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Zakres prac w ramach etapu II:

� weryfikacja przedmiotów ochrony 

obszaru „Dolina Górnej Rospudy”

� ocena stanu siedlisk i populacji gatunków 

Natura 2000

� identyfikacja i analiza zagrożeń

� określenie celów ochrony



Siedliska i gatunki Natura 2000

Weryfikacja przedmiotów ochrony obszaru 

„Dolina Górnej Rospudy”

Siedliska wodne

Siedliska nieleśne mokradłowe

Siedliska nieleśne na podłożu mineralnym

Siedliska leśne

Gatunki roślin

Gatunki zwierząt



siedlisko kod

liczba 
stanowisk 
poddanych 

ocenie
Ciepłolubne, śródlądowe murawy napiaskowe 

(Koelerion glaucae)
6120 1

Murawy kserotermiczne (Festuco-Brometea) 6210 46

Ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium) 6430 5

Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane  

ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)
6510 17

Torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą 

(żywe)
7110 4

Torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie 

z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea)
7140 6

Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o 

charakterze młak, turzycowisk i mechowisk
7230 1

W Dolinie Górnej Rospudy

występuje 10 typów siedlisk lądowych Natura 2000



Siedliska lądowe występujące 

w Dolinie Górnej Rospudy c.d.

siedlisko kod

liczba 
stanowisk 
poddanych 

ocenie

Grąd subkontynentalny 9170 3

Bory i lasy bagienne 91D0 5

Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe 91E0 11



Filipów



Bakałarzewo



Raczki



gatunek kod

liczba 

potwierdzonych 

stanowisk

Sierpowiec błyszczący Hamatocaulis

vernicosus (Drepanocladus vernicosus)
1393 0

Leniec bezpodkwaitkowy Thesium 

ebracteatum
1437 1

Lipiennik Loesela Liparis loeselii 1903 1

Rzepik szczeciniasty Agrimonia pilosa 1939 2

Gatunki roślin



Dolina Górnej Rospudy pełni kluczową rolę dla ochrony muraw 

kserotermicznych na ich kresowych stanowiskach w Polsce



Ocena stanu siedlisk Natura 2000
Parametry i wskaźniki stanu muraw kserotermicznych
(wg Mróz, Bąba 2010)

� Zmiany powierzchni

� Specyficzna struktura i funkcje:

◦ gatunki charakterystyczne

◦ rodzime ekspansywne gatunki roślin zielnych

◦ ekspansja krzewów i podrostu drzew

◦ obce gatunki inwazyjne
◦ zachowanie strefy ekotonowej
◦ liczba gatunków storczykowatych

� Perspektywy ochrony

� Ocena ogólna



Waloryzacja parametrów i wskaźników stanu muraw
(wg Mróz, Bąba 2010)

Parametr Wskaźniki Właściwy FV Niezadowalający 

U1

Zły U2

Powierzchnia siedliska na 

stanowisku 

Nie podlega 

zmianom lub 

zwiększa się 

Inne kombinacje Wyraźny spadek 

powierzchni 

siedliska w 

porównaniu z 

wcześniejszymi 

badaniami

Specyficzna 

struktura i 

funkcje 

Gatunki 

charakterystyczne 

występuje co 

najmniej 5

gatunków 

charakterystycz-

nych 

występuje co 

najmniej 2 do 5

gatunków roślin 

charakterystycz-

nych 

występuje 1 

gatunek

charakterystyczny

ch lub brak ich w 

ogóle 

Rodzime 

ekspansywne 

gatunki roślin 

zielnych 

brak, 

ewentualnie 1

gatunek 

występujący 

pojedynczo

obecne 1 - 2 

gatunki, 

występujące w 

rozproszeniu

powyżej 2 

gatunków,

tworzących 

zwarte płaty



Parametr Wskaźniki Właściwy FV Niezadowalający U1 Zły U2

Specyficzna 

struktura i 

funkcje 

(c.d.)

Ekspansja krzewów i 

podrostu drzew 

brak lub niewielkie 

pokrycie drzew i 

krzewów poniżej 

10% powierzchni, 

występujących 

sporadycznie 

pokrycie drzew i 

krzewów od 10 do 

25 % powierzchni 

(krzewy nie tworzą 

zwartych zarośli), 

występujących w 

rozproszeniu 

pokrycie drzew i 

krzewów powyżej 25 

% powierzchni 

(tworzą zwarte 

zarośla), 

występujących w 

skupieniach 

Obce gatunki 

inwazyjne 

brak występują 

pojedynczo i nie 

zajmują więcej niż 

5% powierzchni (do 

2 gatunków) 

występują licznie, 

zajmując powyżej 

5% powierzchni 

(więcej niż 2 

gatunki) 

Zachowanie strefy 

ekotonowej 

murawy przechodzą

stopniowo w inne 

naturalne

i półnaturalne

zbiorowiska roślinne

murawa częściowo 

graniczy

ze zbiorowiskami

antropogenicznymi 

lub też

brak stopniowego 

przejścia

do innych zbiorowisk

naturalnych i 

półnaturalnych

ostra granica 

pomiędzy

murawami i 

zbiorowiskami

antropogenicznymi

(głównie pola orne),

wyznaczona 

zasięgiem

działalności 

człowieka

(np. orki)

Liczba gatunków 

storczykowatych 

Występuje powyżej 

3 gatunków 

1-2 gatunki brak 



Parametr Wskaźniki Właściwy FV Niezadowalający 

U1

Zły U2

Perspektywy ochrony Perspektywy 

zachowania 

siedliska dobre 

lub doskonałe, 

nie przewiduje 

się znacznego 

oddziaływania 

czynników 

zagrażających 

Inne kombinacje Perspektywy 

zachowania 

siedliska złe, 

obserwowany 

silny 

wpływ czynników 

zagrażających, nie 

można 

zagwarantować 

przetrwania 

siedliska w 

dłuższej 

perspektywie 

czasowej 

Ocena ogólna Wszystkie FV lub 

dwa FV i jeden 

U1 

Dwa lub trzy U1, 

brak U2 

Jeden lub więcej 

U2 
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Gatunki charakterystyczne

FV
47%

U1
53%

Na stanowiskach muraw kserotermicznych

występuje od 2 do 8 gatunków 

charakterystycznych,

średnio 5,3.

Ocena dla całego obszaru: 

stan niezadawalający (U1)



Częstość występowania gatunków charakterystycznych dla 

muraw kserotermicznych

nazwa polska nazwa łaci ńska procent płatów muraw
bylica polna Artemisia campestris 70

chaber nadreński Centaurea stoebe 61

tymotka Boehmera Phleum phleoides 61

chaber driakiewnik Centaurea scabiosa 43

wiechlina spłaszczona Poa compressa 43

pięciornik siedmiolistkowy Potentilla heptaphylla 43

przelot pospolity Anthyllis vulneraria 39

gęsiówka szorstkowłosista Arabis hirsuta 39

czyścica drobnokwiatowa Acinos arvensis 30

rumian żółty Anthemis tinctoria 22

ostrołódka kosmata Oxytropis pilosa 17

driakiew żółtawa Scabiosa ochroleuca 17

pięciornik piaskowy Potentilla arenaria 13

babka średnia Plantago media 9

dziewięćsił pospolity Carlina vulgaris 4

goździk kartuzek Dianthus carthusianorum 4

wiązówka bulwkowata Filipendula vulgaris 4

posłonek rozesłany Helianthemum nummularium 4

lebiodka pospolita Origanum vulgare 4
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Ekspansywne byliny

FV
23%

U1
71%

U2
6%

W płatach muraw

spotykanych jest do 4 gatunków

ekspansywnych roślin zielnych,

średnio 1,8.

Ocena dla całego obszaru: 

stan niezadawalający (U1)



nazwa polska nazwa łaci ńska procent płatów muraw

kupkówka pospolita Dactylis glomerata 63

kostrzewa czerwona Festuca rubra 56

perz Elymus repens 22

mietlica pospolita Agrostis capillaris 15

trzcinnik piaskowy Calamagrostis epigejos 11

orlica pospolita Pteridium aquilinum 4

Ekspansywne rośliny zielne
spotykane w murawach kserotermicznych
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Ekspansja drzew i krzewów

FV
53%

U1
47%

W płatach muraw kserotermicznych

występuje do 4 gatunków drzew i krzewów,

średnio 0,8.

Ocena dla całego obszaru: 

stan niezadawalający (U1)



nazwa polska nazwa łaci ńska procent płatów muraw
sosna Pinus sylvestris 41
olcha Alnus glutinosa 11

dąb szypułkowy Quercus robur 11
szakłak Rhamnus cathartica 7

Drzewa i krzewy
występujące w murawach kserotermicznych

Sporadycznie spotykane są także głogi, kruszyna, świerk, grusza, 

róże, jarzębina, bez lilak



Ocena dla całego obszaru: 

stan właściwy (FV)

FV
94%

U1
6%
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Obce gatunki inwazyjne



Ocena dla całego obszaru: 

stan niezadawalający (U1)
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Strefa ekotonowa

FV
6%

U1
94%



W murawach kserotermicznych nad górną Rospudą 

nie występują żadne gatunki z rodziny storczykowatych, 

w związku z tym stan wszystkich płatów

oceniono pod tym względem jako zły (U2).

Brak przedstawicieli tej grupy roślin jest jednak typowy

dla muraw północno-wschodniej Polski

i nie wynika z niekorzystnych przeobrażeń.
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Specyficzna struktura i funkcje 

łącznie

FV
13,0

U1
76%

U2
11%

Ocena dla całego obszaru: 

stan niezadawalający (U1)
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Perspektywy ochrony

FV
17%

U1
72%

U2
10,9

Ocena dla całego obszaru: 

stan niezadawalający (U1)
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Ocena ogólna

FV
19%

U1
70%

U2
11%

Ocena dla całego obszaru: 

stan niezadowalający (U1)



Parametr / Wskaźnik 1 2 3 4 5 Ocena

Powierzchnia siedliska na stanowisku U1 FV FV U1 FV U1

Specyficzna struktura i funkcje 

Gatunki charakterystyczne U1 U1 U1 U1 U1 U1

Gatunki ekspansywne roślin zielnych U1 FV U1 FV FV U1

Bogactwo gatunkowe U1 U1 U1 U1 FV U1

Obce gatunki inwazyjne U1 U1 U1 FV FV U1

Naturalność koryta rzecznego U1 FV FV FV FV FV

Naturalny kompleks siedlisk U1 FV FV FV FV FV

Ogólnie struktura i funkcje U1 U1 U1 U1 U1 U1

Perspektywy ochrony U1 FV U1 FV FV U1

Ocena og ólna U1 U1 U1 U1 FV U1

Ziołoro śla nadrzeczne ( Convolvuletalia sepium)



W ziołoroślach nadrzecznych coraz częściej można 
spotkać gatunki obcego pochodzenia głównie niecierpka 
gruczołowatego 



Niżowe i górskie świeże łąki u żytkowane ekstensywnie 
(Arrhenatherion elatioris)

Parametr / Wskaźnik 1 2 3 4 5 6 7 Ocena

Powierzchnia siedliska na stanowisku U1 U1 FV U1 FV U1 U1 U1

Specyficzna struktura i funkcje 

Struktura przestrzenna płatów siedliska U1 U1 FV FV FV FV U1 FV

Gatunki charakterystyczne U1 U1 FV U1 FV U1 U1 U1

Gatunki dominujące FV U1 FV U1 FV U1 U1 U1

Obce gatunki inwazyjne FV FV FV FV FV FV FV FV

Gatunki ekspansywne roślin zielnych FV U1 FV U1 FV U1 U1 U1

Ekspansja krzewów i podrostu drzew FV FV FV FV FV FV FV FV

Udział dobrze zachowanych płatów siedliska U1 U2 FV U2 FV U2 U2 U2

Wojłok (martwa materia organiczna) FV FV FV FV FV FV FV FV

Ogólnie struktura i funkcje U1 U1 FV U1 FV U1 U1 U1

Perspektywy ochrony U1 U1 FV U1 FV U1 U1 U1

Ocena og ólna U1 U1 FV U1 FV U1 U1 U1

Głównym zagrożeniem dla łąk świeżych jest intensyfikacja rolnictwa 
i zastępowanie ich podsiewanymi uprawami roślin paszowych.



Torfowiska wysokie z ro ślinno ścią torfotwórcz ą (żywe)

Parametr / Wskaźnik 1 2 3 4 Ocena

Powierzchnia siedliska na stanowisku FV FV U1 FV U1

Specyficzna struktura i funkcje 

Gatunki charakterystyczne FV FV FV FV FV

Pokrycie i struktura gatunkowa torfowców FV FV FV FV FV

Obce gatunki inwazyjne FV FV FV FV FV

Rodzime gatunki ekspansywne roślin zielnych U1 FV U1 FV U1

Odpowiednie uwodnienie FV FV FV FV FV

Struktura powierzchni torfowiska (obecność dolinek i kęp) FV FV U1 U2 U1

Pozyskanie torfu U1 U1 U1 FV U1

Melioracje odwadniające FV FV FV FV FV

Obecność krzewów i drzew U1 U1 FV U1 U1

Ogólnie struktura i funkcje U1 U1 U1 U1 U1

Perspektywy ochrony U1 U1 U1 U1 U1

Ocena ogólna U1 U1 U1 U1 U1



Torfowiska wysokie podlegają naturalnej sukcesji zarastając 
sosną i brzozą



Z torfowisk pozyskiwany był torf. Po zaniechaniu eksploatacji 
w potorfiach regeneruje się roślinność



Parametr / Wskaźnik 1 2 3 4 5 6 Ocena

Powierzchnia siedliska na stanowisku U1 U1 FV FV FV FV U1

Specyficzna struktura i funkcje 

Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na 
transekcie U1 FV FV FV FV FV FV

Gatunki charakterystyczne U1 U1 U1 FV FV FV FV

Gatunki dominujące U1 U1 U1 FV FV U1 U1

Pokrycie i struktura gatunkowa mchów U2 FV FV FV FV FV U1

Obce gatunki inwazyjne FV FV FV FV FV FV FV

Gatunki ekspansywne roślin zielnych FV FV FV FV FV U2 U1

Obecność krzewów i podrostu drzew U1 U1 U1 FV U1 U1 U1

Stopień uwodnienia FV FV FV FV FV FV FV

Pozyskanie torfu FV U1 U1 U1 U1 FV U1

Melioracje odwadniające FV FV FV FV FV FV FV

Ogólnie struktura i funkcje U2 U1 U1 FV U1 U2 U1

Perspektywy ochrony U1 U1 U1 U1 U1 U1 U1

Ocena ogólna U2 U1 U1 U1 U1 U2 U1

Torfowiska przej ściowe i trz ęsawiska 
(przewa żnie z ro ślinno ścią z Scheuchzerio-Caricetea)



W krajobrazie rolniczym torfowiska przejściowe ulegają 
eutrofizacji, co dodatkowo przyśpiesza ich zarastanie 
krzewami i drzewami



Parametr / Wskaźnik 

Powierzchnia siedliska na stanowisku U2

Specyficzna struktura i funkcje 

Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcie U1

Gatunki charakterystyczne U1

Gatunki dominujące U1

Pokrycie i struktura gatunkowa mchów FV

Obce gatunki inwazyjne FV

Gatunki ekspansywne roślin zielnych U1

Zakres pH -

Ekspansja krzewów i podrostu drzew U1

Stopień uwodnienia FV

Pozyskanie torfu FV

Melioracje odwadniające U1

Ogólnie struktura i funkcje U1

Perspektywy ochrony U1

Ocena ogólna U2

Górskie i nizinne torfowiska zasadowe 
o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk



Nieużytkowane torfowiska podlegają naturalnej sukcesji zarastając 

wierzbami i brzozą, zwłaszcza na zmeliorowanych odcinkach doliny 

(stanowisko lipiennika Loesela, okolice Filipowa) 



Bory i lasy bagienne reprezentowane s ą przez kilka podtypów
Parametr / Wskaźnik Bb 1 Bb 2 Bb 3

Powierzchnia siedliska na stanowisku U1 U1 U1

Specyficzna struktura i funkcje 

Gatunki charakterystyczne FV FV FV

Gatunki dominujące U2 FV U1

Inwazyjne gatunki obce w runie FV FV FV

Rodzime gatunki ekspansywne roślin zielnych U2 FV U2

Uwodnienie U2 FV U1

Wiek drzewostanu U1 U1 U1

Gatunki obce geograficznie w drzewostanie FV FV FV

Gatunki obce ekologicznie w drzewostanie FV FV FV

Martwe drewno leżące lub stojące U2 U2 U2

Naturalne odnowienie drzewostanu U2 U1 U1

Występowanie mchów torfowców  (dotyczy Bb) U1 FV FV

Występowanie charakterystycznych krzewinek U1 FV FV

Pionowa struktura roślinności U1 FV FV

Zniszczenia runa i gleby związane z pozyskaniem 
drewna FV FV FV

Inne zniekształcenia U2 U1 U1

Ogólnie struktura i funkcje U2 U1 U1

Perspektywy ochrony U2 FV FV

Ocena ogólna U2 U1 U1



Bory i lasy bagienne (c.d.)

Parametr / Wskaźnik BMb1 BMb2 LMb
Ocena 
91D0

Powierzchnia siedliska na stanowisku FV FV FV FV

Specyficzna struktura i funkcje 

Gatunki charakterystyczne FV FV FV FV

Gatunki dominujące FV FV FV U1

Inwazyjne gatunki obce w runie FV FV FV FV

Rodzime gatunki ekspansywne roślin zielnych FV FV FV U1

Uwodnienie FV FV FV U1

Wiek drzewostanu U1 U1 U1 U1

Gatunki obce geograficznie w drzewostanie FV FV FV FV

Gatunki obce ekologicznie w drzewostanie FV FV FV FV

Martwe drewno leżące lub stojące FV FV FV U1

Naturalne odnowienie drzewostanu FV FV FV U1

Występowanie mchów torfowców  (dotyczy Bb) - - - FV

Występowanie charakterystycznych krzewinek FV FV FV FV

Pionowa struktura roślinności FV FV FV FV

Zniszczenia runa i gleby związane z pozyskaniem drewna FV FV FV FV

Inne zniekształcenia FV FV FV U1

Ogólnie struktura i funkcje FV FV FV U1

Perspektywy ochrony FV FV FV U1

Ocena ogólna FV FV FV U1



Degeneracja borów bagiennych związana jest z 
odwodnieniem siedlisk spowodowanym melioracjami i …



eksploatacją torfu  



Świerczyny bagienne należą do najlepiej zachowanych 
siedlisk leśnych w ostoi (uroczysko Rabalina) 



Grąd subkontynentalny 

Parametr / Wskaźnik 1 2 3 Ocena

Powierzchnia siedliska na stanowisku U1 U1 U1 U1

Specyficzna struktura i funkcje 

Charakterystyczna kombinacja florystyczna runa FV FV FV FV

Gatunki dominujące w poszczególnych warstwach fitocenozy FV FV U1 FV

Udział w drzewostanie gatunków liściastych FV FV U2 U1

Udział graba FV U1 U2 U1

Udział gatunków "wczesnosukcesyjnych" w drzewostanie FV U1 U2 U1

Gatunki obce ekologicznie w drzewostanie FV FV U2 U1

Gatunki obce geograficznie w drzewostanie FV FV FV FV

Martwe drewno (ogólne zasoby) U1 U1 U1 U1

Martwe drewno leżące lub stojące U1 U1 U2 U1

Wiek drzewostanu U1 U1 U1 U1

Naturalne odnowienie drzewostanu FV FV U1 FV

Struktura pionowa i przestrzenna roślinności FV FV FV FV

Inwazyjne gatunki obce w podszycie i runie FV FV FV FV

Ekspansywne gatunki rodzime (apofity) w runie FV FV FV FV

Zniszczenia runa i gleby związane z pozyskaniem drewna FV U1 U1 U1

Inne zniekształcenia FV FV U1 FV

Ogólnie struktura i funkcje U1 U1 U2 U1

Perspektywy ochrony U1 U1 U1 U1

Ocena og ólna U1 U1 U2 U1



W drzewostanach grądów z dużym udziałem świerka brak 
odnowień graba i innych gatunków liściastych



Parametr / Wskaźnik Ocena 

Powierzchnia siedliska na stanowisku U1

Specyficzna struktura i funkcje 

Gatunki charakterystyczne FV

Gatunki dominujące FV

Gatunki obce geograficznie w drzewostanie FV

Inwazyjne gatunki obce w podszycie i runie FV

Ekspansywne gatunki rodzime (apofity) w runie FV

Martwe drewno U2

Martwe drewno wielkowymiarowe U2

Naturalność koryta rzecznego FV

Reżim wodny FV

Wiek drzewostanu U1

Pionowa struktura roślinności FV

Naturalne odnowienie drzewostanu FV

Zniszczenia runa i gleby związane z pozyskaniem drewna FV

Inne zniekształcenia FV

Ogólnie struktura i funkcje U2

Perspektywy ochrony U1

Ocena og ólna U2

Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe



W dolinach wąskich cieków i strumieni łęgi mają postać wąskich 

pofragmentowanych pasów zadrzewień z młodym, przerzedzonym 

drzewostanem,  z nikłymi zasobami martwego drewna. 



W miejscach lokalnych przetamowań łęgi nabierają cech olszyn 

bagiennych 



Ocena stanu populacji rzepika

szczeciniastego Agrimonia pilosa
� powierzchnia zajętego siedliska: 5-15m2 – stan 

niezadawalający (U1)

� zmiany powierzchni: bez zmian – stan właściwy (FV)

� liczba kęp: 4 i 50, w tym >50% generatywnych – stan 
niezadawalający (U1)

� stabilność populacji: populacja nieznacznie zwiększa 
liczebność – stan właściwy (FV)

� stan zdrowotny: oznak chorób i uszkodzeń nie 
stwierdzono – stan właściwy (FV)

� zwarcie drzew i krzewów: brak – stan właściwy 
(FV)

� ocienienie: boczne i górne, zmienne w ciągu dnia, 
zróżnicowane na stanowiskach – stan 
niezadawalający (U1)



Ocena stanu populacji rzepika

szczeciniastego Agrimonia pilosa (c.d.)

� gatunki ekspansywne: świerząbek korzenny, trybula 
leśna, malina, do20% – stan niezadawalający (U1)

� gatunki inwazyjne: brak – stan właściwy (FV)

� wysokość runi: 10(15) – 90cm, średnio 35-45cm –
stan właściwy (FV)

� miejsca do kiełkowania:  >50% – stan właściwy 

(FV)

� warstwa nierozłożonej materii organicznej: brak 
– stan właściwy (FV)

� perspektywy ochrony: właściwe (FV)

� ocena ogólna: niezadowalająca (U1)



Ocena stanu populacji leńca 

bezpodkwiatkowego Thesium ebracteatum

� powierzchnia zajętego siedliska: 5m2 – stan 
niezadawalający (U1)

� zmiany powierzchni: spadek kosztem zadrzewień
i płatów ekspansywnych bylin – stan 
niezadawalający (U1)

� liczba osobników: > 150, w tym 80% pędów 
generatywnych – stan właściwy (FV)

� stan zdrowotny: oznak chorób i uszkodzeń nie 
stwierdzono – stan właściwy (FV)

� zwarcie drzew i krzewów: brak – stan właściwy 
(FV)

� ocienienie: boczne, zmienne w ciągu dnia, do 50% –
stan właściwy (FV)



Ocena stanu populacji leńca bezpodkwiatkowego

Thesium ebracteatum (c.d.)

� gatunki ekspansywne: bylica pospolita, kostrzewa 
czerwona, orlica, trzcinnik piaskowy, łącznie ponad 15% 
– stan niezadawalający (U1)

� gatunki inwazyjne: brak – stan właściwy (FV)

� miejsca do kiełkowania: ok. 30% – stan właściwy 

(FV)

� warstwa nierozłożonej materii organicznej: na ok. 
30% stanowiska, do 1cm grubości – stan właściwy 

(FV)

� perspektywy ochrony: niezadawalające (U1)

� ocena ogólna: niezadowalająca (U1)



Ocena stanu populacji 

lipiennika Loesela Liparis loeselii

� liczebność: 6 osobników w dwóch skupieniach (2 i 4) –
stan zły (U2) 

� struktura populacji: 5 generatywnych i 1 wegetatywny, 
brak os. juwenilnych – stan zły (U2)   

� stan zdrowotny: oznak chorób i uszkodzeń nie 
stwierdzono – stan właściwy (FV) 

� powierzchnia potencjalnego siedliska: około 0,5ha; 
mniejsza w porównaniu do poprzedniego okresu – stan 
niezadawalający (U1)

� powierzchnia zajętego siedliska: 2m2 – stan 
niezadawalający (U1)

� fragmentacja siedliska: mała, na torfowisku występują 
niewielkie skupiska krzewów – stan właściwy (FV)

� stopień zarośnięcia siedliska przez roślinność 
drzewiastą i krzewiastą: <25%, nieliczne kępy wierzb S. 
cinerea i S. rosmarinifolia oraz brzóz – stan właściwy (FV)



Ocena stanu populacji 

lipiennika Loesela Liparis loeselii (c.d.) 

� wysokie byliny/gatunki ekspansywne – konkurencyjne: 
pojedyncze osobniki sadźca konopiastego – stan właściwy (FV) 

� wysokość runi: około 45cm – stan niezadawalający (U1) 

� grubość wojłoku: <5cm – stan właściwy (FV) 

� miejsca do kiełkowania: 5–10% – stan niezadawalający (U1) 

� stopień uwodnienia: średni, woda pojawia się pod naciskiem – stan 
niezadawalający (U1) 

� perspektywy ochrony: niezadawalające (U1)

� ocena ogólna: niezadowalająca (U1) 



Główne zagrożenia siedlisk nieleśnych

� zaprzestanie użytkowania muraw, łąk i 

mechowisk

� sukcesja wtórna i zalesianie siedlisk 

nieleśnych,

� intensyfikacja rolnictwa (chemizacja, 

podsiewanie, zbyt intensywny wypas),

� zmiany stosunków wodnych torfowisk.



Zależności przyczynowo-skutkowe

zaprzestanie wypasu 

murawy kserotermicznej

ekspansja bylin

ekspansja drzew i krzewów

spadek liczby i liczebności 

gatunków charakterystycznych

spadek powierzchni, stopniowy zanik murawy 

i przekształcanie się jej

w innego typu zbiorowisko roślinne



Zanik murawy kserotermicznej 
w wyniku ekspansji trzcinnika i zadrzewień



Zależności przyczynowo-skutkowe

podsiewanie 

wysokoprodukcyjnych gatunków 

traw na użytkach zielonych, 

nawożenie, spływ nawozów 

azotowych z otoczenia

rozwój ekspansywnych roślin 

zielnych

spadek liczby i liczebności 

gatunków charakterystycznych

spadek powierzchni, stopniowy zanik 

i przekształcanie się siedlisk Natura 2000

(muraw, łąk)

w innego typu zbiorowiska roślinne



Do zaniku muraw kserotermicznych może przyczyniać się 
zarówno zaprzestanie wypasu, jak i zbyt duża obsada bydła



Zależności przyczynowo-skutkowe

zmiany stosunków 

wodnych

przekształcenia gleb na 

siedliskach mokradłowych

rozwój ekspansywnych bylin

spadek liczby i liczebności 

gatunków charakterystycznych

spadek powierzchni, degeneracja 

i stopniowy zanik siedlisk mokradłowych



Cele działań ochronnych:

� utrzymanie ogólnej powierzchni siedlisk Natura 2000 

oraz stanowisk gatunków roślin

� przywrócenie minimum 75% powierzchni siedlisk do 

stanu właściwego przez odtworzenie odpowiedniej 

struktury i funkcji, w szczególności charakterystycznego 

składu gatunkowego siedlisk nieleśnych w wyniku 

właściwego, ekstensywnego użytkowania kośnego i 

pasterskiego; utrzymanie pozostałych płatów w stanie 

niepogorszonym



Dziękuję za uwagę


