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ABSTRACT: The paper deals with the contemporary state of the anthropophytisation process in flora of disturbed peatlands in Polish coastal zone. There were 196
anthropophytes found within this area, which makes up 24% of the flora. The
share of anthropophytes as well as the index of fluctuations and kenophytisation
index in contemporary flora of bogs is considerably lower than in fens. It depends
not only on the lower intensity of anthropic pressure but it is connected with specific resistance of bog habitats to alien species penetration as well.
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Wstêp
Zmiany we florze torfowisk, które zachodz¹ na skutek antropogenicznej
transformacji siedlisk, s¹ elementem procesu synantropizacji, powszechnie
obserwowanego niemal we wszystkich ekosystemach. Istot¹ synantropizacji jest
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zastêpowanie uk³adów pierwotnych przez wtórne, utworzone przez sk³adniki
kosmopolityczne, alochtoniczne, eurytopowe (m.in. Faliñski 1972; Kornaœ 1981;
Olaczek 1982). G³ównymi przejawami przemian flory na torfowiskach jest wymieranie gatunków swoistych dla tych ekosystemów oraz wzbogacanie ich flory
w elementy obce siedliskowo i geograficznie, przy czym ten drugi proces jest
jedynie w niewielkim stopniu rozpoznany (Jasnowski i in. 1968; Gõrs 1969;
Herbichowa 1976; Jasnowski 1972; Olesiñski, Olkowski 1976; Polakowski 1976;
Jasnowska, Jasnowski 1977; Tallis 1983; Dierssen 1992; Aaby 1994).
Celem pracy by³o okreœlenie stopnia zaawansowania i przyczyn antropofityzacji flory naczyniowej siedlisk torfowych zró¿nicowanych pod wzglêdem ekologicznym.

1. Materia³ i metody
Do przeprowadzenia badañ wytypowano Równinê B³ot Przymorskich i fragment Pradoliny P³utnicy (Pobrze¿e Kaszubskie). Badany obszar jest obni¿eniem
terenu, o ³¹cznej powierzchni 74,2 km2, rozci¹gaj¹cym siê równolegle do wybrze¿a morskiego miêdzy pasem wydm nadmorskich a krawêdzi¹ wysoczyzn
morenowych. Omawiany teren stanowi³ niegdyœ kompleks dominuj¹cych przestrzennie torfowisk niskich oraz trzech torfowisk wysokich typu ba³tyckiego.
Obecnie jest on mozaik¹ siedlisk w ró¿nym stopniu przekszta³conych przez
antropopresjê (m.in. odwodnienia, gospodarkê rolnicz¹ i leœn¹). Pod wzglêdem
uwarunkowañ geomorfologicznych, cech klimatycznych oraz typologicznego
zró¿nicowania torfowisk wybrany fragment Pobrze¿a Kaszubskiego jest reprezentatywny co najmniej dla wschodniego odcinka wybrze¿a.
Badany obszar zosta³ podzielony na 122 pola podstawowe o powierzchni
1km2, które zosta³y wydzielone w obrêbie tzw. ma³ych (10x10 km) kwadratów
sieci ATPOL (Zaj¹c 1978; Zaj¹c, Zaj¹c 1996-1998). Na podstawie aktualnych
zdjêæ lotniczych (Zdjêcia lotnicze 1996-1997) dla ka¿dego pola podstawowego
wyliczono powierzchniê zajêt¹ przez poszczególne klasy pokrycia terenu (tj. las,
zaroœla, zabudowê itd.). Aktualna mapa cyfrowa pos³u¿y³a do obliczenia ³¹cznej
d³ugoœci dróg/km2 i cieków wodnych/km2 (Mapy topograficzne... 2000-2002).
Rektyfikacjê zdjêæ oraz obliczenia wykonano przy pomocy oprogramowania
ArcGis 8.3 firmy ESRI. Dla ka¿dego pola podstawowego podano równie¿ liczbê
spisów wykonanych na siedliskach kszta³towanych przez konkretne formy
antropopresji (³¹karstwo i wypas, rolnictwo, leœnictwo, zaœmiecanie itd.).
Aktualna flora terenu badañ zosta³a zinwentaryzowana w trakcie prac terenowych, prowadzonych w latach 2000-2004 (Budyœ 2005). Ogó³em wykonano
4923 zdjêcia florystyczne. Wszystkie badane siedliska poddano klasyfikacji
zgodnie z 6-stopniow¹ skal¹ hemerobii Sukoppa (1972), w której ekosystemy
uszeregowane s¹ od ca³kowicie naturalnych do najsilniej przekszta³conych: ahemerobia (brak na obszarze opracowania) ® oligohemerobia ® mezohemerobia
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® euhemerobia ® polyhemerobia ® metahemerobia (brak na obszarze opracowania).
Podczas klasyfikacji gatunków na grupy geograficzno-historyczne uwzglêdniono regionalne cechy flory i historiê osiedlania siê neofitów na Pomorzu Gdañskim, st¹d obok prac Kornasia (1968), Zaj¹ca, Zaj¹ca (1975) oraz Zaj¹ca i in.
(1998) wykorzystano komputerow¹ bazê danych o florze regionu (R. Markowski,
mat. niepubl.). Antropofity podzielono zgodnie z ogólnie przyjêtymi klasyfikacjami (np. Kornaœ 1981) na gatunki trwale zadomowione – metafity (archeofity
i kenofity) oraz gatunki przejœciowo zawlekane i dziczej¹ce z uprawy – diafity.
W obrêbie kenofitów wyró¿niono epekofity, hemiagriofity i holoagriofity.
Do oceny stopnia przekszta³cenia flory wspó³czesnej wykorzystano nastêpuj¹ce wskaŸniki zmian we florze, przyjête za opracowaniem Jackowiaka
(1990): wskaŸnik antropofityzacji flory (Wan = [liczba antropofitów/N]*100%);
wskaŸnik archeofityzacji flory (Warch = [liczba archeofitów/N]*100%); wskaŸnik
kenofityzacji flory (Wken = [liczba kenofitów/N]*100%); wskaŸnik modernizacji
flory (Wm = [liczba kenofitów/liczba metafitów]*100%); wskaŸnik zmian fluktuacyjnych we florze (Wf = [liczba diafitów/N]*100%); gdzie N oznacza liczbê
wszystkich gatunków.
Tendencje dynamiczne metafitów opisano na podstawie wskaŸnika naturalizacji (Jackowiak 1990), który okreœla ich zdolnoœæ do zajmowania siedlisk w niewielkim stopniu przekszta³conych przez antropopresjê (Inat = [S stanowisk
oligo- i mezohemerobnych/S wszystkich stanowisk gatunku]*100%).
Wstêpne ustalenie g³ównych czynników odpowiedzialnych za stopieñ
antropofityzacji flory pól podstawowych przeprowadzono przy pomocy analizy
PCA w pakiecie Canoco for Windows 4.5. W tym celu wskaŸniki antropogenicznych zmian we florze, wybrane cechy œrodowiska przyrodniczego oraz natê¿enie poszczególnych form antropopresji wprowadzono jako zmienne pasywne
(supplementary variables). Zale¿noœci pomiêdzy wybranymi zmiennymi potwierdzono za pomoc¹ analizy korelacji rang Spearmana (Statistica 6.0).

2. Wyniki
Na badanym terenie stwierdzono obecnoœæ 610 spontaneofitów oraz 196 antropofitów, które stanowi¹ odpowiednio 76% i 24% ca³oœci flory. W grupie gatunków obcego pochodzenia przewa¿aj¹ diafity (76 gatunków). Ich obecnoœæ
tych taksonów wi¹¿e siê najczêœciej z przypadkowym zawlekaniem ich diaspor
wraz ze œmieciami lub pasz¹ pozostawian¹ dla zwierzyny w pobli¿u paœników
i ambon myœliwskich (dotyczy to np. takich gatunków jak Parthenocissus inserta
i Zea mays). Diafity spotykane s¹ równie¿ wokó³ zabudowañ oraz wzd³u¿ szlaków komunikacyjnych (np. Avena sativa, Raphanus sativus). Grupa archeofitów
liczy 61 gatunków. S¹ to g³ównie roœliny zwi¹zane z polami uprawnymi i siedliskami ruderalnymi (np. Bromus secalinus, Conium maculatum). Najmniej liczna
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jest grupa kenofitów (59 gatunków). W wiêkszoœci s¹ one zadomowione na
siedliskach synantropijnych (40 gatunków epekofitów np. Bromus carinatus,
Echinocystis lobata). Z siedliskami pó³naturalnymi i naturalnymi zwi¹zanych jest
8 gatunków hemiagriofitów (np. Epilobium ciliatum) i 11 gatunków holoagriofitów (np. Elodea canadensis). Do najbardziej rozpowszechnionych taksonów na
badanym terenie nale¿¹: Fallopia convolvulus, Capsella bursa-pastoris, Matricaria
maritima subsp. inodora, Spergula arvensis i Viola arvensis reprezentuj¹ce archeofity
oraz Chamomilla suaveolens i Conyza canadensis z grupy kenofitów. Zdecydowana
wiêkszoœæ diafitów (94%) to taksony lokalnie bardzo rzadkie.
We wspó³czesnej florze obszaru siedliskowego torfowisk niskich zanotowano 591 spontaneofitów (75%) i 194 gatunki antropofitów (24%). Na siedliskach
torfowisk wysokich i przejœciowych udzia³ antropofitów jest znacznie ni¿szy
i wynosi 16% flory – ³¹cznie stwierdzono tu 382 spontaneofity i 74 gatunki antropofitów. Ró¿nice miêdzy florami tych dwóch typów siedlisk odzwierciedlaj¹
równie¿ wskaŸniki antropogenicznych zmian (tab. 1), a zw³aszcza wskaŸnik
zmian fluktuacyjnych oraz kenofityzacji.

Tabela 1. Stopieñ antropofityzacji flory torfowisk niskich oraz wysokich i przejciowych.
Table 1. State of the anthropophytisation process in fen habitat and bog/ transition bog
habitat.

Wskaniki antropogenicznych zmian we florze
W
W
W
W
W
Indices of anthropogenic changes in flora
Siedliska torfowisk niskich
24.4% 7.7%
7.2%
48.3% 9.5%
Fen habitat
Siedliska torfowisk wysokich i przejciowych
16.2% 7.0%
5.7%
44.8% 3.5%
Bog/transition bog habitat
Objanienia: W  wskanik antropofityzacji, W  wskanik archeofityzacji, W  wskanik
kenofityzacji, W  wskanik modernizacji, W  wskanik zmian fluktuacyjnych
Explanations: W  anthropophytisation index, W  archaeophytisation index, W  kenophytisation index, W  modernization index, W  index of fluctuations
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Grupa antropofitów, które stwierdzono wy³¹cznie na obszarze siedliskowym
torfowisk niskich jest liczna (125 gatunków), natomiast zaledwie kilka gatunków
przybyszów jest swoistych dla torfowisk wysokich i przejœciowych. Zwi¹zane
z tymi siedliskami s¹ m.in. Vaccinium corymbosum i Oxycoccus macrocarpus, które
rozprzestrzeniaj¹ siê na Bielawskim B³ocie z plantacji za³o¿onych tu w latach
siedemdziesi¹tych XX w.
Stosunkowo du¿y udzia³ (18%) wœród metafitów maj¹ taksony o s³abych zdolnoœciach do zajmowania siedlisk oligo- i mezohemerobnych (Inat = 1%-25%).
G³ównie s¹ to archeofity zwi¹zane z polami uprawnymi, np. Echinochloa crus-gali
oraz z siedliskami ruderalnymi, np. Descurainia sophia, Malva neglecta. Metafity
o œrednio nasilonej tendencji do wkraczania na siedliska naturalne i s³abo zmienione (Inat = 26%-50%) stanowi¹ równie liczn¹ grupê. Przewa¿aj¹ wœród nich
archeofity, np. Apera spica-venti czy Sonchus asper. Do grupy tej nale¿¹ tak¿e
taksony o nieokreœlonej przynale¿noœci fitosocjologicznej, np. Conyza canadensis
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oraz gatunki siedlisk ruderalnych, np. Impatiens glandulifera. Taksony o silnych
tendencjach do naturalizacji (Inat = 51%-75%) stanowi¹ 5% wszystkich metafitów. Grupê tê tworz¹ kenofity - Epilobium ciliatum, Anthoxanthum aristatum, Sambucus racemosa i Malus domestica oraz dwa gatunki archeofitów – Lamium album
i Odontites verna. Grupê o najsilniejszych tendencjach do zajmowania siedlisk
oligo- i mezohemerobnych (Inat = 76%-100%) tworzy piêæ gatunków kenofitów.
Nale¿¹ tu Elodea canadensis, Lolium multiflorum, Padus serotina, Picea abies oraz
Pyrus communis. Jeden gatunek obcego pochodzenia – Veronica persica, stwierdzono wy³¹cznie na siedliskach euhemerobnych (Inat = 0%). Wiêkszoœæ metafitów
(64 gat.) by³a notowana sporadycznie (1-10 notowañ) a ich stopieñ naturalizacji
nie zosta³ sprecyzowany, poniewa¿ uznano, ¿e zgromadzone dane mog¹ byæ
niemiarodajne.
Na podstawie modelu zmiennoœci florystycznej pól podstawowych, uzyskanego w wyniku analizy PCA, stwierdzono, ¿e stopieñ antropofityzacji jest wa¿nym czynnikiem ró¿nicuj¹cym florê badanego terenu (ryc.1). Œwiadcz¹ o tym
wysokie wartoœci korelacji liczby archeofitów, kenofitów i diafitów z I osi¹ oraz
wskaŸników antropogenicznych zmian we florze z III osi¹ ordynacyjn¹ (tab. 2).

Tabela 2. Zale¿noci miêdzy wybranymi zmiennymi a I i III osi¹ ordynacyjn¹ (analiza
PCA).
Table 2. Correlation between selected variables and I / III ordination axes (PCA analysis).
Zmienna
Variable

Liczba
archeofitów
Number of
archaeophytes

Liczba
kenofitów
Number of
kenophytes

Liczba
diafitów
Number of
diaphytes

W

arch

Korelacja (I o)*
-0,47
-0,5
-0,44
0,03
Intra-set correlation
(I axis)
Korelacja (III o)**
0,75
0,59
0,45
0,74
Intra-set correlation
(III axis)
Objanienia: *  wartoæ w³asna osi = 0,100; **  wartoæ w³asna osi = 0,051.
Explanations: *  Eigenvalue = 0,100; **  Eigenvalue = 0,051.

W

ken

W

f

-0,08

-0,13

0,64

0,43

Ustalono pozytywn¹ zale¿noœæ miêdzy liczb¹ archeofitów, kenofitów i diafitów a intensywnoœci¹ zaœmiecania, a tak¿e miêdzy liczb¹ i udzia³em archeofitów
a intensywnoœci¹ u¿ytkowania rolniczego. Stwierdzono równie¿, ¿e wraz ze
wzrostem powierzchni zabudowanej i d³ugoœci dróg w polu podstawowym
wzrasta liczba i udzia³ kenofitów we florze. Zale¿noœci te s¹ istotne statystycznie
(tab. 3).
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pola podstawowe / sample plots

0.8

zmienne pasywne / supplementary variables

III oœ

l.arch

Wken

Warch

roln.

l.ken.

Wf

l.dia

d³.dr
zabud.

zaœmiec.

-0.6

I oœ

-0.8

0.8

Ryc. 1. Model zmiennoci florystycznej pól podstawowych uzyskany w wyniku analizy
PCA dla I i III osi ordynacyjnej, z biern¹ projekcj¹ zmiennych pasywnych.
l.arch.  liczba archeofitów, l.ken.  liczba kenofitów, l.dia.  liczba diafitów, W 
wskanik archeofityzacji, W  wskanik kenofityzacji, W  wskanik zmian fluktuacyjnych, zamiec.  liczba nielegalnych wysypisk mieci, roln.  liczba spisów wykonana na polach uprawnych, d³.dr.  d³ugoæ dróg w polu podstawowym, zabud.  powierzchnia obszarów zabudowanych.
Fig. 1. Model of variability in species composition of sample plots resulted from PCA
(I and III axes), with selected supplementary variables passively projected into the
ordination space.
l.arch  number of archaeophytes, l.ken.  number of kenophytes, l.dia.  number of
diaphytes, W  archaeophytisation index, W  kenophytisation index, W  index
of fluctuations, zamiec.  number of unauthorized waste dispolsal sites, roln.  number of floristic notes made in crop fields, d³.dr.  length of roads in the sample plot,
zabud.  area of built-up land.
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f
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f
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Tabela 3. Wspó³czynniki korelacji porz¹dku rang Spearmana dla wybranych zmiennych
(p < 05).
Table 3. Spearman R statistic for selected variables (p < 05).
Zmienna
l.arch.
Variable
zamiec.
0,45
roln.
0,56
zabud.
0,39
d³.dr.
0,30
Objanienia skrótów przy ryc. 1.
Abbreviations explained in Fig. 1.

l.ken.

l.dia

W

W

W

0,50
0,35
0,51
0,44

0,47
0,35
0,38
0,41

0,29
0,53
0,37
0,23

0,35
0,29
0,58
0,47

0,35
0,32
0,37
0,41

arch

ken

f

3. Dyskusja
Wzbogacanie flory o gatunki obce geograficznie jest s³abo poznanym aspektem transformacji flory torfowiskowej. Jedyna dot¹d wstêpna synteza zmian
w szacie roœlinnej torfowisk Polski (Jasnowski 1972) wykaza³a, ¿e na zaburzonych torfowiskach zadomowionych jest piêæ gatunków kenofitów. Jakkolwiek
ogólna liczba gatunków obcego pochodzenia odnotowanych wspó³czeœnie na
badanym terenie jest wielokrotnie wiêksza, to nale¿y podkreœliæ, ¿e jedn¹ trzeci¹ z nich stanowi¹ diafity, w przypadku których mo¿liwoœæ trwa³ego osiedlenia
siê na zaburzonych siedliskach torfowych jest w¹tpliwa. Ponadto stwierdzono,
¿e antropofity nale¿¹ w wiêkszoœci do gatunków bardzo rzadkich i rzadkich,
a taksony o wy¿szych klasach frekwencji maj¹ relatywnie du¿y udzia³ tylko
w grupie archeofitów. Z drugiej strony uzyskane dane wskazuj¹, ¿e archeofity
wykazuj¹ znacznie mniejsze tendencje do naturalizacji ni¿ kenofity, czego przyczyn¹ jest prawdopodobnie ich stosunkowo w¹ska amplituda siedliskowa.
Podobne wyniki uzyskali m.in. Jackowiak (1990) i Pyšek i in. (2003).
W grupie antropofitów o najwy¿szym wskaŸniku naturalizacji znajduj¹ siê
m.in. takie taksony, jak Padus serotina, Lolium multiflorum, Anthoxanthum aristatum,
Epilobium ciliatum i Sambucus racemosa, które na liœcie ogólnopolskiej zaliczono do
grupy gatunków zwiêkszaj¹cych liczbê stanowisk w ostatnim dziesiêcioleciu
(Zarzycki i in. 2002). Stwierdzone lokalnie tendencje dynamiczne s¹ wiêc
potwierdzeniem inwazyjnoœci tych taksonów, a jednoczeœnie wskazuj¹, ¿e ich
ekspansja, w sprzyjaj¹cych warunkach, mo¿e zachodziæ tak¿e na tak specyficznych siedliskach jak siedliska torfowe.
Na szczególn¹ uwagê zas³uguje fakt, ¿e flora obszarów siedliskowych torfowisk wysokich i przejœciowych jest w du¿o mniejszym stopniu wzbogacona
o gatunki obcego pochodzenia ni¿ flora torfowisk niskich. Specyficzna odpornoœæ siedlisk wysoko- i przejœciowotorfowiskowych na inwazjê antropofitów
jest kwesti¹ dyskusyjn¹. Po pierwsze mo¿na za³o¿yæ, ¿e ni¿sza liczba przybyszów wynika z braku okreœlonych form antropopresji (np. osadnictwa) na tych
obszarach. Z drugiej strony pewne formy presji cz³owieka, jak zaœmiecanie, a lo-
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kalnie równie¿ zagêszczanie sieci utwardzonych dróg gruntowych, s¹ na torfowiskach wysokich szczególnie nasilone. Wraz z wywo¿onymi odpadami transportowane s¹ liczne diaspory roœlin obcych geograficznie, lecz gatunki te nie
wykazuj¹ tendencji do rozprzestrzeniania siê na siedliskach seminaturalnych
(Budyœ 2004). Czynnikami, które potencjalnie mog¹ ograniczaæ ich ekspansjê s¹:
relatywnie wysoki poziom wód gruntowych, niska zawartoœæ substancji od¿ywczych oraz niski odczyn. Cleland i in. (2004) stwierdzili pozytywn¹ zale¿noœæ
miêdzy prawdopodobieñstwem osiedlenia siê antropofitów a bogactwem florystycznym fitocenoz, do których wkraczaj¹. Wykazali ponadto, ¿e zadomawianie
siê gatunków obcych jest ograniczone wówczas, gdy fitocenozy „rezydentów”
maksymalnie wykorzystuj¹ zasoby substancji od¿ywczych. Fakty te sugeruj¹, ¿e
bardzo niska ¿yznoœæ siedlisk wysoko- i przejœciowotorfowiskowych mo¿e byæ
najwa¿niejszym czynnikiem hamuj¹cym ekspansjê antropofitów.
Wyniki powy¿szych badañ prowadz¹ do wniosku, ¿e aktualny stopieñ synantropizacji flory jest zwi¹zany nie tylko z form¹ i natê¿eniem antropopresji,
lecz równie¿ z pierwotnym ekologicznym zró¿nicowaniem torfowisk. Siedliska
torfowisk wysokich i przejœciowych cechuj¹ siê wiêksz¹ odpornoœci¹ na ekspansjê gatunków obcych geograficznie ni¿ siedliska torfowisk niskich.
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Summary

The aim of this work was to determinate the contemporary state of the anthropophytisation process in vascular plants flora of peatlands (disturbed fens and bogs) in Polish
coastal zone. The research was conducted in B³ota Przymorskie Plain and P³utnica Valley
from 2000 to 2004.
There were 196 anthropophytes found within this area, which makes up 24% of the
flora. Diaphytes (76 species) are mainly brought to this area with litter or feed left for
wild animals. Archaeophytes (61 species) prefer crop-fields and ruderal sites. The number
of kenophyte taxa equals 59 and they were noted mainly in synanthropic habitats.
The most common alien species are: Fallopia convolvulus, Capsella bursa-pastoris, Chamomilla suaveolens, Conyza canadensis, Matricaria maritima subsp. inodora, Spergula arvensis and
Viola arvensis.
The share of anthropophytes as well as the index of fluctuations and kenophytisation
index in contemporary flora of bogs is considerably lower than in fens (Tab. 1).
There is only 11 taxa among metaphytes that have a strong tendency towards expansion in oligo- and mesohemerobic habitats e.g. Epilobium ciliatum, Anthoxanthum aristatum,
Odontites verna, Pyrus communis.
As a result of PCA analysis the model of variability in species composition was created. It proved that the state of anthropophytisation is an important factor which differentiates flora of research area (Tab. 2). There was positive correlation found between the
number of archaeophytes, kenophytes or diaphytes and the number of waste disposal
sites as well as between number or share of archaeophytes and intensity of agricultural
use. Number and share of kenophytes depend also on the area of built-up land and the
total length of roads in sample field (Tab. 3).
Results show that up-to-date state of synanthropisation of peatlands flora depends
not only on the form and intensity of anthropic pressure but the primary ecological type
of mire as well. Bogs have higher resistance to alien species penetration than fen habitats.

