Monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000
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Modyfikacja metodyki
6230 Górskie i niżowe murawy bliźniczkowe (Nardion płaty bogate florystycznie)
Modyfikacja metodyki monitoringu opublikowanej w Mróz W. (red.) 2010. Monitoring siedlisk
przyrodniczych. Przewodnik metodyczny. Część I. GIOŚ, Warszawa.

Data wprowadzenia modyfikacji do prac monitoringowych (prowadzonych na zlecenie GIOŚ):
2015-07-17
Zmiana waloryzacji wskaźników:
- Gatunki dominujące:
• FV - % pokrycia bliźniczki psiej trawki Nardus stricta w transekcie >50% lub współpanują gatunki
charakterystyczne i wyróżniające dla rzędu Nardetalia;
• U1 - % pokrycia bliźniczki psiej trawki Nardus stricta w transekcie 30-50% lub obecne 1-2 gatunki
charakterystyczne dla rzędu Nardetalia o pokryciu >25%;
• U2 - % pokrycia bliźniczki psiej trawki Nardus stricta w transekcie <30% lub więcej niż 2 gatunki
osiągają pokrycie >25%.
- Bogactwo gatunkowe:
• FV - >25 gatunków/25m2, w piętrze subalpejskim >13 gatunków/25m2,
• U1 - 10-25 gatunków/25m2, w piętrze subalpejskim 7-13 gatunków/25m2,
• U2 - <10 gatunków/25m2, w piętrze subalpejskim <7 gatunków/25m2.

Uwaga! Poniższy tekst przedstawia pierwotną, niezmieniona wersję przewodnika metodycznego.
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Bogate florystycznie g rskie i ni owe
murawy bli niczkowe
Nardetalia

Fot. 1. Murawa bli niczkowa (psiara) w pi trze regla dolnego w Bieszczadach (

J. Korzeniak)

I. INFORMACJA O SIEDLISKU PRZYRODNICZYM
1. Identyfikatory fitosocjologiczne
Klasa: Nardo-Callunetea
Rz d: Nardetalia
Zwi zek: Nardion
Zespo y i zbiorowiska:
Hieracio (vulgati)-Nardetum psiara reglowa
Hieracio (alpini)-Nardetum tatrza ska psiara wysokog rska
Carici (rigidae)-Nardetum karkonoska psiara wysokog rska
Hypochoeridi uniflorae-Nardetum wschodniokarpackie bli niczysko po oninowe
Zbiorowisko z Nardus stricta zbiorowisko bli niczki psiej trawki
Zwi zek: Violion caninae (= Nardo-Galion saxatilis)
Zespo y i zbiorowiska:
Polygalo-Nardetum sucha psiara (psiara krzy ownicowa)
Nardo-Juncetum squarrosi wilgotna (mokra) psiara
Calluno-Nardetum strictae t oki

2. Opis siedliska przyrodniczego
Siedlisko 6230 obejmuje acidofilne murawy z panuj c bli niczk psi trawk (psiary),
kt re rozwin y si wt rnie, zwykle na skutek wyci cia las w, na ubogich i bardzo ubogich
glebach o zr nicowanej wilgotno ci w miejscach intensywnie wypasanych, lecz nienawo onych.
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Psiary wyst puj w ca ym kraju, od ni u
po pi tro subalpejskie do wysoko ci oko o
1500 m n.p.m. w Sudetach i 1800 m n.p.m.
w Karpatach. Niegdy szeroko rozpowszechnione, obecnie rzadko tworz rozleg e, jednorodne p aty. Na og zajmuj niewielkie
powierzchnie na polanach, brzegach las w,
obrze ach torfowisk, czy piaszczystych
wzniesieniach. Utrzymuj si te na poboczach cie ek w miejscach wydeptywanych
oraz na zboczach podci tych przez stare
drogi pasterskie. Na ni u cz sto s siaduj
z murawami psammofilnymi, kserotermicznymi, wrzosowiskami, wilgotnymi kami
i torfowiskami. W g rach wyst puj g wnie
na reglowych polanach, zw aszcza w ich
partiach przygrzbietowych, a w wy szych
po o eniach zajmuj niewielkie powierzchnie w r d wysokog rskich traworo li, bor wczysk i kosodrzewiny.
Murawy bli niczkowe tworz grup zbiorowisk silnie zr nicowanych pod wzgl dem
wilgotno ci pod o a (psiary mokre i suche)
i po o enia nad poziomem morza (psiary
ni owe, reglowe, wysokog rskie). Swoist
fizjonomi niskiej, do zwartej, p owobr zowej murawy zawdzi czaj dominacji bli niczki psiej trawki (fot. 1).

Fot. 2. Psiara po oninowa Hypochoeridi uniflorae-Nardetum z udzia em gatunk w wschodniokarpackich
(w ymord g rski Scorzonera rosea, go dzik skupiony
Dianthus compactus) na Ki czyku Bukowskim w Bieszczadach ( J. Korzeniak)

Fot. 3. T oki Calluno-Nardetum strictae na wyniesieniu
mineralnym w dnie doliny Pisy ( D. Wo kowycki)

3. Warunki ekologiczne
Murawy bli niczkowe wykszta caj si na
rozmaitym pod o u: w g rach m.in. na granitoidach, metamorficznych upkach krystalicznych, bezw glanowych ska ach osadowych fliszu karpackiego, na ni u g wnie
na piaskach fluwioglacjalnych i eolicznych.
Wyst puj na kwa nych i bardzo kwa nych
glebach o zr nicowanej wilgotno ci: od
gleb suchych po mokre, okresowo zalewane. Najcz ciej s to rankery bielicowane
i brunatne, bielice, gleby bielicowe, gleFot. 4. Mokra psiara Nardo-Juncetum squarrosi u podby brunatne kwa ne i brunatne w a ciwe n a wydm na kraw dzi doliny Supra li na Nizinie P wy ugowane o uziarnieniu piask w (gleby nocnopodlaskiej ( D. Wo kowycki)
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Fot. 5. Psiara krzy ownicowa Polygalo-Nardetum w r d
ciep olubnych muraw napiaskowych, wrzosowisk, jaowczysk i zapust w sosnowych na gruntach wylesionych na prze omie XIX i XX w. i u ytkowanych dawniej
jako poligon wojskowy
Nizina P nocnopodlaska
( D. Wo kowycki)

atwo przepuszczalne), a tak e gleby torfowe
torfowisk wysokich i przej ciowych (mokra
psiara); w g rach cz sto silnie szkieletowe,
p ytkie (szczeg lnie na stokach) lub redniog bokie; zwykle z warstw s abo roz o onej
pr chnicy typu moder lub mor.
Bli niczyska zajmuj miejsca o nachyleniu do ok. 45o, najcz ciej s to jednak
wyp aszczenia i po ogie stoki. Nie wykazuj preferencji co do ekspozycji. Z regu y
nie tworz ju rozleg ych i zwartych p at w,
lecz wyst puj w mozaice ze zbiorowiskami
kowymi, traworo lami i bor wczyskami
(takie uk ady fitocenotyczne s cz sto spotykane na polanach reglowych), s siaduj
ze zbiorowiskami le nymi i zaro lowymi,
czasem przylegaj do kompleks w torfowiskowych i ciep olubnych muraw. W skie
smugi muraw bli niczkowych obserwuje si
wzd u ucz szczanych cie ek i szlak w turystycznych oraz w miejscach starych pasterskich p aj w.

4. Typowe gatunki ro lin
Siedlisko wykazuje zmienno regionaln
i edaficzn i jest reprezentowane przez kilka
syntakson w. Generalnie za typowe dla muraw bli niczkowych nale y uzna gatunki
charakterystyczne dla klasy Nardo-Callunetea i rz du Nardetalia, jak: ukwap dwupienny Antennaria dioica, arnika g rska Arnica
montana, podej rzony: ksi ycowy Botrychium lunaria i rutolistny B. multifidum, turzyca pigu kowata Carex pilulifera, ozorka
zielona Coeloglossum viride, izgrzyca przyziemna Danthonia decumbens, jastrz bce:
Fot. 6. Bogate florystycznie zbiorowisko po rednie
mi dzy muraw bli niczkow ni szych po o e g r- gronkowy Hieracium lactucella, Lachenala
skich a wie
k
Prze cz Wy nia w Bieszczadach H. lachenalii i kosmaczek H. pilosella, ko( J. Korzeniak)
smatki: polna Luzula campestris i licznokwiatowa L. multiflora, wid ak go dzisty
Lycopodium clavatum, bli niczka psia trawka Nardus stricta, krzy ownice: zwyczajna
Polygala vulgaris i ostroskrzyde kowa P. oxyptera, pi ciornik kurze ziele Potentilla erecta,
fio ek psi Viola canina, przetacznik le ny Veronica officinalis.
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Psiary reglowe i wysokog rskie wyr nia udzia d br wki piramidalnej Ajuga pyramidalis, widlicza alpejskiego Diphasiastrum alpinum, szaroty norweskiej Gnaphalium norvegicum, kuklika g rskiego Geum montanum, podbia ka alpejskiego Homogyne alpina, prosienicznika jednog wkowego Hypochoeris uniflora, go ka bia awego Leucorchis albida,
kosmatki sudeckiej Luzula sudetica, p pawy wielkokwiatowej Crepis conyzifolia, goryczki
kropkowanej Gentiana punctata, pi ciornika z otego Potentilla aurea, sasanki alpejskiej
Pulsatilla alba oraz naw oci alpejskiej Solidago alpestris. Do diagnostycznych nale ponadto gatunki lokalnie charakterystyczne i wyr niaj ce:
w wy szych po o eniach Sudet w: dzwonek brodaty Campanula barbata, turzyca t ga
Carex bigelowii subsp. rigida;
w Tatrach: turzyca zawsze zielona Carex sempervirens subsp. tatrorum, szafran spiski
Crocus scepusiensis, marchwica pospolita Mutellina purpurea, tymotka alpejska Phleum
commutatum;
w Bieszczadach: w ymord g rski Scorzonera rosea, fio ek dacki Viola dacica, wrotycz
baldachogroniasty Kluzjusza Chrysanthemum corymbosum subsp. clusii, go dzik skupiony Dianthus compactus, kostrzewa niska Festuca airoides;
w pi trach reglowych Karpat Zachodnich: turzyca blada Carex pallescens, t. zaj cza
C. leporina, dziewi si bez odygowy Carlina acaulis, macierzanka zwyczajna Thymus
pulegioides.
Na ni u, w pi trze pog rza i regli w zale no ci od warunk w edaficznych znaczenie
diagnostyczne maj tak e: sit sztywny Juncus squarrosus, gnidosz rozes any Pedicularis sylvatica (przywi zane do mokrej psiary Nardo-Juncetum squarrosi); fio ek psi forma wrzosowiskowa Viola canina fo. ericetorum, wrzos pospolity Calluna vulgaris (typowe dla t ok w
Calluno-Nardetum) oraz dziurawiec czteroboczny forma naga Hypericum maculatum fo.
glabrum (charakterystyczny dla psiary krzy ownicowej Polygalo-Nardetum).
Charakterystyczn cech muraw bli niczkowych jest dominacja bli niczki psiej trawki Nardus stricta w sk adzie florystycznym fitocenoz. Niegdy bli niczka by a gatunkiem
bezwzgl dnie panuj cym, osi gaj cym zwykle ponad 75% pokrycia (Korna , MedweckaKorna 1967). Obecnie najcz ciej wyst puje z pokryciem 30 50%. Wyra nie odmiennym
sk adem florystycznym charakteryzuj si ubogie, wypasane przez byd o i owce wrzosowiska ( t oki ) Calluno-Nardetum, gdzie gatunkami panuj cymi s wrzos pospolity Calluna
vulgaris i izgrzyca przyziemna Danthonia decumbens, podczas gdy bli niczka ro nie mniej
obficie.

6. Rozmieszczenie w Polsce
Murawy bli niczkowe wyst puj w rozproszeniu w ca ej Polsce: w pasie pojezierzy, nizin,
wy yn, pog rzy i w g rach. Z powodu niewystarczaj cego rozpoznania aktualnego stanu
bli niczysk krajowe zasoby siedliska pozostaj w a ciwie nieznane. Wiadomo jednak, e
w ci gu ostatnich kilkudziesi ciu lat, na skutek zarzucenia tradycyjnego u ytkowania pasterskiego, nast pi drastyczny spadek ich powierzchni po czony ze znaczn fragmentacj . Psiary z regu y nie tworz ju rozleg ych i zwartych p at w, lecz wyst puj w mozaice
z innymi p naturalnymi zbiorowiskami niele nymi i zaro lami. W Karpatach powierzchnia ubogich muraw bli niczkowych zmniejszy a si o oko o 50 80% w por wnaniu do
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stanu z pocz tku lat 1970 (Korzeniak 2006 2007). Szybki zanik bli niczysk obserwuje si
zw aszcza na niewielkich polanach reglowych i na po oninach. Area siedliska zmniejszy
si znacznie tak e na ni u i w pasie wy yn (Perzanowska 2004).

Ryc. 1. Mapa zasi gu siedliska i stanowisk monitorowanych w latach 2006 2008

II. METODYKA
1. Metodyka bada monitoringowych
Wyb r powierzchni monitoringowych
Rozmieszczenie powierzchni monitoringowych powinno odpowiada rozmieszczeniu
muraw bli niczkowych w ca ym zasi gu ich wyst powania w Polsce i oddawa regionaln
i wysoko ciow zmienno siedliska. Ze wzgl du na s aby stopie zbadania siedliska w naszym kraju, obserwacje przeprowadzone w ramach pilota owego monitoringu w okresie
2006 2008 odzwierciedlaj raczej aktualny stan wiedzy na temat bli niczysk ni stan ich
zachowania. Monitoringiem obj to wszystkie podtypy muraw bli niczkowych z wyj tkiem
psiar wysokog rskich. Zebrano dane z 68 stanowisk, z kt rych 38 zlokalizowanych by o
w regionie alpejskim, 30 w kontynentalnym. Obserwacje przeprowadzono w zaledwie
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kilku obszarach na ni u (Ostoja Nadwarcia ska, Nizina P nocnopodlaska, Dolina Pisy,
Lasy Sobiborskie), w Sudetach rodkowych (G ry Kamienne, G ry Sto owe) i Karpatach
(Beskid l ski i ywiecki, Gorce, Torfowiska Orawsko-Nowotarskie, G ry S onne, Bieszczady). W dalszych latach monitoring psiar powinien zosta uzupe niony o obszary w pasie wy yn i pojezierzy oraz o kolejne stanowiska na nizinach i w g rach, w tym stanowiska
wysokog rskich psiar tatrza skich Hieracio (alpini)-Nardetum i karkonoskich Carici rigidae-Nardetum.
W ka dym z obszar w, zale nie od jego wielko ci i zasob w siedliska, prowadzi si
obserwacje na 3 9 stanowiskach. Wyb r stanowisk jest poprzedzony analiz zasob w siedliska w danym obszarze. Cz sto na tym etapie konieczny jest tak e przegl d terenowy,
poniewa wytypowane do monitoringu powierzchnie powinny jak najlepiej reprezentowa
stan zachowania siedliska w obszarze, uwzgl dnia jego lokalne zr nicowanie (np. pod
wzgl dem wilgotno ci czy wysoko ci n.p.m.), a tak e dobrze ilustrowa przemiany, jakim
ono podlega.
Za stanowisko uznaje si wyodr bniaj cy si przestrzennie p at siedliska (polana, fragment kompleksu k).

Spos b wykonania bada
Obserwacje siedliska w obszarze prowadzone s w r nych skalach przestrzennych: ca ego obszaru (zwykle jest to obszar Natura 2000), stanowiska oraz transektu wyznaczanego
na ka dym z wybranych stanowisk. W skali obszaru i stanowiska szacuje si m.in. czn
powierzchni siedliska, procent powierzchni o w a ciwym, niezadowalaj cym i z ym stanie zachowania oraz okre la kierunek i wielko zmian area u siedliska. Ocenia si tak e
wska niki opracowane specjalnie dla muraw bli niczkowych (tab. 1). Na stanowisku ocen
wska nik w specyficznej struktury i funkcji przeprowadza si na transekcie o powierzchni
20 ar w. Standardowo jest to pas d ugo ci 200 m i szeroko ci 10 m.
W przypadkach szczeg lnych, np. gdy p aty muraw bli niczkowych s bardzo niewielkie i rozproszone, kszta t transektu mo e by inny, dostosowany do specyfiki rozmieszczenia siedliska na stanowisku. O przebiegu i kszta cie transektu decyduje arbitralnie ekspert.
Kompozycj gatunkow fitocenoz wyst puj cych na transekcie ilustruj 3 zdj cia fitosocjologiczne, wykonywane w skali Braun-Blanqueta na powierzchni 25 m2 na przeciwleg ych ko cach transektu oraz w centralnej jego cz ci.

Termin i cz stotliwo bada
Optymalny termin na prowadzenie bada to okres od po owy lipca do ko ca sierpnia, kiedy znaczna cz
gatunk w znajduje si w optimum kwitnienia. Prace w p niejszym czasie s mo liwe, ale trzeba si liczy z problemami przy identyfikacji niekt rych gatunk w
(turzycowate, trawy, storczykowate) i ocenie ich pokrycia. Obserwacje nale y powtarza
co 5 6 lat.

Sprz t do bada
Badania nie wymagaj specjalistycznego sprz tu. Konieczny jest notatnik (formularze do
wype nienia), GPS, ta ma miernicza, aparat fotograficzny.
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2. Ocena parametr w stanu siedliska przyrodniczego
oraz wska nik w specyficznej struktury i funkcji
Tab. 1. Opis wska nik w specyficznej struktury i funkcji siedliska przyrodniczego oraz parametru perspektywy
ochrony dla siedliska przyrodniczego 6230 bogate florystycznie g rskie i ni owe murawy bli niczkowe (Nardetalia p aty bogate florystycznie)

Parametr/
Wska nik

Opis
Specyficzna struktura i funkcje

Odnotowuje si obecno , dla stanowisk tak e procent pokrycia, gatunk w
uznanych za charakterystyczne i wyr niaj ce dla zespo w rz du Nardetalia,
a tak e innych, decyduj cych o regionalnej specyfice siedliska. Zale nie od poo enia n.p.m. i wilgotno ci pod o a siedlisko mo e by reprezentowane przez
nast puj ce zespo y ro linne:
Wy sze po o enia w Karkonoszach Carici rigidae-Nardetum; gat. Ch.Ass:
widlicz alpejski Diphasiastrum alpinum, kosmatka sudecka Luzula sudetica,
turzyca t ga Carex bigelowii subsp. rigida; tak e gat. wysokog rskie (Diff. Ass):
jastrz biec alpejski Hieracium alpinum, wroniec widlasty Huperzia selago,
pierwiosnek male ki Primula minima, sasanka alpejska Pulsatilla alba, mietlica
skalna Agrostis rupestris.
Wy sze po o enia w Tatrach Hieracio (alpini)-Nardetum; gat. Ch.Ass: kosmatka sudecka Luzula sudetica, szarota norweska Gnapahalium norvegicum,
turzyca zawsze zielona Carex sempervirens subsp. tatrorum.
Po oniny w Karpatach Wschodnich Hypochoeridi uniflorae-Nardetum; gat.
Ch.Ass: prosienicznik jednog wkowy Hypochoeris uniflora, widlicz alpejski
Diphasiastrum alpinum; obecne tak e: go dzik skupiony Dianthus compactus, w ymord g rski Scorzonera rosea, wrotycz baldachogroniasty Kluzjusza
Chrysanthemum corymbosum subsp. clusii, kostrzewa niska Festuca airoides
uznane za Ch. i Diff. dla wschodniokarpackiego bli niczyska po oninowego
Gatunki
charakterystyczne Nardetum carpaticum orientale.
Pi tra reglowe i pog rze sucha psiara Hieracio-Nardetum; gat. Ch.Ass: prosienicznik jednog wkowy Hypochoeris uniflora, turzyca pigu kowata Carex
pilulifera, jastrz biec Lachenala Hieracium lachenalii; tak e gat. Ch.O. i Cl.:
arnika g rska Arnica montana, ukwap dwupienny Antennaria dioica, p pawa
wielkokwiatowa Crepis conyzifolia, krzy ownica zwyczajna Polygala vulgaris,
izgrzyca przyziemna Danthonia decumbens.
Ni , pog rze i regle mokra psiara Nardo-Juncetum; gat. Ch.Ass.: sit sztywny
Juncus squarrosus, gnidosz rozes any Pedicularis sylvatica, a tak e: izgrzyca
przyziemna Danthonia decumbens, bli niczka psia trawka Nardus stricta, pi ciornik kurze ziele Potentilla erecta, wrzos pospolity Calluna vulgaris.
Ni , pog rze i regle
t oki Calluno-Nardetum; gat. Ch. i Diff. Ass: izgrzyca
przyziemna Danthonia decumbens, krzy ownica zwyczajna Polygala vulgaris,
krzy ownica ostroskrzyde kowa P. oxyptera, fio ek psi Viola canina, wrzos
pospolity Calluna vulgaris.
Ni
psiara krzy ownicowa Polygalo-Nardetum; Ch.Ass: krzy ownica zwyczajna Polygala vulgaris, krzy ownica ostroskrzyde kowa P. oxyptera, dziurawiec
czteroboczny Hypericum maculatum forma glabrum (naga).
Z uwagi na znaczne regionalne zr nicowanie psiar i ub stwo gatunkowe
typowo wykszta conych p at w, ocena tego wska nika jest trudna do kalibracji
i do subiektywna.
W ramach tego wska nika okre la si obecno i procent pokrycia gatunk w
wsp panuj cych i panuj cych (o ilo ciowo ci 3 i wi kszej wg skali Braun-Blanqueta). Grupa gatunk w, kt re wyst puj w psiarach bardzo obficie, wykazuje znaczne zr nicowanie regionalne i lokalne. Gatunkiem dominuj cym
w murawach powinna by i zwykle jest bli niczka psia trawka, na ni u do
cz sto tak e izgrzyca przyziemna Danthonia decumbens, pi ciornik kurze
ziele Potentilla erecta, natomiast w t okach wrzos pospolity Calluna vulgaris.
Gatunki
Jednak sk ad florystyczny psiar nie zawsze jest wykszta cony typowo. W g rach
dominuj ce
gatunkami dominuj cymi w p atach muraw bli niczkowych s cz sto: bor wka
czarna Vaccinium myrtillus (znacznie rzadziej brusznica V. vitis-idaea), mietlica
pospolita Agrostis capillaris, mia ek pogi ty Deschampsia flexuosa i darniowy
D. caespitosa, kostrzewa czerwona Festuca rubra oraz dziurawiec czteroboczny
Hypericum maculatum, a na po oninach trzcinnik le ny Calamagrostis arundinacea. Na jedynym ze stanowisk na Nizinie P nocnopodlaskiej odnotowano
natomiast arnowiec miotlasty Sarothamnus scoparius.
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Bogactwo
gatunkowe

W ocenie tego wska nika nale y posi kowa si danymi ze zdj fitosocjologicznych z transekt w badawczych.
Murawy bli niczkowe s z natury ubogie florystycznie. Du a liczba gatunk w
wynika zwykle z post puj cej sukcesji jest charakterystyczna dla jej stadi w
po rednich i nie oznacza dobrego stanu murawy.
Siedlisko jest zr nicowane regionalnie i edaficznie, i wci w niewystarczaj cym stopniu rozpoznane, st d zasadnicza trudno w okre leniu kryterium
liczbowego, a raczej kryteri w dla poszczeg lnych zbiorowisk. Mo na je
b dzie ustali dopiero po zgromadzeniu obszerniejszych informacji z literatury
i obserwacji monitoringowych.

Obce gatunki
inwazyjne

Murawy bli niczkowe nie nale do siedlisk podatnych na ekspansj obcych
gatunk w inwazyjnych. Wska nik wprowadzono g wnie z uwagi na potencjaln mo liwo ich wyst pienia i zagro enie, kt re nios .

Rodzime
gatunki
ekspansywne
ro lin zielnych

Do gatunk w, kt rych ekspansja prowadzi do zaburzenia struktury muraw
bli niczkowych, nale przede wszystkim: bor wka czarna Vaccinium myrtillus
(stanowi najpowa niejsze i najcz stsze zagro enie, zw aszcza dla psiar w g rach), dziurawiec czteroboczny Hypericum maculatum, trzcinniki Calamagrostis
sp., mia ek darniowy Deschampsia caespitosa, mia ek pogi ty D. flexuosa,
mietlica zwyczajna Agrostis capillaris, kostrzewa czerwona Festuca rubra, k os wka mi kka Holcus mollis, ostro e dwubarwny Cirsium helenioides (G ry
Sto owe), goryczka troje ciowa Gentiana asclepiadea oraz gatunki z rodzaju
Rubus. Psiary na ni u cz sto wyst puj na siedliskach borowych i po zaprzestaniu wypasu podlegaj sukcesji do bor w mieszanych, wilgotnych i mokrych
w takich przypadkach wskazana jest ocena udzia u gatunk w borowych.

Dotyczy zw aszcza brzozy, ja owca, wierka, sosny oraz wierzb. Przy ocenie
wska nika nale y uwzgl dnia specyficzne cechy biologii i ekologii gatunk w, np. ja owiec pospolity Juniperus communis stanowi znacznie mniejsze
zagro enie dla muraw ni brzoza brodawkowata Betula pendula czy wierzby
Salix sp. Wa na jest tak e znajomo lokalnych wzorc w dynamiki ro linno ci,
Ekspansja
np. w bieszczadzkich murawach bli niczkowych ekspansja wierzb i brzozy zachodzi niemal wy cznie w strefie reglowej, prowadz c do utraty specyficznej
krzew w
i podrostu drzew struktury siedliska w ci gu oko o 20 lat, podczas gdy na po oninach najwi ksze
znaczenie ma ekspansja trzcinnika le nego Calamagrostis arundinacea i bor wki czarnej Vaccinium myrtillus. Opr cz oznaczenia gatunk w wkraczaj cych na murawy istotna jest ocena procentowego pokrycia warstwy B, a tak e,
w miar mo liwo ci, okre lenie tempa zarastania psiar (procent zmniejszenia
si powierzchni siedliska w danym okresie czasu).

Eutrofizacja

Murawy bli niczkowe zajmuj siedliska ubogie w biogeny; wzrost yzno ci
gleby z regu y powoduje przekszta canie si psiar w ki. Silna/d ugotrwa a
eutrofizacja (np. na skutek sp ywu nawoz w i pestycyd w z p l, koszarowania
owiec itp.) wi e si z utrat siedliska, natomiast niewielki wzrost zasobno ci
pod o a prowadzi zwykle do zwi kszenia si udzia u gatunk w kowych
i wzrostu bogactwa florystycznego p at w. Stopniowy wzrost yzno ci gleby
towarzyszy r wnie procesom naturalnym: naturalnej sukcesji oraz wi zaniu
azotu atmosferycznego. W opisie wska nika nale y uwzgl dni r d o eutrofizacji i jej nat enie. Obecno gatunk w nitrofilnych (perz w a ciwy Elymus
repens, pokrzywa zwyczajna Urtica dioica, szczaw alpejski Rumex alpinus)
zazwyczaj wiadczy o nawo eniu koszarowanie, sk adowanie obornika,
zachodz ce owce, krowy czy konie w przesz o ci lub obecnie. Gatunkom
nitrofilnym cz sto w takich przypadkach towarzysz ruderalne (ostro e polny
Cirsium arvense). Ocena wp ywu eutrofizacji na siedlisko jest do z o ona
powinna uwzgl dnia zar wno ewentualne zmiany w ca kowitej liczbie
gatunk w, jak i we wzajemnych proporcjach gatunk w typowych dla ubogich
muraw i mezofilnych k.

Struktura
przestrzenna
p at w siedliska

Wska nik pozwalaj cy na bardziej precyzyjn ocen fragmentacji siedliska.
Obejmuje oszacowanie procentowego zwarcia muraw, wielko ci poszczeg lnych p at w bli niczyska oraz stopnia ich rozproszenia.
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Perspektywy
ochrony

Ocenie powinny podlega realne mo liwo ci zachowania w a ciwego stanu
siedliska oraz poprawy stanu niew a ciwego. W opisie nale y umie ci informacj na temat potencjalnych zabieg w ochronnych dla zachowania b d
poprawy stanu siedliska.
Z regu y murawy bli niczkowe nie s przedmiotem specjalnych dzia a ochrony
czynnej, nawet je li le na obszarach chronionych. Rzadko te istniej realne
szanse na ich u ytkowanie pasterskie. Dlatego oceniaj c mo liwo ci ochrony
tego siedliska i utrzymania go w stanie niepogorszonym w najbli szej przysz oci, opr cz aktualnego stanu ochrony (obecno na obszarze chronionym, znane
zapisy w planach i operatach ochrony), oddzia ywania czynnik w biotycznych
i antropogenicznych, nale y uwzgl dni r wnie stan zachowania siedliska.
Wysokie oceny dla parametr w: Powierzchnia siedliska oraz Specyficzna
struktura i funkcje powinny rzutowa na wy sz ocen Perspektyw ochrony .

Tab. 2. Waloryzacja parametr w stanu oraz wska nik w specyficznej struktury i funkcji siedliska przyrodniczego
6230 bogate florystycznie g rskie i ni owe murawy bli niczkowe (Nardetalia p aty bogate florystycznie)

Parametr/
Wska nik

W a ciwy
FV

Niezadowalaj cy
U1

Zy
U2
Wyra ny spadek
powierzchni siedliska
w por wnaniu z wczeniejszymi badaniami
lub podawanymi w literaturze

Powierzchnia
siedliska
na stanowisku

Nie podlega zmianom lub
zwi ksza si

Gatunki
charakterystyczne

Proponowane orientacyjne
zakresy:
4 6 gat. charaktery<4 gat. charakterystycz>6 gatunk w charakterystycznych i wyr nianych i wyr niaj cych
stycznych i wyr niaj j cych
cych

Gatunki
dominuj ce

Do wykalibrowania
w przysz o ci, wst pnie
proponowane zakresy:
% pokrycia bli niczki
psiej trawki Nardus stricta
w transekcie >50%

Bogactwo
gatunkowe

Do wyskalowania wska nika niezb dne pe niejsze
dane; proponowane zakresy s jedynie orientacyjne: Stan po redni
w pi trze subalpejskim >20
gat./25 m2, w pozosta ych
>25 gat./25 m2

Obce gatunki
inwazyjne

Brak

Pokrycie gat. inwaPokrycie gat. inwazyjnezyjnego do 10%
go >10% siedliska
powierzchni siedliska

Rodzime gatunki
ekspansywne
ro lin zielnych

Z uwagi na regionaln
i siedliskow zmienno
psiar do ustalenia na
podstawie wi kszej ilo ci
danych. Wst pnie proponowane zakresy: czne
pokrycie gat. ekspansywnych <20%

Obecne gatunki eksObecne gatunki ekspanpansywne o pokryciu
sywne o pokryciu >30%
20 30%

Inne kombinacje

Specyficzna struktura i funkcje

Procent pokrycia
bli niczki psiej
trawki Nardus stricta
w transekcie 30 50%;
obecne 1 2 gatunki
o pokryciu >25%

<10 gat./25 m2

Pokrycie warstwy B w tranEkspansja krzew w sekcie <10 25%
(10)25 (40)50%
i podrostu drzew
(w zale no ci od tego,
jakie to gatunki)
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Procent pokrycia
bli niczki psiej trawki
Nardus stricta w transekcie <30%; wi cej
ni 2 gatunki osi gaj
pokrycie >25%

>(40)50%
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Brak oznak, ew. przyczyn
wzrostu yzno ci siedliska
jest wy cznie naturalna sukcesja a pokrycie
gatunk w nitrofilnych
nieznaczne

Eutrofizacja

P aty siedliska zwarte
i rozleg e, albo siedlisko
z natury drobnopowierzchniowe, lecz wtedy wielko
p at w stabilna
Wszystkie wska niki
kardynalne oceniono na
FV, pozosta e wska niki
przynajmniej U1

Struktura
przestrzenna
p at w siedliska
Og lnie struktura
i funkcje

Obecne gatunki
nitrofilne, lecz ich
pokrycie <10%

Silna/d ugotrwa a eutrofizacja

Stan po redni

Skrajnie ma e
(poni ej 1 a)
i izolowane p aty

Wszystkie wska niki
kardynalne oceniono
przynajmniej na U1

Jeden lub wi cej wska nik w kardynalnych
oceniono na U2
Perspektywy zachowania
siedliska z e, obserwowany silny wp yw
czynnik w zagra aj cych, nie mo na zagwarantowa przetrwania
siedliska w d u szej
perspektywie czasowej

Perspektywy
ochrony

Perspektywy zachowania
siedliska dobre lub doskona e, nie przewiduje si
znacznego oddzia ywania
czynnik w zagra aj cych

Inne kombinacje

Ocena og lna

Wszystkie parametry oceniono na FV

Jeden lub wi cej
Jeden lub wi cej paraparametr w oceniono
metr w oceniono na U2
na U1, brak ocen U2

Wska niki kardynalne
Gatunki charakterystyczne
Rodzime gatunki ekspansywne ro lin zielnych
Ekspansja krzew w i podrostu drzew
Struktura przestrzenna p at w siedliska

3. Przyk ad wype nionej karty obserwacji siedliska przyrodniczego na stanowisku
Karta obserwacji siedliska przyrodniczego na stanowisku
Stanowisko

informacje podstawowe

Kod siedliska
przyrodniczego

6230 G rskie i ni owe murawy bli niczkowe
6230-2 Zachodniokarpackie murawy bli niczkowe

Nazwa stanowiska

Piorunowiec

Typ stanowiska

Referencyjne

Zbiorowiska ro linne

Psiara reglowa Hieracio vulgati-Nardetum

Opis siedliska
na stanowisku

Wielkopowierzchniowe bli niczysko przy grzbiecie mi dzy Gorcem
Kamienickim a Piorunowcem, ekspozycja E, nachylenie ok. 10o

Powierzchnia
p at w siedliska

ok. 25 ha

Obszary chronione,
na kt rych znajduje si
stanowisko
Zarz dzaj cy terenem

Teren prywatny
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Wsp rz dne geograficzne N 49o32

; E 20o15

Wymiary transektu

10x200 m

Wysoko

1070 m

n.p.m.

Nazwa obszaru

PLH120018 Ostoja Gorcza ska
Raport roczny

Rok

2007

Typ monitoringu

Szczeg owy

Koordynator

Maciej Kozak

informacje podstawowe

Dodatkowi
koordynatorzy
Zagro enia

Najwi kszym zagro eniem jest brak u ytkowania tego terenu, w wyniku czego bli niczyska szybko zarastaj bor wk , a jednocze nie
wskutek procesu naturalnej sukcesji wt rnej wkraczaj na nie r ne
gatunki drzew i krzew w

Inne warto ci
przyrodnicze

Potencjalne siedlisko dla rzadkich w Gorcach gatunk w ro lin wysokog rskich

Monitoring jest
wymagany

Tak

Uzasadnienie

Jeden z najlepiej zachowanych p at w psiary reglowej w obszarze,
obserwacje co ok. 3 5 lat

Wykonywane zabiegi
ochronne i ocena ich
skuteczno ci

Brak (koszenie tylko niewielkiej cz ci p atu, poza transektem)

Propozycje wprowadzenia dzia a ochronnych

Systematyczne koszenie odbywaj ce si najlepiej w drugiej po owie
lata lub nawet na jesie

Data kontroli

17.08.2007

Uwagi

Optymalny czas bada : od drugiej po owy lipca do ko ca sierpnia
(ewentualnie wrzesie ).
Powierzchnia ta zosta a wskazana jako referencyjna, chocia nie
jest zachowana idealnie, widoczna jest tu m.in. ekspansja bor wki,
a murawa na skutek wieloletniego braku u ytkowania ko nego jest
zbyt zwarta, co utrudnia egzystencj wielu niewielkim gatunkom
wymagaj cym mniej zwartych siedlisk. Jest to jednak jeden z najlepiej
w Gorcach zachowanych p at w bli niczysk o tak du ej powierzchni,
st d z pewnym przybli eniem mo na go wskaza jako wzorcowy.
Stan ochrony siedliska przyrodniczego na stanowisku
Zdj cie fitosocjologiczne I

Wsp rz dne geograficzne rodka,
wys. n.p.m.
Powierzchnia zdj cia, nachylenie,
ekspozycja
Zwarcie warstw a, b, c, d
Wysoko warstw a, b, c, d
Jednostka fitosocjologiczna
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Wsp rz dne geograficzne: N 49o32
; E 20o15
;
1040 m n.p.m.
Powierzchnia zdj cia 25 m2, nachylenie 5o,
ekspozycja E
Zwarcie w warstwach: b 2%, c 100%, d 2%; wysoko
ro lin w warstwach: b 80 cm, c 15 cm,
Jednostka fitosocjologiczna: Hieracio vulgati-Nardetum
Gatunki: Agrostis capillaris +, Anthoxanthum odoratum +,
Calluna vulgaris +, Carex pilulifera +, Dantonia decumbens
+, Festuca rubra 1, Hieracium lachenalii +, Hypericum
maculatum +, Luzula multiflora 1, Lycopodium clavatum
2, Nardus stricta 4, Picea abies (b) +, (c) +, Potentilla erecta
+, Rumex acetosella +, Rumex cfr. acetosa +, Vaccinium
myrtillus 1, Vaccinium vitis-idaea 3
BIBLIOTEKA MONITORINGU RODOWISKA
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Zdj cie fitosocjologiczne II

Wsp rz dne geograficzne rodka,
wys. n.p.m.
Powierzchnia zdj cia, nachylenie,
ekspozycja
Zwarcie warstw a, b, c, d
Wysoko warstw a, b, c, d
Jednostka fitosocjologiczna

Wsp rz dne geograficzne: N 49o32
; E 20o15
;
1040 m n.p.m.
Powierzchnia zdj cia 25 m2, nachylenie 5o, ekspozycja
E
Zwarcie w warstwach: b 5%, c 100%, d 5%; wysoko
ro lin w warstwach: b 2 m, c 15 cm
Jednostka fitosocjologiczna: Hieracio vulgati-Nardetum
Gatunki: Agrostis capillaris +, Anthoxanthum odoratum 1,
Betula pendula (B) 1, Calluna vulgaris 1, Carex pilulifera 1,
Dantonia decumbens +, Festuca rubra 1, Hieracium lachenalii 1, Hypericum maculatum +, Juniperus communis (B) +,
Luzula multiflora 1, Nardus stricta 5, Picea abies (B) +, (C) +,
Pinus sylvestris (C) +, Pleurozium schreberii (D) 1, Potentilla erecta +, Rumex cfr. acetosa +, Vaccinium myrtillus 2,
Veronica officinalis +
Zdj cie fitosocjologiczne III

Wsp rz dne geograficzne rodka,
wys. n.p.m.
Powierzchnia zdj cia, nachylenie,
ekspozycja
Zwarcie warstw a, b, c, d
Wysoko warstw a, b, c, d
Jednostka fitosocjologiczna

; E 20o15
;
Wsp rz dne geograficzne: N 49o32
1040 m n.p.m.
Powierzchnia zdj cia 25 m2, nachylenie 15o, ekspozycja
E
Zwarcie w warstwach: b 2%, c 100%, d 30%; wysoko ro lin w warstwach: b 1 m, c 20 cm
Jednostka fitosocjologiczna Hieracio vulgati-Nardetum
Gatunki: Agrostis capillaris 1, Anthoxanthum odoratum
1, Calluna vulgaris +, Carex pilulifera +, Chamaenerion
angustifolium +, Dantonia decumbens +, Festuca rubra 1,
Hieracium lachenalii 1, Luzula multiflora +, Nardus stricta
5, Picea abies (B) +, (C) +, Pleurozium schreberii (D) 3,
Potentilla erecta 1, Vaccinium myrtillus 2
TRANSEKT

Parametry/wska niki

Powierzchnia
siedliska

Opis wska nika

Warto parametru/
wska nika

W ostatnich latach powierzchnia bli niczyska nie uleg a
wyra nej zmianie, tylko niewielka cz
polany po o ona
w najbardziej p nocnej jej cz ci oraz przy skraju lasu
zaros a bor wk
Specyficzna struktura i funkcje

Gatunki
charakterystyczne

Bli niczka psia trawka
Nardus stricta 80%, turzyca
pigu kowata Carex pilulifera
ok. 5 10%, jastrz biec LaLista gatunk w charakterychenala Hieracium lachenastycznych (polska i aci ska lii ok. 10%, wrzos pospolity
nazwa); poda udzia proCalluna vulgaris ok. 10%,
centowy powierzchni zaj tej krzy ownica zwyczajna
przez ka dy gatunek na
Polygala vulgaris (znikomo),
transekcie (z dok adno ci
macierzanka zwyczajna Thydo 10%)
mus pulegioides (znikomo),
dziewi si bez odygowy
Carlina acaulis (znikomo),
wid ak go dzisty Lycopodium clavatum ok. 5%

Ocena
parametru/
wska nika
FV

U1

FV
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Gatunki
dominuj ce

Lista gatunk w dominuj cych na transekcie (polska
i aci ska nazwa); poda
udzia procentowy powierzchni zaj tej przez
ka dy gatunek na transekcie
(z dok adno ci do 10%);
nale y wymieni tylko gatunki o pokryciu 10%

Bogactwo
gatunkowe

Liczba gatunk w/25 m2; naredni
le y poda warto
16 gat./25 m2
z 3 zdj fitosocjologicznych

U1

Obce gatunki
inwazyjne

Lista inwazyjnych gatunk w obcych geograficznie
(polska i aci ska nazwa);
poda udzia procentowy
powierzchni zaj tej przez
ka dy gatunek na transekcie
(z dok adno ci do 10%)

Brak

FV

Gatunki
ekspansywne

Lista gatunk w (polska i aci ska nazwa); poda udzia
procentowy powierzchni
zaj tej przez ka dy gatunek
na transekcie (z dok adnoci do 10%)

Bor wka czarna Vaccinium
myrtillus 30%, bor wka
brusznica Vaccinium vitisidaea 10%

U1

Ekspansja
krzew w
i podrostu drzew

Lista gatunk w (polska i aci ska nazwa); poda udzia
procentowy powierzchni
zaj tej przez wszystkie ekspansywne gatunki krzew w
i drzew na transekcie (z dok adno ci do 10%)

wierk pospolity Picea abies
(znikomo), ja owiec pospolity Juniperus communis
(znikomo), brzoza brodawkowata Betula pendula
(znikomo), wierzba iwa Salix
caprea (znikomo)
sumaryczne pokrycie ok. 5%

FV

Eutrofizacja

FV brak oznak
U1 niewielki wzrost yzno ci siedliska, np. wskutek
naturalnej sukcesji,
Brak
U2 silna/d ugotrwa a eutrofizacja, np. wskutek sp ywu
nawoz w z p l, koszarowania owiec

FV

Struktura
przestrzenna
p at w siedliska

1. Zwarcie muraw ok.
95 100%;
2. Wielko powierzchni
poszczeg lnych p at w
przewa nie znacznie
powy ej 1000 m2;
1. Ocena procentowego
3. Stopie fragmentacji
zwarcia muraw.
nieznaczny
2. Wielko poszczeg lnych
Bli niczyska s nieznacznie
p at w bli niczyska.
rozfragmentowane, przede
3. Ocena stopnia ich
wszystkim p atami bor wrozproszenia (3 du y, 2 czysk. Murawa w wyniku
redni, 1 ma y).
wieloletniego nieu ytkowania bardzo zwarta, przez co
ro liny wymagaj ce wiekszej
ilo ci wiat a i bezpo redniego dost pu do gleby
w a ciwie tu nie wyst puj ,
lub s bardzo rzadkie

U1
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Bli niczka psia trawka
Nardus stricta 80%, bor wka
czarna Vaccinium myrtillus
30%, bor wka brusznica
Vaccinium vitis-idaea 10%

U1
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Perspektywy ochrony

U1

Ocena og lna
Nale y r wnie poda udzia procentowy powierzchni
siedliska o r nym stanie zachowania na ca ym stanowisku (w stosunku do ca kowitej powierzchni siedliska
na stanowisku)

Dzia alno
Kod

Nazwa
dzia alno ci

Intensywno

FV

40%

U1

55%

U2

5%

U1

cz owieka

Wp yw

Opis

250

Pozyskiwanie
/ usuwanie rolin og lnie

C

0

Sporadyczny zbi r bor wek oraz grzyb w

102

Koszenie /
cinanie

C

+

Regularne koszenie odbywa si tylko na niewielkiej powierzchni poza transektem, wp yw
wybitnie korzystny

0

cie ka i szlak turystyczny (poza transektem)
Umiarkowane wydeptywanie korzystnie
wp ywa na rozw j bli niczysk, dlatego te
wielokrotnie obserwowano w skie i d ugie
p aty tych zbiorowisk wykszta cone wzd u
cie ek i szlak w turystycznych

501

cie ki, szlaki
piesze, szlaki
rowerowe

C

161

Zalesianie

C

Zaobserwowano zalesianie wierkiem, lecz
tylko na niewielkiej cz ci polany (poza transektem)

4. Siedliska o podobnej charakterystyce ekologicznej
Inne siedliska, kt rych powstanie i utrzymanie jest uwarunkowane przez wypas i koszenie: 6210 murawy kserotermiczne (Festuco-Brometea), 6510 ni owe i g rskie wie e
ki u ytkowane ekstensywnie (zwi zek Arrhenatherion), 6520 g rskie ki konietlicowe
u ytkowane ekstensywnie (Polygono-Trisetion). Nale y jednak pami ta , e siedliska te
znacznie r ni si od muraw bli niczkowych warunkami edaficznymi, konieczne wi c
b d modyfikacje, dostosowuj ce metody monitoringu do ich specyfiki.

5. Ochrona siedliska przyrodniczego
Zachowanie siedliska wymaga ochrony czynnej, polegaj cej na prowadzeniu wypasu lub
innych zabieg w ograniczaj cych sukcesj , a jednocze nie niepowoduj cych wzrostu trofii. Perspektywy zachowania siedliska w d u szym okresie czasu s raczej nik e. Pewn
szans daje prowadzenie ekstensywnego wypasu i okresowego koszenia, kt re mia yby
w pewnym zakresie na ladowa tradycyjne, historyczne ju , formy gospodarowania. Takie
nierentowne formy dzia alno ci rolniczej wymagaj jednak dop at i dotacji, a ich pozytywny wp yw na murawy wcale nie jest taki oczywisty, poniewa niewielkie p aty bli niczysk
s zwykle rozproszone w r d zbiorowisk kowych, znacznie ch tniej spasanych przez
zwierz ta.
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S aby stan poznania siedliska sprawia, e pilnie potrzebne s dok adniejsze badania
nad wp ywem koszenia na sk ad gatunkowy bli niczysk. Na niekt rych obszarach chronionych (Gorcza ski Park Narodowy) pr buje si poprawia stan zachowania muraw corocznym wykaszaniem tych fragment w, kt re wchodz w sk ad wi kszych kompleks w
kowych. Z dotychczasowych obserwacji wynika, e koszenie eliminuje bor wk czarn
i dlatego mo e by u ytecznym zabiegiem przy aktywnej ochronie muraw bli niczkowych
(M. Kozak, dane npbl.).
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