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1. WSTĘP I CEL MONOGRAFII

Według ustawy z dnia 21 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628) 
składowiskiem odpadów jest obiekt budowlany przeznaczony do składowania od-
padów.

W ustawie z dnia 27 czerwca 1997 r. o odpadach /Dz. U. Nr 96, poz. 592/ 
napisano, że przez składowisko rozumie się także wysypisko odpadów komunal-
nych, wylewisko odpadów ciekłych, a także zwałowisko mas ziemnych i skalnych 
powstające w wyniku realizacji inwestycji albo prowadzenia eksploatacji kopalin, 
z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 2 ust.2, pkt 1.

Art. 1 ust.2 ustawy z 2001 roku stanowi, że przepisów ustawy nie stosuje się do:
1) mas ziemnych lub skalnych usuwanych albo przeniesionych w związku z re-

alizacją inwestycji lub prowadzeniem eksploatacji kopalin wraz z ich przera-
bianiem, jeżeli miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, decyzja o 
warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub pozwolenia na budowę 
określają warunki i sposób ich zagospodarowania,

2) mas ziemnych pochodzących z pogłębiania akwenów morskich w związku z 
utrzymaniem infrastruktury zapewniającej dostęp do portów, a także z pogłę-
biania zbiorników wodnych, stawów, cieków naturalnych, kanałów i rowów 
w związku z utrzymaniem i regulacją wód, stanowiących niezanieczyszczony 
urobek, jeżeli miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, decyzja o wa-
runkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub pozwolenie wodnoprawne 
określają warunki i sposób zagospodarowania.

To formalno-prawne rozróżnienie (kwalifikowania) wydobywanych, przetwa-
rzanych i przemieszczanych mas ziemnych i skalnych, a następnie deponowanych 
na powierzchni ziemi, w tym wyrobiskach odkrywkowych – jako składowanie lub 
nie składowanie odpadów, służy przede wszystkim zarządzaniu tymi masami, ze 
szczególnym uwzględnieniem czynnika fiskalnego. W tym aspekcie odnośne prze-
pisy prawa można uznać jako specyficznie zasadne. Dla gospodarki odnośnymi 
masami w środowisku przyrodniczym, formalno-prawny podział odnośnych mas 
na odpady i nie odpady nie ma żadnego uzasadnienia, ponieważ to ich fizyczne, 
chemiczne i biologiczne właściwości stanowią o ich przydatności do: odtwarzania 
gleby i szaty roślinnej, zapełniania wyrobisk odkrywkowych, uzdatniania gruntów 
na terenach budowlanych oraz w budownictwie ziemnym i hydrotechnicznym.

Dotychczasowe wyniki badań roślinności na składowiskach odpadów w ma-
łym stopniu dotyczą składowisk odpadów w rozumieniu przepisów ustawy o od-
padach, czyli obiektów budowlanych urządzanych i eksploatowanych prawidłowo, 
realizując sukcesywnie zadania (cele) ochrony środowiska i poeksploatacyjnej re-
kultywacji terenu. Naturalna sukcesja roślinna jest na nich bardzo ograniczona, 
celowa szata roślinna jest kształtowana agrotechnicznie.

Istnieją jeszcze składowiska odpadów zlokalizowanych bez niezbędnych za-
bezpieczeń przed ich uciążliwością dla otoczenia, zwłaszcza gruntowo-wodnego, 
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chociaż zyskały status obiektu budowlanego. Dotyczy to głównie składowisk od-
padów komunalnych. Najliczniej występują różnego rodzaju, nieeksploatowane 
już urządzone i nieurządzone laguny różnego rodzaju osadów ściekowych, de-
pozyty osadów ściekowych odwodnionych mechanicznie i atmosferycznie. Wy-
mienione depozyty obfitują w substancję organiczną i mineralne składniki pokar-
mowe oraz mają dużą pojemność wodną. Stanowią więc złoża o dużej dynamice 
przemian biochemicznych oraz o bardzo dużych możliwościach intensywnego 
wzrostu gatunkowej konkurencyjności samosiewnych roślin. Roślinność ta pełni 
ważne ekologiczno-sanitarne i krajobrazowe funkcje, ale też stanowi obfite źródło 
nasion różnego rodzaju chwastów przemieszczanych na tereny przyległe. Oprócz 
zorganizowanych miejsc składowania określonych rodzajów odpadów, przeważnie 
niebędących obiektami budowlanymi, występują niezliczone miejsca nielegalne-
go usuwania odpadów bytowo-gospodarczych, zwłaszcza na terenach wiejskich 
i przedmieściach, obfitujących w różnogatunkową roślinność spontaniczną, która 
jest nierzadko przedmiotem przyczynkowych badań fitosocjologicznych i fitoche-
micznych. Tereny przemysłowe obfitują w różnego rodzaju pozostałości odpadów 
zmieniających (degradujących) jakość gleby i szaty roślinnej, oraz użytych do 
zapełniania niecek i uzdatniania gruntów budowlanych. Pozyskiwanie kruszca z 
byłych składowisk (zwałowisk, hałd) odpadów górniczych i hutniczych skutkuje 
poważnym zanieczyszczeniem odpadami przyległych terenów oraz pozostawia na 
miejscu znaczne ilości odpadowego depozytu. Wymienione wyżej postępowanie z 
różnymi masami zwanymi odpadami i „nieodpadami” zniekształca również warun-
ki gruntowo-wodne i hydrochemiczne, które modyfikują warunki wzrostu roślin 
oraz ich skład chemiczny.

Tytuł tej monografii jest mało adekwatny do jej różnorodnej treści. W istocie 
mógłby on brzmieć „Roślinność na odpadach” albo „Roślinność na terenach zde-
gradowanych”, ale wtedy bez opisowego charakteru byłby również nieadekwatny.

Charakter i dynamika procesów degradacji środowiska zależy od właściwo-
ści materiału ziemnego (w tym złoża odpadów), technicznego ukształtowania 
złoża, klimatu lokalnego, warunków gruntowo-wodnych, a także od stosowanych 
zabiegów agrotechnicznych. Złoża pozornie jednorodne pod względem genezy 
oraz właściwości fizycznych i chemicznych są przeważnie znacznie zróżnico-
wane w swej strukturze przestrzennej oraz różnicują się w miarę postępującego 
osiadania, zagęszczania i przemian fizyko-chemicznych i biologicznych, jak też 
czynników atmosferycznych modyfikujących mikrorzeźbę powierzchni, prze-
mywanie (odsalanie) zagłębień złożowych i nadmierne parowanie wody (za-
solenie) z powierzchni płaskich i nieco wyżej położonych. Tak pozornie mało 
istotną zmienność przestrzenną odzwierciedla wiernie spontaniczne wkraczanie 
pionierskich gatunków roślin i postępujący rozwój szaty roślinnej. Na złożach 
mas zasobnych w łatwo rozkładalną substancję organiczną (np. na składowiskach 
odpadów komunalnych i w pryzmach niedojrzałych kompostów) bardzo istot-
nym czynnikiem różnicującym (warunkującym) wkraczanie i dynamikę wzrostu 
roślin jest nadmierny wzrost temperatury, szkodliwy dla korzeni z niedostatkiem 
wody włącznie.
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Bardzo duża różnorodność genezy oraz fizycznych, chemicznych i biolo-
gicznych właściwości zdegradowanych powierzchni czyni, że do spontanicznie 
wkraczających na nie roślin należą niemal wszystkie gatunki występujące na tere-
nach przyległych i dalszych, będących źródłem nasion. Wkraczanie, wzrost, doj-
rzewanie określonych gatunków roślin oraz dynamika zmian składu gatunkowego 
w sukcesywnym rozwoju szaty roślinnej stanowią wyraz początkowych i zmie-
niających się (w czasie) właściwości środowiska zdegradowanego (w tym złoży 
różnorodnych odpadów). Na złożach obfitujących w składniki pokarmowe i wodę, 
wysokości i biomasy wielu gatunków roślin są dużo większe od ich przeciętnych 
parametrów. Dotyczy to również głównych i śladowych składników mineralnych 
w suchej masie, a także całkowitego pobrania wymienionych składników przez 
pojedyncze rośliny.

Laboratoryjne oznaczenia mineralnego składu roślin stanowią cenne uzupełnie-
nie danych w poznawaniu warunków i dynamiki rozwoju roślinności spontanicznej 
na gruntach zdegradowanych, jak też w programowaniu sposobu rekultywacji i 
porekultywacyjnych funkcji terenów zdewastowanych oraz gleb zdegradowanych 
(zanieczyszczonych) chemicznie. 

Do terenów zdewastowanych i gleb silnie zdegradowanych (w rozumieniu tej 
publikacji) zalicza się:
1) składowiska odpadów stałych: górniczych, hutniczych, paleniskowych (energe-

tycznych), chemicznych, komunalnych;
2) laguny osadów (w tym już odwodnionych): komunalnych, chemicznych, prze-

twórstwa rolno-spożywczego, z dekarbonizacji wody technologicznej, uzdat-
niania wody pitnej;

3) zwały osadów z oczyszczania (pogłębiania) zbiorników wody, koryt rzecznych, 
zalewów i portów;

4) nieusankcjonowane administracyjnie zwały i skupiska różnego rodzaju odpa-
dów bytowo-gospodarczych i rolnych;

5) różnego rodzaju złoża modelowych doświadczeń rekultywacji gruntów;
6) gleby silnie zdegradowane chemicznie przez: a) wadliwe stosowanie gnojowi-

cy, ścieków i osadów ściekowych; b) zanieczyszczenia przemysłowe emitowa-
ne do atmosfery i bezpośrednio do ziemi.
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2.  NAUKOWE I APLIKACYJNE WARTOŚCI 
POZNAWANIA CZYNNIKÓW DEGRADACJI SZATY 
ROŚLINNEJ ORAZ SPONTANICZNEJ SUKCESJI 
GATUNKÓW I ROZWOJU SZATY ROŚLINNEJ 

Roślinność ukształtowana spontanicznie na gruncie bezglebowym (np. składo-
wisku odpadów mineralnych) może być uznana za początkową fazę biologicznej 
rekultywacji, z możliwością jej agrotechnicznego modyfikowania stosownie do 
wyznaczonych funkcji danego terenu. Wiele starych składowisk odpadów przemy-
słowych (w tym górniczych) ma już naturalnie ukształtowaną szatę roślinną, która 
chroni otaczające środowiska przed pyłowymi i erozyjnymi uciążliwościami oraz 
szpetotą krajobrazu.

Roślinność spontaniczna ma szczególne znaczenie w dużych, starych wyrobi-
skach górnictwa skalnego, które nie mogą, a często nie powinny być zapełnione 
masami pochodzenia zewnętrznego. Stanowią bowiem cenny zasób roślinny, który 
jest lub powinien być odpowiednio uzupełniany, stosownie do ekologiczno-gospo-
darczych funkcji obiektu.

Ekologiczne funkcje spontanicznej (samoistnej) roślinności nie sprowadzają 
się do zazielenienia powierzchni zdegradowanych (w tym do pomniejszenia ich 
uciążliwości dla terenów przyległych) lecz polegają także na pozytywnym modyfi-
kowaniu warunków wodnych oraz na chemicznej i biologicznej sanitacji podłoża. 
Duża zasobność składników pokarmowych w złożach mokrych i w przyległych do 
nich powierzchniach (np. zawodnionych przez odcieki z nadpoziomowych skła-
dowisk) czyni warunki do intensywnego wzrostu roślin pobierających duże ilości 
wody oraz składników pokarmowych i metali ciężkich. W ten sposób postępuje 
odwodnianie (osuszanie) i natlenianie oraz chemiczna i biologiczna sanitacja śro-
dowiska ziemnego.

Wymienione zjawiska są stosunkowo mało rozpoznane i przeważnie niedoce-
niane w działalności badawczej i w profilaktyce ekologicznej, w rekultywacji (od-
nowie) środowiska i monitoringu ekologicznym. Nie bez istotnego znaczenia jest 
tu bardzo duża różnorodność i dynamika zjawisk oraz marginalizacja ekologicz-
nego i gospodarczego znaczenia powierzchni zdegradowanych. Brakuje też anali-
tyczno-syntetycznych opracowań wyników fragmentarycznych, nieciągłych badań 
spontanicznej sukcesji roślin, w tym o bardzo dużej dynamice zmienności składu 
gatunkowego w czasie.

Zamierzonym celem tego monografii jest:
1) podjęcie próby syntetycznej oceny dotychczasowych badań roślinności na tere-

nach zdegradowanych przez składowanie odpadów i przemysłowe zanieczysz-
czenie środowiska,

2) rozpoznanie stanu szaty roślinnej oraz składu chemicznego roślin na kilku skła-
dowiskach odpadów komunalnych i przemysłowych.
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3.  SPONTANICZNA I AGROTECHNICZNA 
ROŚLINNOŚĆ NA ZŁOŻACH ODPADÓW   
STAŁYCH I CIEKŁYCH

W tej części monografii prezentujemy głównie spontaniczne wkraczanie roślin 
oraz rozwój naturalnej i uprawowej szaty roślinnej na złożach odpadów stałych i 
ciekłych w ramach sanitacyjnych i rekultywacyjnych prac na terenach składowania 
tych odpadów. Są to najważniejsze obiekty badań i wdrożeń zrealizowanych oraz 
opublikowanych. Dokumentację fotograficzną (z archiwum Jana Siuty) wraz z ich 
opisami zawarto w pozycjach I–XII.

I.  Roślinność składowiska odpadów komunalnych „Radiowo”

Fot. 1. Panorama składowiska w połowie lat 
siedemdziesiątych XX wieku, z martwymi 
drzewami oraz bujną roślinnością i odciekami 
u jego podstawy

Fot. 2. Intensywny wzrost azotolubnych roślin 
u podstawy składowiska (strona północna)
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Fot. 3. Zawodnienie 
wierzchowiny składo-
wiska

Fot. 4. Bujna roślinność 
w dolnej części zbocza 
północnego (jak fot. 2)

Fot. 5. Zazieleniona (obsiana) część skarpy północnej przy dro-
dze do eksploatowanej części składowiska (1999 r.)
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Fot. 6. Fragment zbocza zachod-
niego, pokrytego rekultywacyjną 
warstwą ziemi (1996 r.)

Fot. 7. Zbocze zachodnie porośnięte sa-
moistnie w najstarszej części składowi-
ska (plan pierwszy), oraz pokryte ziemią 
(plan dalszy) wraz z rozległą zawodnio-
ną niecką u podnóża składowiska

Fot. 8. Zbocze zachodnie (jak 
fot. 7) po wykonaniu niektó-
rych prac hydrotechnicznych 
i rekultywacyjnych. Bujna ro-
ślinność jest naturalnej sukcesji

Fot. 9.  Fragment płaskiej wierz-
chowiny i północno-wschod-
niego zbocza z widokiem na 
kompostownię
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II.  Roślinność składowiska odpadów komunalnych Wołomina w Lipinach 
Starych (pierwsza kwatera)

Fot. 1. Skarpa południo-
wa w 1994 r.

Fot. 2. Ogień i paleni-
skowa wnęka w skarpie 
południowej (jak fot. 1)

Fot. 3. Rozlewisko wody 
opadowej i odcieków ze 
składowiska oraz bujna 
(sucha) roślinność u pod-
staw skarpy północnej
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Fot. 4. Formowanie i pokry-
wanie ziemią oraz zaziele-
nianie skarpy południowej

Fot. 5. Zaawansowany etap 
formowania i zazieleniania 
składowiska (1995 r.)

Fot. 6. Rekultywacyjna war-
stwa ziemi na północno-
-wschodniej skarpie

Fot. 7. Rzepak ozimy na 
skarpie (jak fot. 6)
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III Roślinne odwadnianie lagun osadowych w lubelskiej oczyszczalni ścieków 
„Hajdów”

Fot. 1. Stan laguny 1 przed 
lotniczym wysiewem tra-
wy (26.07.1994 r.)

Fot. 2. Zwarta ruń trawy 
w lagunie 1, stan 23 maja 
1996 r. 

Fot. 3. Dominacja roślin 
dwuliściennych w lagu-
nie 1, stan 11 sierpnia 
1997 r.
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Fot. 4. Bezroślinne powierzch-
nie to skutek wystąpienia wody 
nadosadowej podczas wysiewu 
nasion trawy, stan w maju 1996 r. 

Fot. 5. Jak fot. 4. Do 23 lipca 
1996 r. bezroślinna powierzch-
nia nie została zasiedlona

Fot. 6. Bezroślinna powierzch-
nia z kępami trawy

Fot. 7. Jak fot. 6. Samosiewne 
wkraczanie dwuliściennych ro-
ślin, stan 23 lipca 1996 r. 
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Fot. 11. Starzec błotny (roślina 
rzadka in situ) pokrył niezawod-
nioną, ale błotnistą część laguny 
(rok 1995), a w roku następnym 
zachowały się tylko pojedyncze 
płaty

Fot. 10. Intensywny wzrost wie-
logatunkowych roślin na skarpie 
grobli oraz strefowość wkracza-
nia roślin na lagunę

Fot. 9. Spontaniczna sukcesja 
roślin na lagunie zależy od wy-
stępowania wody nadosadowej, 
przesychania powierzchni i do-
stępności nasion

Fot. 8. Wojłok martwej trawy 
oraz bujny wzrost roślin dwuli-
ściennych, stan 3 lipca 1997 r. 
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IV. Sukcesja roślin na złożu osadu odwodnionego mechanicznie (mazistego) 
w Hajdowie

Fot. 1. Deponowanie osadu w byłych lagunach osadu płynnego

Fot. 2. Wschody pomidorów na osadzie zdeponowanym w jesieni 
roku poprzedniego

Fot. 3. Zaawansowany 
wzrost pomidorów (jak 
fot. 2)
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Fot. 5. Niemal jednogatunkowa roślinność na 
depozycie: 1) młodszym – strona lewa, 2) star-
szym – strona prawa

Fot. 6. Łoboda błyszcząca 
na osadowym złożu

Fot. 4. Bujny wzrost sa-
mosiewnych roślin na 
osadzie zdeponowanym 
dwa lata wcześniej oraz 
pojedyncze wschody ro-
ślin na depozycie z roku 
poprzedniego



21

Fot. 1. Samoistne wkra-
czanie roślin na po-
wierzchnie depozytu 
osadowego jest uwarun-
kowane wahaniami po-
ziomu wody nadosado-
wej. Pierścieniowy płat 
zieleni w bezroślinnym 
otoczeniu, to skalista wy-
pukłość dna basenu

V.  Roślinne odwadnianie lagunowanego osadu z jeleniogórskiej oczyszczalni 
ścieków

Fot. 2. Po zaprzestaniu 
lagunowania osadu wy-
siano mieszankę traw 
łąkowych, które pokryły 
powierzchnie bez wody 
nadosadowej

Fot. 3. Bujny wzrost wy-
sianych i samosiewnych 
roślin
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Fot. 4. Kładka stworzyła korzystne warunki dla zasiedlania się i bujnego wzrostu roślin

Fot. 5. Rośliny na wewnętrznej skarpie laguny pokrytej żelbetonowymi płytami
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Fot. 1. Poligonalna struk-
tura powierzchni powstała 
wskutek odwodniania cie-
kłej konsystencji wapna

VI. Roślinność na składowisku wapna posodowego w Janikowie

Fot. 2, 3, 4. Rośliny wkra-
czają najpierw do szczelin 
złoża (jak fot. 1), zasilanych 
wodą opadową, pomniejsza-
ją cą zasolenie i alkalizację 
środowiska
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Fot. 5. Trzcinnik piasko-
wy wkracza sukcesyw-
nie na bezroślinną po-
wierzchnię. Jest on bar-
dzo odporny na zasolenie 
i alkaliczność środowiska

Fot. 6. Strefowość sukcesji roślin: 1) słonorośla na planie pierw-
szym, 2) dominacja trzcinnika piaskowego – plan drugi, 3) drze-
wa i krzewy na mniej słonym i mniej alkalicznym złożu

Fot. 7. Jak fot. 6.3.
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Fot. 8. Trawa (wysia-
na) na złożu użyźnionym 
osadami ściekowymi oraz 
drzewa sukcesji naturalnej

Fot. 9. Samosiewne żyto na złożu użyźnionym osadami ścieko-
wymi

Fot. 10. Samosiewna roślinność na skraju niezalewowej części 
składowiska odpadów paleniskowych Janikosody oraz rekulty-
wacyjnie zazieleniony fragment składowiska posodowego (stro-
na prawa)
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VII. Roślinność na złożu wapna po flotacji rudy siarkowej, zdeponowanego  
w nieckach osiadania Kopalni Siarki Jeziorko

Fot. 1. Hydrauliczne przemiesz-
czanie odpadu do zawodnio-
nych niecek osiadania; rdzawo-
-czerwona barwa to utlenione 
związki żelaza

Fot. 2. Pionowy przekrój zło-
ża wapna poflotacyjnego oraz 
wstępna faza wkraczania 
trzciny pospolitej: szara bar-
wa złoża to efekt silnego od-
tleniania (redukcji związków 
żelaza). Natleniona jest tylko 
nawierzchnia złoża

Fot. 3. Płat roślinności świad-
czy o płytkim zaleganiu (w tym 
miejscu) rodzimego gruntu

Fot. 4. Taki wzrost lucerna za-
wdzięcza symbiozie z bakteria-
mi pobierającymi azot atmos-
feryczny
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Fot. 5. Zastosowanie rekulty-
wacyjnej dawki osadu ście-
kowego stworzyło warunki 
do zazielenia powierzchni, 
kontrastującej z bezroślin-
nym złożem wapna

Fot. 6. Jak fot. 5 w drugim roku 
doświadczenia. Bezroślinny 
fragment to skutek kwasotwór-
czego utleniania pozostałości 
siarki rodzimej

Fot. 7. Bryłka siarki rodzimej, silnie 
zakwaszającej środowisko

Fot. 8. Szarłat ogrodowy (zwi-
sły) na użyźnionym złożu wap-
na. Na dalszym planie bezro-
ślinna powierzchnia nieużyź-
nionego złoża
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VIII. Roślinność na składowisku zaolejonej ziemi okrzemkowej (bielącej)  
w Brzegu

Fot. 1. Pionierskie wkra-
czanie roślin na wypię-
trzenia (kopczyki) de-
pozytu, wypartego przez 
wypływy gazu złożowe-
go do atmosfery, laguna 
najdłużej eksploatowana

Fot. 2. Zaawansowana 
sukcesja roślin na lagunie 
starszej

Fot. 3. Roślinność po-
wierzchni rekultywowa-
nej kontrastuje ze zło-
żem laguny
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Fot. 4. Bujna wegeta-
cja rzepaku ozimego i 
trawy na powierzchni 
rekultywowanej

Fot. 5. Spontaniczne 
porastanie powierzch-
ni technicznie zrekul-
tywowanej

Fot. 6. Pałka wodna i 
wierzba zasiedlają za-
wadniane powierzch-
nie składowiska po-
krytego ziemią mine-
ralną
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IX. Roślinność na silnie zaolejonym składowisku Petrochemii Płockiej

Awaria wymusiła zrzut oleju napędowego na składowisko osadu wapiennego 
z dekarbonizacji wody technologicznej.

Fot. 1. Na planie pierwszym jedna z licznych studzienek do czerpania oleju. Na planie 
drugim kopczyk depozytu wapiennego przemieszczonego na powierzchnię przez fazę ga-
zową wypływającą do atmosfery. Na planie dalszym płaty roślinności nie zniszczonej przez 
zalew oleju napędowego

Fot. 2. Na zaolejone składowisko (jak fot. 1) wprowadzono płynny osad z oczyszczalni ście-
ków petrochemicznych. Bujna roślinność perzu właściwego wyznacza granicę powierzchni 
użyźnionej i nieużyźnionej osadem ściekowym
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X.  Roślinne odwadnianie osadu ściekowego w lagunie Zakładów 
Chemicznych w Bydgoszczy

Fot. 1. Na niezawodnio-
ną powierzchnię osado-
wego depozytu wysiano 
kostrzewę trzcinową i 
gorczycę białą, które 
zasiedliły się głównie w 
szczelinach

Fot. 2. Gorczyca biała z udziałem trawy świadczą o bardzo dużej do-
stępności składników pokarmowych i wody oraz nietoksyczności śro-
dowiska

Fot. 3. Kostrzewa trzcinowa w drugim roku doświadczenia. Okresowe 
zawodnienie powierzchni nie szkodzi trawie
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Fot. 4. Trawa wysiana z kładki zasiedliła znaczną część powierzchni laguny. 
Rośnie najlepiej w części okresowo zawadnianej

Fot. 5. W miarę upływu czasu i postępu odwadniania osadowego depozytu wkra-
czają samoistne trawy i rośliny dwuliścienne
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XI. Roślinność składowiska opadów paleniskowych Zakładów Azotowych 
Puławy

Fot. 1. Panorama składowi-
ska odpadów i Zakładów 
Azotowych

Fot. 2. Rośliny wkraczają na 
składowisko, począwszy od 
jego obwałowania

Fot. 3. Bujna wielogatunko-
wa roślinność u podstawy i na 
skarpie obwałowania składo-
wiska Na planie dalszym poje-
dyncze skupiska roślin

Fot. 4. Płat dobrze wyrośniętej lucerny 
siewnej na skarpie obwałowania składowi-
ska kontrastuje z mizerną roślinnością na 
skarpie
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Fot. 5. Lucerna siewna wkracza 
oraz rośnie intensywnie na nie-
zawodnionej części składowiska

Fot. 6. Nostrzyk biały na półce 
składowiskowego wału

Fot. 7. Topola na niezawodnio-
nej części składowiska rośnie 
intensywnie, mimo, że jej oto-
czenie jest zupełnie bezroślinne

Fot. 8. Bujny wzrost samosiew-
nych topól oraz innych roślin 
w przyskarpowej (popiołowej) 
części składowiska
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XII. Roślinność na składowiskach odpadów paleniskowych International 
Paper Kwidzyn S. A.

Fot. 1. Wstępna faza wkraczania 
słonolubnych roślin na wyeks-
ploatowaną kwaterę składowi-
ska

Fot. 2. Roślinność wyeksplo-
atowanej kwatery: 1) trawy wy-
siane na powierzchni pokrytej 
ziemią madową (plan dalszy), 
2) samosienne na palenisko-
wym złożu (plan przedni)

Fot. 3. Zaawansowane wkracza-
nie słonorośli w niezalewowej 
części kwatery eksploatowanej

Fot. 4. Płaty (kępy) roślin hy-
drofitowych na okresowo zata-
pianej, eksploatowanej części 
kwatery
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Fot. 5. Rekultywacyjna war-
stwa ziemi madowej pokrywa 
złoże odpadów paleniskowych 
(widocznych w dnie rowu). 
Zielony pas na dalszym pla-
nie to samosienna roślinność 
wzdłuż rowu wykonanego rok 
wcześniej (jak fot. 6)

Fot. 6. i 7. Rośliny na ziemi 
madowej wymieszanej z odpa-
dowym depozytem, przemiesz-
czonej z wykopu. Roślinność 
ta kontrastuje z bezroślinnym 
otoczeniem zrekultywowanego 
gruntu

Fot. 8. Intensywny wzrost roślin 
na grobli przemieszczonego de-
pozytu w kwaterze eksploato-
wanej
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4.  SPECYFICZNE WARUNKI WZROSTU ROŚLIN 
NA ZŁOŻACH ODPADÓW ORAZ ICH ROLA   
W EKOLOGICZNEJ ODNOWIE (REKULTYWACJI) 
TERENÓW SKŁADOWANIA ODPADÓW

Spontaniczne wkraczanie określonych gatunków roślin na złoża opadów jest 
dobrym wskaźnikiem potencjalnych możliwości rozwoju szaty roślinnej i gleby na 
składowiskach tych odpadów. Na złoża zasobne w substancję organiczną i składni-
ki pokarmowe (odpady komunalne, osady ściekowe, pryzmy obornika, kompostu, 
ziemi próchnicznej), rośliny wkraczają szybko i obficie pokrywają powierzchnie. 
Początkowo dominują jednoroczne rośliny dwuliścienne. Dotyczy to głównie złóż:
1) zasobnych w termicznie reaktywną substancję organiczną, która w procesie bio-

logicznego rozkładu wydziela dużo ciepła i gazów szkodliwych, czyniąc zara-
zem niedostatek tlenu dla korzeni roślin,

2) lagun osadowych nawadnianych dodatkowo przez opady atmosferyczne, w któ-
rych woda nadosadowa uniemożliwia wschody i wzrosty roślin, oprócz hydro-
fitów. 

Nadpoziomowe składowiska odpadów komunalnych wyparowują duże ilo-
ści wody wskutek podwyższonej temperatury. Widać to wyraźnie na fot. I1 i I9. 
W warunkach niedostatecznego zagęszczenia depozytu, zwłaszcza na zboczach po-
łudniowych, mogą występować ogniska (fot. II2).

Wzrost temperatury odpadów komunalnych ogranicza (nawet uniemożliwia) 
najbardziej możliwości wzrostu roślin na zboczach południowych, a najmniej na 
zboczach północnych. Ta prawidłowość jest charakterystyczna dla wszystkich nad-
poziomowych składowisk i zwałowisk, ale depozyty obfitujące w biologicznie re-
aktywną substancję organiczną wkraczanie i wzrost roślin ograniczają najbardziej.

W przypowierzchniowej 120 cm warstwie złoża kompostu niedojrzałego 
stwierdzono 27–30,6˚C i 15,5–20,4˚C. Tak wysoka temperatura w przypowierzch-
niowej (korzeniowej) warstwie kompostu uniemożliwiła prawidłowe wschody i 
wzrost roślin nawet w warunkach płaskich powierzchni depozytu, co stwierdzono 
doświadczalnie. Nic więc dziwnego, że na strome skarpy składowisk (Radiowo, 
Łubna, Pruszków-Gąsin) analogicznej grubości takiego kompostu w celach rekul-
tywacyjnego pokrycia szatą roślinną skutkowało niemal zupełną bezroślinnością 
[Siuta 1999; Skalmowski 2003]. Dla wytwórcy kompostu ważniejsze było przecież 
znalezienie sposobu na niby „rekultywacyjne” zagospodarowanie „niby produktu” 
od efektu ekologicznego tej działalności. 

Roślinne odwadnianie i sanitowanie lagun osadowych, gruntów zatopionych 
(nasyconych) odciekami ze składowisk odpadów, różnego rodzaju skupisk nieużyt-
kowanej biomasy (kiszonki, obornik), rozlewiska zawartości szamb i gnojowicy 
ma duże znaczenie ekologiczne w ochronie środowiska oraz niegospodarności za-
sobami naturalnymi i antropogenicznymi.
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Roślinne odwadnianie lagun osadowych Hajdów (fot. III) opisane i opubli-
kowane wcześniej [Siuta, Sienkiewicz, Kaźmierczuk, Puszkar 1997, Siuta 1998a]; 
laguny osadowej w jeleniej Górze [Siuta, Bielówka 1997], fot. V; laguny Zakładów 
Chemicznych w Bydgoszczy [Siuta, Sienkiewicz 2001], fot. X; lagun zaolejonej 
ziemi okrzenkowej w Brzegu [Siuta, Garus, Opęchowski 2007] fot. VIII oraz in-
nych lagun i wylewisk [Siuta 1998b; Siuta, Sienkiewicz, Kiepuręki 2991] zrealizo-
wano w ramach technicznej i biologicznej rekultywacji terenu.

Specyficzną technologię zastosowano w roślinnym zagospodarowaniu wylewi-
ska białkowo- tłuszczowego (wywary z produkcji mączki kostnej) w miejscowości 
Wymyśle Nowe [Siuta 1998b]. Na białkowo-tłuszczową maź wylewiska (bardzo 
cuchnącego) nałożono dywanik trocin drzewnych z dodatkiem węglanu wapnia (w 
celu neutralizacji odczynu i nasilenia biodegradacji). Następnie wysiano mieszan-
kę traw łąkowych, która w następnym roku zazieleniła znaczną część powierzchni 
wylewiska. Trawy wraz z roślinami sukcesji naturalnej żywiły się składnikami za-
wartymi w depozycie, odwadniając sukcesywnie wylewiska aż do dna powierzchni 
jego czaszy. Uciążliwość odorowa ustąpiła już po nałożeniu trocinowego dywanika.

Na laguny osadowe Hajdowa i Jeleniej Góry wysiano mieszankę traw łąko-
wych (przy użyciu helikoptera) w porze letniej, toteż powierzchnie wolne od nado-
sadowej wody zazieleniły się wyraźnie już po upływie 6 tygodni, a w roku następ-
nym powstała dobrze wyrośnięta, zwarta szata roślinna. Powierzchnie zawodnione 
podczas siewu trawy były bezroślinne w roku następnym (fot. III4 – III7) i z trudem 
zazieleniały się w latach dalszych (fot. III5 – III7). 

Podjęcie prac zaradczych zostało wymuszone przez okolicznych mieszkańców 
ze względu na bardzo dużą uciążliwość odorów emitowanych przez 13 lagun o 
jednohektarowych powierzchniach. O szybkim ustąpieniu odorowej uciążliwości 
świadczyło uspokojenie się okolicznej ludności, która była także zdumiona bujną 
roślinnością, pokrywającą niezawodnione powierzchnie lagun.

Sukcesja i dynamika wzrostu roślin na złożu osadu odwodnionego mechanicz-
nie była zupełnie inna niż w lagunach osadowych [Siuta 2003]. Rośliny dwuliścien-
ne (głownie jednoroczne) opanowały powierzchnie depozytu. Uczyniły to najpierw 
pomidory, ponieważ osady komunalne obfitują w nasiona tych roślin (fot. IV).

Fenomen spontanicznego wkraczania i dobrego wzrostu topol, brzozy, osiki, 
wierzby na silnie zasolone i bardzo alkaliczne składowisko wapna posadowego w 
Janikowie oraz bardzo duża efektywność agrotechnicznego zazieleniania (fot. VI 
6, 7, 8) wymaga teoretycznego wyjaśnienia. Tak duże zasolenie i alkaliczność złoża 
od powierzchni do warstw głębszych powinna wykluczyć możliwości ukorzenie-
nia się odnośnych drzew, nie mówiąc już o niemożliwości zaspokojenia potrzeb 
wodnych. Zdumiewa natomiast dobry stan drzew w całym okresie wegetacyjnym, 
niezależnie od temperatury i wielkości opadów atmosferycznych. Nigdy nie stwier-
dzono objawów więdnięcia liści. Obserwowano natomiast specyficzną, przypo-
wierzchniową strukturę systemu korzeniowego drzew, które wychodziły nawet na 
powierzchnię złoża. 

Rekultywacyjne (intensywne) użyźnienie powierzchni złoża osadem z biolo-
gicznego oczyszczania ścieków komunalnych stworzyło możliwości szybkiego 
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zazielenienia powierzchni oraz intensywną wegetację traw wysianych i wieloga-
tunkowość głównie roślin dwuliściennnych. Bujny samosienny wzrost drzew oraz 
traw wysianych i roślin dwuliściennych, przedstawiony na fot. VI 8 i 9 świadczy 
o dużej dostępności wody, a przecież woda ze złoża wapnia posadowego powinna 
być niedostępna dla roślin ze względu na dużą koncentrację soli i alkaliczność śro-
dowiska [Siuta, Sienkiewicz 2001a; Siuta 2007a].

Fenomen dobrego zaopatrzenia roślin w wodę dostępną dla nich polega na do-
bowej cykliczności wyparowywania jej z wilgotnego złoża oraz skraplania pary 
wodnej w przypowierzchniowej (płytkiej) warstwie depozytu. Dobowe wahania 
temperatury tworzą warunki do skraplania się pary wodnej w porze nocnej i wcze-
snym rankiem. W ten sposób rośliny są zasilane wodą pozbawioną soli i alka-
liczności. Ta cykliczność krążenia wody w przypowierzchniowej warstwie złoża 
powoduje także sukcesywne odsalanie i neutralizowanie odczynu. Opisany mecha-
nizm parowania wody z głębszych (wilgotnych) warstw ziemi oraz skraplania jej 
w warstwie przypowierzchniowej (strefie korzeniowej) funkcjonuje w większości 
gleb podczas niedoboru opadów atmosferycznych. 

Na podstawie obserwacji dobrej wegetacji i planowania buraka cukrowego 
wnioskuje się, że efektywność wstępującego przemieszczania się pary oraz jej 
skraplania jest największa w glebach zwięzłych (ciężkich), które wskutek nad-
miernego przesycania tworzą szczeliny sięgające warstwy wilgotnej, z której para 
wodna jest przemieszczana szczelinowo do strefy korzeniowej, zasilanej skroplaną 
wodą. Zagadnienie to jest prawie zupełnie nieznane, a zasługuje na gleboznawcze 
i agroekologiczne badania.

Roślinność na złożu wapna poflotacyjnego w Jeziórku (fot. VII). Odpady z 
flotacjii rudy siarkowej wydobywanej w odkrywkowej kopalni siarki w Machowie, 
zwane potocznie wapnem poflotacyjnym stosowano (między innymi) do zapełnie-
nia niecek osiadania na terenie otworowej kopalni siarki Jeziórko (fot. VII1). 
W ten sposób zalądowano około 100 ha zawodnionych niecek osiadania (fot. VII 
2 i 3). Była to techniczna rekultywacja pokopalnianego gruntu (terenu). Stosownie 
do obowiązującego prawa, ten sposób deponowania poprodukcyjnego odpadu nie 
kwalifikuje go jako odpadu. 

Złoże zdeponowanego odpadu poddano rekultywacji biologicznej z zastoso-
waniem osadu komunalnego (odwodnionego mechanicznie) obfitującego w gle-
botwórczą (próchniczotwórczą) substancję organiczną i składniki pokarmowe dla 
roślin [Siuta 2001; Siuta, Jońca 1997]. 

Wysiana mieszanka traw i roślin motylkowych szybko zaowocowała zieloną 
murawą (fot. VII 5). W drugim roku od wysiewu nasion stan szaty roślinnej był 
analogiczny jak na naturalnej glebie mineralnej (fot. III 6).

Wapno poflotacyjne zawiera pozostałości siarki rodzimej, która utleniając się 
tworzy kwas siarkowy o koncentracji toksycznej dla roślin (fot. VII 7). 

Uprawiano też pszenicę ozimą, żyto ozime, lucernę, topinambur. Efektywność 
wzrostu roślin niemotylkowych zależała ściśle od rekultywacyjnej dawki osadu 
ściekowego na jednostkę powierzchni, ponieważ wapno poflotacyjne nie zawiera 
niezbędnych składników pokarmowych. 
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Lucerna siewna jest zasilania w azot przez bakterie brodawkowe (na korze-
niach) asymilujące azot atmosferyczny. Rosła więc dobrze na złożu nieużyźnionym 
osadem ściekowym (fot. VII 4).

Inni autorzy testowali rekultywacyjne i nawozowe działania różne masy użyź-
niające, badając możliwości uprawy wielu gatunków roślin (fot. VII 8).

Trzcina pospolita wkraczała intensywnie na okresowo zawadniane powierzch-
nie depozytu wapiennego (fot. VII 2).

Roślinność składowiska odpadów paleniskowych w Puławach (fot. XI) wy-
kazała dużą dynamiką wkraczania i wzrostu, ponieważ Zakłady Azotowe emitowa-
ły znaczne ilości związków azotu do atmosfery, a także do składowiska odpadów 
paleniskowych w postaci płynnego osadu ściekowego (dotyczy to głównie lat mi-
nionych) dokumentowanych fotograficznie. Świadczy o tym najbardziej roślinność 
ilustrowana fotografiami XI 2, 3 i 8.

Mimo przemysłowych związków azotu w środowisku rośliny niemotylkowe 
wykazują niedostatek azotu na skarpie składowiska i na niezatapianej, przyskar-
powej części składowiska (fot. XI 4 i 5), gdzie bujny wzrost lucerny kontrastuje z 
marną roślinnością w otoczeniu. To samo dotyczy nostrzyka białego na półce wału 
składowiskowego (fot. XI 6). 

Roślinność składowiska odpadów paleniskowych w Kwidzynie (fot. XII). 
Elektrociepłownia International Paper Kwidzyn S. A. jest zasilana węglem kamien-
nym i odpadami drewna (głównie korą). Jej odpady paleniskowe są zasobniejsze w 
składniki pokarmowe dla roślin niż odpady z samego węgla kamiennego. Przeja-
wem tego jest bardzo dobry wzrost słonolubnych roślin po zaprzestaniu składowa-
nia odpadów oraz zupełny brak innych gatunków roślin (fot. XII 1.). 

Rekultywację składowiskowego gruntu (w kwaterze jak fot. XII 1.) realizowa-
no sukcesywnie przez nałożenie ziemi próchnicznej i wysiew traw łąkowych (fot. 
XII 2, plan dalszy). Na planie pierwszym rośliny sukcesji naturalnej – powierzch-
nie bez nałożenia ziemi próchnicznej.

W następnych latach wraz z odpadami paleniskowymi na składowisko odpro-
wadzano osad płynny z przemysłowo-miejskiej oczyszczalni ścieków. Depozyt 
składowiska został więc wzbogacony w substancję organiczną i składniki pokar-
mowe roślin. Fot. XIII 3. ilustruje stan roślin w kwaterze eksploatowanej w począt-
kowej fazie łącznego deponowania obu rodzajów odpadów, a fot. XII 4. po upływie 
jednego roku. Bujny wzrost roślin hydrofilnych w zalewanej części kwatery eks-
ploatowanej świadczy o dużej żyzności depozytu. 

Rekultywacyjną efektywność 30 cm warstwy ziemi madowej (dobrej jakości) 
na depozycie składowiska ilustrują fotografie XII 5, 6 i 7.

Pasmo samosiewnej roślinności na ziemi wymieszanej z depozytem składowi-
ska (wzdłuż rowu wykonanego rok wcześniej.) kontrastuje z ledwie widocznymi 
roślinkami łubinu niebieskiego, wysianego w ramach rekultywacji biologicznej. 
Nowo wykonany rów ilustruje grubość nałożonej ziemi madowej (fot. XII 5.).

Roślinność (fot. XII 6 i 7) przyległa do rowu (jak dot. XII 5) świadczy o glebo-
twórczym potencjale złoża odpadu paleniskowego. Świadczy o tym również bujna 
roślinność na technicznie przemieszanym depozycie składowiska (fot. XII 8).
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Gospodarka odpadowa w środowisku przyrodniczym [Siuta 2002a] mie-
ści w sobie wszystkie formy celowego postępowania z odpadami, począwszy od 
deponowania ich na składowiskach, rekultywacyjnego zapełniania wyrobisk od-
krywkowych, niwelowania powierzchni gruntów na różne potrzeby, w budownic-
twie ziemnym i hydrotechnicznym, w technicznej i biologicznej rekultywacji po-
wierzchni ziemi poprzez rekultywację techniczną i biologiczną terenów (i miejsc) 
usankcjonowanego i nieusankcjonowanego składowania i usuwania odpadów, 
przetwarzania i uzdatniania odpadów na potrzeby ulepszenia (użyźnienia) gleb o 
małej użyteczności (w tym zdegradowanych chemicznie) agrotechnicznej oraz na-
wożenia roślin. Wszystkie sposoby celowych zastosowań odpadów w środowisku 
mieszczą się w pojęciu „przyrodnicze użytkowanie odpadów, mające na wzglę-
dzie także uzdatnianie, stosownie do ich zastosowań” [Siuta 1998a, 2005, 2007a, 
2007b]. Najwęższy przedział zastosowań to ich nawozowe użytkowanie. Specy-
ficzną formę przyrodniczego użytkowania odpadów organicznych to ich paszowe 
użytkowanie w postaci nieprzetworzonej i przetworzonej.

Kwalifikację odpadów przemysłowych, kopalnych i komunalnych do rekulty-
wacji gruntów, melioracyjnego użyźniania gleb, nawożenia gleb (roślin), przebu-
dowy tekstury gleb, zapełniania wyrobisk odkrywkowych opublikowano w 1977 r. 
[Siuta].

Wówczas jeszcze nie było urzędowego katalogu odpadów, który został usta-
nowiony dopiero Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 21 września 2001 
roku w sprawie katalogu odpadów (Dz. UNr112, poz. 1266). Spośród grup, pod-
grup i rodzajów odpadów ujętych w katalogu wyróżniono te, które kwalifikują się 
jako glebotwórcze złoża oraz do: technicznej i biologicznej rekultywacji gruntu, 
organicznego i wapiennego nawożenia, do produkcji kompostu i podłoży dla ro-
ślin, z zaznaczeniem stopnia ich użyteczności (Siuta 2002). Nadmienia się, że są 
to wskazania ogólne, a w miarę pełna ocena użyteczności odpadu musi być po-
przedzona rozpoznaniem fizycznych, chemicznych i biologicznych właściwości 
stosownie do jego przeznaczenia. 
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5. PRZEGLĄD DOTYCHCZASOWYCH BADAŃ

Do głównych czynników degradacji biologicznie czynnej powierzchni ziemi 
zalicza się:
 • przemysłowe zanieczyszczenia (substancje) emitowane do atmosfery i bezpo-

średnio do ziemi,
 • składowanie odpadów stałych i ciekłych,
 • odkrywkową i podziemną eksploatację kopalni,
 • zniekształcenie chemicznych i powietrzno-wodnych właściwości środowiska 

ziemnego.

Każda z wymienionych postaci ma wiele odmiennych form, nasilenia i stanu 
degradacji, a także charakteru i naturalnej odnowy środowiska ze spontaniczną od-
nową szaty roślinnej włącznie.

Charakter i dynamika procesów degradacji środowiska zależy od właściwości 
materiału ziemnego (w tym złoża odpadów), technicznego ukształtowania złoża, 
klimatu lokalnego, warunków gruntowo-wodnych, a także od stosowanych za-
biegów agrotechnicznych. Złoża pozornie jednorodne pod względem genezy oraz 
właściwości fizycznych i chemicznych są przeważnie znacznie zróżnicowane w 
swej strukturze przestrzennej oraz różnicują się w miarę postępującego osiadania, 
zagęszczania i przemian fizyko-chemicznych i biologicznych, jak też czynników 
atmosferycznych modyfikujących mikrorzeźbę powierzchni, w tym przemywanie 
(odsalanie) zagłębień złożonych i nadmierne parowanie wody (zasolenie) z po-
wierzchni płaskich i nieco wyżej położonych. Tak pozornie mało istotną zmien-
ność przestrzenną odzwierciedla wiernie spontaniczne wkraczanie pionierskich 
gatunków roślin i postępujący rozwój szaty roślinnej. Na złożach mas zasobnych 
w łatwo rozkładalną substancję organiczną (np. na składowiskach odpadów komu-
nalnych i pryzmach niedojrzałych kompostów) bardzo istotnym czynnikiem róż-
nicującym (warunkującym) wkraczanie i dynamikę wzrostu roślin jest nadmierny 
wzrost temperatury, szkodliwy dla korzeni z niedostatkiem wody włącznie.

Bardzo duża różnorodność genezy oraz fizycznych, chemicznych i biologicz-
nych właściwości zdegradowanych powierzchni czyni, że do spontanicznie wkra-
czających na nie roślin należą niemal wszystkie gatunki występujące na terenach 
przyległych i dalszych, będących źródłem nasion. Wkraczanie, wzrost, dojrzewanie 
określonych gatunków roślin oraz dynamika zmian składu gatunkowego w sukce-
sywnym rozwoju szaty roślinnej stanowią wyraz początkowych i zmieniających się 
(w czasie) właściwości środowiska zdegradowanego (w tym złoży różnorodnych 
odpadów). Na złożach obfitujących w składniki pokarmowe i wodę wysokości i 
masy wielu gatunków roślin są dużo większe od ich parametrów normalnych. Do-
tyczy to również głównych i śladowych składników mineralnych w suchej masie, 
a także całkowitego pobranie wymienionych składników przez pojedyncze rośliny.

Laboratoryjne oznaczenia mineralnego składu roślin stanowią cenne uzupełnie-
nie danych w poznawaniu warunków i dynamiki rozwoju roślinności spontanicznej 
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na gruntach zdegradowanych, jak też w programowaniu sposobu rekultywacji i 
porekultywacyjnych funkcji terenów zdewastowanych oraz gleb zdegradowanych 
(zanieczyszczonych) chemicznie. 

Do terenów zdewastowanych i gleb silnie zdegradowanych (w rozumieniu tej 
publikacji) zalicza się:
 • składowiska odpadów stałych i górniczych, hutniczych, paleniskowych (ener-

getycznych), chemicznych, komunalnych;
 • laguny osadów (w tym już odwodnionych): komunalnych, chemicznych, prze-

twórstwa rolno-spożywczego, z dekarbonizacji wody technologicznej, uzdat-
niania wody pitnej;

 • zwałów osadów z oczyszczania (pogłębiania) zbiorników wody, koryt rzecz-
nych, zalewów i portów;

 • nieusankcjonowane administracyjnie zwały i skupiska różnego rodzaju odpa-
dów bytowo-gospodarczych i rolnych;

 • różnego rodzaju złoża modelowych doświadczeń rekultywacji gruntów;
 • gleby silnie zdegradowane chemicznie przez: a) wadliwe stosowanie gnojowi-

cy, ścieków i osadów ściekowych; b) zanieczyszczenia przemysłowe emitowa-
ne do atmosfery i bezpośrednio do ziemi.

5.1. Badania florystyczno-fitosocjologiczne

Opierając się na kryteriach florystycznych i fitosocjologicznych, roślinność 
składowisk odpadów oraz gruntów zdegradowanych zalicza się do zbiorowisk o 
najwyższym stopniu hemerobii [Sukopp 1972]. Tworzą je gatunki roślin zwane po-
lyhemerobami (5 stopień hemerobii) i metahemerobami (6 stopień hemerobii), tj. 
rośliny fitocenoz ukształtowanych pod wpływem bardzo silnej antropopresji. Takie 
zbiorowiska roślinne cechuje wysoka specjalizacja i pionierski charakter. Ograni-
czenie negatywnego wpływu składowisk na środowisko może być wynikiem sa-
moistnego lub rekultywacyjnego rozwoju szary roślinnej. 

Na zdegradowane tereny samoistnie wkraczają różne gatunki roślin. Według 
klasycznej teorii sformułowanej w 1916 roku przez Clemensa [za Falińską 2004], 
w siedliskach tych zachodzą typowe procesy sukcesji ekologicznej. Teoria ta wy-
jaśnia przyczyny i mechanizmy przemian roślinności w czasie i ukazuje sukcesję 
jako ukierunkowane zmiany roślinności na odsłoniętej przestrzeni. Za główną siłę 
napędową sukcesji Clemens przyjął kierunkowe przemiany warunków spowodo-
wanych przez rośliny, które są główną siłą sprawczą wymiany gatunków w czasie 
oraz powstania charakterystycznych kombinacji gatunków w kolejnych stadiach 
sukcesji. Proces sukcesji kończy się ukształtowaniem zbiorowiska klimaksowego, 
stabilnego dla danych uwarunkowań klimatycznych i siedliskowych.

Dynamiczny wzrostu demograficzny wymusił, szczególnie w ostatnim stuleciu 
intensywnej działalności człowieka, coraz szybsze powiększanie się areału antro-
pogenicznego. Nastąpiło nasilenie działalności komunalnej i powstawanie składo-
wisk odpadów komunalnych. Z kolei coraz szybciej postępująca industrializacja 
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przyczyniła się do składowania odpadów przemysłowych. Składowiska odpadów 
stały się obiektami, na których zachodziły procesy (zgodnie z teorią Clemensa) 
sukcesji pierwotnej. 

Oczywiste jest, że uruchomienie procesu sukcesji, przy sprzyjających warun-
kach, może być zainicjowane tylko z udziałem diaspor, nasion oraz części organów 
wegetatywnych. Takie zasoby nasion obecnych w glebie (podłożu), mające przy 
dogodnych warunkach możliwości do wykiełkowania, określone zostały przez 
Harpera [1977] bankiem nasion. Termin ten jest powszechnie używany w litera-
turze z zakresu biologii i ekologii roślin [m. in. Pirożnikow 1983; Fenner 1985; 
Leck i in., red. 1989; Thompson i in. 1997; Czarnecka 1998; Falińska 1998, 2004; 
Jankowska-Błaszczuk 1998].

Roślinność spontaniczna na terenach przemysłowych

Przykładów reakcji roślinności na zanieczyszczenia przemysłowe w Polsce 
jest bardzo wiele. Jednym z przykładów wpływu zanieczyszczeń przemysłowych 
na szatę roślinną były Zakłady Chemiczne Police [Siuta (red.), 1991]. Zakłady te 
emitowały do atmosfery związki fluoru i tlenki siarki przekraczając wielokrotnie 
dopuszczalne normy. Taka duża pula zanieczyszczeń oddziaływała destruktywnie 
na środowisko przyrodnicze oraz niebezpiecznie wpływała na zdrowie i życie lu-
dzi. Badania wpływu Zakładów Azotowych w Puławach na środowisko (zapocząt-
kowane w 1966 r.) dokumentowały ogromne szkody leśne na terenie przyległym 
do Zakładów powodowane przez emisje amoniaku, saletry amonowej, związków 
azotowych, tlenków azotu i siarki. Opracowano też agrotechniczne sposoby roślin-
nego (nie leśnego) zagospodarowania strefy wymarłego lasu, co umożliwiło też 
spontaniczne wkraczanie wielu gatunków traw i roślin dwuliściennych [Siuta i in. 
1987]. Badano też dynamikę zamierania roślin nie leśnych w toku postępującego 
zamierania drzewostanu leśnego, oraz wkraczania nowych, głównie nitrofilnych 
gatunków zbiorowisk ruderalnych (Artemisietea vulgaris), synantropijnych (Stel-
larietea mediae), porębowych (Epilobietea angustifolii) oraz łąkowych (Molinio-
-Arrhenatheretea). Na powierzchniach nieleśnych przeważały płaty zbiorowiska 
porębowego, szczątkowe zbiorowiska leśne oraz inicjalne stadia zbiorowisk synan-
tropijnych i łąkowych. Skład gatunkowy, tempo i kierunek sukcesji uzależniony 
był od rodzaju zastosowanego zabiegu rekultywacyjnego, tj. wapnowania, popio-
łowania, nawożenia mineralnego, deszczowania, obsiewania uprawami polowymi. 

Wieloletnie badania nad zmianami szaty roślinnej na terenach poprzemysło-
wych bezspornie wykazały tendencje rozwojowe roślinności bez jakiejkolwiek 
ingerencji ze strony człowieka. Wykazano formowanie się pokrywy roślinnej z bo-
gatą florą i ukształtowaniem zbiorowisk roślinnych na tego typu siedliskach (skła-
dowiskach, zwałowiskach, wyrobiskach poeksploatacyjnych złóż i in.). 

W siedliskach z zawartością złoży rud stwierdzono gatunki tolerujące meta-
le ciężkie, tzw. metalofity i pseudometalofity [Whiting i in 2004 ], np. ostrzew 
rudy (Blysmus rufus), pleszczotka górska (Biscutella laevigata), mietlica rozłogo-
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wa (Agrostis stolonifera), kostrzewa czerwona (Festuca rubra), mannica odstająca 
(Pucinella distans). Te i jeszcze wiele innych gatunków Matuszkiewicz [2001] za-
licza do fitosocjologicznej grupy w randze klasy Violetea calaminariae, tj. eurosy-
beryjskich muraw galanowych. Są to ekologicznie wyspecjalizowane zbiorowiska 
niskich muraw porastające gleby o podwyższonych i nadmiernych zawartościach 
metali ciężkich, głównie cynku, ołowiu, miedzi oraz rzadziej niklu, manganu, chro-
mu, kadmu i in. Zbiorowiska te ujęto w wykazie biotopów uznanych za rzadkie i 
ginące w tzw. Dyrektywie Habitatowej, akcie prawnym Unii Europejskiej (92/43/
EEC) z dnia 21.05.1992 r. W warunkach naturalnych takie zbiorowiska porastają 
gleby o nadmiernych metali ciężkich. Podobne zbiorowiska stwierdzono także na 
starych składowisk odpadów przemysłowych. 

Na terenie Niemiec i Belgii siedliska galmanowe zostały w większości objęte 
ochroną prawną (parki, rezerwaty). W Polsce, jak dotąd, ochronie podlega zaledwie 
jeden tego typu obiekt. Na przykładzie monokliny śląsko-krakowskiej Jędrzejczyk-
-Korycińska [2009] stwierdziła występowanie 17 gatunków należących do jednej z 
kategorii roślin rzadkich i zagrożonych oraz 21 gatunków objętych ochroną ścisłą 
lub częściową w skali kraju. Ze względu na znaczny udział gatunków chronionych, 
rzadkich i zagrożonych, jak również na specyfikę warunków, obszary galmanowe 
w Polsce stanowią unikalne dziedzictwo działalności przemysłowej. Te interesują-
ce zbiorowiska metalofitów powinny być zatem włączone do sieci Natura 2000 w 
ramach ostoi – murawy galmanowe. 

Najbardziej ekstremalnym środowiskiem dla roślin są składowiska (złoża) 
odpadów poprzemysłowych. Cechuje je przeważnie niedobór składników pokar-
mowych oraz brak dostępności nasion. Istnieje dość bogata dokumentacja badań 
botanicznych, ekologicznych i fizjologicznych na składowiskach odpadów cynko-
wo-ołowiowych w rejonie Olkusza [Dobrzańska 1955; Godzik 1991; Wierzbicka i 
Panufnik 1998; Szarek-Łukaszewska i Niklińska 2002; Grodzińska i Szarek-Łuka-
szewska 2002 i in.]. Na uwagę zasługuje skład gatunkowy roślin na tych składowi-
skach [Grodzińska i Szarek-Łukaszewska 2002]. Składowiska najstarsze, niekiedy 
ponad 100. letnie, porastały trawami w toku długotrwałej spontanicznej sukcesji. 
Młodsze, kilkunastoletnie, o szkieletowej budowie (składzie mechanicznym), po-
krywa uboższa roślinność, a składowiska lat ostatnich są prawie nagie. Próby upra-
wy sosny i brzozy na najmłodszych składowiskach kończyły się niepowodzeniem.

Mimo ekstremalnych warunków siedliskowych na składowiskach odpadów 
galmanowych (duża koncentracja metali ciężkich, znikoma zawartość składników 
odżywczych, niedostatek wody, duże nasłonecznienie) stwierdzono stosunkowo 
bogatą w gatunki florę [Grodzińska i in. 2001]. Rosnące w takich warunkach gatun-
ki roślin Wierzbicka [2002] nazywa populacjami hałdowymi. Badaczka ta przepro-
wadziła eksperymentalne badania morfogenetyczne na populacjach hałdowych i w 
siedlisku naturalnym pleszczotki górskiej (Biscutella laevigata), lepnicy rozdętej 
(Silene vulgaris) i goździka kartuzka (Dianthus carthusianorum). Badania ukazały 
różnice morfogenetyczne pomiędzy obydwoma populacjami tych roślin. Populacje 
hałdowe ujawniły cechy przystosowania wegetacji w trudnych warunkach panują-
cych na hałdzie, w tym podwyższoną tolerancję na metale ciężkie. 
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Badania Grodzińskiej i Szarek-Łukaszewskiej [2002] na hałdach1 cynkowo-
-ołowiowych Wyżyny Śląsko-Krakowskiej wykazały, że największe pokrywanie i 
stałość na tych siedliskach wykazały gatunki: goździk kartuzek (Dianthus carthu-
sianorum), macierzanka zwyczajna (Thymus pulegioides), przelot pospolity (An-
thyllis vulneraria), driakiew żółtawa (Scabiosa ochroleuca) i in., należące do zbio-
rowisk termofilnych (Festuco-Brometea). Duży udział miały także gatunki muraw 
psammofilnych (Koelerio glaucae-Corynephoretea canescentis) z dominacją ko-
strzewy owczej (Festuca ovina), oraz gatunki łąkowe (Molinio-Arrhenatheretea). 
Autorki podkreśliły estetyczne walory hałd, polegające na sezonowej zmienności 
koloru. Hałdy mienią się wieloma kolorami prawie przez cały rok; kolor żółty na-
dają kwiaty pleszczotki (Biscutella laevigata), pszonaka (Erysimum odoratum), 
driakwi (Scabiosa ochroleuca) i przelotu (Anthyllis vulneraria), kolorem różowym 
epatują goździki (Dianthus carthusianorum) i zawciągi (Armeria maritima), fiole-
towym kwiaty macierzanki (Thymus pulegioides) i goryczuszki (Gentianella ger-
manica), niebieskim przetaczniki (Veronica chamaedrys) a białym przytulie (Ga-
lium album).

Siedliska poprzemysłowych nieużytków cechuje duże zróżnicowanie rzeźby, 
składu chemicznego, obecności składników toksycznych, uziarnienia, cech mikro-
siedliskowych, przemian fizycznych i chemicznych [Woźniak i Kompała 2000]. 
Takimi nieużytkami są: hałdy (zwałowiska), wyrobiska, górotwory, osadniki, zle-
wiska. Cytowani autorzy wykazali równocześnie duże bogactwo florystyczne i fi-
tocenotyczne na terenach przemysłowych. Dzięki dostępności różnorodnych nisz 
ekologicznych, podkreślają autorzy, nieużytki poprzemysłowe mają duże możli-
wości regeneracyjne, a co za tym idzie potencjał odnowy ekologicznej. Świadczy 
o tym (miedzy innymi) obecność gatunków rzadkich, podlegających ochronie ga-
tunkowej. Są to m. in.: Centuria pospolita (Centaurium erythraea ssp. erythraea), 
rosiczka długolistna (Drosera anglica), r. okrągłolistna (D. rotundifolia), kukuł-
ka szerokolistna (Dactylorhiza majalis), kruszczyk błotny (Epipactis palustris), 
kosaciec syberyjski (Iris sibirica), widłaczek torfowy (Lycopodiella innundata), 
gnieźnik leśny (Neotia nidus-avis), grążel żółty (Nuphar lutea), storczyk kukawka 
(Orchis militaris).

Kostuch i Twardy [2006] opisali spontaniczne rośliny na składowiskach po-
piołów wielkopiecowych Nowej Huty. Autorzy zbadali sukcesję roślinną w dwóch 
różnych typach składowisk odpadów hutniczych. Na składowiskach płaskopo-
wierzchniowych (trapezowych) tempo spontanicznej sukcesji roślinnej było inten-
sywne. Roślinność zajmowała całą powierzchnię składowiska z udziałem dużej 
liczby gatunków. Sprzyjało temu duże uwilgotnienie (hydrauliczny transportu po-
piołów) oraz płaska powierzchnia (zatrzymywanie opadów atmosferycznych). Na-

1 Hałda – przestarzała nazwa (z języka niemieckiego) nadpoziomowego zwałowiska 
(składowiska) odpadów górniczych, hutniczych i budowlanych; hałda kojarzy się zwykle 
ze stożkowymi zwałami usypywanymi w krajobrazie górniczo-hutniczym [Siuta 2002; 
Siuta, Żukowski 2008]. Według obowiązującego prawa polskiego wszystkie formy 
deponowania odpadów są składowiskami odpadów jako obiekty budowlane.
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tomiast transport taśmowy tworzył składowiska stożkowe (hałdy) pozbawione wil-
goci i możliwości zatrzymywania wilgoci z opadów atmosferycznych ze względu 
na strome zbocza. Wkraczanie roślinności na tego typu zwały następowało bardzo 
wolno.

W środowiskach ekstremalnych, oprócz roślin naczyniowych, występują tak-
że bardzo ważne gatunki pionierskie inicjujące sukcesję pierwotną. Są to głównie 
mchy brunatne, porosty i glony. 

Spośród mchów w siedliskach tych m. in. występują [Jędrzejczak-Korycińska 
2009]: Tortella tortuosa, Ceratodon purpureus, Brachythecium albicans, Callier-
gonella cuspidata, Bryum argenteum. Natomiast porosty stwierdzono głównie na 
glebie i skałach, ale także na żywych i martwych roślinach, są to głównie [Fałtyno-
wicz 2003]: Agonimia tristicula, Cladonia pocillum, Collema limosum, Lecanora 
conizaeoides, Placynthiella icmalea, Scoliciosporum chlorococcum, Thelidium pa-
pulare, Vezdaea stipitata, Verrucaria bryoctoria i in. Na hałdach ważną pionierską 
rolę pełnią glony. Ich obecność stwierdzono na złożach odpadów z flotacji metali 
ciężkich. Nawet na terenie „pustyni biologicznej” w okolicach byłej huty „Szopie-
nice”, żyją zielenice (Dictyococcus cf. varians, Muriella cf. decolor, Stichococcus 
bacillaris var. minor), chryzofity (Vaucheria sp.), eugleniny (Euglena sp.) i sinice 
(Oscillatoria sp., Pseudoanabaena catenata) [Skowroński i in. 2002].

Tokarska-Guzik [1996] opisała ogromne zmiany w środowisku przyrodniczym 
Anglii. Niemal 75% powierzchni Wysp Brytyjskich po II wojnie światowej utraci-
ło naturalny charakter, a nawet zostało niemal pozbawione naturalnej roślinności. 
Dzięki spontanicznej sukcesji tereny te po wielu latach pokryły się „dziką” roślin-
nością, która, wraz z niewielkimi enklawami roślinności o cechach naturalnych i 
półnaturalnych, stanowi cenny rezerwuar bioróżnorodności. W tym samym opra-
cowaniu autorka przytacza liczne przykłady terenów poprzemysłowych w aglome-
racji Katowickiej, gdzie po kilkunastu latach spontanicznej sukcesji rozwinęła się 
bogata flora i fauna, objęta ochroną prawną (oprócz fragmentów przyrody semina-
turalnej i naturalnej) m. in. zalewiska pogórnicze, zbiorniki wód przemysłowych, 
osadniki poflotacyjne, kamieniołomy, warpie, zwałowiska. Obiekty te okazały się 
siedliskami bytowania i ostoją wielu gatunków roślin i zwierząt.

Stan spontanicznej sukcesji roślinności na terenach przemysłowych przed-
stawił Rostański [2006]. Według jego badań i cytowanym piśmiennictwie, tempo 
spontanicznej sukcesji na zwałowiskach górniczych zależy od wielu czynników 
siedliskowych, głównie od właściwości gruntu: odczynu i struktury gruntu, zawar-
tości składników pokarmowych, toksyczności, a także od technologii zwałowania 
odpadów. Dlatego pokrywa roślinna rozwija się odmiennie na różnych typach 
zwałowisk odpadów poprzemysłowych. Niejednokrotnie obserwowano zróżni-
cowanie kierunków i tempa sukcesji w tego typu siedliskach. Jednocześnie pod-
kreślano, że wykształcająca się roślinność jest trwała i najlepiej przystosowana 
do bytowania w takim środowisku. Naturalny rozwój roślinności obserwowa-
no już w pierwszym roku po zakończeniu zwałowania odpadów. Najczęściej 
wkraczały gatunki jednoroczne (terofity), np.: konyza (przymiotno) kanadyjska 
(Conyza canadensis), starzec lepki (Senecio viscosus), oraz wieloletnie (geofi-
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ty): podbiał pospolity (Tussilago farfara) i trzcinnik piaskowy (Calamagrostis 
epigejos). W kolejnych latach zwykle pojawia się rodzima flora wieloletnia (he-
mikryptofity), zadamawiając się trwale, i są to najczęściej: krwawnik pospolity 
(Achillea millefolium), bylica pospolita (Artemisia vulgaris), kostrzewa owcza 
(Festuca ovina). Jednocześnie wkraczały inwazyjne gatunki obce (antropofity), 
takie jak: nawłoć późna (Solidago gigantea) czy nawłoć kanadyjska (Solidago 
canadensis). Po kilku latach zasiliły te tereny także krzewy, przede wszystkim 
wierzby (Salix sp.). Natomiast spośród drzew dominowały: brzoza brodawko-
wata (Betula pendula), topola osika (Populus tremula), sosna zwyczajna (Pinus 
sylvestris) i dąb szypułkowy (Quercus robur).

Stosunkowo duże bogactwo gatunkowe stwierdzono na zwałowiskach odpa-
dów Górnośląskiego Zagłębia Węglowego [Rostański 2006]. Lista florystyczna 
na tych obiektach jest imponująca – 581 gatunków flory naczyniowej, co stanowi 
ponad 20% udziału flory naczyniowej Polski. Podobne liczby gatunków stwier-
dzono także na hałdach w poprzemysłowych Czechach [Pyšek i in. 2003]. Skład 
tych flor tworzą najczęściej gatunki pospolite na terenie Polski, charakteryzujące 
się szeroką amplitudą czynników ekologicznych. Gatunki te występują w różnych 
etapach sukcesji spontanicznej na zwałowiskach odpadów. Szczególną rolę pełnią 
rośliny jednoliścienne, głównie trawy, które najczęściej tworzą zwarte i wielko-
powierzchniowe darnie, czyniąc naturalną odnowę szaty roślinnej (biologiczną 
rekultywację). W początkowych fazach sukcesji pojawiają się także gatunki rzad-
kie, efemeryczne, a nawet gatunki podlegające ochronie prawnej. 

Obserwacje florystyczne na zwałowiskach odpadów ujawniają także nieocze-
kiwane zjawiska. Zaobserwowano bowiem szczególnie skuteczne rozprzestrzenia-
nie się gatunków z rodzaju wiesiołek (Oenothera). Najliczniejsze z nich to m. in.: 
wiesiołek dwuletni (Oenothera biennis), w. dziwny (O. paradoxa), w. śląski (O. 
subterminalis). Na uwagę zasługuje jeden z gatunków wiesiołka z terenu zwało-
wisk pogórniczych w Mysłowicach Brzezince. Został on opisany przez Rostań-
skiego, jako wiesiołek zwałowy (O. acerviphila) [Rostański 1997].

Według analiz geograficzno-historycznych i opracowań flory polskiej ukazują-
cych synantropizację flory terenów antropogenicznych, dominują rodzime gatunki 
roślin (apofity). Spostrzeżenia te dotyczą także hałd górniczych, zwałowisk odpa-
dów kopalnianych i przemysłowych [Cabała, Sypień 1987; Cabała, Jarząbek 1999; 
Rostański 2006]. Podobny trend obserwowano w siedlisku glebowo-leśnej oczysz-
czalni ścieków przemysłu krochmalniczego [Dyguś 1996a, 2004a]. Z kolei według 
innych opracowań, siedliska poddane silnej antropopresji są zasiedlane głównie 
przez gatunki obce (antropofity) [Sudnik-Wójcikowska, Koźniewska 1988; Kor-
naś, Medwecka-Kornaś 2002].

Spośród form życiowych roślin (według Raunkiaera) porastających grunty 
zniekształcone w pierwszych stadiach sukcesji obserwowano pojawianie się ro-
ślin jednorocznych (terofitów), co może świadczyć o inicjalnym charakterze tych 
siedlisk. Jednak w dalszych stadiach udział form życiowych wyraźnie wzrasta na 
korzyść gatunków wieloletnich (hemikryptofitów, chamefitów i nanofanerofitów) 
[Cabała, Jarząbek 1999; Dyguś 2004a; Rostański 2006].
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Spośród grup syntaksonomicznych w pierwszych stadiach spontanicznej suk-
cesji ważną rolę pełnią jednoroczne gatunki siedlisk ruderalnych (Artemisietea vul-
garis) i segetalnych (Stellarietea mediae). Przez cały czas sukcesji znaczny udział 
mają gatunki łąkowe (Molinio-Arrhenatheretea). W końcowych fazach sponta-
nicznej sukcesji, w zależności od właściwości siedliskowych, mogą pojawiać się 
nitrofilne zbiorowiska terofitów, bylin i krzewów (Epilobietea angustifolii) oraz 
niekiedy gatunki wrzosowisk i ubogich muraw (Nardo-Callunetea), muraw psam-
mofilnych (Koelerio glaucae-Corynephoretea canescentis), lasów liściastych (Qu-
erco–Fagetea) i borów (Vaccinio-Piceetea) [Dyguś 1991, 1997, 1995, 1999, 2002, 
2010a, b; Rostański 2005; Rostański 2006].

W prezentowanych przez Rostańskiego [2006] wynikach analizy rozkładu stra-
tegii życiowych roślin według Grime’a [1988, 2001] wynika, że na zwałowiskach 
górniczych najliczniej są reprezentowane gatunki o dużych zdolnościach konku-
rencyjnych, należących do strategii życiowej głównej typu C. Liczną grupę stano-
wią także gatunki roślin, których zdolności konkurencyjne ograniczone są przez 
zaburzenia (strategia mieszana C-R), a także przez zaburzenia i stres (strategia 
mieszana C-S-R). Zbliżone wartości strategii życiowych gatunków roślin obser-
wowano w warunkach zaburzenia siedliska leśnego nawadnianego przez wiele lat 
ściekami przemysłu ziemniaczanego [Dyguś 2002a, b, 2003a, 2010a, b]. Po 16. 
latach nawadniania ściekami siedlisko leśne zostało opanowane przez gatunki wy-
soce konkurencyjne ze względu na obfitość składników pokarmowych i wody. 

Według Rostańskiego [2006] kreowanie spontanicznej sukcesji na zwałowi-
skach odpadów górniczych węgla kamiennego przebiega w kilku etapach: (1) ini-
cjalnym, (2) pośrednim i (3) zaawansowanym. W etapie początkowym, zwanym 
inicjalnym, dominują głównie terofity (gatunki jednoroczne), np.: rzeżusznik pia-
skowy (Cardaminopsis arenosa), przymiotno kanadyjskie (Conyza canadensis), 
wierzbówka nadrzeczna (Chamaenerion palustre), wierzbownica gruczołowata 
(Epilobium adenocaulon), sałata kompasowa (Lactuca serriola), starzec lepki (Se-
necio viscosus), sporek polny (Spergula arvensis). W następnym – pośrednim – 
etapie sukcesji dominują zielne gatunki wieloletnie (byliny). Są to m. in.: rajgras 
wyniosły (Arrhenatheretum elatius), brodawnik zwyczajny typowy (Leontodon 
hispidus ssp. hispidus), kupkówka pospolita (Dactylis glomerata), tymotka łąko-
wa (Phleum pratense), koniczyna łąkowa (Trifolium pratense), k. polna (T. arven-
se). Na tym etapie przemian roślinności na zwałach wałbrzyskich Kuczyńska i in. 
[1984] wyodrębnili ponadto następujące gatunki: maruna nadmorska bezwonna 
(Matricaria maritima ssp. inodora), łoboda rozłożysta (Atriplex patula), trzcinnik 
leśny (Calamagrostis arundinacea), wiechlina spłaszczona (Poa compressa), pod-
biał pospolity (Tussilago farfara), wrzos pospolity (Calluna vulgaris). Pojawiały 
się także siewki drzew, w tym głównie: brzoza brodawkowata (Betula pendula), 
wierzba iwa (Salix caprea) i topola osika (Populus tremula). W etapie zaawan-
sowanym zaczęły dominować gatunki drzewiaste (osika, brzoza, sosna, wierzba 
iwa) oraz cieniolubne gatunki zielne, takie jak: trzcinnik piaskowy (Calamagro-
stis epigejos), nawłoć późna (Solidago gigantea), wiechlina spłaszczona (Poa 
compressa), kostrzewa owcza (Festuca ovina), sadziec konopiasty (Eupatorium 
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cannabinum), nawłoć kanadyjska (Solidago canadensis), wierzbówka nadrzecz-
na (Chamaenerion palustre). Z kolei już w najstarszych partiach zwałów stwier-
dzono pionierską roślinność leśną [Kuczyńska i in. 1984]. Drzewostan stanowiły: 
brzoza brodawkowata (Betula pendula), topola osika (Populus tremula) i wierzba 
iwa (Salix caprea). Natomiast pod okapem drzew rosły: jarząb pospolity (Sorbus 
aucuparia), klon pospolity (Acer platanoides), lipa drobnolistna (Tilia cordata), 
dąb szypułkowy (Quercus robur), bez koralowy (Sambucus racemosa), róża dzi-
ka (Rosa canina), głóg jednoszyjkowy (Crategus monogyna), porzeczka agrest 
(Ribes uva-crispa), czeremcha amerykańska (Padus serotina), topola kanadyjska 
(Populus canadensis). Runo tych fitocenoz najczęściej stanowiły: śmiałek pogięty 
(Deschampsia flexuosa), wiechlina gajowa (Poa nemoralis) i trzcinnik piaskowy 
(Calamagrostis epigejos).

Cykliczność fazowa sukcesji antropogenicznej została także dostrzeżona na 
terenie leśnej oczyszczalni ścieków przetwórstwa ziemniaczanego [Dyguś 1995, 
2002a, b, 2010a]. Skład gatunkowy roślin na tym obiekcie zaznaczył się wyraź-
ną zmiennością fitocenotyczną, w trzech występujących po sobie fazach sukcesji: 
inicjalnej, optymalnej i terminalnej. W pierwszej fazie inicjalnej (lata 1–5) luki 
powstałe po ustąpieniu runa leśnego zajmowane były przez porębowe zbiorowi-
ska nitrofilne (Epilobio-Senecionetum sylvatici) z dominującym starcem leśnym 
(Senecio sylvaticus). Niemal jednocześnie zaczęły pojawiać się gatunki łąkowe z 
klasy Molinio-Arrhenatheretea i rośliny siedlisk ruderalnych (Artemisietea vulga-
ris) oraz segetalnych (Stellarietea mediae). Faza druga – optymalna – (lata 4–10) 
charakteryzowała się dominacją bylin z dużym udziałem pokrzywy zwyczajnej 
(Urtica dioica) i krzewów – maliny właściwej (Rubus idaeus) i bzu koralowe-
go (Sambucus racemosa). Faza terminalna (lata 11–20) analizowanego kontinu-
um sukcesyjnego została ukształtowana przez zbiorowiska krzewiasto-zaroślowe 
(Sambuco-Salicion). W fazie tej zaznaczyła swój udział roślinność z kręgu eutro-
ficznych lasów liściastych (Fagetalia sylvatice, Alno-Padion, Circaeo-Alnetum), z 
facjalnym udziałem, pod okapem krzewów i drzew, antropofita – niecierpka drob-
nokwiatowego (Impatiens parviflora). Podobny trend sukcesji utrzymuje się nadal, 
nawet po zaprzestaniu od kilku lat nawadniania ściekami. 

Według Patrzałka [1997] wieloletnie badania naturalnej sukcesji roślin na 
zwałowiskach odpadów mogą ułatwić prace planistyczne w celu rekultywacji i 
zagospodarowania takich obiektów. Z kolei według Rostańskiego [1991] do za-
inicjowania procesów sukcesji roślinności na terenach poprzemysłowych najczę-
ściej wystarcza zastosowanie wspomagających, tanich metod agrotechnicznych w 
postaci nawożenia i wysiewu roślin darniotwórczych.

Wiele gatunków roślin ma znaczenie wskaźnikowe w monitoringu jakości śro-
dowiska. Na podstawie zawartości składników w roślinach wnioskuje się o stanie 
zanieczyszczenia środowiska. Mogą to być gatunki przydatne ze względu na ich 
powszechność występowania, oraz gatunki z możliwością pobierania nadmiaru 
składników oraz kumulowania ich w różnych częściach (liście, zdrewniałe pędy 
nadziemne i podziemne). Przykładem tego jest borówka czernica (Vaccinium myr-
tillus) [Sienkiewicz 1998]. 
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W monitorowaniu warunków siedliskowych na terenach przemysłowych 
stosowano metodę fitoindykacji ekologicznej Ellenberga, a także ocenę pro-
dukcji roślinnej i akumulacji pierwiastków w roślinach. Metody te okazały się 
pomocne w interpretacji stanu badanych siedlisk zdegradowanych działalno-
ścią komunalną i przemysłową [Dyguś 1995, 1996b, 1997a,b, 1999, 2003a, b, 
2008; Jankowski 2011]. 

Roślinność odpadów komunalnych

Skład gatunkowy roślin i strukturę zbiorowisk roślinnych spontanicznie pora-
stających laguny osadowe oczyszczalni ścieków „Hajdów” badała Puszkar [1996]. 
Zidentyfikowała ponad 120 gatunków roślin naczyniowych. Dominowały w nich 
gatunki z rodzin: trawy (Gramineae), astrowate (Asteraceae) i wierzbowate (Sali-
caceae). Stwierdzono też, że rośliny osadowych złoży wykazują dużą zmienność 
pokroju, bujniejszy wzrost, intensywniejszą zieleń niż w naturalnych warunkach, 
np. starzec błotny (Senecio congestus). Pod względem fitosocjologicznym siedli-
sko to, obfitujące w wodę i składniki pokarmowe, sprzyjało rozwojowi zbiorowisk 
nitrofilnych. Rozwijały się tu dość dynamiczne zbiorowiska synantropijne z udzia-
łem roślinności ruderalnej (klasa Artemisietea vulgaris), segetalnej (klasa Stellarie-
tea mediae) i łąkowej (klasa Molinio-Arrhenatheretea).

Gospodarka komunalna produkuje duże ilości uciążliwych dla środowiska osa-
dów ze znaczną zawartością metali ciężkich. Jedną z metod ich usunięcia z podłoża 
osadowego jest fitoremediacyjna zdolność pobierania i akumulowania składników 
pokarmowych i metali ciężkich. Sienkiewicz [2000] wykazała duże możliwości 
„wynoszenia” metali ciężkich, z podłoża osadów oczyszczalni miejskiej w Rykach, 
przez rośliny spontaniczne na tego typu siedliskach. Największy udział miały tam 
gatunki terofitów porastających eutroficzne, wysychające brzegi zbiorników wod-
nych z klasy Bidentetea tripartiti. Najbardziej sprawnymi fitoremediatorami na 
tym obiekcie okazały się: sałata kompasowa (Lactuca serriola), rdest szczawiolist-
ny (Polygonum lapathifolium) i uczep trójlistkowy (Bidens tripartita).

Siedliska składowisk odpadów komunalnych mają bogatą pulę nasion i we-
getatywnych organów roślin o dużej przeżywalności. Bankiem nasion są tu różne 
źródła, najważniejszymi są: allochoria (anemochoria – rozsiewanie przez wiatr, 
zoochoria – przenoszenie przez zwierzęta, hydrochoria – przy udziale wody). Ale 
w przypadku działalności komunalnej największy udział w przenoszeniu diaspor i 
organów roślin zapewne ma antropochoria, czyli tworzenie banku nasion z udzia-
łem człowieka. 

Większość składowisk odpadów komunalnych rekultywacyjnie zazieleniana 
jest odpowiednymi roślinami. Badania na składowisku odpadów komunalnych Żer-
niki we Wrocławiu [Piotrowski i in. 2006] wykazały, że w drodze naturalnej suk-
cesji siedliska były zajmowane głównie przez gatunki roślin dwuliściennych, nie 
sprzyjające zadarnieniu. Dopiero po obsianiu powierzchni składowiska mieszanką 
traw, w której skład wchodziły: kostrzewa czerwona (Festuca rubra), wiechlina 



52

łąkowa (Poa pratensis) i życica trwała (Lolium perenne), zadarnienie składowiska 
wzrosło do ponad 70%. W pokrywie roślinnej dominowały kępy kostrzewy (50–
75%) z niewielkim udziałem kupkówki, perzu i innych traw. Spośród roślin dwuli-
ściennych ok. 5% powierzchni pokrywały: wrotycz pospolity (Tanacetum vulgare), 
przytulia właściwa (Galium verum), powój polny (Convolvulus arvensis) i in. 

Pilotażowe badania florystyczno-fitosocjologiczne na składowiskach odpa-
dów komunalnych „Radiowo” w Warszawie i w Lipinach Starych (gm. Wołomin), 
potwierdzają duże znaczenie rekultywacyjne procesów spontanicznych przemian 
roślinności i kreacji pokrywy roślinnej [Dyguś 2010b]. Na obiektach tych twier-
dzono ok. 200 gatunków roślin naczyniowych reprezentujących ponad 20 rodzin. 
Najbogatsze w gatunki okazały się rodziny złożonych (Asteraceae), traw (Poace-
ae) i motylkowatych (Fabaceae). We florze dominują apofity (75%, w tym apofi-
ty łąkowe – 50%). Spośród form życiowych (wg Raunkiaera) największy udział 
miały hemikryptofity i terofity (po ok. 40%). Pod względem strategii życiowych 
(wg Grime’a) dominują gatunki o dużych zdolnościach konkurencyjnych (strategia 
C) i preferujące zaburzenia (strategia R). Natomiast wśród grup syntaksonomicz-
nych najwyższy udział mają zbiorowiska ruderalne (Artemisietea vulgaris), łąkowe 
(Molinio-Arrhenatheretea) i synantropijne (Stellarietea mediae). Na badanych po-
wierzchniach obserwowano trendy sukcesyjne, nawiązujące do zbiorowisk takich 
jak: Atriplicetum nitentis, Chenopodio rubri-Atriplicetum patulae, Lamio albi-
-Conietum maculati, Echio-Melilotetum, Leonurio-Balloteum nigrae, Convolvulo 
arvensis-agropyretum repentis, zbiorowisko z Kochia scoparia i in. 

Przykłady form i stanów degradacji powierzchni ziemi wraz z roślinnością 
spontaniczną i agrotechniczną (rekultywacyjną) – nawiązującą do przeglądu 
badań dotychczasowych – przedstawia dokumentacja fotograficzna (archiwum 
J. Siuty).

5.2.  Chemizm roślin na złożach antropogenicznych i glebach 
zdegradowanych chemicznie

W latach 1988–1990 badano zawartości składników głównych i metali ciężkich 
w roślinach (w tym oddzielnie w liściach i łodygach) z następujących składowisk i 
gleb zdegradowanych chemicznie [Siuta, Żukowska-Wieszczek 1990]:
 • składowisk odpadów: fosfogipsu, wapna posodowego, huty aluminium, paleni-

skowych (energetycznych), z produkcji wełny mineralnej;
 • lagun osadów ściekowych: komunalnych i z produkcji celulozy;
 • wylewisk ścieków (odpadów ciekłych) komunalnych i przemysłowych;
 • składowisk obornika i odpadów roślinnych;
 • gleb zdegradowanych solanką przemysłu sodowego, gruntowo-roślinnym 

oczyszczaniem ścieków zafenolowanych;
 • składowisk odpadów wełny mineralnej;
 • przydroży wiejskich.
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Zawartości składników głównych i metali ciężkich oznaczono w następujących 
roślinach pobranych z wymienionych wyżej złoży odpadów i gleb zdegradowanych 
chemicznie [Siuta, Żukowska-Wieszczek 1990]: arbuz kawon, barszcz zwyczajny, 
bez czarny, bieluń dziędzierzawa, bez czarny, brzoza brodawkowata, bylica piołun, 
bylica pospolita, czosnek pospolity, chwastnica jednostronna, dzwonek pokrzy-
wolistny, gorczyca polna, gorczyca sarepska, gorycznik pospolity, jaskier błotny, 
jaskier jadowity, jęczmień, kapusta polna, komosa biała, komosa drobna, komosa 
mierzliwa, komosa wielkokwiatowa, koniczyna biała, kostrzewa szara, kupkówka 
pospolita, łoboda ogrodowa, łoboda rozłożysta, maruna bezwonna, mlecz polny, 
mlecz zwyczajny, mozga trzcinowata, nostrzyk biały, nostrzyk żółty, perz zwy-
czajny, podbiał pospolity, pokrzywa zwyczajna, porzeczka czerwona, przymiotno 
kanadyjskie, psianka słodkogórz, rajgras wyniosły, rdest błotny, rdest gruzołowaty, 
rdest plamisty, rezeda żółta, rzepicha leśna, rumian polny, sadziec konopiasty, sała-
ta kompasowa, słonecznik zwyczajny, stokłosa zwyczajna, szczaw zwyczajny, to-
pola biała, trzcinnik piaskowy, uczep zwisły, wierzbówka wąskolistna, wierzbówka 
kiprzyca, wrotycz pospolity, wierzba biała, wierzba iwa, żmijowiec zwyczajny.

Zawartości składników mineralnych w roślinach z terenów zdegradowanych 
chemicznie oraz ze złoży odpadów analizowało wielu autorów z różnych ośrodków 
naukowych [Curzydło, Nagawiecka, Pacuła 1991; Kabata-Pendias 1977; Chojnac-
ki 1980; Żurawska 1977; IOŚ 1987; Siuta, Wasiak, Chłopecki, Mamełka 1997].

Monograficzne opracowanie wyników badań licznych autorów zawierają 
książki: Pierwiastki śladowe w środowisku biogenicznym [Kabata-Pendias, Pen-
dias 1993], Skład chemiczny roślin, jego interpretacja i wykorzystanie w ochronie 
środowiska [Ostrowska, Porębska 2002], Rekultywacja gruntów – rozdział 14. Fi-
tosanitacja terenów zdegradowanych chemicznie [Siuta 1998].

Znajomość potencjalnych możliwości pobrania składników mineralnych z jed-
nostki powierzchni oraz kumulowanie ich w różnych częściach roślin, stosownie 
do ich fazy wzrostu i dojrzałości [Chojnacki 1980; Siuta 1987] jest stosunkowo 
mała, ponieważ ten aspekt nie ma istotnego znaczenia w racjonalnej uprawie roślin. 
Ma znaczenie (między innymi) w sanitacji chemicznej złóż i osuszania obfitują-
cych w odnośne składniki i wodę [Siuta 1992, 1998].

Załączone rysunki 1–12 przedstawiają przedziały zawartości składników mi-
neralnych w różnych częściach wielu gatunków roślin z różnych złóż. W praktyce 
maksymalne zawartości składników, zwłaszcza metali ciężkich, mogą być znacz-
nie większe od podanych na rysunkach 1–12 [Siuta 1998]. Dotyczy to również 
azotu i potasu.
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Rys. 1. Zawartość azotu (N) % s.m.
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Rys. 2. Zawartość fosforu (P) % s.m. 
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Rys. 3. Zawartość potasu (K) % s.m. 
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Rys. 5. Zawartość wapnia (Ca) % s.m. 
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6. MATERIAŁ I METODY BADAŃ

6.1. Charakterystyka i lokalizacja obiektów badań

Obiektami badań były: A – składowisko odpadów komunalnych w Lipinach 
Starych, B – składowisko odpadów komunalnych w Radiowie, C – składowisko 
Huty ArcelorMittal Warszawa (dawniej Huta-Warszawa) i D – składowisko odpa-
dów paleniskowych Elektrociepłowni Siekierki. 

Składowisko odpadów komunalnych w Lipinach Starych (A)

Składowisko znajduje się na terenie gminy Wołomin. Leży około 1 km na po-
łudniowy-wschód od wsi Lipiny Stare i około 3 km na wschód od Wołomina. Ma 
dwie części. Aktualnie eksploatowana ma powierzchnię 1,7 ha, a część rekultywo-
wana 3,8 ha. 

Obiekt o kształcie owalu charakteryzują następujące, przybliżone wielkości: 
wysokość względna 30 m, długość 300 m, szerokość 180 m, nachylenie zboczy do 
50º, powierzchnia całkowita 5,5 ha (rys. 13).

Składowisko jest otoczone przez łąki i lasy. Na wschód od składowiska, w 
odległości około 250 m, przepływa rzeka Czarna Struga będąca lewobrzeżnym do-
pływem Bugu. Najbliższe osiedla wiejskie znajdują się w odległości ok. 0,5 km od 
składowiska. W odległości około 1 km na północ znajduje się zwarta zabudowa 
miejska.

Składowisko należy do Miejskiego Zakładu Oczyszczania miasta Wołomin. 
Ma pozwolenie zintegrowane Wojewody Mazowieckiego dla nowej części, na któ-
rej od połowy 2006 r. są składowane odpady.

Rys. 13. Składowisko Lipiny Stare. Bryła rekultywowanej części składowiska i nowa 
kwatera – po lewej (źródło: http://maps.google.pl)
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Składowanie odpadów zapoczątkowano w 1974 r. bez niezbędnej dokumen-
tacji oraz wyposażenia służącego ochronie środowiska. Odpady składowano bez 
zagęszczania i przekładania warstwami ziemi. 

Nowa (druga część) składowiska została urządzona i jest eksploatowana zgod-
nie z obowiązującymi zasadami. Czasza składowiska jest uszczelniona warstwą 
izolacyjną i wyposażona w system odprowadzania odcieków wraz ze zbiornikiem 
retencyjnym. Obiekt jest wyposażony w budynek administracji i socjalny oraz w: 
brodzik dezynfekcyjny, komputerowa waga samochodowa, pojazdy mechaniczne, 
urządzenie służące niwelowaniu powierzchni odorów, wybetonowane drogi tech-
niczne. Eksploatacja przebiega w sposób uporządkowany i dokumentowany. Odpa-
dy są ważone, selekcjonowane, sprawdzane są karty przekazania odpadów.

Składowisko odpadów komunalnych Radiowo (B)

Składowisko znajduje się na terenie dzielnicy Warszawa-Bemowo, w gminie 
Stare Babice, północno-zachodnie obrzeże Warszawy, wieś Klaudyn.

Od strony południowej i wschodniej przylega Park Leśny „Bemowo”. Od za-
chodu są bocznica kolejowa, nieużytki oraz rozproszone budynki przemysłowe. 
Około 3 km na północny-zachód jest granica Kampinoskiego Parku Narodowego. 
Od północy składowisko graniczy z kompostownią Radiowo. Około 0,5 km dalej 
w tym kierunku znajduje się najbliższa zabudowa mieszkalna, a najbliższe osiedle 
to „Chomiczówka”, położona około 1,5 km na wschód od składowiska (rys. 14).

W sąsiedztwie składowiska znajdują się cieki wodne, do których spływały 
dawniej składowiskowe odcieki. Jednym z nich jest ciek Lipkowska Woda, dopływ 
Kanału Zaborowskiego, do którego płyną wody okolicznych rowów melioracyj-
nych. Przepływa około 0,4 km na północ od bryły obiektu. 

Teren składowiska i jego otoczenie leżą w zlewni rzeki Łasicy, która przepływa 
przez Kampinoski Park Narodowy. Od strony zachodniej nasyp kolejowy stanowi 
zaporę dla wody opadowej czyniąc okresowe rozlewiska. Pierwsza warstwa wo-
donośna występuje na głębokości 0,5 – 2 m i przez wiele lat była zanieczyszczona 
odciekami.

Składowisko zajmuje 14 ha powierzchnię (szerokość 250 m, długość 400 m), 
ma 55 m wysokości, kubaturę 4,3 mln m³.

Składowisko powstało w latach 60-tych ubiegłego wieku. Przez około 30 lat 
(do 1991 roku) deponowano na nim niesegregowane odpady komunalne. Następ-
nie zmieniono przeznaczenie obiektu i zaczęto składować na nim odsiew balasto-
wy z kompostowni.

W ostatnich latach składowisko wyposażono częściowo w urządzenia służą-
ce ochronie środowiska (głównie gruntowo-wodnego). Zapoczątkowano roślinną 
zabudowę powierzchni składowiska (techniczną i biologiczną rekultywację). Wy-
konano pionową przesłonę przeciwfiltracyjną z drenażem opaskowym, ukształto-
wano skarpy o złej stateczności.
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Składowisko odpadów Huty ArcelorMittal w Warszawie (C)

Obiekt położony jest w północno-zachodniej części Warszawy na terenie gminy 
Bielany, w odległości około 10 km od centrum miasta. Powierzchnia składowiska 
wynosi około 34 ha, a czynna jego część ma około 26 ha. Powierzchnia depozytu 
jest zbliżona do płaskiej z niewielkimi wzniesieniami. Składowisko jest częściowo 
izolowane od otoczenia pasem zieleni ochronnej o szerokości do 30 m. Po stronie 
wschodniej graniczy z zabudową handlowo-usługową, a od północno-wschodniej 
z mieszkalną. Na zachód, za ulicą Wóycickiego znajduje się Cmentarz Komunal-
ny Północny, a dalej Kampinoski Park Narodowy. Po stronie północno-zachodniej 
znajduje się obszar chronionego krajobrazu z Lasem Młocińskim (rys. 15).

Budowę Huty Warszawa zaczęto w 1952 r., a jej eksploatację w 1957 r. W 
latach 1960–1970 Huta Warszawa stała się największym producentem stali jako-
ściowej i stopowych. Od 1992 r. jest to Huta L.W. Sp. z o. o.

Huta produkowała ponad 400 gatunków stali: węglowych, jakościowych, sto-
powych, nierdzewnych, sprężynowych i łożyskowych w formie wyrobów walco-

Rys. 14. Bryła składowiska Radiowo (źródło: http://maps.google.pl)
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wanych, kutych i ciągnionych. Składowisko było przeznaczone do deponowania 
odpadów przemysłowych powstających głównie w Hucie Warszawa. Służyło rów-
nież jako magazyn kruszywa i odpadów kierowanych do dalszego zagospodaro-
wania. Na obiekcie pierwotnie występowało liczne zaplecze techniczne: obiekty 
przemysłowe, biurowe i mieszkalne, drogi i tory kolejowe, parkingi.

W toku produkcji, ze względu na wielkość zakładu i charakter produkcji, po-
wstawały znacznej ilości odpadów:
 • zużel stalowniczy,
 • pyłu z oczyszczania gazów odlotowych,
 • zużytych materiałów ogniotrwałych,
 • osadów poneutralizacyjnych z oczyszczania ścieków przemysłowych.

Odpady te deponowano na składowisku o powierzchni 28 ha. Odpady składo-
wano bezpośrednio na nieodwodnionym gruncie. Od 1992 r. zmniejsza się sukce-
sywnie ilość odpadów gromadzonych na składowisku, gdyż jego zużle przetwarza-
no na materiały budowlane. Nie ma go już obecnie. Odzyskano też zasoby złomu. 
Na składowisku pozostał głównie pył z oczyszczania gazów odlotowych, szlam 

Rys. 15. Składowisko odpadów hutniczych huty ArcelorMittal 
w Warszawie (źródło: http://maps.google.pl)
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z uzdatniania wody i poneutralizacyjne z oczyszczania ścieków. Do pierwszego 
poziomu wód podziemnych migrują: związki wapnia, chromu, niklu, żelaza. W w 
wodach podziemnych wykryto też toluen i trójchloroetylen.

Obecnie składowisko ma około 14 ha, użytkowano je do końca 2003 r. Od tego 
czasu odpady są przerabiane na kruszywo lub jako wsad surowcowy w produkcji 
cementu. Nie użytkuje się zdeponowanych odpadów. Teren składowiska ma być 
przeznaczony pod zabudowę.

Podejmowano próby rekultywacyjnej odnowy terenu składowiska, ale nadal 
zalegają odpady uciążliwe dla środowiska w miejscu zalegania. 

Składowisko odpadów paleniskowych Elektrociepłowni Siekierki (D)

Składowisko zlokalizowano około 200 m na wschód od granicy Elektrocie-
płowni w dzielnicy Mokotów. Po jego wschodniej stronie, w niewielkiej odległości 
płynie Wisła. Na północ, zachód i południe składowiska są mało uczęszczane drogi 
lokalne. W okolicy składowiska znajdują się domostwa, przeważnie jednorodzinne 
(rys. 16).

Rys. 16. Lokalizacja Elektrociepłowni Siekierki oraz badane stanowisko składowania 
popiołów (źródło: http://maps.google.pl)

6.2. Metody badań florystycznych i fitosocjologicznych

Badania florystyczne prowadzono metodą Braun-Blanqueta (1964). Zdjęcia 
fitosocjologiczne wykonano w okresie wegetacyjnym lat 2009–2011 na wyzna-
czonych losowo powierzchniach. Do oceny pokrywania gatunków zastosowano 
pięciostopniową skalę Braun-Blanqueta. W celu dostosowania tej skali do specyfi-
ki badanych obiektów, uszczegółowiona ją, zgodnie z sugestią Westhoffa i van der 
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Maarela (1978) Pokrywanie roślinami wyrażone stopniem „2” (5–25%), poszerzo-
no stopniami 2b, 2a i 2m. Ostatecznie w badaniach florystyczno-fitosocjologicz-
nych zastosowano poniższą skalę:
 • 5 – rośliny pokrywają ponad 75% powierzchni zdjęcia fitosocjologicznego;
 • 4 – pokrywanie 50–75%;
 • 3 – pokrywanie 25–50%;
 • 2b – pokrywanie 15–25%;
 • 2a – pokrywanie 5–15%;
 • 2m – pokrywanie do 5%;
 • 1 – pokrywanie nie przekracza 5%;
 • + – pokrywanie znikome (kilka osobników)

Frekwencję występowania poszczególnych gatunków zestawiono w tabeli syn-
tetycznej. Uzyskany procent wystąpień gatunków ukazano w formie stopni stałości 
fitosocjologicznej wyrażonej pięciostopniową skalą (I–V): 
 • V – 80–100%, 
 • IV – 60–80%,
 • III – 40–60%,
 • II – 20–40%,
 • I – poniżej 20%.

Pokrywanie gatunków w tabeli wyrażono w formie uśrednionej, np. zakres od 
„+” do „2” wyrażono pokrywaniem „1”, zakres pokrywania gatunku „1” – „5” i „2” 
– „4” uśredniono jako „3”, itd. Obok stopnia stałości fitosocjologicznej ukazano w 
formie indeksu górnego średnie pokrywania gatunku, np. III2. 

Listę gatunków roślin przeanalizowano w ujęciu: bogactwa i częstości flory-
stycznej, udziału form życiowych flory, oceny warunków siedliskowych metodą 
Ellenberga, przynależności geograficzno-historycznej gatunków, udziału grup sie-
dliskowych i syntaksonomicznych, frekwencji gatunków i przynależności gatun-
ków do grup systematycznych. 

Bogactwo i częstość występowania gatunków wyrażono przy pomocy po-
wszechnie stosowanej przez fitosocjologów pięciostopniowej skali: 
 • 5 – gatunki pospolite, 
 • 4 – gatunki bardzo częste, 
 • 3 – gatunki częste, 
 • 2 – gatunki rzadkie, 
 • 1 – gatunki bardzo rzadkie. 

Klasyfikację i udział form życiowych flory badanych obiektów opracowano 
według Raunkiaera [Zarzycki i in., 2002]. Za główne kryterium tej klasyfikacji 
uważane jest położenie pąków przetrwalnikowych względem powierzchni gleby, 
jako wyraz morfologicznego przystosowania roślin w siedlisku. 

Ocenę warunków siedliskowych wykonano metodą Ellenberga, z wykorzy-
staniem ekologicznych liczb wskaźnikowych dla roślin naczyniowych, na podsta-
wie opracowania Zarzyckiego i in. [2002]. W analizach tych uwzględniono warto-
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ści wskaźnikowe gatunku dla następujących czynników edaficznych: wilgotności 
gleby – W, trofizmu gleby, w tym głównie zasobności w azot – T, kwasowości – K, 
dyspersji gleby (wskaźnik granulometryczny) – G, zawartości materii organicznej 
w glebie – H, oraz wskaźnik odporności na zawartość NaCl w glebie – S i wskaźnik 
odporności na zwiększoną zawartość metali ciężkich w glebie. Wartości wskaź-
nikowe gatunków określono za pomocą pięciostopniowej skali, w której liczba 1 
oznacza najniższą wartość, liczba 3 – zakres średni, liczba 5 – najwyższą wartość 
danego wskaźnika, liczby 2 i 4 to odpowiednie wartości pośrednie. Na przykład 
W1 – gleby bardzo suche, W3 – gleby świeże, W5 – gleby mokre, K1 – gleby bardzo 
silnie kwaśne, K3 – gleby kwaśne, K5 – gleby obojętne i zasadowe, itp.

Analizę geograficzno-historyczną roślin przeprowadzono na podstawie prac 
Sudnik-Wócikowskiej i Koźniewskiej [1988], Mirka i in. [2002] oraz Krawiecowej 
i Rostańskiego, (1972). W przeprowadzonej analizie wydzielono następujące gru-
py roślin: apofity (gatunki rodzime) – Ap, archeofity (starzy przybysze) – Ar, keno-
fity (nowi przybysze zadomowieni na trwale) – Kn i efemerofity (nowi przybysze 
nie zadomowieni na trwale) – Ef.

Grupy ekologiczne gatunków ukazano zgodnie z sugestią Ellenberga i in. 
[1992], klasyfikując gatunki na: ruderalne – R, segetalne – Sg, łąkowe – Ł, lasów 
liściastych – Ll, borowe – B, okrajkowe – O, muraw piaszczyskowych – Mp, mu-
raw kserotermicznych – Mks, muraw kwaśnych – Mk, zaroślowe – Z, naskalne – 
Ns, solniskowe – Sl i nadwodne – Nw.

Ocena biomasy roślinnej. Biomasę roślin naczyniowych oszacowano metodą 
Traczyka (1967) opartą na zagęszczeniu i przeciętnej biomasie osobniczej gatun-
ków. Frekwencję i zagęszczenia gatunków oszacowano, wykonując 100 losowych 
rzutów kołem o powierzchni 0,1 m2, tj. na powierzchni 10 m2 w każdym płacie 
wyróżnionych zbiorowisk. Biomasę mchów oszacowano na podstawie zebranego 
losowo materiału roślinnego z 10 poletkach o powierzchni 0,1 m2 , tj. 1 m2.

Zebrany materiał roślinny wysuszono w suszarce laboratoryjnej SLW 240 STD 
INOX w temperaturze 75º, aż do uzyskania suchej masy, a następnie ważono z do-
kładnością do 0,0001 g na wadze laboratoryjnej RADWAG XA 310.

Nomenklaturę jednostek grup syntaksonomicznych zastosowano według 
Matuszkiewicza [2001]. Podział ten został przedstawiony w randze klas. Na ba-
danych obiektach wykazana następujące klasy zbiorowisk roślinnych: Av – Arte-
misietea vulgaris, Sm – Stellarietea mediae, M-A – Molinio-Arrhenatheretea, F-B 
– Festuco-Brometea, T-Gs – Trifolio-Geranietea sanguinei, Ea – Epilobietea an-
gustifolii, Ai-r – Agropyretea intermedio-repentis, Sp – Salicetea purpureae, Q-F 
– Querco-Fagetea, Vc – Violetea calaminariae; K-C – Koelerio glaucae-Coryne-
phoretea canescentis, I-N – Isoëto-Nanojuncetea, Bt – Bidentetea tripartiti, V-P – 
Vaccinio-Piceetea, R-P – Rhamno-Prunetea, At – Asteretea trifolium, Ag – Alnetea 
glutinosae.

Nazewnictwo łacińskie roślin naczyniowych przyjęto według Mirka i in. 
[2002], a mchów za Szafranem [1957, !961]. 

Metody statystyczne. W celu oceny zależności między produkcją a frekwen-
cją gatunków diagnostycznych wyliczono w analizowanych zbiorowiskach współ-
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czynniki korelacji oraz wartość statystyki testowej U, jako zmienną losową. Dla 
każdego ze zbiorowisk porównano frekwencje wybranych gatunków diagnostycz-
nych w odpowiadających sobie parach obiektów badawczych. Oddzielnie porów-
nano zbocza i oddzielnie wierzchowiny. Za diagnostyczne uznano gatunki charak-
terystyczne i wyróżniające w randze zespołu, a w przypadku ich braku, gatunki 
charakterystyczne wyższych grup syntaksonomicznych. W tym celu wykorzystano 
test dla dwóch wskaźników struktury na poziomie istotności α=0.05. Zweryfikowa-
no hipotezę H0: p1=p2 wobec hipotezy alternatywnej H1:p1≠p2, gdzie: 
p1 = rzeczywista frekwencja danego gatunku w pierwszym obiekcie badawczym, 
p2 = rzeczywista frekwencja danego gatunku w drugim obiekcie badawczym.

Wartość statystyki testowej obliczono według wzoru:

        ,

gdzie:
 Zn1– zaobserwowana frekwencja danego gatunku w zbiorowisku 1,
 Zn2– zaobserwowana frekwencja danego gatunku w zbiorowisku 2,
 n1, n2– liczba obserwacji (przyjmujemy n1 = n2 = 100).

6.3. Metody oznaczeń parametrów fizykochemicznych roślin i gleby

Części nadziemne (pędy) roślin do analiz chemicznych zostały zebrane w okre-
sie wegetacyjnym, spośród gatunków dominujących, najczęściej w fazie kwitnie-
nia pędów. 

Oznaczenia składników materiału roślinnego zostały wykonane następującymi 
metodami:
 • fosfor, (P), potas (K), wapń (Ca), sód (Na), magnez (Mg), siarka (S), żelazo 

(Fe), cynk (Zn), miedź (Cu), ołów (Pb), chrom (Cr), kadm (Cd) i nikiel (Ni) – 
metodą spektrometrii emisyjnej z plazmą wzbudzoną indukcyjnie ICP- OES, z 
użyciem wysokociśnieniowej mineralizacji mikrofalowej;

 • rtęć (Hg) – metodą absorpcji atomowej;
 • chlorki – metodą HPLC z detekcją konduktometryczną: 
 • azot ogólny – metodą Kjeldahla.

Próbki z przypowierzchniowych warstw składowisk (umownej gleby) pobra-
no z ryzosfery roślin (0–10 cm), kilku miejsc na każdej powierzchni badawczej. 
Próbki pojedyncze wymieszano i uzyskano próbkę uśrednioną do następujących 
oznaczeń:
 • wapń (Ca), magnez (Mg) – metoda spektrometrii emisyjnej z plazmą wzbudzo-

ną indukcyjnie (ICP- OES), ekstrakcja octanem amonu;
 • sód (Na), potas (K) – metoda spektrometrii emisyjnej z plazmą wzbudzoną in-

dukcyjnie ICP- OES, metoda Pallmanna;
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 • potas (K2O), fosfor (P2O5) – metoda spektrometrii emisyjnej z plazmą wzbudzo-
ną indukcyjnie ICP- OES, metoda Egnera-Riehma;

 • substancja organiczna – Katalog IOŚ, Warszawa 1991;
 • odczyn (pH H2O, pH KCL) – metoda potencjometryczna;
 • kwasowość hydrolityczna (Hh), suma zasad (S) – Metoda Kappena;
 • kwasowość wymienna (Hw) – metoda Sokołowa.

Analizy chemiczne zostały wykonane w Centrum Analitycznym SGGW w 
Warszawie. 
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7. WYNIKI BADAŃ

7.1. Roślinność składowisk odpadów komunalnych i przemysłowych

Podczas badań florystyczno-fitosocjologicznych w pokrywie roślinnej czterech 
obiektów odpadów komunalnych i przemysłowych stwierdzono występowanie 247 
gatunków roślin naczyniowych i 7 gatunków mchów (tab. 1).

Na podstawie ustalonych kryteriów ilościowo-jakościowych gatunków, wyra-
żonych podziałem gatunków na pięć grup (pospolite, bardzo częste, częste, rzad-
kie, bardzo rzadkie), przeprowadzono analizę florystyczną roślinności badanych 
obiektów (patrz „Metody badań florystycznych”).

Charakterystyka roślinności składowisk przedstawiona w tym rozdziale, w 
formie opisowej i tabelarycznej, została uzupełniona dokumentacją fotograficzną. 
Fotografie XIII.1–6, XIV.1–8, XV.1–7 i XVI.9–10 pochodzą ze zbioru Kazimierza 
H. Dygusia, a XVI.1–8 z archiwum Jana Siuty.

Tabela 1. Flora badanych składowisk odpadów komunalnych (A, B) i przemysłowych (C, D)

Lp. Gatunek Fż
Wskaźniki ekologiczne

Gg-h Ge Gs

Stopień stałości 
roślin i średnie 

pokrycie obiektów 
roślinami

W T O G H S M A B C D
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Acer negundo M 3-4 3-4 3-5 3-4 1-2 - - Kn Ll Sp I3 II1

2 Acer pseudoplatanus M 3-4 4 3-5 2 2 - - Ap Ll Q-F I+

3 Achillea millefolium H 2-3 3-4 3-4 4 1-2 1 - Ap Ł M-A III1 III1 II+ III+

4 Aegopodium podagraria G, H 3-4 4 4 4 2 - - Ap R Q-F II1

5 Agrimonia eupatoria H 2-3 3 5 2-5 2 - - Ap O T-Gs I1

6 Agrostis capillaris H 2-3 3-4 3-4 3-4 2 1 - Ap Ł Vc II1

7 Agrostis stolonifera H 4 3-4 3-5 2-4 1-2 1 1 Ap R M-A II1 I1 I1

8 Alchemilla monticola H 3 4 3-4 4 2 - - Ap Ł M-A I+

9 Alopecurus pratensis H 4 4 4 4-5 2 - - Ap Ł M-A III2 II1 IV2

10 Amaranthus albus T 2-3 3 4 2-4 1 - - Kn Sg Sm I+

11 Amaranthus retroflexus T 3 5 4 3-4 2 - - Kn Sg Sm II+ I+

12 Anagallis arvensis T 3 3-4 3-5 4 2 - - Ar Sg Sm II1

13 Anchusa officinalis H 3 3-4 4 3-4 2 - - A R Av I1

14 Anthemis ruthenica T 2-3 3 3-4 1-3 1-2 - - Kn R Av III2

15 Anthoxanthum  odoratum H 3 3 3 4 2 - - Ap Ł M-A II1 I1

16 Anthriscus sylvestris H 3 4-5 4 4 2 - - Ap Ł Av I+

17 Apera spica-venti T, H 3 3 2-3 3-4 2 - - Ar Sg Sm I+ I+ I+

18 Arabidopsis thaliana T 2-3 2-3 3-4 2-3 2 - - Ap Mp Sm II+

19 Arctium lappa H 3 5 4 4 2 - - Ap R Av II1 I2 I1

20 Arctium minus H 3 4-5 4 4 2 - - Ap R Av I1

21 Arctium tomentosum H 3 5 4 4 2 - - Ap R Av I+

22 Armoracia rusticana G 3 4 4 4 2 - - Ar R Av II1 I1 II+
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23 Arrhenatherum elatius H 3 4 4-5 4 2 - - Ap Ł M-A II1

24 Artemisia absinthium Ch 2-3 3 3-4 3 2 - - Ar Sg Av II+ III1

25 Artemisia annua T 2 2-3 4 2-4 2 - - Kn(Ef) R Sm I+

26 Artemisia austriaca Ch 2 3 5 2 2 - - Kn(Ef) R Av I1 I+

27 Artemisia campestris Ch 2 2 5 3-4 1-2 - - Ap Mp F-B II1 I+

28 Artemisia vulgaris H 3 4 4-5 4 2 - - Ap R Av III1 III2 II2 II+

29 Asparagus officinalis G 2 3 5 3-5 2 - - Ap R F-B I+

30 Atriplex nitens T 2 3 4-5 3 1-2 - - Ar Sg Sm III1 III2

31 Atriplex patula T 3 3-5 4-5 4-5 1-2 1 1 Ar Sg Sm I+ III2

32 Atriplex prostrata T 4 4 4 4-5 1-2 2 - Kn R Sm III2

33 Atriplex tatarica T 2 2-3 5 3-5 1-2 1 - Kn Sg Sm I+

34 Ballota nigra C, H 3 4-5 4 3-5 2 - - Ar R Av I+ II1 II+

35 Barbarea vulgaris H 4 4 4 2-5 2 - - Ap R Av I+ I+

36 Berteroa incana H, T 2 3 4-5 3 1 - - Ar Sg Av II+ I+

37 Betula pendula M 3 2-3 3-4 3-4 1-2 - - Ap Ll Q-F I+ III1

38 Bidens tripartita T 4-5 4 4-5 5 2 - - Ap Nw Bt II+ I+

39 Bromus hordeaceus T 3 4 4 4 2 1 - Ap Ł M-A I+ II1 III+

40 Bromus inermis H 2-3 3 4-5 3-5 1-2 - - Ap R F-B II1 I+ II1

41 Bromus tectorum T 2 2 3 2-3 1 - - Ar Sg Sm I+

42 Bryonia alba G,H, Li 3 4-5 4 3-5 2 - - Kn R Av I1

43 *Bryum argenteum - - - - - - - - - Sg Sm I1

44 *B. caespiticium - - - - - - - - - - - I2

45 Calamagrostis epigejos G,H 3 3 3 3 1 1 1 Ap R, O Ea II1 II+ II2

46 Calystegia sepium G, H, Li 4 4 5 3-5 2 - - Ap R Av I+

47 Cannabis sativa T 2-3 4 - - - - - Ef Sg - I+ I+

48 Capsella bursa-pastoris H, T 3 4 4 4 1-3 - - Ar Sg Av II1 II+ II+ I+

49 Cardamine pratensis H 4 4 3-4 4-5 2 - - Ap Ł M-A II+ I+

50 Carduus crispus H 4 4 5 4-5 2 - - Ap R Av II+ II1 I+

51 Carex distans H 4 3 5 5 3 2 - Ap Ł M-A I+

52 Carex hirta G 2-4 2-4 3-5 3-4 2 - 1 Ap R M-A I1 II+

53 Carex ovalis H 3-4 3 2-3 3-4 2-3 - - Ap Mp M-A I+

54 Centaurea scabiosa H 2-3 3 4-5 3-5 2-3 - - Ap Mks F-B II+ I+

55 Centaurea stoebe H 2 2 5 2-4 2 - - Ap Mks F-B I+

56 Cerastium arvense C 2 2 3-5 3-4 2 - - Ap R Ai-r III1

57 Cerasus avium M 3 3-4 4 4 2 - - Ap Ll Q-F II+

58 *Ceratodon purpureus - - - - - - - - - - K-C II3

59 Chamaenerion 
angustifolium H 3 3-5 3-4 3-5 2 - - Ap O, R Ea I+ I+ I+ I+

60 Chamomilla recutita T 2-3 4 5 - - - - Ar R Sm I+ III2

61 Chamomilla suaveolens T 2-3 2-3 3-4 - - - - Kn R M-A I+ II+

62 Chelidonium majus H 3 4-5 4-5 2-5 2-3 - - Ap R Av I1 II1 I+

63 Chenopodium album T 3 4-5 4 3-5 2 - - Ap Sg Sm II1 III2

64 Chenopodium glaucum T 4 4 4-5 2-5 2 1 1 Ap Nw Sm? I+ II1

65 Chenopodium hybridum T 3 4 4-5 3-5 1-3 - - Ar? R Sm II+

66 Chenopodium murale T 2-3 3 4-5 3-5 1-2 - - Ar R Sm IV3

67 Chenopodium 
polyspermum T 3 3-5 3-4 4-5 2-3 - - Ap Sg Sm II+

68 Chenopodium rubrum T 4 3-5 3-5 2-5 1-3 1 - Ap Sg Bt I+ II+

69 Chenopodium strictum T 1-2 3 3-4 3-4 - - - Kn R Sm? I+ I+

70 Chryzanthemum segetum T 3 3 3 2-3 2 - - Ar Sg Sm I+ I+

c.d. tabeli 1.
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71 Cichorium intybus H 3 3 3-5 3-5 2 1 1 Ar Sg Av I+ I+ I+ I+

72 Cirsium arvense G 2-3 3-4 3-5 3-5 2 - - Ap R Sm II1 III2 II1 II1

73 Cirsium oleraceum H 4-5 4 4-5 4-5 2-3 - - Ap Ł M-A I+

74 Cirsium palustre H 4 3 4 4-5 2-3 1 - Ap Ł M-A I+ I+

75 Crisium vulgare H 3 3 3-4 3-5 1-2 - - Ap R Av I+ I+

76 Conium maculatum T, H 3-4 4 4 4 2-3 - - Ar R Av III2

77 Convolvulus arvensis G, H, Li 2-3 3 3-5 4-5 2 - 1 Ap R Sm II1 III1 II2 I+

78 Conyza canadensis T, H 2-3 3 3-4 3-4 2 - - Kn R Sm III2 III1 IV1 II+

79 Coronilla varia H 2 3 4-5 2-4 2 - - Ap O T-Gs II+ II+

80 Corynephorus canescens H 2 2 3-5 3 1 - - Ap Mp K-C I1

81 Dactylis glomerata H 3 4-5 4-5 4 2 1 - Ap Ł M-A IV2 II1 I+ III2

82 Datura stramonium T 2-3 3-4 4-5 2-5 1-2 - - Kn R Av I+

83 Daucus carota H 3 4 4-5 4 2 1 - Ap R M-A II1 II+ I+

84 Deschampsia caespitosa H 4 3-4 3-4 4 2-3 1 - Ap Ł M-A I+ I+ II+

85 Descurainia sophia T 3 4 4 3-4 2 - - Ar Sg Av I+ II+ I+

86 Digitaria ischaemum T 2 1-2 3 2-3 1-2 - - Ar Sg Sm I+

87 Digitaria sanguinalis T 3 2 2 3 2 - - Ar Sg Sm I+

88 Diplotaxis muralis T, H 2 3 4-5 2-4 2 - - Kn Sg Av I+

89 *Dryptodon pulvinatus - - - - - - - - - - - I+

90 Echinochloa crus-galli T 3-4 4-5 3-4 2-4 2 - - Ar Sg Sm I+ II+

91 Echium vulgare H 2 3 4-5 2-3 2 - - Ap R Av II+

92 Elymus repens G 3 3-4 3-5 4 1-2 1 - Ap R Sm IV3 II1 III1

93 Epilobium hirsutum H 5 4 5 4-5 3 1 - Ap R Av I+

94 Equisetum arvense G 3-4 3-4 3-4 2-5 2 1 1 Ap Ł Sm I+ I+ I+

95 Erigeron acris H, T 2 3 4-5 2-5 2 - 1 Ap Mks F-B I+

96 Erigeron annuus H, T 3 3 3-4 2-4 2 - - Kn R Av I+ I+

97 Erigeron ramosus H 3 3 3-4 2-4 2 - - Kn R Av I+ I+

98 Erysimum cheiranthoides T 2 2-3 3 2-4 1-2 - - Ar Sg Av II+ III+ II+

99 Euphorbia cyparissias G, H 2 3 3-5 2-4 2 - - Ap Mks F-B I+ I+

100 Euphorbia esula H 3 4 4-5 3-4 2 - - Ap Ł Q-F I+ I+ I+ I+

101 Euphorbia helioscopia T 3 4 4 3-4 2 - - Ar Sg Sm I+ I+ I+

102 Fallopia convolvulus T, H 3 3-4 3-4 2-5 2 - - Ar Sg Sm I+ I+ I+

103 Fallopia dumetorum T 3 4 3-4 - 2 - - Ap Z Av I1

104 Festuca arundinacea H 3-4 4 4 4-5 2 2 - Ap R M-A I+

105 Festuca ovina H 2 2 3-5 3 2 1 1 Ap R K-C III1

106 Festuca pratensis H 3 4 4 4 2 1 1 Ap Ł M-A I+ I+

107 Festuca rubra H 2-4 3 4 3-4 3 1 1 Ap Ł M-A II+ I+ I+ I+

108 Fraxinus excelsior M 3-4 4 4 4-5 2 - - Ap Li Q-F I+

109 Fumaria officinalis T 3 4 4 3-5 2 - - Ar Sg Sm I+

110 *Funaria hygrometrica - - - - - - - - - - - II1

111 Galeopsis pubescens T 3-4 4-5 3-4 3-5 2-3 - - Ap R Av I+ I+

112 Galeopsis tetrahit T 3-4 3-4 4 3-4 2 - - Ap Sg Sm I+ I+ I+

113 Galinsoga ciliata T 3-4 4-5 4 3-4 2-3 - - Kn Sg Sm I+ I+ II+

114 Galinsoga parviflora T 3 3-4 4 2-4 2-3 - - Kn Sg Sm I+ I+ I+

115 Galium aparine T, H 3-4 4-5 4 2-5 2 - - Ap R Sm I+ II2 II1 II+

116 Galium mollugo H 3 4 4 4 2 - - Ap Ł M-A I+ II+

117 Galium verum H 2 3 4-5 3-4 2 - - Ap O F-B I+ I+ I+ II+

118 Geranium dissectum T 3 3-4 4 3-4 2 - - Ap Sg Sm I+ I+

119 Geranium pusillum T 3 4 3-4 3-5 2-3 - - Ap Sg Sm I+ I+

c.d. tabeli 1.
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120 Geum urbanum H 3-4 3-4 4-5 4 2 - - Ap Li Q-F II+

121 Glechoma hederacea G, H 3-4 4 4 2-4 2 1 - Ap Li Av I+ I+

122 Gypsophila muralis T 3 3 3-4 3-5 2 - - Ap Nw I-N I+

123 Helianthus tuberosus G 3-4 4 4 2-4 2 - - Kn R Av II1

124 Hieracium pilosella H 2 2 2-5 2-4 2 - - Ap Mp N-C II+

125 Holcus lanatus H 4 3-4 4 3-4 2 1 - Ap Ł M-A I+ I+

126 Hyoscyamus niger H, T 2-3 3 4 2-4 2 - - Ar R Sm I+

127 Hypericum perforatum H 2-3 3-4 4 4 2 - - Ap O F-B II+ I+ I+ II+

128 Impatiens parviflora T 3 4 4 3-4 2 - - Kn Li Q-F I+

129 Iva xanthifolia T 2 3 3-4 2-3 2 - - Kn R Av I+ I+

130 Juncus conglomeratus H 4-5 3 4 4-5 3 - - Ap Ł M-A I+

131 Juncus effusus H 4-5 3-4 4 4-5 3 - - Ap Ł Ea I+

132 Knautia arvensis H 3 3-4 4-5 4 2 - - Ap Ł F-B I+ I+

133 Kochia scoparia T 2-3 3-4 3-4 2-5 2 - - Kn R Sm III3

134 Koeleria glauca H 2 1-2 4-5 3 1 - - Ap Mp K-C I+

135 Lactuca serriola H 2-3 3 5 3-5 2 - - Ar R Sm I+

136 Lamium album H 3 4 4 3-4 2-3 - - Ar R Av I+ II+

137 Lamium maculatum H 4 4 4 3-4 2 - - Ap Li, Z Av I+

138 Lamium purpureum T, H 3 4 4-5 2-5 2 - - Ar Sg Sm I+ II+

139 Lapsana communis H, T 3 3-4 4 3-4 2-3 - - Ap R Sm I+ I+

140 Leontodon hispidus H 3-4 4 4 4 2 1 1 Ap Ł M-A I+

141 Leonurus cardiaca H 2-3 3-4 4-5 3-4 2 - - Ar R Av II+ I+

142 Lepidium virginicum T 2-3 3-4 4 3-4 2 - - Kn, Ef? Sg Sm I+ I+

143 Lepidium ruderale H, T 2-3 4 4 2-4 2 1 - Ar R Sm I+ I+ I1 I+

144 Leucanthemum vulgare H 3 4 4 4 2 1 - Ap Ł M-A II1

145 Linaria vulgaris G 2-3 3-4 3-5 2-4 2 - - Ap R Av I+ II+

146 Lolium perenne H 3 4 4 4 2 1 1 Ap Ł M-A II1 I+ I1

147 Lotus corniculatus H 3-4 3-4 3-5 4 2 1 1 Ap Ł M-A I+ I+

148 Lysimachia vulgaris H 4-5 3-4 4 4-5 3 - - Ap Ł M-A I+ I+ I+

149 Lythrum salicaria H 4-5 4 4 4-5 2-3 - - Ap Ł M-A I+ I+

150 Malva alcea H 2-3 3-4 3-4 2 2 - - Ap R Av I+ I+

151 Malva neglecta H, T 2-3 4-5 4 3-4 2-3 - - Ap Sg Sm II+ I+

152 Matricaria maritima ssp. 
inodora H, T 3 4 4 3-4 2 - - Ar Sg Sm I+ I+ I+

153 Medicago falcata H 2-3 3-4 5 2-5 2 - - Ap O F-B I+

154 Medicago lupulina H, T 2-3 3-4 3-5 2-4 1-2 - - Ap Mks Sm I+ I+

155 Medicago sativa H 3 4 3-4 2-4 2 - - Kn Ł Av I+

156 Melandrium album T, H 3 4 4 3-4 2-3 1 - Ap R Av I+ II+ II+

157 Melandrium noctiflorum T 2-3 3-4 5 3-5 2 - - Ap Sg Sm I+ I+

158 Melilotus alba T, H 2-3 3 4 2-4 1-2 - - Ap R Av II+ II+ I+

159 Melilotus officinalis T, H 2 3 4 3-5 1-2 - - Ap R Av I+ I+ I+

160 Mentha arvensis G, Hy 3-4 3-4 3-5 3-4 2 - - Ap Sg Sm I+

161 Mycelis muralis H 3 3-4 3-4 2-4 2 - - Ap R Q-F I+ I+

162 Myosotis arvensis T, H 3 3-4 3-5 2-5 2 - - Ar Sg Sm I+ I+ II+

163 Nepeta cataria C, H 2-3 3 3-5 3-5 2 - - Ap R Av I+

164 Oenothera biennis H 2-3 3-4 3-4 2-3 2 - - Ap R Av II+ II+ III1 I+

165 Padus avium M 4 4 4-5 4-5 2 - - Ap Ł Q-F I1

166 Padus serotina N, M 3 3 3-4 3-4 2 - - Kn Li V-P I+

167 Papaver dubium T 2-3 3 3-4 2-4 2 - - Ar Sg Sm I+

168 Papaver rhoeas T 3 4 4-5 3-4 2 - - Ar Sg Sm II+ I+

c.d. tabeli 1.
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169 Pastinaca sativa H 3 4 4 3-4 2 - - Ap Sg M-A I+

170 Phalaris arundinacea G, H 5 4 4-5 3-5 2 1 - Ap Nw M-A I+ I+

171 Phleum pratense H 2-3 3-4 4-5 1-3 2 - - Ap Ł M-A I1 II1

172 Phragmites australis G, Hy 5-6 3-4 4 3-5 2-3 1 - Ap Nw Ph II2 I+ I+

173 Pimpinella saxifraga H 2 3 4-5 2-4 2 - - Ap Mks F-B I+ I+

174 Pinus sylvestris M 2-4 1-3 1-5 3-4 1-3 - - Ap B V-P II+ I+

175 Plantago lanceolata H 2-4 3-4 4 4 3 1 - Ap Ł M-A I+ I+ I+

176 Plantago major H 3-4 4-5 4 3-5 2-3 1 - Ap R Sm II+ II1 I+ I+

177 Poa annua H, T 3 4 4 3-5 2 - - Ap R Sm II+ III1 I1

178 Poa compressa H 2 3 5 2-5 2 - - Ap R F-B I+

179 Poa palustris H 4-5 4 4-5 4 2 - - Ap Nw Ph I+

180 Poa pratensis H 3 4 4 4 2 1 - Ap Ł M-A III+ I+ II+

181 Polygonum aviculare T 3 3-4 4-5 2-5 1-2 - - Ap R Sm II+ II1 I2 II1

182 Polygonum lapathifolium T 3-4 4-5 4 2-4 2-3 - - Ap Nw Bt I+ II1

183 Polygonum persicaria T 3 3-4 4 3-4 2 - - Ap Sg Sm I+ II1

184 Populus alba M 3-4 4 5 3-5 2 - - Ap Li Sp I1

185 Populus tremula M 3 3 3 3-4 2 - - Ap Li Q-F III1

186 Potentilla anserina H 3-4 3-4 4-5 4 2 1 - Ap R M-A II1 I1

187 Potentilla erecta H 3-4 2-3 2-4 3-4 2-3 - - Ap Mp N-C I+

188 Potentilla recta H 2 3 5 2-4 2 - - Ap Mp F-B I+ I+

189 Prunella vulgaris H 3-4 4 4 4 2 - - Ap Ł M-A I+ I+ I+

190 Prunus spinosa N 2-3 4 4-5 4 2 - - Ap Ll R-P I+ I+

191 Puccinellia distans H 3-5 3 4-5 2-5 2 2 - Ap Sl At I1 II+

192 Ranunculus acris H 3-4 4 4-5 4 2 1 - Ap Ł M-A I+

193 Ranunculus repens H 3-4 4 4-5 4-5 2 1 - Ap R Sm II+ II+ I+ I+

194 Raphanus raphanistrum T 3 3 3 2-4 2 - - Ar Sg Sm I+ I+

195 Reseda lutea H 2-3 3-4 4 2-4 1-2 - - Ap R Av I+

196 Rhinanthus serotinus T, pp 3-4 4 4 4 2 - - Ap Ł M-A I+

197 Robinia pseudoacacia M 2-3 3 3-5 2-4 2 - - Kn R Av II1

198 Rorippa palustris T, H 4 4 4 3-5 2 - - Ap Nw Bt I+

199 Rorippa sylvestris G, H 3-4 3-4 4 3-5 2 - - Ap R Sm II+ II1 I+

200 Rosa canina N, li 3-4 3-5 3-4 4 2-3 - - Ap Li R-P I+ I+

201 Rubus caesius N 2-4 3 3-5 3-4 2 - - Ap R Av I+ II+ I+

202 Rubus idaeus N 3-4 3-4 3-5 3-4 2 - - Ap O Ea I+

203 Rumex acetosa H 3-4 4 4 4 2 - - Ap Ł M-A I+ I+ I+

204 Rumex acetosella G, H, T 2 2 2-3 2-4 1-2 - - Ap Mks K-C I+ I+

205 Rumex conglomeratus H 4-5 4 4 4 2-3 - - Ap R M-A I+

206 Rumex crispus H 3-4 4 4 3-4 2 1 - Ap R Sm I1 II+ III1 II+

207 Rumex obtusifolius H 3-4 4-5 3-5 4-5 2 - - Ap R Av I+ II+ I+

208 Salix alba M 4 4 5 4 1-2 - - Ap Li Sp I+ I+

209 Salix caprea M, N 3-4 3-4 4-5 3-4 2 - - Ap O, R Ea I+ I+

210 Sambucus nigra N 3-4 4-5 4 3-4 2 - - Ap O Av I+ II1 I+

211 Saponaria officinalis H 4 3-4 4-5 2-4 1-2 - - Ap R Sp I+ I+

212 Scleranthus annuus T 2-3 2-3 2-3 2-3 1-2 - - Ap Sg Sm I+

213 Scrophularia nodosa H 3 4 4-5 4 2 - - Ap Li Q-F I+

214 Secale cereale T, H - - - - - - - Ef Sg Gu I+ I+

215 Senecio vernalis H, T 2-3 2-3 3-4 2-3 2 - - Kn Sg Sm I+ I+

216 Senecio vulgaris H, T 3 3-4 4 2-4 2 - - Ap Sg Sm I+ I+ I+ I+

217 Setaria viridis T 3 3 3-4 2-4 2 - - Ar Sg Sm I+

c.d. tabeli 1.
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218 Sinapis arvensis T 3 4 4-5 3-4 2 - - Ar Sg Sm I+ I+

219 Sisymbrium altissimum H, T 2 3 3-5 2-3 1-2 - - Ap Sg Sm II+ I+

220 Sisymbrium officinale T 3 4-5 4-5 2-4 2 - - Ar Sg Av I+ II1 I+

221 Solanum dulcamara N, li 4-5 3-4 3-5 4 3 1 - Ap Li Ag I+

222 Solanum nigrum T 3 4-5 4 3-5 3 - - Ar Sg Sm I+

223 Solidago canadensis G, H 3-4 4 4 2-4 2 - - Kn R Av II+ III2 I+

224 Solidago gigantea G, H 3-4 4 - - - - - Kn R Av I+ II+ III2 III3

225 Sonchus arvensis G, H 3-4 3-4 3-5 3-5 2 - - Ap Sg Sm I+ II1

226 Sonchus asper T 3 4 4 4 2 - - Ap Sg Sm II2 I+

227 Sonchus oleraceus H, T 3 4 4 4 3 - - Ar Sg Sm I+ I+

228 Sorbus aucuparia M, N 3-4 3 2-4 3-4 2 - - Ap Li V-P I+ I+ II+

229 Stellaria graminea H 3 4 4 4 2 - - Ap Ł M-A I+ II+ I+

230 Stellaria media T, H 3-4 4-5 4 3-5 2 - - Ap Sg Sm I1 II2 I+

231 Symphytum officinale G, H 4-5 4 4 4 2 - - Ap R M-A I+

232 *Syntrychia ruralis - - - - - - - - - - K-C II1

233 Tanacetum vulgare H 3-4 4 4 2-4 2 - - Ap R Av II2 II2 III1 III2

234 Taraxacum officinale H 3 4 4-5 4-5 2 1 - Ap Ł M-A I+ I+ I+ II+

235 Torilis japonica H,T 3 4 4 3-4 2 - - Ap R Av I+ I+ I+

236 *Tortula muralis - - - - - - - - - - - II2

237 Tragoporon pratensis H 3 4 4 4 2 - - Ap Ł M-A I+ I+

238 Trifolium arvense T 2 1-2 3-5 1-3 2 - - Ap Mp K-C I+ I+ II1 II+

239 Trifolium campestre T 2 3 3-5 2-4 2 - - Ap Mp K-C I+ I+

240 Trifolium hybridum H 4 4 4 4-5 3 - - Ap R M-A I+ I+ I+

241 Trifolium pratense H 3 4 4 4 2 1 - Ap Ł M-A I+ I+ I+

242 Trifolium repens C, H 3-4 4 4 4 2 1 - Ap Ł M-A II1 I+ I+ I+

243 Tussilago farfara G 3-4 3-4 4 4-5 1-2 - - Ap R Av I+ I+ III1

244 Urtica dioica H 3-4 4-5 4 3-4 2 - - Ap R Av II1 III1 II+ I+

245 Urtica urens T 2-3 4-5 4 3-4 2 - - Ar Sg Av I+ I+

246 Verbascum phlomoides H 2-3 4 4 2-4 2-3 - - Ap R Av I+ I+

247 Veronica arvensis T 3 3-4 3-4 2-4 2 - - Ap Sg Sm I+

248 Vicia angustifolia T 2-3 3-4 4-5 4 2 - - Ar Sg Sm I+ II+

249 Vicia cracca H 3 4 4-5 4 2 - - Ap Ł M-A I+ I+ II+

250 Vicia hirsuta T 3 3-4 3-4 2-4 2 - - Ar Sg Sm I+

251 Vicia sativa T 3 3-4 4 3-4 2 - - Kn Sg Sm I+ I+

252 Vicia villosa T, H 3 3-4 4 3-4 2 - - Ap Sg Sm I+ II+

253 Viola arvensis T 3 3-4 3-4 2-4 2 - - Ap Sg Sm I+

254 Xanthium strumarium T 2-3 3-4 2-4 2 - - - Kn Sg Sm I+ I+

Średnie dla wskaźników 
ekologicznych 3,0 3,5 4,0 3,6 2,0 1,1 1,0

     

c.d. tabeli 1.
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Objaśnienia skrótów:

Lp. – liczba porządkowa.

Gatunek – łacińska  nazwa gatunku (Mirek i in., 2002).

Fż – formy życiowe Raunkiaera gatunków (Ellenberg & all., 1992; Zarzycki i in. 2002): 
M – megafanerofity (drzewa ponad 5 m wysokosci), N – nanofanerofity (krzewy i niskie 
drzewa do 5 m wysokości), Ch – chamefity drzewiaste C – chamefity zielne (krzewinki 
zielne), H – hemikryptofity (wieloletnie rośliny trwałe), G – geofity (trwałe rośliny 
kłączowe lub cebulowe), T – terofity (rośliny jednoroczne zimujące w postaci nasion); 
li – liany (rośliny wymagające podpór), pp – półpasożyty.

Wskaźniki ekologiczne (Zarzycki i in. 2002)): W – wskaźnik wilgotności gleby, T – 
wskaźnik trofizmu, O – wskaźnik odczynu złoża, G – wskaźnik granulometryczny gleby, 
H – wskaźnik zawartości materii organicznej, S – wskaźnik odporności na zawartość 
NaCl w glebie, M – wskaźnik odporności na zwiększoną zawartość metali ciężkich w 
glebie, - – brak danych. 

Gg-h – grupy geograficzno-historyczne gatunków (Sudnik-Wójcikowska i Koźniewska, 
1988); Krawiecowa i Rostański, 1972): Ap – apofity (gatunki rodzime), Ar – archeofit 
(starzy przybysze), Kn – kenofit (nowi przybysze zadomowieni na trwale), Ef – efemerofit 
(nowi przybysze nie zadomowieni na trwale), A – przypuszczalnie antropofit, ? – grupa 
niepewna.

Ge – grupy ekologiczne gatunków (Ellenberg & all., 1992): R – ruderalne, Sg – segetalne, Ł – 
łąkowe, Ll – lasów liściastych, B - borowe, O – okrajkowe, Mp – muraw piaszczyskowych, 
Mks – muraw kserotermicznych, Mk – muraw kwaśnych, Z – zaroślowe, Ns – naskalne, 
Sl – solniskowe, Nw - nadwodne; ? – grupa niepewna.

Gs – grupa syntaksonomiczna: Av – Artemisietea vulgaris, Sm – Stellarietea mediae, 
M-A – Molinio-Arrhenatheretea, F-B – Festuco-Brometea, T-Gs – Trifolio-Geranietea 
sanguinei, Ea – Epilobietea angustifolii, Ai-r – Agropyretea intermedio-repentis, Sp – 
Salicetea purpureae, Q-F – Querco-Fagetea, Vc – Violetea calaminariae; K-C – Koelerio 
glaucae-Corynephoretea canescentis, I-N - Isoëto-Nanojuncetea, Bt – Bidentetea 
tripartiti, V-P – Vaccinio-Piceetea, R-P – Rhamno-Prunetea, At – Asteretea trifolium, 
Ag – Alnetea glutinosae, Gu – gatunek uprawiany. 

Stopień stałości i średnie pokrycie roślin na obiektach: A – składowisko odpadów 
komunalnych Lipiny Stare, B – składowisko odpadów komunalnych „Radiowo”, C – 
hałdy huty „ArcelorMittal Warszawa”, D – składowisko popiołów Elektrociepłowni 
Siekierki-Vattenfall Heat Poland S.A.

W liście florystycznej gwiazdką (*) wyróżniono gatunki mchów.
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XIII. Składowisko odpadów komunalnych w Lipinach Starych

Fot. 1. Widok ogólny

Fot. 2. Roślinność na po-
wierzchni zboczowej

Fot. 3. Roślinność u pod-
nóża zbocza
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Fot. 4. Roślinność na 
wierzchowinie

Fot. 5. Zróżnicowanie 
roślinności na zboczu i 
wierzchowinie

Fot. 6. Panorama z 
wierzchowiny składowi-
ska 
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XIV. Składowisko odpadów komunalnych „Radiowo”

Fot. 1. Roślinność zbocza skła-
dowiska w dużym udziałem 
mietelnika żakuli, komosy mu-
rowej i szczwołu plamistego

Fot. 2. Intensywna wegetacja 
roślin na zboczu zachodnim, a 
słaba na wierzchowinie

Fot. 3. Bardzo słabe wkraczanie 
roślin na skarpę południową

Fot. 4. Łoboda błyszcząca na 
powierzchni zboczowej składo-
wiska
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Fot. 5. Ekspansja komosy murowej 
na zboczu składowiska

Fot. 6. Szarłat szorstki u podnó-
ża zbocza składowiska

Fot. 7. Bieluń dziędzierzawa na 
wierzchowinie składowiska

Fot. 8. Studenci WSEiZ oraz 
prof. Jan Siuta i dr Kazimierz 
Dyguś
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XV. Składowisko odpadów hutniczych Huty ArcelorMittal Warszawa
       (dawniej Huta-Warszawa)

Fot. 1. Inicjalne stadium sukce-
sji roślinnej z dominacją mchów 
na składowisku

Fot. 2. Faza dominacji mchów

Fot. 3. Wstępna faza sukcesji 
roślin naczyniowych

Fot. 4. Wkraczanie krzewów i 
drzew na składowisko
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Fot. 5. Podrost drzew na 
składowisku z dominacją 
brzozy brodawkowatej

Fot. 6. Podbiał pospolity na 
składowisku

Fot. 7. Drzewa i krzewy z 
dużym zwarciem na obrze-
żach składowiska
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XVI. Składowisko popiołów Elektrociepłowni „Siekierki”

Fot. 1. Wyrobisko zapełnione 
odpadem paleniskowym

Fot. 2. Po pokryciu warstwy 
ziemi na wysypisku wysiano 
rośliny

Fot. 3. Panorama z fragmenta-
mi zachodniej warstwy składo-
wiska

Fot. 4. Widok zachodniej części 
składowiska

Fot. 5. Krajobraz dolnej Wisły 
widziana z wierzchowiny skła-
dowiska
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Fot. 6. Spontaniczna roślinność 
na powierzchniach niezadrze-
wionych 

Fot. 7. Czeremcha amerykańska 
na składowisku

Fot. 8. Rokitnik zwyczajny na 
składowisku

Fot. 9. Zagospodarowana skarpa 
składowiska (2010 r.)

Fot. 10. Nitrofilne zbiorowisko 
roślinne na składowisku (2010 r.)
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7.1.1. Bogactwo i skład florystyczny 

Składowiska odpadów komunalnych 

Badane składowiska odpadów komunalnych znacznie różniły się składem 
florystycznym. Zanotowano na nich 215 gatunków roślin naczyniowych (156 ga-
tunków na składowisku w Lipinach i 168 na składowisku Radiowo), z czego ponad 
połowa (109) gatunków na obydwu składowiskach była wspólna. Najczęściej były 
to gatunki o szerokiej amplitudzie ekologicznej, które z łatwością opanowywa-
ły bogate w składniki pokarmowe siedliska składowisk. Formowały one na ogół 
populacje jednogatunkowe. W większości były to gatunki pochodzące z sąsied-
nich łąk, lasów (apofity), ale były także gatunki pochodzenia obcego (antropofity), 
szczególnie spośród zbiorowisk synantropijnych. 

Gatunki pospolite osiągały co najmniej III stopień stałości oraz pokrywanie 
powyżej 15%, tj. w zakresie skali 2b–5 notowanej w zdjęciach fitosocjologicznych. 
Charakteryzowały się strategią o dużych możliwościach do kolonizacji. Występo-
wały zarówno na wierzchowinie i zboczach składowisk. Stanowiły najczęściej 
zwarte łany pokrywy roślinnej lub różnej wielkości płaty i kobierce. 

W Lipinach Starych pokaźne powierzchnie składowiska miały zwarte darnie 
niektórych traw, z dominacją: kupkówki pospolitej (Dactylis glomerata), perzu 
właściwego (Elymus repens), wiechliny łąkowej (Poa pratensis) oraz trzciny po-
spolitej (Phragmites austrialis). Z roślin dwuliściennych tego składowiska liczne 
płaty tworzyły: mlecz polny (Sonchus arvensis), wrotycz pospolity (Tanacetum 
vulgare), łoboda błyszcząca (Atriplex nitens), rumian ruski (Anthemis ruthenica), 
przymiotno kanadyjskie (Conyza canadensis) oraz koniczyna polna (Trifolium 
arvense).

Odmienny skład i strukturę gatunków pospolitych obserwowano na składowi-
sku w Radiowie, gdzie tworzyły się najczęściej wspólne agregacje kilku gatunków 
roślin dwuliściennych, były to głównie: mietelnik żakula (Kochia scoparia), na-
włoć późna (Solidago gigantea), komosa murowa (Chenopodium murale), łobo-
da błyszcząca (Atriplex nitens), szczwół plamisty (Conium maculatum), przytulia 
czepna (Galium aparine), bylica pospolita (Artemisia vulgaris), łoboda rozłożysta 
(Atriplex patula).

 Gatunki te w przeważającej ilości zajmowały zbocza. Wśród gatunków pospo-
litych nie stwierdzono na tym składowisku traw.

Do gatunków występujących bardzo często zaliczono te, które miały co naj-
mniej I lub II stopień stałości i pokrywanie w proponowanej skali od 2a do 3 (do 
15%). 

Na składowisku w Lipinach były to głównie trawy: kostrzewa czerwona (Festu-
ca rubra), życica trwała (Lolium perenne), wiechlina roczna (Poa annua), trzcinnik 
piaskowy (Calamagrostis epigejos), tymotka łąkowa (Phleum pratense), mietlica 
pospolita (Agrostis capillaris). 

Pokrywę roślinną tego składowiska uzupełniało wiele gatunków roślin dwu-
liściennych. Do najbardziej ekspansywnych należały: komosa biała (Chenopo-
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dium album), marchew zwyczajna (Daucus carota), wiesiołek dwuletni (Oenothe-
ra biennis), nostrzyk biały (Melilotus alba), rzepicha leśna (Rorippa sylvestris), 
pokrzywa zwyczajna (Urtica dioica), krwawnik pospolity (Achillea millefolium), 
koniczyna biała (Trifolium repens), pięciornik gęsi (Potentilla anserina), szczaw 
kędzierzawy (Rumex crispus), babka zwyczajna (Plantago major), śmiałek dar-
niowy (Deschampsia caespitosa), powój polny (Convolvulus arvensis), dziurawiec 
zwyczajny (Hypericum perforatum).

Gatunki z grupy bardzo częstych na składowisku Radiowo, to przede wszyst-
kim rośliny dwuliścienne preferujące siedliska ruderalne. Dominowały w nich 
przeważnie byliny przyczyniające się w dużej mierze do tworzenia pokrywy ro-
ślinnej składowiska. Największą w tej grupie frekwencję i pokrywanie miały: oset 
kędzierzawy (Carduus crispus), ostrożeń polny (Cirsium arvense), nostrzyk biały 
(Melilotus alba), pokrzywa zwyczajna (Urtica dioica), bylica piołun (Artemisia 
absinthium), mierznica czarna (Ballota nigra), szczaw tępolistny (Rumex obtusi-
folius), powój polny (Convolvulus arvensis), glistnik jaskółcze ziele (Chelidonium 
majus), krwawnik pospolity (Achillea millefolium), stulicha psia (Descurainia 
sophia), rdest ptasi (Polygonum aviculare), komosa biała (Chenopodium album), 
komosa sina (Chenopodium glaucum), gwiazdnica pospolita (Stellaria media), 
trzcinnik piaskowy (Calamagrostis epigejos), komosa wielkolistna (Chenopodium 
hybridum), rdestówka zaroślowa (Fallopia dumetorum).

Gatunkom częstym przypisano przynajmniej I stopień stałości przy jednocze-
snym pokrywaniu w zakresie od 1 do 2 m (do 5%). 

Na zboczach południowym i południowo-zachodnim oraz na wierzchowinie 
składowisku w Lipinach były to gatunki światło- i ciepłolubne, np. chaber dria-
kiewnik (Centaurea scabiosa), rzepik pospolity (Agrimonia eupatoria), bylica po-
lna (Artemisia campestris), wilczomlecz sosnka (Euphorbia cyparissias), przytulia 
właściwa (Galium verum), łąkowe, m. in. rzeżucha łąkowa (Cardamine praten-
sis), szczaw zwyczajny (Rumex acetosa), wyka ptasia (Vicia cracca), przywrotnik 
pasterski (Alchemilla monticola), przytulia pospolita (Galium mollugo), jaskier 
rozłogowy (Ranunculus repens), koniczyna łąkowa (Trifolium pratense), rajgras 
wyniosły (Arrhenatherum elatius), głowienka pospolita (Prunella vulgaris), tomka 
wonna (Anthoxanthum odoratum), segetalne – stulicha psia (Descurainia sophia), 
tasznik pospolity (Capsella bursa-pastoris), pszonak drobnokwiatowy (Erysimum 
cheiranthoides), szarłat szorstki (Amaranthus retroflexus) oraz ruderalne, takie jak 
szczaw tępolistny (Rumex obtusifolius), maruna nadmorska bezwonna (Matricaria 
maritima ssp. inodora), łopian większy (Arctium lappa), przytulia czepna (Galium 
aparine), chrzan pospolity (Armoracia rusticana), mierznica czarna (Ballota ni-
gra), pyleniec pospolity (Berteroa incana).

Na składowisku Radiowo w grupie gatunków częstych największy udział miała 
flora segetalna, np. chwastnica jednostronna (Echinochloa crus-galli), łoboda szara 
(Atriplex tatarica), poziewnik szorstki (Galeopsis tetrahit), kurzyślad polny (Ana-
galis arvensis), ślaz zaniedbany (Malva neglecta), ruderalna – jasnota biała (La-
mium album), kuklik pospolity (Geum urbanum), żmijowiec zwyczajny (Echium 
vulgare), serdecznik pospolity (Leonurus cardiaca), chrzan pospolity (Armoracia 
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rusticana), bniec biały (Melandrium album), kielisznik zaroślowy (Calystegia se-
pium), komosa wielonasienna (Chenopodium polyspermum), przestęp biały (Bry-
onia alba), niecierpek drobnokwiatowy (Impatiens parviflora), wiesiołek dwulet-
ni (Oenothera biennis) i łąkowa, m.in. krwawnica pospolita (Lythrum salicaria), 
rumianek bezpromieniowy (Chamomilla suaveolens) i ciepłolubna, np. cieciorka 
pstra (Coronilla varia).

Gatunki rzadkie i bardzo rzadkie na składowiskach odpadów komunalnych 
obejmują ponad 70% składu florystycznego. Są to rośliny pochodzące z wielu sie-
dlisk i różnej przynależności syntaksonomicznej. 

Składowiska odpadów przemysłowych

Na obydwu badanych składowiskach odpadów przemysłowych stwierdzono 
143 gatunki roślin naczyniowych oraz 7 gatunków mchów (wszystkie na składo-
wiskach hutniczych). Flora odpadów hutniczych Huty ArcelorMittal liczyła 96 
gatunków, a składowisko odpadów paleniskowych Elektrociepłowni Siekierki 94 
gatunki. Skład florystyczny obydwu składowisk był niejednorodny; stwierdzono 
tylko 26,2%, tj. 39 gatunków wspólnych. 

Ze względu na niewielkie powierzchnie badanych składowisk odpadów prze-
mysłowych, nie wystąpiło wiele gatunków pospolitych, tj. z co najmniej III stop-
niem stałości oraz pokrywaniem powyżej 15%. Na składowiskach odpadów 
hutniczych były gatunki roślin dwuliściennych, typowe dla siedlisk ruderalnych: 
nawłoć późna (Solidago gigantea), wrotycz pospolity (Tanacetum vulgare), podbiał 
pospolity (Tussilago farfara), wiesiołek dwuletni (Oenothera biennis). Do grupy 
tej należały także dwa gatunki segetalne: przymiotno kanadyjskie (Conyza cana-
densis) i szczaw kędzierzawy (Rumex crispus). Ważną rolę w opanowywaniu skła-
dowisk miała także kostrzewa owcza (Festuca ovina), kępkowa trawa o znacznych 
możliwościach opanowywania siedlisk odkrytych. Natomiast płaskie powierzchnie 
składowiska, w dalszym etapach sukcesji, były porośnięte przez drzewa, szczegól-
nie przez brzozę brodawkowatą (Betula pendula) i topolę osikę (Populus tremula).

Na składowaniu odpadów paleniskowych Elektrociepłowni Siekierki do 
grupy gatunków pospolitych, na podstawie przyjętych kryteriów, zaliczono trzy 
gatunki traw – wyczyniec łąkowy (Alopecurus pratensis), kupkówka pospolita 
(Dactylis glomerata) i perz właściwy (Elymus repens). Natomiast spośród roślin 
dwuliściennych w tej grupie dominowały tylko nawłoć późna (Solidago gigantea) 
i wrotycz pospolity (Tanacetum vulgare). 

Do grupy gatunków bardzo często występujących (I lub II stopień stałości o 
pokryciu od 5 do 15%), na powierzchni składowiska hutniczego, w większości na-
leżały gatunki roślin synantropijnych, zasiedlające niemal wszystkie fazy sukcesji 
roślinnej. W fazie inicjalnej sukcesji duży udział miały mchy: zęboróg czerwona-
wy (Ceratodon purpureus), brodek murowy (Tortula muralis), skrętek wilgocio-
mierczy (Funaria hygrometrica), prątnik darniowy (Bryum caespiticium), prątnik 
srebrzysty (Bryum argenteum). W inicjalnym stadium zarastania składowisk duży 
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udział miały gatunki siedlisk segetalnych: powój polny (Convolvulus arvensis), 
ostrożeń polny (Cirsium arvense) przytulię czepną (Galium aparine) i rdest pta-
si (Polygonum aviculare). Skład florystyczny tej grupy roślin uzupełniały gatunki 
siedlisk ruderalnych, m. in. bylica pospolita (Artemisia vulgaris), pszonak drobno-
kwiatowy (Erysimum cheiranthoides), tasznik pospolity (Capsella bursa-pastoris), 
a z mniejszym udziałem także gatunki siedlisk łąkowych.

W grupie gatunków bardzo częstych na składowisku Elektrociepłowni Sie-
kierki stwierdzono trawy: stokłosę bezostną (Bromus inermis), tymotkę łąkową 
(Phleum pratense), wiechlinę roczną (Poa annua), a spośród roślin dwuliścien-
nych: rdest ptasi (Polygonum aviculare), ostrożeń polny (Cirsium arvense) i łopian 
większy (Arctium lappa). 

Liczba gatunków częstych (z pokryciem do 5%) łącznie z grupami gatunków 
rzadkich i bardzo rzadkich, stanowi ok. 70% gatunków tworzących pokrywę ro-
ślinną na składowiskach odpadów przemysłowych.

7.1.2. Udział grup systematycznych

Flora badanych składowisk była reprezentowana przez 48 taksonów w randze 
rodzin. Najliczniejszy udział gatunkowy miały rodziny Asteraceae (złożone) i Po-
aceae (trawy). Rodzinami mniej liczne obfitującymi w gatunki okazały się: Faba-
ceae (motylkowate), Brassicaceae (krzyżowe), Rosaceae (różowate), Lamiaceae 
(wargowe), Chenopodiaceae (komosowate) i Polygonaceae (rdestowate). W pozo-
stałych 9. rodzinach liczba gatunków była mniejsza od dziesięciu, a większość, bo 
aż 31 jeden rodzin, miały zaledwie po 1–2 gatunki (tab. 2). 

Porównywalna tendencję stwierdzono na składowiskach odpadów komunal-
nych i przemysłowych. Jednakże kilkakrotnie większy udział gatunków z rodziny 
komosowatych miały składowiska komunalne. Są to gatunki typowe dla zbioro-
wisk chwastów upraw okopowych Wynika to zapewne z podobieństwa żyzności 
siedlisk składowisk komunalnych i siedlisk upraw roślin okopowych. Z kolei trzy-
krotnie większy udział procentowy gatunków z rodziny wierzbowatych na składo-
wiskach odpadów przemysłowych ukazuje tendencje sukcesyjne tych siedlisk bez 
zabiegów rekultywacyjnych.

Na składowiskach odpadów przemysłowych stwierdzono 7 gatunków mchów 
należących do pięciu rodzin. Tworzyły one na składowisku hutniczym inicjalną 
fazę sukcesji roślinnej.

7.1.3. Formy życiowe roślin

Zidentyfikowano 247 gatunków roślin naczyniowych. Prawie połowa flory 
(45,9%) na wszystkich badanych składowiskach należała do hemikryptofitów (na-
ziemnopączkowych), czyli roślin wieloletnich z pąkami zimującymi na powierzch-
ni gleby, zwykle ukrytych w różyczce liści (tab. 3). Najwięcej gatunków tej formy 
życiowej stwierdzono na składowiskach odpadów przemysłowych. Najpospolit-
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szymi hemikryptofitami na obu składowiskach były: krwawnik pospolity (Achil-
lea millefolium), wyczyniec łąkowy (Alopecurus pratensis), kupkówka pospolita 
(Dactylis glomerata), bylica pospolita (Artemisia vulgaris), wiesiołek dwuletni 
(Oenothera biennis), wrotycz pospolity (Tanacetum wulgare) i in. 

Znaczna liczba flory składowisk (33,3%) należała do terofitów (roślin jed-
norocznych). Udział tych roślin przeważał na składowiskach odpadów komu-
nalnych. Do najczęstszych terofitów należały: przymiotno kanadyjskie (Cony-
za canadensis), mietelnik żakula (Kochia scoparia), pszonak drobnokwiatowy 
(Erysimum cheiranthoides) oraz gatunki z rodzaju łobód (Atriplex nitens, A. pa-
tula, A. prostrata) i komos (Chenopodium album, Ch. glaucum, Ch. hybridum, 
Ch. polyspermum). 

Znaczący udział (ponad 10%) na wszystkich składowiskach miały także geo-
fity, rośliny skrywające pąki w glebie. Dominującymi roślinami w tej grupie były: 
ostrożeń polny (Cirsium arvense), perz właściwy (Elymus repens), rzepicha leśna 
(Rorippa sylvestris), nawłoć kanadyjska (Solidago canadensis) i podbiał pospolity 
(Tussilago farfara).

Nadmienia się, że niektóre rośliny przystosowując się do zmienności warun-
ków ekologicznych mogą na pewnym etapie rozwoju przyjmować inną formę ży-
ciową. Ponad 20% badanych roślin potencjalnie może zmodyfikować swoja formę 
życiową lub wegetować jako osobnik z dwoma lub trzema formami. Przykładem 

Rodziny Całkowita flora Składowiska
komunalne

Składowiska
przemysłowe

liczba % liczba % liczba %
Asteraceae – złożone 49 19,3 45 20,9 27 18,1
Poaceae – trawy 34 13,4 29 13,5 23 15,4
Fabaceae – motylkowate 18 7,1 16 7,4 15 10,1
Brassicaceae – krzyżowe 17 6,7 16 7,4 10 6,7
Rosaceae – różowate 14 5,5 10 4,65 6 4,0
Chenopodiaceae – komosowate 12 4,7 12 5,6 1 0,7
Lamiaceae – wargowe 11 4,3 11 5,1 5 3,4
Polygonaceae – rdestowate 10 3,9 9 4,2 6 4,0
Caryophyllaceae – goździkowate 8 3,1 8 3,7 3 2,0
Apiaceae – baldaszkowate 7 2,8 7 3,25 3 2,0
Scrophulariaceae – trędownikowate 5 2,0 4 1,9 3 2,0
Salicaceae – wierzbowate 4 1,6 2 0,9 4 2,7
Boraginaceae – szorstkolistne 4 1,6 2 0,9 3 2,0
Euphorbiaceae – wilczomleczowate 3 1,2 3 1,4 3 2,0
Rubiaceae – marzanowate 3 1,2 3 1,4 3 2,0
Solanaceae – psiankowate 3 1,2 2 0,9 1 0,7
Cyperaceae – turzycowate 3 1,2 - - 3 2,0
Pozostałe 32 rodziny z 
udziałem 1– 2 gatunków

Rośliny naczyniowe 42 16,5 36 16,7 24 15,4
Mchy 7 2,8 - - 7 4,7

Razem 254 100,0 215 100,0 149 100,0

Tabela 2. Udział rodzin we florze na składowiskach komunalnych i przemysłowych
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takich roślin są: trzcinnik piaskowy (Calamagrostis epigejos) – jako geofit i he-
mikryptofit, tasznik pospolity (Capsella bursa-pastoris) – hemikryptofit i terofit, 
powój polny (Convolvulus arvensis) – geofit, hemikryptofit i liana, nostrzyk biały 
(Melilotus alba) – terofit i hemikryptofit, szelężnik większy (Rhinanthus serotinus) 
– terofit i półpasożyt, itd. (por. tab.1, kol. 3). 

Tabela 3. Udział form życiowych  roślin naczyniowych według Raunkiaera

Forma życiowa Całkowita flora Składowiska 
komunalne

Składowiska 
przemysłowe

liczba % liczba % liczba %
Hemikryptofity (H) 113 45,9 97 45,1 73 51,4
Terofity (T) 82 33,3 79 36,7 33 23,2
Geofity (G) 25 10,2 24 11,2 16 11,3
Megafanerofity (M) 13 4,9 3 1,4 13 8,5
Nanofanerofity (N) 7 2,9 5 2,3 5 3,5
Chamefity zielne (C) 4 1,6 4 1,9 2 1,4
Chamefity drzewiaste (Ch) 3 1,2 3 1,4 1 0,7

Razem 247 100,0 215 100,0 143 100,0

7.1.4. Wskaźniki ekologiczne (tab. 1, kol. 4)

Warunki siedliskowe pokrywy roślinnej na badanych składowiskach zostały 
określone metodą ekologicznej fitoindykacji Ellenberga Oceniono warunki eda-
ficzne przy pomocy wskaźników ekologicznych: wilgotności gleby (W), trofizmu 
(T), odczynu (O), granulometryczny gleby (G), zawartości materii organicznej (H), 
odporności na zawartość NaCl w glebie (S), odporności na nadmierną zawartość 
metali ciężkich w glebie (M) 

Stosunki wilgotnościowe (W). Zdecydowana większość gatunków na składo-
wiskach odpadów komunalnych (szczególnie na składowisku „Radiowo”) okazała 
się wskaźnikami gleb świeżych (W3), np. szarłat szorstki (Amaranthus retroflexus), 
łopian większy (Arctium lappa), komosa biała (Chenopodium album), rdest ptasi 
(Polygonum aviculare). Gatunki te zasiedlały podnóża zboczy składowisk. Wy-
stępowały także gatunki siedlisk suchych (W2), które najczęściej porastały wierz-
chowiny składowisk komunalnych, były to: bylica polna (Artemisia campestris), 
komosa wzniesiona (Chenopodium strictum), łoboda błyszcząca (Atriplex nitens), 
pięciornik wyprostowany Potentilla recta i in. 

Siedliska składowiska odpadów hutniczych miały wyraźnie heterogeniczny 
charakter, a dodatkowo brak konkurencji sprzyjał osiedlaniu się roślinności inicjal-
nej i wielokierunkowość sukcesji. Stąd notowano gatunki siedlisk suchych (W2), 
np. kostrzewa owcza (Festuca ovina), koniczyna polna (Trifolium arvense), jastrzę-
biec kosmaczek (Hieracium pilosella), wiesiołek dwuletni (Oenothera biennis), 
szczotlicha siwa (Corynephorus canescens). Z kolei na składowiskach popiołów 
przeważały gatunki W3 – np. farbownik polny (Anchusa officinalis), tomka wonna 
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(Anthoxanthum odoratum), kupkówka pospolita (Dactylis glomerata), jastrun wła-
ściwy (Leucanthemum vulgare), wyka ptasia (Vicia cracca). Występowała ponadto 
stosunkowo liczna grupa gatunków siedlisk wilgotnych a nawet mokrych (W4-5), 
jak: śmiałek darniowy (Deschampsia caespitosa), żywokost lekarski (Symphytum 
officinale), kostrzewa trzcinowata (Festuca arundinacea), ostrożeń warzywny 
(Cirsium oleraceum), szczaw skupiony (Rumex conglomeratus),trzcina pospolita 
(Phragmites austrialis). Tłumaczy się to bardzo dużą pojemnością wodną odpadów 
paleniskowych (głównie popiołu lotnego).

Trofizm siedliska (T) odzwierciedlały gatunki dużego zapotrzebowaniem na 
związki pokarmowe, głównie azot. Większość gatunków na składowiskach odpa-
dów komunalnych była właściwa siedliskom mało zasobnym w składniki pokar-
mowe – mezotroficznych – (T3), bądź zasobnych – eutroficznych (T4). Przykładem 
tych gatunków są: rumian ruski (Anthemis ruthenica), mietelnik żakula (Kochia 
scoparia), krwawnik pospolity (Achillea millefolium), kurzyślad polny (Anagallis 
arvensis), łoboda błyszcząca (Atriplex nitens), łoboda oszczepowata (Atriplex pro-
strata), mlecz kolczasty (Sonchus asper), ostrożeń polny (Cirsium arvense), blusz-
czyk kurdybanek (Glechoma hederacea) i wiele innych. Dość wysoki udział na 
tych składowiskach miały gatunki siedlisk zasobnych i skrajnie żyznych (T5), jak: 
łopian mniejszy (Arctium minus), przestęp biały (Bryonia alba), glistnik jaskół-
cze ziele (Chelidonium majus), chwastnica jednostronna (Echinochloa crus-galli), 
rdest szczawiolistny (Polygonum lapathifolium) i in. 

We florze składowisk odpadów przemysłowych troficzność siedliska odzwier-
ciedlały gatunki o zróżnicowanych wymaganiach pokarmowych. W siedlisku odpa-
dów hutniczych egzystowały zarówno gatunki oligotroficzne (T2), np. szczotlicha 
siwa (Corynephorus canescens), mezotroficzne (T3), jak podbiał pospolity (Tussi-
lago farfayra), ale i eutroficzne (T4-5), m. in. pokrzywa zwyczajna (Urtica dioica) 
i poziewnik miękkowłosy (Galeopsis pubescens). Zbliżoną tendencję stwierdzono 
na składowisku popiołów.

Wskaźnik odczynu (O). Rośliny składowisk były charakterystyczne dla odczy-
nu (pH) złoża: od umiarkowanie kwaśnego (pH 5–6), obojętnego (pH 6–7) zasa-
dowego (pH powyżej 7). Z pośród gatunków na składowiskach odpadów komu-
nalnych jak i przemysłowych, preferujących odczyn słabo kwaśny (O3), należały: 
pszonak drobnokwiatowy (Erysimum cheiranthoides), tomka wonna (Anthoxan-
thum odoratum), trzcinnik piaskowy (Calamagrostis epigejos), rzodkiew świrzepa 
(Raphanus raphanistrum) i in. Najwięcej gatunków na składowiskach było wskaź-
nikami odczynu obojętnego (O4), oto kilka z nich: komosa biała (Chenopodium 
album), szczwół plamisty (Conium maculatum), podagrycznik pospolity (Aego-
podium podagraria), szarłat szorstki (Amaranthus retroflexus), tasznik pospolity 
(Capsella bursa-pastoris), nostrzyk biały (Melilotus alba). Niektóre rośliny były 
dobrymi wskaźnikami gleb zasadowych (O5), np. rzepik pospolity (Agrimonia eu-
patoria), bylica polna (Aremisia campestris), oset kędzierzawy (Carduus crispus), 
bieluń dziędzierzawa (Datura stramonium), mniszek lekarski (Taraxacum offici-
nale). Wiele gatunków cechował szeroki zakres tolerancji wobec odczynu gleby 
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(O3-5), np. mietlica rozłogowa (Agrostis stolonifera), rogownica polna (Cerastium 
arvense), powój polny (Convolvulus arvensis), perz właściwy (Elymus repens), 
stulisz panoński (Sisymbrium altissimum).

Wskaźnik granulometryczny złoża (G). W składzie badanej flory były rośliny 
siedlisk piaszczystych (G3), piaszczysto-gliniastych i pylastych (G4) glin ciężkich i 
iłów (G5). Udział gatunków preferujących gleby piaskowe (G3) był dość znaczny: 
szarłat biały (Amaranthus albus), mietlica rozłogowa (Agrostis stolonifera), łoboda 
błyszcząca (Atriplex nitens), Duża liczba roślin była charakterystyczna dla średnio 
zwięzłych i zwięzłych gleb (G4): chrzan pospolity (Armoracia rusticana), szczwół 
plamisty (Conium maculatum), nostrzyk żółty (Melilotus officinalis), babka lan-
cetowata (Plantago lanceolata), pięciornik gęsi (Potentilla anserina), mlecz kol-
czasty (Sonchus asper). Kilka gatunków to rośliny wilgotnych gleb ciężkich i ila-
stych (G5): wyczyniec łąkowy (Alopecurus pratensis), uczep trójlistkowy (Bidens 
tripartita), rzeżucha łąkowa (Cardamine pratensis), ostrożeń warzywny (Cirsium 
oleraceum), jaskier rozłogowy (Ranunculus repens) i in. Duża grupa gatunków 
cechowała się szeroką amplitudą ekologiczną (G2-5), zasiedlając wszystkie wystę-
pujące na składowiskach podłoża. Były to m. in.: gorczycznik pospolity (Barbarea 
vulgaris), mierznica czarna (Ballota nigra), przestęp biały (Bryonia alba), glistnik 
jaskółcze ziele (Chelidonium majus), bieluń dziędzierzawa (Datura stramonium), 
skrzyp polny (Equisetum arvense), rdest ptasi (Polygonum aviculare).

Wskaźnik zawartości materii organicznej w złożu (H). Niemal cały skład flo-
rystyczny w pokrywie roślinnej badanych składowisk preferuje gleby mineralno-
-próchnicze (H2). Niektóre gatunki wskazywały siedliska gleb bogatych w materię 
organiczną (H3): świerzbnica polna (Knautia arvensis), chaber driakiewnik (Cen-
taurea scabiosa), kostrzewa czerwona (Festuca rubra), szczwół plamisty (Conium 
maculatum), bniec biały (Melandrium album), psianka słodkogórz (Solanum dul-
camara) i in.

Wskaźnik odporności na zasolenia środowiska, głównie NaCl (S). Z 247 ana-
lizowanych gatunków roślin naczyniowych, 45 (ponad 18%) gatunków wykazała 
odporność na zasolenie złoża. Zdecydowana większość (44) należy do fakultatyw-
nych halofitów (S1), tolerujących zasolenie siedliska: perz właściwy (Elymus re-
pens), trzcinnik piaskowy (Calamagrostis epigejos), cykoria podróżnik (Cichorium 
intybus), bniec biały (Melandrium album). Cztery gatunki okazały się obligatoryj-
nymi halofitami (S2), preferującymi gleby o zwiększonej zawartości NaCl, były to: 
łoboda oszczepowata (Atriplex prostrata), turzyca odległokłosa (Carex distans), 
kostrzewa trzcinowata (Festuca arundinacea) i mannica odstająca (Puccinellia di-
stans). 

Wskaźnik odporności na znaczną zawartość metali ciężkich (M). Na składo-
wiskach zidentyfikowano 15 (ok. 6%) gatunków tolerujących nadmierną zawar-
tość metali ciężkich (M1). Większość z nich występowała na składowisku odpadów 
hutniczych: cykoria podróżnik (Cichorium intybus), kostrzewa owcza (Festuca 
owina), kostrzewa łąkowa (Festuca pratensis), komonica zwyczajna (Lotus corni-
culatus). Natomiast nie stwierdzono roślin wymagających zwiększonej zawartości 
metali ciężkich (M2).
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7.1.5. Ocena geograficzno-historyczna (tab. 1, kol. 5)

Analiza geograficzno-historyczna składu flory wykazała występowanie na ba-
danych obiektach 76 gatunków (30%) antropofitów – roślin obcego pochodzenia. 
Z liczby tej na archeofity przypadają 42 gatunki a na kenofity 31 gatunków. Stwier-
dzono występowanie także dwóch efemerofitów. Trzem kenofitom przypisywany 
jest status efemerofita, a jeden antropofit nie ma określonej pozycji rodzaju przy-
bysza. Jednak zdecydowany udział składu flory (70%) przypada na apofity, gatunki 
rodzimego pochodzenia. 

Do najbardziej ekspansywnych kenofitów, szczególnie na składowiskach od-
padów komunalnych, należały: mietelnik żakula (Kochia scoparia), konyza (przy-
miotno) kanadyjskie (Conyza canadensis), nawłoć późna (Solidago gigantea) i 
rumian ruski (Anthemis ruthenica). Spośród archeofitów znaczny udział miały: ło-
boda błyszcząca (Atriplex nitens), szczwół plamisty (Conium maculatum), komosa 
murowa (Chenopodium murale) i pszonak drobnokwiatowy (Erysimum cheiran-
thoides).

7.1.6. Udział grup ekologicznych i syntaksonomicznych (tab. 1, kol. 6–7)

Analiza grup ekologicznych flory składowisk odpadów wykazała dominację 
roślin ruderalnych. W grupie tej wydzielono 84 gatunki, co stanowi 33%. Subdo-
minantami w składzie badanej flory okazały się gatunki segetalne – 65 gatunków 
(26%) i łąkowe – 44 (ok. 17%). W badanej florze niewielki udział miały także ro-
śliny z grupy ekologicznych lasów liściastych – 18 gatunków (ok. 7%) oraz gatunki 
muraw piaszczyskowych, siedlisk okrajkowych, nadwodnych i muraw kseroter-
micznych (po ok. 2–4%). 

Spośród grup syntaksonomicznych roślinność badanych składowisk odpadów 
budują głównie trzy antropogeniczne zbiorowiska w randze klasy. Są to dwa zbio-
rowiska synantropijne – chwastów segetalnych (klasa Stellarietea mediae) i nitro-
filne zbiorowisko siedlisk ruderalnych (klasa Artemisietea vulgaris) oraz zbiorowi-
sko łąkowe (klasa Molinio-Arrhenatheretea). Gatunki chwastów segetalnych (pól 
uprawnych) stanowiły ponad 30% (78 gatunków) analizowanej flory, na rośliny 
ruderalne przypadło ok. 23% (59 gatunków) a udział roślin łąkowych wyniósł 19% 
(48 gatunków).

Z pozostałych klas zaznaczyły swój udział także rośliny zbiorowisk ciepłolub-
nych muraw (klasa Festuco-Brometea) i lasów liściastych (klasa Querco-Fagetea) 
– po ok. 5% (odpowiednio 14 i 12 gatunków) oraz rośliny muraw piaskowych 
(klasa Koelerio glaucae-Corynephoretea canescentis) – ponad 3% (8 gatunków). 
W skład pokrywy roślinnej składowisk weszło jeszcze ponadto 13 innych klas re-
prezentowanych przez 1–5 gatunków.

Warto zwrócić uwagę na fakt, że znaczna liczba gatunków grupy ekologicz-
nej siedlisk ruderalnych wywodzi się z kilku zbiorowisk syntaksonomicznych w 
randze klas. Są to głównie zbiorowisko siedlisk ruderalnych z klasy Artemisietea 
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vulgaris, ale ponadto znaczna liczba gatunków pochodzi ze zbiorowisk chwastów 
segetalnych (klasa Stellarietea mediae), łąkowych (klasa Molinio-Arrhenathere-
tea) a także muraw kserotermicznych (klasa Festuco-Brometea) i lasów liściastych 
(klasa Querco-Fagetea).

7.1.7. Tendencje sukcesyjne roślinności na składowiskach odpadów

W siedliskach pochodzenia antropogenicznego procesy sukcesyjne roślinno-
ści zachodzą na ogół żywiołowo i wielokierunkowo, określane także jako spon-
taniczne. Stąd na tego typu siedliskach często tworzą się fitocenozy mozaikowe, 
bez możliwości rozeznania w jakim kierunku będzie przebiegała dalsza sukcesja. 
Tym niemniej, na podstawie obserwacji florystyczno-fitosocjologicznych przepro-
wadzonych tylko w dwóch sezonach wegetacyjnych, podjęto próbę ukazania ten-
dencji sukcesyjnych na badanych obiektach składowisk odpadów. Informacje te 
są zubożałe brakiem opisów tempa sukcesji, czasu przebiegu poszczególnych sta-
diów i wzajemnych relacji między gatunkami. W opisach pominięto zbiorowiska 
o cechach pośrednich lub te, u których pokrycie gatunków charakterystycznych (o 
największej wartości diagnostycznej) dla zespołu było niewielkie. Nazwy stadiów 
sukcesji – inicjalne, optymalne (przejściowe) i terminalne (końcowe) – przyjęto za 
Falińskim [Faliński 1986]. 

7.1.8. Pokrywa roślinna na składowiskach odpadów komunalnych

W pokrywie roślinnej badanych składowisk odpadów komunalnych, Lipiny 
Stare i „Radiowo”, wyróżniono 10 zbiorowisk, w większości w randze zespołów 
roślinnych. Tworzyły je najczęściej kilu- lub kilkunastogatunkowe fitocenozy, wy-
stępowały także agregacje złożone z 1–3 dominujących gatunków. 

Zespół Lamio albi-Conietum maculati. Był najbardziej rozwiniętym zbioro-
wiskiem w randze zespołu na powierzchniach zboczowych składowiska odpadów 
komunalnych „Radiowo”. Zbiorowisko to tworzyło facje ziołorośli w fazie opty-
malnej sukcesji. Zespół ten zaliczany jest do wybitnie nitrofilnego związku Action 
lappae, występującego na świeżych i zasobniejszych w próchnicę glebach, rzędu 
Artemisietalia vulgaris i klasy Artemisietea vulgaris. Zespół na badanym obiekcie 
budowało ponad 20 gatunków. Gatunkami dominującym były: szczwół plamisty 
(Conium maculatum), bylica pospolita (Artemisia vulgaris), przytulia czepna (Ga-
lium aparine), szczaw tępolistny (Rumex obtusifolius), pokrzywa zwyczajna (Urti-
ca dioica) i ostrożeń polny (Cirsium arvense).

Zbiorowisko z Kochia scoparia. Wystąpiło optymalnie rozwinięte tylko na 
składowisku „Radiowo”, w formie licznych facji na wszystkich powierzchniach, z 
dominacją mietelnika żakuli (Kochia scoparia). Gatunkowi temu towarzyszyło po-
nad 20 innych roślin, z których dominowały: przytulica czepna (Galium aparine), 
trzcinnik piaskowy (Calamagrostis epigeios), komosa wielkolistna (Chenopodium 
hybridum), rdestówka zaroślowa (Fallopia dumetorum), powój polny (Convolvu-
lus arvensis) i komosa biała (Chenopodium album).
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Zespół Artemisio-Tanacetetum vulgaris. Zespół ten należy do rzędu Onopor-
dion acanthii i klasy Artemisietea vulgaris, ciepłolubnych zbiorowisk wysokich 
bylin ruderalnych wytrzymałych na suszę. Na obydwu badanych składowiskach 
tworzyły go liczne gildie złożone z następujących bylin: wrotycz pospolity (Tana-
cetum vulgare), bylica pospolita (Artemisia vulgaris), bylica piołun (Artemisia ab-
sinthium), oset kędzierzawy (Carduus crispus), szczaw tępolistny (Rumex obtusi-
folius), pokrzywa zwyczajna (Urtica dioica), glistnik jaskółcze ziele (Chelidonium 
majus), przytulia czepna (Galium aparine), krwawnik pospolity (Achillea millefo-
lium). Fizjonomia zbiorowiska posiadała cechy optymalnego rozwoju. 

Zespół Leonuro-Ballotetum nigrae należy do związku Action lappae, który 
jest wybitnie nitrofilnym zbiorowiskiem ruderalnym, występującym na świeżych 
i zasobniejszych w próchnicę glebach, należącym do rzędu Artemisietalia vul-
garis oraz klasy Artemisietea vulgaris. Jest to jedno z bardziej rozbudowanych 
zbiorowisk, w optymalnym stadium rozwojowym, na badanym terenie składo-
wiska „Radiowo”, gdzie dominowały: mierznica czarna (Ballota nigra), byli-
ca piołun (Artemisia absinthium), serdecznik pospolity (Leonurus caradiaca), 
szczwół plamisty (Conium maculatum), bylica pospolita (Artemisia vulgaris) i 
Rumex obtusifolius. Na składowisku Lipiny Stare zbiorowisko to występowało 
w zubożałej formie, nie zupełnie jeszcze wykształcone, przede wszystkim bez 
udziału Leonurus caradiaca.

Zespół Atriplicetum nitentis jest zbiorowiskiem o szerokiej amplitudzie ekolo-
gicznej. Należy do związku Sisymbrion officinalis oraz rzędu Sisymbrietalia z klasy 
Stellarietea mediae. Na zboczach badanych powierzchni składowisk komunalnych 
dominowały populacje łobody błyszczącej (Atriplex nintens). Na składowisku „Ra-
diowo” zbiorowisko to było bardzo rozbudowane, tworząc duże facje Atriplex nin-
tens z ponad 50% pokryciem powierzchni. W zbiorowisku tym wystąpiło ponad 20 
gatunków roślin towarzyszacych, były to m. in.: przymiotno kanadyjskie (Conyza 
canadensis), komosa biała (Chenopodium album), stulicha psa (Descurainia so-
phia), rdest ptasi (Polygonum aviculare). Zbiorowisko znajdowało się w optymal-
nym stadium sukcesji.

Zespół Utrico-Malvetum neglectae. Wybitnie nitrofilne zbiorowisko roślin 
jednorocznych i dwuletnich, stanowiących zaawansowane stadium inicjalne zasie-
dlania terenów ruderalnych. Należy do związku Sisymbrion officinalis, rzędu Si-
symbrietalia oraz klasy Stellarietea mediae. Są to typowe zbiorowiska pojawiające 
się samorzutnie jako chwasty w uprawach. Dobrze rozwinięte fitocenozy tego zbio-
rowiska, niemal ze wszystkimi gatunkami charakterystycznymi zespołu, wyróżnio-
no na powierzchniach zboczowych (najczęściej u podnóża zbocza) na składowisku 
„Radiowo”. Komosa murowa (Chenopodium murale) tworzyła bardzo obszerne 
facje, z pokryciem sięgającym ponad 50%. Z gatunków charakterystycznych dla 
tego zbiorowiska wystąpiły: przymiotno kanadyjskie (Conyza canadensis), stuli-
cha psa (Descurainia sophia), ślaz zaniedbany (Malva neglecta), bieluń dziędzie-
rzawa (Datura stramonium), lulek czarny (Hyoscyamus niger),sałata kompasowa 
(Lactuca serriola), stulisz lekarski (Sisymbrium officinale) i pieprzyca gruzowa 
(Lepidium ruderale).
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Zbiorowisko Convolvulo arvensis-Agropyretum repentis. Dwa gatunki roślin 
– perz właściwy (Elymus repens) i powój polny (Convolvulus arvensis), są zdecy-
dowanymi dominantami w tym zbiorowisku. Dominuje w stadium optymalnego 
rozwoju na wierzchowinie i zboczach, szczególnie z ekspozycją południową i po-
łudniowo-zachodnią, na składowisku odpadów komunalnych w Lipinach Starych. 
Na składowisku tym zbiorowisko to ma duże znaczenie w procesie rekultywacji 
składowiska. Natomiast na składowisku „Radiowo” zbiorowisko to zajmuje nie-
wielkie płaty na wierzchowinie i górnych krawędziach zboczy.

Zespół Arctio-Artemisietum vulgaris. Zbiorowisko miało charakter optymal-
nie rozwiniętego. Pod względem syntaksonomicznym należy do rzędu Artemisieta-
lia vulgaris oraz do klasy Artemisietea vulgaris. Stwierdzono je na najbardziej eks-
ponowanych do słońca zboczach badanych składowisk. Budują je wysokie byliny, 
z udziałem łopianów (Arctium lappa, A. tomentosum i A. minus), z kępami bylicy 
pospolitej (Artemisia vulgaris).

Zespół Chenopodio rubri-Atriplicetum patulae. Zespół należący do związku 
Sisymbrion officinalis oraz rzędu Sisymbrietalia i klasy Stellarietea mediae. Jest to 
zbiorowisko, w którym dominują trzy gatunki roślin, łoboda rozłożysta (Atriplex 
patula), łoboda oszczepowata (Atriplex prostata) oraz komosa sina (Chenopodium 
glaucum). Agregacje tych gatunków pokrywały zbocze składowiska „Radiowo”, 
z kilkoma gatunkami towarzyszącymi, z których najliczniejszymi były: przymiot-
no kanadyjskie (Conyza canadensis), stulicha psa (Descurainia sophia), pieprzyca 
gruzowa (Lepidium reuderale), stulisz lekarski (Sisimbrium officinale), rdest ptasi 
(Polygonum aviculare), gwiazdnica pospolita (Stellaria media), gorczyca polna (Si-
napis arvensis). Duży udział jednorocznych gatunków (terofitów) towarzyszących 
świadczy o przejściowym jego stadium sukcesji.

Zespół Ivetum xanthifoliae. Zespół ten był ubogi w gatunki diagnostyczne,    
i znajdował się jeszcze w przejściowym stadium sukcesji. Należy do związku 
Action lappae, rzędu Artemisietalia vulgaris oraz klasy Artemisietea vulgaris. Agre-
gacje tego zespołu występowały za zboczach składowiska „Radiowo”, z udziałem 
iwy rzepieniolistnej (Iva xanthiifolia) oraz 12 innymi gatunkami, wśród których 
dominowały: szczwół plamisty (Conium maculatum), bylica pospolita (Artemisia 
vulgaris), szczaw tępolistny (Rumex obtusifolius), oset kędzierzawy (Carduus 
crispus), ostrożeń polny (Cirsium arvense), nostrzyk wyniosły (Melilotus altissi-
ma) i pokrzywa zwyczajna (Urtica dioica). 

7.1.9. Pokrywa roślinna na składowiskach odpadów przemysłowych

Roślinność na składowiskach odpadów przemysłowych znajdowała się w róż-
nych stadiach rozwojowych. Powierzchnie płaskie, w mniejszym stopniu zboczowe, 
porastały kobierce mchów i roślin jednorocznych (stadium sukcesji inicjalnej), bylin 
(w przejściowym etapie sukcesji), a także gatunki krzewiaste i drzewiaste (końcowy 
etap sukcesji). Taka mozaika pokrywy roślinnej występowała na hałdach odpadów 
przemysłowych Huty. Na składowiskach popiołów przemysłowych obserwowano 
roślinność z udziałem gatunków typowych dla przejściowych etapów sukcesji. 
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Przeprowadzone obserwacje i analizy fitosocjologiczne pokrywy roślinnej na 
składowiskach odpadów przemysłowych nie dają podstaw do wyróżnienia zbio-
rowisk roślinnych w randze zespołu, w związku z tym diagnozę fitosocjologiczną 
przedstawiono w randze klas.

Zborowisko z klasy Koelerio glaucae-Corynephoretea canescentis. Zbioro-
wisko to nawiązuje do siedlisk muraw psammofilnych. Spotykane było na płaskich 
powierzchniach hałd odpadów pohutniczych. W strukturze zbiorowiska domino-
wał mech – zęboróg czerwonawy (Ceratodon purpureus), tworząc duże kobierce 
na niewielkich wzniesieniach terenu. Mchom towarzyszyły liczne kępy kostrzewy 
owczej (Festuca ovina) oraz rzadziej szczotlichy siwej (Corynephorus canescens). 
Na hałdach odpadów przemysłu hutniczego było to zbiorowisko typowo pionier-
skie w stadium inicjalnym.

Zbiorowisko z klasy Stellarietea mediae. Powierzchnie płaskie oraz zagłę-
bienia terenu składowisk odpadów przemysłowych zostały opanowane przez jed-
noroczną i wieloletnią roślinność synantropijną z klasy Stellarietea mediae. W tak 
szeroko ujętym zbiorowisku wyróżniono fragmentarycznie kilka niższych jedno-
stek. W większości były to gatunki roślin jednorocznych i dwuletnich w większości 
z rzędów Sisymbrietalia i Polygono-Chenopodietalia. Rośliny jednoroczne two-
rzyły mozaikowe układy zajmujące wspólne lub sąsiadujące siedliska, np.: pie-
przyca gruzowa (Lepidium ruderale), pieprzyca wirgińska (L. virginicum), darnie 
mchu – prątnika srebrzystego (Bryum argenteum), przymiotno kanadyjskie (Cony-
za cznadensis), poziewnik miękkowłosy (Galopsis pubescens), poziewnik szorstki 
(G. tetrahit), żółtlica drobnokwiatowa (Galinsoga parviflora), rdest ptasi (Poly-
gonum aviculare) i babka zwyczajna (Plantago major). Jednocześnie stwierdzono 
kilka gatunków bylin, były to m. in. podbiał pospolity (Tussilago farfara), szczaw 
kędzierzawy (Rumex crispus), stulisz pannoński (Sisymbrium altissimum), stulisz 
lekarski (Sisymbrium officinale), ostrożeń polny (Cirsium arvense). Wymienionym 
gatunkom towarzyszyły kępy gwiazdnicy pospolitej (Stellaria media), tasznika po-
spolitego (Capsella bursa-pastoris) i in. Zbiorowisko było niejednorodne; znaj-
dowały się płaty z gatunkami jednorocznymi (terofitami), przybierając inicjalny 
charakter, ale występowały również liczne płaty z bylinami, co świadczy o jego 
przejściowym stadium. 

 Zbiorowisko z klasy Artemisietea vulgaris. Na siedliskach składowisk po-
przemysłowych, szczególnie na wierzchowinie hałd hutniczych lub ich łagodnych 
zboczach zadomowiły się rośliny wieloletnie. Klasę Artemisietea vulgaris, rząd 
Artemisietalia vulgaris oraz niższe grupy syntaksonomiczne, z wybitnie nitrofilny-
mi gatunkami, reprezentowały gatunki, które zajmowały największe powierzchnie. 
Najbardziej ekspansywnymi okazały się: nawłoć późna (Solidago gigantea), wro-
tycz pospolity (Tanacetum vulgare), bylica pospolita (Artemisia vulgaris), szczaw 
tępolistny (Rumex obtusifolius), łopian większy (Arctium lappa), chrzan pospolity 
(Armoracia rusticana), pokrzywa zwyczajna (Urtica dioica) i glistnik jaskółcze 
ziele (Chelidonium majus). Swój udział zaznaczyły także gatunki ciepłolubnych 
zbiorowisk wysokich bylin ruderalnych tolerujących suszę (rząd Onopordetalia 
acanthii). Były to: wiesiołek dwuletni (Oenothera biennis), farbownik lekarski 
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(Anchusa officinalis) i cykoria podróżnik (Cichorium intybus). Liczny udział bylin 
świadczy o jego optymalnym stadium sukcesji.

Zbiorowisko z klasy Molinio-Arrhenatheretea. Obniżenia i różne wyżłobie-
nia terenów płaskich na badanych składowiskach odpadów poprzemysłowych za-
siedlały rośliny łąkowe z rzędu Arrhenatheretalia elatioris. Największe pokrywa-
nie miały: kupkówka (rżniączka) pospolita (Dactylis glomerata), mniszek lekarski 
(Taraxacum officinale), stokłosa miękka (Bromus hordeaceus), wyczyniec łąko-
wy (Alopecurus pratensis), wyka ptasia (Vicia cracca), jastrun (złocień) właści-
wy (Leucanthemum vulgare), tomka wonna (Anthoxanthum odoratum), przytulia 
pospolita (Galium mollugo) i krwawnik pospolity (Achillea millefolium). Na skła-
dowisku popiołów zaobserwowano udział gatunków muraw zalewowych ze związ-
ku Agropyro-Rumicion crispi, były to: pięciornik gęsi (Potentilla anserina), mie-
tlica rozłogowa (Agrostis stolonifera), turzyca owłosiona (Carex hirta), kostrzewa 
trzcinowata (Festuca arundinacea), jaskier rozłogowy (Ranunculus repens), szczaw 
kędzierzawy (Rumex crispus) i in. Odnotowano także z dużym pokrywaniem, acz-
kolwiek nieliczne gatunki użytków zielonych z rzędu Molinietalia caeruleae, jak: 
wyczyniec łąkowy (Alopecurus pratensis), ostrożeń błotny (Cirsium palustre) i śmia-
łek darniowy (Deschampsia caespitosa). Zbiorowisko znajduje się w typowym sta-
dium przejściowym sukcesji, bez możliwości oceny kierunku dalszego jej przebiegu.

Zbiorowiska formacji krzewiastej z klasy Rhamno-Prunetea i drzewiastej 
z klas: Querco-Fagetea, Vaccinio-Piceetea, Salicetea purpureae i Alnetea gluti-
nosae. Stadium terminalne sukcesji na składowiskach odpadów przemysłowych 
obserwowano dzięki wykształceniu się na niektórych powierzchniach warstwowo-
ści właściwej zbiorowisku leśnemu (drzewa, krzewy zioła). Badane powierzch-
nie były zakrzewiane głównie przez: śliwę tarninę (Prunus spinosa) i różę dziką 
(Rosa canina). Natomiast w formie nalotu, zapustów i podrostu wkroczyło kilka 
gatunków drzew. Do gatunków lasów liściastych (Querco-Fagetea) należały: klon 
jawor (Acer pseudoplatanus), brzoza brodawkowata (Betula pendula), topola osika 
(Populus tremula), jesion wyniosły (Fraxinus excelsior), wiśnia ptasia (czereśnia) 
(Cerasus avium), czeremcha zwyczajna (Padus avium), jarząb pospolity (Sorbus 
aucuparia) i czeremcha amerykańska (Padus serotina). Spośród gatunków boro-
wych dość często występowała: sosna zwyczajna (Pinus sylvestris). Najczęściej 
gatunki krzewiaste i drzewiaste rosły pojedynczo, ale na obrzeżach hałd przemy-
słowych obserwowano zwieranie się drzewostanów z udziałem warstwy krzewia-
stej i zielnej, głównie traw.

7.1.10. Ocena produkcji roślinnej składowisk

Produkcję (stan biomasy) na badanych składowiskach oszacowano dla 92 ga-
tunków roślin. Pominięto gatunki rzadkie z frekwencją poniżej 10%. Spośród nich 
63 były gatunkami diagnostycznymi trzech dominujących zbiorowisk roślinnych: 
ruderalnych (klasa Atremisietea vulgaris), segetalnych (klasa Stellarietea mediae) 
i łąkowych (klasa Molinio-Arrhenatheretea) (tab. 4). 
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Tabela 4. Produkcja roślinna na składowiskach odpadów komunalnych i przemysłowych 
w g ∙ 10 m-2

Lp. Gatunek
Składowiska odpadów 

komunalnych
Składowiska odpadów 

przemysłowych
A B C D

w z w z w z z-w p-w
1 Acer negundo 67,9 135,2
2 Achillea millefolium 574,5 673,9 87,9 126,5 43,9 17,2 53,8 78,5
3 Aegopodium podagraria 31,4 87,8
4 Agrimonia eupatoria 33,7 43,8
5 Agrostis capillaris 39,5 86,9
6 Agrostis stolonifera 41,0 98,3 45,7
7 Alopecurus pratensis 254,9 442,1 28,8 54,9 358,4 259,5
8 Anagallis arvensis 23,9 44,1
9 Anchusa officinalis 89,1
10 Anthemis ruthenica 136,1 317,7
11 Anthoxanthum  odoratum 55,4 77,0
12 Arctium lappa 32,1 183,8 53,5 148,3 196,6
13 Arctium minus 49,3 128,2
14 Armoracia rusticana 51,8 187,8 54,9 244,1 90,5
15 Arrhenatherum elatius 37,9 59,7
16 Artemisia absinthium 17,8 23,5 29,8 158,5
17 Artemisia campestris 38,9 73,9 101,1
18 Artemisia vulgaris 23,8 87,9 105,9 454,5 54,3 393,3
19 Atriplex nitens 31,1 73,9 54,8 602,2
20 Atriplex patula 37,9 77,8 158,6
21 Atriplex prostrata 88,8 258,3
22 Barbarea vulgaris 34,8 79,9
23 Betula pendula 45,5 131,9 48,4
24 Bromus hordeaceus 32,8 18,7 147,6 58,4
25 Bromus inermis 12,0 51,0 35,5 85,9
26 Bryonia alba 54,2
27 *Bryum argenteum 12,7
28 *B. caespiticium 15,9
29 Calamagrostis epigejos 31,8 93,9 111,2 325,2 51,5
30 Capsella bursa-pastoris 128,8 199,8 86,2 58,0 29,4 15,5 28,6
31 Cardamine pratensis 17,8 33,1
32 Carduus crispus 12,4 53,8 76,0 145,9 33,2
33 Carex hirta 66,8
34 Cerastium arvense 35,6 39,2
35 *Ceratodon purpureus 22,4 7,1
36 Chamomilla recutita 12,3 44,3 151,5
37 Chelidonium majus 36,0 139,5 79,9 102,4 69,2
38 Chenopodium album 79,0 301,5 121,3 285,2
39 Chenopodium glaucum 23,4 79,6 88,9
40 Chenopodium murale 132,2 311,1
41 Cirsium arvense 132,8 419,7 171,9 179,5 44.7 10,5 109,2
42 Conium maculatum 754,9
43 Convolvulus arvensis 32,5 73,9 58,9 158,1 28,9 107,5
44 Conyza canadensis 102,4 268,7 100,1 258,1 54,5 21,4 88,6
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45 Corynephorus canescens 87,8
46 Dactylis glomerata 79,9 64,8 38,4 68,2 35,4 385,2 119,5
47 Daucus carota 19,8 65,9 108,7 264,2 128,4 188,8
48 Deschampsia caespitosa 168,6
49 Elymus repens 129,8 647,8 119,5 328,6 296,1 92,1
50 Fallopia dumetorum 41,2
51 Festuca ovina 108,5
52 Festuca rubra 45,8
53 *Funaria hygrometrica 11,4
54 Galium aparine 134,0 129,1 358,5 38,7 133,9
55 Kochia scoparia 137,2 425,1
56 Leucanthemum vulgare 242,1
57 Lolium perenne 210,3 531,9 138,9 198,5
58 Oenothera biennis 32,7 99,5 110,9 224,2 159,6 16,8 210,0
59 Padus avium 129,8
60 Phleum pratense 41,3 159,7 66,4
61 Phragmites australis 43,8 215,8
62 Plantago major 86,9 49,4 79,3 58,1 29,4 54,5
63 Poa annua 89,8 217,3 101,1 224,2 198,2 65,4
64 Polygonum aviculare 67,4 185,5 99,4 159,1 21,0 58,2
65 Polygonum lapathifolium 43,8 91,2 124,5
66 Polygonum persicaria 25,9 32,9 89,1
67 Populus alba 111,1
68 Populus tremula 103,8
69 Potentilla anserina 22,6 48,9
70 Puccinellia distans 37,4 22,1
71 Robinia pseudacca 95,9
72 Rorippa sylvestris 75,7 277,7 183,4 181,3 21,2
73 Rumex crispus 31,1 149,8 122,6 155,5 19,6 46,2
74 Rumex obtusifolius 76,8 144,5
75 Sisymbrium officinale 74,4 71,2 99,5
76 Solidago canadensis 27,6 138,0 36,2 120,0 55,6
77 Solidago gigantea 253,3 141,6 495,5 76,5 554,6
78 Sonchus arvensis 141,2 171,2 211,1
79 Sonchus asper 39,6 112,4
80 Sorbus aucuparia 58,5
81 Stellaria graminea 54,1
82 Stellaria media 29,1 111,3 65,2 78,1 12,2
83 *Syntrychia ruralis 10,2 6,1
84 Tanacetum vulgare 65,8 338,7 348,2 48,5 279,9
85 *Tortula muralis 9,8 8,2
86 Trifolium arvense 27,9 55,2 18,9 62,4
87 Trifolium repens 22,2 32,6 16,4 102,8
88 Tussilago farfara 31,1 87,9 89,8 13,3
89 Urtica dioica 19,8 271,4 102,2 296,6 96,8 96,5
90 Vicia angustifolia 38,3
91 Vicia cracca 189,3
92 Vicia villosa 32,1

Produkcja całkowita w g · 10 m-2 3 095,3 8 226,1 4 227,0 10 239,2 2 098,4 164,5 2 171,8 4 613,6

c.d. tabeli 4.
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Objaśnienia skrótów:
Obiekty badawcze: A – składowisko odpadów komunalnych Lipiny Stare (w – wierzchowina, 

z – zbocze); B – składowisko odpadów komunalnych „Radiowo” (w – wierzchowina, 
z – zbocze); C - hałdy huty „ArcelorMittal Warszawa” (w – wierzchowina, z – zbocze); 
D - składowisko popiołów Elektrociepłowni Siekierki-Vattenfall Heat Poland S.A. (z-w 
– zbocze wału, p-w – podwale).

W liście florystycznej gwiazdką (*) wyróżniono gatunki mchów. Gatunki sporadyczne z 
frekwencją poniżej 10% pominięto.

Na składowisku odpadów komunalnych w Lipinach Starych najwyższą bioma-
sę osiągnęły: wrotycz pospolity (Tanacetum vulgare), krwawnik pospolity (Achil-
lea millefolium), ostrożeń polny (Cirsium arvense) i trawy – wyczyniec łąkowy 
(Alopecurus pratensis), perz właściwy (Elymus repens) i życica trwała (Lolium pe-
renne). Produkcja całkowita na tym składowisku szacunkowo wyniosła 3 095,3 g 
s.m. × 10 m-2 na wierzchowinie, oraz ponad dwukrotnie więcej na powierzchniach 
zboczowych (8 226,1 g s.m. × 10 m-2). 

Największy udział w produkcji biomasy roślin na składowisku odpadów ko-
munalnych „Radiowo” miały: szczwół plamisty (Conium maculatum), łoboda 
błyszcząca (Atriplex nitens), nawłoć późna (Solidago gigantea) i mietelnik żakula 
(Kochia scoparia). Oszacowana produkcja całkowita na wierzchowinie tego skła-
dowiska stanowiła 4 227,0 g s.m. × 10 m-2, a biomasę roślin na zboczach tego skła-
dowiska oceniono zdecydowanie więcej, bo na 10 238,2 g s.m. × 10 m-2.

Biomasę roślin na płaskich powierzchniach składowisk odpadów przemysło-
wych Huty oceniono na 2 098,4 g s.m. × 10 m-2. Największy udział miały wiesiołek 
dwuletni (Oenothera biennis), pokrzywa zwyczajna (Urtica dioica), nalot i podrost 
drzew – brzozy brodawkowatej (Betula pendula), robinii akacjowej (Robinia pseu-
doacacia), czeremchy zwyczajnej (Padus avium), topoli osiki (Populus tremula) i 
topoli białej (Populus alba), oraz trawy – kostrzewa owcza (Festuca ovina), szczo-
tlicha siwa (Corynephorus canescens) i trzcinnik piaskowy (Calamagrostis epige-
jos). Udział w produkcji biomasy roślin na zboczach tego składowisk był znikomy 
(164,5 g s.m. × 10 m-2).

Biomasa roślinna oszacowana ze zbocza wału składowiska popiołów pale-
niskowych wyniosła 2 171,8 g s.m. × 10 m-2. Złożyły się na nią głównie trawy: 
kupkówka pospolita (Dactylis glomerata), wyczyniec łąkowy (Alopecurus pra-
tensis), perz właściwy (Elymus repens), życica trwała (Lolium perenne), stokłosa 
miękka (Bromus hordeaceus), wiechlina roczna (Poa annua). Natomiast biomasę 
roślinną na płaskich powierzchniach podwałowych składowiska tworzyły głów-
nie rośliny dwuliścienne: nawłoć późna (Solidago gigantea), wrotycz pospolity 
(Tanacetum vulgare), bylica pospolita (Artemisia vulgaris), łopian większy (Arc-
tium lappa), jastrun właściwy (Leucanthemum vulgare) i in. Ogólna biomasa na 
tych powierzchniach wyniosła ponad dwukrotnie więcej niż na zboczu wału, tj. 
4 613,6 g s.m. × 10 m-2. 

c.d. tabeli 4.
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Na wysoką biomasę roślinną na składowiskach odpadów komunalnych (szcze-
gólnie na powierzchniach zboczowych) składają się następujące czynniki: pokaźne 
zawartości i dostępność składników pokarmowych i wilgoci w złożu, duży udział 
roślin wieloletnich z możliwością alokacji biomasy z lat ubiegłych, brak konkuren-
cji międzygatunkowej. 

Otrzymane wyniki z produkcji biomasy składowisk poddano analizie staty-
stycznej w zakresie zależności liniowej między produkcją a frekwencją gatunków, 
oraz określono istotność różnic między badanymi zbiorowiskami: ruderalnym (kla-
sa Artemisietea vulgaris), segetalnym (klasa Stellarietea mediae) i łąkowym (klasa 
Molinio-Arrhenatheretea) (rys. 17–23). 

Na zboczu hałdy huty ArcellorMittal Warszawa nie stwierdzono znaczącej 
produkcji dla wykazanej stosunkowo dużej liczby gatunków dla każdego ze zbio-
rowisk, i stąd nie dowiedziono istotnej statystycznie zależności produkcji od fre-
kwencji dla gatunków diagnostycznych na tym składowisku. Dla każdego z po-
zostałych obiektów badawczych zbadano zależność produkcji od frekwencji. Dla 
poszczególnych zbiorowisk brano pod uwagę jedynie gatunki diagnostyczne domi-
nujące pod względem wielkości produkcji (patrz tab. 4). W przypadku wierzcho-
winy hałdy huty ArcellorMittal Warszawa nie można znaleźć wystarczającej liczby 
dominujących gatunków diagnostycznych dla zbiorowisk łąkowego i segetalnego. 
Dlatego w analizie dla tego obiektu ograniczono się jedynie do zbiorowiska rude-
ralnego. Z analogicznego powodu w przypadku zbocza wału składowiska popiołów 
Elektrociepłowni Siekierki zbadano pod tym względem tylko zbiorowisko łąkowe. 

W przypadku wierzchowiny składowiska odpadów komunalnych Lipiny Stare 
dla zbiorowiska łąkowego otrzymano wartość współczynnika korelacji R2 bliską 1 
świadczącą o silnej dodatniej zależności liniowej pomiędzy frekwencją a produk-
cją. W tym samym obiekcie badawczym podobną wartość współczynnika korelacji 
otrzymano dla zbiorowiska segetalnego. W tym przypadku świadczy ona o silnej 
ujemnej zależności liniowej pomiędzy frekwencją a produkcją. Jednak obie te 
wartości współczynnika korelacji mogą być wynikiem małej liczby dominujących 
gatunków diagnostycznych w tych zbiorowiskach. Wady tej nie posiada jeszcze 
większa wartość współczynnika korelacji otrzymana dla zbiorowiska łąkowego na 
zboczu wału składowiska popiołów Elektrociepłowni Siekierki. Świadczy ona o 
silnej dodatniej zależności liniowej pomiędzy frekwencją a produkcją. W tym przy-
padku wzięto pod uwagę 5 gatunków diagnostycznych dominujących pod wzglę-
dem produkcji w tym zbiorowisku.

Zgodnie z przyjętą metodyką obliczeń statystycznych, dla każdego ze zbio-
rowisk porównano frekwencje wybranych gatunków diagnostycznych w odpo-
wiadających sobie parach obiektów badawczych (oddzielnie porównano zbocza i 
oddzielnie wierzchowiny). Z każdego wyróżnionego zbiorowiska wybrano jeden 
dominujący na wszystkich składowiskach gatunek. Dla zbiorowiska łąkowego wy-
brano krwawnik pospolity (Achillea millefolium), dla zbiorowiska segetalnego perz 
właściwy (Elymus repens) a dla zbiorowiska ruderalnego tasznik pospolity (Cap-
sella bursa-pastoris).
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Rys. 17. Zależność między produkcją (g ∙ 10 m-2) a frekwencją (%) gatunków 
diagnostycznych  na składowisku odpadów komunalnych Lipiny Stare – wierzchowina

Rys. 18. Zależność między produkcją (g ∙ 10 m-2) a frekwencją (%) gatunków 
diagnostycznych na składowisku odpadów komunalnych Lipiny Stare – zbocze
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Rys. 19. Zależność między produkcją (g ∙ 10 m-2) a frekwencją (%) gatunków 
diagnostycznych na składowisku odpadów komunalnych Radiowo – wierzchowina

Rys. 20. Zależność między produkcją (g ∙ 10 m-2) a frekwencją (%) gatunków 
diagnostycznych na składowisku odpadów komunalnych Radiowo – zbocze
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Rys. 21. Zależność między produkcją (g ∙ 10 m-2) a frekwencją (%) gatunków 
diagnostycznych na składowisku odpadów przemysłowych  huty ArcellorMittal  
Warszawa – wierzchowina

Rys. 22. Zależność między produkcją (g ∙ 10 m-2) a frekwencją (%) gatunków 
diagnostycznych na składowisku odpadów paleniskowych Elektrociepłowni 
Siekierki – zbocze wału



112

Statystyka testowa U ma asymptotyczny rozkład normalny N(0,1). Zatem jeśli 
|U|>1,645, to na poziomie istotności α=0.05 przyjmujemy hipotezę H1 mówiącą, że 
rzeczywiste frekwencje danego gatunku różnią się istotnie statystycznie w porów-
nywanych zbiorowiskach. W przeciwnym przypadku nie ma podstaw do przyjęcia 
takiej hipotezy.

W przypadku Achillea millefolium na przyjętym poziomie istotności α=0.05, 
różnią się w sposób istotny statystycznie frekwencje na wierzchowinach składo-
wiska odpadów komunalnych Radiowo i na hałdzie huty Warszawa (U=4,236) 
oraz na wierzchowinie hałdy huty Warszawa i na podwalu składowiska popiołów 
Elektrociepłowni Siekierki (U=-3,008). W przypadku tego gatunku istotnie pod 
względem statystycznym różni się również frekwencja na zboczu składowiska od-
padów komunalnych Lipiny Stare od frekwencji na zboczach hałdy huty Warszawa 
i składowiska popiołów Elektrociepłowni Warszawa (U=2,677).

Dla Elymus repens istotną statystycznie różnicę frekwencji zaobserwowa-
no porównując wierzchowinę składowiska odpadów komunalnych Lipiny Stare 
i podwale składowiska popiołów Elektrociepłowni Siekierki (U=3,919), a także 
porównując zbocza w obu tych obiektach (U=2,588). Natomiast na hałdzie huty 
Warszawa frekwencja tego gatunku wyniosła poniżej 10%, co uniemożliwiło oce-
ny jego produkcji.

Rys. 23. Zależność między produkcją (g ∙ 10 m-2) a frekwencją (%) gatunków 
diagnostycznych na składowisko odpadów paleniskowych Elektrociepłowni 
Siekierki – podwale
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Z kolei dla Capsella bursa-pastoris istotną statystycznie różnicę frekwencji 
wykazano porównując wierzchowinę składowiska odpadów komunalnych Lipi-
ny Stare i podwale składowiska popiołów Elektrociepłowni Siekierki (U=2,318). 
Istotną statycznie różnicę frekwencji występowania tego gatunku zaobserwowano 
również porównując zbocze hałdy huty Warszawa ze zboczami na obu badanych 
składowiskach odpadów komunalnych (U=3,182 i U=2,259). W przypadku zbocza 
wału składowiska popiołów Elektrowni Siekierki nie poddano tasznika pospolitego 
analizie statystycznej, ponieważ frekwencja tego gatunku wyniosła poniżej 10%.

7.2. Chemizm roślin i złoża składowisk odpadów

7.2.1. Zawartości składników mineralnych w roślinach składowisk odpadów

Do oznaczania składu chemicznego pobrano próbki roślin ze składowisk od-
padów: 
1)  komunalnych: Radiowo i Lipiny Stare, 
2)  hutniczych w Warszawie, 
3)  paleniskowych Elektrociepłowni Siekierki w Warszawie.

Skład chemiczny oznaczono następujących gatunków roślin: nawłoć pospo-
lita, wrotycz pospolity, perz właściwy, powój polny, bylica pospolita, krwawnik 
pospolity, kupkówka pospolita, łoboda błyszcząca, mietelnik żakula, mlecz pospo-
lity, podbiał pospolity, przymiotno kanadyjskie, pszonak drobnokwiatowy, szczaw 
kędzierzawy, śmiałek darniowy, trzcina pospolita, trzcinnik piaskowy, wiesiołek 
dwuletni, bylina piołun, cieciorka pstra, jastrzębiec kosmaczek, komosa biała, ko-
mosa murowa, lnica pospolita, marchew zwyczajna, pokrzywa zwyczajna, przytu-
lia właściwa, rumian ruski, rumianek pospolity, starzec zwyczajny, stokłosa bez-
ostna, szczwół plamisty, wilczomlecz sosnka, wilczomlecz łąkowy, wyka ptasia, 
złocień właściwy.

Żywotność i stan kwitnienia roślin oraz datę poboru próbek roślin przedstawia 
tabela 5.

Zawartości azotu (N), fosforu (P), potasu (K), wapnia (Ca), magnezu (Mg), 
siarki (S), sodu (Na) i chloru (Cl) przedstawiono w tabeli 6.

Zawartości azotu (N) w analizowanych roślinach wahały się od 0,50% w na-
włoci do 4,30% w mleczu pospolitym. Zależnie od złoża nawłoć zawierała 0,50–
1,82% N. Świadczy to o dużej odmienności warunków ekologicznych w miejscach 
poboru próbek. 

Duża różnica w zawartości azotu (1,82 i 4,30 %) w mleczu polnym pobranym 
ze składowisk Lipiny Stare i Radiowo, oraz niemal taka sama zawartość (3,18 i 
3,19 % N) w łobodzie błyszczącej ze składowiska Radiowo świadczą o różnej do-
stępności azotu dla analizowanych roślin.

Wrotycz pospolity zawiera 1,13 do 1,66% N mimo, że jego próbki reprezento-
wały wszystkie rodzaje badanych złóż.
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Tabela 5. Dane o stanie roślin i datach pobrania próbek do analiz chemicznych

Gatunki/rodziny roślin Data zbioru
Kwitnienie

% os.
Żywotność Obiekty

Nawłoć późna
złożone

VIII.
2009

80% b. dobra Wszystkie

Wrotycz pospolity
złożone

VIII.
2010

90% b. dobra Wszystkie

Perz właściwy
trawy

VIII.
2009

50% b. dobra
Lipiny,

Siekierki
Powój polny
powojowate

VII.
2009

40% b. dobra
Lipiny, Huta,

Siekierki
Bylica pospolita
złożone

VII
2010

60% dobra
Radiowo,
Siekierki

Krwawnik pospolity
złożone

VIII.
2010

50% b. dobra Siekierki

Kupkówka pospolita
trawy

VIII.
2010

70% b. dobra Siekierki

Łoboda błyszcząca
komosowate

VIII.
2009

60% b. dobra Radiowo

Mietelnik żakula
komosowate

VIII.
2009

70% b. dobra Radiowo

Mlecz polny
złożone

VIII.
2009

20% b. dobra Radiowo

Podbiał pospolity
złożone

VIII.
2009

0% słaba Huta

Przymiotno kanadyjskie
złożone

VIII.
2009

40% b. dobra Lipiny, Radiowo

Pszonak drobnokwiatowy
krzyżowe

VI.
2009

30% b. dobra Radiowo, Huta

Szczaw kędzierzawy
rdestowate

VIII.
2010

60% dobra Siekierki

Śmiałek darniowy
trawy

VIII.
2009

70% słaba Huta, Radiowo

Trzcina pospolita
trawy

VII.
2009

40% dobra Lipiny

Trzcinnik piaskowy
trawy

VII.
2009

10% słaba Huta

Wiesiołek dwuletni
wiesiołkowate

VII.
2009

40% dobra Huta, Siekierki

Bylica piołun
złożone

VII.
2009

5% dobra Huta

Cieciorka pstra
motylkowate

VI.
2009

70% b. dobra Huta
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Jastrzębiec kosmaczek
złożone

VI.
2009

40% b. słaba Huta

Komosa biała
komosowate

VIII.
2010

30% dobra Radiowo

Komosa murowa
komosowate

VII.
2009

50% dobra Radiowo

Lnica pospolita
trędownikowate

VI.
2009

40% dobra Huta

Marchew zwyczajna
baldaszkowate

VII.
2009

10% słaba Huta

Pokrzywa zwyczajna
pokrzywowate

VII.
2009

30% dobra Lipiny

Przytulia właściwa
marzanowate

VIII.
2010

50% dobra Siekierki

Rumian ruski
złożone

VI.
2009

70% b. dobra Radiowo

Rumianek pospolity
złożone

VIII.
2010

40% słaba Radiowo

Starzec zwyczajny
złożone

VIII.
2010

80% b.dobra Siekierki

Stokłosa bezostna
trawy

VIII.
2010

60% dobra Siekierki

Szczwół plamisty
baldaszkowate

VII.
2009

80% dobra Radiowo

Wilczomlecz sosnka
wilczomleczowate

VII.
2009

5% słaba Huta

Wyczyniec łąkowy
trawy

VIII.
2010

70% b.dobra Siekierki

Wyka ptasia
motylkowate

VIII.
2010

60% dobra Siekierki

Złocień właściwy
złożone

VIII.
2010

40% dobra Siekierki

c.d. tabeli 5.
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Tabela 6. Zawartości składników głównych w suchej masie roślin (%)

Gatunki roślin Składnik (%) ObiektyN P K Ca Mg S Na Cl

Nawłoć późna
Solidago gigantea Aiton

1,52 0,25 2,16 0,68 0,18 0,11 <0,005 0,44 B-w
1,62 0,24 2,18 0,67 0,16 0,11 <0,005 0,47 B-z
0,89 0,23 1,93 0,61 0,42 0,11 0,059 0,25 C-w
1,82 0,35 2,51 0,56 0,54 0,20 <0,005 0,45 C-z
0,50 0,13 1,45 0,48 0,11 0,06 <0,005 0,34 D-pw

Wrotycz pospolity
Tanacetum vulgare L.

1,47 0,23 3,17 0,49 0,15 0,13 0,006 1,10 A-z
1,66 0,39 3,54 0,85 0,19 0,16 0,009 1,40 B-z
1,18 0,23 3,16 0,70 0,19 0,19 <0,005 0,93 C-w
1,13 0,21 1,81 0,69 0,10 0,09 <0,005 0,40 D-zw

Perz właściwy
Elymus repens (L.) Gould

1,76 0,11 0,96 0,27 0,05 0,09 <0,005 0,41 A-w
0,94 0,09 0,90 0,31 0,09 0,12 <0,005 0,45 A-z
0,74 0,16 0,87 0,38 0,06 0,12 <0,005 0,30 D-zw

Powój polny
Convolvulus arvensis L.

1,23 0,39 3,82 0,36 0,16 0,14 0,065 0,82 A-z
3,11 0,27 1,79 0,95 0,52 0,71 <0,005 0,34 C-z
2,73 0,31 2,90 0,77 0,25 0,22 <0,005 0,56 D-zw

Bylica pospolita
Artemisia vulgaris L.

2,47 0,31 3,19 0,88 0,16 0,23 0,006 0,67 B-z
1,29 0,32 2,11 0,67 0,12 0,14 <0,005 0,29 D-pw

Krwawnik pospolity
Achillea millefolium L.

0,85 0,30 1,90 0,59 0,10 0,10 <0,005 0,48 D-pw
1,04 0,31 1,70 0,79 0,11 0,11 <0,005 0,34 D-zw

Kupkówka pospolita
Dactylis glomerata L.

0,63 0,14 1,86 0,28 0,11 0,10 0,037 1,06 A-w
1,26 0,14 2,48 0,28 0,15 0,17 0,085 0,51 A-z

Łoboda błyszcząca
Atriplex nitens Schkuhr

3,19 0,51 9,79 1,10 0,64 0,50 1,447 2,73 B-w
3,18 0,28 3,42 2,99 0,56 0,50 <0,005 1,16 B-z

Mietelnik żakula
Kochia scoparia (L.) Schrad.

3,34 0,62 8,53 1,32 0,45 0,39 1,152 1,04 B-w
2,40 0,15 3,12 0,84 0,33 0,27 0,660 0,79 B-z

Mlecz polny
Sonchus arvensis L.

1,82 0,26 3,47 0,79 0,21 0,20 0,085 0,46 A-z
4,30 0,46 6,84 1,01 0,27 0,37 0,053 2,05 B-w

Podbiał pospolity
Tussilago farfara L.

1,09 0,13 5,90 2,06 0,46 2,30 0,005 0,78 C-w
2,14 0,32 5,99 1,62 0,62 1,83 0,008 1,48 C-z

Przymiotno kanadyjskie
Conyza canadensis (L.) 
Cronquist

1,75 0,26 3,05 0,60 0,16 0,22 0,031 0,56 A-z

1,81 0,32 2,92 0,79 0,16 0,23 0,008 0,56 B-z
Pszonak drobnokwiatowy
Erysimum cheiranthoides L.

3,64 0,55 5,25 1,24 0,19 0,84 0,008 0,82 B-w
1,53 0,24 2,99 0,58 0,50 0,57 <0,005 0,60 C-z

Szczaw kędzierzawy
Rumex crispus L.

0,89 0,22 2,13 0,40 0,16 0,00 <0,005 0,23 D-pw
1,03 0,24 1,88 1,36 0,38 0,11 0,005 0,20 D-zw

Śmiałek darniowy
Deschampsia caespitosa (L.) P. 
Beauv.

0,56 0,09 0,80 1,06 0,19 0,12 <0,005 0,31 C-w

0,87 0,21 1,45 0,31 0,09 0,12 <0,005 0,48 D-zw
Trzcina pospolita
Phragmites australis (Cav.) Trin. 
ex Steud.

1,58 0,10 0,98 0,30 0,07 0,16 0,037 0,50 A-w

2,14 0,13 2,00 0,19 0,09 0,23 0,055 0,79 A-z
Trzcinnik piaskowy
Calamagrostis epigejos (L.) Roth

0,56 0,05 0,67 0,52 0,13 0,09 <0,005 0,41 C-w
1,28 0,21 1,83 0,18 0,17 0,16 <0,005 0,62 C-z

Wiesiołek dwuletni
Oenothera biennis L.

1,26 0,34 1,70 0,37 0,42 0,19 <0,005 0,14 C-w
0,93 0,34 1,78 1,56 0,17 0,22 <0,005 0,18 D-pw
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Bylica piołun
Artemisia absinthium L. 1,33 0,18 2,08 0,97 0,25 0,15 <0,005 0,25 C-w

Cieciorka pstra
Coronilla varia L. 3,21 0,23 2,74 0,48 0,31 0,21 <0,005 0,19 C-w

Jastrzębiec kosmaczek
Hieracium pilosella L. 1,17 0,26 2,61 0,56 0,23 0,12 <0,005 0,62 C-w

Komosa biała
Chenopodium album L. 1,17 0,26 5,12 1,02 0,25 0,38 0,294 2,14 B-z

Komosa murowa
Chenopodium murale L. 3,21 0,21 5,48 2,76 0,49 0,49 0,029 2,21 B-z

Lnica pospolita
Linaria vulgaris Mill. 1,93 0,14 3,05 1,88 2,16 0,26 0,787 0,39 C-z

Marchew zwyczajna
Daucus carota L. 0,99 0,13 2,30 0,75 0,30 0,23 0,040 0,80 C-w

Pokrzywa zwyczajna
Urtica dioica L. 2,71 0,33 3,23 2,79 0,33 0,27 <0,005 0,86 A-z

Przytulia właściwa
Galium verum L. 0,88 0,25 1,74 1,05 0,18 0,15 <0,005 0,43 D-zw

Rumian ruski
Anthemis ruthenica M. Bieb. 1,55 0,15 2,57 0,59 0,40 0,80 0,016 0,02 C-w

Rumianek pospolity
Chamomilla recutita (L.) 
Rauschert

1,18 0,17 2,51 0,72 0,14 0,18 0,030 0,80 B-w

Starzec zwyczajny
Senecio vulgaris L. 0,84 0,24 1,55 1,03 0,10 0,20 <0,005 0,25 D-pw

Stokłosa bezostna
Bromus inermis Leyss. 0,96 0,14 0,99 0,37 0,07 0,09 <0,005 0,36 D-zw

Szczwół plamisty
Conium maculatum L. 1,40 0,15 2,28 1,08 0,37 0,16 0,007 1,13 B-z

Wilczomlecz sosnka
Euphorbia cyparissias L. 1,83 0,24 4,65 1,55 0,94 0,60 0,241 0,38 C-w

Wyczyniec łąkowy
Alopecurus pratensis L. 0,78 0,18 0,89 0,31 0,08 0,12 <0,005 0,39 D-zw

Wyka ptasia
Vicia cracca L. 2,49 0,20 1,35 0,96 0,23 0,15 <0,005 0,21 D-zw

Złocień właściwy
Leucantheum vulgare Lam. 0,56 0,21 1,27 0,58 0,10 0,09 <0,005 0,24 D-pw

Objaśnienia:
A-w  – składowisko odpadów komunalnych w Lipinach Starych – wierzchowina.
A-z  – składowisko odpadów komunalnych w Lipinach Starych – zbocze.
B-w  – składowisko odpadów komunalnych Radiowo – wierzchowina.
B-z  – składowisko odpadów komunalnych Radiowo – zbocze.
C-w  – hałdy (składowisko) Huty Warszawa – wierzchowina.
C-z  – hałdy (składowisko) Huty Warszawa – zbocze.
D-zw – tereny przyległe do Elektrociepłowni Siekierki (Wał Zawadowski) – zbocze wału.
D-pw – tereny przyległe do Elektrociepłowni Siekierki (Wał Zawadowski) – podwale.

c.d. tabeli 6.



118

Więcej niż 3,0% azotu zawierały: powój polny, łoboda błyszcząca, mietelnik 
żakula, pszonak drobnokwiatowy, cieciorka pstra i komosa murowa; a mniej od 
1% N: nawłoć późna, perz właściwy, krwawnik pospolity, kupkówka pospolita, 
szczaw kędzierzawy, śmiałek darniowy, trzcinnik piaskowy, wiesiołek dwuletni, 
marchew zwyczajna, przytulia właściwa, starzec zwyczajny, stokłosa bezostna, 
wyczyniec łąkowy i jastrun właściwy. Nie znaczy to, że odnośne rośliny mają 
tak skromne potrzeby pokarmowe, a tylko, że mogą rosnąc na złożach jałowych 
w składniki pokarmowe. Są więc dobrymi wskaźnikami siedliska, tak zresztą jak 
gatunki siedlisk żyznych.

Pędy komosy białej (ze złoża osadu ściekowego) zawierały ponad 4% N, a jej 
liście (w pełni wegetacji) do 7,5% N (rys. 1).

Zawartości potasu (K) w roślinach są (oprócz azotu) dobrym wskaźnikiem 
zasobności złoża w składniki pokarmowe, a także nadmiaru. Nadmierne zawar-
tości potasu (ponad 4%) stwierdzono w niektórych próbkach: łobody błyszczącej 
(4,79%), mietelnika żakuli (8,53%), mleczu polnego (6,84%), podbiału pospolite-
go (5,99%), pszonaku drobnokwiatowego (5,25%), komosy białej (5,12%), komo-
sy murowej (5,48%) i wilczomleczu sosnki (4,65%).

Pędy komosy białej wyrosłej na złożach różnych osadów ściekowych zawie-
rały 4,4 do 7,4% K, liście do 9,3% K, a pędy komosy mierzliwej na starej pryzmie 
obornika zawierała nawet 11,0% K. [Siuta, Żukowska-Wieszczyk 1990].

Zawartości fosforu (P) w analizowanych roślinach wahały się od 0,05% w 
trzcinniku piaskowym do 0,62% w mietelniku żakuli, 0,51% w łobodzie błyszczą-
cej. Dominowały zawartości od 0,1% do 0,3% fosforu w suchej masie roślin. Takie 
zawartości fosforu stwierdza się u większości roślin sukcesji naturalnej i uprawnych.

Niektóre rośliny siedlisk żyznych (w tym złóż osadowych) oraz warzywa li-
ściowe pobierają znacznie więcej fosforu, mniej lub bardziej proporcjonalnie do 
zawartości azotu. Prawidłowości te występują także w danych z tabeli 6. 

Zawartości wapnia (Ca) w analizowanych roślinach wahały się od 0,27% (perz 
właściwy) do 2,06% w wapnolubnym podbiale pospolitym i 2,99% w łobodzie 
błyszczącej zebranej ze zbocza składu Radiowo, ale zebrana z wierzchowiny za-
wierała tylko 1,20% Ca. Zbocze składowiska miało gorsze warunki termiczne i 
wilgotnościowe, co zdecydowało o mniejszym wzroście łobody oraz jej składzie 
chemicznym. 

Jeszcze bardziej uwidoczniło się to w różnicach zawartości sodu (Na) i chloru 
(Cl). Dotyczy to także mietelnika żakuli. Bardzo duże różnice w zawartości sodu 
(0,005–1,45%) i chloru (0,02–2,73%), także u tych samych gatunków roślin i na tych 
samych składowiskach dowodzą bardzo dużej odmienności lokalnych (płatowych) 
warunków ekologicznych, powodowanych przez wiele czynników różnej genezy.

7.2.2. Zawartości metali ciężkich w roślinach składowisk odpadów

Laboratoryjnie oznaczono następujące metale ciężkie: kadm (Cd), chrom (Cr), 
miedź (Cu), żelazo (Fe), rtęć (Hg), nikiel (Ni), ołów (Pb) i cynk (Zn), ponieważ ich 
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nadmierne zawartości świadczą o niekorzystnym stanie środowiska oraz o jakości 
pokarmowej (w tym paszowej) roślin. Mając na względzie szkodliwość nadmia-
ru metali ciężkich (nawet tych, które są niezbędne do życia oraz prawidłowego 
funkcjonowania roślin i zwierząt) przeprowadzono niezliczone ilości badań i ocen 
wpływu przemysłowych i agrochemicznych zanieczyszczeń na wzrost, plonowanie 
i jakość płodów rolnych. W badaniach tych rzadko uwzględniano roślinność skła-
dowisk i różnego rodzaju złoży odpadów. Z tego względu prezentowane tu wyniki 
oznaczeń metali ciężkich stanowią znaczącą wartość poznawczą (tab. 7).

Zawartości kadmu (Cd), zależnie od gatunku rośliny rodzaju i zróżnicowania 
złoża mieściły się w przedziale od 0,01 do 12,64 mg/km s.m. (tab. 7). Części nad-
ziemne wrotycza pospolitego, zależnie od składowiska odpadów zawierały 0,26 
do 12,64 mg Cd/ kg s.m. Tak wysoką zawartość Cd stwierdzono we wrotyczu ze 
składowiska odpadów hutniczych. Kupkówka pospolita z wierzchowiny składowi-
ska Lipiny Stare wykazała niespełna 0,01 mg Cd, podczas gdy pobrana ze zbocza 
zawierała już 0,58 mg Cd/kg s.m.

Siuta i Żukowska-Wieszczyk [1990] stwierdzili analogicznie duże rozpiętości 
zawartości (0,1–16,1 mg/kg w różnych gatunkach roślin z różnych złoży odpadów 
komunalnych i przemysłowych. Największe ilości kadmu (16,1 mg) zawierały li-
ście bylicy piołun na składowisku odpadów Huty Aluminium w Koninie, ale jej 
pędy zawierały tylko 3,2 mg Cd. Liście starca błotnego rosnącego bujnie na lagunie 
osadowej w Pruszkowie zawierały 12,5 mg Cd, a pędy 60 mg.

Rzepicha leśna na skarpie czynnego składowiska odpadów posodowych zawie-
rała 5,5 mg w liściach i 0,8 mg w pędach. Te same rośliny pobrane ze skarpy sta-
rego osadnika wapna posodowego zawierały odpowiednio 0,7 i 0,5 mg Cd/kg s.m.

Zawartości chromu (Cr) w analizowanych roślinach wahały się od 0,31 do 
38,5 mg/kg s.m. (tab. 7). Ponad 10 mg Cr/kg s.m. stwierdzono w 5 z 36 anali-
zowanych próbkach następujących roślin: podbiału pospolitego, bylicy piołunu, 
jastrzębca kosmaczka, lnicy pospolitej i wilczomleczu sosnki zabranych ze skła-
dowiska odpadów hutniczych. Mniej od 4 mg Cr stwierdzono aż w 25 próbkach.

W roślinach z różnych złoży odpadów, zawartość Cr była mała (do 3 mg/kg), 
z wyjątkiem: bylicy pospolitej (21,8 mg) na składowisku czerni anilinowej i opił-
ków żelaza Z. Ch. w Bydgoszczy i osadzie ściekowym w Świeciu; arbuza kawona 
(16,2 mg) i pomidora (12,3 mg) z lagun osadowych w Pruszkowie. Wyjątkowo 
dużo chromu (313,5 mg/kg) zawierał podbiał pospolity na gdańskim składowisku 
fosfogipsu [Siuta, Żukowska-Wieszczek 1999].

Zawartości miedzi (Cu) w analizowanych roślinach (tab. 7) wahały się od 4,24 
mg/kg s.m. w kupkówce pospolitej, do 26,58 mg w komosie murowej na wierzcho-
winie składowiska Radiowo. Ponad 10 mg Cu/kg s.m. wykazano w 21 próbkach 
roślin z różnych złoży odpadów, przeważnie zasobnych w przyswajalne związki 
miedzi. Wyjątkowo dużo miedzi (239,8 mg/kg) zawierał żmijowiec zwyczajny na 
złożu wapna posodowego [Siuta, Żukowska-Wieszczek 1990]. Bardzo dużo mie-
dzi stwierdzono także w bylicy pospolitej (135,7 mg) na złożu wapna posodowego. 
Duże ilości miedzi zawierały też bieluń dziędzierzawa i pomidor z pruszkowskich 
lagun osadu ściekowego. Pozostałe gatunki roślin z pruszkowskich lagun zawiera-
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Tabela 7. Zawartości metali ciężkich w suchej masie roślin (mg/kg)

Gatunki roślin Składniki ObiektyCd Cr Cu Fe Hg Ni Pb Zn

Nawłoć późna
Solidago gigantea Aiton

0,06 0,69 12,34 70,8 - 1,01 0,56 110,6 B-w
0,08 0,52 11,16 54,5 - 0,82 0,46 114,9 B-z
0,09 3,13 6,89 159,2 0,013 1,11 4,13 51,8 C-w
0,59 1,69 8,01 127,5 0,013 0,71 2,17 65,5 C-z
0,53 0,51 6,38 27,7 - 0,68 0,48 17,5 D-pw

Wrotycz pospolity
Tanacetum vulgare L.

0,96 0,92 8,70 47,9 - 0,81 0,24 55,9 A-z
0,35 1,39 12,44 89,3 - 0,89 0,69 259,9 B-z
12,64 1,48 10,60 126,7 0,010 1,11 6,49 186,2 C-w
0,26 0,48 7,21 51,6 - 0,50 0,62 26,9 D-zw

Perz właściwy
Elymus repens (L.) Gould

0,49 2,03 4,24 37,1 - 0,71 0,41 13,8 A-w
0,49 1,44 6,98 52,5 - 0,92 0,44 40,7 A-z
0,49 1,09 4,85 52,9 - 0,72 0,61 12,6 D-zw

Powój polny
Convolvulus arvensis L.

1,00 1,24 13,26 50,0 - 0,72 0,39 31,4 A-z
0,83 4,52 12,97 176,2 0,028 1,38 3,80 86,7 C-z
0,51 0,77 10,54 143,1 - 0,76 0,74 23,8 D-zw

Bylica pospolita
Artemisia vulgaris L.

0,56 1,57 20,33 97,3 - 0,96 1,38 133,2 B-z
0,45 1,19 11,55 103,1 - 1,44 2,59 37,5 D-pw

Krwawnik pospolity
Achillea millefolium L.

0,11 0,31 7,24 55,2 - 0,88 0,53 18,4 D-pw
0,11 0,53 7,32 98,6 - 0,61 0,63 28,2 D-zw

Kupkówka pospolita
Dactylis glomerata L.

<0,010 2,68 4,87 63,6 - 1,40 0,66 18,5 A-w
0,58 1,29 6,75 54,6 - 1,01 0,58 32,4 A-z

Łoboda błyszcząca
Atriplex nitens Schkuhr

0,08 0,53 12,09 89,6 - 1,14 0,46 151,2 B-w
0,14 0,61 24,71 95,3 - 3,23 0,62 144,0 B-z

Mietelnik żakula
Kochia scoparia (L.) Schrad.

0,18 0,48 11,82 63,9 - 0,51 0,27 130,4 B-w
0,16 0,77 9,54 88,9 - 1,67 0,50 88,9 B-z

Mlecz polny
Sonchus arvensis L.

0,48 3,03 10,62 59,2 - 1,44 0,32 174,1 A-z
0,29 1,65 21,03 155,5 - 0,83 1,02 246,2 B-w

Podbiał pospolity
Tussilago farfara L.

0,40 5,08 8,78 322,8 0,013 1,29 3,45 62,7 C-w
1,64 20,25 16,58 1198,6 0,027 3,65 14,32 139,1 C-z

Przymiotno kanadyjskie
Conyza canadensis (L.) 
Cronquist

1,50 1,28 15,00 67,4 - 0,73 0,22 89,5 A-z

0,13 4,51 15,29 154,6 - 1,97 1,48 109,6 B-z

Pszonak drobnokwiatowy
Erysimum cheiranthoides L.

0,12 1,74 5,61 145,9 - 0,89 1,17 117,9 B-w
1,30 6,19 17,53 330,6 0,012 2,03 8,07 145,1 C-z

Szczaw kędzierzawy
Rumex crispus L.

0,52 0,70 4,93 60,2 - 0,53 0,53 11,2 D-pw
0,49 0,89 5,28 111,5 - 0,53 0,83 18,8 D-zw

Śmiałek darniowy
Deschampsia caespitosa (L.) 
P. Beauv.

0,95 8,56 7,16 400,1 0,020 3,95 3,93 111,1 C-w

0,52 0,76 5,11 50,6 - 0,54 0,53 14,9 D-zw

Trzcina pospolita
Phragmites australis (Cav.) 
Trin. ex Steud.

0,46 2,67 4,58 53,6 - 1,00 0,30 18,6 A-w

0,48 1,92 7,72 47,5 - 1,37 0,23 98,0 A-z

Trzcinnik piaskowy
Calamagrostis epigejos (L.) 
Roth

0,12 8,12 7,62 391,7 0,013 2,35 2,55 31,5 C-w

0,07 1,87 5,67 76,9 0,011 0,77 1,58 32,1 C-z



121

Objaśnienia: patrz tabela 6.

Wiesiołek dwuletni
Oenothera biennis L.

0,60 4,10 11,82 187,6 0,009 0,90 4,37 47,6 C-w
0,52 0,82 6,11 75,9 - 1,05 0,61 22,2 D-pw

Bylica piołun
Artemisia absinthium L. 1,72 12,90 23,78 1513,5 0,049 4,15 11,24 182,1 C-w

Cieciorka pstra
Coronilla varia L. 0,04 1,67 8,52 151,2 0,011 0,62 1,93 36,1 C-w

Jastrzębiec kosmaczek
Hieracium pilosella L. 0,90 11,68 14,47 622,9 0,025 3,31 20,64 173,9 C-w

Komosa biała
Chenopodium album L. 0,03 0,69 9,76 75,9 - 1,45 1,35 80,4 B-z

Komosa murowa
Chenopodium murale L. 0,30 0,83 26,58 110,4 - 1,76 2,14 374,6 B-z

Lnica pospolita
Linaria vulgaris Mill. 0,45 19,34 19,51 985,6 0,025 3,47 11,56 132,5 C-z

Marchew zwyczajna
Daucus carota L. 0,25 3,98 8,79 265,3 0,016 1,31 2,78 44,2 C-w

Pokrzywa zwyczajna
Urtica dioica L. <0,010 0,80 6,67 71,9 - 0,63 0,64 25,8 A-z

Przytulia właściwa
Galium verum L. 0,54 0,61 6,77 51,8 - 0,59 0,76 38,8 D-zw

Rumian ruski
Anthemis ruthenica M. Bieb. 3,14 3,84 6,95 270,6 0,017 1,07 11,35 243,4 C-w

Rumianek pospolity
Chamomilla recutita (L.) 
Rauschert

0,21 7,18 8,98 92,6 - 3,66 0,49 64,5 B-w

Starzec zwyczajny
Senecio vulgaris L. 0,16 1,23 7,22 125,2 - 1,43 0,81 21,4 D-pw

Stokłosa bezostna
Bromus inermis Leyss. 0,48 0,63 5,17 52,0 - 0,42 0,56 19,9 D-zw

Szczwół plamisty
Conium maculatum L. 0,33 2,09 12,59 96,4 - 0,85 1,51 74,9 B-z

Wilczomlecz sosnka
Euphorbia cyparissias L. 1,10 38,58 17,40 2796,0 0,030 6,01 38,50 224,7 C-w

Wyczyniec łąkowy
Alopecurus pratensis L. 0,50 1,51 6,45 55,6 - 1,26 0,68 52,5 D-zw

Wyka ptasia
Vicia cracca L. 0,51 0,61 5,88 94,0 - 0,76 0,74 27,5 D-zw

Złocień właściwy
Leucantheum vulgare Lam. 0,13 0,56 6,43 38,8 - 0,80 0,50 18,2 D-pw

c.d. tabeli 7.
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ły też znaczne ilości miedzi (oraz innych metali ciężkich), ponieważ osad pocho-
dził głównie z oczyszczania ścieków przemysłowych. 

Zawartości żelaza (Fe) w roślinach na składowiskach odpadów (tab. 7) były 
przeważnie bardzo duże (27,7 – 1513,5 mg/kg s.m.). Największe ilości żelaza 
stwierdzono w roślinach pobranych ze składowiska odpadów hutniczych. Nie 
oznacza to, że tak duże ilości żelaza zostały pobrane przez rośliny, a tylko, że zo-
stały one zanieczyszczone zewnętrznie. Rośliny zebrane ze składowisk odpadów 
komunalnych zawierały 27,7 – 155,5 mg Fe/kg s.m. Są to przeważnie bardzo duże 
zawartości tego składowiska w stosunku do fizjologicznych potrzeb roślin. Obfi-
tość substancji organicznej wraz z metalowymi składnikami odpadów komunal-
nych zwiększają dostępność (przyswajalność) żelaza dla roślin. Nie bez znaczenia 
jest też zewnętrzne zanieczyszczenie roślin pyłami zawierającymi związki żelaza. 
Na obu składowiskach odpadów komunalnych pracuje intensywnie transport koło-
wy oraz spychacze.

Duże zawartości żelaza stwierdzono też u tych samych gatunków roślin z róż-
nych złóż odpadów komunalnych (głównie lagun osadowych; Siuta, Żukowska-
-Wieszczek 1990) i przemysłowych. Obfitość żelaza i głównych składników pokar-
mowych w osadach ściekowych sprzyjają nadmiernemu pobieraniu żelaza.

Zawartości rtęci (Hg) oznaczono tylko w części zbadanych roślin (tab. 7). 
Oznaczono ją tylko w roślinach pobranych ze składowiska odpadów hutniczych. Z 
tego względu ich wartość poznawcza jest mała, tym bardziej, że w publikacji Siuty 
i Żakowskiej-Wieszczak [1990] nie ma danych dotyczących tego składowiska w 
roślinach ze złóż odpadów.

Zawartości niklu (Ni) w roślinach składowisk odpadów (tab. 3) mieszczą się 
w przedziale 0,42–6,01 mg/kg s.m. Powyżej 2,0 mg Ni/kg s.m. stwierdzono w 10 
z 36 analizowanych próbek. Dziewięć z nich to rośliny pozyskane ze składowiska 
odpadów hutniczych. Największą zawartość niklu (6,01 mg) stwierdzono w wil-
czomleczu sosnka ze składowiska Radiowo.

Różne gatunki roślin zebranych z lagun osadowych Pruszkowa i Mińska Ma-
zowieckiego zawierały duże i bardzo duże ilości niklu. Pod tym względem wyróż-
niły się rośliny: komosa wielkokwiatowa (23,4 mg), szpinak warzywny (23,0 mg), 
uczep zwyczajny (18,0 mg), gorczyca sarepska (28,0 mg, arbuz kawon (16,3 mg), 
liście jabłoni domowej (290 mg) i pomidor (25,6 mg).

Powyżej 5,0 mg Ni/kg s.m. stwierdzono ponadto w komosie białej ze złoża 
wapna posodowego, komosie drobnolistnej z pryzmy obornika i bylicy pospolitej 
w otoczeniu huty aluminium w Koninie, bylicy pospolitej z osadnika w Świecku 
[Siuta, Żukowska-Wieszczyk 1990].

Zawartości ołowiu (Pb) w roślinach składowisk odpadów komunalnych (tab. 
7) wahały się w przedziale 0,22–2,14 mg/kg s.m. Rośliny składowiska Radiowo 
zawierały jednak znacznie więcej ołowiu (0,27–2,14 mg) od roślin składowiska w 
Lipinach Starych (0,22–0,66 mg). Tak duże różnice zawartości ołowiu w roślinach 
obu składowisk wynikają zapewne z następujących powodów: 
1)  odpady aglomeracji warszawskiej zawierają dużo więcej metali ciężkich i sub-

stancji organicznej, 
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2)  próbki analizowanych roślin pobrano głównie ze złoża odpadów składowiska Ra-
diowo, a w Lipinach Starych głównie z powierzchni pokrytych ziemią mineralną.

Rośliny pobrane z miejsc przyległych bezpośrednio do zazielenionej już części 
składowiska odpadów paleniskowych Elektrociepłowni Siekierki zawierały 0,48–
2,59 mg Pb/kg s.m. Bylica pospolita zawierała 1,38 i 2,59 mg Pb. Pozostałe gatunki 
roślin zawierały znacznie mniej ołowiu (0,48–0,89 mg). Wyraźnie podwyższone 
zawartości ołowiu w roślinach obiektu D mogą być spowodowane przez emisję 
tego metalu z Elektrociepłowni Siekierki.

Rośliny ze składowiska odpadów hutniczych zawierały od 0,61 do 38, 50 mg 
Pb/kg s.m.

Najwięcej ołowiu zawierał wilczomlecz sosnka. Nie wiadomo czy roślina ta 
odznacza się tak dużą zdolnością pobrania ołowiu, czy też wyrosła w miejscu o 
bardzo dużej przyswajalności ołowiu. Pojedyncze oznaczenie nie daje podstawy do 
poprawnego wnioskowania tego zjawiska.

O dużej zmienności przyswajalności ołowiu w złożu odpadów może świadczyć 
różnica zawartości tego składnika w dwóch próbkach podbiału (3,45 i 14, 32 mg/
kg s.m.).

Bardzo duże różnice zawartości ołowiu w roślinach zależne od jakości złóż, 
stwierdzono między innymi w: komosie białej, bylicy pospolitej, gorczycy białej, 
pomidorach [Siuta, Żukowska-Wieszczek 1990].

Zawartości cynku (Zn) w roślinach analizowanych obiektów wahały się od 
111,2 do 374,6 mg/kg s.m. (tab.7). Rośliny składowiska Lipiny Stare zawierały 
13,8–174,1 mg Zn/kg s.m., a ze składowiska Radiowo 64,5–374,6 mg. 

Rośliny składowiska odpadów hutniczych zawierały 31,5–243,4 mg Zn/kg 
s.m. Rumian pospolity, wilczomlecz sosnka, jastrzębiec kosmaczek, bylica piołun, 
pszonak drobnokwiatowy, podbiał pospolity, wrotycz pospolity i lnica pospolita z 
podłoża odpadów hutniczych zawierały 139,1–243,4 mg Zn/kg s.m. Rośliny spon-
taniczne z różnych złóż odpadów analizowane w latach 1988–1990 [Siuta, Żukow-
ska-Wieszczyk 1990] zawierały 4,2 – 1590 mg Zn/kg s.m.

Związki cynku są łatwo rozpuszczalne w wodzie, toteż rośliny pobierają często 
nadmierne ilości tego składnika. Oto zawartości cynku w roślinach sukcesji natu-
ralnej na różnych złożach odpadów [Siuta, Żukowska-Wieszczak 1990]:
 • komosa biała 60,4 – 471,7 mg/kg s.m.
 • komosa wielonasienna 51,6 – 307,8 mg/kg s.m.
 • bylica pospolita 19,5 – 337,7 mg/kg s.m.
 • rumian polny 20,4 – 219,3 mg/kg s.m.
 • gorczyca polna 113,2 – 229 mg/kg s.m.
 • gorczyca sarepska 44,6 – 159,0 mg/kg s.m.
 • gorczyca jasna 7,0 – 264 mg/kg s.m.
 • wierzbówka kiprzyca 7,0 – 264 mg/kg s.m.
 • rdest plamisty 72,8 – 345 mg/kg s.m.
 • psianka słodkogórz 41,0 – 594 mg/kg s.m.
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7.2.3. Charakterystyka wierzchniej (glebotwórczej) warstwy złóż badanych 
składowisk odpadów

Mając świadomość daleko idącej zmienności fizycznych i chemicznych wła-
sności składowiskowych depozytów, zdecydowano się na wykonanie analiz tych 
złóż i zamieszczenie ich wyników w niniejszej publikacji (tab. 8). Stwierdzono, 
że zawartość substancji organicznej, azotu, kationów wymiennych oraz przyswa-
jalnego potasu i fosforu niczego nie wyjaśniają, a tylko potwierdzają to, co można 
odczytać na podstawie wizualnego rozpoznania zdeponowanych mas odpadowych. 
Dla czytelnika niezapoznanego bliżej ze składowiskami odpadów komunalnych i 
przemysłowych zamieszczone wyniki mogą być jednak interesujące.
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ROŚLINNOŚĆ SKŁADOWISK ODPADÓW KOMUNALNYCH  
I PRZEMYSŁOWYCH

Streszczenie

Monografia zawiera: 
1)  Syntezę danych źródłowych (z lat minionych) dotyczących samosiewnej (spon-

tanicznej) roślinności na złożach odpadów (różnej genezy) oraz na glebach 
zdegradowanych w regionach przemysłowych. Dynamikę rozwoju i stan szaty 
roślinnej na poszczególnych obiektach zilustrowano fotografiami. 

2)  Syntezę wyników składu chemicznego licznych gatunków roślin oraz ich głów-
nych organów wegetatywnych wraz z interpretacją danych źródłowych przed-
stawionych graficznie (rys. 1–12). 

3)  Charakterystykę ekologicznych uwarunkowań wkraczania roślin na różne złoża 
odpadów stałych i ciekłych oraz dynamikę i strukturę przestrzenną zmian szaty 
roślinnej w czasie, stosownie do zasobów składników pokarmowych i wody, 
ukształtowania i wystawy zboczy nadpoziomowej części depozytu (składowi-
ska) oraz warunków termicznych powodowanych przez reaktywną substancję 
organiczną. 

4)  Formalno-prawne kryteria kwalifikowania produktów ubocznych i składowisk 
odpadów z jednej strony, oraz fizykochemiczne i biologiczne właściwości odno-
śnych mas z drugiej. Pierwsze kryteria zmieniają się, bo są regulowane prawnie. 
Drugie są niezmienne, bo taka jest ich natura fizykochemiczna i biologiczna. 

5)  Wyjaśnienia, że ekologiczne funkcje spontanicznej roślinności nie sprowadzają 
się do „zazielenienia” powierzchni zdegradowanych, lecz polegają także na po-
zytywnym modyfikowaniu warunków wodnych oraz chemicznej i biologicznej 
sanitacji podłoża (złoża). Duża zasobność składników pokarmowych w złożach 
mokrych i w przyległych do nich powierzchniach czyni warunki do intensyw-
nego wzrostu roślin siedlisk żyznych.

Do terenów zdewastowanych i gleb zdegradowanych zaliczono:
 • składowiska odpadów stałych: górniczych, hutniczych, paleniskowych, che-

micznych, komunalnych;
 • laguny osadów ściekowych: komunalnych, chemicznych, przetwórstwa rol-

no-spożywczego, z dekarbonizacji wody technologicznej, uzdatniania wody 
pitnej;

 • zwały osadów z oczyszczania (pogłębiania) zbiorników wodnych, koryt rzecz-
nych, zalewów i jezior;

 • nieusankcjonowane administracyjnie zwały i skupiska różnego rodzaju odpa-
dów bytowo-gospodarczych i rolniczych;

 • różnego rodzaju złoża modelowych doświadczeń rekultywacji gruntów;
 • gleby silnie zdegradowane chemicznie przez: wadliwe stosowanie gnojowicy, 

ścieków i osadów ściekowych oraz zanieczyszczenia przemysłowe emitowane 
do atmosfery i bezpośrednio do ziemi.
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W drugiej części monografii przedstawiono wyniki badań własnych Wyższej 
Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie. Badania przeprowadzone na: dwóch 
składowiskach odpadów komunalnych (Lipiny Stare i Radiowo w Warszawie), 
składowisku odpadów hutniczych (Huta ArcelorMittal w Warszawie) i składowi-
sku odpadów paleniskowych (Elektrociepłownia Siekierki). 

Wyniki badań zawierają: 
 • szczegółowe dane florystyczno-fitosocjologiczne i trendy sukcesyjne pokrywy 

roślinnej badanych składowisk, 
 • klasyfikację taksonomiczną, ekologiczną i syntaksonomiczną roślin,
 • ocenę ekologicznych uwarunkowań i przystosowań siedliskowych roślin oraz 

ich zmienność, dynamikę i strukturę przestrzenną,
 • ocenę potencjału produkcyjnego roślin na składowiskach,
 • interpretację oznaczeń zawartości głównych składników mineralnych i metali 

ciężkich w roślinach wymienionych składowisk, 
 • zawartości głównych składników mineralnych oraz fizykochemiczne właściwo-

ści wierzchnich warstw składowisk. 

Stwierdzono, że: 
 • dotychczas marginalizowano różnorodność i dynamikę zjawisk, w tym prze-

mian roślinności, oraz ekologiczne i gospodarcze znaczenia powierzchni zde-
gradowanych,

 • omówione w monografii zjawiska i problemy są stosunkowo mało rozpoznane i 
przeważnie nie doceniane w działalności badawczej, profilaktyce ekologicznej, 
rekultywacji (odnowie) środowiska i monitoringu ekologicznym. 


