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ZBIOROWISKA ROŚLINNE ZDOMINOWANE PRZEZ GATUNKI 
INWAZYJNE I EKSPANSYWNE W KAMIENIOŁOMACH 
POWAPIENNYCH POGÓRZA CIESZYŃSKIEGO 
 
Вика С., Бечала T. Растительные сообщества подавленные инвазионными и экспансивными видами в пост-
эксплуатационных выработках известняков на территории Цешинской возвышенности. Представлены ре-
зультаты исследований 2002–2006 гг. 14 постэксплуатационных выработок известняка на Цешинской возвышен-
ности, которые были сравнены с историческими данными. Охарактеризованы пять синтаксонов, подавленных 
инвазионными и экспансивными видами Для 4 ассоциаций: Calamagrostietum epigeji, Rubetum idaei, Impatientetum 
parviflorae, Polygonetum cuspidati и для сообщества Robinia pseudoacacia определены динамические тенденции и ука-
зано направление хода их дальнейшей сукцессии. Обращено внимание на охраняемые и редкие виды, облада-
ющие на данной территории заменяющими биотопами.  
 
Wika S., Beczała T. Plant communities dominated by invasive and expansive species in the lime excavations of the 
Cieszyn Foothills. The results of investigations from 2002 to 2006 were discussed and compared with historical data. 
They refer to five syntaxa, which were found on the area of 14 lime excavations of the Cieszyn Foothills, and dominated 
by invasive or expansive species. Two of them – Calamagrostietum epigeji Juraszek 1928 and Robinia pseudoacatia com-
munity, found by BUŁAWA (1976) are more stabilised in comparison to Rubetum idaei Malinowski et Dziubałtowski 1914 
em. Oberd. 1973, Impatientetum parviflorae Brzeg 1989 ex Borysiak 1994 and Polygonetum cuspidati (Moor 1958) Th. Müller 
et Görs 1969 ex Görs 1974. However they still reveal heterogeneous floristical composition. Dynamics and direction of 
further succession of all communities were defined. Few in this macroregion vicarious stands of rare and under law pro-
tection taxa were discussed as well.  
 
Słowa kluczowe: Pogórze Cieszyńskie, kamieniołomy powapienne, gatunki inwazyjne, gatunki ekspansywne 
 
 
Streszczenie 
 
Omówiono wyniki badań z lat 2002–2006 oraz porów-
nano je z danymi historycznymi. Dotyczą one 5 syn-
taksonów, stwierdzonych na obszarze 14 wyrobisk po-
wapiennych Pogórza Cieszyńskiego, zdominowanych 
przez gatunki inwazyjne bądź ekspansywne. Dwa z nich: 
Calamagrostietum epigeji Juraszek 1928 oraz zbiorowis-
ko Robinia pseudoacatia, wykazane przez BUŁAWĘ (1976), 
są bardziej ustabilizowane w porównaniu z Rubetum 
idaei Malinowski et Dziubałtowski 1914 em. Oberd. 1973, 
Impatientetum parviflorae Brzeg 1989 ex Borysiak 1994  
i Polygonetum cuspidati (Moor 1958) Th. Müller et Görs 
1969 ex Görs 1974. Nadal prezentują one jednak nie-
jednorodny skład florystyczny. Dla wszystkich syntak-
sonów określono ich tendencje dynamiczne oraz wska-
zano kierunek przebiegu dalszej ich sukcesji. Zwróco-
no uwagę na taksony chronione i rzadkie, mające tam 
zastępcze siedliska – jedne z nielicznych w tym ma-
kroregionie.  
 

 
WPROWADZENIE 
 
Pogórze Cieszyńskie stanowi zachodnią część Po-
górza Śląskiego, które rozciąga się równoleżnikowo 
u podnóży Beskidów – Śląskiego i Małego. Najbar-
dziej na zachód wysunięty fragment Pogórza Cie-
szyńskiego jest podzielony na dwie mniejsze jed-
nostki fizycznogeograficzne: Dział Cieszyński oraz 
trójkątną Kotlinę Ustronia. W skład tej pierwszej 
wchodzą Wzgórza Goleszowskie o wysokości 500–
550 m n.p.m., zbudowane z wapieni cieszyńskich,  
a także niższe, płaskie garby między Cieszynem  
a Skoczowem o wysokości 330–360 m n.p.m., któ-
rych głównym tworzywem są górne łupki cieszyńskie. 
Szczególnie teren Wzgórz Goleszowskich jest istotny 
dla prezentowanej pracy, gdyż w tej części Pogórza 
Cieszyńskiego znajduje się większość opisywanych 
kamieniołomów (BUŁAWA, 1976; UNRUG, 1979; MRÓZ, 
2001; KONDRACKI, 2002; BECZAŁA, 2009). 
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Administracyjnie teren badań wchodzi w skład 
powiatu cieszyńskiego leżącego w południowo-za-
chodniej części województwa śląskiego. Badane wy-
robiska zlokalizowane są w czterech gminach: Dębo-
wiec, Goleszów, Ustroń oraz Skoczów. 

Działalność górnicza zawsze negatywnie wpły-
wa na naturalne ekosystemy, zwłaszcza na rzeźbę 
terenu, jak też ogólne walory krajobrazowe. Na ten 
temat ukazało się już wiele publikacji (por. np. 
SZCZYPEK, TREMBACZOWSKI, 1987; KUROWSKI, 1993; 
WIKA i in., 2006; KIEDRZYŃSKI, 2007 i cytowana tam 
literatura). Wyrobiska górnicze stwarzają różnorodne 
siedliska, które w różnym stopniu mogą być skolo-
nizowane przez rośliny. Decydują o tym zarówno 
czynniki abiotyczne, jak i biotyczne, np. rodzaj po-
zyskiwanej skały, czas trwania jej eksploatacji, sto-
sowane zabiegi rekultywacyjne, dostępność diaspor, 
konkurencja gatunkowa itp. Mechanizmy sukcesji, 
wywołane interakcjami biotycznymi, zachodzą w wy-
robiskach wielotorowo: mogą się one zmieniać w cza-
sie i przestrzeni, mogą też zachodzić równolegle 
(GLENN-LEWIN i in., 1992; DZWONKO 2007), dlatego 
w obiektach tych występuje zazwyczaj mozaika fito-
cenoz, będąca w różnych fazach rozwoju (KIE-
DRZYŃSKI, 2007). Najczęściej w pierwszej kolejności, 
po zaprzestaniu działalności górniczej, tworzą się in 
statu nascedi zbiorowiska antropogeniczne. Ich fito-
cenozy, w drodze naturalnej sukcesji, zmierzają  
w kierunku układów bardziej stabilnych, które w efek-
cie końcowym mogą już być włączane do hierar-
chicznego systemu taksonomii fenetycznej (MATUSZ-
KIEWICZ, 2001). Różnego rodzaju wyrobiska (w tym 
i powapienne) sprzyjają apofityzacji oraz rozprzes-
trzenianiu się antropofitów. Biorą one udział w prze-
biegu sukcesji roślinności, zmieniając jej kierunek oraz 
tempo, a nierzadko zagrażają też florze rodzimej 
(JACKOWIAK, 1999; FALIŃSKI, 2000). W wyrobiskach 
(i nie tylko tam) mamy często do czynienia ze zja-
wiskiem inwazji, bądź ekspansji gatunków. 

Wśród botaników istnieje pełna zgodność odnoś-
nie do negatywnych skutków roślin inwazyjnych. 
Różnice zarysowują się natomiast w różnym rozu-
mieniu i definiowaniu gatunków, określanych jako 
inwazyjne (TOKARSKA-GUZIK i in., 2012). Zdecydo-
wana większość fitogeografów rozumie pod tym po-
jęciem masowe, gwałtowne kolonizowanie nowych 
obszarów przez obce geograficznie gatunki (antropo-
fity). Część badaczy pojęcie to rozszerza również 
na gatunki rodzime, które wykazują, szczególnie  
w ostatnich latach, podobne tendencje poszerzania 
swego areału (np. ZAJĄC M., ZAJĄC A., 2009). Do-
tychczas takie rodzime taksony określano mianem 
ekspansywnych. Autorzy niniejszej pracy przyjęli 
ujęcie tradycyjne. 

Przeprowadzone przez BUŁAWĘ (1976) ponad 
40 lat temu badania fitosocjologiczne w 66 kamienio-
łomach, zarówno na terenie Polski, jak i dzisiejszej 
Republiki Czeskiej, stały się impulsem do przepro-
wadzenia porównawczych badań wybranych grup 
roślinnych. Jest to pierwsza z serii prac, poświęco-
nej roślinności wyrobisk powapiennych na Pogórzu 
Cieszyńskim. Kolejne prace z zakresu tej tematyki 
pozwolą – zdaniem autorów – przyszłym bada-
czom podkreślić w sposób naukowy rolę kamienio-
łomów powapiennych w utrzymaniu bioróżnorod-
ności w tym makroregionie oraz wskazać na zmia-
ny, jakie zaszły (lub nastąpią w najbliższym czasie) 
we florze i roślinności zachowanych jeszcze obiek-
tów od czasów badań BUŁAWY (1976).  

W niniejszym artykule do zadań badawczych 
należą: 1) rozpoznanie zróżnicowania zbiorowisk 
roślinnych zdominowanych przez gatunki inwazyj-
ne i ekspansywne, 2) przedstawienie ich ekologicz-
no-florystycznej charakterystyki oraz 3) ukazanie 
tendencji dynamicznych wyróżnionych fitocenonów 
wraz z określeniem kierunku przebiegu ich suk-
cesji, zwłaszcza w odniesieniu do zbiorowisk roślin-
nych, które scharakteryzował BUŁAWA (1976). 
 
WYBRANE INFORMACJE NA TEMAT 
WYROBISK POGÓRZA CIESZYŃSKIEGO  
ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM 
KAMIENIOŁOMÓW POWAPIENNYCH 
 
Pod koniec XVIII oraz w pierwszej połowie XIX wie-
ku na terenie Ustronia, Cisownicy, Lesznej Górnej 
i kilku innych miejscowości eksploatowano rudy że-
laza. Pozyskiwano je w postaci sferosyderytów z gór-
nych warstw łupków cieszyńskich. Wydobycie za-
kończono w drugiej połowie XIX wieku ze względu 
na jego nieopłacalność. Do dzisiaj zachowały się na 
polach tego terenu zapadliska po dawnych sztol-
niach oraz hałdy usypane ze skały płonnej, zwane 
lokalnie opukami (łopukami).  

Efektem działalności podmorskich zjawisk wul-
kanicznych zachodzących w dolnej kredzie są cie-
szynity (STUPNICKA, 1997). Jest to skała zasadowa  
o zielonkawej barwie z wyraźną strukturą ziarnistą. 
Gruz cieszynitowy wykorzystywano np. do utwar-
dzania dróg, a znacznie rozdrobnioną skałę stoso-
wano jako domieszkę do ziemi kwiatowej bądź do 
zaprawy murarskiej. Dawny kamieniołom omawia-
nej skały wulkanicznej chroni się dziś w postaci pom-
nika przyrody na wzgórzu Goruszka w Grodźcu 
Śląskim w gminie Jasienica (DORDA, 2001). W re-
zerwacie „Kopce” w Marklowicach (dzielnica Cie-
szyna) znajduje się „Ondraszkowa Dziura” – niewiel-
ka jaskinia będąca prawdopodobnie dawnym wyro-
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biskiem cieszynitu. Miejsce to już dawno dokładnie 
CZUDEK (1929).  

Zdecydowanie największe znaczenie miało na 
terenie Pogórza Cieszyńskiego wydobycie wapieni 
cieszyńskich oraz dolnych łupków cieszyńskich. Ich 
eksploatację rozpoczęto tu już w XVIII wieku. W cią-
gu ponad 300 lat na terenie Pogórza Cieszyńskiego 
powstało co najmniej 80 wyrobisk. Wapienie cie-
szyńskie służyły do celów budowlanych, budowy 
dróg, nasypów kolejowych oraz jako surowiec do pro-
dukcji wapna i cementu (BUŁAWA, 1976). Początko-
wo wapno wypalano w prymitywnych piecach polo-
wych, a do lat 60. XX wieku – w kilku wapiennikach 
typu szybowego (m. in. w miejscowościach Chełm, 
Ustroń Kopieniec, Wędrynia). Głównym producen-
tem cementu była cementownia „Goleszów” w Go-
leszowie, działająca ponad sto lat od około 1890 roku. 
Do dzisiaj czynny jest jeden kamieniołom w Lesz-
nej Górnej, eksploatujący materiał skalny na cele 
budowlane oraz drogowe.  

Wyrobiska na Pogórzu Cieszyńskim wykazują 
znaczne zróżnicowanie. Zdecydowana ich większość 
ma bardzo małą powierzchnię, nieprzekraczającą 1 ha. 
Wynika to z faktu, że do czasów II wojny światowej 
bardzo wielu gospodarzy posiadało swe małe ka-
mieniołomy. Obecnie niektórych nie sposób już od-
naleźć, gdyż niewysokie ich ściany uległy osypaniu, 
a niejednokrotnie całe wyrobiska zostały zrekulty-
wowane. Duże wyrobiska powstały w miejscach o naj-
bogatszych złożach skały wapiennej. Były nimi: Jasie-
niowa Góra, Kopieniec, Jelenica, Chełm, Leszna Gór-
na. Szczególnie cennym obszarem pod tym wzglę-
dem było wzniesienie Jasieniowej Góry, z uwagi na 
bliskość cementowni Goleszów i bardzo bogate zło-
ża. Od strony północno-wschodniej, północnej oraz 
północno-zachodniej stoki Jasieniowej Góry zostały 
całkowicie przekształcone.  

Cały kompleks dawnych kamieniołomów Pogó-
rza Cieszyńskiego ma powierzchnię ponad 50 ha. 
W małych wyrobiskach procesy regeneracji roślin-
ności zachodzą znacznie szybciej niż w wielkopo-
wierzchniowych. Ważna jest też grubość warstw 
wapieni budujących pozostawioną po eksploatacji 
ścianę wyrobiska. Wapień drobno- i średnioławico-
wy ulega szybszemu osypywaniu. Sprzyja to łatwiej-
szemu osiedlaniu się roślin w tych wyrobiskach,  
w przeciwieństwie do podobnych obiektów, gdzie 
przeważa wapień gruboławicowy.  

W prezentowanej pracy przeanalizowano roślin-
ność w 37 wyrobiskach wapieni cieszyńskich oraz 
w 2 nieczynnych kamieniołomach dolnych łupków 
cieszyńskich. Spośród 66 opisywanych przez BUŁA-
WĘ (1976), nie uwzględniono wyrobisk na terenie 
Republiki Czeskiej oraz tych z terenu Polski, które 

uległy zasypaniu bądź takiemu odkształceniu, które 
uniemożliwia ich porównanie. W kolejnym rozdzia-
le wymieniono wszystkie wyrobiska (zachowując 
w nawiasie numerację Buławy), a w tab. 1 podano 
dodatkowe informacje na temat 14 wyrobisk, w któ-
rych stwierdzono płaty zbiorowisk zdominowanych 
przez gatunki inwazyjne i ekspansywne. 
 
MATERIAŁY I METODY 
  
Badania fitosocjologiczne prowadzono w latach 
2002–2006. Zilustrowano wszystkie 39 kamienioło-
mów, jakie udało się odnaleźć na obszarze Pogórza 
Cieszyńskiego. W 14 z nich wykonano 30 zdjęć fi-
tosocjologicznych, używając powszechnie stosowanej 
metody Brauna-Blanqueta (PAWŁOWSKI, 1972). Powie-
rzchnia zdjęć, uzależniona od wielkości płatów, wa-
hała się w granicach od 15 m2 – w przypadku roś-
linności nieleśnej aż do 200 m2, gdy chodzi o zbioro-
wiska leśne. Uzyskane wyniki porównano z rezulta-
tami wcześniej uzyskanymi przez BUŁAWĘ (1976). 
Wszystkie 39 wyrobisk, które nadal istnieją na tym 
terenie, zaznaczono na fragmencie mapy powiatu 
cieszyńskiego w podziałce 1 : 50 000. Odrębnym zna-
kiem graficznym (rombem) zaznaczono wyrobiska, 
z których pochodzą zdjęcia fitosocjologiczne, doku-
mentujące syntaksony zdominowane przez gatunki 
inwazyjne bądź ekspansywne. Zdjęcia fitosocjolo-
giczne zestawiono w pięciu tabelach synoptycz-
nych, na których podstawie opracowano tabele 2 i 3. 
Z uwagi na specyficzny charakter czasopisma, zre-
zygnowano w niniejszym artykule z zamieszczenia 
tabel synoptycznych, które znajdują się w niepubli-
kowanej pracy BECZAŁY (2009). 

Nazewnictwo dla gatunków: roślin naczynio-
wych przyjęto za MIRKIEM i in. (2002), mchów – za 
OCHYRĄ i in. (2003), a wątrobowców za – GROLLEM 
i LONGIEM (2000). W artykule zastosowano ujęcie 
systematyczne BRZEGA i WOJTERSKIEJ (2001), a w przy-
padku zbiorowisk leśnych – MATUSZKIEWICZA (2001). 
Informacje o ochronie gatunkowej są zgodnie z Roz-
porządzeniem Ministra Środowiska z dnia 20 stycznia 
2012 r.  

Poniżej podano nazwy 39 wyrobisk wraz z ich 
numeracją, jaką zamieszczono na rys. 1. W nawia-
sie przedstawiono numerację stosowaną przez BU-
ŁAWĘ (1976), a w nawiasie kwadratowym wymie-
niono miejscowość, na obszarze której znajduje się 
konkretny obiekt: 1 (1a) – Ton [Goleszów], 2 (2a) – 
Margiel [Goleszów], 3 (1) – Cisownica wapiennik 
[Cisownica], 4 (2) – Cisownica Kluz [Cisownica], 
5(5) – Kopieniec [Ustroń], 6 (6) – Jelenica Cichy 
[Ustroń], 7 (7) – Badura [Leszna Górna], 8 (8) – 
Leszna Górna [Leszna Górna], 9 (28) – Mołczyn las 
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[Dzięgielów], 10 (29) – Mołczyn murawa [Dzięgie-
lów], 11 (30) – Zimne Wody [Dzięgielów], 12 (31) – 
Glajcar [Dzięgielów], 13 (32) – Buczyna [Dzięgie-
lów], 14 (33) – Machowa [Cisownica], 15 (34) – 
Goruszka [Cisownica], 16 (36) – Palarczyk [Gole-
szów], 17 (37) – Sztwiertnia [Goleszów], 18 (38) – 
Jasieniowa Wschód [Goleszów], 19 (39) – Jasienio-
wa Środek [Goleszów],  20 (40) – Jasieniowa Zachód 
[Goleszów], 21 (41) – Jasieniowa Wapiennik [Gole-
szów], 22 (42) – Kurowy [Goleszów], 23 (43) – Hła-
wiczka [Dzięgielów], 24 (44) – Szczuka [Dzięgie-

lów], 25 (45) – Lankocz [Dzięgielów], 26 (46) – Si-
kora [Dzięgielów], 27 (47) – Wojnar [Dzięgielów], 
28 (48) Macieiczek [Dzięgielów], 29 (49) – Krużołek 
[Dzięgielów], 30 (50) – Olszar [Puńców], 31 (51) – 
Walczysko [Puńców], 32 (52) Chełm grzbiet [Godzi-
szów], 33 (53) Chełm Tichy [Godziszów], 34 (54) – 
Ogrodzona [Ogrodzona], 35 (56) – Pierzchała [Iskrzy-
czyn], 36 (57) – Kaplicówka [Skoczów], 37 (58) – 
Kaplicówka zwały [Skoczów], 38 (59) – Wilamo-
wice [Wilamowice], 39 (64) – Pierściec [Pierściec]. 

 

 
 

Rys. 1. Plan sytuacyjny terenu badań – Fig. 1. Site plan of the study area 
●  lokalizacja wyrobisk powapiennych na Pogórzu Cieszyńskim – location of lime excavations on the Cieszyn Foothills 

◊  wyrobiska wapienne, w których odnotowano zbiorowiska roślinne z udziałem gatunków inwazyjnych bądź 
ekspansywnych (1–39 – por. tab. 1) – lime excavations where plant communities with a share of invasive or expansive 

species were noted (1–39 – cf. table 1)  
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Tabela.1. Cechy charakterystyczne wyrobisk objętych badaniami 
Table 1. Characteristics of investigated excavations 

 

Nr* Nr^ 
Nazwa 

wyrobiska 
Miejsco-

wość 

Okres 
eksploa-

tacji 

Przybli-
żony 
wiek 

Ogólny opis badanego kamieniołomu 
Powier
z-chnia
(w ha)

1 1a Ton Goleszów ?-1949  

Wyrobisko leży na północnym stoku Jasieniowej Góry. 
Wydobywano w nim margiel, czyli dolne łupki cieszyń-
skie. W 1949 roku obsunięcie jednej ze ścian spowodo-
wało zaprzestanie wydobycia. W spągu wyrobiska 
powstał  staw o głębokości około 10 m. Badaniami objęto 
całą jego powierzchnię. 

7,0 

2 2a Margiel Goleszów 1950-? 55 

Podobnie jak w poprzednim obiekcie, wydobywano tu 
margiel. Leży u podnóża Góry Chełm od strony połud-
niowo-zachodniej. Obecnie jest intensywnie zasypywany. 
Badaniami objęto pozostałości spągu wraz z utworzony-
mi tu stawami i osypującą się około 10 m wysokości ścianę. 

8,0 

3 1 
Cisownica 
wapiennik 

Cisownica 
1932-1939
1956-1958

70 
Gruboławicowa ściana o wysokości 6 m, słabo zwietrza-
ła. Badaniami objęto ścianę wyrobiska i fragment spągu. 

0,15 

5 5 Kopieniec Ustroń 1950-1975 55 
Ściana o wysokości około 15 m. Brak osypów i hałd. Na 
spągu wyrobiska utworzono dzikie wysypisko odpadów 
(gruz, glina). Badaniem objęto całość wyrobiska. 

2,0 

6 6 
Jelenica –

Cichy 
Ustroń 1925-1950 80 

Ściana o długości 80 metrów, wysokości do 10 m. Część 
spągu zajmuje dziś wysypisko śmieci obecnie zasypane, 
jego fragment wykorzystuje się jako łąkę kośną. Bada-
niami objęto część spągu, ścianę i stare hałdy. 

1,5 

8 8 
Leszna 
Górna 

Leszna 
Górna 

1952-
nadal 

54 

Ostatnie czynne wyrobisko na terenie Pogórza Cieszyń-
skiego. System ścian o wysokości dochodzącej do 40 m. 
Wapień grubo- i średnioławicowy. Badaniami objęto 
spągi kolejnych poziomów kamieniołomu, fragmenty 
ścian oraz duże hałdy powstałe z nadkładu oraz łupków. 

35 

18 38 
Jasieniowa 

Wschód Goleszów 
Fragment ściany od wschodniego jej krańca przy wysy-
chającym stawku po najwyższy punkt przy zwale 
stożkowym oraz stare torowisko kolejki w wąwozie. 

20 40 
Jasieniowa 

Zachód Goleszów 

1885-1953 120 
Dwie ściany aż do domku myśliwskiego Hubertus, 
Ściana w tej części sięga do około 40 m wysokości. 

ok. 
50,0 

22 42 Kurowy Goleszów 1925-1937 80 

Wyrobisko na zachodnim stoku Jasieniowej Góry są-
siadujące z poprzednimi obiektami; nieliczne zwały, 
ściany w większości osypane. Badaniami został objęty 
rozległy spąg wyrobiska. 

4,0 

23 43 Hławiczka Dzięgielów 1920-1939 85 
Wyrobisko leży na północo-wschód od wzgórza Moł-
czyn. Kilka dołów, ściany o wysokości do 4 m. Bada-
niami objęto spągi dołów oraz usypany zwał. 

0,5 

31 51 Walczysko Puńców 1900-1939 85 

Duże wyrobisko, na długości około 300 m. Jego ściana 
osiąga wysokość do 5 m. Część hałd i zwałów jest dziś 
zagospodarowana (koszone łąki). Badaniami objęto 
zarówno spąg jak i stare, koszone hałdy. 

2,5 

33 53 Chełm Tichy Godziszów 1890-1928 115 

Na wschodnim stoku wzgórza Chełm. Wysoka ściana do 
wysokości 12 m, w części osypana. Występuje tu szereg 
dużych zwałów. W wyrobisku tym miało powstać 
wysypisko śmieci, toteż jego część w czasie przygotowań 
znacznie przekształcono. Badaniami objęto całość wy-
robiska. 

5,0 

35 56 Pierzchała Iskrzyczyn 1870-? 135 

Badaniami objęto tylko fragment zwału oraz 1 dół po 
eksploatacji wapienia. Pozostałą część wyrobiska 
okoliczni mieszkańcy zniwelowali; w tym miejscu 
znajdują się obecnie pola i dom mieszkalny. 

0,2 
(0,6) 

37 58 
Kaplicówka  

zwały 
Skoczów 

brak 
danych 

ok. 60 
Kilka zwałów w szczytowej partii wzgórza, dawniej do-
chodzące do wysokości 5 m. Obecnie część zwałów zni-
welowano. Badaniami objęto wszystkie elementy wyrobiska. 

0,4 
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39 64 Pierściec Pierściec 1840-1939 165 

Wyrobisko usytuowane jest na wzgórzu zwanym Wino-
gradzka Kępa. Badaniami objęto nasyp kolejki dowożą-
cej wapień do wapiennika, fragmenty osypanych ścian, 
zwałów oraz spągu. Roślinność jest dość systematycznie 
koszona. Pozostała część kamieniołomu została zniwe-
lowana (dom mieszkalny + obejście). 

3 (5,0) 

 

Nr*– numeracja, jak na ryc. 1; Nr^ – numeracja stosowana przez BUŁAWĘ (1976) 
Nr* – numeration as in fig. 1; Nr^ – numeration used by BUŁAWA (1976) 
 
 

Tabela 2. Skrócona tabela zbiorowisk roślinnych zdominowanych przez obce gatunki inwazyjne lub rodzime  
ekspansywne w wyrobiskach powapiennych Pogórza Cieszyńskiego 
Table 2. Shortened table of plant communities dominated by alien invasive or native expansive species at lime  
excavations of the Cieszyn Foothills 
 
Syntakson C.ep. zb. R.p. R.i. I.p. P.cusp. 
Liczba zdjęć fitosocjologicznych 14 4 3 4 5 
Liczba gatunków w tabeli 130 56 19 24 29 
Średnia liczba gatunków w 1 zdjęciu 49 22 8 8 8 
Liczba gatunków z I stopniem stałości lub tylko z 1 
wystąpieniem 

100 37 15 20 23 

Gatunki diagnostyczne      
   
Calamagrostis epigejos V3-5    1+ 
Robinia pseudoacacia                 a,b  43-5    
Rubus idaeus  1+ 34-5   
Impatiens parviflora    45 1+ 

Reynoutria japonica     54-5 

Gatunki towarzyszące      
   
Fraxinus excelsior   (Q-F)*           a,c IIIr-1 4+-4 1+ 3+-4 1+ 

Rubus caesius   (Art.) I1-2 1+ 21 1+ 2+-2 

Brachypodium sylvaticum   (Q-F) I+ 3+-1 2+-2 1+ 1+ 

Urtica dioica   (Art.) II+-1 2+  4+-2 5+-2 

Galium mollugo   (M-A) IV+-2 11 1+  1r 

Cirsium arvense   (Art.) III+-2  2r-+  2+ 

Equisetum arvense   (Art) II+   1r 1+ 

Chaerophyllum aromaticum   (Art.) II+-1  1+ . 11 

Aegopodium podagraria   (Art.) I+ 1+  12 2+-1 

Geranium robertianum   (Art.)  11 11 1+ 1+ 

Sambucus nigra I1 4+-3  11  

Heracleum sphondylium   (M-A) IIr-1 12 1+   
Euphorbia cyparissias   (F-B) II+ 1+ 12   
Acer pseudoplatanus   (Q-F)  21-3 1+ 1+  
Galeobdolon luteum   (Q-F)  13 11 1r  
Alliaria petiolata   (Art.)  12  2+-1 11 

Cornus sanguinea   (R-P) Ir 31-4    
Daucus carota   (M-A) III+-2 1+    
Viola reichenbachiana   (Q-F) Ir 3+-2    
Crataegus laevigata   (R-P) IIr-1 12    

Vicia sepium   (T-G) I+  1+   
Lysimachia vulgaris   (M-A) I+  13   
Alopecurus pratensis   (M-A) I+  11   

Campanula trachelium   (Q-F) IIr-1   1+  
Plagiomnium undulatum   (Q-F) I3   1+  
Amblystegium serpens    tow. I+   1+  

Cirsium oleraceum   (M-A) IIr-1    11 

Geranium palustre   (M-A) II+    1+ 

Galeopsis pubescens   (Art.)  2r-+ 11   
Acer campestre   (Q-F)  2+-2 1+   
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Pulmonaria obscura   (Q-F)  1+ 1+   

Galium odoratum   (Q-F)  2+-1  1+  
Geum urbanum   (Art.)  3r-1  1r  
Cerasus avium   (Q-F)  1+  1r  

Polygonum persicaria   tow.  1+   1+ 

Gatunki lokalnie wyróżniające poszczególne syntaksony 
   
Achillea millefolium   (M-A) III+-1     
Origanum vulgare   (T-C) III+-2     
Centaurea scabiosa   (F-B) III1     

Carex sylvatica   (Q-F)  3r-1    
Crataegus monogyna   (R-P)  3r-+    
Picea abies   (V-P)  2+-2    
Merculialis perennis   (Q-F)  23    

Festuca rubra   (M-A)   1+   

Dryopteris filix-mas  (Q-F)    1+  

Calystegia sepium   (Art.)     2+-2 

Caphalanthera damasonium   (Q-F)     1+ 

* – skróty objaśniono w tabeli 3 
* – abbreviations explained in table 3 
 
Tabela 3. Cechy różnicujące charakteryzowane syntaksony 
Table 3. Differentiating features of characterised syntaxa 
 

Syntakson 
Porównywana cecha

C.ep. zb. R.p. R.i. I.p. P. cusp. 

Powierzchnia zdjęcia w m2 15-25 100–200 20–25 6–25 15–25 

Ekspozycja 
 N, SW, 
NW, E*,  brak N **( N, NW, W brak 

Nachylenie w stopniach 0–4o ∆  brak 20–50 3–45 brak 

Elementy rzeźby spąg 
ściany 
skalne 

osuwiska spąg spąg 

Zwarcie warstwy a (%) - 55–80 - - - 
Zwarcie warstwy b (%) - 35–80 - 0-5 - 
Pokrycie warstwy c (%) 65–100 20–90 95–100 85–100 70–100 
Pokrycie warstwy d (%) 5–80 0–20 - 6–20 - 

Wewnętrzne zróżnicowanie syntaksonu^ duże  średnie brak 

Liczba gatunków stwierdzona tylko  
w 1 syntaksonie 

92 23 1 5 7 

Querco-Fagetea (Q-F) 6 21 6 9 3 
Artemisietea (Art.) 20 9 5 9 13 
Molinio-Arrhenatheretea  
(M-A) 

39 5 6 0 6 

Festuco-Brometea (F-B) 10 2 1 0 0 
Epilobietea angustifoliae (Ep.) 3 3 1 1 1 
Trifolio-Geranietea sanguinei (T-G) 13 0 1 0 1 
Rhamno-Prunetea (R-P) 3 5 0 0 0 

Li
cz

ba
 g

at
un

kó
w

 
ch

ar
ak

te
ry

st
yc

zn
yc

h 
dl

a 
kl

as
y 

Inne gatunki towarzyszące (tow.) 36 10 0 5 5 
 

* – w siedmiu płatach brak ekspozycji; ** – w jednym płacie brak ekspozycji; ∆ – w 1 płacie nachylenie wynosiło 60° 
* –  at seven patches a lack of exposition; ** – at one patch a lack of exposition; ∆ – at one patch inclination was 60° 
^ – duże – 3 warianty: z Origanum vulgare-Centauria scabiosa (2 podwarianty: z Fraxinus excelsior i typowy), typowy  

oraz z Phragmites australis-Salix spp. 
^ – large – three variants: with Origanum vulgare-Centauria scabiosa (two subvariants: with Fraxinus excelsior and typical), typical 

and with Phragmites australis-Salix spp. 
^ – średnie – 2 warianty: typowy i z Cornus sanguineus  
^ – medium – two variants: typical and with Cornus sanguineus 
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CHARAKTERYSTYKA ZBIOROWISK 
ROŚLINNYCH  
 
W kamieniołomach powapiennych Pogórza Cieszyńs-
kiego odnotowano pięć syntaksonów: 4 w randze 
zespołu i 1 – w randze zbiorowiska, niewykazanego 
w hierarchicznym systemie zbiorowisk roślinnych 
MATUSZKIEWICZA (2001). Dwa zespoły: Calamagros-
tietum epigeji oraz Rubetum idaei reprezentują klasę 
roślinną Epilobietea angustifolii R. Tx. et Preising 1950 
in R. Tx. 1950, pozostałe natomiast należą do klasy 
Artemisietea vulgaris Lohmeyer, Preising et R. Tx. in 
R. Tx. 1950. Poniżej przedstawiono krótki ich opis. 
Fitocenozy reprezentujące zespół Calamagrostie-tum 
epigeji Juraszek 1928 nie należą do rzadkich na te-
renie wyrobisk powapiennych Pogórza Cieszyńskiego. 
Odnaleziono je w 11 spośród 39 przebadanych ka-
mieniołomów. Są nimi obiekty oznaczone numera-
mi: 2, 3, 5, 6, 8, 18, 20, 31, 33, 37 oraz 39 (por rys. 1 
i tab. 1). Ich większe lub mniejsze powierzchniowo 
płaty, nierzadko powyżej 30 m2 (fot. 1) wykształciły 
się na płaskich bądź lekko nachylonych fragmentach 
podnóży i stokach hałd. Rolę dominanta, rzadziej 
rolę kodominanta pełni w nich trzcinnik piaskowy 
Calamagrostis epigejos. Projektywne jego pokrycie  
 

 
 

Fot. 1. Trzcinnik piaskowy (Calamagrostis epigejos) opano-
wał znaczne powierzchnie wyrobisk (fot. T. Beczała, 
24.07.2005) 
Photo 1. Bushgrass (Calamagrostis epigejos) covered large 
areas of the lime excavations (phot. by T. Beczała, 
24.07.2005) 
 
w warstwie zielnej, we wszystkich przeanalizowa-
nych 14 płatach, oscylowało od 3 do 5 w skali Brau-
na-Blanqueta, tj. około 50%, z reguły bywało więk-
sze. Znaczącą domieszkę stanowiły w niej ponadto 
gatunki łąkowe z klasy Molinio-Arrhenatheretea (por. 
tab. 2 i 3), wśród których wysokie stopnie stałości 
uzyskały tylko dwa: Galium mollugo (IV) i Achillea 
millefolium (III). Dalszych dziewięć taksonów: Arrhe-

natherum elatius, Cirsium oleraceum, Deschampsia caes-
pitosa, Geranium palustre, Lathyrus pratensis, Lotus cor-
niculatus, Prunella vulgaris, Taraxacum officinale oraz 
Vicia cracca występowały tylko w niektórych płatach, 
osiągając znacznie mniejszy stopień stałości (II). 
Dalszych 28 składników łąkowych pojawiało się je-
dynie epizodycznie. Swoją obecność dość wyraźnie 
zaznaczyły tam ponadto gatunki z innych klas roś-
linnych Artemisietea vulgaris, np. Cirsium arvense 
i Daucus carota (które tam uzyskały III stopień sta-
łości), Trifolio-Geranietea sanguinei, reprezentowane 
m. in. przez: Origanum vulgare (III), Clinopodium vul-
gare (II), rzadziej – Astragalus glycyphyllos, Lathyrus 
sylvestris czy Trifolium medium (I), Festuco-Brometea, 
z głównym przedstawicielem Centaurea scabiosa (w III 
stopniu stałości) oraz Querco-Fagetea, z wszechobec-
nym Fraxinus excelsior (por. tab. 2 i 3). 

W omawianym fitocenonie występuje co naj-
mniej sześć grup roślinnych, tzn. gatunki: ziołorośli 
i traworośli porębowych, leśne, łąkowe, termofil-
nych okrajków, muraw kserotermicznych oraz rude-
ralne. Taka kombinacja roślin wskazuje na niehomo-
geniczność zbiorowiska i dalszą jego dynamikę. Ze-
spół wykazuje wewnętrzne zróżnicowanie na jed-
nostki niższej rangi, tj. lokalne warianty i podwa-
rianty (por. tab. 3). Łącznie w całej tabeli analitycz-
nej, której nie zamieszczono w niniejszym artykule, 
zanotowano 130 gatunków roślin, a średnio w zdję-
ciu fitosocjologicznym jest ich 19. Na podkreślenie 
zasługuje 5 gatunków, które na naturalnych stano-
wiskach objęte są ochroną prawną. Stanowią je: 
mech Calliergonella cuspidata (ochrona częściowa) 
oraz cztery taksony roślin naczyniowych – Epipactis 
palustris i Gentianella cilliata (ochrona ścisła) oraz 
Ononis arvensis i O. spinosa (ochrona częściowa).  

Zbiorowisko Robinia pseudoacacia stwierdzono 
w czterech wyrobiskach: Jasieniowa Zachód (20), 
Kurowy (22) Chełm Tichy (33) oraz Pierściec (39). 
Wykonano tam po jednym zdjęciu fitosocjologicz-
nym, przypuszczalnie w tym samym miejscu, co BU-
ŁAWA (1964). Robinii akacjowej towarzyszą aktual-
nie (przynajmniej w jednej z warstw roślinnych) Fra-
xinus excelsior, rzadziej – Acer campestre, A. pseudo-
platanus bądź Tilia cordata. Obficie występują też by-
liny leśne, m. in. Asarum europaeum, Brachypodium 
sylvaticum, Carex sylvatica, Mercurialis perennis i Viola 
reichenbachiana (por. tab. 2 i 3). Brak typowych skład-
ników dla lasów grądowych lub buczyn w płacie wy-
robiska Pierściec tłumaczyć można znacznym jego 
oddaleniem od dobrze zachowanych fragmentów la-
sów liściastych. Obrazuje on inicjalną postać tego fi-
tocenonu nawiązując wyraźnie do trzech pozosta-
łych płatów, pochodzących z obiektów: 20, 22, 33, 
których zdjęcia fitosocjologiczne zamieścił BUŁAWA 
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(1976). Dziś te trzy płaty reprezentują wariant z Cor-
nus sanguinea i przedstawiają zaawansowane stadia 
sukcesyjne, zmierzające w kierunku mezofilnych la-
sów liściastych (tab. 3). W omawianym zbiorowis-
ku stwierdzono łącznie 56 gatunków roślin, śred-
nio w płacie – 22. Cztery z nich: Asarum europaeum, 
Eurhynchium striatum, Galium odoratum oraz Vibur-
num opulus należą do gatunków chronionych. 

Płaty Rubetum idaei Malinowski et Dziubałtow-
ski 1914 em. Oberd. 1973 stwierdzono na trzech sta-
nowiskach: 1, 37, 39 (ry1. 1, tab. 1). Niewielka liczba 
gatunków (6–10) tworzących ten syntakson jest 
efektem dominacji maliny właściwej, która ograni-
cza rozwój pozostałych roślin. W tabeli uderza też 
duża liczba gatunków z jednym wystąpieniem, co 
wskazuje na przypadkowe ich pojawienie się w pła-
cie. Wszystkie fitocenozy tej asocjacji były ocienione 
przez rosnące w pobliżu drzewa. Bliskim sąsiedz-
twem lasów można też tłumaczyć występowanie się-
wek i obecność podrostu drzew w niższym podpo-
ziomie warstwy C2, m. in. Acer campestre, A. pseudo-
platanus, czy Fraxinus excelsior, a także dwu bylin 
leśnych, takich jak Galeobdolon luteum i Pulmonaria 
obscura. W omawianym zespole nie stwierdzono roś-
lin objętych ochroną prawną, jak również rzadkich 
dla tego regionu (BECZAŁA i in. 2005, 2012; BECZAŁA 
2006).  

Fitocenozy asocjacji Impatientetum parviflorae 
Brzeg 1989 ex Borysiak 1994 zidentyfikowano na te-
renie czterech wyrobisk: Hławiczka (23), Jelenica Ci-
chy (6), Kopieniec (5), Walczysko (31). Wykształciły 
się one na lekko nachylonych ścianach o najczęściej 
północnej ekspozycji. Ich powierzchnia oscylowała 
od kilku do 25 m2. Zdecydowanym dominantem 
był tam niecierpek drobnokwiatowy, zaliczany dziś 
do gatunków inwazyjnych (TOKARSKA-GUZIK i in. 
2012). Towarzyszyły mu we wszystkich zdjęciach 
Urtica dioica, gatunek charakterystyczny dla klasy Ar-
temisietea vulgaris. W dwóch płatach obserwowana 
była też Alliaria petiolata. Z gatunków towarzyszą-
cych na trzech badanych powierzchniach wystąpił 
Fraxinus, excelsior, którego siewki i młode okazy 
obecne są w większości zbiorowisk na terenie ka-
mieniołomów Pogórza Cieszyńskiego. W tabeli sy-
noptycznej wystąpiły tylko 24 gatunki, a ich liczba 
w poszczególnych zdjęciach fitosocjologicznych wa-
ha się od 6 do 13. Średnio w płacie stwierdzono 8 
gatunków (tab. 2). Na terenie wyrobiska Hławiczka 
odnotowano Galium odoratum, który na siedliskach 
naturalnych objęty jest w naszym kraju ochroną 
częściową. 

Zespół Polygonetum cuspidati (Moor 1958) Th. 
Müller et Görs 1969 ex Görs 1974 udokumento-
wano zdjęciami fitosocjologicznymi na terenie pię- 

ciu wyrobisk: Ton (1), Jelenica Cichy (6), Leszna 
Górna (8), Walczysko (31) oraz Pierzchała (35). Wy-
kształciły się one na płaskich spągach wyrobisk.  
O fizjonomii zespołu decyduje rdestowiec ostro-
kończysty Reynoutria japonica pokrywający średnio 
ponad 90% powierzchni wszystkich płatów. W trak-
cie kolejnych sezonów wegetacyjnych obserwowa-
no sukcesywne poszerzanie areału przez ten inwa-
zyjny gatunek w każdym wyrobisku. Stałym kom-
ponentem tych fitocenoz była również Urtica dioica. 
Dwukrotnie wystąpiły: Aegopodium podagraria, Caly-
stegia sepium, Cirsium arvense, Rubus caesius. Obec-
ność Urtica dioica jak i Calystegia sepium może su-
gerować, że wcześniej rozwijały się tam płaty aso-
cjacji Urtico-Calystegietum sepium, zdominowane nas-
tępnie przez rdest ostrokończysty.  

W tabeli synoptycznej stwierdzono łącznie 29 
gatunków roślin; średnio na zdjęcie fitosocjologicz-
ne przypada ich 8. W jednym przypadku stwier-
dzono gatunek objęty ochroną ścisłą. Był nim stor-
czyk Cephalanthera damasonium. 

Krótką charakterystykę syntaksonów uzupełniają 
tab. 2 i 3. Zestawiono w nich najważniejsze cechy 
florystyczno-siedliskowe. Zarówno gatunki, jak  
i określone cechy siedliskowe pozytywnie bądź ne-
gatywnie wyróżniają każdy z wyodrębnionych fito-
cenonów. Mają one przynajmniej jeden gatunek 
diagnostyczny, który w tym przypadku jest domi-
natem; mają też wspólne grupy gatunków. Tylko 
dwa pierwsze syntaksony wykazują wewnętrzne 
zróżnicowanie na jednostki niższego rzędu. 
 Liczba taksonów leśnych natomiast jest najwięk-
sza w zbiorowisku Robinia pseudoacacia. Z kolei  
w zespołach: Rubetum idaei, Impatientetum parviflo-
rae i Polygonetum cuspidati nie stwierdzono przed-
stawicieli termofilnych zarośli z klasy Rhamno-Pru-
netea, a mniejszą rolę w ich fitocenozach odgrywają 
rośliny termofilnych ziołorośli okrajkowych klasy 
Trifolio-Geranietea sanguinei, muraw kserotermicz-
nych (Festuco-Brometea), których niekiedy brak jest 
w ogóle. Poza dwoma pierwszymi syntaksonami, 
fitocenozy pozostałych fitocenonów zajmują niewiel-
ką powierzchnię, którą pokrywa bujna warstwa ziół. 
Obok roślin ruderalnych w trzech ostatnich synta-
ksonach pojawiają się pierwsze gatunki z klasy 
Querco-Fagetea. Można sądzić, że sukcesja tych zbio-
rowisk zmierzać będzie wkrótce również w kierunku 
mezofilnych lasów liściastych. Tylko w przypadku 
zespołu Polygonetum cuspidati jej tempo może być 
spowolnione, z uwagi na dynamicznie rozprzestrze-
niający się rdestowiec ostrokończysty, który rosnąc 
w dużym zwarciu ogranicza wegetację nowym przy-
byszom, w tym m. in. gatunkom leśnym. Jednakże 
w warstwie C2 tej asocjacji odnotowano już cztery 
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gatunki inicjujące taki kierunek sukcesji. Były to: Bra-
chypodium sylvaticum i Fraxinus excelsior, wycenione 
na + oraz wspomniany storczyk Cephalanthera dama-
sonium, a także Sorbus aucuparia o bardzo nikłym po-
kryciu: r. 

Wszystkie syntaksony stanowią w dalszym ciągu 
zbiorowiska niejednorodne, na co wskazuje stosunek 
ogólnej liczby gatunków z tabel synoptycznych (BE-
CZAŁA, 2009), odniesionych do liczby gatunków z I 
stopniem stałości (por. Calamagrostietum epigeji), bądź 
mających tylko jedno wystąpienie (w pozostałych 
przypadkach). Wartość tego wskaźnika ten waha się 
od 1,2 do 1,5. Najwięcej własnych taksonów mają dwa 
fitocenony – Calamagrostietum epigeji oraz zbiorowisko 
Robinia pseudoacacia (por. tab. 3). 
 
PORÓWNANIE AKTUALNYCH WYNIKÓW 
Z UZYSKANYMI W OSTATNIM 
ĆWIERĆWIECZU 
  
Spośród pięciu zbiorowisk roślinnych, zdominowa-
nych przez obce gatunki inwazyjne lub rodzime eks-
pansywne, tylko dwa fitocenony: Calamagrostietum 
epigeji i zbiorowisko Robinia pseudoacacia były odno-
towane przez BUŁAWĘ (1976). W przypadku Rubetum 
idaei, Impantietetum parviflorae oraz Polygonetum cus-
pidate autor ten podał w wykazie flory tylko gatunki, 
które dziś uważa się za diagnostyczne dla omówio-
nych wyżej syntaksonów. Rośliny te nie występowa-
ły wówczas często i licznie. Trudno więc domnie-
mywać, że tworzyły tam one niezależne ugrupo-
wania roślinne. Jedynie w odniesieniu do rdestow-
ca ostrokończystego Reynoutria japonica BUŁAWA (1976) 
wspomina o kępie tej rośliny w wyrobisku Pierzchała. 
Można przypuszczać, że był to jeden z inicjalnych 
płatów zespołu Polygonetum cuspidati w wyrobiskach 
powapiennych Pogórza Cieszyńskiego. Syntakson 
ten nie został jednak udokumentowany zdjęciem 
fitosocjologicznym. Prawdopodobnie zespół ten nie 
był wówczas znany autorowi.  

Odnośnie do fitocenoz zbiorowiska Robinia pseu-
doacacia należy stwierdzić, że uległy one znacznemu 
wzbogaceniu od czasu ich wyodrębnienia i poznania 
przez wspomnianego wyżej autora. Wzrosło pokrycie 
w każdej z warstw. W runie pojawiły się głównie ga-
tunki leśne z klasy Querco-Fagetea (por. tab. 3). W prze-
świetlonym w przeszłości drzewostanie z robinią aka-
cjową liczniej występowały Brachypodium pinnatum, 
Euphorbia cyparissias i Daucus carota. Obecnie sukcesja 
płatów tego zbiorowiska jest już dalece zaawanso-
wana w kierunku wtórnych lasów grądowych z rzę-
du Fagetalia sylvaticae. 
 

DYSKUSJA 
 
W miarę gromadzenia coraz większej liczby danych 
na temat pojawiania się nowych ugrupowań roślin-
nych pochodzenia antropogenicznego, zaczęto je opi-
sywać i prawidłowo dokumentować. Do dzisiaj budzą 
one nadal kontrowersje i ich pozycja syntaksono-
miczna jest w dalszym ciągu dyskutowana. 

Trzcinnik piaskowy jest gatunkiem pionierskim 
na terenach antropogenicznych, na tj. hałdach, nasy-
pach kolejowych, zapadliskach kopalnianych i in. 
(GORZELAK, 2004; PATRZAŁEK i in., 2011). Zbioro-
wiska z jego dominacją opisano m. in. z obszaru 
hałd kopalni węgla kamiennego (KUCZYŃSKA, PENDER, 
RYSZKA-JAROSZ, 1984), terenów poeksploatacyjnych ko-
palni gliny (STANISŁAWEK, 1995), cmentarzy (WIKA, 
BŁOŃSKA, WESOŁY, 2002) czy wyrobiska dolomitu 
(WIKA, KOMPAŁA-BĄBA, KONIECZNY, 2006). Z obsza-
ru pobliskiego Pogórza Śląskiego podają je WILCZEK 
i SIERKA (2002).  

Czynnikiem utrudniającym odpowiednią klasy-
fikację płatów z dominacją Calamagrostis epigejos jest 
szeroka skala ekologiczna tej rośliny. Cechy gatunku, 
np. wewnętrzny obieg azotu umożliwiający osiedla-
nie się na ubogim podłożu (WERNER, 1983), zdol-
ność do efektownego rozmnażania wegetatywnego 
(JAŃCZYK-WĘGLARSKA, 1996), korzenie sięgające do 
2 m głębokości (BRANDES, 1986) pozwalają na opano-
wanie powierzchni różniących się zarówno pod wzglę-
dem fizycznym, jak i chemicznym. Stąd też tego ty-
pu ugrupowania ujmuje się najczęściej w randze zbio-
rowiska, rzadziej zespołu. W niniejszej pracy fitoce-
nozy zdominowane przez Calamagrostis epigejos przy 
dużym udziale innych grup roślinnych potraktowa-
ne zostały jako zespół, zgodnie z koncepcją BRZEGA 
i WOJTERSKIEJ (2001) oraz MATUSZKIEWICZA (2001). 

Robinia akacjowa sadzona jest na różnego typu 
siedliskach powstałych dzięki gospodarce człowieka, 
m. in. na hałdach powęglowych (KUPCZYK, 1996; 
BAROSZ, KOZIOŁ, TABOR, 2003). Nic więc dziwnego, 
że występuje ona również w wyrobiskach powa-
piennych Pogórza Cieszyńskiego. Ten obcy dla ro-
dzimej dendroflory gatunek mógł nawet być wpro-
wadzony świadomie przez odpowiednie służby zaj-
mujące się rekultywacją tych obiektów. Z uwagi na 
brak ważnych gatunków wyróżniających (Arrhena-
therum elatius, Ballota nigra s. s., Bromus sterillis, Che-
lidonium majus) nie identyfikowano tego syntakso-
nu jako zespół Chelidonio-Robinietum Jurko 1963 s. l. 
(RATYŃSKA i in., 2010), lecz potraktowano go w ran-
dze zbiorowiska. 

Zespół Rubetum idaei jest wyróżniany zarówno 
przez BRZEGA i WOJTERSKĄ (2001), jak i MATUSZ-
KIEWICZA (2001), a jego pozycja syntaksonomiczna 
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w związku Sambuco-Salicion nie jest przez nich kwes-
tionowana. Z Beskidu Żywieckiego zespół ten opi-
sał KASPROWICZ (1996), 

Kolejny zespół Impantietetum parviflorae jest wy-
mieniany przez BRZEGA i WOJTERSKĄ (2001) na liście 
zbiorowisk roślinnych Wielkopolski. Autorzy ci przy-
porządkowali go do związku Galio-Alliarion w rzędzie 
Convolvuletalia sepium. MATUSZKIEWICZ (2001) uzna-
je Impatiens parviflora za gatunek charakterystyczny 
dla związku Alliarion i umieszcza go w rzędzie Gle-
chometalia hederaceae, w klasie Artemisietea vulgaris. 
Niecierpek drobnokwiatowy jest kenofitem pocho-
dzącym z Azji środkowej. Zdolność do produkcji 
ogromnej liczby nasion, umiejętność zasiedlania 
różnych nisz ekologicznych umożliwiły temu gatun-
kowi sukces życiowy. W Polsce zespół ten doku-
mentowali m. in. BRZEG (1989), RUTKOWSKI (1991). 
       Nadal jest dyskutowana systematyka zespołu Po-
lygonetum cuspidati do konkretnego związku w obrębie 
klasy Artemisietea vulgaris. Płaty tej asocjacji są częs-
to wykazywane z terenu Polski (RATYŃSKA i in., 2010). 
 
PODSUMOWANIE  
  
Od czasu badań BUŁAWY (1976) dość wyraźnie wzro-
sła liczba zespołów, których płaty zostały zdomino-
wane przez gatunki inwazyjne (Impatientetum parvi-
florae i Polygonetum cuspidati) bądź ekspansywne (Ru-
betum idaei). Po analizie składu gatunkowego fitoce-
noz zbiorowiska Robinia pseudoacacia należy stwier-
dzić, że uległy one znacznemu wzbogaceniu od cza-
su ich wyodrębnienia i opisania przez wspomnia-
nego autora. W runie zbiorowisk Robinia pseudoa-
catia wzrosło pokrycie w każdej z warstw. Pojawiły 
się nowe gatunki leśne z klasy Querco-Fagetea, takie 
jak: Acer campestre, Brachypodium sylvaticum oraz Mer-
curialis perennis. Zanikły z kolei Brachypodium pin-
natum, Euphorbia cyparissias i Daucus carota, które 
częściej są związane z siedliskami łąk i muraw kse-
rotermicznych Obecnie sukcesja płatów omawiane-
go zbiorowiska jest już dalece zaawansowana w kie-
runku wtórnych lasów grądowych z rzędu Fagetalia 
sylvaticae. 

W płatach wszystkich omówionych syntakso-
nów stwierdzono łącznie 181 gatunków, z czego 18 
przypada na mchy i wątrobowce. Mimo że w dalszym 
ciągu liczebnie przeważają taksony z klas Molinio-
Arrhenatheretea (41) i Artemisietea (32) coraz większy 
areał zajmują składniki lasów liściastych, chociaż ich 
liczba jest jeszcze stosunkowo mała (24 gatunki).  
W każdej z grup siedliskowych pojawia się coraz 
większa liczba gatunków rzadkich, pomijając rośli-
ny objęte ochroną prawną, o których pisano wyżej. 
Warto wymienić kilka z nich: Acer campestre, Cam-

panula glomerata, Carex distans, Cirsium oleraceum, Dip-
sacus sylvestris, Euphorbia amygdaloides, Geranium pa-
lustre, Inula conyza, Lathyrus sylvestris, Salvia gluti-
nosa, S. verticillata, Senecio ovatus czy Vicia sepium. 
Należy pamiętać, że nie brano pod uwagę wszystkich 
siedlisk skolonizowanych przez rośliny, lecz tylko 
wybrane płaty konkretnych zbiorowisk roślinnych. 
Niezależnie od tego potwierdza się teza, że kamie-
niołomy powapienne Pogórza Cieszyńskiego, podob-
nie jak i w innych regionach Polski, mają znaczenie 
dla zachowania bioróżnorodności konkretnych obsza-
rów i są ostojami dla wielu gatunków zagrożonych 
i ustępujących (por. np. KWIATKOWSKI, 1998; BECZA-
ŁA 2006; KIEDRZYŃSKI, 2007;). 
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