
Szata roślinna terenów pogórniczych na przykładzie  
rezerwatu przyrody Góra Miedzianka 

 
 

Bartosz Piwowarski 



Oddziaływanie 
człowieka 

 1. Kontekst zagrożeń i zniszczeń 
• tereny poprzemysłowe jako obszary 

zdegradowane, a nawet zagrażające 
życiu i zdrowiu ludzi  

 
2. Kontekst nieświadomego tworzenia  

• natura nie lubi marnotrawstwa 
przestrzeni 

• nowe siedliska  
• nisze (enklawy) dla wielu organizmów  
• Interesujące obiekty badań 

 
3. Kontekst świadomego tworzenia 

• rekultywacja 



Góra  
Miedzianka 
lokalizacja 



Góra Miedzianka 
górnictwo kruszcowe  
(ruda miedzi) 

• udokumentowane informacje sięgają XIII w. 

• w XV w. eksploatacja i przeróbka rud miedzi była 
już mocno zaawansowana 

• pod koniec XVII w. górnictwo na Miedziance 
podupada 

• lata 1949-1954 to ostatni okres działalności 
górniczej na Miedziance 

• 1954 zamknięcie kopalni 

 

 



E. Massalski wspomina wędrówki z K. Kaznowskim z lat 
1925-1939 i w 1962 r. pisze o Górze Miedziance tak: 

„[…] prawie niczego nie znaleźliśmy na […] Miedziance” 

albo: 

„Pustkę Miedzianki ratuje tulący się do jej nagich 
szczytów cenny krzew irgi zwyczajnej, wykorzystując 
szczeliny spękań skały.” 

 

Ostatecznie Massalski podaje występowanie zaledwie 
3-ch gatunków roślin: zapłonki brunatnej Nonnea pulla, 
irgi zwyczajnej Cotoneaster integerrimus i krzyżownicy 
górskiej Polygala amara 

 

Góra Miedzianka 
historia szaty roślinnej 



Nonnea pulla 

Cotoneaster integerrimus 

Polygala amara 



Należy przypuszczać, 
że w latach 40-tych i 
50-tych XX w. 
rozpoczęła się 
ponowna kolonizacja 
Góry Miedzianki przez 
rośliny. 

Współczesny obraz 
roślinności tego terenu 
to efekt procesów 
sukcesji trwających ok. 
60 lat. 
 



Zarządzeniem MLiPD z 5 lipca 1958 r. (MP. 
54/1958, poz. 316) Górę Miedziankę objęto 
ochroną rezerwatową, ustanawiając tutaj rezerwat 
geologiczny ochrony częściowej „Góra 
Miedzianka” o powierzchni 25,00 ha.   

 

Przedmioty ochrony: 
•  pozostałości pierwotnej mineralizacji 

kruszcowej; 

•  pozostałości krasowego złoża rud miedzi; 

•  ślady dawnych robót górniczych; 

•  formy skalnej rzeźby i zjawiska krasowe; 

•  rośliny i zwierzęta.  

 

Góra Miedzianka 
rezerwatem przyrody 





Dziękujemy za uwagę  



Góra Miedzianka 
szata roślinna 

• 9 typów zbiorowisk roślinnych, w tym 4 
jako siedliska przyrodnicze Natura 2000 

 

• 348 gatunków roślin naczyniowych, w 
tym 38 cennych przyrodniczo 

 

• 48 gatunków mszaków (5 wątrobowców i 
43 mchy), w tym 9 cennych przyrodniczo 

 



Zbiorowiska 
naskalne z klasy 
Asplenietea 
rupestria 
 
zanokcica skalna Asplenium trichomanes  

zanokcica murowa Asplenium ruta-muraria 

rojownik pospolity Jovibarba sobolifera  

czosnek skalny Allium montanum  

pajęcznica gałęzista Anthericum ramosum. 

 



Jovibarba sobolifera 

Asplenium ruta-muraria Anthericum ramosum 

Asplenium trichomanes 

Allium montanum 



 



Murawa 
kserotermiczna  
ze związku Cirsio-
Brachypodion 
pinnati 

Aster gawędka Aster amellus 

Zawilec wielkokwiatowy Anemone sylvestris 

Kłosownica pierzasta Brachypodium 
pinnatum 

Głowienka wielkokwiatowa Prunella 
grandiflora 

Dzwonek syberyjski Campanula sibirica 

Goryczuszka orzęsiona Gentianella ciliata 

Wilżyna ciernista Ononis spicata 

 



Anemone sylvestris Campanula sibirica Ononis spinosa Aster amellus 



Eutrofizacja muraw i procesy sukcesyjne 
 



Zbiorowisko 
Juniperus communis 
na murawie 
kserotermicznej 

Zarośla jałowca pospolitego 
o umiarkowanym zwarciu na 
murawach kserotermicznych 



Murawa szczotlichowa 
Spergulo vernalis-
Corynephoretum 

Murawa na luźnych piaskach z dominacją trawy, 
szczotlichy siwej Corynephorus canescens 

 



Ciepłolubne zarośla ze 
związku Berberidion 

Pierwszy etap sukcesji na murawach 
kserotermicznych. 
 
Berberys zwyczajny Berberis vulgaris 
Śliwa tarnina Prunus spinosa 
Szakłak pospolity Rhamnus cathartica 
Dereń świdwa Cornus sanguinea 
Róże Rosa sp. 
Głogi Crataegus sp. 
Ligustr zwyczajny Ligusrum vulgare 
Trzmieliny Euonymus sp. 
 
 
 



Rhamnus cathartica 

Prunus spinosa 

Berberis vulgaris 

Euonymus verrucosus Crataegus monogyna 



Pozostałe typy 
roślinności 

• traworośla 
• sosnowe drzewostany 

zastępcze 
• kompleksy segetalne 
• kompleksy ruderalne 

 



Sosnowe drzewostany zastępcze 

Kompleksy ruderalne 

Traworośla Kompleksy segetalne 





Przemiany roślinności 
Księżycowe Pole wczoraj i dziś 

 

 



Flora 



Zagrożenia 
zewnętrzne 



Ochrona 



Weryfikacja 
granic 



Góra Miedzianka 
bogactwo różnorodności biologicznej 
? 



Kopalnie a ochrona 
przyrody 
 

• Małogoszcz  

• Barcin  



Ilość, czy jakość? 

• jakość ekosystemów 
• różnorodność biologiczna, 

ale właściwa siedliskom 
• niestabilność układów 
• szerokie oddziaływanie 

bezpośrednie i pośrednie 
(np. zmiany stosunków 
wodnych) 
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Dziękuję za uwagę  


