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Glauco-Puccinietalia

Fot. 1. Muchotrzew solniskowy Spergularia salina (© A. Piernik)

I. INFORMACJA O SIEDLISKU PRZYRODNICZYM
1. Identyfikatory fitosocjologiczne
Klasa: Asteretea tripolium
Rz d: Glauco-Puccinellietalia
Zwi zek: Puccinellion maritimae
Zespo y i zbiorowiska:
Puccinelio-Spergularietum salinae  zespó mannicy odstaj cej
i muchotrzewa solniskowego
Zwi zek: Armerion maritimae
Zespo y i zbiorowiska:
Triglochino-Glaucetum maritimae  zespó wibki morskiej i mlecznika nadmorskiego
Klasa: Phragmitetea
Rz d: Phragmitetalia
Zwi zek: Phragmition
Zespo y i zbiorowiska:
Scirpetum maritimi  szuwar z sitowcem nadmorskim
Klasa: Molinio-Arrhenatheretea
Rz d: Trifolio fragiferae-Agrostietalia stoloniferae
Zwi zek: Agropyro-Rumicion crispi
Zespo y i zbiorowiska:
Potentillo-Festucetum arundinaceae  zespó pi ciornika g siego i kostrzewy trzcinowatej
Blysmo-Juncetum compressi  zespó ostrzewa sp aszczonego i situ cie nionego
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Zbiorowisko Blysmus rufus  zbiorowisko ostrzewa rudego
Zbiorowisko Carex distans  zbiorowisko z turzyc odleg ok os
Rz d: Arrhenatheretalia
Zwi zek: Arrhenatherion elatioris
Zespo y i zbiorowiska:
Arrhenatherum elatioris  ka owsicowa
(Arrhenatheretum medioeuropaeum lolietosum tenuifolii  halofilny podzespó rajgrasu wynios ego z komonic w skolistn )
Klasa: Cakiletea maritimae
Zespo y i zbiorowiska:
Zbiorowisko Atriplex prostrata subsp. prostrata var. salina  zbiorowisko obody
oszczepowatej w odmianie solniskowej

2. Opis siedliska przyrodniczego
ródl dowe siedliska kowe i szuwarowo- kowe tworz ce si na terenach naturalnie zasolonych pod wp ywem s onych róde i s onych wód wg bnych, towarzysz cych pok adom
soli kamiennej (Nienartowicz, Piernik 2004). Od innych typów siedlisk wyró niaj si obecno ci halofilnych gatunków ro lin. Warunkiem istnienia siedliska jest sta y dop yw wód
s onych oraz tradycyjny sposób u ytkowania jako ki ko ne i pastwiska. W zale no ci od
warunków zasolenia i wilgotno ci pod o a s one ki ró ni si sk adem gatunkowym ro lin.
W zwi zku z tym wyró niono nast puj ce podtypy siedliska (Nienartowicz, Piernik 2004):
1340-1 Murawy z mannic odstaj c i muchotrzewem solniskowym Puccinellio-Spergularietum salinae
1340-2 ródl dowe s one ki ze wibk morsk i mlecznikiem nadmorskim Triglochino-Glaucetum maritimae
1340-3 Halofilny szuwar z sitowcem nadmorskim Scirpetum maritimi
1340-4 ródl dowe s one ki z kostrzew trzcinow i pi ciornikiem g sim PotentilloFestucetum arundinaceae
1340-5 Halofilne murawy z ostrzewem rudym zbiorowisko z Blysmus rufus
Ponadto na terenach s abiej zasolonych wyodr bniono lokalnie murawy pastwiskowe
tworzone przez zbiorowisko z turzyc odleg ok os Carex distans i kostrzew czerwon
Festuca rubra w obr bie oddzia ywania solanek czyckich (Olaczek 1967). Na s onych
kach wyst puj te murawy z ostrzewem sp aszczonym i sitem cie nionym BlysmoJuncetum compressi, które ró ni si od p atów tego zespo u wyst puj cych na terenach
niezasolonych obecno ci gatunków s onolubnych (Wilko -Michalska 1963). Okresowo
zasolone ki tworzy zespó rajgrasu wynios ego w formie halofilnego podzespo u z komonic w skolistn Arrhenatherum medioeuropaeum lolietosum tenuifolii (Wilko -Michalska
1963, Trzci ska-Tacik 1988). W miejscach wzbogaconych w azot i materi organiczn wykszta caj si niewielkie p aty zbiorowiska obody oszczepowatej w odmianie solniskowej
Atriplex prostrata subsp. prostrata var. salina.

3. Warunki ekologiczne
ródl dowe s one ki wykszta caj si na terenach zasilanych przez wody s one. W Polsce zasolenie gleb na stanowiskach ródl dowych zwi zane jest g ównie z oddzia ywaniem s onych wód kontaktuj cych si z cechszty skimi pok adami soli kamiennej. Wody te
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Fot. 2. S one ki tworz si w miejscach oddzia ywania
s onych wód na du ych powierzchniach w obr bie tzw.
 k Pyzdrskich. Koszenie ogranicza ekspansj trzciny
pospolitej Phragmites australis (© A. Piernik)

Fot. 3. W dolinie rzeki Zg owi czki p aty s onych k
wy czone z u ytkowania zarastaj trzcin pospolit
Phragmites australis i prowadzi to do niemal ca kowitej eliminacji s onoro li. Obszary o zasolonym pod o u
ca kowicie zdominowane przez ten gatunek s trudne
do identyfikacji i zwykle pomijane w szacowaniu powierzchni siedliska (© A. Piernik).

Fot. 4. S one ki w Pe czyskach k. Ozorkowa u ytkowane s jako pastwiska, co sprzyja nie tylko zachowaniu siedliska, ale i jego wi kszemu zró nicowaniu
(© A. Piernik)
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mog wyp ywa na powierzchni jako s one
ród a i w ten sposób bezpo rednio powodowa zasolenie pod o a. Mog równie
oddzia ywa na gleb po rednio  poprzez
wody gruntowe.
Warunkiem istnienia siedliska jest,
oprócz sta ego dop ywu wód s onych, tradycyjny sposób u ytkowania jako ki ko ne
i pastwiska. Zasolenie (wyra one jako przewodnictwo w a ciwe w nasyconym roztworze glebowym) w p atach siedliska notowano w zakresie od 2 dS/m do ponad 20 dS/m,
co w skali zasolenia gleb wed ug Jacksona
(1958) odpowiada glebom s abo do ekstremalnie s onym. Zachowaniu siedliska i jego
du emu zró nicowaniu sprzyja szczególnie
umiarkowany wypas  tworzy si mozaika
p atów ro linnych o ró nej intensywno ci
zgryzania (zale nej od preferencji pokarmowych wypasanych zwierz t), a w miejscach wydeptywanych pojawiaj si wolne
przestrzenie zajmowane przez gatunki jednoroczne, np. muchotrzew solniskowy Spergularia salina.
Obni enie poziomu zasolonych wód
gruntowych na skutek osuszania terenu prowadzi do ust powania ro linno ci s onolubnej. Po wy czeniu s onych k z u ytkowania obserwuje si zarastanie siedliska przez
trzcin pospolit Phragmites australis i jednocze nie zanik wiat olubnych halofitów.
Zdegradowane p aty siedliska, kompletnie
zdominowane przez trzcin , s trudne do
identyfikacji i mog zosta pomylone z siedliskiem szuwaru trzcinowego Phragmitetum
australis, szczególnie w okresach intensywnego podtopienia. Na terenach o mniejszej
wilgotno ci mo e mie miejsce ekspansja
perzu w a ciwego Elymus repens.
Ro linno
s onolubna tworzy zwykle
kompleks p atów ró nego podtypu na zwartej przestrzeni b d porozrzucana jest jako
odr bne niewielkie p aty w kompleksie innych k, np. obecnie w obr bie solanek
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czyckich. Zwykle nie obserwuje si zarastania s onych k przez krzewy i drzewa, ale
utrzymuj si w mniej zasolonych partiach nasadzenia olszy czarnej Alnus glutinosa, np.
w S onawach ko o Szubina. Nasadzenia takie niekorzystnie wp ywaj na stan zachowania
siedliska. S one ki s miejscem gniazdowania ró nych gatunków ptaków. Na stosunkowo
rozleg ych obszarach zajmowanych przez to siedlisko w kompleksie  k Pyzdrskich wyst puje derkacz Crex crex, umieszczony na li cie za cznika I Dyrektywy Ptasiej.
Oprócz stanowisk naturalnych siedliska notowane s stosunkowo du e stanowiska
w s siedztwie zak adów przemys u sodowego w Janikowie, Inowroc awiu-M twach, Krakowie oraz w otoczeniu kopal soli, np. w K odawie i
kowicach. Na stanowiskach antropogenicznych wyst puj gatunki obecnie bardzo rzadkie na naturalnych s onych kach
jak soliród zielny Salicornia europaea i aster solny Aster tripolium.

4. Typowe gatunki ro lin
Gatunkami, których obecno wyró nia siedlisko od innych typów siedlisk, s s onoro la
(halofity). W zale no ci od przywi zania tych gatunków do siedlisk s onych mo na wyró ni za Wilko -Michalsk (1963) dwie podstawowe grupy halofitów:
1. halofity obligatoryjne  wyst puj ce tylko na siedliskach s onych. S to: muchotrzew
solniskowy Spergularia salina, aster solny Aster tripolium, sit Gerarda Juncus gerardi,
mlecznik nadmorski Glaux maritima, wibka morska Triglochin maritimum, oboda
oszczepowata w odmianie solniskowej Atriplex prostrata subsp. prostrata var. salina.
2. halofity fakultatywne  znajduj najlepsze warunki rozwoju na glebach s onych, ale
spotykane s te na glebach niezasolonych (Wilko -Michalska 1963, Ellenberg i in.
1992). S to: tj. mannica odstaj ca Puccinellia distans, komonica w skolistna Lotus
tenuis, nostrzyk z bkowany Melilotus dentatus, komonica skrzydlatostr kowa Tetragonolobus maritimus subsp. siliquosus, prawo laz lekarski Althaea officinalis, koniczyna
rozd ta Trifolium fragiferum, oczeret tabernamontana Schoenoplectus tabernaemontani, sitowiec nadmorski Bolboschoenus maritimus, turzyca odleg ok osa Carex distans,
centuria nadobna Centaurium pulchellum, kostrzewa trzcinowata Festuca arundinacea,
sit abi Juncus ranarius, brodawnik ró noowockowy Leontodon taraxacoides.
Halofitom towarzysz gatunki kowe dobrze znosz ce zasolenie, okre lane przez Wilko -Michalsk (1963) jako gatunki indyferentne. S to: misiurek drobny Myosurus minimus,
turzyca niby-lisia Carex cuprina, zagorza ek pó ny Odontites serotina, oman kowy Inula
britannica, mietlica roz ogowa Agrostis stolonifera, ostrzew sp aszczony Blysmus compressus. Poza tym nale tu gatunki nitrofilne, takie jak: pi ciornik g si Potentilla anserina, babka zwyczajna Plantago major, babka wielonasienna Plantago intermedia, lepnica gruzowa
Lepidium ruderale, babka rednia Plantago media, babka lancetowata Plantago lanceolata,
komosa sina Chenopodium glaucum, komosa czerwona Chenopodium rubrum, oboda
d ugolistna Atriplex oblongifolia, oboda roz o ysta Atriplex patula.
Sta ymi towarzyszami halofitów nawet na terenach silnie zasolonych s równie trzcina pospolita Phragmites australis, sit ci niony Juncus compressus, brodawnik jesienny
Leontodon autumnalis, mlecz polny Sonchus arvensis, perz w a ciwy Elymus repens, sit
cz onowaty Juncus articulatus, sit dwudzielny Juncus bufonius, ponik o b otne Eleocharis
palustris, ponik o jednoprzysadkowe Eleocharis uniglumis, stok osa mi kka Bromus hordeaceus, krwawnik pospolity Achillea millefolium.
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5. Rozmieszczenie w Polsce

Ryc. 1. Mapa rozmieszczenia stanowisk z wyró nieniem stanowisk monitorowanych w latach 20062008

II. METODYKA
1. Metodyka bada monitoringowych
Wybór powierzchni monitoringowych
Ze wzgl du na unikatowy charakter siedliska i generalnie ma y zasi g wyst powania (ma
liczb stanowisk) monitoringiem powinny zosta obj te wszystkie znane z literatury historyczne miejsca wyst powania halofitów.
Wnioski dotycz ce stanu ochrony siedliska w obszarach Natura 2000 i proponowane
zabiegi ochronne powinny by formu owane na podstawie informacji o stanie wszystkich
znanych tam stanowisk. Do monitorowania procesów zachodz cych w obr bie siedliska
w d ugotrwa ych badaniach preferowane powinny by powierzchnie o dobrym stanie zachowania lub rokuj ce na odnowienie po wprowadzeniu zabiegów ochronnych, np. po
przywróceniu odpowiednich stosunków wodnych i sposobu u ytkowania.
Ze wzgl du na ma opowierzchniowy i mozaikowy charakter siedliska 1340 w stosunku
do siedlisk innego typu g ównym kryterium wyznaczania stanowisk powinna by obecno
s onoro li lub innych oznak zasolenia, np. wykwitów soli, stagnowania s onych wód na
powierzchni gleby. S one ki wyst puj zwykle w kompleksie z innymi kami na stosunkowo niedu ym obszarze, st d nazwy nie zawsze mog pochodzi od nazw ró nych
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miejscowo ci. W zwi zku z tym nazwy stanowisk w obszarze mo na oznacza numerem,
np. Janikowo1, Janikowo2 itd. Mianem stanowiska powinny by okre lane odizolowane
od siebie powierzchnie, rozdzielone rowami melioracyjnymi b d innymi zbiorowiskami
ro linnymi. Ich powierzchnia powinna wynosi ok. 0,2 ha lub wi cej. W szczególnych
przypadkach za stanowisko mog zosta uznane odizolowane od innych powierzchnie siedliska mniejsze ni 0,2 ha. W przypadku drobnych p atów porozrzucanych w obr bie jednej kwatery na ce nale y traktowa je jako jedno stanowisko o mniejszym zwarciu p atów
siedliska. Nale y wtedy bezwzgl dnie okre li powierzchni stanowiska i oszacowa powierzchni zajmowan przez p aty siedliska na stanowisku. W obr bie jednego stanowiska
mo e wyst powa kilka podtypów siedliska (siedlisko ma zwykle charakter mozaikowy)
oraz kwatery o ró nym sposobie u ytkowania. Sposób czy intensywno u ytkowania nie
mog by kryteriami wyznaczania stanowiska, gdy zale od w a ciciela danej ki i nie
musz by sta e w czasie.

Sposób wykonania bada
Najbardziej czasoch onna, ale niezwykle wa na, jest ocena wska nika dotycz cego
zasilania wodami s onymi. Je li wody gruntowe s ród em zasilania siedliska w wody
s one, to powinien zosta wykonany pomiar ich g boko ci. Pomiar taki mo na odnotowa w otworze wykonanym widrem glebowym. Odczyt powinien zosta zrobiony
do g boko ci 1 m, a warto podana w cm. W wypadku, gdy wody gruntowe zalegaj
g biej  wystarczy to zaznaczy w opisie. W wypadku odwiertów zasilaj cych solnisko
oceniany powinien by stan i aktywno
ród a oraz sposób zabezpieczenia. Pomiar
zasolenia wód gruntowych czy ród a zasilaj cego siedlisko powinien zosta wykonany
za pomoc konduktometru polowego i wyra ony w dS/m. Zasolenie gleb w monitorowanych punktach powinno zosta oznaczone w strefie korzenienia si ro lin (025 cm).
Oznaczenie nale y wykona w nasyconym roztworze glebowym (mo e by sporz dzony
w warunkach polowych). Jego warto (dS/m) nale y odnosi do skali zasolenia gleb
wed ug Jacksona (1958).
Za gatunki charakterystyczne w przypadku ro linno ci siedliska 1340 uwa a si gatunki typowe dla siedlisk s onych  halofity. Przy opisywaniu gatunków charakterystycznych
nale y wymieni najpierw halofity obligatoryjne, nast pnie fakultatywne oraz okre li ich
procentowy udzia w p atach siedliska.
Opis gatunków dominuj cych (o pokrywaniu 10%) powinien rozgranicza dwie grupy
 halofity i gatunki towarzysz ce. Udzia gatunków towarzysz cych powinien by odnoszony do sk adu typowego dla zespo ów ro linnych poszczególnych podtypów siedliska
1340.
Pomiary pozosta ych parametrów obja niono w tabeli 1.

Termin i cz stotliwo bada
Badania monitoringowe stanu siedliska w obszarach powinny by prowadzone raz na 3
lata. Badania szczegó owe stanu i procesów zachodz cych na wybranych stanowiskach
równie raz na 3 lata. ki mog by monitorowane od ko ca maja do ko ca wrze nia,
kiedy halofity osi gaj optimum rozwoju i mo liwa jest ocena intensywno ci u ytkowania
(koszenie raz, dwa razy w roku, wypas ca oroczny itp.).
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Sprz t do bada
Przy pomiarach stanu i wielko ci zasolenia siedliska niezb dny jest wider glebowy, szpadel do pobierania prób, konduktometr polowy, pude ka plastikowe do sporz dzenia nasyconego roztworu glebowego i woda destylowana.
Ponadto: ta ma miernicza i miarka  do pomiarów w terenie, odbiornik GPS  do lokalizacji stanowisk monitoringowych.

2. Ocena parametrów stanu siedliska przyrodniczego
oraz wska ników specyficznej struktury i funkcji
Tab. 1. Opis wska ników specyficznej struktury i funkcji siedliska przyrodniczego oraz parametru perspektywy
ochrony dla siedliska przyrodniczego 1340 ródl dowe s one ki, pastwiska i szuwary (Glauco-Puccinietalia  zbiorowiska ródl dowe)

Parametr/Wska nik

Opis
Specyficzna struktura i funkcje

Udzia procentowy
siedliska na transekcie

P aty mog stanowi zwarty kompleks w obr bie typu 1340 lub tworzy
porozrzucane, drobne fragmenty, np. w mikroobni eniach w obr bie innych k. Preferowany jest du y stopie zwarcia p atów i du e pokrycie.
Silna fragmentacja znacz co obni a szanse utrzymania s onych muraw.

Gatunki
charakterystyczne

Halofity obligatoryjne: soliród zielny Salicornia europaea, muchotrzew
solniskowy Spergularia salina, aster solny Aster tripolium, sit Gerarda
Juncus gerardi, mlecznik nadmorski Glaux maritima, wibka morska
Triglochin maritimum, oboda oszczepowata w odmianie solniskowej
Atriplex prostrata subsp. prostrata var. salina.
Halofity fakultatywne: mannica odstaj ca Puccinellia distans, komonica w skolistna Lotus tenuis, nostrzyk z bkowany Melilotus dentatus,
komonica skrzydlatostr kowa Tetragonolobus maritimus subsp. siliquosus, prawo laz lekarski Althaea officinalis, koniczyna rozd ta Trifolium
fragiferum, oczeret Tabernemontana Schoenoplectus tabernaemontani,
sitowiec nadmorski Bolboschoenus maritimus, turzyca odleg ok osa
Carex distans, centuria nadobna Centaurium pulchellum, kostrzewa
trzcinowata Festuca arundinacea, sit abi Juncus ranarius, brodawnik
ró noowockowy Leontodon taraxacoides.

Gatunki dominuj ce

Ze wzgl du na udzia dwóch grup gatunków na solniskach: halofitów
i gatunków towarzysz cych (glikofitów) nale y wymienia gatunki o pokrywaniu 10% w obu grupach.

Na solniskach obecnie nie zauwa a si obcych gatunków inwazyjnych,
ale z antropogenicznych siedlisk s onych mog wkracza gatunki obce,
Obce gatunki inwazyjne
np. j czmie grzywiasty Hordeum jubatum. Wska nik dotyczy gatunków
obcych geograficznie.

Rodzime gatunki
ekspansywne
ro lin zielnych

G ównym gatunkiem ekspansywnie wkraczaj cym na s one ki, szczególnie po zaprzestaniu u ytkowania, jest trzcina pospolita Phragmites
australis, która stopniowo eliminuje wiat olubne halofity z siedliska
i prowadzi do jego degradacji. Udzia tego gatunku w p atach ponad
25% uznaje si za niew a ciwy, oprócz podtypu 1340-3. Na siedliskach
o mniejszej wilgotno ci gatunkiem ekspansywnym mo e by perz w a ciwy Elymus repens.

Ekspansja krzewów
i podrostu drzew

Zwykle nie obserwuje si zarastania s onych k przez krzewy i drzewa,
ale przy mniejszym zasoleniu utrzymuj si nasadzenia olszy czarnej
Alnus glutinosa. Nasadzenia takie niekorzystnie wp ywaj na stan zachowania siedliska.
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Struktura przestrzenna
p atów siedliska

Dla solnisk typowy jest mozaikowy uk ad ro linno ci, albo pasowy
w gradiencie zasolenia, b d te agodne przej cia pomi dzy poszczególnymi p atami w gradiencie zasolenia i wilgotno ci.

Zasilanie
wodami s onymi

Ocenie podlega tu nie tyle rodzaj ród a zasolenia, a jego aktualna
aktywno , wyra ona m.in. wyst powaniem s onoro li i powierzchni
przez nie zajmowan . W przypadku odwiertów zasilaj cych solnisko
oceniany powinien by równie stan zabezpieczenia i aktywno
ród a.
Zasilanie wodami s onymi zale ne jest generalnie od stosunków wodnych na danym obszarze i preferowane s sytuacje, gdzie mo liwe jest
swobodne oddzia ywanie zasolonych wód gruntowych na powierzchniowe poziomy glebowe, okresowe zalewy i stagnowanie wód s onych.

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 zabiegów ochronnych dla
zachowania b d poprawy stanu siedliska.
Perspektywy ochrony s onych k uzale nione s od zasilania s onymi
wodami oraz od u ytkowania karsko-pasterskiego. Za w a ciwe uznaje
si perspektywy k u ytkowanych o du ym udziale halofitów, bez p atów zdominowanych przez ekspansj trzciny pospolitej.

Tab. 2. Waloryzacja parametrów stanu oraz wska ników specyficznej struktury i funkcji siedliska przyrodniczego
1340  ródl dowe s one ki, pastwiska i szuwary (Glauco-Puccinietalia  zbiorowiska ródl dowe)

Parametr/Wska nik

Powierzchnia
siedliska
na stanowisku

W a ciwy
FV

Nie podlega zmianom
lub zwi ksza si

Niezadowalaj cy
U1

Inne kombinacje

Zy
U2
Wyra ny spadek
powierzchni siedliska
w porównaniu z wcze niejszymi badaniami
lub podawanymi w literaturze

Specyficzna struktura i funkcje
Powierzchnia p atów
Powy ej 75% poUdzia procentowy
siedliska na stanowisku
wierzchni danego p atu
siedliska na transekcie
wynosi 5075% pozajmuje siedlisko 1340
wierzchni stanowiska

Gatunki
charakterystyczne

Udzia halofitów >9
gatunków, pokrywanie poszczególnych
gatunków halofitów
obligatoryjnych
>25% (12 gatunki)

Sytuacje po rednie

Powierzchnia p atów
siedliska na stanowisku
jest mniejsza od 50%
powierzchni stanowiska
Udzia halofitów <7
gatunków, niektóre
gatunki wyst puj sporadycznie

Gatunki
dominuj ce

Halofity dominuj
lub wspó dominuj
z gatunkami towarzysz cymi, glikofity
Sytuacje po rednie
o udziale typowym dla
halofilnych zespo ów
ro linnych

Dominuj glikofity,
aden z halofitów nie
osi ga pokrywania
ponad 10%, glikofity
o udziale wy szym ni
w typowych zespoach halofilnych (np.
dominacja Phragmites
australis b d Elymus
repens)

Obce
gatunki inwazyjne

Brak obcych gatunków
inwazyjnych lub mniej
ni 25% badanego
2550% pokrycia
p atu jest pokryte przez
obce gatunki inwazyjne

>50% pokrycia
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Rodzime gatunki
ekspansywne ro lin
zielnych

Udzia na stanowisku
trzciny pospolitej
Udzia trzciny pospoliPhragmites australis,
tej Phragmites australis,
ewentualnie innych
ewentualnie innych
gatunków 2550%
gatunków ekspansywpokrycia
nych <25% pokrycia
lub obecno p atów
o udziale >50%

Udzia na stanowisku
trzciny pospolitej Phragmites australis, ewentualnie innych gatunków
>50% pokrycia

Ekspansja krzewów
i podrostu drzew

Brak lub pojedyncze
okazy

Obecno m odnika
b d drzewostanu

Nasadzenia drzew

Mozaikowy lub pasowy uk ad ro linno ci
 agodne przej cia
Nie w pe ni realizowaStruktura przestrzenna
mi dzy p atami
ny mozaikowy lub pap atów siedliska
w gradiencie zasolenia, sowy uk ad ro linno ci
wilgotno ci czy wydeptywania
Wyra ne oznaki spadku zasolenia, zasolenie
wyra nie ni sze ni
wcze niej podawane,
zasilanie w s on wod
ograniczone przez osuszanie siedliska, rowy,
wa y itp.

P aty ro linno ci halofilnej izolowane s od
siebie na stanowisku

Zupe ny lub prawie
zupe ny zanik oznak
zasolenia, ECe <4 dS/m,
czynniki os abiaj ce
zasilanie wodami
s onymi jak w U1, tylko
o wi kszym nat eniu

Zasilanie
wodami s onymi

Brak oznak sygnalizuj cych spadek zasolenia na stanowisku,
swobodny dop yw
i podsi kanie s onych
wód, ECe >4 dS/m

Ogólnie struktura
i funkcje

Wszystkie wska niki
kardynalne ocenioWszystkie wska niki
no na FV, pozosta e
kardynalne oceniono
wska niki przynajmniej przynajmniej na U1
U1

Jeden lub wi cej wska ników kardynalnych
oceniono na U2

Perspektywy ochrony

Perspektywy ochrony
siedliska dobre lub
doskona e; nie przewiduje si znacz cego oddzia ywania
czynników zagra aj cych  zaprzestania
Inne kombinacje
u ytkowania i zmiany
stosunków wodnych;
przetrwanie w d u szej
perspektywie czasowej
bardzo prawdopodobne

Perspektywy ochrony siedliska s z e;
obserwowany jest
silny wp yw czynników
zagra aj cych (odwadnianie terenu, zarzucenie u ytkowania); nie
mo na zagwarantowa
przetrwania w d u szej
perspektywie czasowej

Ocena ogólna

Wszystkie parametry
oceniono na FV

Jeden lub wi cej parametrów oceniono na
U1, brak ocen U2

Jeden lub wi cej parametrów oceniono na U2

Wska niki kardynalne
Udzia procentowy siedliska na transekcie
Gatunki charakterystyczne
Gatunki dominuj ce
Rodzime gatunki ekspansywne ro lin zielnych
Zasilanie wodami s onymi
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ródl dowe s one ki, pastwiska i szuwary

Przyk ad wype nionej karty obserwacji siedliska przyrodniczego na stanowisku
Karta obserwacji siedliska przyrodniczego na stanowisku
Stanowisko  informacje podstawowe
Kod i nazwa
siedliska
przyrodniczego

1340 ródl dowe s one ki, pastwiska i szuwary (Glauco-Puccinietalia
cz
 zbiorowiska ródl dowe)
1340-3 Halofilny szuwar z sitowcem nadmorskim Scirpetum maritimi puccinellietosum.
1340-4 Subhalofilne ki z kostrzew trzcinow i pi ciornikiem g sim Potentillo-Festucetum arundinaceae

Nazwa stanowiska

Owczary k. Buska-Zdroju

Typ stanowiska

Badawcze

Zbiorowiska
ro linne

Podzespó Scirpetum maritimi puccinellietosum
Zespó Potentillo-Festucetum arundinaceae

Opis siedliska
na stanowisku

Stanowisko zlokalizowane jest w p ytkiej denudacyjnej niecce o podmok ym dnie i skomplikowanej budowie geologicznej ( ajczak 2001). Strome
zbocza porasta murawa kserotermiczna. Dno zajmuj zbiorowiska z udziaem s onoro li: w obni eniach i miejscach podtopionych podtyp siedliska
1340-3, w miejscach suchszych 1340-4. Teren zasilany jest przez trzy
ród a chlorkowo-siarczkowe, przy czym tylko jedno z nich, wyp ywaj ce
po zachodniej stronie ma charakter sta y. Woda z tego ród a sp ywa po
stoku o niewielkim nachyleniu do p ytkiego rowu i rozlewa si powoduj c
zasolenie pod o a na dnie niecki. W 2008 roku ok. 60% powierzchni rezerwatu by o wykoszone. Nie skoszono trzciny pospolitej na brzegach rowu
przecinaj cego rezerwat oraz otoczenia róde . W s siedztwie rezerwatu
pas y si krowy

Powierzchnia
p atów siedliska

0,61 ha

Obszary chronione,
na których znajduje
si stanowisko

Rezerwat przyrody Owczary k. Buska Zdroju
Szaniecki Park Krajobrazowy
S siaduje z Obszarem Natura 2000 PLH260003 Ostoja Nidzia ska

Zarz dzaj cy
terenem

Zespó wi tokrzyskich i Nadnidzia skich Parków Krajobrazowych
Wojewódzki Konserwator Przyrody w Kielcach

Wspó rz dne
geograficzne

Pocz tek: N 50o26 ; E 20o45 
rodek: N 50o26 ; E 20o45 
Koniec: N 50o26 ; E 20o45 

Wymiary transektu

15x145 m (0,22 ha)

Wysoko

n.p.m.

Nazwa obszaru

215 m
PLH260003 Ostoja Nidzia ska
Raport roczny  informacje podstawowe

Rok

2008

Typ monitoringu

Zintegrowany

Koordynator

Agnieszka Piernik

Dodatkowi
koordynatorzy

Brak

Zagro enia

Obszar chroniony jest od 1959 roku i mimo to uleg w przesz o ci wielu
niekorzystnym zmianom antropogenicznym (m.in. melioracja, zaczopowanie
róde ). W zwi zku z tym nast pi a cz ciowa dewastacja flory halofilnej.
Zbiorowiska halofitów zaros a trzcina pospolita Phragmites australis. Od
2004 roku wprowadzono koszenie rezerwatu, które poprawi o stan siedliska. Jednak tylko podniesienie lustra wód gruntowych mo e by gwarantem
trwa ego przywrócenia i zachowania ro linno ci s onolubnej
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Inne warto ci
przyrodnicze

Siedlisko s siaduje na tym terenie z murawami kserotermicznymi

Monitoring jest
wymagany

Tak

Uzasadnienie

Niezb dne jest monitorowanie skutków czynnej ochrony stosowanej na
terenie rezerwatu, tj. koszenia i ewentualnej modyfikacji stosunków wodnych

Wykonywane
zabiegi ochronne
i ocena ich
skuteczno ci

Od 2004 roku na terenie rezerwatu wprowadzono koszenie jako zabieg
ochronny, ograniczaj cy ekspansj trzciny pospolitej Phragmites australis na
s onych kach

Propozycje
wprowadzenia
dzia a
ochronnych

Proponuje si utrzymanie na terenie rezerwatu tradycyjnego koszenia z wywózk siana lub stosowanie ekstensywnego wypasu  w s siedztwie rezerwatu
wypasane s krowy mieszka ców wsi Owczary. Nale y rozwa y wprowadzenie dzia a proponowanych przez ajczaka (2001) maj cych na celu popraw
stosunków wodnych i odtworzenie warunków bytowania halofitów

Data kontroli

31.05.2008

Uwagi

W 2008 roku w maju wykoszono ok. 60% powierzchni rezerwatu. W pokosie dominowa a trzcina pospolita. Nie skoszono trzciny pospolitej na brzegach rowu przecinaj cego rezerwat oraz w otoczeniu róde . W s siedztwie
rezerwatu pas y si krowy, jednak nie wprowadzano ich na teren rezerwatu.
Stan ochrony siedliska przyrodniczego na stanowisku
Zdj cie fitosocjologiczne I

Wspó 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

Wspó rz dne geograficzne:
N 50o26 ; E 20o45 
215 m n.p.m.
transektu
Powierzchnia zdj cia: 5x5 m, zachodnia cz
Ogólne pokrycie 60%
Zespó Scirpetum maritimi puccinellietosum
Gatunki: Atriplex prostrata subsp. prostrata var. salina 1, Brachypodium pinnatum +, Carex cuprina +, Carex distans 1, Juncus
compressus 2, Medicago minima +, Melilotus dentata +, Phragmites
australis 3, Poa pratensis 2, Potentilla anserina +, Scirpus maritimus
2, Sonchus arvensis +
Zdj cie fitosocjologiczne II

Wspó 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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Wspó rz dne geograficzne:
N 50o26 ; E 20o45 
215 m n.p.m.
Powierzchnia zdj cia: 3x8 m, rodkowa cz
transektu, ok. 66 m od
ród a fragment nieskoszony
Ogólne pokrycie 98%
Zespó Potentillo-Festucetum arundinaceae
Gatunki: Achillea millefolium 3, Agrostis stolonifera 1, Avenula
pubescens 1, Carex cuprina +, Carex distans 2, Centaurea jacea 1,
Cirsium arvense +, Cirsium canum +, Dactylis glomerata +, Festuca
arundinacea 2, Festuca pratensis 3, Festuca rubra 2, Galium verum
1, Geranium pratense 2, Inula britannica +, Lathyrus tuberosus +,
Medicago minima +, Melilotus dentata 1, Ononis arvensis +, Pastinaca sativa +, Phragmites australis 1, Plantago media +, Plantago
pauciflora r, Poa pratensis 3, Potentilla anserina 2, Potentilla reptans
2, Ranunculus acris 2, Symphytum officinale +, Taraxacum officinale
+, Tetragonolobus maritimus 2, Vicia cracca +, Vicia hirsuta +
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Zdj cie fitosocjologiczne III
Wspó 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

Wspó rz dne geograficzne:
N 50o26 ; E 20o45 
215 m n.p.m.
Powierzchnia zdj cia: 5x5 m, ko cowa cz
transektu, ok. 100 m
od ród a p at koszonej, niskiej trzciny z k pami Puccinellia distans
Ogólne pokrycie 85%
Zespó : Scirpetum maritimi puccinellietosum
Gatunki: Agrostis stolonifera 1, Atriplex prostrata subsp. prostrata var.
salina 1, Catabrosa aquatica +, Festuca arundinacea +, Phragmites
australis 3, Puccinellia distans 2, Scirpus maritimus 1
TRANSEKT

Parametry/wska niki

Opis wska nika

Powierzchnia siedliska

Warto

parametru/wska nika

Ca kowita powierzchnia siedliska na
stanowisku wynosi 0,61 ha. W stosunku
do powierzchni s onych k, dla których
utworzono rezerwat, mo na zaobserwowa zmniejszenie powierzchni

Ocena
parametru/
wska nika

U1

Specyficzna struktura i funkcje

U2

Udzia
procentowy
siedliska
na transekcie

FV

Procent powierzchni
zaj tej przez siedlisko na
90%
transekcie (z dok adno ci do 10%)

Lista gatunków charakterystycznych (polska
i aci ska nazwa); poda
Gatunki
udzia procentowy
charakterystyczne powierzchni zaj tej
przez ka dy gatunek na
transekcie (z dok adno ci do 10%)

Gatunki halofitów: oboda oszczepowata odm. solna Atriplex prostrata
subsp. prostrata var. salina <10%,
sitowiec nadmorski Bolboschoenus
maritimus 10%, koniczyna rozd ta
Trifolium fragiferum <10%, mannica
odstaj ca Puccinellia distans <10%,
kostrzewa trzcinowata Festuca arundinacea 20%, turzyca odleg ok osa Carex
distans 10%, nostrzyk z bkowany
Melilotus dentata 10%, komonica w skolistna Lotus tenuis <10%, komonica
skrzydlatostr kowa Tetragonolobus
maritimus <10%

U1

Gatunki
dominuj ce

Lista gatunków 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%

Gatunki halofitów:
sitowiec nadmorski Bolboschoenus
maritimus 10%, kostrzewa trzcinowata
Festuca arundinacea 20%, turzyca odleg ok osa Carex distans 10%, nostrzyk
z bkowany Melilotus dentata 10%
Glikofity: trzcina pospolita Phragmites
australis 70%, wiechlina kowa Poa
pratensis 30%

U1

Obce gatunki
inwazyjne

Lista inwazyjnych gatunków obcych geograficznie (polska i aci ska
nazwa); poda udzia
procentowy powierzch- Brak
ni zaj tej przez ka dy
gatunek na transekcie
(z dok adno ci do 10%)

FV
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Rodzime gatunki
ekspansywne
ro lin zielnych

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

Ekspansja
krzewów
i podrostu drzew

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

FV

Struktura
przestrzenna
p atów siedliska

Sposób rozmieszczenia
p atów ro linno ci halo- Teren wie o skoszony, wska nik
filnej (pasowy, mozaiko- trudny do oceny
wy, p aty izolowane)

XX

Zasilanie
wodami s onymi

Obecno , rodzaj
(p yn ce/stagnuj ce),
przep yw lub obj to
zbiornika, wielko
zasolenia w dS/m

Perspektywy ochrony

Phragmites australis 70%

Teren zasilany jest przez trzy ród a
chlorkowo-siarczkowe, przy czym
tylko jedno z nich, wyp ywaj ce po
zachodniej stronie, ma charakter sta y.
Woda z tego ród a sp ywa po stoku
o niewielkim nachyleniu do p ytkiego
rowu i rozlewa si , powoduj c zasolenie pod o a na dnie niecki. Mimo
ustanowienia rezerwatu w 1959 r.
teren uleg w przesz o ci wielu niekorzystnym zmianom antropogenicznym
(m.in. melioracja, zaczopowanie
róde ). W zwi zku z tym nast pi a
cz ciowa dewastacja flory halofilnej.
W celu zachowania siedliska powinien
by podwy szony poziom wód gruntowych. Zasolenie wód ród a 12,2
dS/m. Rów melioracyjny 14,8 dS/m.
Poziom wód gruntowych w trakcie
bada na g boko ci 20550 cm.
Zasolenie gleby w monitorowanych
punktach: 7,6218,8 dS/m

U1

Ochrona czynna jest warunkiem
istnienia siedliska. Teren powinien by
koszony lub udost pniony na pastwisko.
Powinny zosta rekonstruowane stosunki wodne w rezerwacie ( ajczak 2001)

U1

Ocena ogólna
Nale y równie poda udzia procentowy
powierzchni siedliska o ró nym stanie zachowania na ca ym stanowisku (w stosunku
do ca kowitej powierzchni siedliska na
stanowisku)
Dzia alno
Kod
141
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Nazwa
dzia alno ci
Zarzucenie
pasterstwa

Intensywno
A

U2

Wp yw


FV

20%

U1

40%

U2

40%

U2

cz owieka
Opis
Po wprowadzeniu ochrony rezerwatowej
w 1959 roku teren zosta wy czony
z u ytkowania
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930

Zatopienie

B

0

S siedztwo ród a sta ego i róde okresowych
s podtapiane

102

Koszenie/
cinanie

B

+

W roku 2008 wykoszono oko o 60% powierzchni rezerwatu

970

Mi dzygatunkowe interakcje
w ród ro lin

C

0

Procesy prowadz ce do ustalenia równowagi
pomi dzy gatunkami tworz cymi s on
k ,
jako wypadkowej dostosowania do warunków
siedliska i si y ekspansji gatunków

971

Konkurencja

A



Konkurencja ro lin o miejsce  halofity wybieraj miejsca niezacienione przez trzcin
pospolit Phragmites australis

890

Inne spowodowane przez
cz owieka zmiany stosunków
wodnych



Obszar chroniony jest od 1959 roku i mimo to
uleg w przesz o ci wielu niekorzystnym zmianom (m.in. melioracja, zaczopowanie róde ),
szczegó y: ajczak A. 2001. ród a mineralne
Niecki Nidzia skiej. Czasopismo Geograficzne
LXXII: 151184

B

4. Siedliska o podobnej charakterystyce ekologicznej
Podobn charakterystyk ekologiczn cechuj si solniska nadmorskie (Glauco-Puccinel zbiorowiska nadmorskie), kod 1330
lietalia, cz

5. Ochrona siedliska
W a ciw form ochrony siedliska jest ochrona czynna (Nienartowicz, Piernik 2004). Powinna ona polega na:
prowadzeniu zabiegów gospodarczych, tj. tradycyjnego koszenia (bez nawo enia, ale
z wywózk materia u ro linnego, raz, dwa razy do roku) oraz umiarkowanego wypasu.
Sianokosy realizowane oko o 1 lipca pozwalaj wzi pod uwag budowanie gniazd
przez ptaki zasiedlaj ce s one ki. Koszeniem powinny by obj te równie zdegradowane powierzchnie siedliska  zaro ni te przez trzcin pospolit , w celu przywrócenia
ich pierwotnego charakteru. Wypas powinien odbywa si z obci eniem w granicach
1 DJP/ha w okresie mi dzy lipcem a ko cem pa dziernika. Rozwa y nale y wprowadzenie systemu motywuj cego rolników do u ytkowania terenów s onych k, gdy dostarczaj one siana o niewielkiej warto ci (Nowi ski 1967), a wiele miejsc jest trudno
dost pnych i wymaga wi kszego nak adu pracy ni w przypadku typowych ko nych k.
utrzymaniu sta ego dop ywu wód s onych na terenie ródlisk naturalnych poprzez rozpoznanie warunków hydrologicznych i zabezpieczenie ich stanu. Na terenach zdegradowanych rozwa y nale y ewentualne odtworzenie pierwotnych warunków sprzyjaj cych
okresowym zalewom i stagnowaniu solanki, np. w rejonie rezerwatu halofitów w B oniach
ko o czycy, rezerwatu halofitów w Ciechocinku i Owczarach ko o Buska-Zdroju.
utrzymaniu sta ego dop ywu wód s onych w miejscach ochrony zabytków kulturowych
i starych procesów technologicznych (np. w s siedztwie t ni). W miejscach tych zaleca si równie tworzenie warunków do okresowych zalewów i stagnowania solanki.
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Opracowa a: Agnieszka Piernik
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