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Streszczenie: Woj ewództwo opolskie charakteryzuje się występowa n iem dużych
pokładów s kał węglanowy ch. S łużą

one jako surowiec dla prze mysłu cementowowapienniczego. Eksploatacja wapieni wiąże s i ę z ogromnymi przekształcen iami
geomecha nicznymi powierzchni ziemi. Jednym z podstawowych problemów
wynikającyc h z dz iałalno śc i przemy s·łu wapienniczego jest rekultywacja terenów
przekszt ałconyc h . W latach 2000-200 l prowadzone były badan ia dotyczące stanu
zachowania upraw leśnych występującyc h na reku ltywowanych powierzchni ach
'
Sląskich Zakładów Przemys łu Wapienniczego "Opolwap" S.A w Tamowie
Opolskim. Zakres prac obejmował wykonanie inwentaryzacj i drzew oraz
ok reś l enie ich kondycji zdrowotnej. Powierzchnie badawcze wybrano, kierując się
wiekiem i stniejących za drze wień. Wy różniono powierzchnie: jednoroczne, pięcio
letn ie. Na podstawie przeprowadzonych prac stwierdzono d o brą udatność
n astępujących gatunków drzew: robini a akacjowa, jesion wyniosły i olsza czama
na wszystkich analizowanych powierzchniach. Jednocześnie odnotowano ś redn io
dużą i m ałą uda tność gatunków preferowanych w literaturze do zastosowan ia w
reku ltywacj i gnmtów przekształcon ych w wyniku eksploatacj i surowców
w ęg l anowych, jak: klon jawor, dąb czerwony, klon zwyczajny i jarząb pospolity.
Dobór gatu nków zastosowanych w procesie rekultywacji na powierzchniach
wyrobisk Śląsk ich Zakładów Wapienniczych Opolwap S.A. nie został optymalnie
ok reślony.

Key words : reclamation, species sclection, health stale.
Summary: Opole Voivodesh ip is characteri zed by large ca rbonale rock beds

occurring within the area of the region. They have been explo itecł as raw materials
for cemen t-li me incł u s try purposes. However. lime exp loitation is connectecl with
trcJnendous geomorphological reshaping of land surface. Therefore. reclamation
of tra n sformceł areas is the essent ial problem resulting from rhe lime inclustry
activity. Research on the health stale of fo rest crops on rec lai med land surfaces or
the Si les inn Lirne Works ,.Opolwap" S.A. in Tarnów Opolski was carri cd out in
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ycars 2000- 2001 . Thc scopc of thc rcscarch incluclccl thc invcntory- rnaki ng of
trees ancl the csti mation o f thei r health state. Thc investi gated areas were se lected
fo llowi ng plantings age. O nc- year and five-year's old objects were distinguished.
eonsiciering the age di fferenti ation of tree plantings. Results of t he stucly revca led
(l) the highest amount of trccs tak ing root for black locust Robinia pseudoaccacia
L., Europcan ash Fraxinus excelsior L. and black aleter Alnc.ts glutiunosa L. (2) the
medium and low amount of trees taki ng root for sycamore A cer pseudopl atanu s
L.. red oak Querws mbra L.. Norway m:1ple Acer platanordes L .. and mou ntain
ash Sarhus aucupnrin L.. whi ch are known fro m the li terature as the preferential
spccies used el uring the rec lamation of land surfaces transformcel by carbonal e
resource exploitation. Tree species se lecti on appl iecl in thc cxcavation reclamation
of Si lesian Li me W orks .. Opolwap" S. A . has not becn best determined.

WPROWADZENIE

Eksploatacja złóż kopalin powoduj e mgerencję w ś rodowi s ko naturalne i jest
czasowego lub ttw ał e g o znt szczenta niektórych jego elementów.
Pozyskiwanie surowców jest jedn ak k o ni ecz n oś c i ą dl a utrzymania rozwoJU
gospodarczego i społecz n o-cy wili zac yjn ego kraju. W tej sytuacj i konieczne jest, aby
górnictwo s t osowa ło odpowi ednie rozw iązan ia techniczne um oż liwi ające ograniczenie
ujemn ych oddzi aływa t'l na ś rodo wi sk o oraz skutecznie l ikwid ow a ło już wywołane
S7.kody. Jednym z podstawowych sposobów jest rekultywacja terenów pogórni czych.
Przywracani e funkcji uż y tkowyc h gruntom zdegradowanym przy prawidłowo
przeprowadzonej rekultywacji jest praktycznie j edyną mo ż liwośc i ą odzyskania
utraconego areał u gruntów ro lnych i l eś n ych [Dul ewski i Wtorek, 2000).
Minimali zacja skut kó w d zi ał alnośc i gospodarczej staje s ię stopniowo jednym z
n aj ważni ej szych , a zarazem naj trudniejszych zadań ochrony ś rodo wi sk a w Polsce.
Niestety c iąg le bra kuje kompleksowego programu p ozwalającego na rozwi ązan i e tego
problemu . Jedn ym z głównych powodów takiej sytuacji jest ni edos konałość
i stni ejących regulacji, zarówno prawnych, jak też organi zacyjnych i instytucjonalnych,
która uni emoż l iw i a sprawne i ko mpleksowe zarządzanie powi erzchnią ziemi. Podj ęc ie
dzia łm'l zmierzających do ponownego zagospodarowania terenów poprzemysiowych i
ich wykorzystania jest zatem konieczne i zgodne z przyjętą ide ą zrówn oważo n ego
rozwoju kraj u lSiuta, 1999].
Przydatn ość do rekultywacji utworów skalnych występujących na powierzchni
terenów pogórniczych za leży od rodzaju kopaliny, a także od rodzaju s kał nadkładu i
ich kubatury. Tereny po eksploatacji złóż wi ążących m ateriałów budowlanych zalicza
s ię do trudnych i ś r edn io trudnych do rekultywacj i. W wię kszośc i czynnych k opalń
pr ze m ys łu
cementowego i wapienn iczego prowadzona jest wi elopoziomowa
eksploatacj a wg łębna, a na dkł ad jest deponowany na zwałow is kach w ewnętrz nyc h lub
zewn ętrznych. Wielopoziomowy system eksploatacji złoża utrudni a s ukcesywną
rek ultywację wyrobiska [Dwucet, K.rajewski , Wach, 1992, Krza klewski, 1996].
Do nasa d zeń na tyc h terenach n ad ają s i ę przede wszystkim gatun ki drzew wapnolubnych; są to: rob inia akacjowa (Robinia p seccdooccacio L.), brzoza hrodwkowata
( Belltło pen du ło Rorh. ). topola b i a ł a ( Popu/11s a/Iw L. ). modrzew europejski ( Larix
pr zyczy n ą
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decidua Mil/.). klony (A cer sp.). jarząb pospolity (Sorbus attcuparia L.). olsza szara
(Alnus incana Moench. ). Z krzewów najba rdziej przydatna jest czeremcha ame1ykańs ka
(Padus ser(nina Borkh.), która bujnie rośnie, daje pełne zwarcie oraz doskonale spełnia
rolę podszycia. Z innych krzewów wyróżnić na leży: derenia świdwę (Co mus sanguinea
L.), trzmielinę pospolitą (Evonymus europaea L. ), wierzbę iwę (Salix caprea L. ) i głóg
jednoszyjkowy (Crataegus monogyna Jacq.). Wyrobiska wapien ne dobrze
nasłonecznione

doskonale nadają się pod plantacje sadowni cze (orzech włoski , śliwy,
czereśnie) [Baran i Turski, l 997; Murat, 1998].
Celem niniejszej pracy jest ocena stanu zdrowotnego drzew nasadzo nych w Jatac h
1997-200 l, a także trafności doboru gatunkowego w aspekcie warunków siedliskowych
'
na terenie po eksploatacji wapieni przez Sląskie
Zakłady Przemysłu Wapienniczego
"Opolwap" S.A. w Tarnowie Opolskim.
MATERIAŁ Y

l METODY

Założono sześć

powierzchni badawczych, zróżnicowanych wiekowo: poletka I-II
nasadzone w 1997, poletka ITI- V w 1998 i poletko VI w 1999. Zakresem prac obj ęto
szczegółową inwentaryzację przyrodniczą drzewostanu oraz ocenę kondycji zdrowotnej
drzew w latach 2000 i 200 l . Inwentaryzacj ę wykonano na wszystkich badanych
powierzchniach, oznaczając gatunki znajdujące si ę na każdej z nich. Policzono
dokładnie liczbę drzew na leżących do poszczególnych gatunków. Ocenę stanu
zdrowotnego przeprowadzono na poletkach l- Y l w oparciu k l asyfikację Pacyniaka
[Pacyniak, 1992] , zmodyfikowaną na potrzeby pracy.
Klasyfikacja wyróżnia następujące stopnie zdrowotności drzew:
I - drzewa zdrowe, bez żadnych ubytków,
II - drzewa o znikomym stopniu uszkodzenia blaszki l iściowej do s<Vo,
III - drzewa o wy raźnie uszkodzonych blaszkach liściowych od 6 do 15%,
IV - drzewa o częściowo obumierających cienkich gałęziach, uszkod zenia blaszki
liściowej od 16 do 25%,
V - drzewa z obumarłą koroną 26-50% i lekko uszkodzoną kł od ą,
VI - drzewa z obumarłą koroną 51 - 75% i uszkodzoną kłodą,
vn- drzewa z ob umarłą koroną w stopn iu powyżej 75%; w tym także wypady.
Hannonogram prac prowadzonych na obiekcie:
DATA

RODZAJWYKONYWANYCHPRAC

Czerwiec 2000

I nwentaryzacja przyrodnicza na powierzchni ac h l - VI

L ipiec 2000

O cena kondycj i zdro wotnej drzew
'

Czerwiec 200 l

I nwent aryzacja przyrodnicza na powierzchniach l - V

Lipiec 200 l

O cena kondycj i zdrowotnej drzew
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OMOWIENIE WYNIKOW
Powierzchn ia nr l Przeprowadzone badania wykaza ły obecność sześciu
ga tunków drzew. Gatunkami d ominującymi są klon jawor i jarząb pospolity, które
łącznie zajmują 80% powierzchni . Najmniejszy udział na powierzchni nr l ma lipa
drobnolistna zaledwie l ,7% w roku 2000 i l , l % w kolej nym roku b a dań . W roku 200 l
w stosunku do roku poprzedniego, łączny procentowy udział poszczególnych gatunków
zwiększył sią jedynie dla ja rząbu pospoli tego z 33,2% do 34,6%. Pozostałe gatunki
nieznacznie zm niej szyły swój procentowy udział na powierzchni . W ciągu roku liczba
drzew obn iżyła s i ę z 2267 do 2 120 czyli o l 47 sztuk. Najwięcej wypadów zaobserwowano wś ród drzew n a l eżących do gatunku kl on jawor (65 sztuk) i jarząb pospolity (34
sztuk i).
Powierzchnia nr II. Na powierzc hn i nr I1 stwi erdzono występowanie 6-ciu
gatu nk ów drzew. Podob nie jak na powierzchni nr l n ajwiększą dominację wykazują
gatunki ja rząb pospolity i klon jawor. Zaj muj ą one łącznie ponad 80% badanej
powierzchni. Procentowy udział poszczególnych gatunków w roku 200 l zmi eni ł się
ni eznaczni e. Największą zmianę za notowano dla gatunków: ja rząb pospolity, którego
udział na powierzchn i obniżył się o l ,2% i jesion wynio s ły, którego udział na
powierzchni zwiększył s ię o l , l%. Liczba drzew na powierzch ni zmniejszyła się o 86
sztuk.
Powierzchnia nr III. W roku 2000 na powierzchn i nr II I występowały jedynie
trzy gatunki drzew: jarząb pospolity, klon jawor i d ąb czerwony, przy czym klon jawor
zajmowal 46% badanego teren u, ja rząb pospolity 39% a dąb czerwony jedynie l 5%. Z
inwentaryzacji przeprowadzonej w 200 l wynika, że wiosną tego roku dosadzono ok.
360 drze w. V/ prowadzono 5 nowych gatunków: j esion wynios-ły, głóg, czeremcha amerykańsk a, robi nia akacjowa, olsza czarn a. W dalszym c iągu d o minującymi gatunkami
pozosta·ł y k lon jawor i j arząb pospolity, j ednakże ich ł ączny udzi ał na powierzchni
zmniejszył się z 85% do 65%. Z nowych gatu nków wysadzo nych na powierzchni
największy m udz iałem c h a rakteryzują się gatunki olsza czarna 7,5% i czeremcha
amerykańska 7,3%. Niewiele mniej , bo 6,5% zajmuje jesion wyniosły. Pozostałe
drzewa - głóg i robinia akacjowa zaj muj ą łącznie poniżej 4% powierzchni .
Powierzchnia nr IV. Na powierzchni nr IV w roku 2000 zaobserwowano
występowanie czterech ga tunków drzew. Są to: klon jawor, dąb czerwony, jesion
wynios ły , jarząb pospolity. Gatunkiem dominującym jest d ąb czerwony, który zaj muje
prawie 65% badanego terenu. Drugim co do liczno ści gatunkiem w procentowym
pokryci u powierzchni je t jesion wyniosły, ok. 18%. Najmniej liczn ie reprezentowany
jest jarząb pospolity - zaledwie 3% udziału na całej powierzc hni . Rów nież na poletku
nr rv, wios ną 200 1 roku zostały wykonane uzupełnienia wypadów w ilości ok. 600
sztuk drzew. Wprowadzono trzy nowe gatunki : czeremcha a merykańska , robinia
akacjowa , olsza cza rn a. Najwiącej dosadzo no olszy czarn ej - 2 15 sztuk. Najmniej
robinii akacjowej tylko, 3 sztuki , co sprawia, że zajmuje ona < 0,5% opisywanego
terenu. Bardzo znaczni c obn i ży-t si ę procentowy udz i ał d ębu czerwonego, z 65% do
Laledwie l Oo/r. Omaw iana powi erz.c hnia charakteryzuje s i ą dosyć dużym 30% udziałem
jes ionu i o ls;y c7.arncj, a stosunk owo niewielk im " w porów naniu z innymi
powierzchni ami udziedemjarzębu pospolitego (7,5%).
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Powierzchnia nr V. W roku 2000 na powierzchni nr V wyst((powa ły tylko dwa
gatunki drzew: klon jawor i dąb czerwo ny. Klon pokrywał 15% wi<;cej powierzchn i niż
współw yst({pujący z nim dąb czerwony. Wios n ą 200 l ro ku na powierzchni({
wprowadzono 6 nowych gatunków: jesion wyniosły, j arząb pospolity, olsza czarna,
czeremcha amerykańsk a, rob in ia akacjowa, kl on zwyczaj ny. Łącznic dosad7.ono ok . 440
drzew~ W związku z dosadzeniem nowych gatunków obn iży ł się udział procentowy
gatunków już występujących. Lączny udział klonu j awara spadł o ok. l 6%, a dębu aż o
31%. Z nowych gatunków największą powierzchnię zajmuj e jarząb pospoli ty 16,5% i
olsza czarna 15%. Kl on zwyczaj ny i robinia akacjowa pokrywają jedynie 0,6%
badanego terenu.
Powierzchnia nr VI. Inwentaryzacja przeprowadzona w roku 2000 wykazała , i ż
powierzchnia nr VI charakteryzuj e się domi nacj ą dwóch gatunków : klon j awor (prawie
50% udziału) i dąb czerwony (48% udziału) . Klon zwyczajny występuje w ilości 5
sztuk, co w przeliczeniu daje 2,6% pokrycia obserwowanego poletka.

STAN ZACHOWANIA DRZEW
Powierzchnia l. Naj l epszą kondycj ą zdrowotną chara kteryzuje się robinia
akacjowa (91 % zdrowych drzew w roku 2000 i 73% w roku 200 l ). Wśród tego gatunku
odsetek drzew o stopniu uszkodzenia >50 nie zm ien ił się. Stosunkowo dobrą
zdrowotność wykazuje też lipa drobno listna, ok. 50-60% drzew możn a za l iczyć do
zdrowych. Najgorszą kondycję zdrowotną przejawia jarząb pospolity, który na
omawianej powierzchni jest gatunki em dominuj ącym. Równie wyraźn ie pogorszyła s ię
kondycja zdrowot na dębu cze rwonego. W roku 200 l prawie 50% dębów wykazuje
stopień uszkodzenia aparatu asymilacyjnego >50%. Liczba drzew zdrowyc h na poletku
nr l zmniejszyła s ię z 55% do 33%.
Powierzchnia II. Jesion wyn iosły i robin ia akacjowa wykazały najlepszą kondycję
zdrowotną. W przypadku jesionu nie ma drzew o uszkodzeniu wi ększym niż 15%.
Zdecydowanie słabszym stanem zachowania charakteryzuje s i ę gatunek j arząb
pospolity. U 26% przedstawicieli tego gatunku zaobserwowano powyżej 75%
uszkodzeń . Bardzo wyraźnie pogorszyła się zdrowotność gatunku klon zwyczaj ny.
Przybyło drzew o szóstym stopniu uszkodzenia (5 1-75% ).
Powierzchnia III. Badania przeprowadzone w rok u 2000 wyk azały zły stan
zdrowotny drzew zwłaszcza gatunku jarząb pospolity. Zaledwie 26% drzew mieści ło się
w przedziale do 5% uszkodzeń. Wśród drzew zdrowych największy udzia ł miał klon
jawor- 66%. Najgorszą kondycję wykazywał jarząb pospoli ty, gdyż stanowi ł on 78%
całkowitego wypadu drzew, a z 77 sztuk występujących na powierzchni nr lll aż 3 1
wykazywało siódmy stopień uszkodzenia. Dosadzenie ok . 360 drzew m i ało miejsce
wiosną 200 1 roku. Jednak z przeprowadzon ych latem tego samego roku , badań
zdrowotności wynika, że nasadzeni a zostały wykonane nieprawidłowo lub wprowadzone gatunki nie nadają się do rekultywacj i tego obiektu. Procentowy udz iał drzew
najbardziej uszkodzonych wzrósł aż dwukrotnie. Zły stan zdrowotny wykazuje
zwłaszcza czeremcha amerykańska, z 37 sztuk wprowadzonyc h uschło aż l 8. Najlepszą
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wykazuje jesion wyniosły i olsza czarna, jednak zajm uj ą one jedynie 14%
powierzchni .
Powierzchnia IV. Wyniki uzys kane w czas ie inwentary zacj i w 2000 roku
ws k azywały na bardzo zł ą kondycję zd rowotn ą drzew tj. ponad 80% drzew
wykazywało najwyższy , siódmy stop ień uszkodzenia. Jedynie jesion wyniosły charakteryzował się dobrym stanem zachowania, ponad 70% drzew zdrowych. Stosunkowo
dobre wyniki zaobserwowano też u jarzębu pospolitego - wszystkie drzewa zawierały
s i ę w trzecim stopniu uszkodzet'l. U pozostałych dwóch gatunków (tj . dębu czerwonego
i klonu ja wora) zaobserwowano prawie całkowi te ich za marcie. Wi osną 200 l roku na
powierzchnię wprowadzono trzy nowe gatunki: czeremchę amerykańską, robinię
a k acjową, o lszę cza rną. Najlepszą zdrowotnośc i ą w dalszym c iągu charakteryzuje się
jes ion wy niosły, a z gat un ków dosadzonych olsza czarn a i klon jawor. Najgorsze
wyniki zanotowano u gatunków dąb czerwony i robinia akacjowa. Gw ałtowne
pogorszenie kondycj i zaobserwowano też u przedstaw icieli gatunku jarząb pospolity. Z
dosadzonych w iosną 58 sztuk zanotowano aż 28 wypadów. Lącznie wśród
przedstawicieli tego gatunku 52% drzew wykazuje stopień uszkodzenia powyżej 75%.
Powierzchnia V. Z anal izy badań przeprowadzonyc h w roku 2000 wyn ikało, że
57% drzew wykazuje bardzo s ł ab ą k ondycję zdr owotn ą. Szczególni e d uż o egzemplarzy
uszkodzo nych drzew zaobserwowano wśród gatunku d ąb czerwony - 70%. Wiosną
200 l roku dokonano uzupe lnie11, wprowadzając na powierzchnię 6 nowych gatun ków.
Latem 200 l ro ku stwierdzono poprawę kondycji zdrowotnej drzew - 50% drzew
zdrowych i z niewielkimi uszkodzeniami . Z gatunków dosadzonych wiosną najlepszą
k ondycj ę zdrowotną wykazywaly jesion wyn iosły i olsza czarna - ok. 60% drzew
zdrowych. . a.J Więcej drzew zamarłych zanotowano dla gatunku czeremcha
ameryk a1'lska - 42% wypadu ju ż w pierwszym roku nasadzenia.
Powierzchnia VI. Z prze prowadzonych badat'l wynika, że kondycja zdrowotna
clri'.CW na powierzc hni V I jest najgorsza. Drzew zdrowych jest zaledwie 2%, zaś drzew
o siódmym stopn iu uszkodzenia aż 72%. W badanym obiekcie (powierzchnie 1-VI)
naj wi ększe pokrycie powierzchn i teren u z gatunków docelowych zajmuje kl on jawor.
W ciągu roku obserwacj i jego udział zmienia się z 39% do 37%. Ta niewielka zmiana
zw i ązana jest z dosadzeniami w roku 200 l. Podobnie jest w przypadku jarząbu
pospolitego - gatunku fito mclioracyj nego. Stopień pokrycia terenu przez ten gatunek
zmienia s ię z 37% do 34%, lecz był on równ ież dosadzany. Natomiast robinia akacjowa
jako gatunek przedplonowy występuje w obiekcie nielicznie stanowi bowiem 6%
powierzchni w roku 2000 a 4,5% w roku 200 l . Stan zac howania klonu ja wora jest
najlepszy wśród gatun ków docelowych. Drzew zdrowych i uszkodzonych poni żej 5%
La notowano w roku 2000 56% a w 200 l 48%. Natomiast uszkodzonych w stopniu
szóstym i siódmym jest odpowiednio 23% i 20% (rys. l i 2). J arząb pospolity wykazuje
znaczne pogorszenie zdrowotno ści po upływie roku pomimo prowadzonych d osadzeń.
W roku 2000 odnotowano 49% drzew o stopniu uszkodzenia pierwszym i drugim, a w
200 l tyl ko 31%. Wzros la natom iast liczba drzew uszkodzonych w stopniu szóstym i
siódmym z 32 % do 4 1°/t, (rys . 3 i 4) . Kondycja zd rowotna robinii akacjowej jest
znaczni c lepsza. Zanotowano aż 92% drzew zdrowych i o drugim stopniu uszkodzenia
w roku 2000, a 81 % w roku 200 l . Gatunek ten wykaza l równi eż najmn iej szą liczbę
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drzew zamarłych i o szóstym stopniu uszkodzenia - odpowiednio w 2000 roku, 5% a w
2001-8%.
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Rys. l. Stan zdrowotny klonu ja wora (Acer pseudoplatanus L.) na poletkach 1-VI w
roku 2000
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Rys. 2. Stan zdrowotny klonu ja wo ra (Acer pseudoplatanus L.) na poletkach l-VI w
roku 2001
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Rys. 3. Stan zdrowotny jarzębu pospolitego (Sorbus aucuparia L.) na poletkach
I-VI w roku 2000

10%

10%

Rys. 4. Stan zdrowotny jarzębu pospolitego (Sorbus aucuparia L.) na poletkach
1-VI w roku 2001
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PODSUMOWANIE
Pow ierzc hnie najsta rsze 1- 11 wy ka zał y najlepszy stan zachowa nia drzew i wi ęk sze
gatun kowe n i ż pozost a łe po letk a badawcze . Najmniejsze zróżn i co w a ni e
doboru gatunków od notowano na powierzchn i V I, będ ącej n ajmł od szy m nasadzeni em.
Zastosowano tu ty lko trzy gatu nk i d rzew: klon zwyczaj ny , kl o nj awor i d ąb czerwony.
Rekultywacja biolog iczna na badanych powierzchniach należących do Ś ląsk ich
Zakładów Przemysłu Wapienniczego "Opolwap" S.A. nie została wykonana
prawidłowo. Stwi erdza się brak pi el ęgn acj i zadrzewi e ń oraz nieprawi dłowy dobór
gatunkowy materiału
sadzeniowego . Zwraca u wagę zastosowani e małego
zróżnicow ani a gatunkow ego, szczególnie na pow ierzchniach li!- VI , które dosadzo no w
roku 200 l . Stos unki il ośc i o we gatunków przed plo nowyc h, docelo wych i
fitomelioracyjnych są niewłaściwe. Niedostatek jest w idoc zn y w przypadku drzew
przedplonowych o charakterze p ioniers kim. Do gatunków ch a ra kteryzujących s ię
naj lepszą k o ndycj ą zdrowotną na badanych powierzchni ach należą: robinia akacjowa,
jesion wyniosły, o lsza cza rna, klo n jawor i j a rząb pospo li ty. Na leży podkreś l ić , że jawo r
i jarzębina były naj liczni ej reprezentowane w obiekc ie. Ich stan zachowan ia mo ż n a
określi ć j ako zadowal aj ący. W przypadku robinii akacjowej i o lszy czarnej dobra
kondycja zdro wotna pozwala na szersze ic h zas tosowani e na badanym terenie.
zróżn i c owa ni e
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