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I. Wprowadzenie 

Raport z monitoringu efektów związanych z budową i modernizacją szlaków 

turystycznych 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 

fragmentu borealnej świerczyny bagiennej (*91D0-5), występującej wzdłuż szlaku 

turystycznego przecinającego dolinę Czarnej Hańczy, ochronę niżowych torfowisk wysokich 

(*7110-1), otaczających jeziora dystroficzne, na których występują m.in. owadożerne 

rosiczki: długolistna Drosera anglica i okrągłolistna D. rotundifolia oraz niektóre gatunki 

torfowców Sphagnum spp.  

Rosiczka długolistna jest rośliną występującą na terenach ubogich w azot, a braki tego 

biogenu uzupełnia poprzez owadożerność. Występuje na torfowiskach wysokich 

i przejściowych oraz na glebach potorfowych. Przystosowana jest do życia w siedliskach 

o bardzo kwaśnym odczynie. Jest to gatunek umieszczony na Czerwonej Liście ze statusem 

gatunku wymierającego, krytycznie zagrożonego. Rosiczka długolistna znajduje się 

w Załączniku 1 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie 

ochrony gatunkowej roślin (Dz. U. z 2014 r. poz. 1409). Szczegółowe badania 

przeprowadzone w trakcie opracowywania projektu Planu Ochrony dla Wigierskiego Parku 

Narodowego i Obszaru Natura 2000 "Ostoja Wigierska" wykazały, że na niektórych 

stanowiskach występuje nie rosiczka długolistna, lecz rosiczka owalna (Drosera x obovata 

Mert. & W. D. J. Koch) – naturalny mieszaniec rosiczki okrągłolistnej i długolistnej. Między 

innymi występuje ona na torfowiskach położonych wokół zbiorników dystroficznych, nad 

którymi prowadzone były zabiegi ochronne. Rosiczka owalna, podobnie jak długolistna, 

objęta jest ochroną ścisłą. 

Rosiczka okrągłolistna ma podobną biologię do poprzedniego gatunku, występuje na 

torfowiskach, w borach bagiennych oraz na brzegach dystroficznych jezior, ale jest znacznie 

pospolitsza od poprzednich gatunków. W Wigierskim Parku Narodowym występuje m.in. na 

ple torfowcowym wokół zbiorników dystroficznych. Gatunek objęty jest w Polsce ochroną 



 

St
ro

n
a 

 3
 

ścisłą oraz zamieszczony został na Czerwonej liście roślin i grzybów Polski, w grupie 

gatunków bliskich zagrożenia (kategoria zagrożenia NT - zgodnie z kryteriami 

Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody gatunku takiego nie można uznać za zagrożony 

wyginięciem, gdyż nie spełnia określonych kryteriów, ale jest blisko spełnienia tych 

kryteriów lub prawdopodobne jest, że je spełni w przyszłości ze względu na istniejące 

ryzyko).  

Mchy z rodziny torfowcowatych występują w miejscach wilgotnych i bagnistych, 

tworząc często rozległe zbiorowiska roślinne - torfowiska. Na obszarach objętych działaniami 

ochronnymi występują m.in.: torfowiec Girgensohna Sphagnum girgensohnii, torfowiec 

błotny Sphagnum palustre, torfowiec brunatny Sphagnum fuscum czy torfowiec obły 

Sphagnum teres. Gatunki te są objęte ochroną częściową - znajdują się w Załączniku 

2 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony 

gatunkowej roślin oraz w Załączniku V Dyrektywy Siedliskowej Unii Europejskiej 

(obejmującym gatunki roślin i zwierząt ważne dla Wspólnoty, których pozyskiwanie ze stanu 

dzikiego i eksploatacja może podlegać działaniom w zakresie zarządzania). 

Jednym z zagrożeń dla ww. gatunków roślin jest ruch turystyczny, odbywający się 

wzdłuż źle zabezpieczonych szlaków turystycznych i ścieżek przyrodniczych. W tym 

przypadku jednym z elementów czynnej ochrony jest budowa kładek i platform widokowych, 

kanalizujących ruch turystyczny w taki sposób, aby nie wpływał on negatywnie na przyrodę 

otoczenia. W ramach projektu zaplanowano następujące działania: 

- rozebranie kładki przy Sucharze III (Ryc. 1) i wybudowanie nowej kładki w pobliżu 

Suchara II (Ryc. 2); zmianie ulegnie przebieg trasy ścieżki edukacyjnej "Suchary" - ruch 

turystyczny zostanie odsunięty od wrażliwego na wydeptywanie siedliska, poprzez 

wybudowanie na nowej trasie 137 m kładki o szerokości 1,5 m, 146 m barierki żerdziowej 

i 38 m balustrady; 

 

Ryc. 1. Kładka nad Sucharem III przeznaczona do rozbiórki 
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Ryc. 2. Lokalizacja budowy kładki na szlaki ścieżki edukacyjnej "Suchary" 

- wybudowanie kładki, o długości 244 mb i szerokości 1,5 m, na szlaku turystycznym 

"Wokół Wigier", przechodzącym przez zatorfioną dolinę Czarnej Hańczy oraz wyżwirowany 

na odcinku 25 m i szerokości 3 mb wylot szlaku z doliny (Ryc. 3). 

  

Ryc. 3. Lokalizacja budowy kładki na szlaki turystycznym "Wokół Wigier" 
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- przebudowa platformy widokowej zlokalizowanej nad Sucharem IV, polegająca na 

zmianie jej konstrukcji i rodzaju materiału, z którego została zbudowana oraz odsunięcia jej 

od pła torfowcowego. 

III. Teren badań 

Monitoringiem objęto te obszary, na których zaplanowane były działania związane 

z budową i rozbiórką kładek. Ze względu na rozłożone w czasie działania (były one 

realizowane zarówno w 2013 roku, jak i 2017) nie było możliwe przeprowadzenie 

monitoringu skuteczności tych działań 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 prowadzony był na 

następujących terenach: 

Obszar nad Sucharem III, na którym rozebrano kładkę 

fragment niżowego torfowiska wysokiego (*7110-1), na północnym brzegu dystroficznego 

zbiornika Suchara III, przechodzącego w wąski pas świerczyny borealnej oraz boru 

bagiennego (Ryc. 4); 

 

Ryc. 4. Lokalizacja kładki nad Sucharem III, która została rozebrana w ramach projektu 

Obszar w dolinie Czarnej Hańczy objęty działaniem 

dolina Czarnej Hańczy - obszar borealnej świerczyny bagiennej (*91D0-5), przylegający 

bezpośrednio do szlaku turystycznego "Wokół Wigier (Ryc. 3). 
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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, 

ukierunkowanych na ochronę stanu siedlisk przyrodniczych (niżowego torfowiska wysokiego 

i boru sosnowego bagiennego), na których występują mchy z rodziny torfowcowatych oraz 

rosiczka okrągłolistna i owalna. 

IV.2. Metodyka badań 

Badania prowadzone były na niewielkich powierzchniach (1 x 1 m), wybranych 

w miejscu rozbiórki kładki (fragment niżowego torfowiska wysokiego) oraz wzdłuż szlaku 

turystycznego (do 5 m od niego) w dolinie Czarnej Hańczy (fragment borealnej świerczyny 

bagiennej). Badania polegały na opisaniu badanych powierzchni pod względem botanicznym 

- określeniu liczby gatunków roślin objętych ochroną w ramach projektu, liczby osobników 

lub powierzchni przez nie zajmowanej oraz stanu zdrowotnego roślin. Badania prowadzono 

w latach 2015-2017, w miarę możliwości powtarzając je na tych samych stanowiskach 

w kolejnych latach.  

V. Wyniki 

- Zmiany roślinności na obszarze, na którym zlikwidowano kładkę  

Zniszczenia roślinności torfowiska wysokiego wynikały głównie z powodu schodzenia 

turystów z kładki i rozdeptywania pła torfowcowego oraz fragmentów świerczyny borealnej. 

Po kilkunastoletnim funkcjonowaniu kładki na znacznej powierzchni pła torfowcowego 

znacząco zmniejszyła się liczebność rosiczki owalnej Drosera x ovata, a nawet okrągłolistnej 

Drosera rotundifolia. W brzeżnych partiach świerczyny borealnej i boru bagiennego, przy 

końcowych fragmentach kładki, zanikały mchy torfowce, odsłaniając nagą glebę organiczną. 

Badania prowadzone przed rozpoczęciem realizacji projektu wykazały, że rosiczka owalna, 

na stanowiskach zlokalizowanych w pobliżu kładki, zupełnie ustąpiła, a rosiczka 

okrągłolistna występowała w zagęszczeniu od 0 do 4 osobników na 1 m
2
.  

Badania przeprowadzone pod koniec sierpnia 2015 roku, czyli ponad 2 lata od 

zlikwidowania kładki i zamknięcia tego obszaru dla ruchu turystycznego pokazały, że 

roślinność tego terenu powoli regeneruje się. Na ple torfowcowym w miejscach, gdzie 

wcześniej występowały pojedyncze okazy rosiczki okrągłolistnej stwierdzono od 1 do 35 

osobników na 1 m
2
. Nie stwierdzono jeszcze na tych powierzchniach obecności rosiczki 

owalnej, ale może to być tylko kwestią czasu, gdyż występuje ona na przeciwległym brzegu 
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zbiornika. Stwierdzone okazy rosiczki okrągłolistnej były w dobrym stanie zdrowotnym, 

chociaż większość z nich była niewielkich rozmiarów. Na badanych powierzchniach 

stwierdzono 5 gatunków torfowców, w tym: torfowiec Girgensohna Sphagnum girgensohnii, 

torfowiec błotny Sphagnum palustre, torfowiec brunatny Sphagnum fuscum i torfowiec obły 

Sphagnum teres. Szczegółowe wyniki badań przedstawione zostały w tabeli 1.  

 

Ryc. 5. Powierzchnia 4 zlokalizowana na ple torfowcowym nad Sucharem III (2015) 

Tabela 1. Wyniki monitoringu roślinności nad Sucharem III (2015) 

Powierzchnia 1 - na S od Suchara, w borze bagiennym 

Pokrycie powierzchni „+” 

Pinus sylvestris (siewki) 6 szt. 

Betula pubescens (siewki) 5 szt. 

Leucobryum glaucum 1 inicjalna kępa 

Hypnum cupressiforme + 

Inne mchy  

Siewki roślin zielnych 4 

Powierzchnia 2 - na granicy boru bagiennego i pła 

Pokrycie powierzchni 70% 

Sphagnum girgensohnii 3 

Sphagnum palustre 1 

Lepidozia reptans + 

Tetraphis pellucida + 

Musci + 

Powierzchnia 3 - pło torfowcowe 

Pokrycie powierzchni 70% 

Eriphorum vaginatum 2 (3 kępy) 
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Drosera rotundifolia 35 szt. w tym 5 generatywnych 

Polytrichum strictum + 

Aulacomnium palustre + 

Sphagnum sp. + 

Sphagnum palustre + 

Tetraphis pellucida 3 

Cephalozia connivens 1 

Vaccinium myrtillus + (młode okazy) 

Ledum palustre r (1 siewka) 

Oxycoccus palustris + 

Frangula alnus r (1 siewka) 

Powierzchnia 4 - pło torfowcowe 

Pokrycie powierzchni 50% 

Eriphorum vaginatum 1 (2 kępy) 

Carex nigra + (1 kępa) 

Sphagnum fuscum 3 

Drosera rotundifolia + (ok. 19 sztuk) 

Vaccinium myrtillus + (1 szt.) 

Pinus sylvestris (siweki) 4 szt. 

Polytrichum strictum r 

Tetraphis pellucida + 

Cephalozia connivens + 

Dicranum sp. r 

Oxycoccus palustris r 

Aulacomnium palustre r 

Powierzchnia 5 - pło torfowcowe 

Pokrycie powierzchni 100% 

Sphagnum fuscum 3 

Sphagnum teres 3 

Eriphorum vaginatum + (1 kępa) 

Carex nigra + (1 kępa) 

Andromeda polifonia + (3 szt.) 

Vaccinium myrtillus + (2 szt.) 

Oxycoccus palustris  r (2 szt.) 

Quercus robur (siewka) 1 szt. 

Betula pubescens (siewka) 2 szt. 

Drosera rotundifolia 1 szt. 

Pinus sylvestris (siewka) 1 szt. 

Politrychum strictum r 

Politrychum commune r 

Powierzchnia 6 - granica pła i świerczyny borealnej 

Pokrycie powierzchni 40% 

Sphagnum fuscum 2 

Vaccinium myrtillus + 

Pinus sylvestris (siewki) 6 szt. 

Betula pubsecens (siewki) 1 szt. 

Cephalozia connivens + 

Tetrapchis pellucida + 

Musci + 

Skala ilościowości Braun-Blanqueta: 

r  - populacja gatunku złożona z 1-2 osobników zajmujących bardzo małą powierzchnię; 
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+  - 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%. 

W 2017 roku powtórzono badania na tych samych powierzchniach (Tab. 2). Uzyskane 

wyniki wskazują, że pokrywa roślinna dość szybko się regeneruje, chociaż nadal nie 

stwierdzono obecności rosiczki owalnej. Badane rośliny były w dobrym stanie zdrowotnym. 

Proces pełnej odbudowy roślinności pła torfowcowego, a zwłaszcza fragmentów świerczyny 

i boru bagiennego, wymaga dłuższego czasu. Kolejne badania na tych powierzchniach, które 

są zaplanowane już w okresie trwałości projektu, zapewne pokażą dalszy postęp w regeneracji 

roślinności tego terenu.  

Tabela 2. Wyniki monitoringu roślinności nad Sucharem III (2017) 

Powierzchnia 1 - na S od Suchara, w borze bagiennym 

Pokrycie powierzchni 20% 

Pinus sylvestris 6 szt. 

Betula pubescens 2 szt. 

Hypnum cupressiforme + 

Inne mchy 1 

Siewki roślin zielnych 2 

Powierzchnia 2 - na granicy boru bagiennego i pła 

Pokrycie powierzchni 70% 

Sphagnum girgensohnii 3 

Sphagnum palustre 2 

Lepidozia reptans + 

Tetraphis pellucida + 

Musci 1 

Powierzchnia 3 - pło torfowcowe 

Pokrycie powierzchni 70% 

Eriphorum vaginatum 2 (5 kęp) 

Drosera rotundifolia 40 szt.  

Polytrichum strictum 1 

Aulacomnium palustre + 

Sphagnum palustre + 

Tetraphis pellucida 3 

Cephalozia connivens 1 

Ledum palustre r (2 siewki) 

Oxycoccus palustris + 

Powierzchnia 4 - pło torfowcowe 

Pokrycie powierzchni 70% 

Eriphorum vaginatum 1 (4 kępy) 

Sphagnum fuscum 3 

Drosera rotundifolia 25 sztuk 
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Vaccinium myrtillus + (1 szt.) 

Pinus sylvestris (siweki) 5 szt. 

Polytrichum strictum r 

Tetraphis pellucida + 

Cephalozia connivens + 

Oxycoccus palustris r 

Powierzchnia 5 - pło torfowcowe 

Pokrycie powierzchni 100% 

Sphagnum fuscum 3 

Sphagnum teres 3 

Eriphorum vaginatum + (3 kępy) 

Carex nigra + (1 kępa) 

Andromeda polifonia + (2 szt.) 

Vaccinium myrtillus + (4 szt.) 

Oxycoccus palustris  r (2 szt.) 

Quercus robur (siewka) 2 szt. 

Betula pubescens (siewka) 2 szt. 

Drosera rotundifolia 10 szt. 

Pinus sylvestris (siewka) 3 szt. 

Politrychum strictum r 

Politrychum commune r 

Powierzchnia 6 - granica pła i świerczyny borealnej 

Pokrycie powierzchni 40% 

Sphagnum fuscum 2 

Vaccinium myrtillus + 

Pinus sylvestris (siewki) 8 szt. 

Betula pubsecens (siewki) 4 szt. 

Cephalozia connivens + 

Musci + 

 

Ryc. 6. Rosiczka okrągłolistna na powierzchniach badawczych nad Sucharem III (2017) 
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- Zmiany roślinności na obszarze zlokalizowanym w dolinie Czarnej Hańczy wzdłuż 

szlaku turystycznego "Wokół Wigier" 

Szlak turystyczny „Wokół Wigier” przecina dolinę Czarnej Hańczy przechodząc przez 

borealną świerczynę bagienną, grąd subkontynentalny, ols oraz łęg olszowo-jesionowy. 

Fragment tego szlaku, w najbardziej podmokłych miejscach, został wyposażony w kładkę, 

która kanalizuje ruch turystyczny i zapobiega rozdeptywaniu podłoża z roślinnością. 

W ramach realizacji projektu wybudowana została kładka na odcinku szlaku biegnącym 

skrajem borealnej świerczyny bagiennej. Dno świerczyny pokryte jest w miarę bujną warstwą 

mszystą, w której występują m.in. mchy: torfowiec Girgensohna Sphagnum girgensohnii, 

torfowiec błotny Sphagnum palustre, torfowiec kończysty Sphagnum fallax, płonnik 

pospolity Polytrichum commune oraz płonnik właściwy Polytrichum strictum.  

Przed rozpoczęciem projektu fragment ścieżki, którą szlak biegnie przez świerczynę, 

został niemal zupełnie pozbawiony warstwy roślinności, w tym gatunków torfowców 

podlegających ochronie prawnej (częściowej). Badania wówczas przeprowadzone, na odcinku 

szlaku o długości ok. 250 m i szerokości 5 m wykazały, że stopień zniszczenia roślinności jest 

bardzo duży. Zaobserwowano również, że presja turystów na pokrywę roślinną co roku 

zwiększała się (szerokość ścieżki zwiększała się), a największa była w latach mokrych, kiedy 

ścieżka stawała się wilgotna i była bardziej podatna na rozdeptywanie. W centralnej części 

szlaku, na powierzchniach badawczych (1 x 1 m), pokrycie roślinnością wynosiło średnio 9% 

i występował tylko jeden gatunek torfowca - torfowiec błotny. Im dalej od środka ścieżki, tym 

mniej zniszczona była pokrywa roślinna. Średnie pokrycie roślinnością na powierzchniach 

oddalonych 2-5 m od centralnej osi ścieżki wynosiło 25% i oprócz torfowca błotnego 

pojawiał sie również inny gatunek mchu - torfowiec kończysty. 

Po wybudowaniu kładki na odcinku szlaku, który objęty został projektem, miały być 

przeprowadzone ponowne badania, mniej więcej na tych samych powierzchniach 

badawczych. W 2014 roku (rok od zakończenia budowy kładki) stwierdzono, że podczas 

budowy poważnie naruszono pokrywę roślinną na wyznaczonych powierzchniach, a część 

z nich znalazła się pod podestem kładki. To uniemożliwiało powtórzenie badań dokładnie 

w tych samych miejscach. Postanowiono zatem przeprowadzić badania na innych 

powierzchniach zlokalizowanych wzdłuż szlaku i nie wcześniej, jak pod koniec realizacji 

projektu, czyli w 2017 roku. Przez ten czas zniszczona pokrywa roślinna wzdłuż szlaku 

powinna przynajmniej częściowo odbudować się. Uzyskane wyniki z badań 

przeprowadzonych przed rozpoczęciem budowy kładki oraz po jej zakończeniu 

przedstawione zostały w tabeli 3. Wyniki te, ze względu na zmianę lokalizacji powierzchni 
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badawczych, ukazują jedynie kierunek zmian w pokrywie roślinnej obszaru bezpośrednio 

przylegającego do kładki. Nie uwzględniają one danych z powierzchni badawczych (1 x 1 m), 

które po wybudowaniu kładki znalazły się pod nią. 

Tabela 3. Wyniki monitoringu roślinności wzdłuż szlaku turystycznego "Wokół Wigier" 

Parametr/rok 2011 2017 

Średnie pokrycie powierzchni badawczej roślinnością w %  25 37 

Liczba gatunków torfowców 2 2 

Średni stan zdrowotny roślin dobry b. dobry 

 

 

Ryc. 7. Pokrycie roślinnością obszaru bezpośrednio przylegającego do szlaku turystycznego 

"Wokół Wigier" (2011) 

VI. Wnioski i podsumowanie 

Wyniki przeprowadzonego monitoringu roślin na obszarach objętych działaniami 

w ramach projektu - rozbiórką kładki nad jeziorem dystroficznym oraz budową kładki 

w dolinie Czarnej Hańczy, już teraz potwierdzają słuszność podjętych działań. Wskazują one, 

że pokrywa roślinna na tych obszarach regeneruje się ale pełna odbudowa roślinności pła 

torfowcowego oraz pokrywy mszystej świerczyny bagiennej wymaga dłuższego czasu. Dla 

roślinności pła torfowcowego, otaczającego zbiornik dystroficzny ważne jest, że został 

usunięty czynnik, który przyczyniał się do degeneracji pła - obszar ten został wyłączony 

z ruchu turystycznego. Jednocześnie zapewniona została dostępność do podobnego zbiornika 
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dla turystów odwiedzających Wigierski Park Narodowy, bez szkody dla środowiska 

przyrodniczego. Również roślinność zielna świerczyny bagiennej obecnie w znacznie 

mniejszym stopniu narażona jest na niszczenie przez wydeptywanie. Wybudowana kładka, 

biegnąca przez podmokły teren doliny rzecznej, powinna skutecznie chronić roślinność 

występującą w bezpośrednim sąsiedztwie kładki, a jednocześnie ułatwiać poruszanie się 

turystów po szlaku. 


