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Ocena stanu zachowania ekosystemów leśnych 
na obszarach wykupionych przez Pieniński Park 

Narodowy − wyniki monitoringu

Assessment of the condition of forest ecosystems on purchased plots of land 
in the Pieniny National Park  – the results of the monitoring
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Abstract. The paper presents assumptions and results of environmental 
monitoring carried out in the period 2014–2017 on 58 forest plots bought 
by the Pieniny National Park within the project “LIFE Pieniny PL” entitled 
“Nature mosaic – species and habitat protection in the Pieniny area”, co-funded 
by European Commision financial instrument LIFE+, the National Fund for 
Environmental Protection and Water Management and the Pieniny National 
Park. The objective of the monitoring was to identify the baseline state of forest 
habitats and to capture the ongoing changes in the course of a few subsequent 
years, then to identify threats and environmental impact and finally to come 
forward with proposals to protect or improve the habitat conditions. The 
guidelines of Polish General Inspectorate for Environmental Protection were 
adopted to assess the quality of habitat on the plots. The guidelines specify in 
detail principles and methods for forest habitat monitoring.
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WproWadzenie

Zróżnicowanie własności gruntów na obszarach 
chronionych stwarza pewne ograniczenia w sku
tecznej ochronie zasobów przyrodniczych. Niemal 
regułą jest, że na obszarach chronionych, na któ
rych istnieje własność prywatna, dochodzi do sytu
acji konfliktowych, często uniemożliwiających 
podejmowanie optymalnych działań w realizacji 
celów ochrony przyrody. W szczególnie trudnej 
sytuacji są te parki narodowe, w których – oprócz 
dużego udziału gruntów prywatnych, znajdujących 

się w ich granicach – występuje rozdrobnienie 
działek. Mając na względzie powyższe uwagi, 
kluczowym działaniem w zakresie zapewnienia 
odpowiedniej ochrony zasobów przyrodniczych 
jest wykup gruntów znajdujących się w granicach 
obszarów chronionych. Jest to warunek możli
wości prowadzenia skutecznych i adekwatnych 
działań w odniesieniu do przedmiotu ochrony. 

Stan rozpoznania zasobów przyrodniczych 
na gruntach prywatnych jest z reguły mniejszy niż 
na działkach Skarbu Państwa. Dlatego ważnym 
działaniem, po wykupie działek prywatnych 
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i włączeniu ich w grunty znajdujące się w zarzą
dzie parku narodowego, pozostaje przeprowa
dzenie szczegółowej inwentaryzacji siedlisk 
i gatunków. Działki prywatne przed wykupem 
zazwyczaj nie znajdują się w reżimie użytko
wania, ukierunkowanym na ochronę zasobów 
przyrodniczych, dlatego stan zachowania ekosys
temów na ogół jest zły i wymaga podejmowania 
np. działań renaturyzacyjnych. Dlatego też dobrą 
praktyką podczas wykupywania działek prywat
nych powinno być zaplanowanie i wdrożenie 
systemu oceny stanu zachowania zasobów przy
rodniczych, zaplanowanie i wdrożenie działań 
z zakresu ochrony czynnej, a następnie monito
rowania zachodzących zmian.

Realizowany w Pienińskim Parku Narodowym 
(PPN) projekt Natura w mozaice – ochrona 
gatunków i siedlisk w obszarze Pieniny, finanso
wany w ramach programu Life+, ukierunkowany 
był na podjęcie kompleksowych działań w zakresie 
ochrony zasobów przyrodniczych Parku. Jednym 
z kluczowych elementów projektu był wykup pry
watnych działek leśnych i łąkowych, na których 
realizowano cele o charakterze monitoringowym: 
identyfikację siedlisk przyrodniczych wraz z oceną 

ich stanu, identyfikację zagrożeń siedlisk przy
rodniczych i oddziaływań, analizę zmian stwier
dzanych w kolejnych terminach obserwacji oraz 
wskazywanie działań mitygujących.

Metodyka

Rozpoznanie i ocenę prowadzono w 58 komplek
sach działek leśnych (składających się z od 1 do 8 
działek ewidencyjnych wskazanych przez PPN) 
wykupionych w latach 2014–17 w ramach pro
jektu. Kompleksy działek rozmieszczone są 
w dużym rozproszeniu na całym obszarze Parku 
(Ryc. 1) i zajmują łącznie ok. 20,30 ha. 

Wykupione kompleksy działek zostały podzie
lone na trzy grupy, w zależności od zakresu 
prowadzonego rozpoznania. Pierwszą grupę 
(5 kompleksów) stanowiły najbardziej warto
ściowe i największe fragmenty lasów, na których 
przeprowadzono obserwacje i ocenę według szcze
gółowych wytycznych Generalnego Inspektoratu 
Ochrony Środowiska zawartych w Przewodniku 
metodycznym. Monitoring siedlisk przyrodniczych, 
części I-IV (Mróz 2010–2015), gdzie określono 
sposoby i kryteria oceny zbiorowisk leśnych. 

Ryc. 1. Rozmieszczenie monitorowanych działek leśnych. A – monitoring pełny, B – monitoring uproszczony, C – inwentaryzacja 
rzadkich i inwazyjnych gatunków, D – obszar PPN, E – otulina Parku
Fig. 1. Distribution of investigated forest plots. A – full monitoring, B – simplified monitoring, C – inventories of rare and 
invasive species, D – territory of the Pieniny National Park, E – buffer zone
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Tym samym, w reprezentatywnych fragmentach 
kompleksów działek, lokalizowany był transekt 
o powierzchni 0,2 ha, w granicach którego wyko
nywano trzy zdjęcia fitosocjologiczne metodą 
Braun-Blanqueta, a następnie dokonywano oceny 
jakościowej zestawu wskaźników i parametrów 
charakterystycznych dla stwierdzonego siedliska, 
identyfikowane były korzystne bądź niekorzystne 
oddziaływania, wyszczególniano zagrożone 
i chronione składniki flory i mykobioty oraz 
wskazywano perspektywy ochrony. Ostatnim ele
mentem procedury było określenie oceny ogólnej 
stanu siedliska przyrodniczego. Drugą grupę sta
nowiło 13 kompleksów działek objętych monito
ringiem uproszczonym. Przeprowadzono na nich 
uproszczoną ocenę (bez wykonania zdjęć fitoso
cjologicznych). W przypadku trzeciej grupy kom
pleksów działek (40) zakres rozpoznania i oceny 
ograniczał się do inwentaryzacji gatunków rzad
kich, zagrożonych i inwazyjnych oraz do ogólnej 
eksperckiej oceny stanu zachowania siedliska. 

W celu szczegółowej inwenataryzacji, a także 
obserwacji prawdopodobnych zmian, na każdej 
z wykupionych działek obserwacje w zakre
sie zgodnym z opisanym wyżej schematem 

powtarzano w kolejnym roku oraz w trzy lata 
po wykupie. Rozpoznanie i ocenę wykonano 
w okresie 2014–17, przy czym działki wyku
pione najwcześniej były oceniane trzykrotnie 
(2014–15), później wykupione dwukrotnie (2016) 
lub jednokrotnie (2017). Łącznie zostało wykona
nych 139 obserwacji. 

Podstawą analiz stanu siedlisk przyrod
niczych w niniejszym artykule był materiał 
terenowy zebrany w kolejnych latach na kom
pleksach działek leśnych objętych pełnym oraz 
uproszczonym rozpoznaniem. Materiał uzyskany 
w kompleksach działek, na których tylko identy
fikowano gatunki inwazyjne, rzadkie, zagrożone 
i chronione, miał kluczową rolę w interpretacji 
jedynie wybranych aspektów stanu siedlisk przy
rodniczych na wykupionych działkach. 

Wyniki

Najbardziej rozpowszechnionym zespołem 
na wykupionych działkach była żyzna buczyna 
karpacka (Dentario glandulosae-Fagetum), 
występująca najczęściej w podzespole jodłowym 
(D.g.-F. abietetosum) w kilku wariantach (Fot. 1). 

Fot. 1. Najbardziej rozpowszechniony zespół leśny na monitorowanych działkach – żyzna buczyna karpacka Dentario glandu-
losae-Fagetum (fot. P. Kalinowski)
Phot. 1. The most widespread forest type on monitored plots – Carpathian fir-beech forest Dentario glandulosae-Fagetum 
(photo P. Kalinowski)
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Inne typy zbiorowisk leśnych stwierdzano zde
cydowanie rzadziej, i tylko na ograniczonych 
powierzchniach. Występowanie poszczególnych 
siedlisk przyrodniczych w kompleksach działek 
objętych rozpoznaniem ilustruje Ryc. 2. 

Leśne zbiorowiska na monitorowanych po
wierzchniach były na ogół dobrze zachowane. 
Stan siedliska (ocena ogólna) najczęściej był 
oceniany jako właściwy (FV) lub niezadowala
jący (U1), a tylko sporadycznie jako zły (U2). 

Ryc. 2. Rozpowszechnienie typów zbiorowisk leśnych w kompleksach monitorowanych działek
Fig. 2. Frequency of forest plant communities on monitored plots
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Ryc. 3. Oceny wskaźników stanu monitorowanych siedlisk przyrodniczych w kompleksach działek z pełnym i uproszczonym 
rozpoznaniem i oceną podczas pierwszego i ostatniego cyklu obserwacji (FV – stan właściwy, U1 – niezadowalający, U2 – zły, 
DD – brak możliwości oceny)
Fig. 3. Evaluation of environmental quality indicators for monitored plots (full and simplified monitoring) in the first and the 
last year of observation (FV – Favourable, U1 – Unfavourable – Inadequate, U2 – Unfavourable – Bad, DD – Data deficient)
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Szczegółowe oceny w ujęciu diachronicznym 
przedstawia Ryc. 3.

Ze względu na wolne tempo zachodzących 
procesów w ekosystemach leśnych, syntetycznie 
ujmowana „ocena ogólna” siedlisk przyrodni
czych nie uległa znaczącym zmianom w czasie 
prowadzonego monitoringu. Najczęstszymi 
wskaźnikami decydującymi o niezadowalającej 
lub złej ocenie ogólnej były małe zasoby mar
twego drewna (w tym grubowymiarowego), mała 
liczba mikrosiedlisk drzewnych oraz obecność 
inwazyjnych gatunków obcych.

Zasoby martwego drewna w poszczególnych 
kompleksach działek różniły się znacząco i były 
związane z wiekiem drzewostanów oraz stopniem 
ich wykształcenia (Ryc. 4).

W przypadku mikrosiedlisk drzewnych 
(wskaźnik ustalano na podstawie liczby tzw. 
drzew biocenotycznych przypadających na 1 ha 
przeliczeniowy powierzchni badawczej) wyraźną 

poprawę stanu jakości siedlisk obserwowano 
już w trakcie monitoringu, tj. po 2–3 latach 
po wykupie. Wiązać to należy bezpośrednio 
z zaprzestaniem działalności gospodarczej 
w lasach, a zwłaszcza z pozostawianiem prze
wróconych drzew i postępującymi procesami ich 
rozkładu. Zmiany te obrazuje Tabela I.

W drzewostanie i podroście zasadniczo nie 
obserwowano obcych geograficznie gatunków. 
Spośród gatunków obcych inwazyjnych w zbio
rowiskach łęgowych nad Dunajcem stwierdzono 
występowanie jesionu pensylwańskiego Fraxinus 
pennsylvanica, wcześniej na terenie PPN nie
notowanego, tworzącego tam liczną populację, 
w której osobniki osiagnęły dojrzałość i rozmna
żają się generatywnie.

Wśród gatunków runa jedynym gatunkiem 
inwazyjnym z wysoką frekwencją był niecierpek 
drobnokwiatowy Impatiens parviflora. Stwier
dzono go w 24 spośród 58 kompleksów objętych 

Ryc. 4. Zmiany objętości martwego drewna w kolejnych latach monitoringu
Fig. 4. Overall increase in volume of dead wood in successive years of monitoring
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Tabela I. Zmiana liczby drzew biocenotycznych w poszczególnych kategoriach w kolejnych latach monitoringu
Table I. Change in the number of biocoenotic trees according to individual categories in the subsequent years of monitoring

Kategoria drzew biocenotycznych 
Category of biocoenotic trees

2014 2015 2016 2017

A B A B A B A B

Wykroty / Fallen trees (Wk) 12 2,0 21 1,9 14 1,4 39 2,2
Drzewa z obłamanymi koronami 
Trees with broken crowns (Ob) 11 1,8 19 1,7 13 1,3 32 1,8

Drzewa z dziuplami / Hollowed trees (Dz) 4 0,7 11 1,0 5 0,5 12 0,7
Drzewa z hubami / Trees with bracket 
fungi (H) 13 2,2 32 2,9 56 5,6 114 6,3

Drzewa z bliznami piorunowymi / Trees 
with lightning scars (Pr) 0 0 3 0,3 1 0,1 2 0,1

Próchnowiska / Decayed wood (DzP) 16 2,7 22 2,0 29 2,9 54 3,0
Razem / Total 56 9,3 107 9,7 118 11,8 264 15,0

A – ogólna liczba drzew biocenotycznych/total number of biocoenotic trees 
B – liczba drzew biocenotycznych przypadających na kompleks/number of biocoenotic trees per forest complex
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rozpoznaniem i oceną, przy czym na 16 stano
wiskach oszacowano jego skupiska jako liczne 
lub lokalnie liczne, tj. liczące ok. kilku tysięcy 
osobników. Gatunek szybko rozprzestrzenia się 
również na nowe miejsca. W 2017 r. stwierdzano 
go w pięciu kompleksach, w których nie noto
wano go w 2014 i 2015 r. Stanowiska pozostałych 
obcych geograficznie lub siedliskowo gatunków 
runa (przymiotno białe Erigeron annuus, wie
czornik damski Hesperis matronalis, nawłoć 
późna Solidago gigantea) były niewielkie liczeb
nościowo i nie stanowiły zagrożenia dla rodzi
mych fitocenoz leśnych.

Obecność gatunków rzadkich, zagrożo
nych i chronionych traktowano jako dodatkowy 
wskaźnik jakości siedlisk. Na wykupionych dział
kach leśnych stwierdzono ogółem 67 gatunków 
roślin zielnych, mszaków i grzybów należących 
do tych kategorii (Mirek i in. 2006, Kaźmier
czakowa 2016, Rozporządzenie… 2014a, b), 
przy czym obserwowano je w niemal wszystkich 
wydzieleniach objętych monitoringiem. Fre
kwencję występowania 10 najczęstszych i 10 naj
rzadszych zagrożonych lub chronionych gatunków 
roślin naczyniowych przedstawia Ryc. 5.

Na szczególną uwagę zasługują nowe sta
nowiska bardzo rzadkich i zagrożonych w skali 

Fot. 2. Kruszczyk drobnolistny Epipactis microphylla na no
wym stanowisku w pobliżu polany Istebki (fot. P. Kalinowski)
Phot. 2. Small-leaved Helleborine Epipactis microphylla at 
new locality in Istebki clearing (photo P. Kalinowski)

Ryc. 5. Frekwencja występowania 10 najczęstszych i 10 najrzadszych zagrożonych lub chronionych gatunków roślin naczynio
wych w monitorowanych kompleksach
Fig. 5. Frequency of 10 most and 10 least frequent endangered or protected species of vascular plants in the investigated plots
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kraju gatunków storczykowatych. Wśród nich 
stwierdzono występowanie kruszczyka Greutera 
Epipactis greuteri subsp. flaminia, który nie został 
jeszcze formalnie podany z Polski, choć jego poje
dyncze stanowiska znajdowano na terenie PPN 
(L. Bernacki, inf. ustna). Inny gatunek – kruszczyk 
drobnolistny Epipctis microphylla ma w Polsce 
14 znanych stanowisk, z których 2 zlokalizowane 
są na terenie PPN (Fiedor 2014) (Fot. 2). Nowe 
stanowisko w pobliżu polany Istebki jest zatem 
trzecim doniesieniem o występowaniu gatunku 
na terenie Parku. Storzan bezlistny Epipogium 
aphyllum to bardzo rzadki gatunek górski o cha
rakterze reglowym, dotychczas znany w Pieninach 
z 2 stanowisk (Hereźniak, Piękoś-Mirkowa 2014), 
do których należy dopisać nowo stwierdzone 
w płacie buczyny karpackiej na Limierczykach 
(Fot. 3). Na polanie bezpośrednio sąsiadującej 
z tym wydzieleniem stwierdzono także nowy dla 

Pienin gatunek, zagrożony wyginięciem w skali 
kraju – zarazę bladokwiatową Orobanche palli-
diflora, znaną w Polsce z 51 stanowisk, głównie 
dawnych (Piwowarczyk i in. 2010) (Fot. 4).

W przypadku brioflory (mchy i wątrobowce) 
łącznie odnotowano 71 gatunków, co stanowi ok. 
30% wszystkich taksonów dotychczas odnotowa
nych w PPN, przy czym 19 spośród nich to gatunki 
rzadkie, chronione lub zagrożone. W trakcie 
monitoringu zidentyfikowano 118 gatunków 
grzybów i śluzowców, w tym 18 taksonów chro
nionych lub zagrożonych (Mirek i in. 2006) 
(Fot. 5, 6).

dyskusja

Większość zidentyfikowanych negatywnych czyn
ników wpływajacych na siedliska przyrodnicze 
wykupionych działek ma charakter antropoge
niczny. Podstawowym i bezpośrednim przejawem 
antropopresji, nie związanym z formą własności, 

Fot. 3. Storzan bezlistny Epipogium aphyllum na nowym sta
nowisku na Limierczykach (fot. P. Kalinowski)
Phot. 3. Ghost Orchid Epipogium aphyllum at new locality in 
Limierczyki (photo P. Kalinowski)

Fot. 4. Zaraza bladokwiatowa Orobanche pallidiflora – nowy 
dla Pienińskiego PN gatunek (fot. P. Kalinowski)
Phot. 4. Pale Thistle Broomrape Orobanche pallidiflora 
– a species new to the Pieniny NP (photo P. Kalinowski)
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jest masowy ruch turystyczny, powodujący nad
mierne wydeptywanie podłoża, lokalnie prowa
dzące do nieznacznego zmniejszenia spójności 
siedlisk. Warto jednak zaznaczyć, że na wyremon
towanych odcinkach szlaków pieszych, na których 
ukierunkowano ruch turystyczny, powierzchnia 
wydeptywana (poza szlakiem) wyraźnie zmniej
szyła się już po roku od zakończenia inwestycji. 

Osobną grupę niekorzystnych oddziaływań 
na monitorowane fitocenozy stanowiły różne 

formy działalności w ramach gospodarki leśnej 
poprzedzającej wykup, jak: wycinka drzew, usu
wanie podszytu, usuwanie złomów, transport 
drewna, działania porządkujące, a zwłaszcza 
– często stwierdzane – składowanie gałęzi 
w strefie ekotonowej.

Rozmaite formy działalności rolniczej miały 
ograniczony wpływ na stan zbiorowisk roślin
nych na wykupionych działkach, lecz lokalnie 
odgrywają one pewną rolę, np. składowanie 
skoszonej biomasy w lesie lub na obrzeżach. 
Lokalnie obserwowano także negatywne skutki 
wypasu owiec w sąsiadujących z łąkami lasach, 
polegające głównie na wydeptywaniu runa. Do 
negatywnych oddziaływań należy także zali
czyć pobór wód powierzchniowych na potrzeby 
 rolnictwa.

Czynniki naturalne, korzystnie oddziałujące 
na ekosystemy leśne, do których zaliczono pro
cesy sukcesyjne, wykazywano i waloryzowano 
(pozytywnie) w wykupionych kompleksach 
działek leśnych jedynie tam, gdzie charakteryzo
wały się względnie dużą intensywnością i były 
łatwo uchwytne, tj. na regenerujących w kierunku 
zbiorowisk leśnych dawnych łąkach, pastwiskach 
albo porębach.

podsuMoWanie i Wnioski

Wykupione przez PPN działki leśne w ramach 
projektu Life+ Natura w mozaice – ochrona 
gatunków i siedlisk w obszarze Pieniny cechują 
się najczęściej dobrym stanem zachowania, 
na co wskazują zarówno ocena ogólna, jak 
i oceny poszczególnych wskaźników stanu 
jakości siedliska. Zwraca uwagę powszechność 
występowania gatunków rzadkich i chronionych, 
zazwyczaj duży zasób martwego drewna, a także 
prawidłowy skład i struktura drzewostanu. 

Wykupienie działek przez PPN jest dobrym 
sposobem na zabezpieczenie zbiorowisk leśnych 
i stwarza perspektywę na ich zachowanie 
w dobrym stanie. Kluczowe jest zaniechanie pro
wadzenia gospodarki leśnej w tych wydzieleniach, 
nieusuwanie martwego drewna i monitorowanie 
zagrożeń związanych z rozprzestrzenianiem się 
inwazyjnych i ekspansywnych gatunków oraz 
ruchem turystycznym.

Fot. 5. Płomykowiec galaretowaty Guepinia helvelloides 
– rzadki i chroniony przedstawiciel mykobioty (fot. P. Kali
nowski)
Phot. 5. Apricot jelly Guepinia helvelloides – rare and pro
tected fungus (photo P. Kalinowski)

Fot. 6. Buławka pałeczkowata Clavariadelphus pistillaris 
– zagrożony i chroniony przedstawiciel mykobioty (fot. P. Ka
linowski)
Phot. 6. Giant Club Clavariadelphus pistillaris – endangered 
and protected fungus (photo P. Kalinowski)
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Analiza rozmieszczenia gatunków rzadkich, 
zagrożonych i chronionych flory i mykobioty 
na monitorowanych działkach może posłużyć 
do zabezpieczenia takich miejsc i potraktowania 
ich w sposób szczególny. 

W kontekście stwierdzonych oddziaływań 
i procesów, jak również wyników inwentaryzacji, 
sama ochrona bierna może okazać się niewystar
czająca w celu zachowania zasobów. Wydaje 
się, że istnieje możliwość poprawienia stanu 
siedlisk na wykupionych działkach poprzez zin
tensyfikowanie już podjętych przez PPN działań 
ochronnych (kontynuowanie prac remontowych 
na szlakach, mechaniczne usuwanie gatunków 
inwazyjnych) oraz wyeliminowanie negatywnych 
praktyk (zwłaszcza składowania gałęzi i biomasy 
w strefach ekotonowych). 

Wskazane jest monitorowanie w kolejnych 
latach miejsc występowania bardzo rzadkich 
gatunków flory. W razie konieczności należy 
podjąć działania zabezpieczające istnienie ich 
populacji. 
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suMMary

The paper presents assumptions and results of 
environmental monitoring carried out in the period 
2014–2017 on 58 forest plots (Fig. 1) bought 
by the Pieniny National Park within the project 
”LIFE Pieniny PL” entitled ”Nature mosaic – 
species and habitat protection in the Pieniny 
area”, co-funded by the European Commission 
financial instrument LIFE+, the National Fund for 
Environmental Protection and Water Management 
and the Pieniny National Park. The objective of 
the monitoring was to identify the types of forest 
habitats (Fig. 2) and their condition on the plots 
purchased recently by the Pieniny National Park 
and to capture the ongoing changes in the course 
of a few subsequent years. Next, to identify threats 
and environmental impact, and finally to come 
forward with proposals to protect or improve the 
habitat conditions.

The full monitoring was carried out on 5 plots 
(description of natural habitat on site, 3 phytosoci
ological releves, evaluation of habitat conditions, 
indication of the current and expected environ
mental risks, listing endangered and protected 
flora and mycobiota), simplified monitoring on 
13 plots (activities as above except for phytoso
ciological releves), and for the remaining 40 plots 
inventories of rare, protected and invasive spe
cies of vascular flora, bryophytes and fungi were 
drawn up.

The guidelines of Polish General Inspectorate 
for Environmental Protection were adopted 
to assess the quality of habitat on the plots. The 
guidelines specify in detail principles and methods 
for forest habitat monitoring, including mountain 
beech plant communities from Fagion sylva-
ticae alliance that prevailed in the research area 
(Phot. 1). The evaluation of environmental quality 
indicators for monitored plots (full and simplified 
monitoring) within the first and the last years of 


