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Abstract. The article presents the results of evaluation of habitat condition 
and the effectiveness of measures taken on the plots purchased as a part of 
the LIFE + Project in the Pieniny National Park between 2014 and 2017. Since 
most of the plots had not been used for a long time, adverse changes in natural 
habitats occurred: numerous expansive species and bushes appeared. After the 
resumption of regular mowing, the species richness has significantly increased. 
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Wstęp

Rozwój i utrzymanie zbiorowisk łąkowych zwią-
zane jest ze specyficznym typem gospodarki 
obejmującej koszenie, nawożenia i wypas. Z tego 
względu zróżnicowanie tego typu siedlisk odzwier-
ciedla nie tylko warunki edaficzne i klimatyczne, 
lecz także formę i intensywność użytkowania, rów-
nież tego historycznego (Michalik 1985; Kornaś, 
Dubiel 1990; Barabasz 1997; Kaźmierczakowa 
i in. 2004; Bator 2005; Mróz 2010). Przemiany 
gospodarcze zachodzące w ciągu ostatnich kilku-
dziesięciu lat na obszarze Pienin i Pienińskiego 
Parku Narodowego (PPN) miały ogromny wpływ 
na obecny stan siedlisk łąkowych. 

Dominujący w latach 70. XX w. zespół 
bogatej ciepłolubnej łąki pienińskiej Anthyllidi- 
Trifolietummontani przekształcił się w zbioro-

wiska o uboższym składzie gatunkowym, w tym 
również w zbiorowiska będące skutkiem suk-
cesji, jak zbiorowiska zaroślowe czy nawet leśne. 
Początkowo intensywne użytkowanie (nawo-
żenie, podsiewanie) spowodowało zanikanie 
gatunków charakterystycznych dla zespołu, przy 
jednoczesnym rozprzestrzenianiu się wysokoplo-
nujących gatunków traw i koniczyny. Z czasem 
brak opłacalności gospodarki rolnej spowodował 
rezygnację z użytkowania wysoko położonych 
polan oraz niżej położonych gruntów ornych. 
Coraz większa sukcesja lasu powodowała frag-
mentację dużych kompleksów łąkowych oraz 
większe uwilgotnienie siedliska. Na nieużytkowa-
nych polanach rozprzestrzeniały się głównie łąki 
ziołoroślowe, a na polach uprawnych zbiorowiska 
Campanula patula-Trisetum flavescens oraz Dac-
tylis glomerata-Poa trivialis. Zespół ciepłolubnej 
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łąki pienińskiej pozostał głównie w miejscach, 
gdzie zachowano dawny sposób użytkowania 
(Wróbel 2003; Zarzycki 2006; Zarzycki, Kaź-
mierczakowa 2007; Pancer-Koteja 2012).

Obecnie jednym z największych problemów 
w utrzymaniu optymalnego stanu siedlisk niele-
śnych poprzez ich jednolite użytkowanie jest duże 
rozdrobnienie działek i własności. Ponad 40% 
gruntów na obszarze Parku to grunty prywatne, 
wspólnotowe lub gminne. W obrębie jednej polany 
znajduje się wiele działek należących do różnych 
właścicieli, którzy coraz częściej zarzucają gospo-
darowanie. Siedliska nieleśne stopniowo zmniej-
szają swój zasięg, a dodatkowo rozwijające się 
na nieużytkach gatunki ekspansywne i inwazyjne 
mają wpływ na sąsiadujące działki. 

W ramach projektu „Natura w mozaice – 
ochrona gatunków i siedlisk w obszarze Pieniny” 
realizowanego w latach 2014–17 w PPN, finan-
sowanego ze środków programu Life, wykupiono 
działki ewidencyjne z ekosystemami łąkowymi, 
z których większość nie była w ostatnim czasie 
użytkowana. Celem wykupu było przywró-
cenie właściwego stanu siedlisk przyrodniczych 
poprzez odpowiednie zabiegi ochronne, związane 
ściśle z prowadzeniem tradycyjnej, ekstensywnej 
gospodarki łąkowej. W trakcie realizacji projektu 
wykupiono 25,40 ha powierzchni z udziałem sie-
dlisk nieleśnych, które objęto różnymi zabiegami, 
jak odkrzaczanie oraz wykaszanie z usunięciem 
zalegającej na nich biomasy.

Celem przeprowadzonej oceny było porów-
nanie stanu siedlisk przyrodniczych przed rozpo-
częciem użytkowania oraz po jego wznowieniu 
i określenie skuteczności podejmowanych działań 
ochronnych. 

Metodyka

Obserwacje i ocenę prowadzono na działkach ewi-
dencyjnych, zgrupowanych w 43 kompleksach, 
z czego 7 kompleksów objęto pełnym rozpozna-
niem, 16 uproszczonym, a 20 jedynie inwenta-
ryzacją gatunków cennych (gatunki specjalnego 
zainteresowania, chronione, zagrożone) oraz 
inwazyjnych obcego pochodzenia (Tab. I). Inwen-
taryzacja gatunków chronionych i inwazyjnych 
odbyła się również na pozostałych kompleksach. 

O tym, które kompleksy i jakim rodzajem obser-
wacji będą objęte, decydowali pracownicy PPN. 
Zwykle większe kompleksy wybierane były 
do pełnej lub uproszczonej oceny, a mniejsze 
tylko wciągano do inwentaryzacji. W dalszej 
części opracowania każdy kompleks wykupio-
nych działek ewidencyjnych, objętych rozpozna-
niem, będzie określany terminem „działka”.

Stan siedliska na poszczególnych komplek-
sach oceniono według metodyki Generalnego 
Inspektoratu Ochrony Środowiska, zawartej 
w przewodniku metodycznym (Mróz 2010). 

Na każdej działce, objętej pełną i uproszczoną 
oceną, wyznaczano transekt o powierzchni 0,2 ha 
i wymiarach 10 × 200 m, obejmujący najbardziej 
reprezentatywne dla danej działki płaty siedliska. 
Na działkach objętych pełną oceną wykonano 
dodatkowo trzy zdjęcia fitosocjologiczne metodą 
Brauna-Blanqueta (25 m2). W zależności od daty 
wykupienia danej działki, transekty były pod-
dane obserwacjom przed ponownym włącze-
niem do użytkowania – rok po przystąpieniu 
do użytkowania oraz dwa lub trzy lata po zabiegu. 
Przy tak krótkim czasie trwania projektu, żeby 
wychwycić zmiany wywołane wpływem wyko-
nanych zabiegów, skupiono się na ocenie sie-
dliska przed przystąpieniem do użytkowania oraz 
po wykonaniu ostatnich zabiegów. 

Zgodnie z przyjętą metodyką, na ocenę ogólną 
stanu siedliska wpływają dwa parametry: „spe-
cyficzna struktura i funkcje” oraz „perspektywy 
ochrony siedliska”. Ocena pierwszego z nich 
jest wypadkową poszczególnych wskaźników 

Tabela I. Zestawienie działek w pełnym cyklu obserwacji
Table I. Set of the plots in the full observation cycle

Zakres oceny 
Scope of the assesment
 

Rok włączenia w cykl 
obserwacji / rozpoznania
Year of the observation / 

diagnosis cycle

20
14

20
15

20
16

20
17 Łącznie 

Total 

Pełny / Full 3 1 2 1 7

Uproszczony / Simplified 6 7 1 2 16

Inwentaryzacja gatunków 
Stocktake of species 5 5 5 5 20

Łącznie / Total 43
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przypisanych dla konkretnego siedliska według 
kryteriów Natura 2000. Trzy wskaźniki tzw. 
kardynalne (gatunki charakterystyczne, gatunki 
ekspansywne i ekspansja krzewów i podrostów 
drzew) mają największy wpływ na ocenę koń-
cową parametru. Drugi parametr związany jest 
z oddziaływaniami i zagrożeniami mającymi 
wpływ na dane siedlisko, które mogą decydować 
o jego utrzymaniu. Ocenę nadaje się w trzystop-
niowej skali: FV – stan właściwy, U1 – stan nie-
zadowalający i U2 – stan zły. 

Większość kompleksów zlokalizowanych było 
w rejonie Wielkiego Załonia, Krasu, Zapulsztynia, 
Łazów oraz Nowej Góry (Ryc. 1).

stan siedlisk przed rozpoczęciem 
użytkoWania

Na wszystkich działkach objętych pełnym i uprosz-
czonym monitoringiem badano siedlisko łąki 
świeżej: 6520 – górskie łąki konietlicowe i mie-
tlicowe użytkowane ekstensywnie ze związku 
Polygono-Trisetion i Arrhenatherion oraz 6510 
– ekstensywnie użytkowane niżowe łąki świeże 
ze związku Arrhenatherion.

Najbardziej rozpowszechnionymi zbioro-
wiskami, dominującymi na niemal wszystkich 

działkach, były zbiorowiska dzwonka rozpierz-
chłego i konietlicy łąkowej Campanula patula-Tri-
setum flavescens oraz zespół mieczyka i mietlicy 
pospolitej Gladiolo-Agrostietum capillaris. Spo-
śród ocenianych łąk 16 zakwalifikowano do łąk 
konietlicowych ze związku Polygono-Trisetion, 
6 do rajgrasowych ze związku Arrhenatherion, 
a na jednej nie stwierdzono siedliska objętego 
badaniami. 

Łąki konietlicowe były w większości typowo 
wykształcone z licznymi gatunkami charaktery-
stycznymi (Fot. 1, 2), jedynie na działkach zlo-
kalizowanych na Łazach stwierdzono kadłubowe 
postacie zbiorowiska. Były to łąki intensywnie 
użytkowane pastwiskowo, przez co ich skład 
gatunkowy był mocno przekształcony.

Łąki rajgrasowe zidentyfikowano jedynie 
w rejonie Krasu, w dolinie Dunajca. Były to zbio-
rowiska raczej ubogie gatunkowo z dużym udzia-
łem rajgrasu wyniosłego Arrhenatherum elatius 
oraz licznymi gatunkami ekspansywnymi. Działka 
Nad Stusem oraz działki w rejonie Za pulsztynia 
miały cechy pośrednie między niżowymi łąkami 
rajgrasowymi a typowo wykształconymi łąkami 
konietlicowymi. Na wszystkich działkach, rów-
nież tych objętych jedynie inwentaryzacją gatun-
ków, stwierdzono liczne fragmenty suchej łąki 

Ryc. 1. Rozmieszczenie działek objętych monitoringiem
Fig. 1. Spatial distribution of monitored plots
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Fot. 1. Wiosenny aspekt zbiorowisk roślinnych siedliska 6520 – górskie łąki konietlicowe i mietlicowe użytkowane ekstensywnie 
ze związku Polygono-Trisetion i Arrhenatherion z kwitnącym Orchis mascula 
Phot. 1. Spring view of mountain oat grass and common bent meadows used extensively of the combination of Polygono-Trisetion 
and Arrhenatherion with a blossoming Orchis mascula (plant communities 6520)

Fot. 2. Letni aspekt zbiorowisk roślinnych siedliska 6520 – górskie łąki konietlicowe i mietlicowe użytkowane ekstensywnie 
ze związku Polygono-Trisetion i Arrhenatherion z kwitnącym Gladiolus imbricatus
Phot. 2. Summer view of mountain oat grass and common bent meadows used extensively of the combination of Polygono-
Trisetion and Arrhenatherion with a blossoming Orchis mascula  (plant communities 6520)
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pienińskiej Anthyllidi-Trifolietum montani, a także 
fragmenty łąki wilgotnej ze związku Calthion pa-
lustris, młaki niskoturzycowej oraz szuwaru wiel-
koturzycowego. 

Większość zbiorowisk charakteryzowała 
się dużym bogactwem gatunkowym. Średnia 
liczba gatunków w zdjęciu fitosocjologicznym 
wynosiła 30. Płaty siedliska objęte oceną były 
w miarę jednorodne, a nieznaczna fragmen-
tacja wynikała jedynie z ukształtowania terenu. 
Na wykupionych działkach liczne były gatunki 
charakterystyczne. Średnio przed użytkowa-
niem odnotowano 6,6 gatunków na transekcie. 
Najczęściej (blisko 100% działek) stwierdzano 
występowanie dzwonka rozpierzchłego Campa-
nula patula. Niemal równie często (ponad 80%, 

czyli 18 działek) obserwowano konietlicę łąkową 
Trisetum flavescens, przytulię pospolitą Galium 
mollugo oraz rajgrasa wyniosłego Arrhenatherum 
elatius. Częste również były: kozibród łąkowy 
Tragopogon orientalis, świerzbnica polna Knautia 
arvensis, pępawa dwuletnia Crepis biennis oraz 
przywrotniki Alchemilla sp. Na pojedynczych 
działkach notowano gatunki: przelot pospolity 
Anthyllis vulneraria, jarzmianka większa Astrantia 
major, rzeżusznik Hallera  Cardaminopsis hal-
leri, bodziszek łąkowy Geranium pratense oraz 
kminek pospolity Carum carvi.

Wśród gatunków dominujących na ponad 
80% transektów (18 działek) wystąpiły: mie-
tlica pospolita Agrostis capillaris oraz rajgras 
wyniosły Arrhenatherum elatius (Ryc. 2). Przed 

Ryc. 2. Występowanie taksonów wskaźnika „gatunki dominujące” na transektach badawczych w pierwszym i ostatnim roku 
monitoringu: FV – stan właściwy, U1 – stan niezadowalający i U2 – stan zły
Fig. 2. Occurrence of particular dominant plant species on research plots during the first and last year of monitoring: FV – favour-
able, U1 – Unfavourable-Inadequate and U2 – Unfavourable – Poor
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przystąpieniem do koszenia obserwowano rów-
nież często gatunki: świerząbek korzenny Cha-
erophyllum aromaticum, dziurawiec czteroboczny 
Hypericum maculatum oraz biedrzeniec większy 
Pimpinella major. Cechą wspólną niemal wszyst-
kich płatów siedliska był duży udział w składzie 
gatunkowym rajgrasu wyniosłego Arrhenatherum 
elatius w pierwszym roku obserwacji. Powodem 
takiego stanu był długotrwały brak użytkowania 
działek w przeszłości. Po zaniechaniu użytko-
wania, na łąkach zaczęła odkładać się znaczna 
ilość materii organicznej, co sprzyjało rozwojowi 
nie tylko roślinności ziołoroślowej, ale także 
 rajgrasu.

Na monitorowanych działkach, również 
tych objętych jedynie inwentaryzacją gatunków, 
rzadko notowano gatunki inwazyjne. Wystę-
powały one głównie w rejonie Krasu, gdzie 
stwierdzono gatunki: przymiotno białe Erigeron 
annuus, chrzan pospolity Armoraciarus ticana 
i nawłoć kanadyjską Solidago canadensis. Poje-
dyncze gatunki inwazyjne zaobserwowano rów-
nież na działkach na Łazach. Na jednej działce 
na Wielkim Załoniu stwierdzono niecierpka drob-
nokwiatowego Impatiens parviflora. 

W ocenianych płatach roślinnych liczne były 
gatunki ekspansywne. Największy udział w skła-
dzie gatunkowym miał świerząbek korzenny Cha-
erophyllum aromaticum, dziurawiec czteroboczny 
Hypericum maculatum oraz pokrzywa zwyczajna 
Urtica dioica. Uznano również za ekspansywne 
gatunki: biedrzeniec większy Pimpinella major, 
malina właściwa Rubus idaeus, pięciornik gęsi 
Potentilla anserina, tojeść pospolita Lysimachia 
vulgaris, ostrożeń polny Cirsium arvense, przytulia 
czepna Galium aparine, podagrycznik pospolity 
Aegopodium podagraria, trybula leśna Anthri-
scus sylvestris, perz właściwy Elymus repens oraz 
sadziec konopiasty Eupatorium cannabinum. 

Na ocenianych działkach stwierdzono także 
gatunki chronione. Średnio notowano 2,3 gatunki 
na transekcie. Najczęściej obserwowano pier-
wiosnkę wyniosłą Primula elatior oraz mieczyka 
dachówkowatego Gladiolus imbricatus (blisko 
70% działek – 15). Częsty był również mech fał-
downik nastroszony Rhytidiadelphus squarrosus. 
Trzy wyżej wymienione gatunki powszechnie 
notowano także na działkach objętych jedynie 

inwentaryzacją. Pozostałe gatunki, jakie ziden-
tyfikowano, to: listera jajowata Listera ovata, 
kukułka szerokolistna Dacthylorhiza majalis, 
gółka długoostrogowa Gymnadenia conopsea, 
goryczka trojeściowa Gentiana asclepiadea, pod-
kolan biały Platanthera bifolia, storczyk męski 
Orchis mascula, ciemiężyca zielona Veratrum 
lobelianum, storczyca kulista Traunsteinera glo-
bosa, kukułka Fuchsa Dactylorhiza fuchsie oraz 
zaraza przytuliowa Orobanche caryophyllacea. 
Jedynie na Łazach, gdzie wcześniej prowadzony 
był intensywny wypas oraz na dwóch działkach 
z Krasu z dominacją gatunków ekspansywnych 
w runi, nie stwierdzono żadnych taksonów chro-
nionych.

Podczas rozpoznania przeprowadzonego przed 
wykonaniem pierwszego koszenia, na siedmiu 
działkach stwierdzono duże zwarcie krzewów 
i pojedyncze okazy młodych drzew. Najczęściej 
odnotowywano na nich różę Rosa sp., tarninę 
Prunus spinosa, malinę właściwą Rubus idaeus, 
wierzbę iwę Salix caprea, głóg Crataegus sp., 
kalinę koralową Viburnum opulus oraz klon jawor 
Acer pseudoplatanus. Trzy pierwsze gatunki zaj-
mowały największą powierzchnię. Przed roz-
poczęciem użytkowania również na siedmiu 
działkach stwierdzono zalegającą nekromasę 
(wojłok). Grubość wojłoku zawierała się w prze-
dziale od 0,2 cm do 2,5 cm.

stan siedlisk po Wykonaniu zabiegóW 

Analizując oceny poszczególnych wskaź-
ników, stan siedliska po przywróceniu użytko-
wania w kolejnych terminach obserwacji ulegał 
poprawie (Ryc. 3). 

Na większości ocenianych działek stwierdzić 
można było obecność „siedlisk naturowych”. 
Jedynie niewielkie fragmenty działek stanowiły 
zakrzaczenia lub siedliska niespełniające kryte-
riów siedlisk Natura 2000. Przed rozpoczęciem 
użytkowania udział siedliska na powierzchni 
wyznaczonych transektów wynosił średnio 
91%, a w rok po przywróceniu koszenia wzrósł 
niemal o 3%, utrzymując się w kolejnych latach 
na podobnym poziomie.

Wskaźnik „bogactwo gatunkowe” oceniony 
był tylko na łąkach tych działek, które objęto 
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pełnym rozpoznaniem. Określa on średnią 
liczbę gatunków z trzech zdjęć fitosocjologicz-
nych wykonywanych na transekcie. Większość 
zbiorowisk monitorowanych działek charakte-
ryzowała się dużym bogactwem gatunkowym 
po przywróceniu użytkowania – średnio 36,3 
gatunku na zdjęcie fitosocjologiczne. Nie jest 
to jednak dużo, gdyż łąki pienińskie użytkowane 
od wielu lat w ramach działań ochronnych PPN 
mogą osiągać nawet dwa razy więcej gatunków 
w zdjęciu (Wróbel 2007). Na uwagę zasługuję 
jednak fakt, że po przywróceniu koszenia obser-
wuje się zwiększanie liczby gatunków. W przy-
padku wskaźnika „gatunki charakterystyczne”, 
przed przywróceniem koszenia na działkach, 
widoczny był większy udział rajgrasu oraz przy-
tulii właściwej Galium verum. Po wprowadzeniu 
użytkowania ich udział malał, a zwiększał się 
konietlicy łąkowej. Trzy lata po ponownym roz-
poczęciu koszenia, na blisko 30% działek (6), 
notowano niezauważone wcześniej dwa gatunki 
związane ze zbiorowiskami łąki konietlicowej: 
pępawę miękką Crepis mollis oraz jaskra wielo-
kwiatowego Ranunculus polyanthemos. Znaczne 
pokrycie jaskra, który jest gatunkiem wyróżnia-
jącym dla ciepłolubnej łąki pienińskiej, zostało 
stwierdzone również na stałych powierzchniach 
monitoringowych zbiorowiska (Wróbel 2007). 

Skład gatunkowy ocenianych siedlisk przy-
rodniczych z roku na rok ulegał poprawie, 
a w ostatnim cyklu obserwacji na ponad 40% 

działek (9) wskaźnik „gatunki dominujące” uzy-
skał ocenę FV (Ryc. 3), jednak w tak krótkim 
czasie trwania projektu na większości działek 
utrzymywały się jeszcze gatunki wskazujące 
na niekorzystny stan siedliska. W runi znacznie 
mniejszy udział miały gatunki ekspansywne oraz 
rajgras wyniosły, częściej natomiast gatunkami 
dominującymi były: konietlica łąkowa Trisetum 
flavescens, koniczyna pogięta Trifolium medium, 
koniczyna biała Trifolium repens, koniczyna 
łąkowa Trifolium pratense, wiechlina zwyczajna 
Poa trivialis oraz kłosówka wełnista Holcus 
lanatus (Ryc. 2). Mniejszy udział wysokich bylin, 
takich jak świerząbek korzenny czy biedrzeniec 
większy, wpływał na dalszą zmianę składu gatun-
kowego. Zwiększyły swój udział gatunki nisko-
darniowe i światłolubne, jak koniczyny oraz 
pozostałe gatunki traw. Znaczny udział koniczyn 
na powierzchniach koszonych był obserwowany 
również w badaniach Szarego (2014). Wystę-
powanie wiechliny zwyczajnej wywołane było 
brakiem użytkowania (Wróbel 2007). Prawdopo-
dobnie wiechlina i kłosówka, które są związane 
z siedliskami wilgotniejszymi, w tak krótkim 
czasie badania przy jednoczesnym rozluźnieniu 
runi, chwilowo zwiększyły swoją liczebność. 
Udział tych gatunków w kolejnych latach może 
się zmniejszać. 

Odmienny skład gatunkowy miały zbioro-
wiska na działkach o różnym sposobie użytko-
wania w przeszłości. Działki na Łazach były 

Ryc. 3. Udział ocen dla poszczególnych wskaźników w kolejnych latach
Fig. 3. Percentage share of the assessments for the individual indicators in the consecutive years
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użytkowane pastwiskowo. Przed wprowadze-
niem koszenia ruń była na nich w dużej mierze 
zgryzana, a wśród gatunków występowały 
głównie te związane z pastwiskami: koniczyna 
biała Trifolium repens i życica trwała Lolium 
perenne. W następnym roku działki zostały ogro-
dzone, a ruń zaczęła odrastać. Podczas kolej-
nych obserwacji stwierdzono zmniejszający się 
udział gatunków pastwiskowych, a skład gatun-
kowy coraz bardziej był zbliżony do typowego 
składu gatunkowego zbiorowisk ze związków 
Polygono-Trisetion i Arrhenatherion elatioris. 
Odmienny charakter miały również działki znaj-
dujące się na Zapulsztyniu, które kiedyś były 
polami ornymi. Charakteryzowały się one dużym 
udziałem gatunków bobowatych jak: wyka ptasia 
Vicia cracca, lucerna nerkowata Medicago lupu-
lina, lucerna sierpowata Medicago falcata oraz 
gatunków ciepłolubnych jak: lebiodka pospolita 
Origanum vulgare, chaber driakiewnik Centaurea 
scabiosa, szałwia okręgowa Salvia verticillata, 
cieciorka pstra Coronilla varia czy chroniona 
goryczka krzyżowa Gentiana cruciata.

Na wszystkich działkach, na których odno-
towano gatunki inwazyjne przed przywróceniem 
koszenia, stwierdzono je również w ostatnim 
cyklu obserwacji, a więc po wprowadzeniu regu-
larnego, ekstensywnego użytkowania kośnego. 
Porównując działki nieużytkowane z sąsiadują-
cymi działkami koszonymi objętymi projektem, 
zaobserwować można znacznie większy udział 
tych gatunków na łąkach wyłączonych z użytko-
wania. Taka sytuacja ma miejsce np. w przypadku 
chrzanu pospolitego w rejonie Krasu. Utrzy-
manie koszenia w znacznej mierze ogranicza 
rozprzestrzenianie się gatunków obcych, jednak 
do całkowitego wyeliminowania ich ze składu 
gatunkowego potrzeba dłuższego czasu lub wpro-
wadzenia koszenia dwa razy w roku.

W ostatnim roku realizacji projektu pokrycie 
gatunków ekspansywnych zmniejszyło się niemal 
trzykrotnie (Ryc. 2, Fot. 3, 4). Zauważalna była 
różnica w udziale gatunków ekspansywnych 
na Krasie i Wielkim Załoniu. Na Krasie, w miejscu 
pól uprawnych, obficie występowała pokrzywa 
a na Wielkim Załoniu świerząbek korzenny. 

Po przywróceniu użytkowania łąk, krzewy 
oraz podrosty zostały niemal całkowicie wyeli-

minowane. Jedynie na dwóch działkach pojawił 
się ponownie nalot tarniny, co sugeruje koniecz-
ność dalszego corocznego użytkowania kośnego. 
Ponowne wprowadzenie regularnego koszenia 
i zbioru biomasy spowodowało zanik lub znaczne 
ograniczenie występowania wojłoku zalegającego 
na powierzchni gleby (Ryc. 3). 

Stan większości siedlisk, oceniony za pomocą 
parametru „ocena ogólna” (Ryc. 4), na działkach 
przed przywróceniem na nich użytkowania, 

oceniono jako zły. Po rozpoczęciu regularnego 
koszenia udział takich siedlisk zmalał do 25%. 
Trzy lata użytkowania to zbyt mało czasu, żeby 
stan siedliska na wszystkich działkach oceniony 
został na „właściwy”, jednak już w tak krótkim 
czasie, z roku na rok, widoczna była znacząca 
poprawa. Rok po zabiegu stan siedlisk na czterech 
działkach oceniono wyżej, a po dwóch i trzech 
latach liczba działek z widoczną poprawą stanu 
siedliska wzrosła do 11. Na jednej łące rajgrasowej, 
po trzech latach, stan siedliska oceniono nawet 
jako właściwy, dając ocenę „FV”. Największy 
wpływ na ocenę parametru „ocena ogólna” miał 
wskaźnik „gatunki ekspansywne”. Parametr 
„perspektywy ochrony siedliska” na wszystkich 
działkach i w każdym roku prowadzenia obser-
wacji oceniano jako właściwy (FV) zakładając, 
że po wykupieniu ich przez PPN będą co roku 
ekstensywnie koszone, co pozwoli na utrzymanie 
właściwego stanu siedliska.

Ryc. 4. Udział stanu siedlisk na ocenianych działkach 
w kolejnych latach pod względem parametru „ocena ogólna”: 
FV – stan właściwy, U1 – stan niezadowalający i U2 – stan zły
Fig. 4. The share of habitat status on the assessed plots in 
the consecutive years according to the “general assessment” 
parameter: FV – favourable, U1 – Unfavourable-Inadequate 
and U2 – Unfavourable – Poor
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Fot. 3. Stan łąki w 2014 r. z licznymi gatunkami ekspansywnymi pokrywającymi dużą powierzchnię działki
Phot. 3. The state of the meadow in 2014 with numerous expansive species covering a large plot area

Fot. 4. Ta sama łąka w 2017 roku po przywróceniu użytkowania – skuteczna eliminacja gatunków ekspansywnych
Phot. 4. The same meadow in 2017 after restoration – effective elimination of the expansive species
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podsumoWanie 

Ocenę stanu zachowania siedlisk łąkowych 
na wykupionych działkach prowadzono w latach 
2014–17. Najbardziej widocznym efektem nie-
korzystnych zmian, zachodzących w siedliskach 
przyrodniczych na nieużytkowanych działkach, 
były liczne i obficie występujące gatunki ekspan-
sywne, będące często gatunkami dominującymi. 
Gatunki inwazyjne, w roku poprzedzającym 
przywrócenie koszenia, notowano na analizowa-
nych działkach rzadko i stan ten utrzymywał się 
w kolejnych latach obserwacji (2015–17). Na zły 
stan siedlisk łąkowych przed koszeniem wskazy-
wała również obecność krzewów i nalotów drzew 
oraz nagromadzenie wojłoku. 

Mimo złego stanu siedliska przyrodniczego, 
ocenianego podczas pierwszego monitorigu, 
na zdecydowanej większości działek odnoto-
wano liczne gatunki chronione, charakterystyczne 
i wyróżniające dla łąk Polygono-Trisetion oraz 
Arrhenatherion. 

Przed rozpoczęciem koszenia na większości 
działek dużym pokryciem charakteryzował się 
rajgras wyniosły, którego rozwojowi sprzyjała 
zalegająca biomasa. Po przywróceniu użytko-
wania pokrycie rajgrasu znacznie się zmniejszyło, 
a jednocześnie zwiększył się udział konietlicy 
łąkowej oraz wiechliny zwyczajnej.

Na skład gatunkowy siedlisk przyrodniczych 
miała również wpływ historia użytkowania 
poszczególnych działek. Łąki na Łazach wcze-
śniej użytkowane były jako pastwisko i były 
najbardziej ubogie gatunkowo. Łąki na Krasie, 
zwłaszcza niżej położone, były polami ornymi, 
dlatego głównie na nie wkroczyły gatunki inwa-
zyjne. Na tych działkach, również w wielu 
miejscach, dominowała pokrzywa, co świadczy 
o długim ich odłogowaniu. Na wyżej położonych 
łąkach na Wielkim Załoniu zaprzestano koszenia, 
przez co rozwinęły się na nich gatunki ziołoro-
ślowe jak: świerząbek korzenny, biedrzeniec 
większy i dziurawiec czteroboczny. 

Po wprowadzeniu regularnego koszenia, już 
w tak krótkim czasie zaszły korzystne zmiany 
w siedliskach przyrodniczych: zmniejszył się 
udział gatunków ekspansywnych, niemal cał-
kowicie wyeliminowano wkraczające krzewy 

i podrosty drzew oraz nigdzie nie zanotowano 
zalegającej materii organicznej. 
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summary

The objective of the assessment was to compare 
the status of natural habitats before and after 
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introduction of mowing, in order to determine the 
effectiveness of undertaken protective measures. 
The survey took place in the plots that were 
grouped in 43 complexes (Tab. I). The condition 
of habitat on individual complexes was classified 
according to the methodology of the Chief 
Inspectorate of Environmental Protection. Most of 
the complexes were located in the area of Wielkie 
Załonie, Kras, Zapulsztynie, Łazy and Nowa Góra 
(Fig. 1). The habitats of the mountain mesotrophic 
grasslands: Polygono-Trisetion and Arrhenathe-
rion were examined on all the plots covered 
by the full and simplified diagnosis. The most 
widespread plant communities, that dominated 
almost all plots, were Campanula patula-Trise-
tumflavescens and Gladiolo-Agrostietumcapil-
laris (Phot. 1, 2). The condition of most of the 

habitats during the first survey cycle was assessed 
as unfavourable-bad (Fig. 4). The most visible 
effect of the adverse changes was the fact that 
there were numerous expansive species, bushes 
and dry grass biomass in the habitat plots (Phot. 3). 
In spite of that, many protected and characteristic 
species for mountain mesotrophic grasslands were 
noted, what indicates a high potential of the newly 
bought plots. After the introduction of annual 
mowing, the species richness has significantly 
increased (Phot. 4): the share of expansive 
species has decreased (Fig. 2), bushes have 
been eliminated, and no organic matter has been 
found anywhere (Fig. 3). There was also a higher 
number of species in the phytosociological releves 
– mainly photophilous and low.


