 0,818 7

8 3,352 0,887 12

9 2,373 0,781 6

10 3,073 0,855 10

11 2,923 0,847 9

12 3,276 0,885 11

13 3,369 0,888 12

14 4,074 0,928 20

15 3,725 0,907 16

16 3,340 0,881 12

17 2,582 0,811 7

18 3,499 0,899 13

19 3,592 0,899 14

20 3,723 0,915 15

21 4,019 0,926 19

22 2,875 0,838 9

23 3,248 0,877 11

24 3,099 0,866 10

25 3,217 0,876 11

26 3,531 0,905 13

27 3,122 0,870 10

28 4,329 0,942 23
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Ryc. 58. Wynik analizy klasyfikacyjnej dla Alopecuretum pratensis 
Fig. 58. Result of cluster analysis for surveyed patches of Alopecuretum pratensis

Ryc. 59. Wyniki PCA dla zbioru zdjęć zespołu Alopecuretum pratensis
Fig. 59. Result of PCA for relevès of Alopecuretum pratensis



— 79 —

4.2.21. Arrhenatheretum elatioris Br.-Bl. ex Scherr. 1925 

Załącznik 21 / Appendix 21

Na obszarze Doliny Górnej Wisły fitocenozy badanego zespołu roz-
mieszczone są równomiernie wzdłuż cawłej długości Wisły (Ryc. 60). 
Płaty Arrhenatheretum elatioris wykształciły się głównie na wałach prze-
ciwpowodziowych, gdzie wilgotność podłoża jest mniejsza niż na sie-
dliskach Alopecuretum pratensis. Poza tym omawiany zespół zajmuje 
obszary położone w dalszej odległości od koryta rzecznego, dobrze 
naświetlone, w oddaleniu od zadrzewień, a także podnóża wydm śród-
lądowych, czego przykładem są stanowiska w okolicach Bobrka.

Ryc. 60. Rozmieszczenie badanych fitocenoz zespołu Arrhenatheretum elatioris na obsza-
rze Doliny Górnej Wisły
Fig. 60. Distribution of surveyed Arrhenatheretum elatioris phytocoenoses in the area of 
Upper Vistula Valley

Bogactwo gatunkowe zespołu Arrhenatheretum elatioris waha się 
od 14 do 33 gatunków w płacie. Wartość wskaźnika różnorodności 
Shannona w tym zespole wynosi od 3,623 do 4,893. Wskaźnik różno-
rodności Simpsona mieści się w przedziale od 0,908 do 0,961 (Tab. 22). 

Dominantem zespołu, a zarazem jedynym gatunkiem osiągającym 
V stopień stałości, jest Arrhenatherum elatius; ponadto dużym udziałem 
charakteryzują się inne gatunki łąk świeżych, do których należą m.in.: 
Centaurea jacea, Holcus lanatus, Poa pratensis i Vicia cracca. W składzie 
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gatunkowym zaznacza się niekiedy udział gatunków muraw bliźnicz-
kowych oraz muraw napiaskowych.

Tabela 22. Wartości wskaźników różnorodności gatunkowej w poszczególnych zdjęciach 
fitosocjologicznych dla zespołu Arrhenatheretum elatioris
Table 22. Values of species diversity indicators in individual relevès for Arrhenatheretum 
elatioris

Numer zdjęcia / 
Relevè No

Wskaźnik Shannona-Wienera / 
Shannon-Wiener index

Wskaźnik Simpsona / 
Simpson index

Liczba gatunków w zdjęciu / 
No of species

1 4,130 0,935 20
2 3,372 0,887 12
3 4,145 0,935 20
4 4,173 0,936 21
5 4,330 0,942 23
6 3,869 0,919 17
7 4,127 0,930 21
8 4,197 0,936 21
9 3,623 0,908 14

10 4,490 0,948 26
11 4,359 0,945 23
12 4,214 0,939 21
13 4,175 0,939 20
14 4,040 0,929 19
15 4,392 0,946 24
16 4,331 0,944 23
17 4,096 0,933 20
18 4,738 0,957 30
19 4,265 0,940 22
20 4,814 0,959 32
21 4,080 0,932 19
22 3,825 0,922 16
23 4,037 0,931 19
24 4,436 0,947 25
25 4,893 0,961 33
26 4,588 0,951 28

Płaty omawianego zespołu zostały poddane analizie klasyfikacyjnej 
wraz z fitocenozami podobnego pod względem fizjonomii zespołu Tana-
ceto-Arrhenatheretum, który został opisany w kolejnym podrozdziale 
(Ryc. 61). Wyniki analiz numerycznych (Ryc. 61, 62) wskazują na zde-
cydowaną odmienność obu jednostek. Co więcej, pozwoliły wyróżnić 
w zespole Arrhenatheretum elatioris dwa warianty siedliskowe. Pierwszy 
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z nich – wariant typowy – reprezentuje najczęściej spotykany typ łąk 
rajgrasowych, natomiast drugi – wariant Dianthus deltoides, Holcus 
mollis – wyróżnia się obecnością gatunków z klasy Koelerio-Corynepho-
retea i występuje u podnóży wydm śródlądowych. 

Ryc. 61. Wynik analizy klasyfikacyjnej dla zdjęć fitosocjologicznych zespołów Arrhena-
thereterum elatioris i Tanaceto-Arrhenatheretum 
Fig. 61. Result of cluster analysis for surveyed patches of Arrhenatheretum elatioris and 
Tanaceto-Arrhenatheretum

Ryc. 62. Wyniki PCA dla zbioru zdjęć zespołu Arrhenatheretum elatioris
Fig. 62. Result of PCA for relevès of Arrhenatheretum elatioris
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4.2.22. Tanaceto vulgaris-Arrhenatheretum elatioris Fischer ex Ellmauer in
Mucina et al. 1993

Załącznik 22 / Appendix 22

Łąki o charakterze ruderalnym, stanowiące formę pośrednią między 
łąką rajgrasową a ruderalnym zespołem Tanaceto-Artemisietum. 
Występują na siedliskach antropogenicznych, porzuconych polach 
uprawnych i wałach przeciwpowodziowych; spotykane są głównie we 
wschodniej części Doliny Górnej Wisły (Ryc. 63). 

Ryc. 63. Rozmieszczenie badanych fitocenoz zespołu Tanaceto-Arrhenatheretum elatioris 
na obszarze Doliny Górnej Wisły
Fig. 63. Distribution of surveyed Tanaceto-Arrhenatheretum elatioris phytocoenoses in the 
area of Upper Vistula Valley

Bogactwo gatunkowe zespołu Tanaceto-Arrhenatheretum elatioris 
waha się od 17 do 29 gatunków w płacie. Wartość wskaźnika różno-
rodności Shannona w tym zespole wynosi od 3,885 do 4,675. Wskaźnik 
różnorodności Simpsona mieści się w przedziale od 0,923 do 0,955 
(Tab. 23).

Fitocenozy zespołu charakteryzują się dominacją Arrhenatherum 
elatius. Oprócz tego duży udział mają gatunki łąkowe, m.in.: Galium 
mollugo, Poa pratensis, Centaurea jacea; duży udział ma także Agrostis 
capillaris. W składzie gatunkowym zaznacza się stały udział przed-
stawicieli klas Artemisietea oraz Agropyretea, które wyróżniają oma-
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wianą jednostkę. Badane płaty można podzielić na dwie wyraźne grupy 
(Ryc. 61, 64). Pierwsza z nich (zdjęcia 1–3) charakteryzuje się większym 
podobieństwem do zespołu Arrhentheretum elatioris. Pozostałe zdjęcia 
fitosocjologiczne nawiązują do zbiorowisk z klasy Artemisietea vulgaris.

Tabela 23. Wartości wskaźników różnorodności gatunkowej w poszczególnych zdjęciach 
fitosocjologicznych dla zespołu Tanaceto-Arrhenatheretum elatioris
Table 23. Values of species diversity indicators in individual relevès for Tanaceto-Arrhen-
atheretum elatioris

Numer zdjęcia / 
Relevè No

Wskaźnik Shannona-Wienera / 
Shannon-Wiener index

Wskaźnik Simpsona / 
Simpson index

Liczba gatunków w zdjęciu / 
No of species

1 4,675 0,955 29

2 4,187 0,934 21

3 4,689 0,955 29

4 3,885 0,923 17

5 4,158 0,937 20

6 3,962 0,927 18

7 4,020 0,926 19

8 4,579 0,952 27

Ryc. 64. Wynik PCA dla Tanaceto-Arrhenatheretum elatioris
Fig. 64. Result of PCA for relevès of Tanaceto-Arrhenatheretum elatioris
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4.2.23. Zbiorowisko Poa pratensis-Festuca rubra Fijałk. 1962 

Załącznik 23 / Appendix 23

Fitocenozy zbiorowiska Poa pratensis-Festuca rubra kontaktują się 
przestrzennie z płatami Alopecuretum pratensis, występują jednak 
w miejscach uboższych i mniej wilgotnych, podlegających okresowemu 
przesuszeniu. Na badanym obszarze zidentyfikowane zostały w pobliżu 
koryta Wisły, w okolicach Zabrzegu, Mętkowa, Rozkochowa i Gorzowa 
(Ryc. 65).

Ryc. 65. Rozmieszczenie badanych płatów zbiorowiska Poa pratensis-Festuca rubra na ob-
szarze Doliny Górnej Wisły
Fig. 65. Distribution of surveyed phytocoenoses of Poa pratensis-Festuca rubra commu-
nity in the area of Upper Vistula Valley

Bogactwo gatunkowe zbiorowiska Poa pratensis-Festuca rubra waha 
się od 16 do 24 gatunków w płacie. Wartość wskaźnika różnorodności 
Shannona w tym zespole wynosi od 3,726 do 4,328, natomiast wartość 
wskaźnika różnorodności Simpsona mieści się w przedziale od 0,913 do 
0,941 (Tab. 24).

Z dendrogramu analizy klasyfikacyjnej (Ryc. 66) wynika, że fito-
cenozy zaliczone do zbiorowiska Poa pratensis-Festuca rubra są zróżni-
cowane w dwóch grupach, które różni obecność m.in.: Leucanthemum 
vulgare oraz Anthoxanthum odoratum i Luzula campestris (Ryc. 67).



— 85 —

Tabela 24. Wartości wskaźników różnorodności gatunkowej w poszczególnych zdjęciach 
fitosocjologicznych dla zbiorowiska Poa pratensis-Festuca rubra
Table 24. Values of species diversity indicators in individual relevès for Poa pratensis-
Festuca rubra community

Numer zdjęcia / 
Relevè No

Wskaźnik Shannona-Wienera / 
Shannon-Wiener index

Wskaźnik Simpsona / 
Simpson index

Liczba gatunków w zdjęciu / 
No of species

1 4,305 0,940 23
2 3,740 0,913 16
3 4,328 0,940 24
4 3,726 0,913 15
5 4,242 0,941 21

Ryc. 66. Wynik klasyfikacji numerycznej dla zbiorowiska Poa pratensis-Festuca rubra
Fig. 66. Result of cluster analysis for surveyed patches of Poa pratensis-Festuca rubra
community

Ryc. 67. Wyniki PCA dla zbioru zdjęć zbiorowiska Poa pratensis-Festuca rubra
Fig. 67. Result of PCA for relevès of Poa pratensis-Festuca rubra community
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4.2.24. Anthoxantho-Agrostietum capillaris Silinger 1933 em. Jurko 1969

Załącznik 24 / Appendix 24

Zbiorowisko z dominacją Agrostis capillaris i Anthoxanthum odo-
ratum oraz dużym udziałem innych traw, decydujących o jego fizjo-
nomii. Na badanym terenie występuje na siedliskach świeżych, a także 
na grzbietach wałów przeciwpowodziowych oraz w dolnych partiach 
wydm śródlądowych. Zwykle w obrębie fitocenoz prowadzony jest eks-
tensywny wypas bydła. W Dolinie Górnej Wisły płaty zespołu stwier-
dzono w okolicach: Bobrka, Oświęcimia, Brzezinki, Gromca, Brosz-
kowic, Spytkowic, Zabrzegu, Mętkowa, Strumienia, Jedliny, Kaniowa, 
Rozkochowa oraz Grzawy (Ryc. 68).

Ryc. 68. Rozmieszczenie badanych fitocenoz Anthoxantho-Agrostietum capillaris na ob-
szarze Doliny Górnej Wisły
Fig. 68. Distribution of surveyed Anthoxantho-Agrostietum capillaris phytocoenoses in 
the area of Upper Vistula Valley

Bogactwo gatunkowe zespołu Anthoxantho-Agrostietum capillaris 
waha się od 15 do 28 gatunków w płacie. Wartość wskaźnika różnorod-
ności Shannona wynosi od 3,723 do 4,641, a wskaźnik Simpsona mieści 
się w przedziale od 0,915 do 0,955 (Tab. 25).

Analizy klasyfikacyjna oraz numeryczna (Ryc. 69, 70) pozwoliły na 
wyróżnienie w obrębie badanego zespołu dwóch wariantów, których 
fitocenozy różnią się pod względem zajmowanego siedliska. Wariant 
typowy charakteryzuje się dominującą Agrostis capillaris i występuje 
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na siedliskach stosunkowo ubogich. Wariant żyźniejszy wyróżnia się 
dużym udziałem Trisetum flavescens i wykształca się w efekcie eksten-
sywnego wypasu bydła w obrębie łąk kośnych.

Tabela 25. Wartości wskaźników różnorodności gatunkowej w poszczególnych zdjęciach 
fitosocjologicznych Anthoxantho-Agrostietum capillaris
Table 25. Values of species diversity indicators in individual relevès for Anthoxantho-
-Agrostietum capillaris

Numer zdjęcia / 
Relevè No

Wskaźnik Shannona-Wienera / 
Shannon-Wiener index

Wskaźnik Simpsona / 
Simpson index

Liczba gatunków w zdjęciu / 
No of species

1 4,121 0,934 20
2 3,723 0,915 15
3 4,806 0,959 32
4 3,436 0,899 12
5 4,641 0,955 28
6 3,859 0,921 17
7 4,085 0,931 20
8 4,024 0,929 19
9 4,044 0,931 19

10 4,336 0,943 23
11 3,918 0,926 17
12 3,857 0,920 17
13 4,105 0,933 20
14 3,636 0,910 14
15 4,003 0,930 18
16 4,194 0,936 21
17 4,053 0,927 20

Ryc. 69. Wynik klasyfikacji numerycznej dla zespołu Anthoxantho-Agrostietum capillaris
Fig. 69. Result of cluster analysis for surveyed patches of Anthoxantho-Agrostietum capillaris
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Ryc. 70. Wyniki PCA dla zbioru zdjęć zespołu Anthoxantho-Agrostietum capillaris
Fig. 70. Result of PCA for relevès of Anthoxantho-Agrostietum capillaris

4.2.25. Zbiorowisko Juncus effusus 

Załącznik 25 / Appendix 25

Zbiorowisko z panującym sitem rozpierzchłym, zajmujące siedliska 
z okresowo stagnującą wodą. Ze względu na dominację Juncus effusus 
charakteryzuje się strukturą kępkowo-dolinkową. Fitocenozy zbioro-
wiska odnotowano w okolicach: Mętkowa, Dankowic, Goczałkowic- 
-Zdroju, Oświęcimia, Zabrzegu oraz Jedliny (Ryc. 71).

Bogactwo gatunkowe zbiorowiska waha się od 9 gatunków w postaci 
zubożałej, na przesuszonym siedlisku, do 23 gatunków w płacie repre-
zentującym postać typowo wykształconą. Wartość wskaźnika różnorod-
ności Shannona mieści się w przedziale od 2,978 do 4,364, a wartość 
wskaźnika różnorodności Simpsona – od 0,853 do 0,944 (Tab. 26). 
W badanym zbiorowisku można wyróżnić dwa warianty zróżnicowane 
pod względem składu gatunkowego: wariant z Lysimachia vulgaris oraz 
wariant zdegenerowany z Tanacetum vulgare. Fitocenozy wariantu zubo-
żałego na wykresie analizy PCA (Ryc. 73) mieszczą się w pobliżu głównej 
osi ordynacyjnej, natomiast pozostałe zdjęcia rozłożone są wzdłuż gra-
dientu w zależności od występujących gatunków – w części prawej 
związane z siedliskami wilgotnymi, w części lewej – związane z siedli-
skami łąk świeżych.
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Ryc. 71. Rozmieszczenie badanych płatów zbiorowiska Juncus effusus na obszarze Doli-
ny Górnej Wisły
Fig. 71. Distribution of surveyed phytocoenoses of Juncus effusus community in the area 
of Upper Vistula Valley

Tabela 26. Wartości wskaźników różnorodności gatunkowej w poszczególnych zdjęciach 
fitosocjologicznych zbiorowiska Juncus effusus
Table 26. Values of species diversity indicators in individual relevès for Juncus effusus 
community

Numer zdjęcia / 
Relevè No

Wskaźnik Shannona-Wienera / 
Shannon-Wiener index

Wskaźnik Simpsona / 
Simpson index

Liczba gatunków w zdjęciu / 
No of species

1 4,364 0,944 23

2 3,861 0,919 17

3 3,048 0,869 9

4 3,115 0,868 10

5 2,978 0,853 9

6 3,896 0,922 17

7 3,492 0,891 13

8 3,947 0,921 18



Ryc. 72. Wynik klasyfikacji numerycznej dla zbiorowiska Juncus effusus
Fig. 72. Result of cluster analysis for surveyed patches of Juncus effusus community

Ryc. 73. Wyniki PCA dla zbioru zdjęć zbiorowiska Juncus effusus
Fig. 73. Result of PCA for relevès of Juncus effusus community
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5. Dyskusja oraz znaczenie roślinności
Doliny Górnej Wisły w ochronie przyrody

Zbiorowiska dolin rzecznych ze względu na zmienne warunki sie-
dliskowe cechują się dużą różnorodnością biologiczną (Krzywonos, 
Kochanowska 1991; Kryszak, Kryszak 2007). Obszar badań charak-
teryzuje duże zróżnicowanie roślinności łąkowej i ziołoroślowej, obej-
mujące 19 zespołów i 6 zbiorowisk roślinnych. W Dolinie Górnej Wisły 
występują fitocenozy typowe zarówno dla siedlisk świeżych, jak i wil-
gotnych oraz mokrych. 

Głównymi czynnikami różnicującymi roślinność łąkową i ziołoro-
ślową na badanym obszarze są: rzeźba terenu, położenie zbiorowisk 
względem odległości od koryta rzeki, warunki hydrologiczne i sposób 
użytkowania, co potwierdzają badania przeprowadzone w dolinach 
innych rzek Polski (Herbich, Górski 1993; Kucharski 1996; Niedź-
wiecki i in. 2002; Kucharski, Kopeć 2014).

Zbiorowiska łąkowe jako układy półnaturalne zależne są od gospo-
darki człowieka i wykonywanych przez niego zabiegów pratotech-
nicznych, takich jak: nawożenie, koszenie, wypas czy też melioracja 
(Grynia 1987; Barabasz 1994, 1997; Kryszak i in. 2004a), co ma 
wyraźne odzwierciedlenie w Dolinie Górnej Wisły. Zmiany kierunku 
sposobu użytkowania zbiorowisk łąkowych lub zaniechanie wyko-
nywania odpowiednich zabiegów prowadzą do zubożenia składu flo-
rystycznego, przemian ilościowych oraz zaniku lub zmniejszenia roli 
gatunków charakterystycznych w płatach. Odnotowuje się również 
wzrost udziału w runi gatunków małowartościowych z gospodarczego 
punktu widzenia oraz roślin synantropijnych, z tego też względu takie 
łąki często podlegają podsiewaniu. Efektem zmian w użytkowaniu 
może być więc przebudowa zbiorowisk łąkowych w kierunku innych 
zbiorowisk, np. ziołorośli, lub wytworzenia postaci kadłubowej danego 
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zbiorowiska (Grynia 1975; Olaczek 1976; Prończuk 1976; Kornaś, 
Dubiel 1991; Niedźwiedzki i in. 2002; Schalitz i in. 2007). Z badanego 
obszaru opisano zarówno fitocenozy typowe, dobrze wykształcone, jak 
i postacie zubożałe oraz zdominowane przez gatunki obce. Powstały one 
na terenach, na których zaprzestano gospodarki łąkowej lub też wyko-
nywano ją w sposób nieprawidłowy, co w pełni potwierdza powyższe 
wnioski.

Na obszarze Doliny Górnej Wisły nieleśne zbiorowiska roślinne 
wykazują układ pasowy, w zależności od odległości od koryta rzeki 
i ukształtowania terenu. Jest to zgodne z obserwacjami innych autorów 
(Kucharski 1996; Gamrat i in. 2010; Fornal-Pieniak, Wysocki 2011; 
Kozłowska, Burs 2013). 

Spośród wszystkich zidentyfikowanych zbiorowisk największe 
powierzchnie w Dolinie Górnej Wisły zajmują płaty Alopecuretum pra-
tensis. Również w innych regionach Polski stanowią one dominujące 
zbiorowisko nieleśne nizinnych dolin rzecznych na żyznych glebach 
teras zalewowych (Urban, Grzywna 2003; Gamrat i in. 2010; Kotańska 
i in. 2016). Według Kucharskiego (1999), Alopecuretum pratensis jest 
jednym z najszerzej rozpowszechnionych typów łąk wilgotnych w Polsce 
i stanowi trwały składnik ich szaty roślinnej, pod warunkiem regu-
larnego użytkowania (Kucharski 1996). 

Zbiorowiska łąk świeżych w dolinach rzecznych zajmują obszary 
mniej wilgotne i bardziej oddalone od koryta rzecznego. Często 
powstają także w efekcie zmian warunków hydrologicznych, np. zwią-
zanych z budową wałów przeciwpowodziowych lub melioracją. Obni-
żenie poziomu wód gruntowych ma wpływ na przesuszenie i przekształ-
canie się zbiorowisk roślinnych, na co zwracają uwagę Borysiak (1994), 
Kryszak, Grynia (2005) oraz Gamrat, Burczyk (2007). Z obszaru Doliny 
Górnej Wisły odnotowano 3 zbiorowiska roślinne, należące do grupy łąk 
świeżych: Arrhenatheretum elatioris, Tanaceto-Arrhenatheretum elatioris 
oraz zbiorowisko Poa pratensis-Festuca rubra. Występują one najczę-
ściej w Dolinie Górnej Wisły na siedliskach świeżych, okresowo przesu-
szanych, zwłaszcza na lokalnych wyniesieniach terenu oraz wałach prze-
ciwpowodziowych. Spotykane są także na siedliskach łąk wilgotnych 
zmienionych przez meliorację (Kryszak i in. 2006; Szydłowska 2009). 

Na siedliskach przesuszonych, w obrębie piaszczystej równiny tera-
sowej, odnotowano płaty Anthoxantho-Agrostietum. Zbiorowisko to 
może powstawać w wyniku nieprawidłowej gospodarki w obrębie łąk 
świeżych, co ma związek z wykorzystywaniem ich na potrzeby eks-
tensywnego wypasu. Kucharski, Michalska-Hejduk (1994b) oraz 
Kucharski (1999) zwracają uwagę, że ekstensywny wypas prowadzony 
w obrębie łąk przyczynia się do zwiększenia udziału Agrostis capillaris 
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i Anthoxanthum odoratum. Omawiany zespół dotychczas był podawany 
głównie z obszarów górskich Karpat (Wilczek 2006) oraz Polski pół-
nocnej (Załuski 1987), a jego obecność w Kotlinie Oświęcimskiej może 
mieć związek z przynależnością fizyczno-geograficzną tego obszaru do 
Karpat (Solon i in. 2018).

W obniżeniach terenu, na siedliskach wilgotnych z okresowo sta-
gnującą wodą, wykształcają się płaty zespołów Scirpetum silvatici, Cir-
sietum rivularis oraz zbiorowiska Filipendula ulmaria, które odno-
towano również wzdłuż rowów melioracyjnych. Cirsietum rivularis 
jest typowym zbiorowiskiem obszarów górskich i wyżynnych, nie 
występuje w niższym biegu Wisły (Matuszkiewicz 2011). Za jego wika-
riant w Polsce niżowej jest uważany zespół Angelico-Cirsietum oleracei 
R.Tx. 1937 em. Oberd. 1967 (Matuszkiewicz 2011). Z obszaru Doliny 
Górnej Wisły Angelico-Cirsietum było podawane przez Żarnowca i in. 
(2012), którzy odnotowali niewielkie płaty tego zespołu, zlokalizowane 
przy zachodniej granicy projektowanego zespołu przyrodniczo-kra-
jobrazowego „Stare Wiślisko”. Zespół Angelico-Cirsietum oleracei nie 
został potwierdzony w trakcie badań, co może być spowodowane zanie-
chaniem użytkowania łąk na tym terenie i ich zarastaniem przez zarośla 
wierzbowe. Generalnie zespół ten jest uznawany za zanikający, z uwagi 
na intensyfikację użytkowania łąk (Matuszkiewicz 2011). 

Dyskusyjna jest klasyfikacja ziołorośli z dominacją Filipendula 
ulmaria występujących w Dolinie Górnej Wisły. Być może reprezentują 
one zespoły Lythro-Filipenduletum ulmariae Hadač et al. 1997 oraz 
Lysimachio vulgaris-Filipenduletum Bal.-Tul. 1978 jako ich kadłubowe 
postacie. Pomiędzy analizowanymi płatami nie stwierdzono jednak 
jednoznacznych różnic siedliskowych, a obecność gatunków diagno-
stycznych dla zespołów jedynie w pojedynczych płatach i z niewielkim 
pokryciem nie jest, zdaniem autorów, argumentem za przynależnością 
do któregokolwiek zespołu z rzędu Filipendulion. Przemawia za tym 
także niewielka liczba płatów objętych badaniami oraz ich dynamiczny 
charakter jako elementu ciągu sukcesyjnego. Z tego też względu ana-
lizowane płaty zdecydowano się opisać łącznie jako zbiorowisko Fili-
pendula ulmaria. Zbliżone układy wymagają jednak dalszych badań, nie 
tylko na obszarze Doliny Górnej Wisły, na co zwracał uwagę Matusz-
kiewicz (2011).

Wzdłuż koryt rzek i potoków na omawianym terenie występują 
wąskie pasy ziołorośli, reprezentujących zespoły: Urtico-Calystegietum 
sepium, Anthriscetum sylvestris, Phalarido-Petasitetum hybridi, Urti-
co-Aegopodietum podagrariae oraz Chaerophylletum aromatici. Podobne 
układy stwierdzono w badaniach Gamrat i in. (2010) oraz Brzega (1983). 
Stanowią stadia sukcesyjne nieużytkowanych łąk lub też mogą być 
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związane z cyklami sukcesyjnymi aluwiów nadrzecznych, jak w przy-
padku Phalarido-Petasiteteum, który to zespół jest często spotykany 
także na żwirowiskach w górnych partiach Wisły (Matuszkiewicz 2011; 
Wilczek i in. 2015). W Dolinie Górnej Wisły płaty zespołu Phalari-
do-Petasitetum hybridi zajmują siedliska w sąsiedztwie szuwarów, lasów 
łęgowych, zarośli wierzbowych; występują też w miejscach zwalczania 
Reynoutria japonica. Dzięki tej obserwacji można przypuszczać, że fito-
cenozy Phalarido-Petasitetum hybrydi są często zarastane przez Rey-
noutria japonica, a  pierwotnie zajmowały znacznie większy areał na 
badanym terenie niż obecnie.

Wątpliwości autorów wzbudziła przynależność płatów zaklasyfiko-
wanych jako Lamio albi-Conietum maculati. Jest to zespół silnie nitro-
filny; typowe jest jego występowanie na takich siedliskach, jak kom-
postownie czy miejsca gromadzenia obornika (Matuszkiewicz 2011). 
Na badanym obszarze występuje przede wszystkim nad rzekami i na 
dawnych stawach, gdzie zalega duża warstwa butwiny, czyli również 
w miejscach intensywnego gromadzenia się materii organicznej 
i bogatych w azot. 

Spośród wszystkich badanych jednostek na omawianym terenie 
najmniejszą powierzchnię zajmują fitocenozy zespołu Ranunculo-Alo-
pecuretum geniculati, występujące w zagłębieniach umożliwiających 
okresową stagnację wody. Badania Musiała (2011) oraz Malinowskiego 
i in. (2012) potwierdzają występowanie płatów tego zespołu w miej-
scach dłużej zalewanych. Stachnowicz (2012) zwraca uwagę na występo-
wanie Ranunculo-Alopecuretum geniculati w miejscach poddanych stałej 
antropopresji, czyli umiarkowanemu wydeptywaniu i wyjeżdżaniu na 
drogach gruntowych, ścieżkach i przydrożach; w Dolinie Górnej Wisły 
fitocenozy zespołu notowano m.in. na rzadko uczęszczanej drodze śród-
polnej, umożliwiającej dojazd do pól uprawnych i kompleksów łąk.

5.1. Różnorodność gatunkowa badanych zbiorowisk

W badanych zbiorowiskach łąkowych i ziołoroślowych odnotowano 
łącznie 340 gatunków roślin, w tym 283 gatunki w zbiorowiskach 
łąkowych oraz 190 gatunków w zbiorowiskach ziołoroślowych.

Dla poszczególnych fitocenoz obliczono wartości średnie, mini-
malne i maksymalne dla wskaźników różnorodności gatunkowej oraz 
bogactwa gatunkowego – liczby gatunków w zdjęciu (S).

W analizie pominięto jednostki charakteryzowane jednym zdjęciem 
fitosocjologicznym, ze względu na ich niską wartość wynikową i moż-
liwość zaburzenia ogólnego obrazu. 
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Zbiorowiskami charakteryzującymi się największą różnorodnością 
gatunkową, a także największym bogactwem gatunkowym w Dolinie 
Górnej Wisły są zespoły Tanaceto-Arrhenatheretum elatioris oraz Arr-
henatheretum elatioris. W pierwszym z tych zespołów dużym udziałem 
wykazują się jednak gatunki o charakterze synantropijnym. 

Najbardziej ubogie i najmniej różnorodne okazały się fitocenozy 
zbiorowiska Reynoutria japonica; ma to związek z wysoką konkuren-
cyjnością budującego je gatunku inwazyjnego (Chmura i in. 2015). 
Wartość średnich wskaźnika Shannona-Wienera mieści się w przedziale 
od 2,106 do 4,269, w przypadku wskaźnika Simpsona – od 0,720 do 
0,936, natomiast bogactwo gatunkowe wynosi od 6 do 23 gatunków 
(Tab. 27).

Tabela 27. Wartości wskaźników różnorodności gatunkowej oraz bogactwa gatunkowe-
go dla badanych jednostek fitosocjologicznych
Table 27. Values of indicators of species diversity and species richness for the studied 
phytosociological units

Jednostka fitosocjologiczna / 
Phytosociolological units

Wskaźnik Shannona-Wienera / 
Shannon-Wiener index

Wskaźnik Simpsona / 
Simpson index

Liczba 
gatunków 
w zdjęciu / 

No of species

min. max x̄ min. max x̄ min. max x̄

Alopecuretum pratensis 2,373 4,329 3,425 0,781 0,942 0,886 6 23 13

Anthoxantho-Agrostietum 3,436 4,806 4,049 0,899 0,959 0,929 12 32 20

Anthriscetum sylvestris 2,623 3,849 3,379 0,812 0,918 0,885 7 17 13

Arrhenatheretum elatioris 3,372 4,893 4,221 0,887 0,961 0,936 12 33 22

Calystegio-Impatientetum 2,582 3,867 3,199 0,811 0,921 0,872 7 17 11

Chaerophylletum aromatici 3,152 4,469 3,834 0,873 0,947 0,915 10 25 17

Cirsietum rivularis 3,230 4,502 3,884 0,878 0,950 0,919 11 25 18

Cuscuto-Calystegietum 3,253 3,711 3,514 0,881 0,916 0,900 11 15 13

Geranio phaei-Urticetum 3,298 3,523 3,411 0,888 0,903 0,896 11 13 12

Impatientetum parviflorae 3,005 3,082 3,033 0,863 0,867 0,865 9 10 9
Lamio albi-Conietum
maculati

3,324 3,672 3,479 0,893 0,915 0,900 11 14 13

Phalarido-Petasitetum 2,575 4,062 3,372 0,806 0,931 0,885 7 19 13

Potentilletum reptantis 2,946 4,175 3,464 0,848 0,934 0,889 9 21 14

Ranunculo-Alopecuretum 2,608 3,809 3,097 0,813 0,917 0,856 7 16 11

Rudbeckio-Solidaginetum 1,732 3,964 3,042 0,644 0,925 0,845 4 18 10

Scirpetum sylvatici 2,531 4,025 3,153 0,796 0,927 0,864 7 19 11

Tanaceto-Arrhenatheretum 3,885 4,689 4,269 0,923 0,955 0,939 17 29 23
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Jednostka fitosocjologiczna / 
Phytosociolological units

Wskaźnik Shannona-Wienera / 
Shannon-Wiener index

Wskaźnik Simpsona / 
Simpson index

Liczba 
gatunków 
w zdjęciu / 

No of species

min. max x̄ min. max x̄ min. max x̄

Urtico-Aegopodietum 2,575 3,500 3,099 0,806 0,899 0,865 7 13 10

Zb. Filipendula ulmaria 3,085 4,202 3,532 0,854 0,936 0,896 10 21 14

Zb. Juncus effusus 2,978 4,364 3,588 0,853 0,944 0,898 9 23 15

Zb. Poa pratensis-F. rubra 3,726 4,328 4,068 0,913 0,941 0,929 15 24 20

Zb. Reynoutria japonica 0,811 3,211 2,186 0,375 0,875 0,720 2 11 6

Urtico-Calystegietum 1,287 2,576 2,106 0,704 0,915 0,857 4 15 10

min. 2,106 min. 0,720 min. 6

max 4,269 max 0,939 max 20

W Dolinie Górnej Wisły zbiorowiska łąkowe charakteryzują się 
wyższym bogactwem gatunkowym oraz wyższymi wartościami wskaź-
ników różnorodności gatunkowej niż zbiorowiska ziołoroślowe (Tab. 28).

Tabela 28. Średnie wartości wskaźników Shannona-Wienera i Simpsona oraz bogactwa 
gatunkowego z podziałem na zbiorowiska ziołoroślowe i łąkowe
Table 28. Average values of Shannon-Wiener and Simpson indices and species richness 
divided into herb and meadow communities

Zbiorowiska / 
Communities

Średni wskaźnik 
Shannona-Wienera / 

Average Shannon- 
Wiener index

Średni wskaźnik 
Simpsona / 

Average Simpson 
index

Średnia 
liczba gatunków / 

Average No of species

Zbiorowiska ziołoroślowe 3,189 0,870 12

Zbiorowiska łąkowe 3,750 0,906 17

Tak więc jeśli chodzi o ochronę różnorodności gatunkowej, wskazana 
jest kontynuacja tradycyjnej gospodarki łąkowej, mającej na celu zacho-
wanie roślinności łąkowej w krajobrazie Doliny Górnej Wisły.

5.2. Siedliska przyrodnicze o znaczeniu europejskim na terenie 
Doliny Górnej Wisły

Na badanym terenie występują dwa typy siedlisk o znaczeniu euro-
pejskim, które wraz z identyfikatorami fitosocjologicznymi przedsta-
wiono w tabeli 29.

cd. tab. 27
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Tabela 29. Typy siedlisk przyrodniczych wymagających ochrony w formie Natura 2000 
i ich identyfikatory fitosocjologiczne w Dolinie Górnej Wisły
Table 29. Types of natural habitats requiring protection in the form of ‘Natura 2000’ 
areas and their phytosociological identifiers in the Upper Vistula Valley

Kod siedliska / 
Habitat code

Nazwa siedliska / 
Habitat name

Identyfikatory fitosocjologiczne / 
Phytosociological ID

6430 ziołorośla górskie i ziołorośla 
nadrzeczne

Cuscuto-Calystegietum sepium 
Urtico-Calystegietum sepium

6510 niżowe i górskie świeże łąki 
użytkowane ekstensywnie

Arrhenatheretum elatioris

zbiorowisko 
Poa pratensis-Festuca rubra 

Na badanym terenie kwestią dyskusyjną jest uznanie wszystkich 
zbiorowisk reprezentujących związek Arrhenatherion za identyfikatory 
siedliska 6510 na obszarze Doliny Górnej Wisły. Z pewnością za iden-
tyfikatory nie można uznać płatów Tanaceto-Arrhenatheretum, stano-
wiących łąki o charakterze ruderalnym (Kucharski 2014). Podobnie 
płaty o typowym dla Arrhenatheretum elatioris składzie gatunkowym 
na omawianym obszarze wykształcają się przede wszystkim na wałach 
przeciwpowodziowych, usypanych na prawie całej długości Wisły. 
Typowo wykształcone fitocenozy Arrhenatheretum elatioris mają cha-
rakter zastępczy w stosunku do lasów grądowych lub mniej wilgotnych 
postaci łęgów (Duffey i in. 1974; Stosik 2018). Na siedliskach wtórnych 
– silnie przesuszonych drogach i nasypach – zbyt często koszonych 
występują ubogie fitocenozy zespołu, w których gatunki występujące 
w formie typowej zastępowane są przez gatunki uprawne wprowadzane 
przez podsiew, co potwierdzają badania Kucharskiego (1999) i Ratyń-
skiej (2001). Nie jest więc wskazana jednoznaczna identyfikacja sie-
dliska przyrodniczego 6510 tylko na podstawie analizy składu gatun-
kowego, bez uwzględnienia czynników siedliskowych, zwłaszcza topo-
graficznych.

Dla utrzymania siedliska przyrodniczego 6510 konieczna jest regu-
larna gospodarka kośna oraz pozyskiwanie biomasy i nawożenie. 
W wyniku zaniechania zabiegów pratotechnicznych następuje ini-
cjacja sukcesji wtórnej, przejawiającej się wzrostem udziału gatunków 
typowych dla ziołorośli, a w dalszej kolejności na teren porzuconych łąk 
wkraczają gatunki drzew i krzewów (Herbich 2004a). Do przekształceń 
prowadzą także zmiany w rytmie koszenia, nawożenia, zbyt inten-
sywna gospodarka czy prowadzenie wypasu. Łąki rajgrasowe są silnie 
zróżnicowane, w zależności od siedliska i sposobu użytkowania (Grynia 
1987; Barabasz 1997; Kryszak, Kryszak 2007). Forma typowa zbioro-
wiska wykształca się na siedliskach grądowych ekstensywnie użytko-
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wanych kośnie; obecnie występuje coraz rzadziej (Kucharski, Michal-
ska-Hejduk 1994a; Trąba i in. 2003; Kryszak i in. 2004a, 2004b, 2006). 
Ekstensywny wypas w płatach omawianego zespołu na obszarze Doliny 
Górnej Wisły może prowadzić do ich przekształcania się w fitocenozy 
Anthoxantho-Agrostietum capillaris. 

Łąki wilgotne w Dolinie Górnej Wisły wykształcają się na sie-
dliskach łęgów Salici-Populetum, Fraxino-Ulmetum, Fraxino-Al-
netum, które są identyfikatorami siedliska przyrodniczego 91E0 łęgi 
wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Zarzycki 1958; Herbich 
2004b; Romańczyk i in. 2016; Romańczyk, Wilczek 2019). Z kolei łąki 
świeże wykształcają się w miejscach, które naturalnie powinny być zaj-
mowane przez siedlisko przyrodnicze 9170-2 grąd subkontynentalny 
(Herbich 2004a). Zaprzestanie użytkowania łąk i dopuszczenie do suk-
cesji wtórnej może przyczynić się do odtworzenia się lasów o charak-
terze naturalnym i w efekcie zwiększenia powierzchni siedlisk przyrod-
niczych o znaczeniu europejskim. 

Siedlisko przyrodnicze 6430 nie odgrywa obecnie istotnej roli w kra-
jobrazie Doliny Górnej Wisły. Spośród jego identyfikatorów jedynie Urti-
co-Calystegietum sepium jest często spotykane, wykształca się bowiem 
nad rzekami i rowami melioracyjnymi. Prawdopodobnie inne identyfi-
katory, zwłaszcza Phalarido-Petasitetum hybrydi, występowały w prze-
szłości częściej, przede wszystkim nad większymi rzekami, obecnie 
jednak ich siedliska zajmują układy zdominowane przez gatunki inwa-
zyjne, a szczególnie Reynoutria japonica.

5.3. Występowanie gatunków chronionych w opisywanych 
zbiorowiskach roślinnych

W analizowanych zbiorowiskach na obszarze Doliny Górnej Wisły 
stwierdzono występowanie 4 gatunków chronionych roślin naczy-
niowych (Rozporządzenie 2014): Angelica archangelica, Gladiolus imbri-
catus, Dactylorhiza majalis i Matteuccia struthiopteris. Potwierdzono ich 
występowanie w 6 typach zbiorowisk roślinnych (Tab. 30).

Gatunki te stanowią niewiele ponad 1% ogółu flory budującej zbio-
rowiska łąkowe i ziołoroślowe badanego terenu. W badanych fitoce-
nozach występują rzadko i zwykle osiągają niewielkie pokrycie. Wyjątek 
stanowi Matteuccia struthiopteris, będący istotnym komponentem nie-
których fitocenoz, takich jak: Lamio albi-Conietum maculati, Urtico-Ca-
lystegietum sepium oraz zbiorowiska Reynoutria japonica.

Pod względem obecności gatunków chronionych zbiorowiska pół-
naturalne omawianego obszaru są znacznie uboższe niż zbiorowiska 
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leśne, w stosunku do których niejednokrotnie mają charakter zastępczy 
(Wilczek 1998; Romańczyk i in. 2016; Romańczyk, Wilczek 2019). 

Tabela 30. Udział chronionych gatunków roślin w zbiorowiskach łąkowych i ziołoroślo-
wych Doliny Górnej Wisły wyrażony jako stopień stałości lub liczba wystąpień wraz ze 
współczynnikiem pokrycia
Table 30. Share of legal protected plant species in the meadow and herb communities of 
the Upper Vistula Valley. It is expressed as the degree or number of occurrences together 
with the coverage ratio
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Angelica archangelica . . . . 183 .

Gladiolus imbricatus . . . . . 11

Dactylorhiza majalis . . . 12 . .

Matteucia struthiopteris I684 I234 11250 . . .

5.4. Gatunki obce w wyróżnionych zbiorowiskach

Załączniki 26, 27 / Appendix 26, 27

Na badanym terenie odnotowano zbiorowiska ziołoroślowe z dużym 
udziałem gatunków inwazyjnych. Należą do nich przede wszystkim: 
Impatientetum parviflorae, Rudbeckio-Solidaginetum, zbiorowisko Rey-
noutria japonica oraz Calystegio sepium-Impatientetum glanduliferae. 
Zajmują one znaczne powierzchnie, zwłaszcza na siedliskach sąsia-
dujących z korytami rzecznymi lub w zacienionych okrajkach łęgów 
i grądów. Występowanie gatunków obcych w tego typu siedliskach 
notowano również w wielu innych dolinach rzecznych na terenie kraju 
(m.in.: Święs 1994; Chmura, Sierka 2007; Kołaczkowska 2010; Tokar-
ska-Guzik i in. 2012), także na obszarze Karpat i kotlin podkarpackich 
(Wilczek i in. 2015; Wróbel 2015, 2017).

Gatunki inwazyjne wnikają najczęściej na obszary znacznie prze-
kształcone rolniczo (Kucharski, Chmielecki 2017), na których antro-
popresja jest nasilona. Inwazja Solidago canadensis postępuje nato-
miast wraz z zaniechaniem użytkowania łąk, co potwierdzają również 
badania Wróbla (2017). Na badanym terenie znaczne powierzchnie łąk, 
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na których rozprzestrzeniły się nawłocie, zlokalizowane są w okolicach 
Strumienia (tzw. Łąki Myszkowskie), w południowo-zachodniej części 
Doliny Górnej Wisły. 

W trakcie badań stwierdzono występowanie 46 gatunków opisanych 
we florze Polski jako gatunki obce; zgodnie z Tokarską-Guzik i in. (2012), 
12 z nich uznaje się za gatunki inwazyjne. Obecność gatunków obcych 
w zbiorowiskach łąkowych i ziołoroślowych ma negatywne znaczenie 
dla ochrony przyrody, z uwagi na ograniczenie różnorodności fitoce-
notycznej oraz gatunkowej. Najsilniejszy wpływ na skład florystyczny 
fitocenoz wywiera tworząca zwarte agregacje Reynoutria japonica, tym 
samym ograniczając znacznie współwystępowanie innych gatunków 
roślin (Chmura i in. 2015). 

Największym udziałem kenofitów charakteryzują się płaty zbio-
rowisk ziołoroślowych: Urtico-Calystegietum sepium, Rudbeckio-Solida-
ginetum oraz zbiorowisko Reynoutria japonica, które są zdominowane 
przez gatunki obcego pochodzenia. Fitocenozy tych zbiorowisk naj-
częściej wykształcają się w bezpośrednim sąsiedztwie cieków wodnych 
i stawów lub na nieużytkowanych kośnie łąkach. Znaczną liczbę keno-
fitów notowano również w zespole Arrhenatheretum elatioris, jednak 
w tym zespole gatunki obce charakteryzują się bardzo niskim współ-
czynnikiem pokrycia (załącznik 26).

Z gatunków obcych w badanych zbiorowiskach mniejszy udział 
miały archeofity. Ich występowanie jest sporadyczne i charakteryzuje się 
niskimi współczynnikami pokrycia. Spośród nich najczęściej notowano: 
Melandrium album, Conium maculatum oraz Capsella bursa-pastoris. 
Najwięcej archeofitów stwierdzono w fitocenozach Arrhenatheretum ela-
tioris, Anthoxantho-Agrostietum i w płatach zbiorowiska Poa praten-
sis-Festuca rubra. Spotykano je często w sąsiedztwie pól uprawnych, 
niejednokrotnie na siedliskach antropogenicznych, którymi w przy-
padku Doliny Górnej Wisły są zwłaszcza wały przeciwpowodziowe. 
Grzbiet wałów często służy do rekreacji – jako ścieżki rowerowe, 
lub do transportu plonów z pól uprawnych. W ten sposób obecność 
niezalesionych wałów może przyczyniać się do rozprzestrzeniania 
gatunków obcych. 

5.5. Proponowane formy ochrony przyrody

Mimo istniejącej już na omawianym obszarze sieci obszarów chro-
nionych, scharakteryzowanych w rozdziale 3.1, zdaniem autorów, 
w odniesieniu do roślinności łąkowej i ziołoroślowej jest ona niewystar-
czająca. Przede wszystkim brak jest obszarów, których głównym celem 
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powołania byłoby zachowanie zbiorowisk łąkowych i ziołoroślowych. 
Istniejące obszary chronione zostały utworzone w celu ochrony ostoi 
ptaków, zbiorowisk leśnych lub torfowiskowych (Żarnowiec i in. 1991, 
2010, 2012; Żarnowiec, Herczek 1991; Wilczek 1998; Wilczek i in. 
2005, 2008; Romańczyk, Wilczek 2019) bądź też leżą na omawianym 
terenie jedynie fragmentarycznie. Mimo to w niektórych przypadkach 
pośrednio przyczyniają się one do zachowania roślinności łąkowej i zio-
łoroślowej, stanowiącej element niszy ekologicznej ptaków, dla których 
powołano większość obszarów Natura 2000 w Dolinie Górnej Wisły 
(Przybylska i in. 2009).

W rozdziale 3.2 przedstawiono obszary zaproponowane do ochrony 
w innych pracach dotyczących Doliny Górnej Wisły. Na podstawie 
wyników badań wytypowano kolejne obszary, szczególnie cenne ze 
względu na obecność dobrze zachowanych i zróżnicowanych płatów 
roślinności ziołoroślowej i łąkowej. Niezbędna jest ich ochrona w formie 
jednego użytku ekologicznego i trzech zespołów przyrodniczo-krajo-
brazowych. Sugeruje się także powiększenie jednego z obszarów, który 
obecnie jest projektowany jako zespół przyrodniczo-krajobrazowy 
„Stare Wiślisko” (Ryc. 74). 

Ryc. 74. Rozmieszczenie proponowanych obszarów chronionych w Dolinie Górnej
Wisły
Fig. 74. Distribution of proposed nature protected areas in the Upper Vistula Valley
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5.5.1. „Stare Wiślisko” – powiększenie projektowanego 
zespołu przyrodniczo-krajobrazowego

Mając na uwadze walory florystyczne i fitosocjologiczne roślinności 
łąkowej i ziołoroślowej oraz ich znaczenie w krajobrazie Doliny Górnej 
Wisły, proponuje się powiększyć obszar projektowanego zespołu przy-
rodniczo-krajobrazowego „Stare Wiślisko” (Żarnowiec i in. 2012) o bez-
pośrednio sąsiadujący teren, na którym w płacie wilgotnej łąki ostro-
żeniowej Cirsietum rivularis stwierdzono jedyne stanowisko Gladiolus 
imbricatus. Łąka ta zlokalizowana jest pomiędzy lasem a obszarem 
Muzeum Auschwitz-Birkenau (Ryc. 75).

Ryc. 75. Obszar projektowanego zespołu przyrodniczo-krajobrazowego „Stare Wiślisko” 
wraz z fragmentem, o który sugeruje się go powiększyć
Fig. 75. The area of the planned nature and landscape complex “Stare Wiślisko”, along 
with the fragment that is suggested to enlarge

5.5.2. Użytek ekologiczny „Ochaby”

Proponuje się objąć ochroną liczne stanowisko pióropusznika stru-
siego w Ochabach, gdzie gatunek ten występuje w zbiorowiskach zio-
łoroślowych i leśnych (Ryc. 76). Stanowisko to podlega już ochronie 
w formie pomnika przyrody (Decyzja WRN 1973), jednakże zdaniem 
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autorów forma ta nie jest wystarczająca do zapewnienia właściwego 
stanu ekosystemów, w których występuje pióropusznik. Co więcej, sta-
nowisko aktualnie nie jest chronione w całości. 

W zbiorowiskach nieleśnych Matteuccia struthiopteris stwierdzono 
w płatach Urtico-Calystegietum sepium, Lamio albi-Conietum maculati 
oraz zbiorowiska Reynoutria japonica. Ze względu na inwazję Reynou-
tria japonica stanowisko wymaga ochrony czynnej. Należy jednak 
zwrócić uwagę, że w płatach zdominowanych przez ten gatunek Mat-
teuccia struthiopteris wykazuje się jeszcze wysokim współczynnikiem 
pokrycia. 

Ryc. 76. Położenie i granice proponowanego użytku ekologicznego „Ochaby”
Fig. 76. Location and boundaries of the proposed ecological use “Ochaby”

5.5.3. Zespół przyrodniczo-krajobrazowy „Grzawa” 

Utrzymane regularne użytkowanie kośne łąk w okolicy Grzawy 
(Ryc. 77) przyczyniło się do zachowania rozległych płatów łąk wil-
gotnych i świeżych. Wyróżniają się one niewielkim udziałem 
gatunków obcych i kwalifikują do ochrony w formie zespołu przy-
rodniczo-krajobrazowego. Dodatkowym argumentem za jego utwo-
rzeniem są wysokie walory estetyczne proponowanego do ochrony 
obszaru.
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Na terenie proponowanego zespołu przyrodniczo-krajobrazowego 
stwierdzono m.in. płaty: Arrhenatheretum elatioris, Alopecuretum 
pratensis oraz Ranunculo-Alopecuretum geniculati. Wiosną wystę-
pujące na tym obszarze zbiorowiska tworzą rozległe kolorowe płaty 
kwitnących roślin zielnych, spośród których na szczególną uwagę 
zasługują masowo występujące Leucanthemum vulgare i Lychnis
flos-cuculi.

Ryc. 77. Położenie i granice proponowanego zespołu przyrodniczo-krajobrazowego 
„Grzawa”
Fig. 77. Location and boundaries of the proposed nature and landscape complex 
“Grzawa”

5.5.4. Zespół przyrodniczo-krajobrazowy „Łąki w Gorzowie” 

Ze względu na walory krajobrazowe w skali Doliny Górnej Wisły 
wyróżnia się zróżnicowany kompleks łąk w Gorzowie (Ryc. 78), gdzie 
występują najbogatsze pod względem gatunkowym płaty Alopecuretum 
pratensis w wariancie z Betonica officinalis i Selinum carvifolia, a także 
płaty Arrhenatheretum elatioris w wariancie typowym oraz w wariancie 
z Dianthus deltoides i Holcus mollis.
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Ryc. 78. Położenie i granice proponowanego zespołu przyrodniczo-krajobrazowego „Łąki 
w Gorzowie”
Fig. 78. Location and boundaries of the proposed nature and landscape complex “Łąki 
w Gorzowie”

5.5.5. Zespół przyrodniczo-krajobrazowy „Mętków” 

Ze względu na wysokie wartości krajobrazowe, a także znaczne 
zróżnicowanie zbiorowisk łąkowych i ziołoroślowych (w tym wystę-
powanie bardzo rzadkich na badanym terenie łąk ostrożeniowych Cir-
sietum rivularis) proponuje się utworzenie zespołu przyrodniczo-krajo-
brazowego „Mętków” (Ryc. 79). Wilgotne łąki spotykane na tym terenie 
wyróżniają się szczególnymi walorami krajobrazowymi w porze kwit-
nienia rdestu wężownika Polygonum bistorta oraz ostrożenia łąkowego 
Cirsium rivulare. W płatach zespołu Antriscetum sylvestris wykształca-
jących się nad Wisłą stwierdzono stanowisko Angelica archangelica – 
gatunku podlegającego ochronie prawnej. 



Ryc. 79. Położenie i granice proponowanego zespołu przyrodniczo-krajobrazowego 
„Mętków”
Fig. 79. Location and boundaries of the proposed nature and landscape complex 
“Mętków”
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6. Podsumowanie i wnioski

1. W wyniku badań terenowych przeprowadzonych w latach 2012–
2016 zidentyfikowano 25 jednostek roślinności, w tym 19 zespołów 
oraz 6 zbiorowisk roślinnych. Reprezentują one 11 związków nale-
żących do 2 klas roślinności. Zbiorowiska łąkowe zróżnicowane są 
na 12, a zbiorowiska ziołoroślowe na 13 syntaksonów.

2. Zróżnicowanie siedliskowe oraz uwarunkowania związane ze spo-
sobem użytkowania umożliwiły wyodrębnienie w niektórych 
z wyróżnionych zespołów roślinnych wariantów siedliskowych, róż-
niących się od siebie składem florystycznym.

3. Najczęściej spotykanym, a także zajmującym największe 
powierzchnie typem roślinności łąkowej jest Alopecuretum pratensis. 
Najrzadszym ze zbadanych zbiorowisk roślinnych jest Ranunculo-
-Alopecuretum geniculati.

4. Do najczęściej spotykanych i zajmujących największe powierzchnie 
zbiorowisk ziołoroślowych należą Urtico-Calystegietum sepium oraz 
zbiorowisko Reynoutria japonica. Najrzadziej występują fitocenozy 
zespołu Geranio phaei-Urticetum dioicae.

5. Do najbardziej zróżnicowanych florystycznie zespołów należą 
te, które wykształcają się na siedliskach świeżych, jak np.: Tana-
ceto-Arrhenatheretum elatioris, Arrhenatheretum elatioris, Antho-
xantho-Agrostietum capillaris oraz zbiorowisko Poa praten-
sis-Festuca rubra. Na badanym terenie zajmują one zarówno natu-
ralne siedliska lasów, w stosunku do których mają charakter 
zastępczy, jak i siedliska antropogeniczne, takie jak wały przeciw- 
powodziowe.

6. W Dolinie Górnej Wisły zbiorowiska łąkowe charakteryzują się 
wyższym bogactwem gatunkowym oraz wyższymi wartościami 
wskaźników różnorodności gatunkowej niż zbiorowiska ziołoro-
ślowe.
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7. Ogółem w zbiorowiskach łąkowych i ziołoroślowych odnotowano 
340 gatunków roślin, w tym 283 gatunki w zbiorowiskach łąkowych 
oraz 190 gatunków w zbiorowiskach ziołoroślowych. 

8. Do najuboższych pod względem florystycznym zbiorowisk 
roślinnych należą ziołorośla zdominowane przez gatunki inwa-
zyjne: Reynoutria japonica, Impatiens parviflora, Rudbeckia laciniata, 
Solidago canadensis, Solidago gigantea, Impatiens glandulifera. Nie-
wielkim bogactwem charakteryzują się także płaty zdominowane 
przez ekspansywne gatunki rodzime, takie jak Urtica dioica. Układy 
tego typu są reprezentowane przez następujące jednostki roślin-
ności: Impatientetum parviflorae, Rudbeckio-Solidaginetum, zbioro-
wisko Reynoutria japonica, Calystegio sepium-Impatientetum glan-
duliferae, Urtico-Calystegietum sepium, Urtico-Aegopodietum poda-
grariae.

9. Siedliska przyrodnicze o znaczeniu europejskim w Dolinie Górnej 
Wisły nie odgrywają w krajobrazie istotnej roli. Stwierdzono dwa 
ich typy: 6430 – ziołorośla górskie i ziołorośla nadrzeczne, oraz 
6510 – niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie. Iden-
tyfikatorami fitosocjologicznymi siedliska przyrodniczego 6430 
są zespoły Cuscuto-Calystegietum sepium i Urtico-Calystegietum 
sepium, a siedliska przyrodniczego 6510 – Arrhenatheretum elatioris 
i zbiorowisko Poa pratensis-Festuca rubra. Spośród identyfikatorów 
fitosocjologicznych siedlisk przyrodniczych Natura 2000 jedynie 
Urtico-Calystegietum sepium jest zbiorowiskiem często spotykanym, 
a jego fitocenozy wykształcają się w bezpośrednim sąsiedztwie Wisły 
oraz na obrzeżach stawów i rowów melioracyjnych.

10. Na badanym terenie kwestią dyskusyjną jest uznanie Arrhenathe-
retum elatioris za identyfikator fitosocjologiczny siedliska przyrod-
niczego 6510 – niżowe i górskie świeże łąki użytkowane eksten-
sywnie. Wynika to z faktu, że fitocenozy reprezentujące ten zespół 
wykształcają się głównie na siedlisku antropogenicznym, którym 
są wały przeciwpowodziowe usypane wzdłuż Wisły. Zbliżone zbio-
rowisko, reprezentujące również związek Arrhenatherion – Tana-
ceto-Arrhentathereum – nie może być uznane za identyfikator sie-
dliska 6510. Z tego też względu skład gatunkowy fitocenoz nie 
może być jedynym wskaźnikiem przynależności do omawianego 
siedliska przyrodniczego; należy także uwzględnić uwarunkowania 
siedliskowe. 

11. Zbiorowiska łąkowe i ziołoroślowe Doliny Górnej Wisły są ubogie 
pod względem występowania chronionych gatunków roślin. Naj-
liczniej na badanym terenie występuje Matteuccia struthiopteris, 
który notowany był w trzech typach zbiorowisk ziołoroślowych. 



Inne gatunki chronione – Gladiolus imbricatus oraz Dactylorhiza 
majalis – odnotowano jedynie na pojedynczych stanowiskach 
w zbiorowiskach łąkowych.

12. Gatunki roślin obcego pochodzenia zostały odnotowane niemal we 
wszystkich zidentyfikowanych typach roślinności. Łącznie stwier-
dzono występowanie 46 gatunków obcych, w tym 12 inwazyjnych.

13. Spośród gatunków inwazyjnych największe zagrożenie dla różno-
rodności gatunkowej i fitocenotycznej roślinności ziołoroślowej 
i łąkowej stanowią: Reynoutria japonica oraz Solidago canadensis 
i Solidago gigantea.

14. Istniejące w Dolinie Górnej Wisły formy ochrony przyrody, do 
których należą: specjalne obszary ochrony siedlisk oraz obszary spe-
cjalnej ochrony ptaków Natura 2000, a także rezerwaty przyrody, 
zespoły przyrodniczo-krajobrazowe i użytki ekologiczne, nie chronią 
w wystarczającym stopniu roślinności łąkowej i ziołoroślowej.

15. Dla ochrony kompleksów łąk oraz ziołorośli wyróżniających się 
stanem zachowania, udziałem chronionych gatunków oraz walorami 
krajobrazowymi zaproponowano utworzenie jednego użytku eko-
logicznego i trzech zespołów przyrodniczo-krajobrazowych oraz 
powiększenie projektowanego zespołu przyrodniczo-krajobra-
zowego „Stare Wiślisko”.

16. Roślinność łąkowa i ziołoroślowa Doliny Górnej Wisły nie odgrywa 
istotnego znaczenia w ochronie przyrody w zakresie ochrony gatun-
kowej roślin i siedlisk przyrodniczych o znaczeniu europejskim. 
O wiele bardziej cenne z uwagi na występowanie gatunków chro-
nionych i ogólną różnorodność biologiczną są zbiorowiska leśne, 
naturalnie występujące na badanym terenie. Są one także identy-
fikatorami fitosocjologicznymi różnych typów siedlisk przyrodni-
czych o znaczeniu dla Wspólnoty, dlatego też w przypadku płatów 
roślinności łąkowej i ziołoroślowej, w których zaniechano ich 
dotychczasowego użytkowania i obserwuje się postępującą suk-
cesję, właściwym rozwiązaniem powinna być rezygnacja z ochrony 
czynnej i umożliwienie spontanicznego odtworzenia się roślinności 
leśnej.
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Zróżnicowanie roślinności łąkowej i ziołoroślowej Doliny Górnej Wisły 
i jej znaczenie w ochronie przyrody

Streszczenie

Dolina Górnej Wisły jest jednym z mezoregionów należących do Kotliny 
Oświęcimskiej. Obejmuje powierzchnię 530 km2, a jej długość wynosi ok.
70 km. Głównym celem badań fitosocjologicznych przeprowadzonych na 
jej terenie w latach 2012–2016 było rozpoznanie zróżnicowania i rozmiesz-
czenia roślinności łąkowej i ziołoroślowej oraz ocena jej znaczenia w ochronie 
przyrody przez określenie: udziału gatunków chronionych roślin naczy-
niowych, obecności zbiorowisk roślinnych będących identyfikatorami siedlisk 
przyrodniczych Natura 2000 i zagrożeń wynikających z obecności obcych 
gatunków roślin oraz wyznaczenie nowych form ochrony przyrody dla zacho-
wania najlepiej wykształconych płatów badanej roślinności.

W trakcie badań wykonano 362 zdjęcia fitosocjologiczne. Następnie 
zebrane w terenie dane poddano transformacji, umożliwiającej przeprowa-
dzenie analiz numerycznych za pomocą pakietu MVSP – analizy głównych 
składowych (PCA) i analizy klasterowej (UPGMA).

W wyniku przeprowadzonych badań w Dolinie Górnej Wisły stwierdzono 
występowanie 25 typów zbiorowisk łąkowych i ziołoroślowych w randze 19 
zespołów oraz 6 zbiorowisk, ponadto niektóre jednostki są zróżnicowane 
wewnętrznie na warianty. Reprezentują one 11 związków w 2 klasach roślin-
ności. Zbiorowiska łąkowe zróżnicowane są na 11 syntaksonów, a zbiorowiska 
ziołoroślowe – na 13 syntaksonów. 

Zbiorowiskiem łąkowym zajmującym największe powierzchnie na badanym 
obszarze jest Alopecuretum pratensis. Najrzadziej występowały fitocenozy 
zespołu Ranunculo-Alopecuretum geniculati. 

Do najczęściej spotykanych i zajmujących największe powierzchnie zbio-
rowisk ziołoroślowych należą Urtico-Calystegietum sepium oraz zbiorowisko 
Reynoutria japonica. Najrzadziej występowały fitocenozy zespołu Geranio pha-
ei-Urticetum dioicae.

Ogółem w zbiorowiskach łąkowych i ziołoroślowych Doliny Górnej Wisły 
odnotowano 340 gatunków roślin, z tego 283 gatunki w zbiorowiskach 
łąkowych oraz 190 w zbiorowiskach ziołoroślowych. 

Zbiorowiska łąkowe i ziołoroślowe Doliny Górnej Wisły są ubogie pod 
względem występowania chronionych gatunków roślin naczyniowych. Naj-



liczniej na badanym terenie występuje Matteuccia struthiopteris, natomiast 
tylko na pojedynczych stanowiskach stwierdzono Gladiolus imbricatus oraz 
Dactylorhiza majalis.

O wiele liczniej aniżeli rośliny podlegające ochronie prawnej w płatach 
badanej roślinności występują rośliny obcego pochodzenia, stanowiące zagro-
żenie dla różnorodności florystycznej i fitocenotycznej Doliny Górnej Wisły. 
Spośród 46 gatunków obcych dla Polski notowanych na badanym terenie 
11 uznaje się za gatunki inwazyjne.

Siedliska przyrodnicze o znaczeniu europejskim nie odgrywają istotnej roli 
w krajobrazie Doliny Górnej Wisły. Stwierdzono dwa ich typy:
 – 6430 – ziołorośla górskie i ziołorośla nadrzeczne – identyfikowane przez 
Cuscuto-Calystegietum sepium i Urtico-Calystegietum sepium;

 – 6510 – niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie – identyfi-
kowane przez Arrhenatheretum elatioris i zbiorowisko Poa pratensis-Festuca 
rubra.
Dla ochrony kompleksów łąk oraz ziołorośli wyróżniających się stanem 

zachowania, udziałem chronionych gatunków oraz walorami krajobrazowymi 
zaproponowano utworzenie 1 użytku ekologicznego i 3 zespołów przyrodni-
czo-krajobrazowych oraz powiększenie projektowanego zespołu przyrodni-
czo-krajobrazowego „Stare Wiślisko”.

Roślinność łąkowa i ziołoroślowa Doliny Górnej Wisły nie odgrywa 
istotnego znaczenia w ochronie przyrody w zakresie ochrony gatunkowej roślin 
i siedlisk przyrodniczych o znaczeniu europejskim. O wiele bardziej cenne, 
z uwagi na występowanie gatunków chronionych i ogólną różnorodność bio-
logiczną, są zbiorowiska leśne naturalnie występujące na badanym terenie. Są 
one także identyfikatorami fitosocjologicznymi różnych typów siedlisk przy-
rodniczych o znaczeniu europejskim. Dlatego też w przypadku płatów roślin-
ności łąkowej i ziołoroślowej, w których zaniechano ich dotychczasowego 
użytkowania i obserwuje się postępującą sukcesję, właściwym rozwiązaniem 
powinna być rezygnacja z ochrony czynnej i umożliwienie spontanicznego 
odtworzenia się roślinności leśnej. 
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The diversity of meadow and herb vegetation in the Upper Vistula Valley 
and its importance to nature protection

Summary

The Upper Vistula Valley is one of the mesoregions belonging to the 
Oświęcim Basin, covering an area of 530 km2. The main purpose of research 
carried out in its area in 2012–2016 were: 
•	 recognition and characterization of meadow and herbaceous communities,
•	 presenting the distribution of identified meadow and herb phytocoenoses,
•	 assessment of species diversity of plants in identified syntaxones,
•	 determining the significance of studied vegetation in nature protection by:

 – assessment of the share of legal protected vascular plant species,
 – identification of the occurrence of alien plant species – posing a threat to 
the phytocoenoses surveyed,

 – selection of plant communities that are identifiers of Natura 2000 natural 
habitats,

•	 proposing for protection the best-preservated patches of the studied vege-
tation. 
During the study 362 phytosociological releves were prepared. Then the 

data collected in the field was transformed to allow numerical analyzes using 
the MVSP package: principal component analysis (PCA) and cluster analysis 
(UPGMA).

As a result of the research carried out in the Upper Vistula Valley, 25 types 
of meadow and herbaceous communities were found in the rank of 19 associa-
tions and 6 communities, in addition some units are internally differentiated 
into variants. They represent 11 alliances in 2 classes of vegetation. Meadow 
communities are diversified into 11 syntaxons, and herbaceous communities 
into 13 syntaxons.

Alopecuretum pratensis is the meadow community covering the largest areas 
in the studied area. Phytocoenoses of the Ranunculo-Alopecuretum geniculati 
were the least frequent.

The most common herbaceous communities that occupy the largest areas 
include Urtico-Calystegietum sepium and the Reynoutria japonica community. 
Phytocoenoses of Geranio phaei-Urticetum dioicae syndrome were the least 
frequent.



In total, 340 species of plants were recorded in meadow and herbal com-
munities of the Upper Vistula Valley, of which 283 species in meadow com-
munities and 190 in herbaceous communities.

Meadow and herbaceous communities of the Upper Vistula Valley are poor 
in terms of the occurrence of protected species of vascular plants. Matteuccia 
struthiopteris is the most abundant in the studied area, while Gladiolus imbri-
catus and Dactylorhiza majalis were found only in individual sites.

Deinitely more numerous than legally protected plants, in the patches of 
the studied vegetation there are plants of alien origin that pose a threat to the 
floristic and phytocenotic diversity of the Upper Vistula Valley. Out of 46 alien 
species found in Poland, recorded in the study area, 11 are considered invasive.

Natural habitats of European significance in the Upper Vistula Valley do 
not play an important role in the landscape. Two types were found:
 – 6430 – Hydrophilous tall herb fringe communities of plains and of the 
montane to alpine levels – identified by Cuscuto-Calystegietum sepium and 
Urtico-Calystegietum sepium;

 – 6510 – Extensively managed hay meadows of the planar to submontane 
zones – identified by Arrhenatheretum elatioris and the Poa pratensis-Festuca 
rubra community.
To protect meadow and herbal complexes distinguished by their state of 

preservation, participation of protected species and landscape values, it was 
proposed to create 1 ecological use and 3 nature and landscape complexes, and 
to enlarge the planned nature and landscape complex “Stare Wiślisko”.

Meadow and herbaceous vegetation of the Upper Vistula Valley does not 
play crucial role in nature protection in terms of species protection of plants 
and natural habitats of European significance. Definitely more valuable due to 
the occurrence of protected species and general biodiversity are forest commu-
nities naturally occurring in the studied area. They are also phytosociological 
identifiers of various types of natural habitats of European Union importance. 
In case of patches of meadow and herb plants in which their use has been 
abandoned and progressive succession is observed, the right solution should 
be to give up active protection and allow spontaneous regeneration of forest 
vegetation.
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Dokumentacja fotograficzna

Ryc. 80. Piaszczysta równina terasowa w pobliżu Gorzowa (Fot. Z. Wilczek, 27.05.2016 r.)
Fig. 80. Sandy terrace in the vicinity of Gorzów (Phot. by Z. Wilczek, 27.05.2016)

Ryc. 81. Wisła w pobliżu Babic (Fot. Z. Wilczek, 18.06.2016 r.)
Fig. 81. Vistula nearby Babice (Phot. by Z. Wilczek, 18.06.2016)



Ryc. 82. Stawy w Brzeszczach (Fot. Z. Wilczek, 4.06.2016 r.)
Fig. 82. Pounds in Brzeszcze (Phot. by Z. Wilczek, 04.06.2016)

Ryc. 83. Projektowany ZPK „Stare Wiślisko” (Fot. Z. Wilczek, 17.06.2016 r.)
Fig. 83. Planned nature and landscape complex “Stare Wiślisko” (Phot. by Z. Wilczek, 
17.06.2016)



Ryc. 84. Płat Lamio-Conietum maculati w Spytkowicach (Fot. Z. Wilczek, 22.06.2016 r.)
Fig. 84. Patch of Lamio-Conietum maculati in Spytkowice (Phot. by Z. Wilczek, 22.06.2016)

Ryc. 85. Płat Phalarido-Petasitetum nad Sołą w Broszkowicach (Fot. Z. Wilczek, 21.06.2016 r.)
Fig. 85. Patch of Phalarido-Petasitetum at the bank of the Soła River in Broszkowice (Phot. by 
Z. Wilczek, 21.06.2016)



Ryc. 86. Płat Antriscetum sylvestris w Mętkowie (Fot. Z. Wilczek, 27.05.2016 r.)
Fig. 86. Patch of Anthriscetum sylvestris in Mętków (Phot. by Z. Wilczek, 27.05.2016)

Ryc. 87. Płat Rudbeckio-Solidaginetum w okolicach Smolic (Fot. Z. Wilczek, 27.06.2016 r.)
Fig. 87. Patch of Rudbeckio-Solidaginetum near Smolice (Phot. by Z. Wilczek, 27.06.2016)



Ryc. 88. Echinocystis lobata w płacie Urtico-Calystegietum (Fot. Z. Wilczek, 12.06.2016 r.)
Fig. 88. Echinocystis lobata in patch of Urtico-Calystegietum (Phot. by Z. Wilczek, 12.06.2016)

Ryc. 89. Zbiorowisko Reynoutria japonica w Drogomyślu (Fot. Z. Wilczek, 2.09.2016 r.)
Fig. 89. Reynoutria japonica community in Drogomyśl (Phot. by Z. Wilczek, 02.09.2016)



Ryc. 90. Fitocenoza Ranunculo-Alopecuretum geniculati w Grzawie (Fot. Z. Wilczek, 21.05.2016 r.)
Fig. 90. Phytocoenosis of Ranunculo-Alopecuretum geniculati in Grzawa (Phot. by
Z. Wilczek, 21.05.2016)

Ryc. 91. Zbiorowisko Filipendula ulmaria w Gorzowie (Fot. Z. Wilczek, 27.06.2016 r.)
Fig. 91. Filipendula ulmaria community in Gorzów (Phot. by Z. Wilczek, 27.06.2016)



Ryc. 92. Płat Cirsietum rivularis w Rozkochowie (Fot. Z. Wilczek, 29.05.2016 r.)
Fig. 92. Patch of Cirsietum rivularis in Rozkochów (Phot. by Z. Wilczek, 29.05.2016)

Ryc. 93. Płat Scirpetum silvatici w Rozkochowie (Fot. Z. Wilczek, 29.05.2016 r.)
Fig. 93. Patch of Scirpetum silvatici in Rozkochów (Phot. by Z. Wilczek, 29.05.2016)



Ryc. 94. Płat Alopecuretum pratensis w Mętkowie (Fot. Z. Wilczek, 27.05.2016 r.)
Fig. 94. Patch of Alopecuretum pratensis in Mętków (Phot. by Z. Wilczek, 27.05.2016)

Ryc. 95. Płat Arrhenathereteum elatioris w wariancie z Dianthus deltoides w Gorzowie (Fot.
Z. Wilczek, 29.05.2016 r.)
Fig. 95. Patch of Arrhenathereteum elatioris, variant with Dianthus deltoides in Gorzów (Phot. 
by Z. Wilczek, 29.05.2016)



Ryc. 96. Płat Arrhenatheretum elatioris na wale w Rozkochowie (Fot. Z. Wilczek, 29.05.2016 r.)
Fig. 96. Patch of Arrhenatheretum elatioris on rampart in Rozkochów (Phot. by Z. Wilczek, 
29.05.2016)

Ryc. 97. Płat Anthoxantho-Agrostietum capillaris w Mętkowie (Fot. Z. Wilczek, 27.05.2016 r.)
Fig. 97. Patch of Anthoxantho-Agrostietum capillaris in Mętków (Phot. by Z. Wilczek, 27.05.2016)



Ryc. 98. Angelica archangelica w Mętkowie (Fot. Z. Wilczek, 27.05.2016 r.) 
Fig. 98. Angelica archangelica in Mętków (Phot. by Z. Wilczek, 27.05.2016)

Ryc. 99. Łąki w Grzawie w porze kwitnienia Lychnis flos-cuculi i Leucanthemum vulgare (Fot.
Z. Wilczek, 21.05.2016 r.)
Fig. 99. Meadows in Grzawa in the blooming time of Lychnis flos-cuculi and Leucanthemum 
vulgare (Phot. by Z. Wilczek, 21.05.2016)




