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Summa r y

Characteristic of plant communities developing in the cereal cultivations of the
Podlaski Prze³om Bugu mesoregion is presented in the paper. This agricultural region
is partially situated in the borders of the ,,Podlaski Prze³om Bugu” Landscape Park.
Extensive agriculture as well as large soil and microclimatic diversity resulted in oc-
currence of rich, floristically differentiated agrocoenoses. Three associations from the
alliance Aperion spicae-venti were noted in the studied area. Association Vicietum

tetraspermae was the most common and inner differentiated. Four subassociations:
Vicietum tetraspermae scleranthetosum, Vicietum tetraspermae myosotidetosum,

Vicietum tetraspermae typicum, Vicietum tetraspermae consolidetosum and 18 lower
syntaxonomic units were distinguished. Plots of Papaveretum argemones, differentia-
ted into 3 subassociations:  Papaveretum argemones scleranthetosum, Papaveretum

argemones typicum and Papaveretum argemones consolidetosum were noted seldom
in the studied area. In the central part of the Podlaski Prze³om Bugu mesoregion occur-
rence of a single plots of Arnoserido-Scleranthetum was noted.

Key words: cultivated fields, cereal communities

WSTÊP

Zbiorowiska segetalne podlegaj¹ daleko id¹cym przemianom. Zdaniem nie-
których badaczy (D o s t a t n y, 1998 a, b; H o l z n e r , I m m o n e n , 1982; S i c i ñ s k i ,
2003; S k r z y c z y ñ s k a , 1994,  1999; Tr z c i ñ s k a - Ta c i k , 1991; Wa r c h o l i ñ -
s k a , 1974, 1994, 1999) s¹ one najbardziej zagro¿on¹ grup¹ zbiorowisk roœlinnych. Zmniej-
szenie siê czêstoœci wystêpowania oraz liczebnoœci jednych gatunków chwastów,
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a rozprzestrzenianie siê lub trudna do opanowania dominacja innych gatunków jest wyni-
kiem zmian w agrotechnice roœlin uprawnych. Teren objêty badaniami nale¿y do regionów
typowo rolniczych, o przewadze gospodarstw ma³ych i bardzo ma³ych prowadzonych eks-
tensywnie. Sposób gospodarowania, zró¿nicowane warunki glebowe i mikroklimatyczne
sprzyjaj¹ wykszta³caniu siê na tym terenie bogatych agrofitocenoz zró¿nicowanych flory-
stycznie. Celem niniejszej pracy jest pokazanie zbiorowisk chwastów w uprawach zbó¿ Pod-
laskiego Prze³omu Bugu i ich fitosocjologiczna charakterystyka.

TEREN BADAÑ

Podlaski Prze³om Bugu obejmuje obszar doliny Bugu po³o¿ony miêdzy Pole-
siem a Nizin¹ Œrodkowomazowieck¹. Po³udniowa czêœæ mezoregionu po³o¿ona jest
w Parku Krajobrazowym ,,Podlaski Prze³om Bugu’’. Wed³ug podzia³u geobotanicz-
nego Polski (S z a f e r , 1972) badany teren znajduje siê w Dziale Ba³tyckim, w Pasie
Wielkich Dolin i w Krainie Podlaskiej. Natomiast w klasyfikacji M a t u s z k i e w i -
c z a  (1993) nale¿y do Dzia³u Mazowiecko-Poleskiego i Krainy Po³udniowomazowiecko-
Podlaskiej. Administracyjnie teren ten le¿y na styku województw: mazowieckiego, podla-
skiego i lubelskiego. RzeŸba terenu ukszta³towa³a siê w okresie zlodowacenia œrodkowopol-
skiego, stadia³u Warty, oraz przez erozyjne dzia³anie rzeki Bug. Charakterystyczn¹ form¹
rzeŸby terenu badañ s¹ dobrze wykszta³cone tarasy zalewowy i nadzalewowy. Taras zalewo-
wy buduj¹ g³ównie piaski œrednioziarniste pokryte osadami popowodziowymi, piaszczysty-
mi mu³ami i piaskami pylastymi. W starorzeczach wystêpuj¹ osady organiczne. Objête bada-
niami fragmenty wysoczyzn morenowych charakteryzuj¹ siê zró¿nicowan¹ konfiguracj¹ te-
renu. Wzgórza moren czo³owych zbudowane s¹ z utworów piaszczysto-¿wirowych z liczny-
mi otoczakami skalnymi i przewarstwieniami glin zwa³owych. Najwiêksz¹ powierzchniê
terenu badañ zajmuj¹ mady, wytworzone z piasków gliniastych lub py³ów oraz gleby brunat-
ne wytworzone ze spiaszczonej gliny zwa³owej.

METODYKA

Badania terenowe prowadzono w latach 1995-1999 w zasiewach zbó¿ na ob-
szarze Podlaskiego Prze³omu Bugu. Wybór miejsc badañ dokonano na podstawie map
glebowo-rolniczych w skali 1:5000. Niniejsze opracowanie obejmuje analizê czêœci
materia³u badawczego. W pracy pominiêto zbiorowiska pozbawione gatunków cha-
rakterystycznych znanych zespo³ów roœlinnych, którym poœwiêcone bêdzie oddzielne
opracowanie. Podstaw¹ wyró¿nienia i charakterystyki fitosocjologicznej zbiorowisk
zbo¿owych by³o 210 zdjêæ fitosocjologicznych  wykonanych metod¹ Braun-Blanqu-
eta (P a w ³ o w s k i , 1972) w uprawach: ¿yta ozimego, pszenicy ozimej i jarej, pszen¿yta
ozimego, owsa i mieszanki zbo¿owej jarej. Uk³ad systematyczny i nomenklaturê zbioro-
wisk segetalnych przyjêto za M a t u s z k i e w i c z e m  (2001). W obrêbie zespo³ów wy-
ró¿niono ni¿sze syntaksony obrazuj¹ce zró¿nicowanie florystyczne analizowanych zbio-
rowisk. Nazewnictwo roœlin naczyniowych podano wed³ug M i r k a  i in. (1995). Roz-
mieszczenie miejscowoœci, w których prowadzono badania przedstawiono na rycinie (ryc. 1).
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Wykaz miejscowoœci objêtych badaniami:
1-Anusin, 2-Arbasy, 3-Bia³obrzegi, 4-Binduga, 5-B³onie, 6-Borsuki, 7-Bubel Granna,
8-Bubel £ukowiska, 9-Bubel Stary, 10-Buczyce, 11-Bu¿ka, 12-Bu¿yska, 13-Bu¿yski,
14-Chro³owice, 15-Chutkowice, 16-Der³o, 17-Dra¿niew, 18-Drohiczyn Kolonie,
19-Frankopol, 20-Franopol, 21-G³êboczek,  22-Gnojno, 23-Góry,  24-Granne, 25-Gró-
dek, 26-Gródek Dwór, 27-Janów Podlaski, 28-Kamianka Nadbu¿na, 29-Kamieñczyk,
30-Kie³piniec, 31-Klekotowo, 32-Klepaczew, 33-Klimczyce, 34-Klimczyce Kolonie,
35-Kobyla, 36-Kossaki, 37-Kózki, 38-Kruzy, 39-Krzemieñ, 40-Krzemieñ Kolonie,
41-Krzemieñ Zagacie, 42-Krzyczew, 43-Kukuryki, 44-Ku¿awka, 45-Laskowice,
46-Leœniki, 47-Lipno, 48-£êgi, 49-Maækowicze, 50-Ma³o¿ew, 51-Ma³o¿ew Dwór,
52-Matejki, 53-Mê¿enin, 54-Mê¿enin Kolonie, 55-Micha³ów Kolonie, 56-Mielnik,
57-Mielnik Zagórze, 58-Mierzwice Kolonie, 59-Mierzwice Nowe, 60-Mierzwice Sta-
re, 61-M³ynarze, 62-Mogielnica, 63-Murawskie, 64-Myœlibory, 65-Neple, 66-Niemi-
rów, 67-Nur, 68-Obryte, 69-Ogrodniki, 70-Olendry, 71-O³owskie, 72-Os³owo,
73-Osnówka, 74-Ostrów, 75-Paw³ów Nowy, 76-Paw³ów Stary, 77-Pratulin, 78-Putko-
wice Nadolne, 79-Putkowice Nagórne, 80-Rudniki, 81-Samowicze, 82-Serpelice,
83-Skrzeszew, 84-Skrzeszew Kolonie, 85-S³ochy Annopolskie, 86-Starczewice,
87-Sutno, 88-Œledzianów, 89-Œlepowrony, 90-Teofilówka, 91-Tonkiele, 92-Turna Du¿a,
93-Turna Ma³a, 94-Wajków, 95-Wasilew Skrzeszewski, 96-Wasilew Szlachecki,
97-Werchliœ, 98-Wierzchuca Nadbu¿na, 99-Wierzchuca Nagórna, 100-Wieska,
101-Wirów, 102-Wojtkowice Glinna, 103-Woroblin, 104-Wólka Nadbu¿na, 105-Wól-
ka Zamkowa, 106- Zabu¿e, 107-Zaczopki, 108-Zajêczniki 109-Zaszków, 110- Za-
szków Kolonie.

WYNIKI

Systematyka wyró¿nionych zespo³ów zbo¿owych
Klasa: Stellarietea mediae R. Tx. Lohm. et Psrg. 1950
Rz¹d: Centauretalia cyani R. Tx. 1950
Zwi¹zek: Aperion spicae-venti R. Tx. et J. Tx. 1960
1. Zespó³: Arnoserido-Scleranthetum (Edouard 1925) R. Tx. 1937
2.  Zespó³: Papaveretum argemones (Libb. 1932) Krusem. et Vlieg. 1939

Podzespó³: Papaveretum argemones scleranthetosum

Podzespó³: Papaveretum argemones typicum

Podzespó³: Papaveretum argemones consolidetosum

3. Zespó³: Vicietum tetraspermae (Krusem. et Vlieg. 1939) Kornaœ 1950
Podzespó³: Vicietum tetraspermae scleranthetosum

a. wariant typowy
b. wariant z Gnaphalium uliginosum

Podzespó³: Vicietum tetraspermae myosotidetosum

a) wariant typowy
b) wariant z Mentha arvensis
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Podzespó³: Vicietum tetraspermae typicum

a) wariant typowy
 podwariant typowy
 podwariant z Rhinanthus serotinus

 podwariant z udzia³em gatunków charakterystycznych Panico-Setarion

 podwariant z udzia³em gatunków charakterystycznych Polygono-Chenopo-

dion

b) wariant z Juncus bufonius

 podwariant z Rhinanthus serotinus

c) wariant z Mentha arvensis

 podwariant typowy
 powariant z Odontites serotina

 podwariant z udzia³em gatunków charakterystycznych Panico-Setarion

 podwariant z udzia³em gatunków charakterystycznych Polygono-Chenopo-

dion

Podzespó³: Vicietum tetraspermae consolidetosum

a) wariant typowy
b) wariant z Mentha arvensis

Arnoserido-Scleranthetum (Edouard 1925) R. Tx. 1937

P³aty tego zespo³u na terenie Podlaskiego Prze³omu Bugu spotykano jedynie
w gminie Mielnik, gdy¿ tylko tam notowano wyspowe stanowiska wystêpowania Ar-

noseris minima. Na badanym obszarze nie stwierdzono wystêpowania subatlantyc-
kich gatunków, jak: Anthoxanthum aristatum i Teesdalea nudicaulis, podawanych jako
wyró¿niaj¹ce zespó³ w innych rejonach Polski (K o r n a œ , 1977). Fitocenozy Arnose-

rido-Scleranthetum zachwaszcza³y najczêœciej zasiewy ¿yta na piaszczystych glebach kom-
pleksu ¿ytniego bardzo s³abego i ¿ytniego s³abego. Du¿y udzia³ gatunków acidofilnych:

Scleranthus annuus, Rumex acetosella, Anthemis arvensis, Raphanus raphanistrum i innych
decydowa³ o budowie tego zespo³u. By³y to najubo¿sze fitocenozy na badanym terenie.
Opisano je na podstawie 10 zdjêæ fitosocjologicznych (tab. 1), w których odnotowano 33 ga-
tunki chwastów. Liczba gatunków w zdjêciu waha³a siê od 12 do 20, zaœ œrednio wynosi³a 14.

Papaveretum argemones (Libb. 1932) Krusem. et Vlieg. 1939

Opisano go na podstawie 30 zdjêæ fitosocjologicznych (tab. 2). Zró¿nicowanie
troficzne siedlisk, na których wykszta³cone by³y fitocenozy Papaveretum argemones

znalaz³o odzwierciedlenie w wewnêtrznym podziale zespo³u na ni¿sze syntaksony.
Wyró¿niono Papaveretum argemones scleranthetosum, Papaveretum argemones ty-

picum i Papaveretum argemones consolidetosum.
Papaveretum argemones scleranthetosum wystêpowa³ najczêœciej na glebach bru-

natnych wy³ugowanych i madach nale¿¹cych do kompleksu ¿ytniego s³abego. Wyró¿nia-
³y go gatunki acidofilne, jak: Scleranthus annuus, Rumex acetosella i Anthemis arvensis.
By³y to najubo¿sze fitocenozy Papaveretum argemones. Wyst¹pi³o w nich 53 gatunki,
a liczba gatunków w zdjêciu  waha³a siê od 13 do 25, œrednio 19 (tab. 2).
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Papaveretum argemones typicum notowano najczêœciej na czarnych ziemiach
w³aœciwych i zdegradowanych oraz madach kompleksu ¿ytniego dobrego i s³abego.
Analizowane fitocenozy wyró¿nia³y siê licznym udzia³em gatunków charakterystycz-
nych zespo³u. Zró¿nicowanie wilgotnoœciowe siedlisk wyra¿a³o udzia³ gatunków hi-
grofilnych w czêœci p³atów (zdjêcia  16-20) (tab. 2). W omawianej subasocjacji wyst¹-
pi³y 62 gatunki. Liczba gatunków w p³acie waha³a siê od 12 do 32, œrednio 21.

Fitocenozy Papaveretum argemones consolidetosum notowano najczêœciej na do-
brze nas³onecznionych stokach wzgórz moreny czo³owej. By³y to gleby brunatne w³aœci-
we kompleksu pszennego wadliwego. Odrêbnoœæ florystyczn¹ podzespo³u podkreœla du¿y
udzia³ gatunków wyró¿niaj¹cych: Consolida regalis, Lithospermum arvense i Camelina

microcarpa. S¹ to najbogatsze fitocenozy Papaveretum argemones. Budowa³o je 72 ga-
tunki, a liczba gatunków w zdjêciu waha³a siê od 20  29, œrednio 24 (tab. 2).

Vicietum tetraspermae (Krusem. et Vlieg. 1939) Kornaœ 1950

Vicietum tetraspermae nale¿a³ do najbardziej rozpowszechnionych zespo³ów
na terenie Podlaskiego Prze³omu Bugu. Opisano go na podstawie 145 zdjêæ fitosocjo-
logicznych. Dobrze wykszta³cone p³aty tego zespo³u spotykano na ca³ym obszarze
badañ. Podstaw¹ jego wydzielenia by³o wystêpowanie gatunków charakterystycznych:
Vicia tetrasperma, Polygonum lapathifolium ssp. pallidum, Bromus secalinus. WyraŸ-
nie z tym zespo³em okaza³a siê zwi¹zana Vicia villosa, bardzo rzadko spotykana
w innych asocjacjach. Wœród gatunków charakterystycznych najrzadszym by³ Bro-

mus secalinus. Takson ten by³ jednak najbardziej zwi¹zany z zespo³em, nie wystêpo-
wa³ tak¿e w innych zbiorowiskach badanego terenu. Vicietum tetraspermae rozwija³
siê w szerokim spektrum siedliskowym. Jego fitocenozy wykszta³ca³y siê na wszyst-
kich typach i gatunkach gleb Podlaskiego Prze³omu Bugu, z wyj¹tkiem najs³abszych
gleb kompleksu ¿ytniego bardzo s³abego. Powodowa³o to du¿e zró¿nicowanie flory-
styczne zespo³u, w rezultacie czego wyró¿niono 22 ni¿szych rang¹ jednostek syntak-
sonomicznych.

Na glebach piaszczystych wytworzonych najczêœciej z piasku s³abogliniastego roz-
wija³ siê Vicietum tetraspermae scleranthetosum. Wystêpowa³ on na terenie Podlaskiego
Prze³omu Bugu w wariancie typowym i z Gnaphalium uliginosum. Wyró¿nia³y go gatunki
acidofilne: Scleranthus annuus, Rumex acetosella, Spergula arvensis i inne (tab. 3). Po-
nadto w wariancie wilgotnym zaznacza³ siê udzia³ gatunków higrofilnych, jak: Gnapha-

lium uliginosum, Juncus bufonius, Trifolium repens i innych. Podzespó³ opisano na podsta-
wie 25 zdjêæ fitosocjologicznych, w których stwierdzono 82 gatunki (45 w wariancie typo-
wym i 72  w wariancie wilgotnym). Œrednia liczba gatunków w zdjêciu wynosi³a:
16 w wariancie typowym i 26 w wariancie z Gnaphalium uliginosum.

Na madach, w bliskim s¹siedztwie rzeki Bugu spotykano rzadko notowany na
badanym terenie Vicietum tetraspermae myosotidetosum. W tych fitocenozach, oprócz
gatunków charakterystycznych, licznie notowano gatunki wyró¿niaj¹ce: Oxalis stric-

ta i Myosotis stricta. W obrêbie analizowanej subasocjacji wyró¿niono wariant typo-
wy i z Mentha arvensis. P³aty wariantu typowego rozwija³y siê na glebach p³owych,
brunatnych wy³ugowanych i madach kompleksów ¿ytnich. Liczy³y ³¹cznie 61 takso-
nów, œrednio 20 gatunków w zdjêciu (tab. 4). Fitocenozy Vicietum tetraspermae
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myosotidetosum wariantu z Mentha arvensis wykszta³ca³y siê najczêœciej na madach
kompleksu zbo¿owo-pastewnego s³abego. Budowa³o je 79 gatunków, œrednio 27
gatunków w zdjêciu. Oprócz gatunków charakterystycznych i wyró¿niaj¹cych zespo-
³u wystêpowa³y tu liczne gatunki higrofilne: Mentha arvensis, Stachys palustris, Jun-

cus bufonius i inne.
Vicietum tetraspermae typicum opisano na podstawie 100 zdjêæ fitosocjolo-

gicznych (tab. 5, 6, 7, 8, 9). Analizowane p³aty wykszta³ca³y siê na glebach wytworzo-
nych z piasków gliniastych, glin i py³ów zwyk³ych w uprawach ozimych ¿yta, pszeni-
cy i pszen¿yta, natomiast rzadko w zbo¿ach jarych. P³aty Vicietum tetraspermae typi-

cum wariantu typowego wyró¿niono na podstawie 15 zdjêæ fitosocjologicznych
(tab. 5). By³y one ma³o liczne gatunkowo, wyró¿nia³a je dominacja gatunków charak-
terystycznych zespo³u. Wœród nich najczêœciej i najliczniej wystêpowa³ Vicia tetra-

sperma. W wysokiej sta³oœci i pokryciu wyst¹pi³y tak¿e Apera spica-venti i Vicia

villosa. W fitocenozach tych wyst¹pi³o 59 gatunków, liczba gatunków w zdjêciu wy-
nosi³a œrednio 16.

W sk³adzie florystycznym czêœci p³atów tego podzespo³u znaczny udzia³ mia³y
gatunki higrofilne. P³aty takie wydzielono jako wariant z Mentha arvensis. Opisano
go na podstawie 10 zdjêæ fitosocjologicznych (tab. 5). Liczba gatunków w zdjêciu
waha³a siê od 18 do 28, a œrednio wynosi³a 26. Fitocenozy te, w przeciwieñstwie do
poprzednich, doœæ czêsto spotykano w zbo¿ach jarych. Wykszta³ca³y siê na glebach
zaliczanych do kompleksów zbo¿owo-pastewnych wytworzonych z piasków glinia-
stych lub utworów py³owych. Zawiera³y one 75 gatunków i wyró¿nia³y siê du¿ym
udzia³em gatunków wilgociolubnych: Mentha arvensis, Juncus bufonius, Plantago

intermedia, Potentilla anserina, Stachys palustris i innych. Lokalnie, w czêœci oma-
wianych p³atów dominowa³y Apera spica-venti i Vicia hirsuta.

Wystêpowanie Rhinanthus serotinus w Vicietum tetraspermae typicum kszta³-
towa³o odmienn¹ fizjonomiê zbiorowiska. T¹ specyficzn¹ kombinacjê gatunków przed-
stawiono wyró¿niaj¹c w obu wariantach zespo³u podwariant z udzia³em Rhinanthus

serotinus. Opisano go na podstawie 20 zdjêæ fitosocjologicznych (tab. 6). Fitocenozy
te cechowa³y siê niewielkim pokrywaniem Vicia tetrasperma. Licznie natomiast wy-
stêpowa³ Apera spica-venti, szczególnie w p³atach wariantu wilgotnego. Wariant wil-
gotny tego zbiorowiska wyró¿niono na podstawie du¿ego udzia³u Juncus bufonius,
Gnaphalium uliginosum i innych taksonów higrofilnych.

W czêœci p³atów Vicietum tetraspermae typicum z Mentha arvensis notowano
liczne wystêpowanie Odontites serotina. Fitocenozy te sporadycznie spotykano na
ca³ym obszarze badañ i okreœlono je jako podwariant z Odontites serotina. Opisano go
na podstawie 10 zdjêæ fitosocjologicznych (tab. 7). P³aty analizowanego zbiorowiska
wykszta³ca³y siê na madach i czarnych  ziemiach zaliczanych do kompleksów zbo¿o-
wo-pastewnych i zachwaszcza³y zbo¿a ozime. Licznie wystêpowa³y w tych fitoceno-
zach gatunki higrofilne, jak: Mentha arvensis, Plantago intermedia, Gnaphalium uli-

ginosum i inne, a tak¿e Apera spica-venti, Matricaria maritima ssp. inodora i Vicia

hirsuta. P³aty omawianego podwariantu by³y liczne gatunkowo; w 10 zdjêciach fito-
socjologicznych stwierdzono 71 gatunków, a w pojedynczym  zdjêciu notowano od
21 do 38 taksonów (œrednio 26).
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W zbo¿ach jarych notowano fitocenozy Vicietum tetraspermae wyró¿niaj¹ce
siê obecnoœci¹ chwastów w³aœciwych uprawom okopowym, zaliczanych do gatun-
ków charakterystycznych zwi¹zków Panico-Setarion i Polygono-Chenopodion.

Vicietum tetraspermae typicum z udzia³em gatunków charakterystycznych
Panico-Setarion wykszta³ca³ siê najczêœciej na glebach nale¿¹cych do kompleksów
¿ytnich: dobrego, bardzo dobrego i s³abego, wytworzonych z piasków gliniastych,
py³ów lub glin. Opisano go na podstawie 25 zdjêæ fitosocjologicznych (tab. 8). Budo-
wa³o go 68 gatunków. Liczba gatunków w zdjêciu waha³a siê od 13 do 29, a œrednio
wynosi³a 18. Poza gatunkami charakterystycznymi zespo³u licznie notowano w tych
fitocenozach gatunki charakterystyczne zwi¹zku Panico-Setarion: Echinochloa crus-

galli, Setaria pumila, Raphanus raphanistrum i Setaria viridis.
Obecnoœæ gatunków higrofilnych w czêœci omawianych p³atów odzwierciedla

wariant wilgotny tego zespo³u. Wœród nich w najwy¿szej sta³oœci i pokryciu notowano
Mentha arvensis, Plantago intermedia, Gnaphalium uliginosum, Juncus bufonius

i Stachys palustris. W analizowanych fitocenozach stwierdzono wystêpowanie 73 ga-
tunków, œrednio 26 gatunków w zdjêciu (tab. 8).

W zbo¿ach jarych na ¿yznych glebach nale¿¹cych najczêœciej do kompleksu pszen-
nego dobrego, rzadziej ¿ytniego bardzo dobrego i dobrego rozwija³ siê Vicietum tetra-

spermae typicum z udzia³em gatunków charakterystycznych zwi¹zku Polygono-Cheno-

podion. Przedstawia go 20 zdjêæ fitosocjologicznych (tab. 9). Poza gatunkami charakte-
rystycznymi zespo³u fizjonomiê tym fitocenozom nadawa³y gatunki ze zwi¹zku Poly-

gono-Chenopodion, jak: Veronica persica, Euphorbia helioscopia, Sonchus asper, La-

mium purpureum, Veronica agrestis, Fumaria officinalis i inne. Z pozosta³ych gatunków
czêsto i w wysokim pokryciu wystêpowa³y: Chenopodium album, Galium aparine,
Matricaria maritima ssp. inodora, Stellaria media i Vicia hirsuta. Wariant wilgotny tego
zespo³u przedstawiono na podstawie 10 zdjêæ fitosocjologicznych. Wyró¿nia³ siê on
obecnoœci¹ znacznej grupy gatunków higrofilnych takich, jak: Mentha arvensis, Stachys

palustris, Gnaphalium uliginosum, Plantago intermedia i innych.
Na piaszczystych, piaszczysto-gliniastych i gliniastych glebach kompleksów pszen-

nych i ¿ytnich spotykano p³aty Vicietum tetraspermae consolidetosum. Wariant typowy tego
zespo³u opisano na podstawie 15 zdjêæ fitosocjologicznych (tab. 10). Dobrze wykszta³cone
p³aty asocjacji spotykano tylko w zbo¿ach ozimych. Sta³y udzia³ w tych fitocenozach z gatun-
ków charakterystycznych mia³ tylko Vicia tetrasperma. Natomiast Bromus secalinus i Polygo-

num lapathifolium ssp. pallidum wystêpowa³y znacznie rzadziej. Fitocenozy te cechowa³a do-
minacja Consolida regalis. Pozosta³e gatunki wyró¿niaj¹ce, jak: Lithospermum arvense, Papa-

ver rhoeas i Camelina microcarpa spotykano rzadziej. Ponadto w wysokiej sta³oœci i pokryciu
notowano: Centaurea cyanus, Vicia hirsuta, Matricaria maritima ssp. inodora, Viola arvensis,
Vicia villosa, Apera spica-venti, Myosotis arvensis, Convolvulus arvensis i inne. W czêœci p³a-
tów podzespo³u zaznacza³ siê udzia³ gatunków wskazuj¹cych na nadmiern¹ wilgotnoœæ bada-
nych siedlisk. P³aty takie wydzielono jako wariant wilgotny podzespo³u. Opisano go na podsta-
wie 10 zdjêæ fitosocjologicznych (tab. 10). Wœród gatunków wilgociolubnych najliczniej noto-
wano Mentha arvensis, Plantago intermedia i Juncus bufonius. Omawiane fitocenozy charak-
teryzowa³y siê du¿ym bogactwem florystycznym. £¹cznie w obu wariantach stwierdzono wy-
stêpowanie 111 taksonów (81  w wariancie typowym i  80 w wariancie wilgotnym). Œrednia
liczba gatunków wynosi³a odpowiednio 25 i 27.
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1. W uprawach zbó¿ Podlaskiego Prze³omu Bugu bezwzglêdnie dominuj¹cym by³
zespó³ Vicietum tetraspermae. Wydzielono w nim 4 podzespo³y: Vicietum tetra-

spermae scleranthetosum, Vicietum tetraspermae myosotidetosum, Vicietum tetra-

spermae typicum i Vicietum tetraspermae consolidetosum i 18 ni¿szych rang¹ jed-
nostek syntaksonomicznych.

2. Na terenie badañ doœæ rzadko wystêpowa³y dobrze wykszta³cone p³aty Papavere-

tum argemones, zwi¹zane z glebami ciep³ymi, piaszczystymi i piaszczysto-glinia-
stymi. Wyró¿niono 3 podzespo³y: Papaveretum argemones scleranthetosum, Papa-

veretum argemones typicum i Papaveretum argemones consolidetosum.

3. Rzadko, bo tylko w œrodkowej czêœci Podlaskiego Prze³omu Bugu wystêpowa³y
pojedyncze p³aty Arnoserido-Scleranthetum.
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S t r e s z c z e n i e

W pracy przedstawiono charakterystykê zbiorowisk wykszta³caj¹cych siê
w uprawach zbó¿ na terenie Podlaskiego Prze³omu Bugu, regionu typowo rolniczego,
czêœciowo po³o¿onego na terenie Parku Krajobrazowego ,,Podlaski Prze³om Bugu”.
Ekstensywne rolnictwo, du¿a zmiennoœæ glebowa i mikroklimatyczna sprzyja³y wy-
kszta³caniu siê na tym obszarze bogatych, zró¿nicowanych florystycznie agrofitoce-
noz. Stwierdzono wystêpowanie 3 zespo³ów nale¿¹cych do zwi¹zku Aperion spicae-

venti. Najbardziej rozpowszechnionym i wewnêtrznie zró¿nicowanym zespo³em by³
Vicietum tetraspermae, w obrêbie którego wyró¿niono 4 podzespo³y: Vicietum tetra-

spermae scleranthetosum, Vicietum tetraspermae myosotidetosum,  Vicietum tetrasper-

mae typicum,  Vicietum tetraspermae consolidetosum oraz 18 ni¿szych rang¹ jedno-
stek syntaksonomicznych. Rzadko na badanym terenie notowano p³aty Papaveretum

argemones, które ró¿nicowa³y siê na 3 podzespo³y: Papaveretum argemones scleran-

thetosum, Papaveretum argemones typicum, Papaveretum argemones consolidetosum.

W œrodkowej czêœci Podlaskiego Prze³omu Bugu wystêpowa³y pojedyncze p³aty
Arnoserido-Scleranthetum.
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