
Streszczenie

Ciqgle poszukuje sig metod, kt6re pozwolilyby przy pomocy uzyskanych empirycznych miar
i wska2nik6w zwaloryzowai elementy Srodowiska przyrodniczego, a ponadto

scharakteryzowai procesy w nim zachodz4ce i poznai zaleZnoSci pomigdzy nimi.

Celem niniejszej pracy jest ocena stanu i przeksztalceri dolin Kanal<iw Grabarskiego
i Grodziskiego na podstawie wybranych wska2nik6w geobotanicznych i krajobrazouych.
Zadanie to realizowano za pomoc4 zebranych danych tercnowych oraz dostgpnych
archiwalnych material6w kartografi cznych, kt6re umoZliwily:

a) inwentaryzacjg, wyr62nienie i charakterystykg zbiorowisk roSlinnych wraz
z opisaniem niZszych jednostek fitosocjologicznych i wskazaniem dla nich
gatunk6w diagnostycznych,

b) oznaczenia zr62nicowania geobotaniczncgo zbiorowisk roSlinnych,

c) poznanie struktury przestrzennej krajobrazu badanych dolin,

d) okre3lenie procestiw dynamicznych zachodzEcych w Srodowisku przyrodniczym.

Badania terenowe przeprowadzono w dolinach trzech oiek6w: Kanalu Grodziskiego. Kanalu

Grabarskiego i jego tzw. Doplywu (Gr4blewskiego). Og6lem wykonano 1780 zdjgi
fitosocjologicznyc h. metodq Braun-Blanqueta, stosuj4c zmodyfikowan4
9-stopniow4 skalg iloSciowoSci, kt6re opisaly l4cznie 2899 plat6w ro5linnych. Warunki

siedliskowe obliczono za pomocq tzw.liczb wskaZnikowych Iillenberga WskaZniki (metryki)

krajobrazowe obliczono za pomocq nakladki V-LATII do ArcGlS 10.2. Analizy
fitosocj ologiczne i obliczenia wskaZnik6w fitoindykacy.lnych dokonano w programie JUICE.

W programie Canoco wykonano: nieparametryczne skalowanie wielowymiarowe (NMDS)

wcelu predykcji wzglgdem, kt6rego wska2nika Ellenberga pr6by ulozyly sig na poziomic

klasy, zwi4zku i zespolu; analizE gl6wnych skladowych (PCA) w celu uzyskania korelacji

migdzy metrykami i identyfikacji kluczowych czynnik6w r62nicuj4cych poziomy jednostek

krajobrazowych analizg redundancji (RDA) dla uzyskania syntezy migdzy wska2nikami

geobotanicznymi a krajobrazowymi. W celu ustalenia czynnik6w wptywaj4cych na liczbg

gatunk6w w wybranych zespolach roSlinnych spoSr6d obliczonych wska2nik6w
geobotanicznych, metryk krajobrazowych i rriZnorodnoici biologicznej oraz infbrmacji

o liczbie i udziale gatunk6w inwazyjnych w zdigciu fitosocjologicznym zastosowano og6lny

model liniowy (GLM).

W sumie zanotowano wystgpowanie 598 takson6w z 84 rodzin botanicznych. Odnotowano

wystgpowanie 36 gatunk6w zagro2onych w skali regionu, a polowa z nich byla

zaklasyfikowana do kategorii LC, czyli o najmniejszym stopniu zagroZenia wyginiEciem.

Ponadto, stwierdzono wystgpowanie og6lem 5 gatunk6w calkowicie objgtych ochron4

i 5 czgSciowo. JednoczeSnie na terenie badair zanotowano obecnoS6 29 gatunk6w

inwazyjnych.



W badanych dolinach rzecznych zidentyfikowano 100 zbiorowisk przynale24cych do 18 klas
fitosocjologiczny ch i 49 zwi4zk6w. W dolinie Kanalu Grabarskiego stwierdzono 81 asocjacji
roSlinnych z 17 klas i 41 zwi4zkow, w dolinie Kanalu Grodziskiego 59 zespol6w rodlinnych
nale24cych do 16 klas i 36 zwi4zk6w, za to w dolinie Doplywu 30 zbiorowisk z 9 klas i 19

zwiqzk6w.

Zr6Znicowanie warunk6w klimatyczno-siedliskowych w dolinach, ocenianych metod4
litoindykacyjn4 stanowi przyczyng zr6Znicowania florystycznego wyr6Znionych zespol6w,
ponadto dalo podstawy wyr62nienia niZszych syntakson6w, szczeg6lnie w obrgbie zespol6w
szuwarowych i lqkowych oraz wskazania dla nich gatunk6w diagnostycznych.

Badany teren, zostal w gl6wnej mierze uksztaltowany przez czLowieka i na podstawie metryk
krajobrazowych stwierdzono, 2e charakteryzuje sig:

a) mniejsz4 zlo2onoSciq krajobrazu i nisk4 r62norodnoSci4 w obrgbie p6l
badawczychnrliT;

c)

wysok4 r6ZnorodnoSci4 i mozaik4 plat6w ro5linnych w obrgbie p6l
badawczych nr 3, 5 i 9;

wysokq r6Znorodno3ci4 przy dulej fragmentacji plat6w w obrgbie p6l
badawczvch nr 4 i 8:

d) potencjalnie wysok4 r62norodno3ci4, lecz o zaburzonej strukturze plat6w
roflinnych w krajobrazie w obrgbie p6l badawczych nr 2 i 6.

Przegl4d material6w kartograficznych otaz analiza parametr6w charakteryzuj4cych krajobraz
potwierdzaj4, 2e doliny Kanal6w Grabarskiego i Grodziskiego w okresie ostatnich 100 lat
ulegaly przemianom gl6wnie spowodowanymi uZy.tkowaniem, a mianowicie: na przelomie
XIX i XX wieku, zmniejszeniem powierzchni lesnych; migdzy latami 70. XX wieku
a wsp6lczesnoSci4, ci4gl4 fluktuacj4 pomigdzy obszarami l4kowymi a szuwarowymi.

Analiza wynik6w badari geobotanicznych i krajobrazowych pozwolila wykresli6 kierunki
sukcesji fitocenoz, wskazuj4c na przyczyny ich przeksztalc eh, zwiqzanych gl6wnie
z dzialalnoSci4 czlowieka. St4d, uzyskane wyniki badari stanu Srodowiska przyrodniczego
dolin Kanal6w Grabarskiego i Grodziskiego stanowi4 2r6dlo aktualnych informacji
i pozwalaj4 okreSlii zagroZenia, jakim ono podlega, przy r6rmoczesnym wskazaniu teren6w
o wysokich walorach przyrodniczych, poprzez zr6wnowazone uL)'tkowanie, pozwalaj4ce
utrzymai i zachowai r62norodno56 biologiczn4 oraz terenow przeznaczonych pod intensywne
uZ1'tkowanie rolnicze Iub inn4 dzialalnoSd czlowieka.
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