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I. Wprowadzenie
Raport z monitoringu roślin naczyniowych, związany z badaniem efektów
prowadzonych zabiegów ochronnych, został opracowany w ramach realizacji projektu
"Czynna ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk na obszarze Natura 2000 Ostoja
Wigierska" (LIFE11 NAT/PL/000431), współfinansowanego ze środków Instrumentu
Finansowego UE LIFE oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej.
II. Wstęp
Projekt "Czynna ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk na obszarze Natura 2000
Ostoja Wigierska", realizowany przez Wigierski Park Narodowy, zakłada m.in. ochronę
cennych gatunków roślin naczyniowych, m.in. takich jak: lipiennik Loesela, kruszczyk
błotny, gnidosz królewski, tłustosz pospolity, kosatka kielichowa, fiołek torfowy, turzyca
Buxbauma, turzyca bagienna czy brzoza niska oraz siedlisk przyrodniczych, na których
gatunki te występują. Istotnym elementem czynnej ochrony jest również ograniczenie
występowania inwazyjnego gatunku rośliny obcego pochodzenia, jakim jest niecierpek
gruczołowaty. Gatunek ten sukcesywnie opanowuje coraz większe obszary, „atakując”
głównie wilgotne siedliska w dolinach rzecznych i na brzegach jezior. Rozprzestrzenia się
tworząc jednogatunkowe łany i eliminując wszystkie rodzime gatunki roślin runa leśnego,
a także utrudniając wzrost siewek drzew i krzewów.
Lipiennik Loesela Liparis loeselii (kod 1903) - gatunek zamieszczony w Załączniku II i IV
Dyrektywy Siedliskowej oraz na Czerwonej Liście ze statusem gatunku wymierającego,
krytycznie zagrożonego; objęty jest ochroną ścisłą (wymaga ochrony czynnej) oraz
Konwencją Berneńską (Załącznik I);
Kruszczyk błotny Epipactis palustris - gatunek umieszczony na Czerwonej Liście ze statusem
gatunku narażonego; objęty ochroną ścisłą;
Gnidosz królewski Pedicularis sceptrum-carolinum - gatunek umieszczony na Czerwonej
Liście ze statusem gatunku wymierającego, krytycznie zagrożonego; objęty ochroną
ścisłą;
statusem gatunku narażonego; objęty ochroną ścisłą;
Kosatka kielichowa Tofieldia calyculata - gatunek umieszczony na Czerwonej Liście ze
statusem gatunku narażonego; objęty ochroną ścisłą (wymaga ochrony czynnej);
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Tłustosz pospolity Pinguicula vulgaris - gatunek umieszczony na Czerwonej Liście ze

Fiołek torfowy Viola epipsila - gatunek umieszczony na Czerwonej Liście ze statusem
gatunku wymierającego, krytycznie zagrożonego oraz w Polskiej Czerwonej Księdze, ze
statusem gatunku krytycznie zagrożonego; objęty ochroną ścisłą;
Turzyca Buxbauma Carex buxbaumii - gatunek umieszczony na Czerwonej Liście ze
statusem gatunku wymierającego, krytycznie zagrożonego; objęty ochroną ścisłą;
Turzyca bagienna Carex limosa - gatunek umieszczony na Czerwonej Liście ze statusem
gatunku narażonego na wymarcie oraz w Polskiej Czerwonej Księdze, ze statusem
gatunku niskiego ryzyka;
Brzoza niska Betula humilis - gatunek umieszczony na Czerwonej Liście ze statusem gatunku
narażonego na wyginięcie oraz w Polskiej Czerwonej Księdze, ze statusem gatunku
zagrożonego; objęty ochroną ścisłą (wymaga ochrony czynnej).
Jednym z głównych zagrożeń dla tych gatunków oraz siedlisk, na których występują,
jest zarastanie zbiorowisk nieleśnych. Zaplanowane w projekcie działania ochronne,
polegające na powstrzymaniu sukcesji w ekosystemach otwartych - wykaszaniu roślinności
zielnej, usuwaniu nalotu drzew i krzewów, w tym usuwaniu gatunków inwazyjnych obcego
pochodzenia, mają zapobiec niekorzystnym zmianom, a w konsekwencji zapewnić
odpowiednie warunki rozwoju tych gatunków roślin.
Niecierpek

gruczołowaty

Impatiens

gladulifera

zaliczany

jest

obecnie

do

najgroźniejszych gatunków inwazyjnych w całej Europie. Gatunek ten stwarza w wielu
miejscach poważne zagrożenie dla rodzimej flory i fauny. Konkuruje z gatunkami rodzimymi
nie tylko o przestrzeń, wodę i składniki pokarmowe zawarte w glebie, ale także o owady
zapylające, które są efektywnie zwabiane przez kwiaty niecierpka produkujące cukier obficiej
niż kwiaty jakiegokolwiek znanego europejskiego gatunku. Niecierpek gruczołowaty znalazł
się w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 września 2011 r. w sprawie listy roślin
i zwierząt gatunków obcych, które w przypadku uwolnienia do środowiska przyrodniczego
mogą zagrozić gatunkom rodzimym lub siedliskom przyrodniczym (Dz. U. 2011 nr 210 poz.
1260). Od sierpnia 2017 roku jest również umieszczony w zaktualizowanym wykazie
inwazyjnych gatunków obcych uznanych za stwarzające zagrożenie dla Unii Europejskiej
(Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2017/1263 z dnia 12 lipca 2017 r.).

Monitoringiem objęto wybrane obszary, na których wykonane były zabiegi koszenia
i odkrzaczania oraz usuwania niecierpka gruczołowatego, a w których występowały lub
można było spodziewać się występowania badanych gatunków roślin. Ze względu na
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III. Teren badań

rozłożone w czasie zabiegi odkrzaczania i koszenia (były one realizowane jeszcze w IV
kwartale 2017 roku) nie było możliwe przeprowadzenie monitoringu skuteczności tych
zabiegów w ramach projektu na wszystkich objętych projektem terenach. Działania te zostaną
przeprowadzone już po zakończeniu projektu - w ciągu najbliższych 5 lat, w ramach działań
poprojektowych. Monitoring wybranych gatunków roślin naczyniowych prowadzony był na
następujących terenach:
Obszary objęte zabiegiem usuwania niecierpka gruczołowatego
dolina Czarnej Hańczy od Sobolewa do jeziora Wigry (Ryc. 1), Magdalenowo i Wigry (Ryc.
2), Sobolewo - Hamernia (Ryc. 3);
Obszary objęte zabiegami koszenia i odkrzaczania
dolina Czarnej Hańczy - ujście (Ryc. 4), Półwysep Łapa (Ryc. 5), Półwysep Jurkowy Róg
(Krusznik) (Ryc. 6);
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Ryc. 1. Obszar objęty monitoringiem wybranych gatunków roślin naczyniowych - dolina
Czarnej Hańczy

Ryc. 3. Obszar objęty monitoringiem wybranych gatunków roślin naczyniowych - dolina
Czarnej Hańczy (Sobolewo - Hamernia)
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Ryc. 2. Obszar objęty monitoringiem wybranych gatunków roślin naczyniowych Magdalenowo i Wigry

Ryc. 4. Obszar objęty monitoringiem wybranych gatunków roślin naczyniowych - dolina
Czarnej Hańczy (ujście)
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Ryc. 5. Obszar objęty monitoringiem wybranych gatunków roślin naczyniowych - Półwysep
Łapa

Ryc. 6. Obszar objęty monitoringiem wybranych gatunków roślin naczyniowych - Półwysep
Jurkowy Róg (Krusznik)
IV. Metodologia
IV.1. Cel i zakres monitoringu
Cel i sposób prowadzenia monitoringu zostały ogólnie określone we wniosku
o dofinansowanie. Celem monitoringu jest ocena skuteczności podjętych działań ochronnych
(wykaszania roślinności zielnej, usuwania krzewów i podrostów drzew, usuwania niecierpka
gruczołowatego, wykupu gruntów), ukierunkowanych na utrzymanie lub polepszenie stanu
siedlisk

występowania

(obecnego lub

potencjalnego) wybranych

gatunków roślin

naczyniowych (lipiennika Loesela, kruszczyka błotnego, gnidosza królewskiego, tłustosza
pospolitego, kosatki kielichowej, fiołka torfowego, turzycy Buxbauma, turzycy bagiennej
i brzozy niskiej). Ważnym elementem monitoringu jest również ocena skuteczności metody
zastosowanej przy usuwaniu niecierpka gruczołowatego.
IV.2. Metodyka badań
Badania prowadzone były na wybranych powierzchniach, na których przeprowadzone
zostały, lub były zaplanowane, działania ochronne w postaci koszenia, usuwania nalotu drzew
i krzewów oraz usuwania inwazyjnego gatunku obcego - niecierpka gruczołowatego. Badania
osobników (kęp) lub zajmowanej przez nie powierzchni (w m2) oraz ocenie stanu
zdrowotnego roślin (bardzo zły, zły, dobry, bardzo dobry). W przypadku badania
skuteczności metody usuwania niecierpka gruczołowatego oraz poprawności jej stosowania
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polegały na penetrowaniu terenu w poszukiwaniu gatunków roślin, określeniu liczby

przez Wykonawcę, na wybranych powierzchniach kontrolnych (3 x 3 m2) sprawdzana była
terminowość wykonania poszczególnych etapów prac oraz ich skuteczność. Przyjęto, że
usuwanie roślin w poszczególnych etapach musi zostać zakończone przed zawiązaniem
owoców (tj. wytworzeniu się podłużnych torebek zawierających nasiona), a po zakończeniu
wszystkich etapów w danym sezonie wegetacyjnym na powierzchniach kontrolnych nie może
być więcej niż 10 roślin niecierpka z owocami. Badania prowadzono w różnych terminach,
uzależnionych od fenologii monitorowanych gatunków oraz terminu przeprowadzenia
zabiegów ochronnych.
V. Wyniki
V.1. Występowanie monitorowanych gatunków roślin na terenach poddanych zabiegom
usuwania niecierpka gruczołowatego oraz skuteczność zabiegów usuwania niecierpka
gruczołowatego
- Dolina Czarnej Hańczy od Sobolewa do jeziora Wigry (Ryc. 1)
Na obszarach w dolinie Czarnej Hańczy, na których prowadzono zabiegi usuwania
niecierpka gruczołowatego, z monitorowanych gatunków roślin występuje fiołek torfowy.

Ryc. 8. Kwitnący fiołek torfowy (starorzecze Czarnej Hańczy)
W 2013 roku w tym miejscu pojawiły się pierwsze osobniki niecierpka
gruczołowatego, które w szybkim tempie rozprzestrzeniały się na przyległe tereny.
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Jego stanowisko znajduje się przy kładce turystycznej biegnącej przez starorzecze rzeki.

Zagęszczenie roślin niecierpka na powierzchniach kontrolnych wahało się od 12 do 42
osobników/9 m2 (Tab. 1). Nie stwierdzono wówczas negatywnego wpływu gatunku obcego
na występowanie niewielkiej populacji fiołka torfowego, ale znając skutki takiej inwazji na
innych terenach, podjęto decyzję o usunięciu wszystkich okazów niecierpka gruczołowatego.
W tym czasie na stanowisku występowało 10 osobników fiołka torfowego, a stan zdrowotny
tych roślin oceniono jako dobry.
W następnych latach (2014-2017) zabieg usuwania niecierpka gruczołowatego był
kontynuowany i w 2017 roku nie stwierdzono już ani jednego okazu tej inwazyjnej rośliny na
obszarze całego starorzecza Czarnej Hańczy. Ponowne badania fiołka torfowego nie
wykazały co prawda istotnych zmian w liczbie okazów czy stanie zdrowotnym roślin, ale
z całą pewnością podjęte działania ochronne wpłynęły na stan całego siedliska. Wyniki badań
prowadzonych w ramach niniejszego monitoringu przedstawione zostały w tabeli 1.
Tabela 1. Wyniki monitoringu roślin w dolinie Czarnej Hańczy
Rok

2013*

2014

2015

2016

2017

-

11
dobry

0
-

0
-

fiołek torfowy
10
9
dobry
dobry
niecierpek gruczołowaty
Śr. liczba osobników/9 m2
24,5
5,0
0,5
Stan zdrowotny
b. dobry
dobry
zły
* przed rozpoczęciem zwalczania
Liczba osobników
Stan zdrowotny

- Magdalenowo i Wigry (Ryc. 2)
Na obszarze Magdalenowa i Wigier, objętym zabiegiem zwalczania niecierpka
gruczołowatego,

nie

stwierdzono

występowania

monitorowanych

gatunków

roślin.

Przeprowadzony monitoring dotyczył skuteczności metody usuwania inwazyjnego gatunku.
W poszczególnych latach, w trakcie realizacji kolejnych etapów prowadzenia zabiegów, nie
stwierdzono poważniejszych nieprawidłowości w zwalczaniu niecierpka gruczołowatego.
Coroczne badania, wykonywane po zakończeniu zabiegów zwalczania niecierpka,
wykazywały obecność tych roślin na powierzchniach kontrolnych średnio od 0 do 3
osobników/9 m2 (Tab. 2).

Rok
2

Śr. liczba osobników/9 m
Stan zdrowotny

2013

2014

2015

2016

2017

2,2
b. dobry

1,5
dobry

0,1
zły

0,1
zły

0
zły
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Tabela 2. Wyniki monitoringu niecierpka gruczołowatego w Magdalenowie i Wigrach

W 2014 roku, już po zakończeniu zabiegu zwalczania niecierpka gruczołowatego,
pojawiły się gdzieniegdzie kwitnące i owocujące osobniki w połowie listopada. Rośliny te
charakteryzowały się jednak niewielkimi rozmiarami (18-30 cm) i posiadały maksymalnie do
kilku kwiatów.

Ryc. 9. Niewielkich rozmiarów kwitnące rośliny niecierpka gruczołowatego pojawiają się
nawet późną jesienią (Wigry)
- Sobolewo - Hamernia (Ryc. 3)
Zwalczanie niecierpka gruczołowatego w Sobolewie (Hamernia) rozpoczęto już
w maju 2013 roku. Również i na tym terenie nie stwierdzono występowania monitorowanych
gatunków roślin, a monitoring dotyczył jedynie skuteczności metody usuwania obcego
gatunku.
W 2012 roku, przed rozpoczęciem zwalczania niecierpka, zagęszczenie dorosłych
osobników w Sobolewie (Hamernia) wynosiło od 38 do 75 osobników/1 m2 (średnio 55
osobników/1 m2). Niecierpek z łatwością wypierał naturalną roślinność i tworzył
jednogatunkowe łany o łącznej powierzchni prawie 6000 m2. Jednym z nielicznych gatunków,
które utrzymywały się na tym terenie, była pokrzywa Urtica dioica. Stan zdrowotny
Już po pierwszym roku zwalczania, w którym usuwano rośliny aż 7-krotnie w ciągu
całego sezonu wegetacyjnego, efekt przeprowadzonych zabiegów był dobrze widoczny.
W drugiej połowie sezonu, na całym obszarze objętym zabiegami, niecierpek gruczołowaty
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niecierpka gruczołowatego był bardzo dobry, a wysokość roślin sięgała nawet do 3 metrów.

występował w niewielkim zagęszczeniu, a na powierzchni pojawiały się liczne gatunki
rodzimych roślin. Różnicę w pokryciu roślinnością obszarów poddanych zabiegom
zwalczania niecierpka oraz obszarów, na których pozostawiono niecierpka, doskonale
obrazuje rycina 11. Badania przeprowadzone w 2013 roku na powierzchniach badawczych, na
których usuwano niecierpka, założonych na potrzeby monitoringu, wykazały obecność
rodzimych gatunków roślin, które skutecznie rywalizowały z obcym przybyszem. Wyniki
tych badań przedstawione zostały w tabeli 3.

Ryc. 10. Niecierpek gruczołowaty w Sobolewie - Hamernia (stan z 2012 roku)

1
2
3
4
5
6
7
8

Powierzchnia 1
Galium aparine
Phallaris arundinacea
Glechoma hederacea
Carex acutiformis
Galeopsis speciosa
Urtica dioica
Impatiens glandulifera
Cirsium arvense

4
1
1
+
+
+
r
r

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Powierzchnia 2
Glechoma hedercea
Phallaris arundinacea
Impatiens glandulifera
Phallaris arundinacea
Gallium aparine
Cirsium arvense
Carex acutiformis
Medicago lupulina
Symphytum officinale

3
1
1
+
+
+
+
+
+
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Tabela 3. Wyniki monitoringu roślin na powierzchniach badawczych w Sobolewie
(Hamernia) w 2013 roku
Skala
Skala
Lp.
Gatunek
Lp.
Gatunek
ilościowości
ilościowości

Powierzchnia 3

Powierzchnia 4

Ryc. 11. Widoczna różnica w roślinności na powierzchniach badawczych, na których
usuwano niecierpka gruczołowatego i na których pozostawiono go aż do zawiązania
nasion (Hamernia)
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1 Glechoma hederacea
4
Urtica dioica
4
2 Phallaris arundinacea
1
Galium aparine
1
3 Galeopsis speciosa
+
Cirsium arvense
+
4 Galium aparine
+
Galeopsis tetrahit
+
5 Urtica dioica
+
Carex acutiformis
+
6 Sonchus sp.
+
Symphytum officinale
+
7 Taraxacum officinalis
r
Phallaris arundinacea
+
8 Symphytum officinalis
r
Glechoma hederacea
+
9 Cirsium arvense
r
Rumex triangulivalvis
+
Skala ilościowości Braun-Blanqueta:
r - populacja gatunku złożona z 1-2 osobników zajmujących bardzo małą powierzchnię;
+ - populacja gatunku złożona z kilku (rzadziej kilkunastu drobnych osobników)
pokrywających niewielką część na monitorowanej powierzchnię;
1 - populacja gatunku umiarkowanie liczna, łączne pokrycie osobników nie przekracza 5%
na monitorowanej powierzchni;
2 - pokrycie osobników gatunku wynosi 5-25%;
3 - pokrycie osobników gatunku wynosi 25-50%;
4 - pokrycie osobników gatunku wynosi 50-75%;
5 - pokrycie osobników gatunku wynosi powyżej 75%.

Ryc. 12. Pokrycie roślinnością powierzchni badawczych na przełomie lipca i sierpnia 2013
roku (Hamernia)
W roku 2014, już na początku sezonu wegetacyjnego stwierdzono zdecydowane
zmniejszenie się populacji niecierpka gruczołowatego na całym obszarze Hamerni.
Pojedyncze osobniki niecierpka z trudem przebijały się przez dobrze wykształconą warstwę
rodzimej roślinności. Średnie zagęszczenie niecierpka na powierzchniach badawczych
wynosiło 0,05 osobnika/1 m2. Stan zdrowotny niecierpka gruczołowatego oceniono jako zły.
W 2016 roku na pięciu powierzchniach 10 x 10 m, zlokalizowanych na obszarze
objętym zabiegami ochronnymi, wykonano zdjęcia fitosocjologiczne (Tab. 4). Tylko na
dwóch

powierzchniach

odnaleziono

niecierpka

gruczołowatego

(na

powierzchni

3 stwierdzono 1 okaz - na skarpie przy lustrze wody oraz na powierzchni 5 stwierdzono 17
okazów). Średnie zagęszczenie niecierpka na powierzchniach badawczych wynosiło 0,04
osobnika/1 m2. Stan zdrowotny niecierpka gruczołowatego oceniono jako zły.
Badania prowadzone w lipcu 2017 roku (zabiegi usuwania niecierpka gruczołowatego
niecierpka na badanym terenie. Stwierdzono występowanie tylko jednej niewielkiej kępy
roślin przy samym korycie rzeki. Stan zdrowotny tych roślin określono jako bardzo zły.
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zostały zakończone z końcem czerwca) potwierdziły znikome występowanie obcego

Ryc. 13. Pokrycie roślinnością powierzchni badawczych w maju 2014 roku (Hamernia)

Data:
A1
0
Nr
1
2
3
4
5

2016.08.08
A2
0

A3
0

Urtica dioica
Phalaris arundinacea
Galium aparine
Cirisum arvense
Chelidonium majus

B
0
Gatunek

Powierzchnia nr 1
C
D
100%
0

Powierzchnia
10x10m
Warstwa
Pokrycie
C
5
C
1
C
+
C
+
C
r
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Tabela 4. Wyniki monitoringu roślin na powierzchniach badawczych w Sobolewie
(Hamernia) w 2016 roku

Stachys palustris
Galeopsis speciosa
Epilobium hirsutum
2016.08.08
A2
A3
0
0
Sambucus nigra
Carex acutiformis
Urtica dioica
Epilobium hirsutum
Phalaris arundinacea
Cirisum arvense
Galium aparine
Galeopsis speciosa
Glechoma hederacea
Symphytum officinale
Sonchus palustris
Armoracia rusticana
2016.08.08
A2
A3
0
0

C
C
C
B
+
Gatunek

B
0
Gatunek

Phalaris arundinacea
Urtica dioica
Symphytum officinale
Stachys palustris
Carex acutiformis
Galium aparine
Epilobium hirsutum
Cirisum arvense
Glechoma hederacea
Angelica archangelica L. ssp. litoralis
Arctium tomentosum
Scutellaria galericulata
Impatiens glandulifera
2016.08.08
A2
A3
B
0
0
+
Gatunek
Phalaris arundinacea
Cirisum arvense
Carex acutiformis
Symphytum officinale
Galium aparine
Glechoma hederacea
Sonchus palustris
2016.08.08
A2
A3
B
0
0
+
Gatunek
Carex acutiformis

Powierzchnia nr 2
C
D
100%
0

Powierzchnia nr 3
C
D
100%
0

Powierzchnia nr 4
C
D
100%
0

Powierzchnia nr 5
C
D
100%
0

r
r
r

Powierzchnia
10x10m
Warstwa
Pokrycie
B
r
C
4
C
2
C
1
C
1
C
r
C
+
C
r
C
r
C
r
C
r
C
r
Powierzchnia
10x10m
Warstwa
Pokrycie
C
2
C
2
C
+
C
r
C
+
C
+
C
+
C
r
C
r
C
r
C
r
C
r
C
r
Powierzchnia
10x10m
Warstwa
Pokrycie
C
3
C
2
C
1
C
+
C
+
C
r
C
r
Powierzchnia
10x10m
Warstwa
Pokrycie
C
2

Strona 15

6
7
8
Data:
A1
0
Nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Data:
A1
0
Nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Data:
A1
0
Nr
1
2
3
4
5
6
7
Data:
A1
0
Nr
1

2
3
4
5
6

Urtica dioica
Cirisum arvense
Impatiens glandulifera
Symphytum officinale
Epilobium hirsutum

C
C
C
C
C

2
1
1
+
r

V.2. Występowanie monitorowanych gatunków roślin na terenach objętych zabiegami
koszenia i odkrzaczania
- Dolina Czarnej Hańczy - ujście (Ryc. 4)
Zabieg koszenia oraz usuwania podrostów drzew i krzewów został przeprowadzony
m.in. w dolinie Czarnej Hańczy (ujście), na obszarze niewielkiego kompleksu torfowisk
zlokalizowanych na południowym brzegu rzeki. W części północnej tego kompleksu,
w pobliżu koryta rzeki, znajduje się torfowisko nawiązujące do typu torfowisk niskich,

Ryc. 14. Tłustosz pospolity, lipiennik Loesela, turzyca bagienna i brzoza niska (dolina
Czarnej Hańczy - ujście)
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otoczone pasem olsu.

Większa część tego obszaru zajęta jest przez niskoturzycowe młaki. Jest to miejsce
występowania m.in.: tłustosza pospolitego, lipiennika Loesela, turzycy bagiennej oraz brzozy
niskiej. Szczególnie istotne są stanowiska tłustosza pospolitego i brzozy niskiej - są to ich
jedyne stanowiska na obszarze Ostoi Wigierskiej. Populacja tłustosza pospolitego jest tu
nieliczna (26-100 osobników) i skupia się głównie w północnej części torfowiska. Również
nielicznie występuje brzoza niska, która jest w naszej florze reliktem późnoglacjalnym. Dwa
pozostałe gatunki występują w granicach Ostoi Wigierskiej licznie (lipiennik Loesela) lub
bardzo licznie (turzyca bagienna). Silne zarastanie tego obszaru trzciną oraz nalotem drzew
i krzewów zagrażało występowaniu tych gatunków. Zabiegi ochronne (wykaszanie
i odkrzaczanie) zostały przeprowadzone pod koniec 2015 roku. Przed rozpoczęciem zabiegów
ochronnych przeprowadzono badania występowania tych gatunków roślin (wyniki
przedstawia tabela 5). W 2017 na tych samych stanowiskach ponownie przeprowadzono
badania. Uzyskane wyniki nie pokazują wyraźnie wpływu przeprowadzonych zabiegów na
stan populacji badanych gatunków, co prawdopodobnie wynika ze zbyt krótkiego czasu od
ich zakończenia. Badania będą kontynuowane w następnych latach w ramach działań
poprojektowych (After life).
Tabela 5. Wyniki monitoringu tłustosza pospolitego, lipiennika Loesela, turzycy bagiennej
i brzozy niskiej w dolinie Czarnej Hańczy (ujście)
Rok

2014
2

Śr. liczba osobników/1 m
Stan zdrowotny

Śr. liczba osobników/1 m2
Stan zdrowotny
Śr. liczba osobników/1 m2
Stan zdrowotny
Powierzchnia zajmowana (w m2)
Stan zdrowotny

tłustosz pospolity
0,8
dobry
lipiennik Loesela
0,02
dobry
turzyca bagienna
22,0
dobry
brzoza niska
85,0
dobry

2017
1,0
dobry
0,02
dobry
26,0
dobry
83,0
dobry

- Półwysep Łapa (Ryc. 5)
nakredowe, na których stwierdzono obecność kruszczyka błotnego, kosatki kielichowej
i gnidosza królewskiego (dla ostatnich dwóch gatunków jest to jedyne stanowisko
w granicach Ostoi Wigierskiej). Ekspansja drzew i krzewów, jak i zarastanie łąki roślinnością
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Na Półwyspie Łapa występują zmiennowilgotne łąki trzęślicowe oraz torfowisko

zielną zagraża jednak tym gatunkom. Kilka lat przed rozpoczęciem projektu przeprowadzono
na tym terenie zabieg odkrzaczania, co zaznaczyło się wzrostem liczby roślin należących do
rzadkich gatunków, w tym kosatki kielichowej. Przeprowadzone w 2014 roku zabiegi
ochronne, polegające na wykoszeniu roślinności zielnej, również wpłynęły pozytywnie na
występowanie gatunków roślin objętych projektem. Przed wykonaniem zabiegu kosatka
kielichowa występowała nielicznie, w ilości 32 osobników na całym obszarze łąki
i torfowiska. Po przeprowadzeniu zabiegu jej liczebność w 2015 wzrosła do 45 osobników,
a w 2017 roku do 62 osobników (Tab. 6). Podobnie było z kruszczykiem błotnym - jego
liczebność przed zabiegiem wynosiła średnio 0,2/1 m2, a w 2017 roku wzrosła do 0,3/1 m2.

Ryc. 15. Kruszczyk błotny i gnidosz królewski (Półwysep Łapa)
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Tabela 6. Wyniki monitoringu kruszczyka błotnego, kosatki kielichowej i gnidosza
królewskiego na Półwyspie Łapa
Rok
2012
2015
2017
kruszczyk błotny
Śr. liczba osobników/1 m2
0,2
0,2
0,3
Stan zdrowotny
dobry
dobry
dobry
kosatka kielichowa
Liczba osobników na stanowisku
32
45
62
Stan zdrowotny
dobry
dobry
dobry
gnidosz królewski
Liczba osobników na stanowisku
3
0
1
Stan zdrowotny
dobry
dobry
dobry

- Półwysep Jurkowy Róg - Krusznik (Ryc. 6)
Monitoringiem

objęte

zostały torfowiska

nakredowe

(kompleks

zbiorowisk

Caricetum buxbaumii i Caricetum lasiocarpae), zlokalizowane na południowym brzegu
jeziora Wigry (na Półwyspie Jurkowy Róg). Na tym terenie występuje m.in.: lipiennik
Loesela i turzyca Buxbauma. Większość płatów tego torfowiska charakteryzuje się udziałem
ekspansywnych gatunków stanowiących zagrożenie dla trwania siedliska – trzciny pospolitej
i trzęślicy modrej. W 2015 roku, na znacznym obszarze torfowiska przeprowadzone zostały
działania ochronne w postaci koszenia. Przed przystąpieniem do zabiegów na wybranych
6 powierzchniach kontrolnych 2 x 2 m przeprowadzono badania występowania turzycy
Buxbauma, a na 6 transektach o długości 20 m badania występowania lipiennika Loesela.
Kolejne badania, na tych samych powierzchniach, wykonano w 2017 roku. Uzyskane wyniki
przedstawia tabela 7. W przypadku turzycy Buxbauma różnice w jej zagęszczeniu przed i po

Ryc. 16. Turzyca Buxbauma (Półwysep Jurkowy Róg)
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przeprowadzonym koszeniu nie są tak dobrze widoczne, jak w przypadku lipiennika Loesela.

Tabela 7. Wyniki monitoringu turzycy Buxbauma i lipiennika Loesela na Półwyspie Jurkowy
Róg
Rok

2015

turzyca Buxbauma
Śr. liczba osobników/4 m
28
Stan zdrowotny
b. dobry
lipiennik Loesela
Śr. liczba osobników na transekcie
0,8
Stan zdrowotny
dobry
2

2017
30
b. dobry
2,2
b. dobry

VI. Wnioski i podsumowanie
Wyniki przeprowadzonego monitoringu występowania wybranych gatunków roślin
naczyniowych na terenach, które zostały poddane zabiegom ochronnym (wykaszaniu,
odkrzaczaniu, usuwaniu niecierpka gruczołowatego), wskazują na potrzebę prowadzenia tego
typu działań ochronnych. W niektórych przypadkach za wcześnie jest jednak mówić
o skuteczności tych działań, gdyż od ich zakończenia upłynęło niewiele czasu. Konieczne jest
zatem kontynuowanie badań w następnych latach.
Najlepiej zaznaczył się efekt działań dotyczących ograniczenia występowania
niecierpka gruczołowatego - na niektórych stanowiskach wielkość populacji tego gatunku
została zmniejszona nawet o 95%. W dużym stopniu przywrócono skład gatunkowy roślin,
który występował na obszarze działania przed ekspansją niecierpka. Działania przyczyniły się
też do ochrony stanowiska rzadkiego gatunku rośliny - fiołka torfowego Viola epipsila.
Ponadto, szczegółowy monitoring skuteczności prowadzonych działań dostarczył cennych
informacji, które pozwoliły na opracowanie skutecznej metody zwalczania niecierpka
gruczołowatego.
Działania związane z usuwaniem podrostów drzew i krzewów przyczyniły się do
zachowania otwartego charakteru obszarów objętych działaniami. Dzięki temu zmniejszone
zostało zagrożenie dla występujących tam cennych gatunków roślin, charakterystycznych dla
terenów otwartych (lipiennik Loesela Liparis loeselii, brzoza niska Betula humilis, gnidosz
królewski Pedicularis sceptrum-carolinum, tłustosz pospolity Pinguicula vulgaris, kosatka
kielichowa Tofieldia calyculata). Również zabiegi wykaszania roślinności zielnej przyczyniły
się do poprawy warunków życia tych gatunków.
przeprowadzonego

w

latach

2013-2017

monitoringu

potwierdziły

występowanie gatunków objętych badaniami na dotychczas znanych stanowiskach na terenie
Ostoi Wigierskiej.
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