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Fluctuation in grasses cover during the growing 
season in some types of forests

Abstract. The paper shows the results of the occurrence of grass species and the determination of 
the reasons of changing their participation in the undergrowth during the growing season. The ob-
tained results showed that the stand structure constituting ecological factors, especially the amount 
of light reaching to the bottom of the forest determines the changing participation of grass spe-
cies. These relations were particularly confirmed for Deschampsia flexuosa, Arrhenatherum elatius 
and Poa nemoralis.

Keywords: cover scale, Galio sylvatici-Carpinetum betuli, grass species, habitat conditions, phe-
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1. Wstęp

Fizjonomia roślinności ukształtowana przez dominującą wizualnie fazę rozwo-
ju niektórych gatunków roślin jest związana przede wszystkim z bogactwem florystycz-
nym. Szczególnie ta zależność jest obserwowana w ekosystemach charakteryzujących 
się dużym bogactwem gatunkowym, a jednym z nich jest las.

Lasy strefy umiarkowanej charakteryzuje bogaty skład gatunkowy poszczególnych 
zbiorowisk, z którym wiążą się swoiste aspekty fenologiczne oraz zmiany w pokryciu ro-
ślin (DobrowolsKA, 1998). Zwłaszcza ilość światła dochodząca do dna lasu znacznie 
wpływa na bogactwo runa leśnego i na jego rozwój w czasie, wyrażający się zmiana-
mi w pokryciu (pAreNt i MAssier, 1995). W lasach liściastych rośliny występujące 
w runie mogą znosić większe zacienienie, aniżeli iglastych. Natomiast w lasach iglastych 
czynnik światła podlega mniejszemu zróżnicowaniu w czasie, a przez to w mniejszym 
zakresie wpływa tak widocznie na skład gatunkowy runa (sŁAwińsKi, 1949).

Spośród innych czynników ekologicznych kształtujących skład gatunkowy i jego róż-
norodność w ciągu roku, temperatura (ciepło) i jej zmiany (amplitudy dobowe), za-
wartość wody w podłożu i powietrzu oraz jej dostępność, a także zawartość w niej 
soli mineralnych, wpływają na współzawodnictwo pomiędzy poszczególnymi gatunka-
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mi, a przez to na zmiany w ich obecności i wielkości populacji w sezonie wegetacyjnym 
(sŁAwińsKi, 1949; woziwoDA, 2011).

Czynniki ekologiczne przyczyniają się także do tzw. inwersji fenologicznej, unie-
możliwiając zakwitanie gatunków corocznie w tym samym, stałym dla siebie terminie. 
Przyczyną tego zjawiska jest brak jednoczesnego i kompleksowego współdziałania czyn-
ników ekologicznych w wyniku m.in. stale nasilającej się antropopresji. Skutkuje to prze-
kształceniami w składzie gatunkowym i biologii roślin obserwowanymi w zmieniającym 
się udziale gatunków w runie poszczególnych typów lasów (FAlińsKi, 1966).

W zbiorowiskach leśnych także gatunki traw mogą być czynnikiem kształtującym 
fizjonomię typów lasów. Stąd celem prowadzonych badań była ocena zmienności sezo-
nowej gatunków traw w pokryciu runa leśnego w różniących się siedliskowo zbiorowi-
skach leśnych.

2. Teren i metodyka badań

Badania prowadzone były w lasach liściastych świeżych i mieszanych (grabowo-dę-
bowych i brzozowych) oraz borze sosnowym znajdujących się w miejscowości Pław-
no w granicach Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka w roku 2013.

Badania terenowe prowadzono na 6 stanowiskach badawczych różniących się domi-
nującymi gatunkami w drzewostanie (tab. 1).

Tabela 1. Charakterystyka stanowisk badawczych
Table 1. Description of researched plots

Stanowisko
Plot

Własność 
Property

Oddział 
i wydzie-

lenie
Division

Typ siedli-
skowy
Habitat 

Zbiorowi-
sko roślinne
Community

Drzewostan – Tree stand

Gatunek
Species

Udział
Share

Wiek 
Age

1

RDLP Poznań 
Nadleśnic-

two Łapuchówko 
Obręb Kamińsko 
The State Forests 
National Forest 

Holding

45m Lśw Ga-Cp. tp

DB.B 7 120
SO 3 120
GB MJS 60
ŚW MJS 120
KL MJS 60

BRZ MJS 60

2 52i Lśw Ga-Cp. tp

GB 7 68
SO 1 68

BRZ 1 68
MD 1 68
BK MJS 68

3 45Aj BMśw Cg. ar.-Qc

SO 9 51
BRZ 1 51
ŚW MJS 51
MD MJS 51
OL MJS 51
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Stanowisko
Plot

Własność 
Property

Oddział 
i wydzie-

lenie
Division

Typ siedli-
skowy
Habitat 

Zbiorowi-
sko roślinne
Community

Drzewostan – Tree stand

Gatunek
Species

Udział
Share

Wiek 
Age

4 RDLP Poznań 
Nadleśnic-

two Łapuchówko 
Obręb Kamińsko 
The State Forests 
National Forest 

Holding

54Ba LMśw Ga-Cp. tp

SO 10 41
BRZ MJS 41
MD MJS 41
LP MJS 41
JW MJS 41

DBC MJS 41

5 54Af LMśw Ga-Cp. c.Po.l

BRZ 8 52
AK 2 52
SO PJD 52
MD MJS 52

6 prywatna 
private – LMśw Ga-Cp. c.Po.l

BRZ 10 41
SO MJS 41

Objaśnienia: Lśw – las świeży, LMśw – las mieszany świeży, BMśw – bór mieszany świeży, Ga-Cp. tp – Ga-
lio sylvatici-Carpinetum typicum, Ga-Cp. c.Po.l – Galio sylvatici Carpitenum postać uboga, Cg. ar.-Qc – Cala-
magrostio arundinaceae-Quercetum petraeae, DB.B – dąb bezszypułkowy, SO – sosna zwyczajna, GB – grab 
pospolity, ŚW – świerk pospolity, KL – klon zwyczajny, BRZ – brzoza brodawkowata, MD – modrzew euro-
pejski, BK – buk zwyczajny, OL – olsza czarna, LP – lipa drobnolistna, JW – klon jawor, DBC – dąb czerwony, 
AK – robinia akacjowa, MJS – miejscowo, PJD – pojedyncze.
Explanations: Lśw – fresh forest, LMśw – mixed fresh forest , BMśw – mixed fresh coniferous forest, Ga-
-Cp. tp – Galio sylvatici-Carpinetum typicum, Ga-Cp. c.Po.l – Galio sylvatici Carpitenum poor form, Cg. 
ar.-Qc – Calamagrostio arundinaceae-Quercetum petraeae, DB.B – Quercus petrea, SO – Pinus sylvestris, 
GB – Carpinus betulus, ŚW – Picea abies, KL – Acer platanoides, BRZ – Betula pendula, MD – Larix decidua, 
BK – Fagus sylvatica, OL – Alnus glutinosa, LP – Tilia cordata, JW – Acer pseudoplatanoides, DBC – Quercus 
rubra, AK – Robinia pseudoacacia, MJS – partial, PJD – single.

W sezonie wegetacyjnym, w roku 2013, na stałych, reprezentatywnych powierzch-
niach, o wielkości od 100 do 500 m2, wykonywano zdjęcia fitosocjologiczne (brAuN-
-blANquet, 1964) w terminach: 28.04 (1), 10.05 (2), 2.06 (3), 9.06 (4), 24.06 (5), 
9.07 (6), 20.07 (7), 2.08 (8), 18.08 (9), 31.08 (10), 15.09 (11), 28.09 (12), 13.10 (13). Daty 
w 2013 roku obejmowały całe spektrum fenologiczne obserwowane w runie leśnym po-
wyższych typów siedliskowych. Natomiast w roku 2014 prowadzono obserwacje, które 
wykazały podobne tendencje fenologiczne, jak w roku poprzednim.

Warunki ekologiczne stanowisk określono metodą fitoindykacyjną za pomocą war-
tości takich wskaźników jak uwilgotnienie (F), trofizm (N), temperatura (T), świa-
tło (L), odczyn gleby (R) (elleNberg i leuschNer, 2010). W przypadku wskaź-
nika światła dla gatunków drzew liściastych pominięto ich wliczanie do średniej, 
do momentu pełnego rozwoju liści. Średnie wartości Ellenberga obliczono na podstawie 
występowania wszystkich gatunków oraz w oparciu o ich ilościowy udział w zdjęciu fito-
socjologicznym, gdzie przeprowadzono transformację skali Braun-Blanquet’a na średnie 
pokrycie (DzwoNKo, 2007; vAN Der MAArel, 2007).

cd. tabeli 1
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3. Wyniki

W runie leśnym analizowanych stanowisk w okresie sezonu wegetacyjnego stwierdzo-
no obecność 12 gatunków traw. Jednakże różniły się one między sobą liczbą zanotowa-
nych gatunków; najwięcej było ich w siedlisku lasu mieszanego świeżego (LMśw) repre-
zentowanego przez Galio sylvatici-Carpinetum z dominacją brzozy. Natomiast najmniej 
gatunków traw stwierdzono w lesie świeżym (Lśw) oraz borze mieszanym świeżym 
(BMśw), w których w drzewostanie dominowała sosna (tab. 2).

Poa nemoralis okazała się najbardziej pospolitym gatunkiem trawy notowanym we 
wszystkich typach siedlisk. Natomiast tylko w lesie świeżym obecne były: Melica nu-
tans, Deschampsia caespitosa, D. flexuosa, a w lesie mieszanym świeżym: Poa pratensis, 
Corynephorus canescens, Agrostis stolonifera, Anthoxanthum odoratum, Arrhenatherum 
elatius, Elymus repens.

Udział w runie leśnym gatunków traw zmieniał się w sezonie wegetacyjnym 
wraz z pojawianiem się innych gatunków roślin (ryc. 1). W składzie gatunkowym 
runa Galio sylvatici-Carpinetum (stanowiska 1 i 2) stwierdzono z niewielkim udzia-
łem występowanie Agrostis capillaris oraz Deschampsia caespitosa przez bardzo krót-
ki okres, do początku czerwca (9.06.). Pozostałe gatunki traw w tym typie lasu wystę-
powały przez cały okres prowadzenia badań w ciągu sezonu wegetacyjnego, zmieniając 
tylko udział w pokryciu. Optimum obfitości występowania w runi wyrażonego stopniem 
ilościowości Melica nutans wykazywała w okresie lata od końca czerwca (24.06.) do po-
czątku sierpnia (2.08.), natomiast Deschampsia flexuosa i Poa nemoralis, wiosną tj. od 
maja (10.05.) do początku czerwca (9.06.). Udział tych gatunków w runie w tym okresie 
czasowym oceniono pierwszym stopniem ilościowości.

Gatunki traw występujące w na siedliskach Galio sylvatici-Carpinetum w posta-
ci ubogiej, w lesie mieszanym świeżym wykazują duże zróżnicowanie zarówno w ich 
liczbie, jak i zmieniającym się udziale w runie leśnym. W drzewostanach z domi-
nacją Betula pendula (stanowiska 5 i 6) przez cały sezon wegetacyjny utrzymywały 

Tabela 2. Gatunki traw w analizowanych typach siedliskowych lasów
Table 2. Grasses species in researched types of forest

Typ sie-
dliskowy
Habitat

Zbiorowisko roślinne
Plant community 

Liczba 
gatunków 
Number 

of species

Nazwa gatunków
List of plant species

Lśw Galio-Carpinetum
5

Melica nutans, Agrostis capillaris, 
Deschampsia caespitosa, D. flexuosa, 
Poa nemoralis

LMśw Galio-Carpinetum, 
postać uboga,
z dominacją

Pinus 
sylvestris 3 Poa nemoralis, Holcus mollis, Corynepho-

rus canescens
Betula
pendula 7

Poa nemoralis, P.pratensis, Agrostis 
stolonifera, Holcus mollis, Elymus repens, 
Anthoxanthum odoratum, Arrhenatherum 
elatius

BMśw Calamagrostis-Quercetum petra-
eae 3 Poa nemoralis, Agrostis capillaris, Holcus 

mollis
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się: Poa nemoralis, Elymus repens, Poa pratensis i Arrhenatherum elatius. Spośród tych 
gatunków wiechlina gajowa optimum występowania, ocenione pierwszym stopniem 
ilościowości, osiągała od początku maja (10.05.) do początków lipca (9.07.), rajgras 
wyniosły w drugim stopniu ilościowości w okresie od początku czerwca (9.06.) do dru-
giej dekady lipca (20.07.) oraz perz właściwy w okresie jesieni – od końca września. 
Pozostałe gatunki utrzymują się w runie leśnym przez cały sezon wegetacji z niskim 
udziałem prawie na stałym poziomie. Natomiast Holcus mollis notowano bardzo krót-
ko z niewielkim udziałem.

Uboższe w gatunki traw było runo stanowiska 4, gdzie w drzewostanie dominowa-
ła Pinus sylvestris. Podobnie jak w pozostałych typach siedliskowych przez cały okres 
wegetacji w runie utrzymuje się tylko Poa nemoralis, szczególnie w okresie wiosennym 
i wczesnego lata, osiągając optimum w okresie początku czerwca (9.06.). Natomiast 
Holcus mollis i Corynephorus canescens notowano z niewielkim udziałem w runie, acz-
kolwiek gatunki te różniły się nieznacznie długością okresu występowania.

Najbardziej stabilny udział gatunki traw wykazywały w runie boru mieszanego świe-
żego w zbiorowisku Calamagrostis-Quercetum petraeae (stanowisko 3). Zarówno Agro-
stis capillaris, jak i Holcus mollis występowały tutaj w runie z udziałem ocenionym „+” 
stopniem ilościowości. Nieco krótszym okresem występowania, bo do drugiej dekady 
czerwca (24.06.) charakteryzowała się Agrostis stolonifera.

Wśród gatunków, które notowano we wszystkich typach siedliskowych, zwracają 
uwagę zaznaczające się tendencje w długości okresu ich utrzymywania się w runie le-
śnym, tj.:

 – najkrótszym – Agrostis capillaris,
 – najdłuższym zaś – Poa nemoralis, która swoje optimum uzyskuje w okresie 

do wczesnego lata (9.07).
Wyróżnione zbiorowiska leśne różnią się warunkami ekologiczno-siedliskowy-

mi, co ma wpływ na wstępowanie gatunków traw oraz zmieniający się ich udział 
w pokryciu (tab. 3). O liczbie notowanych gatunków traw decyduje przede wszyst-
kim ilość dochodzącego światła do runa leśnego. W warunkach umiarkowanego na-
świetlenia dna lasu (L 5,73–6,29), ponadto na glebach charakteryzujących się niską 
zawartością azotu (N 3,08–4,86) i słabo kwaśnym odczynem (R 4,47–5,40) tj. w lesie 
mieszanym świeżym z dominacją brzozy stwierdzono obecność największej liczby ga-

Tabela 3. Średnie wartości wskaźników ekologiczno-siedliskowych badanych stanowisk leśnych 
w sezonie wegetacyjnym

Table 3. Mean of ecological indicators in studied forest during the growing season

Wskaźnik Ellenberga
Ellenberg ecological indicator

Stanowisko i typ siedliskowy lasu – Number and habitat of plot 
1 2 3 4 5 6

L 5,42 5,58 6,69 7,02 6,29 5,73
T 5,05 5,29 5,87 5,76 5,02 5,92
F 4,95 5,12 4,87 4,86 4,60 4,75
R 5,47 6,06 6,04 6,05 4,47 5,40
N 3,89 5,28 5,94 5,62 3,08 4,86
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Stanowisko 1 – Plot 1

Stanowisko 2 – Plot 2

Stanowisko 3 – Plot 3
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Rycina 1. Zmiany w strukturze udziału gatunków traw w runie leśnym w sezonie wegetacyjnym
Figure 1. Fluctuation in grasses species cover during the growing season

Stanowisko 6 – Plot 6

Stanowisko 4 – Plot 4

Stanowisko 5 – Plot 5
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tunków traw w runie. W tych warunkach utrzymują się w runie leśnym Arrhenathe-
rum elatius, Poa pratensis, Agrostis stolonifera, Elymus repens, Anthoxanthum odora-
tum, które nie odnotowano w żadnym innym zbiorowisku roślinnym. Natomiast przede 
wszystkim mniejsza ilość światła (L 5,42–5,58) przyczyniła się do mniejszej liczby ga-
tunków roślin w runie leśnym, w tym także traw. Warunki takie umożliwiały w lesie 
świeżym występowanie tylko Melica nutans, Deschampsia caespitosa, D. flexuosa.

Występowanie tylko niektórych gatunków traw oraz ich największa obfitość w runie 
leśnym wykazują związek, poza dostępnością do światła, z innymi parametrami charakte-
ryzującymi warunki siedliskowe, a przez to z typami siedliskowymi lasu. Warunkuje to u:

 – Poa nemoralis wczesną wiosną w lesie świeżym z dominacją Carpinus betulus, 
umiarkowane uwilgotnienie a w lesie mieszanym świeżym z dominacją Pinus 
sylvestris oraz z Betula pendula ponadto umiarkowana zawartość azotu w glebie 
i jej słabo kwaśny odczyn,

 – Deschampsia flexuosa w pierwszej dekadzie czerwca w lesie świeżym z domina-
cją Carpinus betulus – umiarkowane uwilgotnienie,

 – Arrhenatherum elatius w okresie wiosny w lesie mieszanym z dominacją Betu-
la pendula – umiarkowane uwilgotnienie i słabo kwaśny odczyn gleby.

4. Dyskusja

Zbiorowiska leśne, czy te bardziej naturalne, czy te powstałe na skutek nasadzeń, 
zawsze charakteryzują się wyraźną budową pionową determinującą swoiste dla każde-
go typu lasu warunki ekologiczne dla roślinności zielnej runa. Wynika to przede wszyst-
kim ze zróżnicowania warunków środowiskowych, w których te zbiorowiska występują. 
Z ekologicznego punktu widzenia najważniejszą warstwą w lesie są drzewa, która wpły-
wa na wewnętrzną organizację zbiorowisk, tj. na skład gatunkowy pozostałych warstw, 
razem współtworząc swoisty fitoklimat (szyMAńsKi, 2000). Często ogranicza on byto-
wanie organizmów, szczególnie tych przystosowanych do konkretnych warunków ekolo-
gicznych (obMińsKi, 1978; pAluch, 2003). Warunki świetlne w lesie kształtuje przede 
wszystkim struktura okapu drzewostanu, zmuszając roślinność niższych warstw do do-
stosowania się do zmian ilości, jak i jakości docierającego promieniowania słoneczne-
go (DobrowolsKA, 1998; gooDFellow i bArKhAM, 1974). Wyniki przeprowadzonych 
badań wskazują, że szczególnie dla niektórych gatunków traw, takich jak Poa nemoralis, 
Deschampsia flexuosa, Arrhenatherum elatius, czy Melica nutans światło jest ważnym 
czynnikiem wpływającym na zmiany ich udziału w runie leśnym. Zależność pomię-
dzy zmieniającym się dostępem światła, a optimum udziału gatunku w runie leśnym 
wyraźnie zaznacza się u Poa nemoralis. Takson ten występował na stanowiskach zlo-
kalizowanych zarówno w lasach liściastych i borach. W siedliskach lasu świeżego (sta-
nowisko 2) i lasu świeżego mieszanego (stanowisko 6) gatunek ten optimum udzia-
łu w pokryciu uzyskuje tylko w okresie wiosny, tj. od 28.04. do 24.06. wykorzystując 
wówczas światło docierające do dna lasu przy jeszcze niewielkim zwarciu ulistnienia ko-
ron drzew, natomiast w borze sosnowym warunki świetlne są korzystne przez cały okres 
wegetacji umożliwiając jego długie utrzymywanie się ze znacznym udziałem w runie. 
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MAtuszKiewicz (2007) i wAlDoN (2011) wskazują, iż warunki świetlne w lasach liścia-
stych wyznaczają wyraźne dwie fazy: jasną (wiosenną) oraz ciemną. Geofity oraz wie-
le gatunków traw do inicjacji rozwoju potrzebują dużej ilości energii słonecznej, stąd 
wiosną na początku sezonu wegetacyjnego wykazują większy udział w pokryciu, który 
następnie zmniejsza się wraz z zwiększającym się zwarciem koron drzew. Jednocze-
śnie zielewicz i KozŁowsKi (2011) uzasadniają zmieniający się udział traw w runie 
leśnym ich żywotnością determinowaną obecnością barwników chlorofilowych i karo-
tenów. Szczególnie ta zależność zaznacza się u gatunków traw skiofilnych. Dlatego też 
osiągane latem przez Melica nutans optimum udziału w pokryciu jest prawdopodobnie 
związane z dużym stężeniem barwników chlorofilowych.

Jednakże występowanie gatunków traw w siedliskach leśnych nie tylko zależy od świa-
tła. Jak wskazują wyniki badań, również w ściśle określonych zakresach zawartości azo-
tu w glebie oraz odczynu gleb utrzymują się z dużym udziałem w runie Deschampsia fle-
xuosa, Arrhenatherum elatius oraz w siedliskach lasu świeżego Poa nemoralis w okresie 
wiosny. Gatunki te można uznać jako stenotopowe, w zakresie uwilgotnienia i trofizmu sie-
dlisk. Uzyskane wyniki badań wskazują, iż są one taksonami mezofilnymi i związane 
są z glebami umiarkowanie zasobnymi w azot. Jak podaje woziwoDA (2011), w runie 
leśnym w większości występują gatunki o wąskim zakresie tolerancji na warunki siedli-
skowe. Natomiast pozostałe gatunki ocenianych traw, jak Deschampsia caespitosa, Hol-
cus mollis, Poa pratensis, Anthoxanthum odoratum, Agrostis capillaris, Melica nutans, 
których występowanie w runie leśnym nie wykazuje ścisłej zależności z warunkami sie-
dliskowymi lasów należy uważać jako eurotopowe. Wykazują one szeroki zakres toleran-
cji wobec światła, ponadto odczynu gleby, uwilgotnienia, czy trofizmu siedlisk.

5. Podsumowanie

• Występowanie gatunków traw i zmieniający się ich udział w runie leśnym są 
związane przede wszystkim ze strukturą gatunkową drzewostanu oraz typem sie-
dliskowym lasu – najwięcej gatunków traw stwierdzono w lesie świeżym miesza-
nym z dominacją Betula pendula.

• Niektóre z gatunków traw, bez względu na typ siedliskowy lasu, charakteryzują 
się, swoistą długością okresu utrzymywania się w runie leśnym, tj.: najkrótszym – 
Agrostis capillaris, a najdłuższym – Poa nemoralis.

• Udział gatunków traw w runie leśnym zależy, poza czynnikiem światła, od uwil-
gotnienia i zawartości azotu w glebie, szczególnie dotyczy optimum występowa-
nia: Deschampsia flexuosa, Arrhenatherum elatius i Poa nemoralis.
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Fluctuation in grasses cover during the growing season in some 
types of forests

A. KryszAK, Ł. MAćKowiAK, A. KlArzyńsKA, N. szczepAńsKA, J. KryszAK

Department of Grassland and Natural Landscape Sciences, Poznań University of Life 
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Summary

The aim of the conducted research was to assess seasonal fluctuation of grasses species in the 
undergrowth in different habitat of forest. 

The study was conducted in 6 plots, located in fresh forests and mixed ones (horn beam-oak 
forests and birch forests) and a coniferous forest located in Pławno town in the territory of Puszc-
za Zielonka Landscape Park in 2013. During the growing season, relevés were made in 13 terms, 



© PTŁ, Grassland Science in Poland, 17, 2014

 Zmienność pokrycia traw w runie wybranych typów lasów w sezonie wegetacyjnym    71

from 28th April to 13th October on the same territories, the size of plots were from 100 to 500 m2. 
The ecological conditions of location were determined with phytoindication method using fac-
tors of moisture (F), trophism (N), temperature (T), light (L), soil reaction (R). The relations 
between habitat conditions of places and participation of grasses species cover were assessed. 

The occurence of grasses species and their changing participation in the undergrowth were 
especially related to a stand, trees species structure and the habitat type of a forest – the biggest 
amount of grasses species was reported in the fresh mixed forest with the dominance of Betula pen-
dula. Some of the grasses species, despite of habitat type of a forest, were characterized by a spe-
cial period of surviving in the undergrowth, i.e. the shortest period – Agrostis capillaris, and the 
longest one – Poa nemoralis which has its optimal occurrence in the early summer (9th July). The 
participation of the grasses species in the undergrowth mainly depends on the light factor, as well 
as moisture and the amount of nitrogen in soil, it particularly refers to: Deschampsia flexuosa, Ar-
rhenatherum elatius and Poa nemoralis.
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