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Fundusz leśny  
jako narzędzie wspierania Parków Narodowych

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej stanowi, że obowiązkiem państwa jest za-
chowanie zasobów przyrodniczych oraz zapewnienie bezpieczeństwa ekologiczne-
go, dla obecnego i przyszłych pokoleń. Niezmiernie ważnym narzędziem służą-
cym ochronie zasobów przyrodniczych – naszego dziedzictwa narodowego – są 
parki narodowe. Stanowią one dobro publiczne, finansowane z budżetu państwa. 
W 2012 r., kiedy weszła w życie nowelizacja ustawy o ochronie przyrody, status 
parków narodowych zmienił się w sposób istotny. Z państwowych jednostek budże-
towych przekształcono je w osoby prawne. Wprowadzono również nowe przepisy 
dotyczące ich funkcjonowania. W ten sposób stworzono, m.in. możliwość finan-
sowania ochrony przyrody w parkach narodowych z różnych źródeł. Obecnie lista 
możliwych źródeł finansowania działań parków narodowych nie ogranicza się do 
środków budżetu państwa, ale obejmuje m.in.: Narodowy Fundusz Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej, wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospo-
darki wodnej, fundusze unijne, wpływy z biletów wstępu do parku, działalności 
gospodarczej związanej z ochroną przyrody, darowizny, itp.

Od 2012 r. istotnym źródłem finansowania parków narodowych są środki fun-
duszu leśnego (FL). Zasady gromadzenia i wydatkowania środków FL określone 
zostały w ustawie o lasach i rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie szczegó-
łowych zasadach gospodarki finansowej w PGL LP. Na środki funduszu leśnego 
(dochody), które mogą być przeznaczone na dofinansowanie działań realizowanych 
w lasach znajdujących się w użytkowaniu wieczystym parków narodowych, skła-
dają się wpływy z tytułu: kar i opłat związanych z wyłączeniem gruntów leśnych 
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z produkcji oraz należności wynikające z odszkodowań z tytułu przedwczesnego 
wyrębu lasów (art. 57 ust. 2, Ustawy o lasach z 28 września 1991 r. , tekst jedno-
lity, Dz. U. z 2018 r., poz. 2129 z późn. zm.). Zgodnie z art. 58 ust. 3a pkt 1 i 1a 
tejże ustawy zakres dofinansowania obejmuje działania, które są niezbędne dla 
ochrony przyrody. A zatem dofinansowaniu mogą podlegać działania polegające 
na: 1) tworzeniu infrastruktury, w tym infrastruktury niezbędnej do prowadzenia 
gospodarki leśnej i ochrony przyrody realizowanej metodami gospodarki leśnej, 
2) realizacji prac z zakresu gospodarki leśnej, 3) wykupie przez parki narodowe, na 
rzecz Skarbu Państwa, nieruchomości położonych w granicach parku, 4) badania 
naukowe. W kontekście przedmiotowej konferencji, na podkreślenie zasługuje fakt, 
że ze środków funduszu leśnego są finansowane badania naukowe realizowane 
przez parki narodowe. 

Fundusz leśny funkcjonuje w ramach systemu finansowego Państwowego Go-
spodarstwa Leśnego Lasy Państwowe (PGL LP), a jego środkami dysponuje Dy-
rektor Generalny PGL LP. Dyrektor Generalny corocznie prowadzi nabór wniosków  
o dofinansowanie ww. działań oraz określa wartość puli środków do wykorzystania 
przez parki narodowe w danym roku. Zgodnie z przyjętymi zasadami korzystania 
ze środków tego funduszu, dofinansowanie rozliczane jest w cyklu rocznym. Środki 
niewykorzystane w danym roku stanowią dochód tego funduszu w następnym roku 
kalendarzowym.

W latach 2012-2018, tj. w okresie kiedy współpraca Lasów Państwowych i par-
ków narodowych, w zakresie finansowania działań na rzecz ochrony przyrody ze 
środków funduszu leśnego, jest szczególnie aktywna – łączna wartość udzielonego 
dofinansowania wyniosła 209,70 mln PLN. W ramach tych środków, na badania 
naukowe przeznaczono 20,05 mln PLN. 

Fundamentalnym zadaniem parków narodowych jest ochrona przyrody. 
Poszerzanie wiedzy na temat funkcjonowania leśnych i nieleśnych ekosystemów  
w parkach narodowych, sukcesywnie przybliża nas do wdrożenia optymalnych spo-
sobów zarządzania zasobami przyrodniczymi, a zatem przyczynia się do ich sku-
teczniejszej ochrony. Od roku 2012, ze środków FL dofinansowano łącznie ponad 
140 prac badawczych, których wyniki od 2016 roku są sukcesywnie publikowane  
w wielu czasopismach naukowych. 

Spektrum tematyczne badań jest imponujące. Przykładowo, wiele prac ba-
dawczych dotyczyło oceny liczebności i rozmieszczenia populacji gatunków roślin, 
zwierząt i grzybów podlegających ochronie prawnej, m.in.: bocian czarny, orlik 
krzykliwy, sóweczka, głuszec, cietrzew, wilk, ryś itp. Badano również zagrożone 
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wyginięciem chrząszcze. Wnikliwemu rozpoznaniu poddano przemiany w ramach 
mikrosukcesji biot organizmów zasiedlających martwe pnie, zwłaszcza porostów, 
mchów, grzybów wielkoowocnikowych i owadów. Uzupełniano stan wiedzy o nie-
toperzach występujących w poszczególnych parkach narodowych. 

Mechanizm wsparcia finansowego parków przez Lasy Państwowe funkcjonuje 
już od wielu lat, ale od ośmiu lat cieszy się szczególną popularnością. Dzięki niemu 
parki narodowe zrealizowały wiele ważnych działań służących ochronie przyrody. 
Badania naukowe są tego doskonałym przykładem.

Celem niniejszej konferencji jest popularyzacja nowej wiedzy o ekosystemach 
przyrodniczych chronionych w parkach narodowych. Nie ulega wątpliwości, że 
prezentacja wyników uzyskanych w ramach badań naukowych, sfinansowanych ze 
środków FL, będzie spełnieniem powyższego celu. 

Jan Tabor

Naczelnik Wydziału Ochrony Zasobów Przyrodniczych

Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych
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OPIS PROJEKTU

Celem pracy była genetyczna weryfi kacja liczebności głuszców 
w Babiogórskim Parku Narodowym, z wykorzystaniem strategii 
genotypowania mikrosatelitarnego prób nieinwazyjnych. Zbiór 
prób nieinwazyjnych nie wymaga kontaktu ze zwierzęciem, 
eliminując zagrożenia związane z niepokojeniem i płoszeniem, 
jednocześnie dostarczając materiał do badań genetycznych 
poszczególnych osobników i populacji (Taberle, Luikart 1999; 
Piggott, Taylor 2003). Natomiast markery mikrosatelitarne są 
od dawna jednym z najpopularniejszych markerów molekular-
nych, stosowanych w szerokim zakresie badań, poczynając od 
genetyki populacyjnej i fi logeografi i, po analizę rodzicielstwa 
i identyfi kację osobniczą (Rutkowski 2005; Selkoe, Toonen 
2006). Na podstawie DNA izolowanego z prób nieinwazyjnych 
możliwa jest identyfi kacja unikatowego mikrosatelitarnego ge-
notypu osobnika, który pozostawił po sobie dany ślad biologicz-
ny. Strategia genotypowania prób nieinwazyjnych znalazła m.in. 
zastosowanie w badaniach kuraków leśnych. Zidentyfi kowane 
genotypy pozwalają określić, między innymi, minimalną liczbę 
osobników występujących w danym terenie (Minimum Number 

Temat projektu
Ocena liczebności głuszca 
(Tetrao urogallus) 
w Babiogórskim Parku 
Narodowym na podstawie 
analiz genetycznych 
z odchodów i piór

Słowa kluczowe
próby nieinwazyjne, markery 
mikrosatelitarne, zmienność 
genetyczna, populacja 
naturalna, wielkość populacji

Termin realizacji
2017 r.

Koszt ogółem
19 700,30 PLN, 
w tym dotacja z funduszu 
leśnego – 19 700,30 PLN
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of individuals Alive – MNA). Wyznaczanie MNA opiera się na prostym założeniu 
– każdy unikatowy genotyp mikrosatelitarny należy do innego osobnika. W ten 
sposób analizując profile genetyczne z prób nieinwazyjnych, możliwe jest określenie 
minimalnej liczby osobników, występujących na danym terenie w okresie prowadze-
nia badań. Jest to liczba minimalna, ponieważ istnieje duże prawdopodobieństwo, 
że nie uda się znaleźć śladów biologicznych wszystkich osobników, szczególnie  
w przypadku niezbyt intensywnego zbioru materiału. 

Na terenie Babiogórskiego Parku Narodowego w latach 2016–2017 został 
zebrany materiał nieinwazyjnych prób do badań genetycznych. Odchody zbierano  
w terenie w taki sam sposób, by ograniczyć prawdopodobieństwo pobierania wielu 
niezależnych prób od tego samego osobnika. Wszystkie próby poddano procesowi 
izolacji DNA i amplifikacji 8 markerów molekularnych – sekwencji mikrosatelitar-
nych. DNA było izolowane z odchodów i piór zgodnie z metodyką opisaną przez 
Rutkowskiego et al. (2005, 2012, 2017a). Analizowano 8 markerów mikrosatelitar-
nych: TUT1, TUT2, TUT3, TUT4 (powtórzenia czteronukleotydowe); TTT1, BG12, 
BG16 i BG18. Markery mikrosatelitarne amplifikowano metodą multiplex-PCR  
w dwóch „miksach” reakcyjnych. W celu kontroli kontaminacji materiału, izolacja 
była przeprowadzana w zestawach po 10 prób, z jedną „próbą ślepą” (zawiera 
wszystkie odczynniki bez DNA). Analiza genotypów była przeprowadzana z wyko-
rzystaniem sekwenatora automatycznego CEQ8000 (Backman Coulter). Za wiary-
godne genotypy uznano udaną amplifikację co najmniej 6 z 8 badanych marke-
rów oraz powtarzalność uzyskanych genotypów w 5 kolejnych reakcjach PCR. Aby 
uniknąć błędu wynikającego ze słabej jakości uzyskiwanego DNA, analiza wyni-
ków była przeprowadzona w dwóch etapach: (1) zidentyfikowane zostały próby 
nieinwazyjne o jednakowych genotypach. Przyjęto założenie, że zgodność 6 z 8 
badanych markerów mikrosatelitarnych jest dowodem, że próba pochodzi od tego 
samego osobnika. Na podstawie uzyskanych wyników określono liczbę genotypów 
unikatowych w badanej populacji, co pozwala określić MNA, czyli minimalną licz-
bę osobników na danym terenie. Wyżej wymienione analizy przeprowadzono za 
pomocą programu GenA1Ex. v.6.5.; (2) dla wszystkich genotypów unikatowych, 
na podstawie wskaźników polimorfizmu markerów mikrosatelitarnych, określono 
poziom zmienności genetycznej badanej populacji: oszacowano liczbę alleli w loci, 
heterozygotyczność obserwowaną i oczekiwaną dla poszczególnych loci, jak i war-
tości średnie tych wskaźników. Dla każdego locus, jak również dla całej popula-
cji, określono istotność odchylenia heterozygotyczności obserwowanej od wartości 
oczekiwanej na podstawie równowagi Hardyego – Weinberga dokładnym testem 
Fishera, jak również wartości i istotności współczynnika inbredu FIS.
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Wiarygodne genotypy udało się uzyskać w przypadku 52 prób (80% całości 
zgromadzonego materiału). W przypadku izolacji z piór udało się uzyskać 49 wia-
rygodnych genotypów (84% całości materiału z piór), a z odchodów 3 genotypy 
(42% całości materiału z odchodów). W przypadku 13 prób nie udało się uzyskać 
wiarygodnych genotypów z powodu braku amplifikacji znacznej części loci lub bra-
ku powtarzalności odczytów alleli w analizach kolejnych produktów reakcji PCR. 
Wśród 52 wiarygodnych genotypów zidentyfikowano 20 genotypów unikatowych. 
Wskazuje to, że w latach 2016–2017 na terenie Babiogórskiego Parku Narodo-
wego występowało co najmniej 20 osobników głuszca. Badana populacja głuszca 
z Babiogórskiego Parku Narodowego nie znajduje się w równowadze Hardy’ego
-Winberga. Zarówno dane obserwacyjne, jak i genetyczne wskazują, że populacja 
z Babiogórskiego Parku jest bardzo nieliczna. Wyniki analiz genetycznych sugerują 
na występowanie na tym terenie 20 osobników. W latach 2010–2013 na podsta-
wie badań genetycznych w BgPN stwierdzono 35 unikatowych genotypów, jednak 
analizowano wtedy zdecydowanie większą liczbę prób (204). Zarówno wtedy, jak 
i teraz populacja głuszca w Babiogórski Parku Narodowym charakteryzuje się naj-
niższą heterozygotycznością w stosunku do innych populacji krajowych głuszca. 
Obecnie zidentyfikowano bardzo podobną liczbę alleli mikrostetlitarnych A=5,13 
oraz niską heterozygotyczność Ho=0,48, co może sugerować pojawienie się w Ba-
biogórskim Parku osobników z innych populacji. Na terenie Babiogórskiego Parku 
Narodowego stwierdzono obecność co najmniej 20 osobników głuszca. Ponieważ 
jest to liczba mniejsza niż wielkość populacji oszacowana we wcześniejszych la-
tach (2010–2013), uzyskany wynik może sugerować tendencję spadkową liczebno-
ści głuszca w Babiogórskim Parku Narodowym. Należy jednak zwrócić uwagę, na 
relatywnie niską liczbę prób nieinwazyjnych w ramach powyższych badań. Istotny 
niedobór heterozygot może wynikać z kojarzenia się osobników spokrewnionych  
w izolowanej, mało licznej populacji lub pojawienia się na terenie badań głuszców 
z innych karpackich populacji, które jednak nie przystępują z sukcesem do rozrodu 
w Babiogórskim Parku Narodowym. 

PUBLIKACJE PREZENTUJĄCE WYNIKI PROJEKTU

Santorek A., Kuligowska B., Szczepański S., Dulisz B., Rutkowski R. 2018. Ocena liczeb-
ności głuszca (Tetrao urogallus) w Babiogórskim Parku Narodowym na podstawie 
analiz genetycznych prób nieinwazyjnych. SiM CEPL Rogów, 54(4): 125–133.
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Chrząszcze (Coleoptera) zasiedlające 
owocniki grzybów (Macromycetes) na terenie 
Babiogórskiego Parku Narodowego
Piotr Chachuła – Pieniński Park Narodowy
Andrzej Melke – Kalisz
Rafał Ruta – Katedra Bioróżnorodności i Taksonomii Ewolucyjnej, 

Uniwersytet Wrocławski

OPIS PROJEKTU

Celem badań było poznanie chrząszczy zasiedlających owocniki 
grzybów wielkoowocnikowych (Macromycetes) Babiogórskiego 
Parku Narodowego.

Na terenie Babiogórskiego Parku Narodowego roślinność 
zmienia się zasadniczo wraz z wysokością nad poziom morza, dzię-
ki czemu wyróżnione zostały piętra roślinne. Pomiędzy poszcze-
gólnymi piętrami roślinnymi obserwuje się istotne zmiany składu 
gatunkowego drzewostanów i pozostałej roślinności, co pociąga 
za sobą również duże różnice w mykobiocie, a te z kolei mogą mieć 
istotny wpływ na skład współwystępujących chrząszczy.

Badania nad rozpoznaniem chrząszczy zasiedlających 
owocniki grzybów w 2018 roku prowadzono na terenie całego 
Babiogórskiego Parku Narodowego wielokrotnie, w terminach 
od czerwca do listopada. Odłowy chrząszczy prowadzono me-
todą marszrutową i przy użyciu 10 pułapek IBL-2 zawierających, 
jako atraktant, owocniki grzybów podziemnych. Pułapki roz-
mieszczono w miejscach potencjalnego występowania dużej róż-
norodności pod względem grzybów podziemnych. Chrząszcze 
odławiano z grzybów podstawkowych (Basidiomycota), do któ-
rych należały owocniki grzybów nadrzewnych, nadrewnowych, 
naziemnych i podziemnych, posiadające hymenofor blaszkowy, 
rurkowy, kolczasty bądź wytwarzany na owocnikach płaskich – 
kortycjoidalnych. W miejscu odłowu chrząszczy spisywano rów-
nież informacje dotyczące wysokości nad poziom morza, eks-
pozycji stanowiska, spadku terenu, siedliska, substratu, podłoża 
substratu, dojrzałości i stopnia rozkładu owocników grzybów 
oraz liczbę owocników grzybów, z których pobrano próbę.

Temat projektu
Chrząszcze (Coleoptera) 
zasiedlające owocniki  
grzybów (Macromycetes)  
na terenie Babiogórskiego 
Parku Narodowego

Słowa kluczowe
grzyby, chrząszcze, interakcje 
pokarmowe, ekologia, Beskidy 
Zachodnie

Termin realizacji
2018 r.

Koszt ogółem
40 000 PLN,  
w tym dotacja z funduszu  
leśnego – 40 000 PLN
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W wyniku przeprowadzonych badań na terenie Babiogórskiego Parku Naro-
dowego stwierdzono 217 taksonów chrząszczy, w tym 172 gatunki występujące 
na/w owocnikach 95 gatunków grzybów makroskopijnych i 75 taksonów chrząsz-
czy odłowionych do pułapek IBL-2. Zasiedlone owocniki należały do grzybów pod-
stawkowych (Basidiomycota). Były to grzyby z rzędu Agaricales, Boletales, Cantha-
rellales, Hymenochaetales, Polyporales i Russulales. Wśród badanych grzybów 12 
to gatunki cenne – rzadkie, wymierające i wymarłe w skali Polski i polskich Karpat. 
Na i w owocnikach grzybów stwierdzono 24 rzadkich gatunków chrząszczy. W pu-
łapkach IBL-2, jako element wabiący zastosowano owocniki grzybów podziemnych.

Do grzybów zasiedlonych przez chrząszcze należało 12 gatunków cennych (na 
26 stanowiskach), w tym 4 objęte ochroną częściową: Bondarzewia mesenterica, 
Gomphus clavatus, Hericium flagellum i Sparassis brevipes, a także 12 zamieszczo-
nych na czerwonej liście grzybów wielkoowocnikowych w Polsce, w tym 3 o statusie 
wymierające (E): Gomphus clavatus, Hericium flagellum i Phlebia livida, 7 gatunków 
narażonych na wymarcie (V): Bondarzewia mesenterica, Hypsizygus ulmarius, Ischno-
derma benzoinum, I. resinosum, Pleurocybella porrigens i Sparassis brevipes, 1 rzadki 
(R): Amanita battarrae i jeden o nieokreślonym statusie zagrożenia (I): Hygrophorus 
hypothejus (Wojewoda, Ławrynowicz 2006).

PUBLIKACJE PREZENTUJĄCE WYNIKI PROJEKTU

Chachuła P., Szafraniec S., Melke A., Ruta R. Grzyby wielkoowocnikowe (Macromycetes) 
stwierdzone w 2018 roku na terenie Babiogórskiego Parku Narodowego. Przegląd 
Przyrodniczy (w druku).
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Ryc. 1. 
Smolucha bukowa Ischnoderma 

resinosum, gatunek narażony  
na wymarcie (V),  

miejsce bytowania rzadkich 
chrząszczy – Mycetoma suturale  

i Derodontus macularis 
(Fot. S. Szafraniec)

Ryc. 2.  
Jodłownica górska Bondarzewia 
mesenterica, gatunek narażony 

na wymarcie (V), miejsce 
bytowania rzadkich chrząszczy 

(Fot. S. Szafraniec) 
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Ryc. 3.  
Mycetoma suturale na smolusze 
bukowej Ischnoderma resinosum, 
rosnącej na buku, Knieja 
Czatożańska, Babiogórski  
Park Narodowy  
(Fot. R. Ruta)

Ryc. 4.  
Mycetina cruciata pospolity 
przedstawiciel rodziny 
Endomychidae  
(Fot. R. Ruta) 



Paprzyska jako wskaźnik ochrony kuraków 
leśnych
Artur Pałucki – Artur Pałucki – TX PROJEKT
Barbara Pregler, Tomasz Lamorski – Babiogórski Park Narodowy

OPIS PROJEKTU

Celem badań była analiza występowania paprzysk i ich wyko-
rzystania w celu kąpieli piaskowych przez kuraki leśne. Obser-
wacja śladów bytowania kuraków w sezonie wiosennym i let-
nim, przy wykorzystaniu odchodów, jest utrudniona ze względu 
na ich dietę, tzn. trwałość odchodów. Bezpośrednie obserwa-
cje osobników w pełni sezonu wegetacyjnego są sporadycz-
ne, wobec czego wyznaczenie stałego obszaru występowania 
stwarza trudności. W warunkach górskich dogodnym miejscem 
do założenia paprzyska są wykroty. Stwierdzenie paprzyska na 
obszarze, gdzie występują wykroty powstałe w glebie mineral-
nej, było dowodem na stałe występowanie osobników na tym 
obszarze, czyli ostoi. Określenie cech wykrocisk, w obrębie któ-
rych zakładane są paprzyska, pozwoliło na poznanie preferencji 
kuraków leśnych w zakładaniu paprzysk. Tworzenie i wykorzy-
stanie paprzysk jest przede wszystkim zależne od wystąpienia 
dwóch czynników: istnienia optymalnych warunków siedliska,  
w tym preferowanych przez głuszca wykrotów oraz stałego wy-
stępowania na tym obszarze badanych gatunków. Umożliwia to 
delimitację ostoi w sezonie letnim, co pozwala na zachowanie 
właściwych warunków ochrony tych gatunków. Natomiast zasto-
sowanie fotopułapek dało możliwość określenia częstotliwości 
wykorzystywania paprzysk, świadczącej o stałym występowaniu 
osobników w danych miejscach. 

Zbiór danych terenowych odbywał się zgodnie z przyjętą 
metodyką: 

– rejestracja śladów bytowania ptaków: pióra koguta i kury 
oraz odchody zimowe, ewentualnie letnie; 

– rejestracja dołków wykorzystywanych do kąpieli pia-
skowej – paprzysk, pomiar średnicy (około 30 cm kura, 

Temat projektu
Paprzyska jako wskaźnik 
ochrony kuraków leśnych

Słowa kluczowe
głuszec, paprzysko, pióra, 
siedlisko, wykroty, badania 
genetyczne, fotopułapka 

Termin realizacji
2018 r.

Koszt ogółem
48 106,60 PLN,  
w tym dotacja z funduszu 
leśnego – 48 106,60 PLN

Babiogórski Park Narodowy
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40-50 cm kogut), charakterystyka miejsca i usytuowania w obrębie wykro-
tu, cechy podłoża oraz obecność odchodów i pióra; 

– badania genetyczne oparte na próbach ze znalezionych odchodów i piór; 
– foto, wideo i audiomonitoring przy użyciu sprzętu elektronicznego (foto-

pułapki).

W badaniach zastosowano 10 fotopułapek posiadających takie same usta-
wienia parametrów pracy. Lokalizację fotopułapek dobierano głównie pod kątem 
stwierdzenia i monitorowania kuraków leśnych na paprzyskach. Ograniczona liczba 
pułapek (10 szt.) wymusiła ich umieszczenie w znanych i często odwiedzanych oraz 
wykorzystywanych paprzyskach, ponieważ dawało to większą pewność zebrania 
materiału zdjęciowego. W ramach projektu wykonano bazę danych zebranych ma-
teriałów graficznych, która zawiera nazwę gatunkową polską/łacińską, lokalizację, 
datę obserwacji oraz dokładny opis zebranego materiału. Baza ma możliwość ge-
nerowania raportu oraz wprowadzania nowych danych.

Okres rejestracji paprzysk: od II połowy lipca do końca listopada 2018, wyją-
tek stanowi paprzysko nr 7 – rejestracja od czerwca. Na 5 paprzyskach zarejestro-
wano osobniki podczas kąpieli piaskowo-pyłowych, żerowanie w jego sąsiedztwie 
oraz przejście przez obszar monitorowany. 

Stwierdzone paprzyska zostały zlokalizowane wyłącznie na obszarze wystę-
powania górnoreglowego boru świerkowego. Średnia pierśnica drzewostanu sąsia-
dującego z paprzyskiem znajdowała się w przedziale od 80 cm do 30 cm, średnio 
55,5 cm. Wiek otaczającego drzewostanu, dla każdego stanowiska wynosił powyżej 
100 lat.

Gatunkiem dominującym w warstwie runa była borówka czernica. Na każdym 
stanowisku wynosił on powyżej 60%, średnio 81%.

W trakcie badań terenowych stwierdzono wpływ struktury przestrzennej drze-
wostanu na lokalizacje paprzysk. Preferowanym miejscem zakładania paprzyska 
jest skraj luki lub wewnątrz drzewostanu w odległości do kilkunastu metrów od 
krawędzi, powstałej zarówno w wyniku wiatrowałów lub zamierania drzew na sku-
tek żeru korników, jak również będące naturalnym przerwaniem zwarcia koron ze 
względu na występowanie źródlisk. W dwóch przypadkach stwierdzono lokalizacje 
paprzyska w przerzedzeniu drzewostanu, o rozluźnionym zwarciu koron (współczyn-
nik zadrzewienia 0,4). 

Ze względu na charakter obszaru (park narodowy) ilość antropologicznych 
zaburzeń jest stosunkowo mała. Jednakże w dwóch przypadkach stwierdzono lo-
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kalizacje paprzyska w sąsiedztwie drogi leśnej (w odległości 40 m) oraz szlaku 
turystycznego (w odległości 120 m). 

Cechy wykrotów. Głównym miejscem lokalizacji paprzyska są wykroty (50%), 
następnie ścieżki – linie oddziałowe, ścieżki zwierząt, nieużywane od lat drogi – 
(30%) oraz u podstawy pnia – pomiędzy dużymi nabiegami korzeniowymi. W trak-
cie badań oceniano dwa czynniki charakteryzujące wykrot drzewa: 

– czas powstania wykrotu, na podstawie stopnia rozkładu drewna,
– wielkość wykrotu.

Na podstawie zebranych danych można było stwierdzić, że wiek wykrotu oraz 
jego wielkość są bardzo zróżnicowane. 

Cechy paprzysk. Rodzaj materiału, z którego zostało wykonane paprzysko, 
zależał od miejsca lokalizacji paprzyska. Dla paprzysk umiejscowionych w obrębie 
wykrotów głównym materiałem była gleba mineralna (piasek, glina pylasta) oraz 
ściółka. Miejsca lokalizacji paprzysk poza wykrotami charakteryzowały się nagro-
madzeniem dużej ilości materii organicznej, próchnicy butwinowej lub rozłożonego 
drewna oraz ścioły.

Stwierdzone wymiary paprzysk wahały się w następujących przedziałach:

•	 długość 80-45 cm, średnio 50,5 cm,
•	 szerokość 50-35 cm, średnio 41,6 cm,
•	 głębokość 15-4 cm, średnio 9,1 cm.

Największą zmienność parametrów stwierdzono w głębokości dołka, ale ma to 
związek z umiejscowieniem paprzyska.

Do badań genetycznych wykorzystano 100 prób (54 próby piór i 46 odcho-
dów) zebranych na terenie Babiogórskiego Parku Narodowego. Wiarygodne geno-
typy udało się uzyskać w przypadku 55 prób. Stwierdzono występowanie 21 geno-
typów unikatowych, z czego 11 genotypów stwierdzono w więcej niż 1 próbie, a 10 
genotypów występowało tylko w pojedynczych próbach. Wyniki wskazują więc, że 
na terenie badań stwierdzono występowanie 21 osobników głuszca. 

Wykorzystano lokalizację paprzysk oraz miejsc zbioru prób genetycznych do 
określenia powierzchni koncentracji osobników w sezonie letnim, stosując metodę 
MCP 100% (ang. Minimum Convex Polygon), czyli najmniejszego wspólnego wielo-
kąta. Na stokach północnych Babiej Góry określono obszar bytowania 8 osobników 
na powierzchni 33 ha. Natomiast na stokach południowych określono obszar byto-
wania 12 osobników na powierzchni 50 ha. 

Babiogórski Park Narodowy
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Stwierdzone paprzyska oraz zlokalizowane w sąsiedztwie paprzysk inne śla-
dy bytowania wielu osobników pozwalają twierdzić, że jest to obszar preferowany 
przez głuszca. Siedlisko spełnia jego preferencje i jest optymalne dla jego występo-
wania, czyli spełnia wymogi ostoi gatunku. Obszar obejmujący kilka paprzysk moż-
na nazwać letnim obszarem koncentracji, ze względu na stwierdzenie wielu osob-
ników na względnie małej powierzchni. Ponadto miejsca występowania paprzysk  
i ich sąsiedztwo spełnia wymogi stawiane ostoi, ponieważ zaobserwowano rów-
nież: pisklęta głuszca, młode kury i koguty. Potwierdza to sukces lęgowy populacji 
głuszca na Babiej Górze. Analiza przestrzenna zebranych śladów bytowania głuszca,  
w tym lokalizacja paprzysk oraz identyfikacja genetyczna osobników głuszca, po-
twierdziła występowanie 8 osobników na obszarze 33 ha, co daje 24 os./100 ha. 
Należy sądzić, że obszar występowania paprzysk znajduje się w miejscu nakładania 
się wielu areałów osobniczych głuszców, co również potwierdza, że paprzyska są 
wskaźnikiem ostoi kuraków leśnych. Zastosowanie kombinacji metody fotopułapek 
z metodą analizy genetycznej pozwala określić stan żywotności populacji. Podczas 
obserwacji stwierdzono, że paprzyska zakładane są wewnątrz całorocznej ostoi pta-
ków, wykorzystywane są wielokrotnie w trakcie lata oraz w okresie kilku lat, nie 
tylko przez kuraki leśne, ale również przez inne gatunki ptaków. Paprzyska powinny 
stanowić podstawę do objęcia tego obszaru lasu szczególną ochroną, skutkującą co 
najmniej wyznaczeniem strefy ochronnej.

Babiogórski Park Narodowy
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Białowieski 
Park Narodowy

Park Pałacowy 11, 17–230 Białowieża
tel. +48 (85) 682 97 00; tel./fax +48 (85) 681 20 33, +48 (85) 681 23 06, 

+48 (85) 681 23 60 wew. 700

e-mail: bpn@bpn.com.pl; http://www.bpn.com.pl

Badania wybranych grup grzybów, organizmów 
grzybopodobnych i śluzowców w lasach Puszczy 
Białowieskiej
Tuomo Niemelä, Dmitry Schigel, Juha Kinnunen, Viacheslav Spirin, 

Ilya Viner – Uniwersytet w Helsinkach
Mirosława Orłowska, Anna Godlewska – Akademia Medyczna 

w Białymstoku
Anna Drozdowicz – Uniwersytet Jagielloński
Łukasz Skalski – Zamiejscowy Wydział Leśny Politechniki Białostockiej 

Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego z Lędzin Chemtest Ltd. 

OPIS PROJEKTU

Zdaniem wielu mikologów, Puszczę Białowieską można uważać 
za jedną z najważniejszych ostoi grzybów wielkoowocnikowych 
(makrogrzybów) nie tylko w Polsce, ale również w całym regio-
nie hemiborealnym. Tylko na małym obszarze parku narodo-
wego odnaleziono ponad 400 gatunków makrogrzybów, co 
stanowi 25% wszystkich gatunków europejskich. Tak duża róż-
norodność wynika z dwóch podstawowych czynników: 1) duża 
powierzchnia siedlisk leśnych o charakterze pierwotnym; 2) cią-
głość procesów ekologicznych. 

Grzyby zasiedlające drewno i drzewa znajdują w Puszczy 
doskonałe warunki dla rozwoju, któremu sprzyja różnorodność 
mikrosiedlisk (różne gatunki drzew i ich zróżnicowane rozmiary) 
zapewniających właściwe warunki dla gatunków różniących się 
wymaganiami dotyczącymi temperatury, światła i wilgotności. 
To bogactwo jest dowodem niezwykłego znaczenia Puszczy jako 

Temat projektu
Badania wybranych grup 
grzybów, organizmów 
grzybopodobnych i śluzowców 
w lasach Puszczy Białowieskiej

Słowa kluczowe
ochrona ścisła, ochrona 
częściowa, lasy 
zagospodarowane, grzyby 
poliporoidalne, organizmy 
grzybopodobne, śluzowce 
właściwe
Termin realizacji
2013–2015 r.

Koszt ogółem
817 500 PLN, 
w tym dotacja z funduszu 
leśnego – 817 500 PLN
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genetycznego rezerwuaru gatunków zagrożonych wyginięciem. Na tej podstawie 
należy przypuszczać, że wyjątkowe bogactwo gatunkowe charakteryzuje także inne 
grupy organizmów, zwłaszcza saproksylicznych, występujące na tym terenie. Doty-
czy to w szczególności grup mało rozpoznanych, takich jak śluzowce czy organizmy 
grzybopodobne. 

Podjęta problematyka wypełnia lukę w rozpoznaniu i ocenie stanu środowiska 
przyrodniczego Białowieskiego Parku Narodowego i Puszczy Białowieskiej, będącej 
obiektem o znaczeniu światowym. 

Badania różnorodności grzybów i śluzowców w lasach Puszczy Białowieskiej 
podjęte zostały w roku 2013 i kontynuowane były przez następne lata. 

Badaniami zostały objęte zostały:

– grzyby poliporoidalne (grzyby wielkoowocnikowe rozwijające się głównie 
na żywym lub martwym drewnie, stąd nazywane są grzybami nadrzewny-
mi; ich owocniki potocznie nazywane są hubami);

– organizmy grzybopodobne (organizmy należące do gromady Oomycota, 
królestwa Chromista);

– śluzowce właściwe (organizmy eukariotyczne należące do typu pełzaków 
Amoebozoa).

Powierzchnie badawcze założono w Rezerwacie Ścisłym Białowieskiego Parku 
Narodowego i na terenie Nadleśnictwa Białowieża. 

Prace wykonywane były na stałych powierzchniach w trzech seriach obserwa-
cyjnych:

– pierwsza seria obejmowała powierzchnie założone w 2013 r. w Rezerwacie 
Ścisłym Białowieskiego Parku Narodowego; kryterium wyboru powierzchni do ba-
dań było wystąpienie zaburzenia drzewostanu i jego datowanie oraz zróżnicowanie 
zbiorowisk roślinnych; 

Tabela 1. Charakterystyka powierzchni badawczych założonych w roku 2013 w Rezerwacie Ścisłym 
Białowieskiego Parku Narodowego

Nr powierzchni
Siedliskowy 

typ lasu
Zbiorowisko roślinne Zaburzenie/proces

1 BPN bór bagienny Vaccinio uliginosi-Pinetum Sukcesja pierwotna

2 BPN bór mieszany 
świeży

Vaccinio myrtilli-Piceetum płat drzewostanu zaburzonego 
przez gradację kornika drukarza 
w latach 1963–1964
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3 BPN bór mieszany 
świeży na 
przejściu do 
lasu mieszane-
go świeżego

Vaccinio myrtilli-Piceetum płat drzewostanu zaburzonego 
przez huragan w 1983 r. 
 i gradację kornika drukarza  
w latach 2000–2004.

4 BPN ols Ribeso-Alnetum fluktuacja

5 BPN ols jesionowy Fraxino-Alnetum Rozpad drzewostanu w wyniku 
zamierania jesionów  
(2000–2015)

6 BPN bór bagienny Vaccinio uliginosi-Pinetum Sukcesja pierwotna

7 BPN las świeży Tilio-Carpinetum typicum płat drzewostanu zaburzonego 
przez gradację kornika drukarza 
w latach 1963–1964.

8 BPN ols Ribeso-Alnetum fluktuacja

9 BPN ols jesionowy Fraxino-Alnetum Rozpad drzewostanu w wyniku 
zamierania jesionów  
(2000–2015)

10 BPN las świeży Tilio-Carpinetum typicum płat drzewostanu zaburzonego 
przez huragan w roku 1983.

11 BPN bór mieszany 
świeży

Vaccinio myrtilli-Piceetum płat drzewostanu zaburzonego 
przez gradację kornika drukarza 
w latach 1994–1997  
i 2000–2004

12 BPN ols Ribeso-Alnetum fluktuacja

– druga seria obejmowała powierzchnie założone w 2014 r. w lasach Nadle-
śnictwa Białowieża; kryterium wyboru powierzchni do badań było objęcie lub brak 
formy ochrony oraz zróżnicowanie zbiorowisk roślinnych; 

Tabela 2. Charakterystyka powierzchni badawczych założonych w roku 2014 na terenie Nadleśnic-

twa Białowieża

Nr powierzchni 
/ochrona

Siedliskowy  
typ lasu

Zbiorowisko roślinne Zaburzenie/proces

1 LG las wilgotny Tilio-Carpinetum stachyetosum sukcesja wtórna antropo-
genicznie wymuszona

2 R las świeży Tilio-Carpinetum typicum płat drzewostanu zabu-
rzonego przez gradację 
kornika drukarza w latach 
2000–2004 i 2012–2015

3 LG las świeży Tilio-Carpinetum typicum fluktuacja

4 R las wilgotny Tilio-Carpinetum stachyetosum fluktuacja
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5 R bór mieszany 
świeży

Vaccinio myrtilli-Piceetum płat drzewostanu zabu-
rzonego przez gradację 
kornika drukarza w latach 
2000–2004

6 R bór mieszany 
świeży

Vaccinio myrtilli-Piceetum płat drzewostanu zabu-
rzonego przez gradację 
kornika drukarza w latach 
2000–2004 i 2012–2015

7 R las świeży Tilio-Carpinetum typicum fluktuacja

8 LG las świeży Tilio-Carpinetum typicum degeneracja 

9 R bór mieszany 
świeży

Vaccinio myrtilli-Piceetum regeneracja

10 LG bór mieszany 
świeży

Vaccinio myrtilli-Piceetum regeneracja

11 LG bór mieszany 
świeży

Vaccinio myrtilli-Piceetum regeneracja

12 LG bór mieszany 
świeży

Vaccinio myrtilli-Piceetum regeneracja

LG – lasy Nadleśnictwa Białowieża 
R – lasy objęte ochroną rezerwatową na terenie Nadleśnictwa Białowieża

– trzecia seria obejmowała powtórzenie badań w roku 2015 na wszystkich 
powierzchniach.

W ramach podjętych badań stwierdzono w 2013 r. nowy dla Polski grzyb 
poliporoidalny Loweomyces fractipes. Wykazano 74 gatunki i jedną odmianę ślu-
zowców, w tym 6 gatunków nowych dla bioty śluzowców Puszczy Białowieskiej. 
Stwierdzono 56 gatunków organizmów grzybopodobnych nowych dla Białowie-
skiego Parku Narodowego i Puszczy Białowieskiej.

We współpracy z ekspertami zajmującymi się grzybami wieloporowatymi  
z Finlandii, badającymi Puszczę Białowieską już od wielu lat, pod kierownictwem 
prof. Tuomo Niemeli, Białowieski Park Narodowy zorganizował w dniach 30 wrze-
śnia do 5 października 2013 r. warsztaty mikologiczne zatytułowane „Grzyby wie-
loporowate – różnorodność gatunków, form i znaczenia dla ekosystemów leśnych”, 
poświęcone głównie grzybom poliporoidalnym, związanym z żywymi, obumiera-
jącymi i martwymi drzewami. Podstawowym celem warsztatów było przybliżenie 
istotnych, aczkolwiek mało znanych, aspektów ekologii lasu naturalnego różnym 
grupom odbiorców, zwłaszcza studentom i młodym naukowcom, a także propago-
wanie unikatowych wartości Puszczy Białowieskiej na forum międzynarodowym.  
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W warsztatach wzięło udział 15 uczestników z różnych krajów Europy, w tym Polski, 
Litwy, Estonii, Finlandii, Rosji, Ukrainy, Wielkiej Brytanii, Holandii, a także obywatel 
Indii. 

PUBLIKACJE PREZENTUJĄCE WYNIKI PROJEKTU

Niemelä T. 2013. Grzyby poliporoidalne Puszczy Białowieskiej: klucz do oznaczania wraz 
z opisami gatunków. Białowieża, Białowieski Park Narodowy.

Niemelä T. 2013. Polypores of the Białowieża Forest. Białowieża, Białowieski Park Na-
rodowy.

Drozdowicz A. 2014. Śluzowce Puszczy Białowieskiej. Białowieża, Białowieski Park Na-
rodowy.

Drozdowicz A. 2014. Myxomycetes of the Białowieża Forest. Białowieża, Białowieski 
Park Narodowy.

Drozdowicz A. 2017. Inwentaryzacja śluzowców (Myxogastria, Myxomycetes) na wyzna-
czonych powierzchniach badawczych w Puszczy Białowieskiej. Parki nar. Rez. Przyr. 
36(4): 3–33.

Orłowska M., Krzyściak-Kosińska R. 2017. Różnorodność organizmów grzybopodobnych 
i mikrogrzybów w różnych zbiorowiskach roślinnych Puszczy Białowieskiej. Parki nar. 
Rez. Przyr. 36(3): 3–16.

Orłowska M., Krzyściak-Kosińska R. 2017. Różnorodność organizmów grzybopodobnych 
i mikrogrzybów w różnych zbiorowiskach roślinnych Puszczy Białowieskiej. Parki nar. 
Rez. Przyr. 36(3), 3–16.



Pomiar drzewostanów na powierzchniach 
badawczych w Rezerwacie Ścisłym  
Białowieskiego Parku Narodowego
Łukasz Skalski – Zamiejscowy Wydział Leśny Politechniki Białostockiej
Andrzej Keczyński – Białowieski Park Narodowy 

OPIS PROJEKTU

Stałe powierzchnie badawcze do badania struktury i dynamiki 
lasu (zwane powierzchniami strukturalnymi) zostały założone  
w roku 1990, w ramach prowadzonych prac urządzeniowych 
Białowieskiego Parku Narodowego. Wyznaczone zostały w te-
renie po konsultacji z prof. J.B.Falińskim. Łącznie wykonano 61 
powierzchni w kształcie prostokąta lub kwadratu, których areał 
mieścił się w zakresie 0,5–1,1 ha, co daje sumaryczną powierzch-
nię 45,68 ha. W trakcie tych prac mierzono drzewa o pierśnicy 
większej niż 7 cm, w 3-centymetrowych klasach. Powtórny po-
miar, połączony ze stabilizacją, wykonany został w 1998 r. na 
odtworzonych, 56 powierzchniach. Zmieniono wówczas zakres 
pomiarowy drzewostanu. Pomiarowi podlegały wszystkie drze-
wa, żywe i martwe oraz złomy, wykazujące pierśnicę, w odstop-
niowaniu 1 cm. Taki sam zakres prac pomiarowych przyjęto dla 
prac realizowanych w 2016 r. Dość krótki okres funkcjonowania 
powierzchni badawczych (26 lat) dostarczył wielu informacji do-
tyczących funkcjonowania lasów objętych ochroną ścisłą, podle-
gających naturalnym zaburzeniom (rozpad drzewostanów w wy-
niku gradacji kornika drukarza, zamierania jesionów), fluktuacji, 
regeneracji, sukcesji pierwotnej i wtórnej. 

PUBLIKACJE PREZENTUJĄCE WYNIKI PROJEKTU

Keczyński A. 2019. Struktura i rozwój drzewostanów pierwotnych 
i wtórnych (przejściowych) w warunkach ochrony ścisłej Bia-
łowieskiego Parku Narodowego. Parki nar. Rez. Przyr. 38(1): 
3–20.

Temat projektu
Pomiar drzewostanów na 
powierzchniach badawczych 
w Rezerwacie Ścisłym 
Białowieskiego Parku 
Narodowego

Słowa kluczowe
ochrona ścisła, drzewostany 
naturalne, Białowieski Park 
Narodowy 

Termin realizacji
2016 r.

Koszt ogółem
66 245,90 PLN,  
w tym dotacja z funduszu  
leśnego – 66 245,90 PLN
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Park Narodowy
„Bory Tucholskie”

ul. Długa 33, 89–606 Charzykowy
tel./fax +48 (52) 39 88 397

e-mail: sekretariat@pnbt.com.pl; https://www.pnbt.com.pl/

Ważki Parku Narodowego „Bory Tucholskie”
Grzegorz Tończyk – Uniwersytet Łódzki 

OPIS PROJEKTU

Bory Tucholskie są jednym z centrów różnorodności ważek w Pol-
sce. Na przestrzeni lat (1998–2006) teren Parku był inwenta-
ryzowany pod względem odonatofauny, jednak uzyskane dane 
wskazały na dużą zmienność w składzie gatunkowym, związaną 
najprawdopodobniej z odmiennymi założeniami badań; koniecz-
nym było więc wykonanie pełnej kompleksowej inwentaryzacji 
tej grupy owadów.

Badania przeprowadzono na 57 stanowiskach. Groma-
dzono dane dotyczące imagines – identyfi kacja przyżyciowa, 
odnotowywano zachowania rozrodcze, zbierano wylinki i spo-
radycznie odławiano larwy, które były identyfi kowane rów-
nież przyżyciowo. Ocenę liczebności, ze względu na niewielką 
powierzchnię PN „Bory Tucholskie”, przedstawiono łącznie dla 
całego badanego terenu, stosując uśrednioną na podstawie ba-
danych stanowisk skalę: 

+ – kilka osobników

++ – kilkanaście-kilkadziesiąt

+++ – kilkadziesiąt – kilkaset osobników. 

W przypadku gatunków stwierdzonych na pojedynczych sta-
nowiskach, w niewielkiej liczbie, podano liczbę obserwowanych 
osobników. Dla określenia statusu poszczególnych gatunków, pro-
wadzono obserwację zachowań rozrodczych (składanie jaj, kopula-
cja, terytorializm samców), odnotowywano obecność wylinek i larw.

Temat projektu
Ważki Parku Narodowego 
„Bory Tucholskie”

Słowa kluczowe
odonatofauna, jeziora 
oligotrofi czne, torfowiska, 
liczebność, zachowania 
rozrodcze

Termin realizacji
2014 r.

Koszt ogółem
20 000 PLN, 
w tym dotacja z funduszu 
leśnego – 20 000 PLN
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Podczas badań stwierdzono występowanie 52 gatun-
ków ważek (dotychczas podawano 43). Spośród tej liczby 8 
objętych jest w Polsce ochroną gatunkową. Do najcenniej-
szych gatunków stwierdzonych należą:

•	 Nehelenia speciosa, 
•	 Somatochlora Arctic, 
•	 Cordulegaster boltonii,
•	 Leucorrhinia albifrons,
•	 Leucorrhinia caudalis. 

Większość ze stwierdzonych gatunków występuje na 
terenie parku powszechnie i zazwyczaj w dużej liczebności. 
Nieliczne odnotowywano sporadycznie. Wykształcone ze-
społy ważek odznaczają się bardzo dużą różnorodnością. Do 
najcenniejszych należą odonatocenozy związane z torfowi-
skami, jeziorami dystroficznymi i jeziorami lobeliowymi. 

Park Narodowy „Bory Tucholskie”
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Ryc. 1.  
Szablak przepasany  

Sympetrum pedemontanum  
(Fot. G. Tończyk)



Park Narodowy „Bory Tucholskie”

Temat projektu
Inwentaryzacja i ocena zasobów 
żądłówek (Hymenoptera, 
Aculeata) w Parku Narodowym 
„Bory Tucholskie”

Słowa kluczowe
żądłówki, odłowy

Termin realizacji
2014 r. 

Koszt ogółem
40 000 PLN,  
w tym dotacja z funduszu 
leśnego – 40 000 PLN

Inwentaryzacja i ocena zasobów żądłówek 
(Hymenoptera, Aculeata) w Parku Narodowym 
„Bory Tucholskie”
Jacek Wendzonka – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

OPIS PROJEKTU

Badania zostały wykonane przy udziale specjalisty, który rów-
nież współpracował już z Parkiem w zakresie badań nad pszczo-
łami – mgr Jacka Wendzonki. Spośród żądłówek, w PNBT tej 
pory badaniami objęto tylko pszczoły. Celem niniejszych badań 
było ustalenie składu gatunkowego tej grupy oraz kilku innych, 
nie objętych dotąd badaniami, określenie ich cenności przy-
rodniczej i stopnia naturalności fauny. Badaniami objęto gru-
py: grzebaczowate (Sphecidae), osowate (Vespiformes), mrów-
ki (Formiciformes), pszczoły (Apoidea). Przy okazji tych badań 
uzyskano również informacje na temat innych grup należących 
do żądłówek: złotolitek (Chrysididae), smukw (Scoliidae), żronek 
(Mutilidae), nastecznikowatych (Pompilidae). 

Badania prowadzono w 2013 r. (VI–IX) i w 2014 r. (IV–VI). 
W ten sposób zgromadzono kompletny materiał z pełnego sezo-
nu aktywności żądłówek. Odłów owadów wykonywany był przy 
pomocy siatki entomologicznej oraz z zastosowaniem pułapek 
Moerickego. Na 9 stanowiskach ustawiono 10 misek. Materiał 
z pułapek wybierany był regularnie w odstępach tygodniowych 
i konserwowany w 96% alkoholu. Dało to łącznie 234 próby. 
Stanowiska, na których stawiano pułapki, były te same, na któ-
rych pobierano próby podczas badań z lat 2000–2002. Odłowy 
siatką wykonywane były w odstępach 2–3 tygodniowych.

Ogółem odłowiono 5422 okazy żądłówek. Stwierdzono wy-
stępowanie 180 gatunków żądłówek w Parku oraz 11 dodatkowo 
przy granicy z PNBT (otulina parku), co stanowi ok. 20% fauny 
krajowej. Najliczniej reprezentowane były pszczoły – 96 gatun-
ków, z czego 34 to gatunki nowe dla Parku. Nie potwierdzono 
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natomiast występowania 30 gatunków pszczół z wcześniejszych badań. Najliczniej 
reprezentował tę grupę trzmiel Bombus lucorum. 

Wszystkie gatunki należące do Chrysididae (5 gatunków), Scoliidae (1), Vespi-
dae (12), Formicidae (20), Pompilidae (23) i Sphecidae (23) to gatunki nowe dla 
fauny Parku.

Najcenniejszym gatunkiem stwierdzonym podczas tych badań należy uznać 
nastecznika Eoferreola rhombica (CR – krytycznie zagrożony), znanego w Polsce  
z pojedynczych stanowisk, podobnie jak jego żywiciela: poskocza krasnego (Eresus 
niger). Związane są z terenami otwartymi (pasami przeciwpożarowymi o charakte-
rze wydm, wrzosowiskami). Na tych siedliskach stwierdzono też najbogatszą faunę 
(tak ilościową jak i jakościową), dlatego zachowanie tych siedlisk w stanie obecnym 
jest najważniejsze dla podtrzymania bogactwa gatunkowego żądłówek.

Park Narodowy „Bory Tucholskie”
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Paleoekologiczne udokumentowanie zagadkowej 
ekspansji dwóch wskaźnikowych roślin w Jeziorze 
Krzywce Wielkie na terenie Parku Narodowego 
„Bory Tucholskie”
Krystyna Milecka – Instytut Paleoekologii i Czwartorzędu, 

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Kazimierz Tobolski – Instytut Geoekologii i Geoinformacji, 

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

OPIS PROJEKTU

W litoralu jeziora Krzywce Wielkie nastąpiła w ostatnich latach 
niespodziewana ekspansja dwóch gatunków roślin naczynio-
wych, reprezentujących dwa typy siedlisk przyrodniczych (są 
one również roślinami wskaźnikowymi tych siedlisk):

a. lobelii jeziornej (Lobelia dortmanna): jeziora lobeliowe;
b. kłoci wiechowatej (Cladium mariscus): torfowiska na-

kredowe, a konkretnie: zbiorowisko szuwaru kłociowe-
go – Cladietum marisci.

Pierwszy pojaw lobelii jeziornej w tym akwenie, w postaci 
pojedynczych okazów, stwierdziliśmy w 2009 roku (Kochanow-
ski, Tobolski 2010) w jego wschodniej części. Lobelia występo-
wała pomiędzy owocującymi pędami kłoci wiechowatej. W roku 
2013 populacja lobelii znacznie rozrosła się. Od 2010 r. obserwu-
jemy liczne, kwitnące, egzemplarze. Jeszcze bardziej żywiołową 
ekspansję wykazuje kłoć wiechowata. W 1992 roku Boiński M. 
zanotował dwa stanowiska, sześć dalszych stwierdzeń nastąpiło 
w 2005 roku (Gałka, Tobolski 2006). W 2013 roku Kochanow-
ska M. zarejestrowała (pomiary GPS) zajęcie, przez ten gatunek, 
prawie 60% linii brzegowej jeziora Krzywce Wielkie. W Parku 
Narodowym „Bory Tucholskie” odnotowano obecność fosyliów 
kłoci w 12 miejscach (jest to wzrost o ponad 100% w stosun-
ku do wówczas znanych z publikacji stanowisk współczesnych).  
W osadach litoralnych jeziora Krzywce Wielkie odnotowano je-
dynie dwa kopalne znaleziska nasion i owoców kłoci, lecz w obu 
przypadkach ze znamienną cechą: w bliżej nieokreślonej prze-

Temat projektu
Paleoekologiczne 
udokumentowanie zagadkowej 
ekspansji dwóch wskaźnikowych 
roślin w Jeziorze Krzywce 
Wielkie na terenie Parku 
Narodowego „Bory Tucholskie”

Słowa kluczowe
żądłówki, odłowy

Termin realizacji
2014 r. 

Koszt ogółem
67 100 PLN,  
w tym dotacja z funduszu 
leśnego – 67 100 PLN
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szłości liczebność znalezisk (kopalnych utworów) znacznie przewyższała liczebność 
fosyliów z czasów bardziej nam współczesnych.

Występowanie tych dwóch roślin o różnych wymaganiach siedliskowych, jak  
i okazywana ekspansja tych gatunków wymagają udokumentowania. Obecnie 
więcej informacji, dzięki monografii K. Mileckiej (2005), posiadamy na temat hi-
storii jezior lobeliowych w Borach Tucholskich, lecz i w tym korzystnym przypad-
ku brakuje nam wiedzy niezbędnej do kreowania strategii poczynań ochronnych  
w określonych akwenach, w których oba tak przeciwstawne ekologicznie zbiorowi-
ska, formują siedliska. Należy sięgnąć do najbardziej konkretnej metody polegającej 
na analizie paleobotanicznych i geologicznych „zapisów” z przeszłości ekologicznej. 
Szczególnego znaczenia nabiera ten fakt w przypadku już odkrytych fosyliów kłoci. 
Jawi się tu jeszcze jeden ważny powód, a mianowicie współczesne traktowanie 
kłoci jako gatunku kalcyfilnego i torfotwórczego (torf kłociowy), które w aspekcie 
stanowisk w Parku Narodowym „Bory Tucholskie” wychodzą poza te fakty lub je 
wzbogacają, a być może i zaprzeczają?

Tym bardziej, że w jeziorze Nawionek (obecnie tuż przy wschodniej granicy 
Parku Narodowego „Bory Tucholskie”) już pięćdziesiąt lat temu, w 1964 r., Ławry-
nowicz – student fizyki – obok dwóch kluczowych taksonów jezior lobeliowych 
Lobelii dortmanna i Isoëtes lacustris zasygnalizował występowanie Cladium mariscus. 
Ten fakt fitosocjologicznie został udokumentowany w J. Nawionek przez Kępczyń-
skiego i Ceynową. Znaczenie jezior i torfowisk Borów Tucholskich dla studiów pale-
oekologicznych i paleolimnologicznych wielokrotnie było podkreślane szczególnie 
przez grupę naukowców z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, m.in. prof. 
Krystyna Milecka w 2005 r. opublikowała wyniki poznania historii jezior lobelio-
wych. A wcześniej w 2002 r. Milecka i Obremska podczas analiz palinologicznych 
J. Nierybno (w Parku Narodowym „Bory Tucholskie”) wykazały w stropie osadów 
litoralu obecność sporomorf Isoëtes lacustris.

Powyższe badania, jak i wiele innych tu nieprzytaczanych, pokazały, jak ważne jest 
podejmowanie badań osadów dennych jezior lobeliowych. Jak napisał w swoim raporcie 
profesor Tobolski: „oferują bowiem szeroki wachlarz przydatności (sukcesja ekologiczna, 
historyczne podstawy biotopów i egzystencji wskaźnikowych roślin) dla potrzeb najsku-
teczniejszej ochrony tych szczególnych akwenów, a przy okazji pojawia się szansa pozna-
nia dziejów wielu innych florystycznych składników Borów Tucholskich.”

Miejscem badań było Jezioro Krzywce Wielkie, a zakres badań obejmował:

a. prace terenowe polegały na pobraniu osadów z jeziora Krzywce Wielkie  
z platformy wiertniczej umocowanej w północno-wschodniej zatoce. Osa-
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dy pobierała wyspecjalizowana grupa pracowników Uniwersytetu Mikoła-
ja Kopernika w Toruniu sondą do wierceń osadów limnicznych. Pobrano 6 
odcinków osadów o długości 110 cm każdy – łącznie 660 cm osadów od 
współczesnego dna w głąb. Nie uzyskano pierwotnego dna misy akumu-
lacyjnej, ale charakter osadów z najgłębszej części profilu sugeruje praw-
dopodobieństwo ich nieodległego zalegania. Pobrane rdzenie osadów 
przetransportowano do laboratorium Zakładu Biogeografii i Paleoekologii 
UAM w Poznaniu i przechowywano w chłodni w temperaturze około 3ºC. 
Prace te odbyły się 8 lipca 2014 roku.

b. Prace kameralne zmierzały do wykonania analiz mikroskopowych, makro-
skopowych oraz datowania radiowęglowego.

Jak wynika z raportów przygotowanych przez Profesor Milecką i Profesora 
Tobolskiego do analiz mikroskopowych metodą analizy pyłkowej pobrano 207 prób 
z pierwszych trzech odcinków osadów do głębokości 314 cm. Próby o objętości  
1 cm³ pobierano w odstępach jednocentymetrowych z pierwszego metra profilu,  
a następnie co 2 cm z kolejnych dwóch metrów, ostatni fragment profilu przeliczo-
no co 4 cm. W ten sposób uzyskano wysoką rozdzielczość diagramu pyłkowego, co 
– w połączeniu z oznaczeniem wieku analizowanych warstw osadów – pozwala na 
dokładne ustalenie chronologii poszczególnych zdarzeń w latach kalendarzowych. 

Pobrane próby osadów poddano przygotowaniu laboratoryjnemu według 
standardowej procedury (Berglund, Ralska-Jasiewiczowa 1986). Polegała ona na 
usunięciu części mineralnych kwasem fluorowodorowym (HF), przeprowadzeniu 
acetolizy mieszaniną kwasu siarkowego i bezwodnika octowego w relacji 1:10, płu-
kaniu kwasem octowym oraz wodą destylowaną. Następnie próby zalewano glice-
ryną i bezpośrednio przed przygotowaniem preparatu mikroskopowego barwiono 
fuksyną zasadową. 

Analizę mikroskopową przeprowadzono używając mikroskopu świetlnego 
firmy Zeiss i stosując powiększenie 400X. W każdej próbie liczono ziarna pyłku 
drzew, krzewów i roślin zielnych oraz wszystkie towarzyszące im sporomorfy ro-
ślin wodnych i błotnych. Liczono również węgielki drzewne wskazujące aktywność 
gospodarczą człowieka oraz występowanie pożarów. Ponadto identyfikowano 
glony Pediastrum, Scenedesmus i Coelastrum ułatwiające interpretację zmian trofii  
w zbiorniku jeziornym. 

W toku analizy mikroskopowej dla każdej próby powstał protokół zawiera-
jący ilościowe i jakościowe zestawienie wszystkich zidentyfikowanych w osadzie 
taksonów. Graficznym obrazem opracowanych danych jest diagram pyłkowy, który 
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– wraz z oznaczeniami wieku sześciu warstw osadów – pozwala na pełną interpre-
tację wyników. 

Wykonano także analizy makroskopowe w rdzeniach części stropowej. Kom-
pletny inwentarz znalezisk zamieszczono w tabelach liczb bezwzględnych.

Analiza pyłkowa wykazała, że analizowane osady były akumulowane podczas 
ostatniego okresu holocenu – okresu subatlantyckiego, są więc relatywnie młode. 
Świadczą o tym relacje ilościowe poszczególnych gatunków drzew oraz występowa-
nie ziaren pyłku gatunków roślin uznawanych za wskaźniki aktywności człowieka. 
Obecność żyta od poziomu 260 cm potwierdza chronologię profilu, bowiem upra-
wa tego gatunku zbóż (Secale cereale) jest znana i stosowana w Polsce od dwóch 
tysięcy lat (Milecka i in. 2004). Podobną chronologię wskazuje obecność konopi 
(Doerfler 1990).

Rozwój regionalnej roślinności w otoczeniu jeziora Krzywce Wielkie to przede 
wszystkim historia ekosystemów leśnych. Podczas odzwierciedlonych w diagramie 
ostatnich 2 300 lat miały miejsce kilkakrotne przemiany sukcesyjne związane ze wzro-
stem lub zmniejszeniem udziału takich gatunków jak grab Carpinus betulus, dąb Quer-
cus sp., buk Fagus sylvatica, brzoza Betula sp., a także sosna Pinus sylvestris i jałowiec 
Juniperus sp. W czasach historycznych zdecydowanie zwiększył się udział sosny i ja-
łowca, ilustrując antropogeniczne wpływy na szatę roślinną Borów Tucholskich. 

Widoczne są trzy fazy podwyższonej aktywności gospodarczej człowieka  
w otoczeniu jeziora. Pierwsza związana jest z okresem wpływów rzymskich i zazna-
cza się raczej słabo. Stwierdzono nieliczne ziarna pyłku roślin ruderalnych (bylica, 
pokrzywa) oraz wskaźników wypasu zwierząt (szczawie, babka lancetowata). Druga 
faza również jest słabo zaznaczona. Wśród roślin uprawnych stwierdzono jedynie 
nieliczne ziarna pyłku żyta (Secale cereale) i pojedyncze innych zbóż. Wobec obfi-
tego pylenia żyta, świadczy to o znacznej odległości upraw od brzegów jeziora. 
Trzecia faza związana jest z okresem historycznym i trwa do czasów współczesnych. 
Odzwierciedla bardziej intensywnie aktywność człowieka, ale reprezentacja wskaź-
ników gospodarki nadal nie jest liczna, co wynika z ciągłego zalesienia regionu 
Borów Tucholskich.

W osadach nie stwierdzono obecności ziaren pyłku Lobelia dortmanna, co 
wskazuje, że w strefie telmatycznej jeziora Krzywce Wielkie jest ona nowym przyby-
szem, nieobecnym na stanowisku przynajmniej od 2300 lat. Jak wskazuje wysoka 
liczebność osobników w kilku płatach wzdłuż brzegów jeziora, ekspansja gatunku 
jest bardzo intensywna. 
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W całym diagramie, w starszych i młodszych jego warstwach, występują ziar-
na pyłku Cladium mariscus. Oznacza to, że gatunek występuje na stanowisku od 
ponad 2000 lat, jednak jego obecność mogła nie być ciągła. Wyższą frekwencję 
stwierdzono dopiero w młodych warstwach osadów, co oznacza zadomowienie się 
gatunku nad jeziorem Krzywce Wielkie w czasach historycznych. 

Sugestie dotyczące dalszych badań:

a. W świetle uzyskanych wyników istotne jest pozyskanie osadów do analiz 
paleobotanicznych z płatów lobelii jeziornej. Ze względu na niezbyt silne 
rozprzestrzenienie ziaren pyłku po dnie jeziora pozwoliłoby to upewnić się 
co do czasu pojawienia się lobelii w zbiorowiskach roślinnych zbiornika. 

b. Podobne analizy należy wykonać dla osadów jeziora Nawionek, gdzie rów-
nież występuje obok siebie lobelia oraz kłoć.

c. Wskazane jest wykonanie analizy pyłkowej starszej części pobranego pro-
filu osadów, z rozdzielczością przynajmniej co 4 cm. Umożliwi to uchwy-
cenie czasu pojawienia się kłoci w zbiorowiskach przybrzeżnych oraz po-
zwoli stwierdzić – lub nie – wcześniejszą obecność lobelii na stanowisku. 
W świetle dotychczasowych badań wydaje się to mało prawdopodobne 
(Milecka 2005).

PUBLIKACJE PREZENTUJĄCE WYNIKI PROJEKTU

Milecka K. Tobolski K. 2015. Cladium mariscus i Lobelia dortmanna – dlaczego wystę-
pują razem w jeziorze Krzywce Wielkie? Studia Limnologica et Telmatologica 9(2), 
37–48.
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Temat projektu
Współczesne występowanie 
grzybów makroskopowych  
w borach chrobotkowych  
na terenie Parku Narodowego 
„Bory Tucholskie”

Słowa kluczowe
mykobiota, grzyby, bory 
chrobotkowe, gatunki 
chronione, Park Narodowy 
„Bory Tucholskie”

Termin realizacji
2014 r.

Koszt ogółem
11 000 PLN,  
w tym dotacja z funduszu 
leśnego – 11 000 PLN

Współczesne występowanie grzybów 
makroskopowych w borach chrobotkowych  
na terenie Parku Narodowego „Bory Tucholskie”
Barbara Grzesiak – Zakład Biologii Środowiskowej, Uniwersytet Medyczny 

w Łodzi

OPIS PROJEKTU

Sosnowe bory chrobotkowe należą do jednych z najbardziej 
niestabilnych siedlisk, a zachowanie ich jest jednym z prioryte-
towych celów ochrony w Parku Narodowym „Bory Tucholskie” 
(Dz. U. 2008 nr 230 poz. 1545). Do tej pory nie określono osta-
tecznego charakteru tego zbiorowiska. Nie jest pewne, czy jest 
to w pełni naturalna odmiana suchego boru sosnowego, czy też 
geneza jego powstania oraz trwania na przestrzeni dziesięcioleci 
ma podłoże antropogeniczne, związane z historyczną i tradycyj-
ną gospodarką rolną ludności na obszarach silnie zalesionych. 
Przypuszczalnie, rozmieszczenie siedliska ma charakter pośredni 
pomiędzy naturalną genezą powstawania oraz historyczną go-
spodarką leśną lokalnych społeczności. Dlatego też konieczne 
jest ciągłe rozpoznawanie i dokumentowanie różnorodności 
biologicznej organizmów pełniących rolę strukturalną i funkcjo-
nalną w tych siedliskach. Ważnym składnikiem tego zbiorowiska 
są grzyby. Podstawowym celem zadania było wykonanie inwen-
taryzacji mykologicznej borów chrobotkowych znajdujących się 
w granicach Parku Narodowego „Bory Tucholskie”. Uzyskane 
wyniki pozwoliły ponadto na porównanie z danymi na temat 
mykobioty Borów Tucholskich (Ławrynowicz 2012) oraz składem 
gatunkowym grzybów borów chrobotkowych w innych rejonach 
naszego kraju, a także na ich waloryzację. Dalsze rozpoznanie 
i badania pozwolą na poznanie interakcji ekologicznych i pod-
jęcie ewentualnych działań w zakresie zachowania i ochrony 
siedliska. Powierzchnie borów chrobotkowych na terenie Parku 
występują głównie w jego północno – zachodniej części, w ob-
wodzie ochronnym Drzewicz. 

Badaniami objęto wszystkie płaty reprezentujące najbar-
dziej typowe fragmenty siedliska. Prace terenowe rozpoczęto od 
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rozpoznania siedliska i ustalenia miejsc, w których zostaną założone stałe powierzch-
nie próbne. Założono 6 powierzchni obserwacyjnych o wymiarach 10 x 100 m  
(10 arów). Nie zostały one oznakowane w terenie w sposób trwały. Ich współrzędne 
geograficzne określono za pomocą odbiornika GPS Garmin Colorado 300, zapisano 
i naniesiono do bazy GIS PNBT (pomiar środka powierzchni). 

Prowadzono również obserwacje marszrutowe mające na celu pełną inwen-
taryzację mykologiczną borów chrobotkowych. Obserwacji dokonywano w sezonie 
badawczym od maja do października, w rytmie miesięcznym. Wykonano dokumen-
tację fotograficzną stwierdzonych gatunków (za pomocą aparatu Nikon D5000). 

Materiał był identyfikowany w miarę możliwości w terenie, w stanie świeżym, 
a w przypadku gatunków budzących wątpliwości, zbierane były okazy grzybów. 
Gatunki objęte ochroną nie były zbierane. W przypadku gatunków chronionych, 
zagrożonych i rzadkich, notowane były koordynaty GPS. 

Dla oszacowania obfitości grzybów nadrzewnych, których liczbę owocników 
trudno było określić liczbowo, zastosowano skalę obfitości Jahna, Nespiaka, Tüxena 
(1967) za Ławrynowicz (1973): 

– r (rarus) – gatunek występujący w niewielu egzemplarzach, pojedynczo; 
– n (numerus) – gatunek występujący niezbyt licznie, rozproszony na po-

wierzchni, pojedynczo lub po kilka; 
– a (abundans) – gatunek występujący w wielu miejscach na powierzchni,  

w dużej ilości egzemplarzy.
Materiał był wstępnie opisywany, a następnie identyfikowany za pomocą 

standardowych metod stosowanych w mykologii. Do obserwacji cech mikroskopo-
wych, takich jak: cystydy, zarodniki, elementy budowy anatomicznej, wykorzystano 
mikroskop świetlny Nikon Eclipse 50i oraz mikroskop stereoskopowy (binokular). 
Przy oznaczaniu grzybów z rodzaju Mycena, Russula i Lactarius korzystano z odczyn-
nika Melzera w celu sprawdzenia amyloidalności. Gatunki oznaczane były głównie 
z wykorzystaniem kluczy zagranicznych (m.in. Antonín, Noordeloos 2010, Bas et al. 
1988, 1990, 1995, 1999, Berger 1980, Breitenbach, Kränzlin 1984, 1986, 1991, 
1995, Knudsen, Vesterholt 2012, Kränzlin 2000, 2005, Galli 1996). 

Nazewnictwo podstawczaków przyjęto za Wojewodą (2003). W przypadku ga-
tunków nieuwzględnionych w checkliście nazwy przyjęto za Index Fungorum. Za-
grożone gatunki grzybów podano za Wojewodą i Ławrynowicz (2006). Dane z pro-
jektu zostały uporządkowane dzięki bazie programu Microsoft Office Access 2007. 

W wyniku obserwacji prowadzonych w 2014 roku w borach chrobotkowych 
zidentyfikowano łącznie (na powierzchniach i poza nimi) 76 taksonów grzybów 
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makroskopowych. Liczba ta nie jest wysoka, gdyż są to ekosystemy oligotroficzne, 
występujące na siedliskach ubogich – piaskach, które zasiedlają gatunki przysto-
sowane do życia w trudnych warunkach środowiskowych. Licznie reprezentowane 
były rodzaje, których przedstawiciele są grzybami ektomykoryzowymi: muchomory 
Amanita, zasłonaki Cortinarius, gołąbki Russula, maślaki Suillus, gąski Tricholoma, 
podgrzybki Xerocomus. Wszystkie zanotowane gatunki, oprócz jeleniaka sarniego 
Elaphomyces granulatus, należą do podstawczaków Basidiomycetes, a wymieniony 
gatunek – do workowców Ascomycetes. Stwierdzono jeden gatunek objęty czę-
ściową ochroną prawną: błyskoporek podkorowy Inonotus obliquus (Dz. U. 2014  
nr 0 poz. 1408) oraz 11 gatunków wykazanych na Czerwonej liście grzybów wielko-
owocnikowych w Polsce (Wojewoda, Ławrynowicz 2006).

PUBLIKACJE PREZENTUJĄCE WYNIKI PROJEKTU

Grzesiak B., Kochanowska M., Kochanowski J. 2017. Macromycetes of Central Euro-
pean lichen Scots pine forests of the Cladonio-Pinetum Juraszek 1927 type in 
the “Bory Tucholskie” National Park (NW Poland). Acta Mycologica 51(1): 1092.  
https://doi.org/10.5586/am.1092.
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Temat projektu
Mchy i wątrobowce Parku 
Narodowego „Bory Tucholskie”

Słowa kluczowe
mchy, wątrobowce, 
różnorodność gatunkowa

Termin realizacji
2014 r. 

Koszt ogółem
30 000 PLN,  
w tym dotacja z funduszu 
leśnego – 30 000 PLN

Mchy i wątrobowce Parku Narodowego  
„Bory Tucholskie”
Grzegorz J. Wolski – Katedra Geobotaniki i Ekologii Roślin, Uniwersytet Łódzki

OPIS PROJEKTU

Przedmiotem podjętych badań była różnorodność gatunkowa 
mchów i wątrobowców występujących na obszarze Parku Naro-
dowego „Bory Tucholskie” oraz zależność składu gatunkowego 
brioflory od typu zasiedlanej fitocenozy i rodzaju porastanego 
podłoża. 

Prace terenowe prowadzono na obszarze całego Parku Na-
rodowego „Bory Tucholskie”. Badany obszar położony jest na 
terenie Równiny Charzykowskiej, wchodzącej w skład Pojezierzy 
Pomorskich. Administracyjnie teren ten położony jest na obsza-
rze województwa pomorskiego.

Badania prowadzone były od czerwca do listopada 2014 
roku. Prace terenowe obejmowały obszar całego Parku Narodo-
wego, z wyłączeniem ekosystemów wodnych oraz borów chro-
botkowych. Podczas prowadzonych badań posługiwano się do-
stępnymi mapami roślinności rzeczywistej Parku Narodowego 
„Bory Tucholskie”. 

Pierwszy etap badań obejmował wyznaczenie oraz założe-
nie 35 badanych powierzchni. Przy wyborze tym kierowano się 
stopniem wykształcenia, zachowaniem i jednorodnością płatów 
badanych zbiorowisk. Cenne informacje na ten temat otrzyma-
no również od pracowników Parku Narodowego. 

Na terenie ekosystemów leśnych założono 13 powierzchni 
badawczych, których powierzchnia wynosiła jeden hektar. Na 
obszarze suboceanicznego boru świeżego (Leucobryo-Pinetum) 
założono pięć, natomiast w terenie pozostałych ośmiu przewod-
nich ekosystemów leśnych charakterystycznych dla Parku Naro-
dowego po jednej powierzchni. 

Powierzchnia badanych płatów ekosystemów nieleśnych 
była nie mniejsza niż 10 arów, a ich liczba zależna była od typu 
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badanych zbiorowisk. W przypadku torfowisk, mszarów oraz turzycowisk wyznaczo-
no 10, natomiast w przypadku siedlisk łąkowych, wydm oraz wrzosowisk, założo-
no łącznie 12 powierzchni badanych. Powierzchnie nie zostały trwale oznakowane  
w terenie, spisano jedynie ich koordynaty GPS. 

Kolejnym etapem badań było dokonanie spisu gatunków mchów i wątrobow-
ców występujących na wyznaczonych powierzchniach, jak i poza wytypowanymi 
powierzchniami. W jednym, jak i w drugim przypadku badania prowadzono me-
todą topograficzną (marszrutową) (Faliński 1990). Polega ona na systematycznym 
przeszukiwaniu całego obszaru badań, wzdłuż wyznaczonych linii. Każdą z wyzna-
czonych podstawowych powierzchni badanych poddano takiej szczegółowej pene-
tracji. 

Po zakończeniu prac na 35 powierzchniach kontynuowano je na całym obsza-
rze Parku Narodowego, w celu dokonania inwentaryzacji gatunków chronionych  
i zagrożonych wyginięciem, których występowanie znane było z literatury. Dodat-
kowo sprawdzono potencjalne miejsca występowania najcenniejszych składników 
brioflory Parku. 

Podczas prowadzonych badań notowano wszystkie gatunki mszaków porasta-
jące poszczególne podłoża. Odnotowywano gatunki na siedliskach: epigeicznych 
(naziemnych), epifitycznych (nadrzewnych), epiksylicznych (związanych z drewnem), 
epilitycznych (naskalnych) oraz bagiennych. 

W trakcie prowadzonych badań nie zbierano gatunków chronionych, rzadkich 
czy zagrożonych. Dokonano natomiast szczegółowej dokumentacji fotograficznej 
badanych powierzchni, siedlisk oraz gatunków. 

Nazewnictwo wszystkich taksonów dla mchów przyjęto za Ochyrą i in. (2003), 
wątrobowców za Szweykowskim (2006), natomiast w przypadku roślin naczynio-
wych przyjęto za Mirkiem et all (2002). Nomenklaturę fitosocjologiczną podano 
za W. Matuszkiewiczem (2001). Status ochrony gatunków ustalono zgodnie z Roz-
porządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 w sprawie ochrony 
gatunkowej roślin (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, z późn. zm.). 

Prowadzone badania pozwoliły odnotować szereg nowych, niepodawanych  
z terenu Parku Narodowego Bory Tucholskie” gatunków mszaków. Notowano nowe 
stanowisk gatunków znanych z tego terenu, jak i potwierdzono obecność większości 
danych podawanych z literatury. 

W trakcie prowadzonych prac wykazano stanowiska 20 nowych dla terenu 
Parku taksonów (pięć wątrobowców oraz 15 taksonów mchów). 
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W przypadku leśnych i nieleśnych powierzchni badawczych najwięcej gatun-
ków notowano na siedliskach naziemnych (glebie mineralnej i humusie). Na tym 
podłożu udało się odnaleźć również nowe gatunki dla flory Parku jak: Pohlia wa-
hlenbergii czy Kuzia sylvatica. Równie ważnymi siedliskami dla zachowania bioróż-
norodności gatunkowej badanego terenu są siedliska epifityczne oraz epiksyliczne. 
To na nich notowano wiele gatunków przywiązanych wyłącznie do tego podłoża, 
jak i dużą liczbę nowych gatunków dla flory Parku, jak np. porastający kłodę – Rhy-
tidiadelphus lorens. Innymi istotnymi siedliskami są siedliska bagienne, na których 
odnotowano szereg bardzo cennych i chronionych gatunków, jak gatunki z rodzaju 
Sphagnum. Ciekawym aspektem wyraźnie wpływającym na brioflorę badanego te-
renu jest obecność podłoży epilitycznych antropogenicznego pochodzenia (murki, 
krawężniki, betonowe słupy), to na nich notowano wiele cennych i rzadkich dla 
tego terenu gatunków. Do najważniejszych celów służących ochronie mszaków na 
terenie Parku Narodowego należy przede wszystkim: zachowanie różnorodności 
gatunkowej mchów i wątrobowców badanego terenu, zabezpieczenie przed znisz-
czeniem znanych już stanowisk gatunków chronionych, cennych i rzadkich. Zacho-
wanie różnorodności siedliskowej i fitocenotycznej Parku. Zabezpieczenie i zacho-
wanie najważniejszych siedlisk, na których notuje się rzadkie, chronione i zagrożo-
ne gatunki (stare drzewa liściaste, siedliska naskalne naturalnego pochodzenia, jak  
i siedliska bagienne). Zachowanie, ze względów naukowych i dydaktycznych, 
wszystkich gatunków notowanych na tym terenie i typowych dla niżowych zbio-
rowisk leśnych i nieleśnych tej części kraju. Prowadzenie dalszych badań w celu 
monitorowania tej ważnej grupy roślin. 
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Temat projektu
Grzyby i śluzowce Parku 
Narodowego „Bory Tucholskie”

Słowa kluczowe
mykobiota, grzyby, śluzowe, 
gatunki chronione, Park 
Narodowy „Bory Tucholskie”

Termin realizacji
2014 r.

Koszt ogółem
30 000 PLN,  
w tym dotacja z funduszu 
leśnego – 30 000 PLN

Grzyby i śluzowce Parku Narodowego  
„Bory Tucholskie”
Barbara Grzesiak – Zakład Biologii Środowiskowej, Uniwersytet Medyczny 

w Łodzi

OPIS PROJEKTU

Inwentaryzację grzybów i śluzowców wykonano w Parku Na-
rodowym „Bory Tucholskie” w latach 2000–2002 na potrzeby 
Planu Ochrony (Dz. U. 2008 nr 230 poz. 1545). Od tego czasu 
prowadzono jedynie sporadyczne obserwacje tych organizmów, 
ograniczone do jednego gatunku czy rodzaju. Wobec zmian 
zachodzących w ekosystemach i stwierdzeń nowych gatunków 
konieczne stało się powtórzenie kompleksowej inwentaryzacji. 
Celem projektu było poznanie jak najszerszego spektrum gatun-
kowego badanego terenu, dlatego badaniami objęto różnorod-
ne siedliska – bory sosnowe, lasy towarzyszące ekosystemom 
wodnym, wydmy, wrzosowiska, torfowiska, łąki. Pierwszym eta-
pem tych prac była aktualizacja wiedzy na temat reprezentacji 
gatunków grzybów i śluzowców na terenie Parku Narodowego 
oraz ustalenie zakresu i metodyki monitoringu na kolejne lata, 
a w dalszej perspektywie czasowej planowane jest oszacowanie 
powiązań tych organizmów z zasiedlanym środowiskiem, a tak-
że zagrożeń i możliwości przetrwania badanych grup w warun-
kach lokalnych oraz obserwacja zmian zachodzących w czasie 
w odniesieniu do mykobioty i bioty śluzowców na tym terenie. 
Badania mykologiczne oraz badania śluzowców są obserwacja-
mi długofalowymi, trwającymi minimum 2–3 lata, dlatego Park 
Narodowy „Bory Tucholskie” planuje ich kontynuację w kolej-
nych latach, a przeprowadzone obserwacje są pierwszym eta-
pem tych prac.

Prace związane z rozpoznaniem mykobioty i bioty śluzow-
ców w 2014 roku zostały podzielone na dwa etapy:

– prace terenowe
– prace kameralne, w tym laboratoryjne.
Do badań na terenie Parku Narodowego „Bory Tucholskie” 

zostało wybranych 35 powierzchni obserwacyjnych, zlokalizo-
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wanych w możliwie jak najbardziej różnorodnych siedliskach. Z obserwacji były 
wyłączone bory chrobotkowe i ekosystemy wodne. Łączna powierzchnia badana 
to ok. 4 tys. ha.

Zgodnie z założeniami projektu, wielkość powierzchni w siedliskach leśnych 
nie mogła być mniejsza niż 1 ha, chyba, że nie było możliwe wyznaczenie kwadratu 
o bokach 100 x 100 m. W takich przypadkach badaniami był obejmowany cały 
płat danego zbiorowiska roślinnego. W suboceanicznym borze świeżym Leucobryo- 
-Pinetum zostało wyznaczonych 5 powierzchni (z uwagi na największy udział po-
wierzchniowy tego zbiorowiska), natomiast w pozostałych zbiorowiskach: borze wil-
gotnym Molinio-Pinetum, acidofilnym lesie brzozowo-dębowym Betulo-Quercetum 
roboris, borze bagiennym Vaccinio uliginosi-Pinetum, brzezinie bagiennej Vaccinio 
uliginosi-Betuletum pubescentis, acidofilnym lesie bukowo-dębowym Fago-Querce-
tum petraeae, grądzie pomorskim Stellario-Carpinetum, łęgu jesionowo-olszowym 
Fraxino-Alnetum i olsie porzeczkowym Ribeso nigri-Alnetum – po 1 powierzchni. 

W przypadku siedlisk nieleśnych, lądowych nacisk został położony na wybranie 
tych, które wykazują jak największe zróżnicowanie gatunkowe i założono tam po 
jednej (max. 2) powierzchni, nie mniejszej niż 10 arów (w przypadku, gdy zbiorowi-
sko zajmuje mniejszy obszar, badaniami obejmowana była cała jego powierzchnia). 
Na siedliskach łąkowych, wydmach i wrzosowiskach wyznaczono 22 powierzchnie. 

Na wszystkich powierzchniach obserwacji dokonywano raz w miesiącu w sezo-
nie badawczym, od czerwca do października. Materiał był identyfikowany w miarę 
możliwości w terenie, w stanie świeżym, lecz w przypadku gatunków budzących 
wątpliwości, zbierane były okazy grzybów i śluzowców, poza gatunkami objętymi 
ochroną. W przypadku gatunków zagrożonych i rzadkich notowane były koordyna-
ty GPS. Wykonana została dokumentacja fotograficzna (za pomocą aparatu Nikon 
D5000). 

Dodatkowo, w odniesieniu do grzybów chronionych i zagrożonych wyginię-
ciem, których miejsce występowania było znane z poprzednich badań lub w poten-
cjalnych miejscach ich występowania, prowadzono obserwacje poza powierzchnia-
mi metodą marszrutową. 

Dla oszacowania obfitości grzybów nadrzewnych, których liczbę owocników 
trudno było określić liczbowo, zastosowano skalę obfitości Jahna, Nespiaka, Tüxena 
(1967) za Ławrynowicz (1973): 

– r (rarus) – gatunek występujący w niewielu egzemplarzach, pojedynczo; 
– n (numerus) – gatunek występujący niezbyt licznie, rozproszony na powierzch-

ni, pojedynczo lub po kilka; 
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– a (abundans) – gatunek występujący w wielu miejscach na powierzchni,  
w dużej ilości egzemplarzy. 

Materiał był wstępnie opisywany, a następnie identyfikowany za pomocą 
standardowych metod stosowanych w mykologii. Do obserwacji cech mikroskopo-
wych, takich jak: cystydy, zarodniki, elementy budowy anatomicznej, wykorzystano 
mikroskop świetlny Nikon Eclipse 50i oraz mikroskop stereoskopowy (binokular). 
Przy oznaczaniu grzybów z rodzaju Mycena, Russula i Lactarius korzystano z odczyn-
nika Melzera w celu sprawdzenia amyloidalności. Gatunki oznaczane były głównie 
z wykorzystaniem kluczy zagranicznych (m.in. Antonín, Noordeloos 2010, Bas et al. 
1988, 1990, 1995, 1999, Berger 1980, Breitenbach, Kränzlin 1984, 1986, 1991, 
1995, Knudsen, Vesterholt 2012, Kränzlin 2000, 2005, Galli 1996). 

Nazewnictwo podstawczaków przyjęto za Wojewodą (2003), natomiast wor-
kowców według Chmiel (2006) oraz Mułenko et al. (2008). W przypadku gatunków 
nieuwzględnionych w checklistach nazwy przyjęto za Index Fungorum oraz według 
kluczy, z których były oznaczane. Zagrożone gatunki grzybów podano za Wojewo-
dą i Ławrynowicz (2006). Nazwy i rozmieszczenie zbiorowisk roślinnych przyjęto 
według mapy roślinności rzeczywistej (Matuszkiewicz 2012).

Dane z projektu zostały uporządkowane dzięki bazie programu Microsoft 
Office Access 2007, a wyniki zaprezentowane na sympozjum pt. Stan poznania 
bioty grzybów i śluzowców oraz brioflory Parku Narodowego „Bory Tucholskie” oraz  
w ramach wykładu dla lokalnej społeczności pt. Różnorodność świata grzybów Parku 
Narodowego „Bory Tucholskie”. 

Część I. Grzyby. Łącznie stwierdzono 258 taksonów grzybów makroskopowych, 
z czego 39 zanotowano wyłącznie poza powierzchniami obserwacyjnymi. Wykaz 
zanotowanych gatunków przygotowano w postaci bazy danych w programie Mi-
crosoft Access. 

Pod względem systematycznym większość grzybów to podstawczaki (Basidio-
mycota), a tylko 5 to workowce (Ascomycota). Lichenomphalia umbellifera gatunek 
zaliczany do Basidiolichenes, to przykład symbiozy, gdzie w relacje wchodzi glon  
i grzyb podstawkowy. 

Największą liczbę gatunków zanotowano na powierzchni nr 24 zlokalizowanej 
w obrębie płatu Vaccinio uligonosi-Betuletum pubescentis (brzezina bagienna). Spo-
wodowane jest to faktem, że powierzchnia wyróżnia się dużym bogactwem mikro-
siedlisk – są tam zarówno miejsca bardzo podmokłe z udziałem torfowców, gdzie 
stagnuje woda, łąkowe, jak również suche – przypominające siedliska borowe.  
W obrębie powierzchni zalega dużo martwego drewna brzozy i sosny, w postaci 
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kłód, pniaków, pni i gałęzi, które stanowią podłoże dla nadrzewnych grzybów sa-
protroficznych. Żywe drzewa tych gatunków są partnerami mikoryzowymi grzybów. 
Bogate w liczbę gatunków były również powierzchnie: 7 (bór wilgotny Molinio-Pi-
netum), 12 (acidofilny las brzozowo-dębowy Betulo-Quercetum roboris) i 31 (łęg 
jesionowo-olszowy Fraxino-Alnetum). Wszystkie zlokalizowane są w lasach, mają 
dużo różnorodnych mikrosiedlisk i zalegające martwe drewno. Posiadają warunki  
o podwyższonej wilgotności, gdyż albo zlokalizowane są w miejscach podmokłych 
(7, 24, 31) albo ich położenie w pobliżu dużego zbiornika wodnego zapewnia lepszy 
dostęp wody (12, znajdująca się nad brzegiem Jeziora Ostrowite). Skrajnym przykła-
dem w stosunku do wysokiej liczby gatunków są powierzchnie 4, 18 i 23, znajdują-
ce się w obrębie płatów zbiorowisk: Calthion palustris (łąki knieciowe) – 1 gatunek, 
Caricion nigrae (torfowisko niskie) – 2, Phragmition (szuwary trzcinowe) – 4. Wszyst-
kie położone są w zbiorowiskach nieleśnych, które cechuje zazwyczaj niższa liczba 
gatunków roślin, zwierząt i grzybów ze względu na bardziej oligotroficzne warunki 
oraz brak drzew, które byłyby partnerami mikoryzowymi oraz podłożem grzybów 
saprotroficznych. Większą różnorodnością gatunkową odznaczają się powierzchnie 
usytuowane w zbiorowiskach leśnych. Stwierdzono występowanie czterech gatun-
ków chronionych (Dz. U. 2014 nr 0 poz. 1408) i 47 znajdujących się na Czerwonej 
liście grzybów wielkoowocnikowych w Polsce w kategoriach E, V, R, I (Wojewoda, 
Ławrynowicz 2006)

Część II. Śluzowce. Śluzowce to grupa trudna do badań ze względu na ich wielkość 
i efemeryczność występowania. Na występowanie śluzowców w zbiorowiskach le-
śnych ma wpływ wiele czynników abiotycznych. Główne to: wilgotność, temperatu-
ra i pH podłoża. Ponieważ mogą zasiedlać różne mikrosiedliska, wyróżnia się kilka 
grup ekologicznych śluzowców. Do najważniejszych zalicza się: gatunki związane  
z korą żywych drzew, martwym drewnem oraz ze ściółką.

W sezonie wegetacyjnym w 2014 roku w Parku Narodowym „Bory Tucholskie”, 
na założonych powierzchniach obserwacyjnych zebrano 130 okazów śluzowców, któ-
re przyporządkowano do 34 taksonów (32 gatunki, 2 odmiany). Wśród nich jeden 
jest nowy dla bioty Polski: Stemonitopsis amoena, dwa: Symphytocarpus flaccidus  
i Symphytocarpus trechisporus, umieszczone są na Czerwonej liście śluzowców rzad-
kich w Polsce (Drozdowicz i in. 2006). Stanowiska gatunków: Cribraria languescens 
Rex i Cribraria pertenuis to drugie notowanie w Polsce – pierwsze stanowiska zloka-
lizowane są na południu Polski, na terenie Puszczy Niepołomickiej (Bochynek 2015). 

Najczęściej notowanymi taksonami były: Fuligo septica var. candida i Lycogala 
epidendrum, Physarum virescens. Pojedynczo odnotowano: Cribraria pertenuis, Cri-
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braria rufa, Licea minima, Licea variabilis, Physarum leucopus, Physarum viride var. 
viride, Stemonitis fusca, Tubifera ferruginosa. 

Śluzowce to organizmy zasiedlające przeważnie martwe drewno, co potwier-
dzają uzyskane wyniki. Na powierzchniach obserwacyjnych najwięcej taksonów od-
notowano na kłodach, najmniej na powierzchni gruntu, ściółce i roślinach zielnych. 
Jednocześnie na powierzchniach nieleśnych, takich jak różnego typu łąki, czy na 
murawach szczotlichowych, wrzosowiskach, szuwarach trzcinowych, torfowiskach 
niskich i przejściowych, gdzie nie ma w ogóle lub jest bardzo mało zalegającej ma-
terii organicznej, nie odnotowano śluzowców. 

Najwięcej taksonów (12) stwierdzono na powierzchni P12, na której zgroma-
dzone jest najwięcej martwego drewna w postaci kilku powalonych kłód brzozy  
i sosny o średnicy przekraczającej 50 cm.

PUBLIKACJE PREZENTUJĄCE WYNIKI PROJEKTU

Grzesiak B., Wolski G. J., Salamaga A., Kochanowska M., Kochanowski J. 2017. Grzyby makroskopowe Parku 
Narodowego „Bory Tucholskie”. Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody 36(1): 5–36.

Salamaga A., Grzesiak B., Wolski G. J., Kochanowska M., Kochanowski J. 2016. Preliminary investigations into 
the slime moulds (Myxogastria) in the “Bory Tucholskie” National Park. Acta Mycologica 51(1): 1077.

Salamaga A., Grzesiak B., Kochanowska M., Kochanowski J. 2014. Symphytocarpus trechisporus (Myxogastrea) 
in Poland. Polish Botanical Journal 59(2): 279–283.
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Temat projektu
Współczesne rozpoznanie 
różnorodności gatunkowej 
małych ssaków na terenie Parku 
Narodowego „Bory Tucholskie”

Słowa kluczowe
drobne ssaki, gryzonie, ssaki 
owadożerne, skład gatunkowy

Termin realizacji
2014–2016 r.

Koszt ogółem
64 800 PLN,  
w tym dotacja z funduszu 
leśnego – 64 800 PLN

Współczesne rozpoznanie różnorodności 
gatunkowej małych ssaków na terenie  
Parku Narodowego „Bory Tucholskie”
Karol Zub – Instytut Biologii Ssaków PAN, Białowieża

OPIS PROJEKTU

Odłowy prowadzone były dwukrotnie w ciągu roku – wiosną  
i jesienią. Odłowy wiosenne: w roku 2014 od początku czerwca, 
w 2015 r. pod koniec maja, w 2016 r. na przełomie maja i kwiet-
nia. Odłowy jesienne zawsze odbywały się w połowie września. 
Do odłowów małych ssaków zastosowano pułapki drewnia-
ne żywo łowne z metalową zapadką (Ryc. 1). Zapewniają one 
zwierzętom odpowiednią temperaturę wewnątrz. Pułapki były 
ustawiane na transektach, po 10 na każdy, oddalone od siebie 
o 10–15 metrów. Punkt startowy i końcowy lokalizowany był 
przy użyciu GPS. Pułapki ustawiano bezpośrednio na gruncie. 
Dzień przed kontrolą pułapek wykładano przynętę wewnątrz,  
w otwartych pułapkach, aby zwabić gryzonie. Jako przynętę 
stosowano marchew i owies. Wieczorem, po okresie zanęcania 
nastawiano pułapki. Odłowy prowadzone były przez 5 kolejnych 
dni. Pułapki sprawdzano rano i wieczorem. Złowione zwierzę-
ta znakowane były poprzez wystrzyżenie fragmentu futra na 
grzbiecie i wypuszczane. Oprócz gatunku określano również 
płeć i status rozrodczy oraz masę ciała. Badaniami starano się 
objąć wszystkie typy siedlisk Parku. Łącznie wyznaczono 36 
transektów, w każdym roku badania prowadzono na 20 tran-
sektach (Ryc. 2–3). 

W ciągu trzech lat badań odłowiono łącznie 11 gatunków 
małych ssaków: nornica ruda Myodes (Clethrionomys) glareolus, 
mysz leśna Apodemus flavicollis, nornik północny Microtus oeco-
nomus, nornik bury Microtus agrestis, mysz zaroślowa Apodemus 
sylvaticus, mysz polna Apodemus agrarius, ryjówka aksamitna 
Sorex araneus, badylarka Micromys minutus, ryjówka malutka 
Sorex minutus, rzęsorek rzeczek Neomys fodiens i łasica Mustela 
nivalis. W porównaniu z inwentaryzacją małych ssaków prowa-
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Ryc. 1.  
Pułapka do odłowu  

drobnych ssaków  
(Fot. K. Lubińska)

dzoną w Parku Narodowym „Bory Tucholskie” w roku 2001 
w ramach badań nad Planem Ochrony (Andrzejewski i in. 
2002), stwierdzono występowanie pięciu dodatkowych ga-
tunków: mysz polna, badylarka, nornik północny, rzęsorek 
rzeczek i łasica. Spośród nich jedynie łasica była podawana 
wcześniej jako rzadko spotykana na terenie Parku. W porów-
naniu z wcześniejszą inwentaryzacją nie potwierdzono jedy-
nie obecności polnika Microtus arvalis, którego brak może 
być związany z wysoką liczebnością nornika północnego. 
Wskaźniki liczebności małych ssaków w Parku Narodowym 
„Bory Tucholskie” były dosyć wysokie, biorąc pod uwagę 
przewagę stosunkowo mało produktywnych siedlisk na tym 
terenie.

PUBLIKACJE PREZENTUJĄCE WYNIKI PROJEKTU

Zub K. 2017. Rozmieszczenie i liczebność małych ssaków na 
obszarze Parku Narodowego „Bory Tucholskie”. Parki nar. 
Rez. Przyr. 36(4): 85–97.
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Ryc. 2. Rozmieszczenie i numeracja transektów, na których 
prowadzono odłowy drobnych ssaków wiosną 2016 r.
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Ryc. 3. Rozmieszczenie i numeracja transektów, na których 
prowadzono odłowy drobnych ssaków jesienią 2016 r.
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Ryc. 4.  
Nornica ruda Myodes 
(Clethrionomys) glareolus  
(Fot. K. Lubińska)
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Temat projektu
Wykonanie analiz 
przestrzennych w ochronie 
przyrody

Słowa kluczowe
Park Narodowy „Bory 
Tucholskie”, zdrowotność 
drzewostanów, segmentacja 
obrazu, klasyfikacja obiektowa, 
chmury punktów, lotnicze 
skanowanie laserowe

Termin realizacji
2015 r.

Koszt ogółem
59 040 PLN,  
w tym dotacja z funduszu 
leśnego – 59 040 PLN

Wykonanie analiz przestrzennych  
w ochronie przyrody
Piotr Wężyk, Marta Szostak, Paweł Hawryło, Michał Ratajczak, 

Karolina Zięba, Michał Usień Piotr Rysiak, Jadwiga Kuzera, Dawid 
Kocieł i Marcin Starzyk – Laboratorium Geomatyki, Zakład Urządzania 
Lasu, Geomatyki i Ekonomiki Leśnictwa, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona 
Kołłątaja w Krakowie

OPIS PROJEKTU

Celem badań było wykonanie analiz przestrzennych z wykorzy-
staniem danych przestrzennych posiadanych przez Park, a doty-
czących drzewostanów PNBT. Badania te miały na celu, m.in.: 
ocenę zdrowotności drzew i drzewostanów, analizy wysokościo-
we i zagęszczenia drzewostanów, analizę zwarcia drzewostanów, 
wyznaczenie zasięgu luk w drzewostanach, lokalizację drzew  
i wyznaczenie zasięgu ich koron czy analizę drzewostanów pod 
kątem zróżnicowania struktury pionowej.

Obszar badań obejmował drzewostany Parku, które zajmu-
ją powierzchnię ok. 3 800 ha.

Badania polegały na:

– przeprowadzeniu prac terenowych (założono 50 po-
wierzchni referencyjnych)

– przetwarzaniu chmur punktów z lotniczego (ALS-ISOK) 
i naziemnego skanowania laserowego (TLS)

– segmentacji i klasyfikacji ortoobrazów wielospektral-
nych 

– wykonaniu analiz przestrzennych GIS 2D oraz 3D.
Na powierzchniach referencyjnych określano, m.in., liczbę 

drzew, liczbę koron, szacowano zwarcie drzewostanu, kartowa-
no występowanie dolnych warstw drzewostanu czy obecność 
martwych i uszkodzonych drzew. Analizą objęto łącznie ponad 
700 wydzieleń leśnych w klasach wieku III–X. W ramach badań 
terenowych wykonano także pomiary odbiornikiem GNSS oraz 
dokumentację fotograficzną (GeoTag), które wykorzystywano 
do utworzenia tzw. pól wzorcowych i testowych do klasyfikacji 
drzewostanów martwych i osłabionych oraz kontroli jakości pro-
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cesu analizy obrazu. Pomocniczo, w terenie równolegle do prac prowadzonych me-
todami tradycyjnymi, przeprowadzono naziemne skanowanie laserowe drzewosta-
nów (TLS). Pozyskane chmury punktów wykorzystano do pomiaru wybranych cech 
biometrycznych drzew, w tym kontroli wysokości drzew, parametru szerokości ko-
ron sosen różnej wysokości. W procesie klasyfikacji drzew martwych i osłabionych 
wykorzystywano oprogramowanie eCognition Developer (Trimble Geospatial).  
W oprogramowaniu tym przeprowadzono również: klasyfikację luk występujących 
w drzewostanach, klasyfikację podszytów i podrostów, a także wykorzystano je do 
przeprowadzenia analiz związanych z detekcją drzew i wyznaczeniem zasięgu ko-
ron drzew. Analizy prowadzono również w oprogramowaniu ArcGIS Desktop (Esri), 
pakiecie statystycznym R oraz w oprogramowaniu FUSION (USDA Forest Service).

 

    

Ryc. 1. Przykładowe rezultaty badań dotyczące wyznaczenia grupy martwych drzew (a) oraz 
drzewostanów osłabionych (b)

Rezultatem przeprowadzonych badań było:

– dokonanie oceny zdrowotności drzew i drzewostanów w Parku (z podzia-
łem na drzewa zdrowe, osłabione i martwe),

– wyznaczenie zasięgu luk w drzewostanach,
– wskazanie miejsc występowania drzewostanów o złożonej budowie piętro-

wej (podszyty, podrosty),
– wyznaczenie lokalizacji drzew i zasięgu koron drzew (liczba drzew),
– określenie wysokości drzew i drzewostanów,
– określenie zagęszczenia drzew (liczna drzew/ha),
– analiza zwarcia koron drzew. 
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Ryc. 2. Mapa zdrowotności drzewostanów Parku Narodowego „Bory 
Tucholskie”
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Ryc. 3. Mapa występowania drzewostanów o zróżnicowanej strukturze 
pionowej (podszyty)
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Ryc. 4.  
Przykładowe rezultaty badań 

dotyczące lokalizacji drzew oraz 
zasięgu ich koron

PUBLIKACJE PREZENTUJĄCE WYNIKI PROJEKTU

Wężyk P., Hawryło P., Szostak M. 2016. Determination of number of trees in 
the Bory Tucholskie National Park using crown delineation of the canopy 
height models derived from aerial photos matching and Airborne Laser 
Scanning data. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, 28, 
137–156.
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Temat projektu
Czynna ochrona borów 
chrobotkowych – projekt 
działań ochronnych  
wraz z zasadami oceny  
ich skuteczności

Słowa kluczowe
Park Narodowy „Bory 
Tucholskie”, bory chrobotkowe, 
siedlisko przyrodnicze, 91T0, 
porosty, roślinność, eutrofizacja.

Termin realizacji
2015 r.

Koszt ogółem
23 985 PLN,  
w tym dotacja z funduszu 
leśnego – 23 985 PLN

Czynna ochrona borów chrobotkowych  
– projekt działań ochronnych wraz z zasadami 
oceny ich skuteczności
Michał Węgrzyn, Paulina Wietrzyk – Instytut Botaniki, Uniwersytet 

Jagielloński w Krakowie

OPIS PROJEKTU

Badania miały na celu naukowe rozpoznanie problemu badaw-
czego, jakim jest ochrona siedliska „śródlądowy bór chrobotko-
wy 91T0” (Ryc. 1). Celem badań było określenie stanu zachowa-
nia borów chrobotkowych na terenie Parku oraz zaplanowanie 
działań ochrony czynnej przypisanych do konkretnych wydzie-
leń leśnych, a także opracowanie zasad oceny skuteczności za-
proponowanych zabiegów ochronnych.

Obszar badań obejmował wybrane wydzielenia leśne Par-
ku, wykazane jako bór chrobotkowy (zgłoszone jako obszary 
występowania siedliska przyrodniczego 91T0 na potrzeby PZO 
Sandr Bdry PLH220026).

Ryc. 1. Stadium boru chrobotkowego z dominacją porostów (Fot. M. Węgrzyn)
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Badania przeprowadzono na 36 wydzieleniach leśnych w obrębie 17 oddzia-
łów (Ryc. 2). Stanowiska badawcze podzielono na 3 grupy w zależności od wykony-
wanych na nich pomiarach i ocenach:

1) stanowiska w siatce kwadratów 50x50m (tzw. 50) – dokonywano spisu wszyst-
kich gatunków porostów i mszaków w kwadracie o boku 1 x 1 m 

2) stanowiska w siatce kwadratów 100x100 m (tzw. 100) – wykonano profil gle-
bowy, pobrano próbki gleby oraz wykonano zdjęcia fitosocjologiczne obejmujące 
jedynie runo (warstwa D)

3) stanowiska w siatce kwadratów 150x150 m (tzw. 150) – wykonano zdjęcia fito-
socjologiczne o powierzchni 25 m2 z użyciem skali Braun-Blanqueta. 

Zebrane dane były opracowywane w arkuszach kalkulacyjnych oraz podda-
ne analizie numerycznej i fitosocjologicznej w programach statystycznych PAST, 
TURBOVEG 2000, JUICE oraz R Cran. Mapy obrazujące stan zachowania borów 
chrobotkowych zostały wykonane w programie ArcGIS.

Na podstawie przeprowadzonych badań dokonano analizy występowania, sta-
nu zachowania oraz perspektyw ochrony siedliska borów chrobotkowych na terenie 
Parku. Wyróżniono trzy stadia boru chrobotkowego: od formy najlepiej zachowanej 
z dominacją porostów, przez stadium przejściowe do stadium z dominacją mszaków.

Stadia zmian zachodzących w płatach boru chrobotkowego stanowiły próbę 
uchwycenia głównych mechanizmów, jakim ulega to siedlisko w wyniku zmiany 
wartości czynników środowiskowych. W prowadzonych badaniach analizowano 
dwa podstawowe czynniki, które uznaje się za ograniczające występowanie boru 
chrobotkowego, tj. zacienienie i eutrofizację podłoża. Badano również inne czynniki 
(m.in. pH warstw gleby, grubość poziomów glebowych), tak aby określić ich wpływ 
na występowanie lub zanikanie runa chrobotkowego. Na podstawie wszystkich 
przeprowadzonych analiz opracowano mapę obrazującą stopnie stanu zachowania 
siedliska boru chrobotkowego na terenie Parku. Na jej podstawie zaproponowano 
działania ochrony czynnej, przypisane do konkretnych wydzieleń leśnych, a mają-
ce na celu utrzymanie i zahamowanie zanikania borów chrobotkowych na terenie 
Parku (Ryc. 3). 

Zaproponowane działania ochronne to:

– regulacja zagęszczenia drzewostanów w celu zmniejszenia zadrzewienia do 
poziomu optymalnego dla borów chrobotkowych, tj. 0,6–0,7;

– usunięcie z powierzchni drewna po wykonanych cięciach rozluźniających  
i drewna martwego znajdującego się w dnie lasu;
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Ryc. 2. Obszar objęty badaniami (Park Narodowy „Bory Tucholskie”)
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– grabienie ściółki leśnej;
– usuwanie mszaków.

Naukowe rozpoznanie problemu badawczego pozwoliło na merytoryczną, 
opartą na podstawach naukowych dyskusję na temat sposobów i metod ochrony 
siedliska borów chrobotkowych. Wyniki tej pracy badawczej dały podstawy do roz-
poczęcia realizacji projektu „Czynna ochrona borów chrobotkowych”. 

Ryc. 3. Występowanie borów chrobotkowych na terenie PNBT wraz ze wskazaniem powierzchni 
przewidzianych do zabiegów czynnej ochrony

PUBLIKACJE PREZENTUJĄCE WYNIKI PROJEKTU

Węgrzyn M., Wietrzyk P. 2017. Stan zachowania i propozycje czynnej ochrony borów 
chrobotkowych (zespół Cladonio-Pinetum) w Parku Narodowym „Bory Tucholskie”. 
Chrońmy Przyrodę Ojczystą, 73(1): 17–29.
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Temat projektu
Wykorzystanie danych LiDAR  
do określenia znaczenia 
struktury przestrzennej 
drzewostanów sosnowych 
w zachowaniu borów 
chrobotkowych na terenie Parku 
Narodowego „Bory Tucholskie” 
– etap I

Słowa kluczowe
 Park Narodowy „Bory 
Tucholskie”, bory chrobotkowe, 
lotnicze skanowanie laserowe, 
naziemne skanowanie laserowe, 
chmury punktów, modelowanie 
3D

Termin realizacji
2017 r.

Koszt ogółem
162 975 PLN,  
w tym dotacja z funduszu 
leśnego – 162 975 PLN

Wykorzystanie danych LiDAR do określenia 
znaczenia struktury przestrzennej drzewostanów 
sosnowych w zachowaniu borów chrobotkowych 
na terenie Parku Narodowego „Bory Tucholskie”  
– etap I
Piotr Wężyk, Marta Szostak, Paweł Hawryło, Karolina Zięba-Kulawik, 

Marta Bura, Jadwiga Kuzera – Laboratorium Geomatyki, Zakład 
Urządzania Lasu, Geomatyki i Ekonomiki Leśnictwa, Uniwersytet 
Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

OPIS PROJEKTU

Praca badawcza, która była elementem projektu badawczego 
„Czynna ochrona borów chrobotkowych”. Celem badań było 
określenie struktury przestrzennej 3D wybranych drzewostanów 
sosnowych Parku oraz jej wpływu na kształtowanie warunków 
rozwoju i zachowania siedliska borów chrobotkowych (wpływu 
na kształtowanie podokapowych warunków mikroklimatycznych, 
np. świetlnych). Głównym założeniem przyjętym dla tej pracy ba-
dawczej było wykonanie badań przed i po realizacji zabiegów 
ochrony czynnej, tak aby móc opracować mierzalne parametry 
oceny skuteczności wykonanych zabiegów ochrony czynnej.

Obszar badań obejmował wybrane wydzielenia leśne Parku, 
objęte projektem czynnej ochrony borów chrobotkowych (Ryc. 1).

Badania przeprowadzono na trzech poziomach szczegóło-
wości:

1) Analiza okapu drzewostanu – wykonana na podstawie 
chmury punktów 3D pozyskanej metodą lotniczego 
skanowania laserowego (ALS) z pułapu wiatrakowca.

2) Analiza podokapowej części drzewostanów – wykona-
na na podstawie chmury punktów pozyskanej metodą 
naziemnego skanowania laserowego (TLS). Przeprowa-
dzono integrację danych TLS z ALS.

3) Modelowanie (3D) pojedynczych chrobotków – wyko-
nano z wykorzystaniem skanera światła strukturalnego.
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Ryc. 1. Obszar objęty badaniami (Park Narodowy „Bory Tucholskie”)

Park Narodowy „Bory Tucholskie”

70



W projekcie wykorzystane zostały najnowocześniejsze technologie geoinfor-
matyczne z dziedziny LiDAR, tj. lotniczego (ALS) i naziemnego skanowania lase-
rowego (TLS). Na podstawie przeprowadzonych analiz danych LiDAR – zebranych  
i zintegrowanych ze sobą chmur punktów ALS i TLS – obliczono szereg cech taksa-
cyjnych i parametrów biometrycznych, charakteryzujących strukturę przestrzenną 
drzewostanów. Określono, m.in.: zwarcie poziome koron drzew, wysokość górną 
drzewostanu oraz pochodne (m.in. odchylenie standardowe, współczynnik zmien-
ności), współczynnik penetracji (ażurowość), wysokość podstawy korony, długość  
i szerokość korony, objętość koron drzew i przestrzeni podokapowej, pierśnicę drze-
wa i powierzchnię tego przekroju, wysokość wierzchołka drzewa, średnią liczbę pni 
na hektar (zagęszczenie drzew).

Ryc. 2. Pomiary wykonywano z wykorzystaniem skanera naziemnego (Fot. P. Wężyk)

Dodatkowo, plechy wybranych 10 gatunków porostów zostały wymodelowa-
ne do postaci cyfrowej 3D przy wykorzystaniu skanera światła strukturalnego. Je-
den z wymodelowanych fragmentów plechy chrobotka leśnego (Cladonia arbuscu-
la) został wydrukowany w skali 5:1 na drukarce 3D (Ryc. 3).

Park Narodowy „Bory Tucholskie”

71



Zebrane i analizowane dane stały się niezwykle szczegółową dokumentacją 
opisu drzewostanów przed wykonaniem zabiegów ochrony czynnej, ale również, co 
najistotniejsze, stały się materiałem wyjściowym do analizy porównawczej i formu-
łowania wniosków dotyczących czynnej ochrony borów chrobotkowych. 

Badania były kontynuowane w 2018 r. Umożliwiły określenie, jaki wpływ na 
kształtowanie warunków mikroklimatycznych pod okapem drzewostanu mają zmia-
ny struktury przestrzennej drzewostanów. Pozwoliły na opracowanie mierzalnych 
parametrów oceny skuteczności wykonanych zabiegów. Badania te stanowią me-
todyczną podstawę do wieloletnich badań nad ochroną siedliska borów chrobot-
kowych.

Ryc. 3. Model 3D chrobotka leśnego (chmura punktów)
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Ryc. 4. Zwarcie koron drzew badanych drzewostanów

PUBLIKACJE PREZENTUJĄCE WYNIKI PROJEKTU

Wężyk P., Hawryło P., Zięba-Kulawik K., Szostak M., Kuzera J., Turowska A., Bura M., 
Wietrzyk P., Kołodziejczyk J., Fałowska P., Węgrzyn M. 2018. Wykorzystanie chmur 
punktów LIDAR w ochronie czynnej borów chrobotkowych w Parku Narodowym 
„Bory Tucholskie”. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, 30, 27–41.
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Temat projektu
Wykorzystanie danych LiDAR  
do określenia znaczenia 
struktury przestrzennej 
drzewostanów sosnowych 
w zachowaniu borów 
chrobotkowych na terenie Parku 
Narodowego „Bory Tucholskie” 
– etap II

Słowa kluczowe
Park Narodowy „Bory 
Tucholskie”, bory chrobotkowe, 
lotnicze skanowanie laserowe, 
naziemne skanowanie laserowe, 
chmury punktów

Termin realizacji
2018 r.

Koszt ogółem
259 530 PLN,  
w tym dotacja z funduszu 
leśnego – 259 530 PLN

Wykorzystanie danych LiDAR do określenia 
znaczenia struktury przestrzennej drzewostanów 
sosnowych w zachowaniu borów chrobotkowych 
na terenie Parku Narodowego „Bory Tucholskie”  
– etap II
Piotr Wężyk, Paweł Hawryło, Marta Szostak, Karolina Zięba-Kulawik, 

Monika Winczek, Adam Kurzawiński, Justyna Rydzyk,  
Jowita Kmiecik, Wojciech Gilewski – Laboratorium Geomatyki, Zakład 
Urządzania Lasu, Geomatyki i Ekonomiki Leśnictwa, Uniwersytet Rolniczy 
im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

OPIS PROJEKTU

Badania te były kontynuacją – etapem II – pracy badawczej 
wykonanej w 2017 r. To nieodzowna część projektu „Czynna 
ochrona borów chrobotkowych”. Celem badań było określe-
nie struktury przestrzennej 3D drzewostanów sosnowych oraz 
jej wpływu na kształtowanie warunków rozwoju i zachowania 
borów chrobotkowych (podokapowych warunków mikrolikam-
tycznych) po wykonanych zabiegach ochrony czynnej (głównie 
cięciach w drzewostanach). Założeniem dla tej pracy badawczej 
było wykonanie badań przed realizacją zabiegów ochrony czyn-
nej – wykonano je w 2017 r. – oraz po zabiegach ochrony czyn-
nej, co uczynione zostało w niniejszej pracy. Dzięki temu uzy-
skano możliwość opracowania mierzalnych parametrów oceny 
skuteczności wykonanych zabiegów ochrony czynnej. 

Obszar badań obejmował wybrane wydzielenia leśne Parku, 
objęte projektem Czynnej ochrony borów chrobotkowych (Ryc. 1).

Badania przeprowadzono na dwóch poziomach szczegółowości:

a) Analiza okapu drzewostanu została wykonana na podstawie 
chmury punktów 3D pozyskanej metodą lotniczego skano-
wania laserowego (ALS/ULS) oraz z wykorzystaniem wyso-
korozdzielczych obrazów wielospektralnych, pozyskanych  
z niskopułopowej platformy latającej UAV. 

b) Analiza podokapowej części drzewostanów – wykonana na 
podstawie chmury punktów 3D pozyskanej metodą naziem
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Ryc. Obszar objęty badaniami (Park Narodowy „Bory Tucholskie”)
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nego skanowania laserowego (TLS). Przeprowadzono integrację danych TLS  
z ALS.

W ramach projektu wykonano także analizy przestrzenne 3D GIS wpływu 
światła na kształtowanie warunków mikroklimatycznych w części podokapowej – 
na podstawie analiz solarnych oraz obrazowania termalnego i optycznego, wykona-
nego z platformy UAV (Ryc. 2).

Ryc. 2. Obrazowanie termalne zostało wykonane z wykorzystaniem niskopułapowej platformy 
latającej (Fot. A. Turowska)

Badania te były kontynuacją badań przeprowadzonych w 2017 roku przed 
zabiegami ochrony czynnej w drzewostanach. Dlatego w 2018 roku przeprowadzo-
no badania o zbieżnym zakresie, tak by osiągnąć założony cel badań, tj. dokonać 
analizy porównawczej i opracować mierzalne parametry oceny skuteczności wyko-
nanych zabiegów.

W badaniach wykorzystano więc ponownie najnowocześniejsze technologie 
geoinformatyczne z dziedziny LiDAR (ALS, TLS). Podobnie jak w 2017 roku, na pod-
stawie analizy chmur punktów 3D z naziemnego (TLS) i lotniczego skanowania la-
serowego (ALS) obliczono szereg statystyk opisowych charakteryzujących strukturę 
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przestrzenną 3D drzewostanów, m.in.: określono zwarcie poziome koron drzew, wy-
sokość górną drzewostanu oraz pochodne (m.in. odchylenie standardowe, współ-
czynnik zmienności), współczynnik penetracji (ażurowość). Zostały opracowane pa-
rametry biometryczne i cechy taksacyjne drzewostanów poszczególnych wydzieleń, 
m.in. pierśnica drzewa, wysokość wierzchołka drzewa, wysokość podstawy korony, 
długość i szerokość korony, powierzchnia pierśnicowego przekroju, średnia liczba 
pni/ha.

    

Ryc. 3. Porównanie zwarcia koron drzew na badanym obszarze z roku 2017 i 2018

Kontynuacja badań w 2018 r. pozwoliła na dokonanie analizy porównawczej 
i sformułowanie wniosków dotyczących czynnej ochrony borów chrobotkowych. 
Przeprowadzone na podstawie wyników badań analizy umożliwiły określenie, jaki 
wpływ na kształtowanie podokapowych warunków mikroklimatycznych mają zmia-
ny struktury przestrzennej drzewostanów i wskazanie zmian tej struktury jako jedne-
go z ważniejszych czynników warunkujących występowanie boru chrobotkowego.
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Temat projektu
Obserwowane zmiany w szacie 
roślinnej oraz biocie grzybowej 
w wyniku przeprowadzonych 
zabiegów ochrony czynnej na 
terenie borów chrobotkowych 
91T0 w obrębie Parku 
Narodowego „Bory Tucholskie”

Słowa kluczowe
Park Narodowy „Bory 
Tucholskie”, bory chrobotkowe, 
siedlisko przyrodnicze, 91T0, 
porosty, roślinność, grzyby, 
eutrofizacja

Termin realizacji
2018 r.

Koszt ogółem
51 920 PLN,  
w tym dotacja z funduszu 
leśnego – 51 920 PLN

Obserwowane zmiany w szacie roślinnej oraz 
biocie grzybowej w wyniku przeprowadzonych 
zabiegów ochrony czynnej na terenie borów 
chrobotkowych 91T0 w obrębie Parku 
Narodowego „Bory Tucholskie”
Michał Węgrzyn, Paulina Wietrzyk-Pełka, Joanna Kołodziejczyk, 

Patrycja Fałowska – Instytut Botaniki, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Barbara Grzesiak – Zakład Biologii Środowiskowej, Uniwersytet Medyczny 

w Łodzi

OPIS PROJEKTU

Praca badawcza była nieodzowną częścią projektu „Czynna 
ochrona borów chrobotkowych”. Celem badań było rozpozna-
nie składu gatunkowego porostów, grzybów makroskopowych, 
mszaków, śluzowców oraz roślin naczyniowych oraz stwierdze-
nie zmian w składzie gatunkowym badanych grup organizmów 
i szacie roślinnej runa jakie zaszły po przeprowadzonych zabie-
gach ochrony czynnej w zbiorowisku Cladonio-Pinetum.

Obszar badań obejmował wybrane wydzielenie leśne Parku, 
objęte projektem czynnej ochrony borów chrobotkowych (Ryc. 1). 

Prace były prowadzone na 24 powierzchniach kołowych 
o areale ok. 100 m2 każda. Na każdej powierzchni badawczej 
zostały wykonane:

1) badania fitosocjologiczne (pełne zdjęcia fitosocjologiczne, 
uwzględniające wszystkie warstwy roślinności: drzew, pod-
szytu, roślin zielnych oraz runa mszaków i porostów). 

2) badania mykologiczne – analiza ilościowa grzybów wielko-
owocnikowych oraz śluzowców. 

3) badania glebowe – pobór próbek do analiz glebowych (gra-
nulometria poziomów glebowych, zawartość całkowita wę-
gla organicznego TOC w poziomach glebowych, zawartość 
całkowita azotu w poziomach glebowych TN, oznaczenie 
zawartości fosforu przyswajalnego dla roślin (P5+), oznacze-
nie zawartości kationów wymiennych (Ca2+, Mg2+, K+, Na+), 
kwasowość wymienna (Al3+, H+), oznaczenie pH gleby).
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Ryc. 1. Obszar objęty badaniami (Park Narodowy „Bory Tucholskie”)

W ramach projektu wykonano również pomiary wybranych czynników 
środowiskowych takich jak: temperatura, wilgotność powietrza, natężenie światła.

Na podstawie przeprowadzonych badań wyciągnięto najważniejsze wnioski 
badawcze, za pomocą których można scharakteryzować czynniki decydujące o wy-
stępowaniu siedliska boru chrobotkowego. Wnioski te potwierdzają ogólnie przyjęte 
– do tej pory – prawidłowości. Działania związane z redukcją zadrzewienia czy celo-
wym ubożeniem siedliska poprzez, np. grabienie ściółki czy wybieranie drewna z lasu, 
przynoszą oczekiwane efekty poprawy kondycji i stanu zachowania siedliska. Jednak 
podczas tych prac po raz pierwszy empirycznie zbadano i pokazano zależności pomię-
dzy wszystkimi czynnikami środowiskowymi. Wyniki badań wskazują na daleko idące 
pozytywne zmiany w strukturze i stanie zachowania siedliska boru chrobotkowego. 
Przykładowo, zaobserwowano zahamowanie procesu ekspansji mszaków na rzecz po-
rostów naziemnych, co z punktu widzenia czynionych zabiegów czynnej ochrony jest 
efektem pożądanym i poprawiającym stan zachowania siedliska.

Tym samym niezbędne jest kontynuowanie badań w kolejnych latach 
tak, aby udokumentować w pełni stopniowe zmiany jeszcze mocniej popra-
wiających się warunków badanego siedliska. Wyznaczone powierzchnie mo-
nitoringowe są jedynymi tak interdyscyplinarnie badanymi obszarami siedli-
ska boru chrobotkowego na terenie Polski. 
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Ocena składu gatunkowego kopcowych mrówek 
leśnych w DPN
Jacek Wendzonka, Monika Piasecka – Uniwersytet im. A. Mickiewicza 

w Poznaniu
Andrzej Kozaczyk – KO-ECO

OPIS PROJEKTU

Celem pracy była analiza mrowisk mrówek z podrodzaju Formica 
w Drawieńskim Parku Narodowym. 

Pobrano do kilkunastu osobników mrówek z każdego 
z kopców mrówek leśnych. Mrówki z każdego mrowiska zosta-
ły zabezpieczone w oddzielnej probówce i zakonserwowane 
w 75% alkoholu etylowym. W każdej probówce umieszczono 
etykietę z numerem mrowiska. Następnie dokonano pomiaru 
każdego kopca (długość/szerokość/wysokość). Pomiary wyko-
nano taśmą mierniczą (5 m) z dokładnością do 5 cm. W celu 
obliczenia średnicy mrowiska uśredniono wyniki szerokości 
i długości, w przypadku wyniku dokładniejszego niż 5 cm war-
tość zaokrąglono w górę. 

Opisano każde z mrowisk z użyciem kart pracy. Karta pra-
cy zawierała następujące pola do wypełnienia: data i nazwisko 
zbierającego dane, nr mrowiska DPN, nr mrowiska nowo odkry-
tego, gatunek (pole uzupełniano po oznaczeniu w pracowni), 
długość mrowiska, szerokość mrowiska, wysokość mrowiska, 
materiał konstrukcyjny mrowiska, typ lasu (grąd, bór, mieszany, 
inny), gatunki drzew tworzące podszyt, zacienienie (małe, małe 
do średniego, średnie, średnie do dużego, duże), kierunek otwar-

Drawieński
Park Narodowy

ul. Leśników 2, 73–220 Drawno,
tel.: +48 (95) 768 20 51, +48 (95) 768 20 52, fax: +48 (95) 768 25 10

e-mail: dpn@dpn.pl, https://dpn.pl/

Temat projektu
Ocena składu gatunkowego 
kopcowych mrówek leśnych 
w DPN

Słowa kluczowe
mrówki kopcowe, Drawieński 
Park Narodowy

Termin realizacji
2018 r.

Koszt ogółem
22 200 PLN, 
w tym dotacja z funduszu 
leśnego – 22 200 PLN
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tej przestrzeni (N, NE, E itd.), odległość od drogi (do 1 m, 1–3, 3–5, 5–10, 10–30, powy-
żej 30), zagrożenia (ruch samochodowy, ruch pieszy, zwierzęta, inne), czy mrowisko 
jest uszkodzone, czy mrowisko jest nieaktywne, czy zastosować działania ochronne, 
nr fotografii. 

Mrówki oznaczono przy użyciu mikroskopu stereoskopowego (binokularu)  
o powiększeniu do 25x. Użyto klucza znajdującego się w najnowszej monografii do-
tyczącej mrówek Polski (Czechowski i inni. 2012). Przed oznaczeniem mrówki osu-
szano w celu lepszego uwidocznienia owłosienia będącego ważną cechą taksono-
miczną. Po oznaczeniu mrówki ponownie zalewano świeżym alkoholem etylowym 
75%, co pozwoliło usunąć szkodliwy kwas mrówkowy z prób. Po zabezpieczeniu 
materiał zdeponowano w Zbiorach Przyrodniczych Wydziału Biologii Uniwersytetu 
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 

Na podstawie karty badawczej stworzono bazę mrowisk DPN i przeprowadzo-
no analizy.

Dane uzyskane z DPN dostarczyły informacji o 454 mrowiskach. Z tej licz-
by 21 mrowisk nie odnaleziono, a 71 było nieaktywnych. Podczas penetracji te-
renu stwierdzono występowanie dodatkowych 349 mrowisk, w tym 10 nieaktyw-
nych. Podsumowując, badania dostarczyły informacje o 803 mrowiskach, z czego  
21 (3%) nie odnaleziono, 81 (10%) było nieczynnych, a dane o mrówkach pocho-
dzą z 701 aktywnych mrowisk. Z tej ostatniej liczby 13 rekordów należy do Formica 
(Coptoformica) exsecta Nylander, 1846. 

Finalnie stwierdzono występowanie 3 gatunków mrówek z podrodzaju Formica 
w 688 (87%) aktywnych mrowiskach. Z tego 66 (9,59%) należało do F. rufa, 609 
(88,52%) do F. polyctena i 13 (1,89%) do F. pratensis. 

Formica (Formica) rufa Linnaeus, 1761: jest mniej owłosiona od F. pratensis. 
Mrówki duże (robotnice 6,0–9,0 mm) dwubarwne, czerwonawe z przyciemnieniem 
na głowie i tułowiu. Gatunek dojrzewających i dojrzałych drzewostanów iglastych  
i mieszanych, rzadko w liściastych. Buduje gniazda z kopcem z grubego materiału 
roślinnego dostępnego w okolicy. Średnica gniazd często przekracza 1 m. W cen-
trum gniazda najczęściej znajduje się próchniejący pniak. W gnieździe do kilkuset 
tysięcy robotnic. Kolonie w naszych warunkach klimatycznych najczęściej z 1 kró-
lową, powstają w drodze tymczasowego pasożytnictwa społecznego w gniazdach 
mrówek z podrodzaju Serviformica. Mrówki drapieżne, polują na powierzchni grun-
tu i w koronach drzew. Zlizują też spadź. Loty godowe w maju i czerwcu. Gatunek 
północnopalearktyczny. W Polsce pospolity na obszarze całego kraju.
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Ryc. 1. Gniazda Formica polyctena w głębi lasu

Formica (Formica) polyctena Förster, 1850: jest to najmniej owłosiony gatunek 
z opisywanej trójki, często niemal całkowicie pozbawiony owłosienia. Mrówki dość 
duże (robotnice 5,0–8,5 mm) dwubarwne, żółto-czerwonawe z przyciemnieniem 
na głowie i tułowiu. Gatunek dojrzewających i dojrzałych drzewostanów iglastych  
i mieszanych, rzadko w liściastych. Lubi miejsca jasne i nasłonecznione, aczkolwiek 
lepiej znosi zacienienie i częściej niż F. rufa wnika w głąb drzewostanu (Ryc. 1). 
Buduje duże gniazda najczęściej na bazie spróchniałego pniaka z kopcem z grube-
go materiału roślinnego dostępnego w okolicy. Średnica gniazd często przekracza  
3 m. W gnieździe nawet powyżej miliona robotnic. Mrowiska z licznymi (nawet 
kilka tysięcy) królowymi. Kolonie powstają w drodze tymczasowego pasożytnictwa 
społecznego w gniazdach mrówek z podrodzaju Serviformica lub poprzez podział 
gniazd macierzystych – mogą wtedy powstać kolonie liczące kilkadziesiąt, a nawet 
ponad 100 mrowisk. Mrówki drapieżne, polują na powierzchni gruntu i w koronach 
drzew. Zlizują też spadź. Loty godowe w maju i czerwcu. Gatunek północnopaleark-
tyczny. W Polsce pospolity na obszarze całego kraju.

Formica (Formica) pratensis Retzius, 1783: od pozostałych gatunków różni się bo-
gatym, wręcz szczeciniastym owłosieniem. Mrówki dość duże (robotnice 6,0–9,5 mm)  
dwubarwne, czerwonawe z przyciemnieniem na głowie i tułowiu – granica plam 
wyraźnie zaznaczona. Gatunek środowisk suchych o dużym stopniu otwartości, stąd 
głównie spotykany jest na obrzeżach lasów, a nawet na łąkach i pastwiskach. Bu-
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duje gniazda z kopcem z grubego materiału roślinnego. Średnica gniazd raczej 
nie przekracza 1 m, z relatywnie płaskim kopcem. W gnieździe do kilkudziesięciu 
tysięcy robotnic. W warunkach naszego kraju w gnieździe z reguły jest tylko jedna 
królowa, stąd gniazda pojedyncze. Kolonie powstają w drodze tymczasowego pa-
sożytnictwa społecznego w gniazdach mrówek z podrodzaju Serviformica, bardzo 
rzadko poprzez podział gniazd macierzystych. Mrówki drapieżne, agresywne. Zlizu-
ją też spadź. Loty godowe w maju i czerwcu. Gatunek południowopalearktyczny. 
Pospolity w całej Polsce.

Formica (Coptoformica) exsecta Nylander, 1846] Poza opisywanymi mrowiska-
mi znaleziono także dwa zespoły mrowisk należące do gatunku spoza analizowanej 
grupy z podrodzaju Formica. F. exsecta to mrówka ekotonów i terenów otwartych, 
tworząca często duże systemy kolonijne. Różni się od pozostałych gatunków wy-
cięciem z tyłu głowy (cecha podrodzaju), przez co mrówka wyglądają jak z tępymi 
rogami (Ryc. 2). Mrówki nieco drobniejsze (robotnice 4,5–7,5 mm) dwubarwne, 
jaśniejsze od pozostałych gatunków, żółtawe z przyciemnieniem na głowie i tu-
łowiu. Gatunek ekotonowy, preferujący polany śródleśne i brzegi lasów iglastych  
i mieszanych. Buduje gniazda z kopcem z drobnego materiału roślinnego, traw. 
Średnica gniazd zwykle do 30 cm, rzadko przekraczają 1m. W gnieździe do kil-
kudziesięciu tysięcy robotnic. Kolonie powstają w drodze tymczasowego pasożyt-
nictwa społecznego w gniazdach mrówek z podrodzaju Serviformica lub poprzez 
podział gniazd macierzystych – mogą powstać kolonie liczące ponad 100 mrowisk. 
Mrówki drapieżne, agresywne. Zlizują też spadź. Loty godowe w lipcu i sierpniu. 
Gatunek północnopalearktyczny. W Polsce licznie występuje na wschodzie, rzadziej 
w centrum i na północnym zachodzie, rzadko na południowym zachodzie. Na jed-
nym stanowisku stwierdzono 12 mrowisk o średnicy od 30 do 100 cm i wysokości 
do 40 cm. Materiałem do budowy kopców był drobny materiał roślinny (trawy).  
W przypadku stanowiska drugiego stwierdzono rozległy system ok. 100 mrowisk  
o średnicy do 50–100 cm i wysokości 25–40 cm. 

Wielkość mrowisk. Wielkość mrowisk wyznaczają 2 parametry: wysokość  
i średnica podstawy mrowiska (uśredniona wartość długości i szerokości). Średnica 
mrowisk wahała się od nieco powyżej kilku do 295 cm, zdarzały się jednak mrowi-
ska o pojedynczych wymiarach liniowych przekraczających 300 cm. Maksymalne 
wysokości mrowisk dochodziły do 115 cm, były to jednak mrowiska budowane na 
karpach pni bądź otaczające drzewo lub o nie się opierające – bez takiego ruszto-
wania mrowiska były niższe.
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Ryc. 2. Porównanie kształtu głowy mrówek: Formica exsecta (a), F. polyctena (b), F. pratensis (c) i F. rufa (d)

Materiał do budowy mrowisk. Generalnie mrówki używają tych materiałów, 
które są dostępne w okolicy i zapewniają dobre właściwości konstrukcyjne. F. rufa  
i F. polyctena jako gatunki dojrzewających i dojrzałych borów budują niemal z iden-
tycznych materiałów w zbliżonych proporcjach. Preferowanym budulcem jest igła 
sosnowa, jeśli jest jej za mało, to jest uzupełniana innymi materiałami. W obu 
przypadkach udział igieł sosnowych jest bardzo wysoki i wynosi ponad 90%. Igła 
sosnowa jest przedkładana ponad igłę świerkową i modrzewiową, które są krótsze 
i mniej trwałe. F. pratensis jako gatunek ekotonów otwartych także używa igieł 
sosnowych, ale ich udział przekracza ledwie 60%, natomiast większy udział mają 
materiały roślinne z innych drzew iglastych i liściastych.

Kierunek otwartej przestrzeni. Dla gatunków leśnych (F. polyctena i F. rufa) do-
pływ światła słonecznego i jego natężenia ma bardzo istotne znaczenie. Starają się 
one lokalizować gniazda w możliwie jak najjaśniejszym miejscu. Wpływa na to też 
wystawa mrowiska. Analiza wyników wykazała, że dla tych gatunków najchętniej 
wybieranym kierunkiem jest południe. Dla F. polyctena drugim najchętniej wybie-
ranym kierunkiem jest południowy zachód – razem z południowym jest to 50% 
wyboru kierunku z pośród wszystkich mrowisk. Nieco mniej chętnie jest wybierany 
wschód i zachód. Zdecydowanie unikane są kierunki północne. W przypadku F. rufa 
jest podobnie, jednakże tu drugim kierunkiem jest południowy wschód i tak samo 
chętnie są wybierane wschód i zachód. Wydaje się też, że gatunek znosi kierunki 
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północne. Trudno natomiast zdiagnozować sytuację F. pratensis ponieważ gatunek 
z założenia żyje w środowiskach bardziej otwartych i nie musi przywiązywać tak 
restrykcyjnie wagi do wystawy. Pomimo tego preferuje kierunki południowe: połu-
dniowy wschód i w równym stopniu południowy zachód i wschód.

Zacienienie. Drzewa, a także podszyt są czynnikami, które w istotny sposób 
ograniczają docieranie promieni słonecznych do dna lasu, gdzie funkcjonują mro-
wiska. Poszczególne gatunki w różny sposób reagują na zacienienie. Formica pra-
tensis, jako gatunek najbardziej światłolubny dobrze czuje się w zacienieniu małym 
i małym do średniego. Ze wzrostem wartości zacienienia spada liczebność gatunku, 
który dużego zacienienia w ogóle nie toleruje. Formica rufa wyraźnie preferuje za-
cienienie średnie, natomiast bardziej tolerancyjna na zacienienie jest F. polyctena, 
która bardzo dobrze znosi zacienienie średnie do dużego, sporadycznie także duże. 
Obserwowano mrowiska usytuowane bezpośrednio pod gęstymi świerkami.

Preferencje typu lasu. Formica polyctena w równym stopniu, bo po 48%, prefe-
ruje bór jak i bór mieszany z dużą domieszką drzew liściastych i podszytu liściaste-
go. Potwierdza to wyniki uzyskane z oceny tolerancji zacienienia i przedstawia ten 
gatunek jako najbardziej cienioznośny. U pozostałych gatunków siedlisko borowe 
jako widniejsze jest preferowane (ponad 60%). F pratensis jako jedyny gatunek ma 
relatywnie wysoki udział środowiska ekotonowego otwartego (8%) i w ogóle nie 
wchodzi w okolice grądu.

Obecność podszytu i jego skład. Obecność podszytu jest parametrem uzupeł-
niającym do typu lasu i zacienienia, wpisującym sie w ogólną zdolność gatunku 
do znoszenia niedostatku światła. I tym razem gatunkiem, który najlepiej zno-
si obecność podszytu w siedlisku jest F. polyctena (78%), nieco mniej osiągnęła  
F. rufa (75%), natomiast F. pratensis preferuje siedliska możliwie z jak najmniejszym 
podszytem – tylko na 50% stanowisk był obecny. Nie wydaje sie natomiast by jego 
skład miał jakiekolwiek znaczenie dla mrówek. Jest on uwarunkowany typem sie-
dliska, rodzajem roślinności potencjalnej, a także roślinami matecznymi obecnymi 
w otoczeniu. 

Odległość od drogi. Założeniem było, że drogi leśne, tak publiczne jak i oddzia-
łowe, są elementem generującym luki w drzewostanie i tym samym poprawiającym 
jego doświetlenie. Faktem jest, że wiele mrowisk jest wzdłuż tych dróg rozmieszczo-
nych, często nawet bardzo blisko. Analiza wyników wykazała jednak, że obecność 
dróg nie ma wpływu na lokalizacje mrowisk, gdyż w głębi lasu jest ich dużo więcej. 
W przybliżeniu, liczba mrowisk na różnych dystansach od drogi jest porównywalna.
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Badania behawioralne i genetyczne  
dużych leśnych ssaków drapieżnych
Jan Loch, Paweł Armatys – Gorczański Park Narodowy
Paweł Czarnota – Gorczański Park Narodowy, Katedra Ekologii  

i Monitoringu Środowiska, Uniwersytet Rzeszowski
Izabela Wierzbowska, Gabriela Gaspar, Anna Misiewicz – Instytut Nauk  

o Środowisku, Uniwersytet Jagielloński
Jacek Wierzbowski – PZ Green Pro 
Jerzy Szwagrzyk, Jan Bodziarczyk, Miriam Plančiková – Instytut 

Ekologii i Hodowli Lasu, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Marcin Matysek – Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie, obecnie: 

Tatrzański Park Narodowy

OPIS PROJEKTU

Cele projektu: 1) określenie liczebności dużych drapieżników 
(wilka i rysia), sukcesu rozrodczego, liczebności, struktury po-
pulacji tych gatunków oraz przeżywalności osobników; 2) okre-
ślenie diety pokarmowej dużych drapieżników, ocena wpływu 
drapieżników na zwierzęta gospodarskie hodowane w otoczeniu 
Parku; 3) charakterystyka warunków środowiskowych prefero-
wanych przez duże drapieżniki; 4) interakcje wewnątrzpopula-
cyjne drapieżników oraz ich interakcje z innymi, dziko żyjącymi 
gatunkami.

Badania przeprowadzono na obszarze całego Gorczańskie-
go Parku Narodowego o powierzchni 7040 ha.

Badania nad populacjami drapieżników. Do badań przezna-
czono 35 fotopułapek (20 zakupiono ze środków FL) oraz wy-
korzystano zobrazowania z kolejnych 15, będących w dyspozycji 

Gorczański 
Park Narodowy

Poręba Wielka 590; 34–735 Niedźwiedź, 
tel./fax: +48 (18) 33 17 207 lub +48 (18) 33 17 945

e-mail: gpn@gorcepn.pl; https://www.gorczanskipark.pl/

Temat projektu
Badania behawioralne  
i genetyczne dużych leśnych 
ssaków drapieżnych

Słowa kluczowe
Lynx lynx, Canis lupus, duże 
drapieżniki, fotopułapki, analiza 
diety, analiza molekularna, 
Karpaty, ochrona przyrody, 
parki narodowe

Termin realizacji
2016–2017 r.

Koszt ogółem
133 639,69 PLN,  
w tym dotacja z funduszu 
leśnego – 133 639,69 PLN
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GPN i instytucji współpracujących. Rozmieszczenie fotopułapek na terenie GPN 
poprzedziły prowadzone w poprzednich latach przez pracowników Służby Par-
ku obserwacje i tropienia. Lokalizacje i charakterystykę fotopułapek zapisywano  
w formularzach zgodnie z przyjętym wzorem, zawierającym informacje na temat 
położenia (współrzędne GPS) oraz technicznych (sprzętowych) i środowiskowych 
uwarunkowań. Dane na temat wszystkich drapieżników archiwizowano w opraco-
wanej bazie w programie Excel. Osobniki rysia były identyfikowane na podsta-
wie indywidualnych cech umaszczenia oraz cech płciowych. Po dołączeniu wcze-
śniejszych obrazów z fotopułapek utworzono bazę danych w programie Excel  
o historii poszczególnych rysi przebywających na terenie GPN w latach 2014–2018. 
W programie ArcGis utworzono warstwę lokalizacji fotopułapek. Zasięgi częściej 
rejestrowanych osobników rysia wyznaczono z wykorzystaniem metod modelowa-
nia matematycznego w programie ArcGisArcEditor 10.1 z rozszerzeniem Geosta-
tisticalAnalyst. Do estymacji wykorzystano liczby rejestracji danego osobnika na 
funkcjonujących najdłużej 33 stanowiskach fotopułapek rozmieszczonych na tere-
nie całego Parku.

Analiza diety pokarmowej drapieżników. Zbioru odchodów rysia i wilka (a także 
lisa i kuny leśnej) dokonano w terminie 1.06.2016–28.02.2017 wzdłuż siedmiu tras 
o łącznej długości 96,13 km. Odchody rysia zbierano przede wszystkim w okresie 
zimy podczas tropień na śniegu oraz w pobliżu fotopułapek zaopatrzonych w karty 
SIM. Część odchodów (świeżych) obu drapieżników zamrożono z przeznaczeniem 
do badań genetycznych. Analizę laboratoryjną przeprowadzono zgodnie z meto-
dyką Jędrzejewskiej i Jędrzejewskiego (2001), z mrożeniem przez okres co najmniej 
dwóch tygodni, moczeniem w wodzie z detergentem (około 24 h) i płukaniem 
na sicie (średnica oczek 0,5–1,0 mm). Próby suszono na szalkach w temperaturze 
około 50°C do momentu uzyskania suchej zawartości. Za pomocą makroskopowej 
i mikroskopowej analizy porównawczej określano przynależność taksonomiczną po-
szczególnych składników diety. Ssaki identyfikowano m.in. na podstawie włosów, 
z których wykonano preparaty mikroskopowe. Gatunki ssaków oznaczano na pod-
stawie porównań wykonanych zdjęć ze zdjęciami wzorców włosów oraz klucza do 
oznaczania włosów (Teerink 1999). Gotowy materiał segregowano i ważono. Suchą 
masę każdej zidentyfikowanej frakcji mnożono przez współczynniki strawialności  
w celu oszacowania rzeczywistej biomasy zjadanego pokarmu (Jędrzejewska, Ję-
drzejewski 2001). Obliczono także procentowy udział biomasy (%Bio) w pokarmie 
oraz frekwencję każdej frakcji pokarmowej (%Fo). Mniejsze jednostki taksonomicz-
ne grupowano do następujących kategorii pokarmowych: drobne i średniej wielko-
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ści ssaki, ssaki kopytne, ptaki, bezkręgowce, owoce i nasiona, inny materiał roślinny 
(głównie trawy), materiał pochodzenia antropogenicznego.

Wskaźnik szerokości niszy pokarmowej obliczono według wzoru Levinsa 

(1968). Uzyskane wyniki poddano standaryzacji według wzoru: Bs = 
B – 1

n – 1

gdzie: B – wskaźnik szerokości niszy pokarmowej, n – liczba kategorii pokar-
mowych.

Wartości Bs zawierają się w przedziale od 0 do 1. Wartości bliskie 0 obrazują 
wąski zakres niszy pokarmowej, natomiast wartości bliskie 1 oznaczają jej szeroki 
zakres (Krebs 1999). Wskaźnik nakładania się nisz pokarmowych obliczono według 
wzoru Pianki (1973).

Badania genetyczne dużych drapieżników. Zaetykietowaną część odchodów wil-
ka i rysia zbieranych podczas penetracji terenu GPN przy okazji badań nad dietą 
drapieżników w latach 2016–2017 oraz materiał zbierany na bieżąco przez pracow-
ników Służby Parku przetrzymuje się w zamrażarce z przeznaczeniem do wykona-
nia analiz genetycznych w roku 2019 w ramach kontynuacji projektu badawczego.  
W tym celu od roku 2016 zbierana jest także na bieżąco sierść rysi z palików zamon-
towanych w zasięgu fotopułapek. 

Badania nad populacjami drapieżników. W latach 2014–2018 na podstawie 
1434 zdjęć i 2856 filmów zidentyfikowano 37 osobników rysia (Lynx lynx), w tym 
13 dorosłych samców, 3 dorosłe samice, 19 kociąt i 2 nieoznaczone osobniki,  
a także poznano ich 5-letnią historię oraz zasięgi osobniczych rewirów na terenie 
Parku. Jedna z samic (R4) rejestrowała się corocznie z 2–4 młodymi w N-E części 
GPN, druga (R6) z 2–3 kociętami w części S-W, lecz tylko w latach 2014–2016. Trze-
cia dorosła samica pojawiała się sporadycznie tylko w 2014 r., penetrując miejsca  
w rewirze kotki R4. Większość młodych osobników opuściła teren GPN w pierwszym 
roku po urodzeniu. Tylko jeden młody kocur pozostał na terenie GPN dwa lata, 
pojawiając się najczęściej w obszarze zajmowanym wcześniej przez matkę. Spośród 
13 dorosłych samców tylko dwa rejestrowane były przez kilka lat (4 lata), zajmując 
oddzielne, częściowo zachodzące na siebie areały osobnicze, które pokrywały się  
z areałami dorosłych samic. Pozostałe kocury pojawiały się zwykle w okresie marco-
wania i wówczas na obszarze GPN przebywało nawet 6 zdolnych do rozrodu sam-
ców. Duża aktywność przemieszczania się wśród samców oraz opuszczanie terenu 
GPN przez młode osobniki świadczą o kluczowych dla zachowania tego gatunku 
zjawiskach migracji i dyspersji, co wiąże się z potrzebą skutecznej ochrony kar-
packich korytarzy migracyjnych. Monitoring populacji rysia powinien być oparty  
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o system stale monitorujących fotopułapek rozmieszczonych w miejscach najczę-
ściej odwiedzanych przez tego drapieżnika. 

W latach 2016–2018 rejestrowano na terenie GPN na kilkudziesięciu obrazach 
(filmy i zdjęcia) jedną watahę wilków, odpowiednio z przychówkiem w ilości 6, 
4 i 4 młodych. Wzrokowa identyfikacja wilków, z wyjątkiem pary alfa (szczegól-
nie matki w okresie laktacji) była niemożliwa z uwagi na brak wyraźnych cech 
osobniczych. Ilość osobników w grupie rodzinnej ustalano corocznie na podstawie 
najliczniejszych zobrazowań z fotopułapek ustawianych na trasach migracji wilka  
i przy padlinie, w wyniku czego określono liczebność watahy w okresie badawczym 
na 8–11 szt.

Analiza diety pokarmowej drapieżników. Łącznie zebrano 95 odchodów wilka, 20 
rysia (ponadto 23 kuny i 49 lisa). W diecie wilka dominowały ssaki kopytne (Tab. 
1), których frekwencja wyniosła 48%, a skonsumowana biomasa 98% (w tym jeleń 
szlachetny 64%, sarna 23% oraz dzik 9%). Wysoką frekwencję w pokarmie tego 
drapieżnika miał inny materiał roślinny (35%) oraz owoce i nasiona (8%). Średniej 
wielkości ssaki, takie jak borsuk (Meles meles), bóbr (Castor fiber), kot domowy 
(Felis catus) oraz zając, były odnotowywane sporadycznie i nie stanowiły istotnego 
udziału w %Bio i %Fo (Tab. 1). Materiał antropogeniczny (fragmenty plastiku oraz 
kawałki sznurka) odnotowano w dwóch odchodach. Dla wilka wskaźnik Levinsa 
szerokości niszy pokarmowej B osiągnął wartość 0,25 i był najniższy wśród analizo-
wanych gatunków drapieżników.

W przeanalizowanym materiale pochodzącym od rysia dominowały ssaki ko-
pytne, których frekwencja wyniosła 41%, natomiast konsumowana biomasa 95%. 
Na terenie GPN jeleń szlachetny i sarna miały zbliżony udział w diecie tego drapież-
nika, zarówno w biomasie (odpowiednio 49 i 46%), jak i we frekwencji (odpowied-
nio 22 i 19%). Wysoką frekwencję odnotowano dla owoców i nasion (8%) oraz in-
nego materiału roślinnego (32%), którego udział w zjedzonej biomasie był niewielki 
(<0,2%). Ponadto w diecie rysia odnotowano ptaki (3%Fo) oraz zająca i materiał 
antropogeniczny (fragmenty folii i papieru) – obie frakcje stanowiły około 5%Fo 
(Tab. 1). Dla rysia wskaźnik Levinsa szerokości niszy pokarmowej B był równy 0,36.

Tabela 1. Skład diety wilka i rysia na terenie Gorczańskiego Parku Narodowego wg Gaspar i in. (2018)

Canis lupus Lynx lynx

%Bio %Fo %Bio %Fo

Drobne ssaki 0,03 0,49 0,26 5,40

Ryjówkokształtne Soricomorpha 0,05 2,70
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Zębiełek niezidentyfikowany Crocidura spp. 0,05 2,70

Gryzonie Rodentia 0,03 0,49 0,21 2,70

Popielica Glis glis 0,21 2,70

Średniej wielkości ssaki 1,80 2,96 4,29 5,41

Borsuk Meles meles 0,90 0,49

Bóbr europejski Castor fiber 0,44 0,99

Kot domowy Felis catus 0,01 0,49

Zając szarak Lepus europaeus 0,45 0,99 4,29 5,41

Ssaki kopytne Ungulates 97,86 48,28 95,18 40,54

Dzik Sus scrofa 8,65 6,90

Jeleń szlachetny Cervus elaphus 63,61 31,03 49,25 21,62

Sarna Capreolus capreolus 23,32 6,90 45,93 18,92

Owca domowa Ovis aries 1,58 2,46

Jeleniowaty niezidentyfikowany 0,70 0,99

Ptaki 0,05 1,47 0,02 2,70

Kuraki Galliformes spp. 0,03 0,49

Wróblowe Passeriformes spp. >0,01 0,49 0,02 2,70

Ptak niezidentyfikowany 0,02 0,49

Bezkręgowce Invertebrates >0,01 3,45

Owoce i nasiona 7,88 8,11

Inny materiał roślinny 0,25 34,48 0,24 32,43

Materiał antropogeniczny 0,99 5,41

Liczba obiektów 203 37

Liczba odchodów 95 20
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Ryc. 1.  
Jan Loch podczas zbioru 
materiału genetycznego  

i kontroli fotopułapek

Ryc. 2.  
Ryś Lynx lynx  

(zdjęcie z fotopułapki)
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PUBLIKACJE PREZENTUJĄCE WYNIKI PROJEKTU

Szwagrzyk J., Loch J., Bodziarczyk J., Plančiková M. 2016. Różnorodność, którą trudno 
zobaczyć. W jaki sposób nowe metody pozyskiwania informacji zmieniły naszą wie-
dzę o tym, co i jak żyje w naszych lasach? Studia i Materiały CEPL w Rogowie R. 18. 
Zeszyt 49A(4): 17–27.

Gaspar G., Wierzbowska I. A., Misiewicz A., Armatys P., Loch J., Czarnota P., Wierzbowski 
J. 2018. Skład pokarmu wybranych ssaków drapieżnych na terenie Gorczańskiego 
Parku Narodowego. Sylwan 162(4): 333–342.

Czarnota P., Loch J., Armatys P., Wierzbowska I., Matysek M. 2019. Monitoring rysia 
euroazjatyckiego (Lynx lynx) z użyciem fotopułapek na terenie Gorczańskiego Parku 
Narodowego – wskazania do ochrony gatunku w oparciu o wyniki z okresu 2014–
2018. Studia i Materiały CEPL w Rogowie R. 21 (w druku).

Gorczański Park Narodowy

93



Temat projektu
Badania nad gorczańską 
subpopulacją głuszca

Słowa kluczowe
Tetrao urogallus, DNA, analiza 
molekularna, Gorce, Karpaty, 
Natura 2000

Termin realizacji
2016–2018 r.

Koszt ogółem
76 125,75 PLN,  
w tym dotacja z funduszu 
leśnego – 53 985,75 PLN

Badania nad gorczańską subpopulacją głuszca
Robert Rutkowski, Sebastian Szczepański, Anna Santorek – Muzeum  

i Instytut Zoologii, Polska Akademia Nauk
Beata Dulisz – Wydział Biologii i Biotechnologii, Uniwersytet Warmińsko- 

-Mazurski
Zbigniew Żurek, Paweł Armatys – Gorczański Park Narodowy

OPIS PROJEKTU

Cele projektu: 1) identyfikacja unikatowych genotypów dla 
określenia liczebności subpopulacji gorczańskiej; 2) określenie 
poziomu zmienności genetycznej subpopulacji gorczańskiej;  
3) określenie przeżywalności poszczególnych osobników; 4) ze-
branie materiału genetycznego do badań nad migracją głuszca 
pomiędzy subpopulacjami karpackimi.

Materiał do badań w postaci knotów i piór, zbierany  
w latach 2012–2018 i analizowany w ramach projektu, pochodził 
z terenu Gorczańskiego Parku Narodowego i przyległego obsza-
ru w dolinie Lepietnicy i Obidowca, z rejonów występowania 
głuszca (głównie regiel górny). Knoty suszono, przechowywano 
w plastikowych pojemnikach w żelu krzemionkowym w celu de-
hydratacji; w takiej postaci dostarczano do laboratorium, gdzie 
przechowywano je w stanie zamrożonym. Ekstrakcji DNA pod-
dano ogółem 396 prób, głównie knotów. Izolacja DNA z kno-
tów przeprowadzana była przy użyciu zestawu NucleoSpin Soil 
Kits, zaś izolacja z piór z wykorzystaniem zestawu NucleoSpin 
Tissue Kits (firma Machery-Nagel; Rutkowski i in. 2017). Ampli-
fikowano metodą multiplex-PCR w trzech miksach reakcyjnych  
8 markerów mikrosatelitarnych: TuT1, TuT2, TuT3, TuT4, opisa-
nych przez Segelbachera i in. (2000) oraz opisanych dla cie-
trzewia Tetrao tetrix (Caizergues et al. 2001, Piertney, Höglund 
2001): TTT1, Bg12, Bg16 i Bg18. Genotypowanie przeprowadzo-
no sekwenatorem automatycznym CEQ 8000.

Analizy wyników genotypowania mikrosatelitarnego prze-
prowadzono w kilku etapach: (i) zidentyfikowano próby o jed-
nakowych genotypach i, przyjmując założenie, że próby te po-
chodzą od tych samych osobników, określono liczbę genotypów 
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unikatowych w badanej populacji. Powyższe analizy przeprowadzono za pomocą 
programu GenAlEx v. 6 (Peakall i Smouse 2001); (ii) dla wszystkich genotypów uni-
katowych, na podstawie wskaźników polimorfizmu markerów mikrosatelitarnych, 
określono poziom zmienności genetycznej badanej populacji: oszacowano liczbę 
alleli w loci (różnorodność alleliczną, A), bogactwo alleliczne (R sensu Petit et al. 
1998), efektywną liczbę alleli (Ne), heterozygotyczność obserwowaną i oczekiwaną 
(HO i HE) dla poszczególnych loci, jak i wartości średnie tych wskaźników. Dla każde-
go locus, jak również dla całej populacji określono istotność odchylenia heterozygo-
tyczności oczekiwanej od obserwowanej (HWE) testem bezpośrednim Fishera, jak 
również wartość i istotność wskaźnika zinbredowania FIS. W powyższych analizach 
wykorzystano program GenAlEx, FSTAT v. 2.9.3 (Goudet 2001) i Genepop on the 
Web version 4.0.10 (Raymond, Rousset 1995, Rousset 2008). Efektywną liczebność 
populacji oszacowano z wykorzystaniem NeEstimator 1.3 (Peel i in. 2004).

W roku 2016 wiarygodne genotypy udało się uzyskać w przypadku 33 prób 
spośród 50 zbieranych w 2015 i 2016. Stwierdzono występowanie 14 genotypów 
unikatowych, z czego 5 genotypów stwierdzono w więcej niż 1 próbie, a 9 genoty-
pów występowało tylko w pojedynczych próbach. 

W roku 2017 spośród 200 prób zebranych głównie w roku 2017 i nielicznych  
z lat 2014 i 2015 wyizolowano 61 wiarygodne genotypy mikrosatelitarne. Stwierdzo-
no występowanie 22 genotypów unikatowych, z czego 13 genotypów stwierdzono 
w więcej niż 1 próbie, a 9 genotypów występowało tylko w pojedynczych próbach.

W roku 2018 analizowano 51 prób zebranych na terenie Gorczańskiego Parku Na-
rodowego (GPN) w latach 2017–2018. Większość prób pochodziła z roku 2018, ale były 
także pojedyncze próby z roku 2017. Wiarygodne genotypy udało się uzyskać w przy-
padku 18 prób. Stwierdzono występowanie 14 genotypów unikatowych. Wyniki wskazu-
ją, że na terenie badań stwierdzono w tym okresie występowanie 14 osobników głuszca. 

Łącznie w ciągu trzech lat trwania projektu współfinansowanego z funduszu 
leśnego udało się uzyskać wiarygodne genotypy w 112 próbach (37% zebranego 
materiału). Porównanie genotypów zidentyfikowanych w latach 2014–2018 wy-
kazało, że w tym okresie na terenie Ostoi Gorczańskiej występowało 38 osobni-
ków. 18 genotypów stwierdzono w pojedynczych próbach, pozostałe występowały  
w co najmniej dwóch niezależnie zebranych próbach nieinwazyjnych. Najczęściej 
stwierdzany genotyp, G6, został znaleziony w 29 próbach, pochodzących z lat  
2014–2018. Według danych obserwacyjnych był to prawdopodobnie kogut. Spo-
śród genotypów zidentyfikowanych w więcej niż jednej próbie (18), 10 stwierdzano 
tylko w pojedynczym sezonie badań.
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W badanej populacji gorczańskiej przez cały okres badań wszystkie analizo-
wane markery charakteryzowały się niskim polimorfizmem. Liczba alleli w locus (A) 
zawierała się w przedziale 2–5, co wskazuje, że poziom polimorfizmu w poszczegól-
nych loci był bardzo zbliżony. Żadne spośród analizowanych loci mikrosatelitarnych 
nie wykazało istotnego odchylenia od równowagi Hardy’ego-Weinberga (HWE). 
Ogólny test na HWE (dla wszystkich loci w całej populacji) wykazał, że populacja 
znajdowała się w równowadze genetycznej HWE. Średnia liczba alleli i średnia he-
terozygotyczność obserwowana wskazują, że populacja z GPN jest stabilna, ale  
w porównaniu z innymi krajowymi populacjami głuszca (Rutkowski et al. 2016), 
charakteryzuje się bardzo niskim poziomem zmienności genetycznej.

Ostatecznie, po dołączeniu wyników analizy molekularnej materiałów zebra-
nych na terenie GPN w latach 2012–2013, genotypowano ogółem 228 prób (udat-
ność ok. 57%), wśród których stwierdzono 52 unikatowe genotypy (Szczepański  
i in. 2019). 10 osobników z badanej populacji występowało na terenie GPN w okre-
sach 2012–2013 i 2017–2018.

PUBLIKACJE PREZENTUJĄCE WYNIKI PROJEKTU

Szczepański S., Santorek A., Dulisz B., Żurek Z., Armatys P., Rutkowski R. 2019. How 
many of them? Genetic diversity, survival and effective population size of the caper-
caillie population from the Gorce Mountains. Fragmenta Faunistica 62(2) – w druku.
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Badania genetyczne dwóch populacji sosny, 
występujących na Wielkim Torfowisku 
Batorowskim i na wierzchowinie Błędnych Skał, 
na terenie Parku Narodowego Gór Stołowych
Konrad Celiński – Zakład Genetyki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza 

w Poznaniu

OPIS PROJEKTU

Sosna drzewokosa (sosna błotna) jest w Polsce gatunkiem chro-
nionym choć zarówno jej status taksonomiczny, deskrypto-
ry morfologiczne i genetyczne czy historia gatunku nie są do 
końca jasne i ustalone. W literaturze specjalistycznej funkcjo-
nuje szereg nazw odnoszących się prawdopodobnie do sosny 
drzewokosej (Pinus x rhaetica) i uznawanych za jej synonimy 
(Pinus uliginosa czy Pinus rotundata). Wielość nazw oraz duża 
zmienność morfologiczna sosny drzewokosej (obecność m.in. 
form krzaczastych i drzewiastych) powoduje duże problemy 
w identyfi kacji i klasyfi kowaniu osobników do poszczególnych 
gatunków. Problem identyfi kacji gatunkowej fenotypowo wątpli-
wych osobników nabiera szczególnego znaczenia w populacjach 
sympatrycznych, gdzie osobniki należące do różnych gatunków 
występują na tym samym terenie, a wzajemna wymiana genów 
między nimi prowadzi do powstania osobników mieszańcowych 
o fenotypach pośrednich między osobnikami rodzicielskimi.

W związku z dużymi problemami z określeniem cech mor-
fologicznych typowych dla sosny drzewokosej, duże nadzieje 
wiązano z zastosowaniem markerów genetycznych jako wy-

Park Narodowy
Gór Stołowych

ul. Słoneczna 31, 57–350 Kudowa Zdrój
tel. + 48 (74) 866 14 36, +48 (74) 866 20 97, fax + 48 (74) 865 49 18

e-mail: pngs@pngs.com.pl, https://www.pngs.com.pl

Temat projektu
Badania genetyczne dwóch 
populacji sosny, występujących 
na Wielkim Torfowisku 
Batorowskim i na wierzchowinie 
Błędnych Skał, na terenie Parku 
Narodowego Gór Stołowych

Słowa kluczowe
Park Narodowy Gór Stołowych, 
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Pinus x rhaetica, Pinus mugo

Termin realizacji
2013–2014 r.

Koszt ogółem
30 000 PLN, 
w tym dotacja z funduszu 
leśnego – 30 000 PLN
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znaczników gatunkowych. Pomimo szeregu prowadzonych badań, jak do tej pory 
nie udało się opracować markerów specyficznych gatunkowo dla taksonów z kom-
pleksu Pinus mugo, do którego należą m.in. kosodrzewina (Pinus mugo) oraz sosna 
drzewokosa (Pinus x rhaetica syn. P. uliginosa), występujące na terenie Polski i Parku 
Narodowego Gór Stołowych.

Opracowanie takich markerów DNA, nawet dla głównych taksonów z tego 
kompleksu, może być niezwykle trudne z uwagi na ogromne rozmiary genomu 
szpilkowych, hybrydyzacje międzygatunkowe oraz wolne tempo ewolucyjne. Jest 
całkiem prawdopodobne, że sosna drzewokosa i kosodrzewina to stosunkowo mło-
de gatunki szpilkowych, w związku z tym nie zdążyły nagromadzić jeszcze wystar-
czającej liczby mutacji, które moglibyśmy wykryć w tych ogromnych genomach. 
Nie można także wykluczyć, że różnicowanie między sosną drzewokosą a kosodrze-
winą następuje nie na poziomie samej sekwencji DNA lecz na późniejszych etapach 
jej ekspresji. Ostatnio prowadzone badania wykazały istotne różnice w składzie 
olejków eterycznych między gatunkami z kompleksu Pinus mugo. Pomimo wielu py-
tań i niejasności dotyczących sosny drzewokosej pozostaje ona niezwykle rzadkim 
i ginącym w skali całego kraju gatunkiem (umieszczona w Polskiej Czerwonej Księ-
dze Roślin z kat. VU). Opisana została po raz pierwszy w pierwszej połowie XIX w.  
na podstawie materiałów zielnikowych z torfowisk Gór Stołowych. Obecnie rośnie 
tylko na dwóch spośród czterech wymienianych w literaturze stanowiskach, tj.: na 
Błędnych Skałach i Wielkim Torfowisku Batorowskim. Przeprowadzona w latach 
ubiegłych inwentaryzacja na ww. torfowisku wykazała bardzo zły stan zdrowotny 
tutejszej populacji. Bardzo słabe odnowienie naturalne poddane bardzo silnej presji 
zwierzyny płowej skłoniło Dyrekcję Parku Narodowego Gór Stołowych do podęcia 
działań mających na celu zachowanie zasobów genowych sosny błotnej poprzez 
utworzenie na terenie PNGS plantacji/archiwum klonów ze szczepów drzew zacho-
wawczych tego gatunku z populacji zlokalizowanej na Wielkim Torfowisku Batorow-
skim. Głównym celem niniejszego opracowania była analiza poziomu zróżnicowa-
nia genetycznego osobników sosny błotnej występujących na Wielkim Torfowisku 
Batorowskim oraz na wierzchowinie Błędnych Skał. Opracowanie to stanowi punkt 
wyjścia do opracowania programu ochrony zasobów genowych sosny błotnej na 
terenie Parku Narodowego Gór Stołowych.

W powyższych badaniach genetycznych sosny zaplanowano: izolację genomo-
wego DNA z igieł sosny błotnej, spektrofotometryczną ocenę ilościową i jakościową 
DNA uzyskanego po izolacji, analizę chloroplastowego rejonu trnF-trnL (markero-
wego dla P. sylvestris i taksonów z P. mugo complex), analizę zmienności mitochon-
drialnych rejonów nad1 i nad7 (w celu porównania dwóch znanych z terenu PNGS 
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populacji sosny błotnej: z Błędnych Skał i Wielkiego Torfowiska Batorowskiego), 
analizę zmienności 3–4 loci jądrowego mikrosatelitarnego DNA (nSSR) oraz analizę 
zmienności 4–5 loci chloroplastowego mikrosatelitarnego DNA (cpSSR).

Analiza zmienności mitochondrialnych rejonów nad i nad7 wykazała, że  
w badanej próbie 96 osobników występują dwa mitotypy (1 i 2). Polimorfizm dłu-
gości stwierdzono jedynie w locus nad7. Analiza chloroplastowego rejonu trnF-trnL 
96 osobników sosny błotnej wykazała, że 90 prób posiada haplotyp typu mugo  
(M) a cztery próby posiadają haplotyp typu sylvestris (S). Analizę zmienności 3–4 
loci jądrowego mikrosatelitarnego DNA oparto o rejony wytypowane do badań  
w 2013 roku, tj. SPAC 11.8, PtTX 4001 oraz PtTX 4011. W poszczególnych loci 
stwierdzono obecność od 7 do 11 alleli.

Długości produktów uzyskanych w analizie rejonów SPAC 11.8, PtTX 4001, 
PtTX 4011 sugerują, że mamy do czynienia z powtórzeniami mikrosatelitarnymi 
oraz z motywami powtórzonymi takiej samej długości jak te opisane dla tych re-
jonów u gatunków źródłowych. Jednak uzyskane wyniki powinny być ostatecznie 
potwierdzone poprzez klonowanie i sekwencjonowanie uzyskanych produktów PCR 
w celu określenia sekwencji motywu powtórzeniowego analizowanych regionów. 
Wydaje się to konieczne szczególnie w stosunku do prób klasyfikowanych jako so-
sna błotna, dla której takich badań do tej pory nie prowadzono.

Analiza zmienności 4–5 loci chloroplastowego mikrosatelitarnego DNA ujaw-
niła obecność w sumie 33 alleli. Liczba alleli w poszczególnych loci wahała się od 
7 do 9.

Powyższe wyniki stanowią solidną podstawę do bardziej szczegółowej analizy 
struktury genetycznej sosny błotnej z terenu Błędnych Skał i Wielkiego Torfowiska 
Batorowskiego, jednak już teraz na podstawie uzyskanych wyników można stwier-
dzić wysoki poziom zróżnicowania genetycznego populacji sosny błotnej na terenie 
Parku Narodowego Gór Stołowych.

Niezbędne są dalsze badania i analizy szczególnie w celu porównania pozio-
mu zróżnicowania genetycznego populacji rodzicielskiej (P) i potomnej (F1) sosny 
błotnej jak i podobna analiza dotycząca struktury genetycznej archiwum klonów 
sosny błotnej. Badania takie pozwolą określić czy zachowano zasoby genowe sosny 
błotnej.

Park Narodowy Gór Stołowych
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Temat projektu
Badania genetyczne populacji 
popielic Glis glis z terenu Parku 
Narodowego Gór Stołowych 
wraz z analizą statystyczną

Słowa kluczowe
struktura genetyczna, popielica, 
Gliridae, mikrosatelita, Park 
Narodowy Gór Stołowych

Termin realizacji
2012–2014 r.

Koszt ogółem
61 000 PLN,  
w tym dotacja z funduszu 
leśnego – 61 000 PLN

Badania genetyczne populacji popielic Glis glis  
z terenu Parku Narodowego Gór Stołowych  
wraz z analizą statystyczną
Magdalena Moska – Katedra Genetyki, Uniwersytet Przyrodniczy we 

Wrocławiu

OPIS PROJEKTU

Popielica Glis glis jest nocnym gryzoniem o nadrzewnym stylu 
życia, występującym głównie w lasach liściastych w środkowej 
i południowej Europie. W Polsce jest gatunkiem rzadkim i chro-
nionym. W ubiegłym wieku ssak ten zniknął z wielu regionów 
naszego kraju. Dla człowieka wciąż jeszcze pozostaje zagadką, 
zwłaszcza na poziomie genetycznym, dlatego też dysponując 
coraz większą liczbą nieustannie doskonalonych narzędzi mole-
kularnych możemy pogłębiać naszą wiedzę o biologii tego ta-
jemniczego gatunku.

Celem przeprowadzonych badań była analiza markerów 
mikrosatelitarnego DNA wyizolowanego z włosów Glis glis, 
która była podstawą do wnioskowania o strukturze genetycz-
nej tego gatunku, o stopniu spokrewnienia i pochodzenia oraz 
zróżnicowaniu osobniczym analizowanych osobników, a także 
o systemach kojarzenia i sukcesie reprodukcyjnym samców, co 
wraz z oznakowaniem indywidualnym popielic umożliwiło po-
znanie ich dynamiki i dróg dyspersji (główne kierunki, dystanse, 
intensywność).

Badania realizowano w Parku Narodowym Gór Stołowych 
(PNGS), leżącym w Sudetach Środkowych. Poszukiwanie popie-
lic przeprowadzono na 6 wybranych stanowiskach PNGS w okre-
sie od sierpnia do października w latach 2013–2014. W tym celu 
kontrolowano rozwieszone na drzewach budki, przeznaczone 
dla popielicowatych. Tam, gdzie było to możliwe, odnalezione 
osobniki ważono, oznaczano ich wiek, określano płeć i kondy-
cję rozrodczą samców oraz pobierano włosy z cebulkami. Każdy  
z osobników został indywidualnie oznakowany tatuażem nume-
rycznym, który umieszczono na małżowinie usznej. Tatuaż został 
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wykonany przy pomocy tatuownicy zaciskowej. Wielkość użytych do tatuowania 
znaków wyniosła 5 mm. Po dokonaniu powyższych czynności zwierzęta zostały 
niezwłocznie wypuszczone na wolność.

Badania molekularne. Do badań genetycznych posłużył materiał (włosy wraz 
z cebulkami) pobrany łącznie od 116 osobników. W analizach wykorzystano dwa 
typy markerów: jądrowy DNA (sekwencje mikrosatelitarne) i mitochondrialny DNA 
(fragment cytochromu b). 

Do analiz jądrowego DNA posłużyło 11 polimorficznych autosomalnych loci 
mikrosatelitarnych znanych dla Glis glis z literatury (Gg3, Gg8, Gg9, Gg12, Gg13, 
Gg14, 7pilch, 23pilch, 24pilch, 30pilch, 36pilch) (Hürner et al. 2009, Dabert et al. 
2013). Warunki amplifikacji dla każdego locus przeprowadzono zgodnie z Hürner  
i in. (2009) i Dabert i in. (2013). Aby poprawić oszacowanie wielkości produktu am-
plifikacji, jeden starter każdej pary oznaczono barwnikiem fluorescencyjnym (FAM, 
JOE lub TAMARA) na końcu 5', co pozwoliło na analizy za pomocą automatycznego 
ABI 3100 Avant sekwencer (Applied Biosystems).

Analizę mtDNA oparto na fragmencie cytochromu b długości około 800 bp. 
Wybrany fragment amplifikowano przy użyciu pary primerów cytGlis1, a warunki 
reakcji PCR zgodne były z danymi literaturowymi (Michaux et al. 2003, Hürner et 
al. 2010). Uzyskane produkty zostały zsekwencjonowane i posłużyły do analizy 
haplotypów cytochromu-b.

Analizy filogenetyczne i populacyjne. W celu określenia liczby alleli w danym 
locus, odchylenia od równowagi Hardyego Weinberga (HWE) oraz FIS użyto progra-
mu Genpop 4.2.1 (Rousset 2008). Jako korektę podstawień wielokrotnych zasto-
sowano analizę FDR (Benjamini and Hochberg 1995). Aby oszacować frekwencję 
alleli zerowych wykorzystano metodę najwyższej wiarygodności (maximum likeli-
hood) zaimplementowaną w programie ML-NullFreq (Kalinowski and Taper 2006). 
Heterozygotyczność oczekiwana i obserwowana dla poszczególnych loci, FST w po-
pulacjach oraz pomiędzy nimi oraz liczba migrantów między populacjami zostały 
obliczone przy użyciu programu Arlequin 3.5.1.3 (Excoffier and Lischer 2010). 

Analizy filogenetyczne przeprowadzono z zestawem danych utworzonym z 22 
wyrównanych sekwencji popielicowych mitochondrialnych cytochromów B (713 pz). 
Dane analizowano z maksymalną wiarygodnością (ML) i podejściem bayesowskim 
(BA), jak podzielono na trzy pozycje kodonów. Użyliśmy Garli 2.01 (Zwickl 2006) 
(ML) i MrBayes 3.2 (Ronquist et al. 2012) (BA) z modelami F81 + I, GTR i K80 od-
powiednio dla pierwszej, drugiej i trzeciej pozycji kodonu, jak sugeruje jModelTest 
2.1.4 (Guindon i Gascuel 2003; Darriba i in. 2012). Warunki analizy to 15 000 000 
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powtórzeń MCMC z 25% wypaleniem dla MrBayes i 20 replik wyszukiwania dla 
najlepszej topologii drzewa z 1000 replikacji bootstrap dla Garli (najlepsze drzewo 
spośród 20 replikacji wyszukiwania zostało użyte jako drzewo początkowe w ana-
lizie bootstrap). Analiza w MrBayes została zakończona, gdy średnie odchylenie 
standardowe częstotliwości podzielonych ustabilizowało się na poziomie znacznie 
poniżej 0,01.

Analizy molekularne. Spośród 11 analizowanych loci 2 okazały się monomor-
ficzne u wszystkich przebadanych osobników (Gg12, 23pilch). Pozostałych 9 wyka-
zało bardzo niski poziom polimorfizmu. W sumie znaleziono 26 alleli w jedenastu 
autosomalnych loci mikrosatelitarnych. Najbardziej zmienne locus (30pilch) miało 
tylko 5 alleli. Heterozygotyczność obserwowana (HO) na locus wahała się od 0,09 
do 0,71, a ponad wszystkimi loci wynosiły 0,261, podczas gdy heterozygotyczność 
oczekiwana (HE) wahała się od 0,05 do 0,73 przy średniej wartości 0,265. Prze-
prowadzona analiza struktury genetycznej wykazała, że popielice Gór Stołowych 
reprezentują co najmniej dwie odrębne genetycznie subpopulacje.

Ciekawym aspektem badań była próba stwierdzenia, czy u popielicy występu-
je zjawisko wieloojcostwa. W tym celu, na podstawie badań genetycznych opartych 
o polimorfizm 11 loci mikrosatelitarnych, sprawdzono, czy poszczególne osobniki 
każdego ze stwierdzonych w parku narodowym miotów pochodzą od jednego ojca. 
Niestety bardzo mały polimorfizm analizowanych loci nie pozwolił wyciągnąć jed-
noznacznych wniosków. We wszystkich przypadkach jeden ojciec był możliwy, co 
jednak nie wyklucza wieloojcostwa.

Analizy filogenetyczne i populacyjne. Spośród wszystkich osobników znale-
ziono tylko dwa haplotypy. Otrzymane w toku badań wyniki ogólnie potwierdzają 
wcześniej opublikowane analizy (Hürner i in. 2010; Castiglia i Annesi 2012), po-
nieważ znaleziono trzy główne linie filogenetyczne: europejską, włoską i sycylijską 
– w naszej analizie specyficzne z nową linią przedstawioną przez Castiglię i An-
nesi (2012). Oba polskie haplotypy ujawnione w tym badaniu były zlokalizowane  
w europejskiej haplogrupie (EUH), z haplotypami cytb z Francji, Wielkiej Brytanii, 
Hiszpanii, Włoch i Niemiec (BA-0,98 / ML-0,84). Najbliżej EUH (BA-0.93 / ML-0.71) 
była włoska haplogrupa składająca się z haplotypów z kontynentalnej części Włoch, 
Sardynii i Sycylii (BA-1 / ML-0.9). Trzecia haplogrupa została utworzona z dwóch 
haplotypów z Sycylii i jednego haplotypu z greckiej wyspy Alonissos (BA-0.95 / ML-
0.82). Ponadto, podobnie jak w Hurner i in. (2010) oraz Castiglia i Annesi (2012), 
haplotyp z Macedonii został oddzielony od wszystkich linii.
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Przeprowadzone w ramach projektu analizy wykazały bardzo niskie zróżnico-
wanie genetyczne badanych popielic z Parku Narodowego Gór Stołowych, co wpisu-
je się w ogólnoeuropejską tendencję. W opracowaniu wskazano, że prócz przyczyn 
historycznych także inne czynniki mogą tłumaczyć obecne niskie zróżnicowanie 
genetyczne popielic: 1) gatunek ten jest stenobiontem siedliskowym, preferującym 
lasy liściaste i mieszane (zwłaszcza buczyny), dotkliwie odczuwającym ich wycinkę, 
która w G. Stołowych została zintensyfikowana od XVII w.; 2) jako ssak nadrzewny 
ma ograniczone możliwości dyspersji w sytuacji niewystarczającego zwarcia koron; 
3) jej rozród jest zsynchronizowany z intensywnością owocowania niektórych gatun-
ków drzew (np. buków), są zatem lata, gdy popielice nie przystępują do rozrodu lub 
ich rozród jest silnie ograniczony.

PUBLIKACJE PREZENTUJĄCE WYNIKI PROJEKTU

Moska M., Mucha A., Wierzbicki H. 2018. Genetic differentiation of the edible dor-
mouse in the Polish Sudetens: the current status of an endangered species. Journal 
of Zoology 305(3): 203–211; doi. org/10.1111/jzo.12552.

Moska M., Jakubiec J., Wierzbicki H., Strzała T., Kozyra K. 2016. Low genetic variability 
of the edible dormouse (Glis glis) in Stolowe Mountains National Park (Poland)-pre-
liminary results. Mammal Research 61(4): 409–415.
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Temat projektu
Charakterystyka ekologiczna, 
genetyczna i morfologiczna 
karczownika Arvicola sp.  
na terenie Parku Narodowego 
Gór Stołowych 

Słowa kluczowe
karczownik mniejszy, Arvicola 
scherman, Park Narodowy 
Gór Stołowych, struktura 
genetyczna, struktura 
populacyjna, preferencje 
siedliskowe

Termin realizacji
2014 r.

Koszt ogółem
65 801,72 PLN,  
w tym dotacja z funduszu 
leśnego – 65 801,72 PLN

Charakterystyka ekologiczna, genetyczna  
i morfologiczna karczownika Arvicola sp.  
na terenie Parku Narodowego Gór Stołowych 
Katarzyna Kozyra, Tomasz Strzała – Katedra Genetyki, Uniwersytet 

Przyrodniczy we Wrocławiu
Tomasz Zając – Wydział Biologii i Nauk o Środowisku, Uniwersytet 

Kardynała Stefana Wyszyńskiego

OPIS PROJEKTU

Celami projektu są:

1. Ocena struktury genetycznej populacji karczowników 
na terenie Parku Narodowego Gór Stołowych.

2. Zbadanie pokrewieństwa filogenetycznego i pochodze-
nia karczowników na terenie Parku Narodowego Gór 
Stołowych.

3. Ocena zróżnicowania genetycznego karczowników wy-
stępujących na terenie Parku: ocena poziomu hetery-
zgotyczności, efektywnej wielkości populacji, przepły-
wu genów pomiędzy populacjami.

4. Ocena korelacji pomiędzy strukturą, a zmiennością kra-
jobrazu z wykorzystaniem metod z zakresu genetyki 
krajobrazu (łączących metody molekularne i analizy 
przestrzenne GIS).

5. Charakterystyka morfometryczna karczowników wystę-
pujących na terenie PN Gór Stołowych.

6. Wyznaczenie morfometrycznych i niemorfometrycz-
nych cech gatunkowych w przypadku wykazania obu 
gatunków karczowników na terenie Parku.

7. Charakterystyka ekologiczna karczownika na terenie 
Parku, w tym m. in. preferencje siedliskowe, tryb życia  
i aktywność dobowa, stopień nakładania się nisz siedlisko-
wych w przypadku wykazania obecności obu gatunków.

8. Ocena zagęszczenia gatunku/gatunków w oparciu  
o badania genetyczne radiotelemetryczne.

9. Ocena rozmieszczenia karczowników na terenie Parku 
Narodowego Gór Stołowych i w jego otulinie z wyko-
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rzystaniem modelowania predyktywnego (przy użyciu programu MaxEnt  
i oprogramowania GIS), na podstawie danych zebranych podczas przeprowa-
dzonych prac terenowych.

Badania prowadzono na terenie Parku Narodowego Gór Stołowych (PNGS) 
w obszarze potencjalnego występowania karczowników ziemnowodnych. Projekt 
obejmował badania terenowe (odłowy karczowników), badania morfometryczne 
oraz analizy laboratoryjne i komputerowe. 

Karczowniki odławiane były przy pomocy pułapek żywołownych naziemnych, 
jak i metalowych stożków wkopywanych z ziemię. Następnie gryzonie były mierzo-
ne i ważone, a następnie klasyfikowane do jednego z 2 krajowych gatunków: kar-
czownik mniejszy Arvicola scherman bądź karczownik ziemnowodny Arvicola amphi-
bius, na podstawie obowiązujących cech morfometrycznych, będących podstawą 
wydzielenia obu gatunków. 

Część odłowionych osobników przed wypuszczeniem zaopatrzona została  
w nadajnik telemetryczny. Do badań zostały wykorzystane nadajniki telemetryczne 
mocowane w formie obroży, nie przekraczające 5% masy ciała zwierzęcia. Do loka-
lizacji zwierząt wyposażonych w nadajnik wykorzystano skanujący odbiornik VHF 
Titley Australis oraz antenę 3 elementową. Aktywność zwierzęcia była rejestrowana 
przez całą dobę w 1–2 godzinnych odstępach. 

Od wszystkich złapanych osobników pobrano materiał genetyczny (włosy 
razem z cebulkami). Otrzymany materiał DNA (włosy z cebulkami) został zabez-
pieczony i następnie poddany analizom molekularnym. W analizie zróżnicowania 
genetycznego karczowników zasiedlających Park Narodowy Gór Stołowych wyko-
rzystano materiał genetyczny pobrany od 25 odłowionych osobników. Dodatkowo 
w analizach wykorzystano próbki genetyczne pochodzące z innych regionów Polski. 

Do badań zostały wykorzystane mikrosatelitarne i mitochondrialne sekwencje 
DNA, które są powszechnie stosowanymi markerami genetycznymi. Mikrosateli-
ty są to wysoce zmienne sekwencje genomu jądrowego, które charakteryzują się 
szybkim tempem mutacji. Pozwala to na analizę struktury genetycznej populacji. 
Analizie zróżnicowania genetycznego zostało poddanych 10 sekwencji mikrosate-
litarnych opisanych dla karczownika (Arvicola sp.). W celu określenia pochodzenia 
filogenetycznego osobników z analizowanej populacji dokonano analizy filogene-
tycznej z użyciem haplotypów mtDNA (cyt. b oraz D-loop) wykrytych wśród prze-
badanych osobników oraz homologicznych sekwencji DNA pochodzących z zaso-
bów GenBank (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/genbank). Drzewa wykonano metodą 
najwyższej wiarygodności z użyciem programu Garli. Analizę produktów reakcji 
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PCR wykonano przy użyciu automatycznego analizatora DNA – ABI 3730 (Applied 
Biosystems). Otrzymane dane zostały przebadane przy pomocy programu GENE-
MAPPER 3.7 (Applied Biosystems).

Ryc. 1. Karczownik Arvicola sp. 

Badania genetyczne. W populacji karczowników Parku Narodowego Gór Sto-
łowych dominował haplotyp H3 (cyt. b) i haplotyp H7 (pętla D), z kolei w miejscach 
położonych w niższych regionach w okolicy Jeleniowa najczęściej odnotowywano 
haplotyp H6. Badania wykazały znaczne zróżnicowania próbek w obrębie mtDNA 
Arvicola sp. na terenie Parku Narodowego Gór Stołowych, przy jednocześnie wy-
raźnie zaznaczającej się odrębności genetycznej (dla sekwencji cyt. b + pętla-D) 
pomiędzy osobnikami z Gór Stołowych i nizinnych regionów północno-wschodniej 
i północnej Polski.

Wyniki oparte na analizie mikrosatelitarnego DNA krajowych przedstawicieli 
Arvicola wykazały obecność trzech odrębnych genetycznie subpopulacji. Populacja 
1 obejmowała jedynie osobniki z terenu Parku (z Karłowa, Radkowa oraz Pasterki). 
Populacja 2 to osobniki z obrzeży PNGS (z Jeleniowa, Wambierzyc, Złotna) oraz  
z Kotliny Kłodzkiej, Chwałowic, Borów Dolnośląskich. Trzecia populacja to osobniki 
z Bystrej, Puszczy Kampinoskiej, oraz Mazur (okolice Mikołajek).
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Analiza morfometryczna. Wszystkie odłowione na terenie PNGS osobniki cha-
rakteryzowały się bardzo małymi rozmiarami ciała, sięgającymi zaledwie 130 mm 
długości, przy masie ciała nie przekraczającej 80g. Z tego względu, opierając się 
na obowiązujących kryteriach morfometrycznej klasyfikacji przedstawicieli Arvicola, 
w porównaniu chociażby z relatywnie dużymi osobnikami z niżowej Polski pół-
nocno-wschodniej, wszystkie odłowione w granicach Parku osobniki powinny być 
zaliczone do gatunku karczownika mniejszego Arvicola scherman. Analiza dyskrymi-
nacyjna oparta na danych morfometrycznych, przeprowadzona dla 3 wydzielonych 
populacji genetycznych, wykazała znaczące rozbieżności w morfometrii osobników 
pochodzących z populacji 1 (reprezentująca osobniki z Karłowa i Pasterki) i popu-
lacji 3 (osobniki z północnej i północno-wschodniej Polski), przy odnotowanym 
jednocześnie wysokim stopniu pokrywania się rozmiarów osobników z populacji  
2 (okolice Złotna, Jeleniowa i Wambierzyc) z pozostałymi (w tym szczególnie z osob-
nikami z populacji 1). 

Preferencje siedliskowe karczowników z Parku Narodowego Gór Stołowych. Uzy-
skany model rozmieszczenia karczowników na terenie Parku wskazuje, że region ten 
oferuje stosunkowo niewielką liczbę miejsc odpowiednich do zasiedlenia przez ten 
gatunek. Większość odpowiednich do zasiedlenia biotopów zlokalizowanych jest  
w okolicach Karłowa i Pasterki. Pozostałe, niewielkie, mocno izolowane powierzch-
nie, mające charakter polan śródleśnych wytypowane zostały w okolicy Złotna, nad 
dopływem Czerwonej Wody.

Analiza miejsc stwierdzeń karczownika mniejszego na obszarze Gór Stołowych 
wskazuje na wyraźne preferencje w stosunku do siedlisk nadwodnych i podmokłych, 
w tym wilgotnych siedlisk otwartych z grupy Molinio-Arrhenatheretea (półnaturalne 
i antropogeniczne darniowe zbiorowiska łąkowe i pastwiskowe) i o charakterze tor-
fowiskowym Scheuchzerio-Caricetea nigrae. Wśród siedlisk wykorzystywanych przez 
karczownika znalazły się również murawy bliźniczkowe i wrzosowiska Nardo-Cal-
lunetea, jako leżące w sąsiedztwie wspomnianych wcześniej siedlisk podmokłych 
i wilgotnych. Gatunek wyraźnie unika terenów leśnych. Wyjątkiem są pasy i płaty 
zadrzewień nadwodnych o charakterze olsów i zarośli łozowych Alnetea glutinosae. 
Przedstawione wyniki stanowią przyczynek do poznania czynników środowisko-
wych warunkujących zasięg i rozmieszczenie gatunku.

Radiotelemetria. Nadajniki telemetryczne założono łącznie 7 karczownikom. 
Wszystkie osobniki zaopatrzone w obroże odłowiono w Karłowie, nad potokiem 
Czerwona Woda. Średnia wielkość areału karczowników wyniosła 350 m2. Zaob-
serwowano jednak wyraźne różnice w wielkości terytorium u poszczególnych osob-
ników, w tym również w zależności do wieku i płci. W oparciu o badania teleme-
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tryczne wykazano, że szczyt aktywności karczowników mniejszych występował po 
zachodzie słońca. W zależności od temperatury, czas aktywności nocnej trwał od  
2 do 6 godzin. W przypadku wszystkich monitorowanych osobników wykazano 
wybitnie zmierzchowo-nocny tryb życia. Powrót do dziennych kryjówek odbywał się  
w godzinach wczesnorannych, zwykle jeszcze przed wschodem słońca. 

PUBLIKACJE PREZENTUJĄCE WYNIKI PROJEKTU

Kozyra K., Zając T., Jakubiec J. 2015a. Environmental niche modeling for Montane Wa-
ter Vole Arvicola scherman in Stołowe Mountains National Park, SW Poland. The 
Mammal Society 4th Student Conference, At Lancaster University, UK. 27.03.2014, 
Lancaster.

Kozyra K., Zając T. Jakubiec J. 2015b. Rozmieszczenie przestrzenne i aktywność dobowa 
karczownika mniejszego Arvicola scherman w Parku Narodowym Gór Stołowych – 
badania wstępne. III Ogólnopolska Studencka Konferencja.
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Temat projektu
Badania gatunków ptaków 
kluczowych dla obszaru Parku 
Narodowego Gór Stołowych 
oraz obszaru Natura 2000 
PLB20006 Góry Stołowe

Słowa kluczowe
behawior, ekologia, fenologia, 
sokół wędrowny, włochatka, 
sóweczka, bocian czarny

Termin realizacji
2015–2016 r.

Koszt ogółem
121 986,10 PLN,  
w tym dotacja z funduszu 
leśnego – 121 986,10 PLN

Badania gatunków ptaków kluczowych  
dla obszaru Parku Narodowego Gór Stołowych 
oraz obszaru Natura 2000 PLB20006 Góry Stołowe
Marcin Filipek – LANIUS-BOOKS

OPIS PROJEKTU

Badania prowadzono na terenie PNGS i otuliny. Dotyczyły prefe-
rencji środowiskowych, fenologii i ekologii lęgowej czterech ga-
tunków ptaków, priorytetowych dla obszaru PN Gór Stołowych 
w 2016 roku, tj. bociana czarnego Ciconia nigra, sokoła wędrow-
nego Falco peregrinus, włochatki Aegolius funereus i sóweczki 
Glaucidium passerinum. Wyniki (opisane w publikacji) zestawio-
no z wcześniejszymi danymi na temat zagęszczenia i rozmiesz-
czenia badanych gatunków ptaków na przestrzeni ostatnich  
20 lat. Spośród różnych metod badawczych wykorzystano foto-
pułapki do rejestrowania aktywności ptaków na gniazdach (po-
nad 1200 dni ekspozycji), logery (pomiar temperatury w gniaz-
dach) i radiotelemetrię (w przypadku sóweczki). 

Bocian czarny. Dawniej głównie lęgowy na bukach. Obecnie, 
spośród 3 czynnych gniazd, 2 znajdują się na modrzewiu, jed-
no na świerku. Prawdopodobnie drzewa te stanowią solidniej-
szą podstawę pod gniazdo w miejscach mniej eksponowanych, 
gdyż najsolidniejsze buki rosną tu jedynie w litych buczynach. 
W jednym z gniazd, które zostało oczyszczone rok wcześniej,  
w 2016 r. zagnieździły się bociany, wyprowadzając 3 młode po 
ok. 5-letniej przerwie. W innym z gniazd zanotowano przypadek 
kopulacji samicy z 3-letnim samcem, który potem został przego-
niony przez innego osobnika.

Sokół wędrowny. Regularnie gnieżdżą się tutaj 3 pary, wszyst-
kie na wychodnich piaskowcach, w górnej części ścian skalnych 
i powyżej koron drzew. W obrębie wszystkich gniazd istnieją 
strefy ochronne, w związku z czym zamykane są również bar-
dziej ruchliwe szlaki. Corocznie notuje się straty w gniazdach  
z różnych, najczęściej naturalnych przyczyn. Ptaki wyprowadzają 
od 1 do 4 młodych. 
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Ryc. 1.  
Młode sokoły wędrowne  

Falco peregrinus w gnieździe  
(Fot. R. Mikusek)

Ryc. 2.  
Samica sóweczki  

Glaucidium passerinum  
przy gnieździe  

(Fot. R. Mikusek)
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Ryc. 3.  
Pisklęta bociana czarnego 
Ciconia nigra  
(Fot. R. Mikusek)

Ryc. 4.  
Młode włochatki  
Aegolius funereus podczas 
obrączkowania  
(Fot. R. Mikusek)

Park Narodowy Gór Stołowych
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Włochatka. Jeszcze do niedawna zajmowała wyłącznie dziuple dzięciołów czarnych 
Dryocopus martius w bukach. Od kilku lat gniazduje również w litych, ekstensywnie 
użytkowanych świerczynach, wykorzystując naturalne wnęki powstałe w starych 
świerkach. Być może ma to też związek z większą liczbą puszczyków zwyczajnych 
Strix aluco, które okupują przerzedzone lasy liściaste i mieszane w wyższych par-
tiach gór, penetrując też dziuple dzięciołów czarnych. Liczebność zmienna, zależna 
od obfitości gryzoni. Badania wskazują na małą udatność lęgów. 

Sóweczka. Pomimo silnej degradacji drzewostanów świerkowych, wciąż gniazduje 
w dużym zagęszczeniu, jednym z największych w kraju. Rzadko tylko notowana po-
niżej 500 m n.p.m. W pracy uzyskano pierwsze dla gatunku dane na temat pierze-
nia się samic po opuszczeniu rodzin. Niemal wszystkie dziuple gatunku wykazano  
w osłabionych świerkach, w tym też martwych, wyjątkowo w modrzewiach. Wszyst-
kie one wykute były przez dzięcioła dużego Dendrocopos major.

PUBLIKACJE PREZENTUJĄCE WYNIKI PROJEKTU

Mikusek R. 2017. Wybrane aspekty ekologii lęgowej czterech gatunków ptaków kluczowych 
dla Parku Narodowego Gór Stołowych. PRZYRODA SUDETÓW, 20: 179–186.
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Temat projektu
Nietoperze Parku Narodowego 
Gór Stołowych

Słowa kluczowe
nietoperze, Chiroptera, Park 
Narodowy Gór Stołowych, 
echolokacja, monitoring

Termin realizacji
2018 r.

Koszt ogółem
49 548,41 PLN,  
w tym dotacja z funduszu 
leśnego – 49 548,41 PLN

Nietoperze Parku Narodowego Gór Stołowych
Jadwiga Jakubiec – Park Narodowy Gór Stołowych

OPIS PROJEKTU

Aktualnie na terenie Parku Narodowego Gór Stołowych i w jego 
bezpośrednim sąsiedztwie odnotowano obecność 19 gatun-
ków nietoperzy, w tym również przedstawicieli umieszczonych  
w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt i gatunków z Załącznika  
II Dyrektywy Siedliskowej wymagających ochrony siedlisk. Wy-
daje się jednak, że nie jest to pełna lista gatunków występują-
cych na terenie Parku. Bardzo prawdopodobne wydaje się od-
notowanie kolejnych przedstawicieli krajowej chiropterofauny, 
w tym nocka orzęsionego Myotis emarginatus, umieszczonego 
w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt jako silnie zagrożone-
go, którego liczba stwierdzeń w czeskiej części Gór Stołowych 
w ostatnich latach wyraźnie wzrasta, czy nocka Alkatoe Myotis 
alcathoe niedawno wydzielonego jako odrębny gatunek z gru-
py gatunków bliźniaczych – nocka wąsatka Myotis mystacinus  
i Brandta Myotis brandtii. Brak również szczegółowych danych 
z tego terenu na temat zasięgu poszczególnych gatunków i ich 
względnego zagęszczenia. 

Planowane w ramach projektu prace terenowe, mające na 
celu identyfikację miejsc rozrodu nietoperzy na terenie Parku 
Narodowego Gór Stołowych, oraz badania z użyciem specjali-
stycznego sprzętu w postaci stacjonarnych i mobilnych detekto-
rów ultradźwiękowych pozwolą na wypełnienie luk i poszerze-
nie wiedzy na temat tutejszych ugrupowań nietoperzy i lokal-
nej struktury populacji. Zgromadzone materiały stanowić będą 
istotne źródło wiedzy na etapie tworzenia i wdrażania działań 
ochronnych realizowanych na terenie Parku Narodowego Gór 
Stołowych.

Realizacja projektu planowana jest w dwóch etapach,  
z których pierwszy obejmował zakup sprzętu niezbędnego do 
jego właściwego wykonania oraz wstępne rozpoznanie terenu 
na potrzeby szczegółowego rozplanowania kolejnych etapów 
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monitoringu, w tym wyznaczenie stałych powierzchni monitoringowych i transek-
tów, na których rejestrowana będzie aktywność nietoperzy.

Wstępne badania nietoperzy Parku Narodowego Gór Stołowych prowadzono 
w okresie od lipca do listopada, przy zastosowaniu 2 technik monitoringu opartych 
na rejestracji głosów emitowanych przez nietoperze, przy pomocy detektorów ultra-
sonicznych.

1. Badania detektorowe prowadzono wzdłuż 10. liniowych transektów o dłu-
gości do kilku kilometrów, wyznaczonych na terenie Parku, wzdłuż których 
rejestrowano obecność nietoperzy. Rejestrację prowadzono w systemie 
ciągłym wzdłuż transektów, przy użyciu detektora Echo Meter EM3 Bat 
Detector (Wildlife Acoustic Inc.) w czasie pieszych kontroli. Dla uzyskania 
odpowiednio dużej próby przeprowadzono trzykrotne kontrole na każdym 
z wyznaczonych transektów.

2. Dodatkowo w granicach parku narodowego wyznaczono 18 stacjonar-
nych stanowisk monitoringowych. Na każdym ze stanowisk rozwieszano 
na okres 3 dni rejestrator stacjonarny Petterson D-500 (Pettersson Electro-
nic AB), umożliwiający całonocny, punktowy monitoring aktywności nieto- 
perzy.

Zarejestrowane nagrania, w zależności od grupy, długości i charakteru zareje-
strowanej sekwencji głosów, umożliwiły w dalszej kolejności przypisanie dźwięków 
emitowanych przez nietoperze do określonego gatunku lub np. bliźniaczych grup 
gatunków. 

Do analizy zarejestrowanych nagrań wykorzystano program BatSound Stan-
dard – Sound Analysis (ver. 3.31). Identyfikację poszczególnych gatunków i/lub 
grup gatunków, na podstawie zapisanych sygnałów echolokacyjnych, oparto na do-
stępnej literaturze specjalistycznej (Rus 2012, Middleton i in. 2014, Barataud 2015).  
W przypadku przedstawicieli nocków, mroczków i borowców szczegółowa identy-
fikacja przeprowadzona została w przypadku zarejestrowania odpowiedniej jako-
ści sygnałów echolokacyjnych, pozwalających na przeprowadzenie szczegółowych 
analiz i pomiarów. W przypadku słabej jakości sygnałów bądź nagrań „zanieczysz-
czonych” nadmiernym szumem bądź dźwiękami emitowanymi przez szarańczaki, 
uniemożliwiającymi dokładny pomiar sygnałów echolokacyjnych identyfikację 
ograniczono do poziomu rodziny lub grupy gatunków.

Wyniki wstępnego monitoringu przeprowadzonego w okresie letnio-jesien-
nym 2018 r. potwierdziły obecność większości gatunków wykazanych dotychczas 
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z terenu Parku Narodowego Gór Stołowych i jego otuliny (za wyjątkiem nocka 
łydkowłosego Myotis dasycneme).

Na szczególną uwagę zasługuje wykazanie obecności podkowca małego Rhi-
nolophus hipposideros, zarejestrowanego na 3 stanowiskach monitoringowych.  
Są to pierwsze potwierdzone obserwacje tego gatunku w granicach Parku. Jednym 
z gatunków nietoperzy najliczniej i jednocześnie najczęściej rejestrowanych w la-
sach w czasie wstępnego monitoringu był mopek zachodni Barbastella barbastellus, 
jeden z kilku krajowych nietoperzy umieszczonych w załączniku II Dyrektywy Siedli-
skowej. Spośród krajowych przedstawicieli karlików Pipistrellus, tylko jeden gatunek 
był stosunkowo regularnie notowany w granicach Parku – karlik malutki P. pipistre-
llus. Pozostali dwaj przedstawiciele rodzaju: karlik drobny P. pygmaeus i karlik więk-
szy P. nathusii, rejestrowani byli jedynie sporadycznie, gównie w obrębie terenów 
podmokłych i torfowisk oraz w sąsiedztwie zbiorników wodnych. Przedstawiciele 
mroczków reprezentowani byli przez 3 gatunki: mroczka późnego Eptesicus seroti-
nus, mroczka pozłocistego E. nilssonii i mroczka posrebrzanego Vespertilio murinus. 
Na kilkunastu stanowiskach odnotowano również obecność borowca wielkiego 
Nyctalus noctula. Do najliczniej notowanej grupy Parku należą przedstawiciele noc-
ków Myotis, reprezentowani przez kilka gatunków, w tym nocka dużego M. myotis, 
nocka rudego M. daubentonii, nocka Natterera M. nattereri, nocka wąsatka M. my-
stacinus czy nocka Brandta M. brandtii. Ponadto, część zarejestrowanych sygnałów 
echolokacyjnych, zgodnie z kryteriami identyfikacyjnymi prezentowanymi przez Ba-
ratauda (2015), może wskazywać na obecność na terenie Parku 3 kolejnych przed-
stawicieli tej grupy, w tym rzadkiego nocka Bechsteina M. bechsteinii, czy też nocka 
orzęsionego M. emarginatus i/lub nocka Alkatoe M. alcathoe, których jednoznacz-
na i pewna identyfikacja na postawie rejestrowanych głosów może być utrudniona. 
Sygnały echolokacyjne gacków Plecotus, rejestrowane były sporadycznie, jednak 
w większości przypadków nie klasyfikowane do gatunku. Niemniej dotychczas na 
terenie parku potwierdzono obecność jedynie gacka brunatnego Plecotus auritus.

Dalsze szczegółowe badania nietoperzy Parku Narodowego Gór Stołowych, 
prócz przeprowadzonych na etapie I wstępnych metod opartych o rejestrację gło-
sów, uzupełnione zostaną o odłowy w sieci i kontrolę potencjalnych schronień, 
pozwalających na szczegółową identyfikację gatunków bliźniaczych i trudnych do 
oznaczenia na podstawie emitowanych głosów.

Tym samym badania pozwolą na dokładne rozpoznanie i uzupełnienie stanu 
wiedzy na temat liczby tutejszych gatunków, jak i ocenę względnej częstości wy-
stępowania oraz wykorzystania poszczególnych typów siedlisk (szczególnie leśnych) 
przez nietoperze.
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Ryc. 1.  
Zarejestrowane sygnały 

echolokacyjne podkowca 
małego i mopka przy 

Trzmielowej Jamie

Ryc. 2.  
 Zarejestrowane sygnały 

echolokacyjne podkowca 
małego na stanowisku 

monitoringowym „Pięć stawów”

Ryc. 3.  
Zarejestrowane sygnały 

echolokacyjne nocka 
orzęsionego przy Czeskiej Łące
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Temat projektu
Inwentaryzacja północno- 
-zachodnich ścian Szczelińca 
Wielkiego – numeryczny  
model 3D

Słowa kluczowe
model 3D, mietlica skalna, 
jastrzębiec rurkokwiatowy, 
Szczeliniec Wielki 

Termin realizacji
2017 r.

Koszt ogółem
166 050 PLN,  
w tym dotacja z funduszu 
leśnego – 166 050 PLN 

Inwentaryzacja północno-zachodnich ścian 
Szczelińca Wielkiego – numeryczny model 3D
GisPro Sp. z o.o., Szczecin

OPIS PROJEKTU

Zakres opracowania obejmował północno – zachodnie ściany 
Szczelińca Wielkiego położonego w Parku Narodowym Gór Sto-
łowych. Do opracowania wykorzystano naziemny skaner lasero-
wy (TLS) Riegl VZ-400: 

•	 bezpieczny dla oczu laser klasy 1 
•	 zasięg do 600 m 
•	 pole widzenia 100° x 360° 
•	 pozyskiwanie danych z prędkością do 122,000 jedn./sek 
•	 dokładność: 5 mm 
•	 precyzja: 3 mm 

oraz złożony na zamówienie, czterowirnikowy, bezzałogo-
wy system latający X4EVO z kamerą Sony A6000 (liczba pikseli 
24 Mpix, rozdzielczość 6000 x 4000 pikseli, matryca CMOS, 
minimalny czas naświetlania 1/4000 s, zamontowany obiek-
tyw 35 mm, jednostka przysłony f/4). Dodatkowo do wyko-
nania zdjęć naziemnych posłużył pełnoklatkowy aparat Nikon 
D600 (liczba pikseli 24 Mpix, rozdzielczość 6016 x 4016, ma-
tryca CMOS, minimalny czas naświetlania 1/4000 s, obiektyw  
14 mm, jednostka przysłony f/4). Pomiar osnowy fotograme-
trycznej zrealizowany został z wykorzystaniem odbiornika GNSS 
– RTK TRIMBLE R6 (obsługiwane systemy GPS, GLONASS, SBAS, 
Galileo oraz BeiDou, ilość obsługiwanych kanałów 220, dokład-
ność pozioma do 8 mm, dokładność pionowa do 15 mm).

Prace terenowe przeprowadzone zostały w październiku 
roku 2017. W tym czasie zrealizowano: 

•	 skanowanie ścian Szczelińca Wielkiego u ich podstawy 
oraz na tarasach widokowych według zaplanowanego 
zakresu;

•	 szereg misji bezzałogowym systemem latającym X4EVO 
z kamerą ustawioną pod kątem 45º, 60º, 70º, 90º;

Park Narodowy Gór Stołowych
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Ryc. 1.  
Szkic lokalizacji stanowisk 

naziemnego skanera laserowego 
wykorzystanych do opracowania 
modelu 3D Szczelińca Wielkiego 

Ryc. 2.  
 Jedno ze zdjęć wykonanych 
za pomocą bezzałogowego 

systemu latającego z widoczną 
osnową fotogrametryczną tzw. 

fotopunkty
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•	 stabilizację oraz pomiar osnowy fotogrametrycznej w celu zgeoreferowania 
opracowywanego modelu odbiornikiem GNSS – RTK marki TRIMBLE R6;

•	 zdjęcia naziemne wzdłuż ścian w opracowywanej części Szczelińca Wielkiego. 

Chmury punktów powstałe w wyniku opracowania zdjęć z bezzałogowego 
systemu latającego, zdjęć naziemnych oraz pomiarów naziemnym skanerem lasero-
wym zintegrowano, a następnie wprowadzono osnowę fotogrametryczną, czyli tzw. 
fotopunkty. Na całe opracowanie składały się 21 fotopunkty rozlokowane równo-
miernie na całym zakresie opracowania. Ich wykorzystanie pozwoliło na dokładną 
georeferencję opracowywanej chmury punktów do Państwowego Układu Współ-
rzędnych Geodezyjnych 2000 (PL-2000 strefa 6). Pomiar na każdym z punktów był 
wykonywany podwójne (z utratą sygnału), tak aby przy późniejszym opracowywa-
niu możliwe było weryfikowanie poprawności pomiaru. 

Tabela 1. Wykaz pomierzonych fotopunktów z ilością widocznych satelitów oraz czasem pomiaru 

Id X Y H 
Ilość  

satelitów 
Czas  

pomiaru 

Foto01 5595745.642 6382266.582 882.601 10 30 

Foto02 5595751.973 6382262.597 880.587 9 30 

Foto03 5595762.063 6382259.047 871.874 11 30 

Foto04 5595761.781 6382250.259 874.126 9 30 

Foto05 5595766.569 6382227.918 871.546 11 30 

Foto06 5595771.888 6382200.428 873.859 12 30 

Foto07 5595642.060 6382041.170 876.395 9 30 

Foto08 5595594.902 6381998.602 871.957 13 30 

Foto09 5595590.011 6382049.811 891.953 17 30 

Foto10 5595628.832 6382054.351 893.838 17 30 

Foto11 5595660.491 6382062.877 892.929 17 30 

Foto12 5595698.739 6382107.219 893.505 16 30 

Foto13 5595726.967 6382117.032 895.079 15 30 

Foto14 5595742.538 6382264.494 897.488 17 30 

Foto15 5595754.608 6382240.212 898.620 15 30 

Foto16 5595740.167 6382209.631 902.325 13 30 

Foto17 5595726.187 6382188.366 901.981 13 30 

Foto18 5595740.409 6382135.194 895.713 16 30 
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Foto19 5595733.162 6382155.779 896.366 15 30 

Foto20 5595752.122 6382181.772 896.930 14 30 

Foto21 5595750.045 6382172.618 897.394 14 30 

Opracowany model może zostać zaimportowany na serwer, dzięki czemu bę-
dzie można swobodnie przeglądać go w sieci. Aplikacja przygotowana do jego 
wyświetlania umożliwia wykonanie różnego rodzaju pomiarów (odległości, pola po-
wierzchni itp.), stworzenia profili lub oznaczenia interesujących miejsc, a następnie 
wyeksportowanie ich wszystkich w szeregu formatów np. .dxf do dalszych analiz. 

Ryc. 3. Numeryczny model 3D północno-zachodnich ścian Szczelińca Wielkiego

W efekcie opracowania powstał kolorowy, zgeoreferowany oraz charakteryzu-
jący się wysoką dokładnością numeryczny model 3D północno-zachodnich ścian 
Szczelińca Wielkiego. W przekazanych danych zawarte zostały zdjęcia wykonane  
z bezzałogowego systemu latającego w formatach .jpeg oraz .tiff, zdjęcia naziemne 
w formatach .jpeg oraz .tiff, skany z naziemnego skaningu laserowego w formatach 
.xyz oraz .ptx, model 3d w formacie .ply, ortoobraz wygenerowany z chmury punk-
tów o wielkości piksela równej 2 cm oraz pozostałe dane zgodnie z umową. 

PUBLIKACJE PREZENTUJĄCE WYNIKI PROJEKTU

Szalast G., Strzeliński P., Sugiero D. 2018. Tworzenie numerycznego modelu 3D Szczeliń-
ca Wielkiego na potrzeby inwentaryzacji roślinności naskalnej w Parku Narodowym 
Gór Stołowych. Przegląd Leśniczy, 28(10): 29–31.
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Temat projektu
Inwentaryzacja przyrodnicza 
północno-zachodnich ścian 
Szczelińca Wielkiego – 
rozpoznanie i oznaczenie  
flory skalnej

Słowa kluczowe
mietlica skalna Agrostis 
rupestris All., jastrzębiec 
alpejski Hieracium alpinum L., 
rośliny naczyniowe, mszaki, 
lichenobioty, Szczeliniec Wielki

Termin realizacji
2017 r.

Koszt ogółem
30 924,92 PLN,  
w tym dotacja z funduszu 
leśnego – 30 924,92 PLN

Inwentaryzacja przyrodnicza  
północno-zachodnich ścian Szczelińca Wielkiego  
– rozpoznanie i oznaczenie flory skalnej
Grzegorz Wójcik

OPIS PROJEKTU

Celem prowadzonych na północnych i północno-zachodnich 
ścianach Szczelińca Wielkiego badań było dokładne zinwenta-
ryzowanie rozmieszczenia dwóch gatunków subalpejskich – ja-
strzębca rurkokwiatowego i mietlicy skalnej, zebranie materia-
łu do dalszych badań fitosocjologiczno-geobotanicznych tych 
dwóch gatunków. Również określenie i oznaczenie flory (rośliny 
naczyniowe, mszaki) i lichenobioty rosnącej na skałach piaskow-
cowych. 

Prace badawcze rozpoczęto dnia 18 września 2017 r. roz-
poczynając od strony północnej w rejonie skały Mamut i w ko-
lejnych dniach przesuwając się w kierunku zachodnim, aż do 
rejonu szlaku wejściowego na Szczeliniec Wielki. Licząc odle-
głość wzdłuż krawędzi stoliwa stanowi to 420 m (Ryc. 1). 

Ryc. 1. Północna i północno zachodnia krawędź Szczelińca Wielkiego (obszar 
badań zaznaczony czerwoną linią)
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Badania prowadzono z użyciem sprzętu wspinaczkowego. Stanowiska zjaz-
dowe zakładano wzdłuż krawędzi, w odległościach od siebie od 3 m do 10 m, 
w zależności od ukształtowania ścian skalnych, a co za tym idzie z obecnością 
gatunków roślin naczyniowych, mszaków i porostów oraz od lokalnych możliwo-
ści umożliwiających założenie stanowiska. Pionowa maksymalna długość zjazdu 
wynosiła około 30 m. Całość badań terenowych objęła 9 sesji, które odbywały 
się od 18 września do 23 listopada. Pierwsza sesja badawczych prac terenowych 
odbyła się w dniach 18–20 września 2017 r. W tym okresie założono 12 stano-
wisk zjazdowych i wykonano tyleż samo zjazdów badawczych. Prace badawcze, 
wraz z przygotowaniem stanowisk zjazdowych i samymi zjazdami oraz wstępnym 
uporządkowaniem zebranego materiału, zajęły łącznie 36 godzin. W drugiej sesji 
badawczych prac terenowych, która odbyła się w dniach 26–29 września 2017 r., 
założono 15 stanowisk zjazdowych i wykonano tyleż samo zjazdów badawczych. 
Prace badawcze, wraz z przygotowaniem stanowisk zjazdowych i samymi zjazdami 
oraz wstępnym uporządkowaniem zebranego materiału, zajęły łącznie 43 godziny. 
Trzecia sesja badawczych prac terenowych odbyła się w dniach 4–6 października 
2017 r. W tym okresie założono 9 stanowisk zjazdowych i wykonano tyleż samo 
zjazdów badawczych. Prace badawcze, wraz z przygotowaniem stanowisk zjazdo-
wych i samymi zjazdami oraz wstępnym uporządkowaniem zebranego materiału, 
zajęły łącznie 36 godzin. W czwartej sesji badawczych prac terenowych, która od-
była się w dniach 10–13 października 2017 r. założono 14 stanowisk zjazdowych  
i wykonano tyleż samo zjazdów badawczych. Prace badawcze, wraz z przygotowa-
niem stanowisk zjazdowych i samymi zjazdami oraz wstępnym uporządkowaniem 
zebranego materiału, zajęły łącznie 42 godziny. W piątej sesji badawczych prac 
terenowych, która odbyła się w dniach 18–21 października 2017 r. założono 15 sta-
nowisk zjazdowych i wykonano tyleż samo zjazdów badawczych. Prace badawcze, 
wraz z przygotowaniem stanowisk zjazdowych i samymi zjazdami oraz wstępnym 
uporządkowaniem zebranego materiału, zajęły łącznie 45 godzin. W szóstej sesji 
badawczych prac terenowych, która odbyła się w dniach 27–30 października 2017 r.  
założono 18 stanowisk zjazdowych i wykonano tyleż samo zjazdów badawczych. 
Prace badawcze, wraz z przygotowaniem stanowisk zjazdowych i samymi zjazdami 
oraz wstępnym uporządkowaniem zebranego materiału, zajęły łącznie 48 godzin. 
Siódma sesja badawczych prac terenowych odbyła się w dniach 6–8 listopada 2017 
r. Założono 15 stanowisk zjazdowych i wykonano tyleż samo zjazdów badawczych. 
Prace badawcze, wraz z przygotowaniem stanowisk zjazdowych i samymi zjazdami 
oraz wstępnym uporządkowaniem zebranego materiału, zajęły łącznie 34 godziny. 
Ósma sesja badawczych prac terenowych odbyła się w dniach 14–17 listopada 2017 r.  
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Założono 14 stanowisk zjazdowych i wykonano tyleż samo zjazdów badawczych. 
Prace badawcze, wraz z przygotowaniem stanowisk zjazdowych i samymi zjazdami 
oraz wstępnym uporządkowaniem zebranego materiału, zajęły łącznie 45 godzin. 
Ostatnia sesja badawczych prac terenowych odbyła się w dniach 21–23 listopada 
2017 r. Założono 16 stanowisk zjazdowych i wykonano tyleż samo zjazdów badaw-
czych. Prace badawcze, wraz z przygotowaniem stanowisk zjazdowych i samymi 
zjazdami oraz wstępnym uporządkowaniem zebranego materiału, zajęły łącznie  
34 godziny. 

Pierwszy etap prowadzonych badań na północnych i północno-zachodnich 
ścianach Szczelińca Wielkiego zajął łącznie 363 godziny. Obejmował on badania 
czysto terenowe wraz z uporządkowaniem zebranego materiału oraz wstępnym 
opracowaniem zebranych danych. Druga część badań – prace kameralne – obejmu-
je oznaczanie zebranego materiału roślin naczyniowych, mszaków i porostów oraz 
przeprowadzenie analiz i opracowanie wniosków. Stanowiska szczególnie cennych 
gatunków zostaną naniesione na model północnych ścian. Końcowym etapem bę-
dzie przygotowanie zebranego materiału pod kątem jego publikacji w czasopiśmie 
naukowym.

PUBLIKACJE PREZENTUJĄCE WYNIKI PROJEKTU

Kossowska M., Wójcik G. (2019). Porosty na północnych ścianach skalnych Szczelińca 
Wielkiego (Góry Stołowe, Sudety Środkowe). T. 22 „Przyroda Sudetów” (w druku).

123



Park Narodowy Gór Stołowych

Temat projektu
Monitoring wpływu stanu 
hydrologicznego Czerwonej 
Wody na zmiany w biomasie 
drzew i drzewostanów

Słowa kluczowe
biometria drzew, drzewa 
modelowe, klasy Krafta

Termin realizacji
2017–2018 r.

Koszt ogółem
421 668,78 PLN,  
w tym dotacja z funduszu 
leśnego – 382 670,40 PLN

Monitoring wpływu stanu hydrologicznego 
Czerwonej Wody na zmiany w biomasie drzew  
i drzewostanów
Paweł Strzeliński – Zakład Urządzania Lasu, Uniwersytet Przyrodniczy  

w Poznaniu,
Mieczysław Turski, Tomasz Andrzejewski – Zakład Dendrometrii  

i Produkcyjności Lasu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Piotr Gontowicz – student Wydziału Leśnego, Uniwersytet Przyrodniczy  

w Poznaniu

OPIS PROJEKTU

Celem pracy było założenie systemu monitoringu wpływu pla-
nowanej renaturyzacji potoku Czerwona Woda i stanu hydrolo-
gicznego na zmiany w biomasie drzew i drzewostanów w zlewni 
tego potoku. Wyniki tego monitoringu będą wykorzystane do 
oceny wpływu planowanej renaturyzacji potoku na ekosyste-
my leśne w zlewni, w kontekście przyrostu biomasy drzewnej,  
a w konsekwencji do oszacowania i oceny możliwości zwiększa-
nia pochłaniania CO2 i retencji węgla. 

Przyjęto założenie, że monitoring obejmie przede wszyst-
kim drzewostany świerkowe, które stanowią ok. 80% pow. 
leśnej Parku Narodowego Gór Stołowych. Wielkość powierzch-
ni (kołowe, od 300 do 500 m2) zostanie dostosowana do za-
gęszczenia drzew (min. 21 drzew na powierzchni). Powierzchnie 
będą zlokalizowane w transektach wzdłuż Czerwonej Wody. Me-
tody pomiarowe zostały oparte głównie na metodyce przyję-
tej w projekcie REMBIOFOR (Teledetekcyjne określanie biomasy 
drzewnej i zasobów węgla w lasach; nr BIOSTRATEG1/267755/4/
NCBR/2015). 

W efekcie przeprowadzonych w ramach projektu działań 
wytypowano sieć stałych powierzchni monitoringowych. Na 
powierzchniach tych wykonano szczegółowy pomiar wszystkich 
drzew metodami tradycyjnymi, a także metodą naziemnego 
skaningu laserowego oraz zdjęcia hemisferyczne. Pomiarami  
i obserwacjami tradycyjnymi objęto następujące cechy: 

•	 pierśnica wszystkich drzew z oznaczeniem ich gatunku, 
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•	 wysokość wszystkich drzew na powierzchniach kołowych oraz 20% drzew 
na powierzchniach prostokątnych, 

•	 wysokość osadzenia korony wszystkich drzew, 
•	 klasyfikacja biosocjalna (metodą Krafta) wszystkich drzew. 

Aby jak najlepiej odzwierciedlić wpływ warunków wodnych, przyjęto założe-
nie, że powierzchnie będą zlokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie cieku. Ze 
względu na duże zróżnicowanie rzeźby terenu, przyjęto kolejne założenie – aby 
powierzchnie były zakładane parami – po obu stronach cieku. Dokładną lokalizację 
poszczególnych powierzchni prezentuje rycina 1. 

Ryc. 1. Szczegółowa lokalizacja kołowych powierzchni badawczych, na tle podziału powierzchniowego 
Parku Narodowego Gór Stołowych

Do analizy zdjęć wykorzystano oprogramowanie Gap Light Analyzer (v. 2.0). 
W efekcie uzyskano następujące parametry charakteryzujące warunki świetlne na 
badanych powierzchniach: 

1. Ażurowość [%] 
2. LAI 4 Ring 
3. LAI 5 Ring 
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4. Promieniowanie [mol/m2/dzień] 
4.1. Bezpośrednie 
4.2. Pośrednie 
4.3. Całkowite 

5. Promieniowanie [%] 
5.1. Bezpośrednie 
5.2. Pośrednie 
5.3. Całkowite 

Do obliczeń LAI (Leaf Area Index – indeks powierzchni liściowej) wykorzy-
stano tzw. „LAI 4 Ring” (obliczany dla pierścienia zawartego pomiędzy zenitem  
a kątem 60° nad horyzontem) oraz „LAI 5 Ring” (dla kąta pomiędzy zenitem a 75° 
nad horyzontem). 

Dodatkowo, na wybranych powierzchniach, na drzewach modelowych (lub 
w ich sąsiedztwie) zamontowano aparaturę pomiarową: minirhizotrony (po 1 szt./
pow.), dendrometry (po 10 szt./pow.) oraz kamery hemisferyczne (po 10 szt./pow.). 

Zrealizowano wszystkie zaplanowane zadania, a potencjał naukowo-badaw-
czy zgromadzonych danych oraz zainstalowanego na powierzchniach badawczych 
sprzętu skłania zarówno do kontynuowania prac, jak i daje możliwość ich publiko-
wania w czasopismach naukowych. 

PUBLIKACJE PREZENTUJĄCE WYNIKI PROJEKTU

Strzeliński P. Turski M. 2019. Monitoring of spruce stands in the Czerwona Woda river 
catchment of the Góry Stołowe National Park. Folia Forestalia Polonica, Series A – 
Forestry, Vol. 61(1): 90–95.
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Temat projektu
Monitoring wpływu stanu 
hydrologicznego Kudowskiego 
Potoku na zmiany w biomasie 
drzew i drzewostanów

Słowa kluczowe
biometria drzew, drzewa 
modelowe, klasy Krafta

Termin realizacji
2018 r.

Koszt ogółem
93 730 PLN,  
w tym dotacja z funduszu 
leśnego – 93 730 PLN

Monitoring wpływu stanu hydrologicznego 
Kudowskiego Potoku na zmiany w biomasie 
drzew i drzewostanów
Paweł Strzeliński – Zakład Urządzania Lasu, Uniwersytet Przyrodniczy  

w Poznaniu
Mieczysław Turski, Tomasz Andrzejewski – Zakład Dendrometrii  

i Produkcyjności Lasu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Piotr Gontowicz – student Wydziału Leśnego, Uniwersytet Przyrodniczy  

w Poznaniu

OPIS PROJEKTU

Projekt ma na celu inwentaryzację biometryczną oraz rozpo-
znanie stanu biomasy drzew i drzewostanów, dającą podstawę 
naukową do dalszych badań związanych z rozpoznaniem i oce-
ną aktualnego stanu siedlisk przyrodniczych oraz badań hydro-
logicznych, zmierzających do poprawy warunków wodnych na 
terenie Parku Narodowego Gór Stołowych. Badania te są szcze-
gólnie ważne w związku z obserwowanym w ostatnich latach 
drastycznym obniżeniem się poziomu wód gruntowych i nasila-
jącym się zamieraniem drzewostanów świerkowych. 

W ramach przeprowadzonych badań uruchomiono moni-
toring na sieci 20 stałych powierzchni badawczych, które zo-
stały założone wzdłuż Kudowskiego Potoku. Podczas lokaliza-
cji powierzchni uwzględniono zmienność ekosystemów leśnych 
w tym obszarze. Zgodnie z założeniami, wyniki badań będą  
w przyszłości wykorzystane do oceny wpływu planowanej re-
naturyzacji wybranych potoków Parku na ekosystemy leśne  
w zlewni, w kontekście przyrostu biomasy drzewnej, a w konse-
kwencji do oszacowania i oceny możliwości zwiększania pochła-
niania CO2 i retencji węgla. 

W ramach realizacji projektu wyznaczono 10 powierzchni 
badawczych, kołowych o areale 0,04 ha. Przy ich zakładaniu 
kierowano się następującymi założeniami metodycznymi: 

•	 drzewostan na powierzchni musi być: 
– jednogatunkowy: świerk pospolity (Picea abies (L.) 

H. Karst), 
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– bez domieszek (dopuszczalne pojedyncze egzemplarze innych gatunków), 
– jednopiętrowy, 

•	 fizjonomia drzewostanu musi być reprezentatywna dla najbliższego oto-
czenia (głównie w zakresie zwarcia koron) 

•	 powierzchnia nie może być przecinana drogami 
•	 powierzchnia nie może być przecinana ciekami 
•	 na powierzchni nie mogą występować zbiorniki ani oczka wodne 
•	 na powierzchni powinno się znajdować minimum 21 drzew objętych po-

miarami (do tej puli nie wliczano drzew martwych, złomów i wywrotów). 

Aby jak najlepiej odzwierciedlić wpływ warunków wodnych w Kudowskim 
Potoku, przyjęto założenie, że powierzchnie będą zlokalizowane w bezpośrednim 
sąsiedztwie cieku. Ze względu na duże zróżnicowanie rzeźby terenu, przyjęto kolej-
ne założenie – aby powierzchnie były zakładane parami – po obu stronach cieku 
(podobne założenia zastosowano w odniesieniu do powierzchni zlokalizowanych 
wzdłuż Czerwonej Wody). Dokładną lokalizację poszczególnych powierzchni pre-
zentuje rycina 1. 

Ryc. 1. Szczegółowa lokalizacja kołowych powierzchni badawczych założonych wzdłuż Kudowskiego 
Potoku w 2018 roku, na tle podziału powierzchniowego Parku Narodowego Gór Stołowych

Na wszystkich powierzchniach badawczych wykonano pomiary tradycyjnymi 
metodami naziemnymi (z wykorzystaniem średnicomierzy oraz dalmierzy i wyso-
kościomierzy) na żywych, stojących drzewach. Pomiarami i obserwacjami objęto 
następujące cechy: 
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•	 pierśnica wszystkich drzew z oznaczeniem ich gatunku, 
•	 wysokość wszystkich drzew na powierzchniach kołowych oraz 20% drzew 

na powierzchniach prostokątnych, 
•	 wysokość osadzenia korony wszystkich drzew, 
•	 klasyfikacja biosocjalna (metodą Krafta) wszystkich drzew. 

Na każdej powierzchni wykonano również zdjęcia hemisferyczne, wykorzy-
stując do tego aparat cyfrowy typu SLR („lustrzanka”) – Canon EOS 5D (matryca 
12 MP), z obiektywem Sigma 8 mm F3,5 EX DG CIRCULAR FISHEYE. Do analizy 
zdjęć hemisferycznych wykorzystano oprogramowanie Gap Light Analyzer (v. 2.0). 
W efekcie uzyskano następujące parametry charakteryzujące warunki świetlne na 
badanych powierzchniach: 

1. Ażurowość [%] 
2. LAI 4 Ring 
3. LAI 5 Ring 
4. Promieniowanie [mol/m2/dzień] 

4.1. Bezpośrednie 
4.2. Pośrednie 
4.3. Całkowite 

5. Promieniowanie [%] 
5.1. Bezpośrednie 
5.2. Pośrednie 
5.3. Całkowite 

Do obliczeń LAI (Leaf Area Index – indeks powierzchni liściowej) wykorzy-
stano tzw. „LAI 4 Ring” (obliczany dla pierścienia zawartego pomiędzy zenitem  
a kątem 60° nad horyzontem) oraz „LAI 5 Ring” (dla kąta pomiędzy zenitem a 75° 
nad horyzontem). 

Na podstawie wykonanych na powierzchniach zdjęć hemisferycznych przepro-
wadzono analizy podstawowych parametrów związanych ze światłem docierającym 
do miejsca pomiaru (głównie LAI 4 Ring oraz LAI 5 Ring), a także wskazujące na pa-
rametry koron (głównie Ażurowość). Na każdej powierzchni wykonano jeden zestaw 
zdjęć, związanych ze środkiem powierzchni kołowej. Każdy zestaw zdjęć składał się 
z 9 punktów, w których była ustawiana kamera, a w każdym punkcie wykonano 
zdjęcia w 3 powtórzeniach. 
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Temat projektu
Inwentaryzacja przyrodnicza 
północno-zachodnich ścian 
Szczelińca Wielkiego w celu 
określenia miejsc występowania 
chronionych i rzadkich 
gatunków bezkręgowców 
związanych ze skałami 
piaskowcowymi

Słowa kluczowe
Szczeliniec Wielki, bezkręgowce, 
skoczogonki Collembola, Park 
Narodowy Gór Stołowych, 

Termin realizacji
2017 r.

Koszt ogółem
20 800 PLN,  
w tym dotacja z funduszu 
leśnego – 20 800 PLN

Inwentaryzacja przyrodnicza północno- 
zachodnich ścian Szczelińca Wielkiego w celu 
określenia miejsc występowania chronionych  
i rzadkich gatunków bezkręgowców związanych 
ze skałami piaskowcowymi
Adrian Smolis, Marcin Kadej – Pracownia Biologii Konserwatorskiej  

i Ochrony Bezkręgowców, Instytut Biologii Środowiskowej, Uniwersytet 
Wrocławski z – student Wydziału Leśnego, Uniwersytet Przyrodniczy  
w Poznaniu

OPIS PROJEKTU

Leżące na granicy Polski i Republiki Czeskiej Góry Stołowe są 
jedynymi na obszarze Sudetów oraz w naszym kraju, a także 
jednymi z nielicznych na kontynencie europejskim przykładem 
tzw. gór płytowych. W związku z bardzo charakterystyczną  
i jednocześnie niezwykle malowniczą budową, od dawna cie-
szą się ogromnym zainteresowaniem turystów i przyrodników 
różnych specjalności. Z powodu wyjątkowych w skali Polski  
i Europy wartości krajobrazowych i przyrodniczych zostały one 
na terenie Polski objęte w 1981 roku parkiem krajobrazowym, 
a następnie w 1993 r. utworzono na ich terenie park narodo-
wy. Najwyższym szczytem całego pasma Gór Stołowych jest 
leżący po polskiej stronie Szczeliniec Wielki o wysokości 919 m 
n.p.m., od którego charakterystycznej sylwetki pochodzi nota-
bene nazwa całego pasma. Z uwagi na jego wysokość, walory 
krajobrazowe oraz dzięki dobrze rozwiniętej infrastrukturze tu-
rystycznej, bez wątpienia należy on do najliczniej odwiedzanych 
obiektów w parku narodowym Gór Stołowych. Jednocześnie 
badania naukowe nad wieloma grupami organizmów wskazu-
ją, że Szczeliniec Wielki należy do najcenniejszych przyrodniczo 
fragmentów ww. parku narodowego (np. Szweykowski 1953, To-
bolewski 1955, Szweykowski i Tobolewski 1959, Baldy i Woźny 
1996). Przykładowo fauna skoczogonków (Collembola), jednej  
z grup szcześcionogów (Hexapoda = Insecta sensu lato), obej-
muje kilkadziesiąt gatunków, w tym szereg taksonów spotyka-
nych zazwyczaj lub wyłącznie w jaskiniach, wysokich górach, 

Park Narodowy Gór Stołowych
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strefie borealnej lub arktycznej (Smolis i Pomorski 1998). Ten unikalny zespół orga-
nizmów bytuje tu, biorąc pod uwagę niewielką wysokość i położenie geograficzne, 
dzięki specyficznemu mikroklimatowi wynikającemu m in. z obecności wysokich 
ścian piaskowcowych i głębokich, niekiedy kilkunastometrowych, rozpadlin skal-
nych. Mikroklimat ten charakteryzuje się wysoką wilgotnością względną oraz niską 
temperaturą, która nawet w miesiącach letnich nie przekracza 8–12°C (Tobolewski 
1955). 

Skoczogonki (Collembola) to najstarsze (ich dobrze zachowane skamieniało-
ści znane są z przed 400 mln lat), najszerzej rozpowszechnione (od strefy rów-
nikowej po bieguny włączając najdalej położone obszary Arktyki i Antarktydę), 
najliczniejsze (w lasach strefy umiarkowanej osiągają zagęszczenia rzędu kilku tys. 
osobników na dm3 gleby i ściółki) i jednocześnie jedne z najprymitywniejszych 
współczesnych sześcionogów (Hexapoda=Insecta sensu lato). Wraz z dwoma in-
nymi grupami – pierwogonkami (Protura) i widłogonkami (Diplura) łączone są  
w takson skrytoszczękich (Entognatha), który w przeciwieństwie do owadów (Insec-
ta sensu stricte) charakteryzuje się szczękami i żuwaczkami położonymi wewnątrz 
puszki głowowej. Najbardziej charakterystyczną cechą skoczogonków, jest umiejęt-
ność wykonywania skoków, dzięki zlokalizowanym po wentralnej stronie odwłoka 
strukturom, nazywanym widełkami skokowymi. Współcześnie fauna światowa tej 
grupy Hexapoda liczy ponad 8 000 gatunków (Bellinger i in. 2017), w tym od-
powiednio aż 3 000 i niemal 500 taksonów znanych jest z naszego kontynentu 
i kraju. Mimo niewielkich rozmiarów, zwykle w zakresie od 0, 2 mm do 2 mm, 
skoczogonki przez swoją wysoką liczebność, „wszechobecność” i odżywianie się 
przede wszystkim martwą materią organiczną, mają istotny wpływ na obieg mate-
rii, a w szczególności dla procesów dekompozycji i powstawania gleb. Dodatkowo 
skoczogonki zjadane są przez niektóre kręgowce i wiele grup bezkręgowców np. 
pająków, roztoczy, zaleszczotków, wijów i owadów. Przykładowo, występująca na 
Szczelińcu Wielkim Orchesella alticola Uzel, 1890 stanowi główny składnik pokarmu 
dla współwystępującego z nią reliktowego, arktyczno-alpejskiego i od niedawna 
chronionego w Polsce pająka Bathyphantes eumenis (L. Koch, 1879) (Rybak i Baldy 
2003). Collembola są zatem istotnym elementem większości ekosystemowych sieci 
troficznych, uczestnicząc ponadto w procesach dekompozycji i mikoryzy, czy jak 
pokazują ostatnie badania w rozrodzie roślin zarodnikowych (Rosentiel i in. 2012). 
Dzięki swojej powszechności, umiarkowanemu bogactwu gatunkowemu, wysokiej 
liczebności i znaczeniu dla prawidłowego funkcjonowania ekosystemów, należą do 
często wykorzystywanych bioindykatorów w badaniach środowisk glebowo-ściółko-

131



Park Narodowy Gór Stołowych

wych, mszarnych, czy ostatnio martwego drewna (Ponge i in. 2003, Sławska 2005, 
Greenslade 2007, Skarżyński i Piwnik 2016). 

W związku ze zwiększającą się z roku na rok presją turystyczną, obejmującą 
również postulat udostępnienia dla wspinaczki skałkowej północnych ścian Szcze-
lińca Wielkiego, zaistniała pilna potrzeba wykonania przyrodniczej inwentaryzacji 
tej części tego wyjątkowego obiektu. Do przeprowadzenia takiej analizy idealną 
grupą wydają się skoczogonki, co wynika z dostępności danych porównawczych 
pochodzących z wcześniejszych i stosunkowo niedawno prowadzonych badań, jak 
też z ich znaczenia bioindykacyjnego. Dodatkowo zamieszkują one mikrosiedliska 
(ściany piaskowcowe porośnięte porostami, wątrobowcami i mszakami; półki i ni-
sze skalne z inicjalnymi glebami; środowisko glebowo-ściółkowe u podstawy ścian 
skalnych), które w wypadku spełnienia powyższego postulatu zostaną poddane 
silnej presji mogącej doprowadzić nawet do ich zniszczenia poprzez mechaniczne 
starcie lub zadeptanie. W tym celu wykonano badania Collembola różnorodnych 
mikrosiedlisk na północnych ścianach Szczelińca Wielkiego.

Analizie poddano faunę skoczogonków trzech mikrosiedlisk: I – zbiorowiska 
porostów, wątrobowców i mszaków porastające pionowe ściany piaskowcowe; 
II – inicjalna gleba w niszach, szczelinach, rozpadlinach i na półkach skalnych;  
III – gleba i ściółka pod pionowymi ścianami piaskowcowymi. Próby pobierano 
łopatką, w miesiącach październik i listopad 2017 roku, w ilości ok. 0,25 litra. Łącz-
nie zebrano 120 prób, po 40 z każdego mikrosiedliska (fot. 1–9). Część prób I i II 
z wyżej położonych miejsc zebrano, używając drabiny teleskopowej (fot. 2). Współ-
rzędne geograficzne poboru każdej próby oznaczono przy pomocy odbiornika GPS 
Garmin GPSMAP 62s. Miejsca poboru prób starano się, w zależności od możliwości 
i dostępności, rozłożyć równomiernie wzdłuż północnych skłonów Szczelińca Wiel-
kiego. Wszystkie próby zebrane w terenie zostały przewiezione do laboratorium, 
gdzie poddano je ekstrakcji w aparatach Berlesa-Tullgrena. Okazy wypłoszone  
w wymienionych aparatach zostały najpierw zakonserwowane w 75% alkoholu,  
a następnie poddane wstępnej identyfikacji przy użyciu mikroskopu stereoskopo-
wego. Celem dokonania szczegółowego oznaczenia z wybranych okazów wykonano 
preparaty trwałe, które identyfikowano za pomocą mikroskopu z kontrastem fazo-
wym (Nikon eclipse E600), przy użyciu najbardziej aktualnej literatury przedmiotu. 
Dodatkowo, w trakcie poboru prób, skoczogonki występujące na ścianach skalnych 
łowiono ekshaustorem. Ponadto, w tych samych miejscach wykonywano dokumen-
tację fotograficzną współwystępujących z Collembola pająków oraz kosarzy, w tym 
kokonów i sieci pajęczych. Materiał dowodowy, w postaci preparatów i materiałów 
„mokrych” zdeponowano w kolekcji autorów niniejszego opracowania. Zdjęcia mi-
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krosiedlisk i bezkręgowców w „terenie” wykonano za pomocą aparatu fotograficz-
nego Lumix DMC-TS30A. Zdjęcia skoczogonków wykonano pod mikroskopem przy 
użyciu aparatu fotograficznego Nikon D5100. Do ich obróbki użyto zaś programów 
Camerapro i Adobe Photoshop CS3.

W trakcie badań odnotowano łącznie 60 gatunków skoczogonków. Najwię-
cej, 46 gatunków, co stanowi trzy czwarte stwierdzonych taksonów, znaleziono 
w próbach glebowo-ściółkowych pobranych u podstawy pionowych ścian. Mniej 
liczne i zbliżone pod względem liczby gatunków okazały się próby z dwóch pozo-
stałych mikrosiedlisk, tj. z naskalnych porostów, wątrobowców i mszaków oraz ze 
środowisk glebowych w niszach, szczelinach i z półek skalnych, gdzie odnotowano 
odpowiednio 36 i 34 taksony. Poszukiwania za pomocą ekshaustora pozwoliły na 
stwierdzenie tylko trzech gatunków Pogonognathellus flavescens (Tullbreg, 1871), 
Tomocerus minor (Lubbock, 1862) i Orchesella alticola Uzel, 1890, obecnych także 
we wszystkich ww. mikrosiedliskach. Uzyskany wynik, zważywszy na okres poboru 
prób ograniczony do dwóch miesięcy w jednym sezonie, należy uznać za więcej 
niż zadowalający. Przemawia za tym fakt, że w trakcie wcześniejszych badań z lat 
1996–1998, prowadzonych w częściach szczytowych oraz wewnętrznych Szczelińca 
Wielkiego i obejmujących większą gamę mikrosiedlisk, odnotowano „jedynie” 48 
gatunków Collembola (Smolis i Pomorski 1998). Fauna najwyższego szczytu Gór 
Stołowych została wzbogacona o kolejne 22 gatunki, dzięki czemu obejmuje aktu-
alnie 70 gatunków skoczogonków.

PUBLIKACJE PREZENTUJĄCE WYNIKI PROJEKTU

Smolis A., Kadej M. 2018. Skoczogonki (Collembola) północnych ścian Szczelińca Wielk-
iego w Parku Narodowym Gór Stołowych. Przyroda Sudetów t. 21, 83–98.
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Temat projektu
System Monitoringu ruchu 
turystycznego (SMrt) w Parku 
Narodowym Gór Stołowych

Słowa kluczowe
ruch turystyczny, monitoring, 
czujniki pyro-elektryczne, Park 
Narodowy Gór Stołowych

Termin realizacji
2016–2018 r.

Koszt ogółem
933 430 PLN,  
w tym dotacja z funduszu 
leśnego – 933 430 PLN

System Monitoringu ruchu turystycznego (SMrt) 
w Parku Narodowym Gór Stołowych
Mateusz Rogowski, Ilona Potocka – Katedra Turystyki i Rekreacji, 

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Bartosz Małek – Park Narodowy Gór Stołowych

OPIS PROJEKTU

Celem ogólnym badań była charakterystyka ruchu turystyczne-
go w Parku Narodowym Gór Stołowych w ujęciu jakościowym  
i ilościowym. Cele szczegółowe to:

•	 określenie natężenia i rozkładu przestrzenno-czaso-
wego ruchu turystycznego na szlakach pieszych z po-
działem na ruch wchodzący (IN), wychodzący (OUT) 
i jego natężenie (IN+OUT) w określonym przedziale 
czasowym,

•	 charakterystyka motywów, preferencji i zachowań 
wolnoczasowych turystów odwiedzających park naro-
dowy, 

•	 ustalenie wskaźników pojemności przepustowości szla-
ków pieszych 

•	 określenie zmienności wielkości ruchu turystycznego 
od różnych czynników dla potrzeb jego modelowania 
i prognozowania.

System Monitoringu ruchu turystycznego (SMrt) składa się 
z dwóch wzajemnie uzupełniających się segmentów:

1. system czujników pyro-elektrycznych zainstalowanych 
na wszystkich punktach wejściowych do parku narodo-
wego, na punktach wyjściowych na szlaki zlokalizowa-
nych wzdłuż „Drogi Stu Zakrętów” (DW 389) oraz na 
trasach turystycznych na Szczelińcu Wielkim i Błędnych 
Skałach; stanowi monitoring ilościowy zbierający dane 
o liczbie wejść (IN), wyjść (OUT) oraz przejść (IN+O-
UT) traktowanych jako obciążenie szlaków ruchem 
turystycznym w określonym ujęciu czasowym (godzi-
nowym, dziennym, tygodniowym, miesięcznym i rocz-
nym);
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2. badania sondażowe pośród turystów dotyczący motywów, preferencji  
i zachowań wolno-czasowych turystów odwiedzających park narodowy, 
dostarczające danych jakościowym charakteryzujących ruch turystyczny

3. badania preferencji krajobrazowych z wykorzystaniem eye-trackingu

Park Narodowy Gór Stołowych powstał w 19993 roku i jest położony w Sude-
tach Środkowych na terenie ziemi kłodzkiej przy granicy polsko-czeskiej. Góry Sto-
łowe charakteryzują się unikatowym w skali międzynarodowej krajobrazem związa-
nym z istniejącymi płaszczyznami zrównań i wznoszącymi się nad nimi, urwistymi 
ścianami. Unikalna rzeźba jest wzbogacona dużym nagromadzeniem rozmaitych 
form erozji piaskowców w postaci głębokich szczelin, labiryntów i blokowisk skal-
nych. Wszystko to decyduje do wysokiej popularności turystycznej tego obszaru 
dając podstawę do utworzenia systemu monitoringu ruchu turystycznego. 

Ilościowa charakterystyka ruchu turystycznego. Utworzenie w 2016 roku 
Systemu Monitoringu ruchu turystycznego (SMrt) / (ang. Monitoring System of 
tourist traffic – MStt) w Parku Narodowym Gór Stołowych (Rogowski, Małek 2016) 
pozwala na zbieranie danych ilościowych z czujników pyro-elektrycznych (Rogowski 
2017a, 2018a) i jakościowych z badań sondażowych, umożliwiających czasoprze-
strzenną charakterystykę ruchu turystycznego (Rogowski 2017b), z uwzględnieniem 
wejść (IN), wyjść (OUT) i przejść (IN+OUT), traktowanych jako obciążenie tras tu-
rystycznych. W 2017 roku Park Narodowy Gór Stołowych odwiedziło 847,5 tys. 
turystów, z czego 283 tys. odwiedziło Szczeliniec Wielki, a 231 tys. Błędne Skały. 
Najpopularniejszymi miesiącami tego roku były: lipiec (190,6 tys. turystów), sier-
pień (189,9 tys.) i maj (163,2 tys.), a najmniej popularnym – grudzień (8,1 tys.).  
W kolejnym roku liczba odwiedzających Park wzrosła o 25%, przekraczając wartość 
1 miliona osób, podobnie w przypadku najpopularniejszych atrakcji – Szczelińca 
Wielkiego i Błędnych Skał. 

Tabela 1. Roczne zestawienie liczby wejść do Parku Narodowego Gór Stołowych i głównych jego 
atrakcji

2016 (tys.)
(od 16.09)

2017 (tys.) 2018 (tys.)
Zmiana 

(2018/2017)

Park Narodowy Gór Stołowych 115,2 847,5 1 063,2 +25%

Szczeliniec Wielki 34,0 283,2 321,2 +14%

Błędne Skały, w tym:
– wjazd na parking Błędne Skały
– pieszo

30,4
22,1
8,3

231,2
180,9
50,3

302,3
236,7

65,6

+31%
+31%
+30%
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Skalne Grzyby 5,6 32,7 71,3 +125%

Wodospad Pośny 3,2 18,6 17,2 -8%

Narożnik 2,6 20,0 17,0 -15%

Radkowskie Skały 2,4 16,8 15,1 -10%

Fort Karola 1,4 8,1 8,0 +2%

Tabela 2. Roczne zestawienie obciążenia tras turystycznych na Szczelińcu Wielkim i Błędnych Skałach 

2016 (tys.)
(od 16.09)

2017 (tys.) 2018 (tys.)
Zmiana 

(2018/2017)

Szczeliniec Wielki 38,4 304,7 341,0 +12%

Błędne Skały 31,4 240,6 323,6 +34%

Dane ilościowe można porządkować w zależności od wybranego okresu ana-
lizy. Na rycinie 1 przedstawiono liczbę wejść do Parku Narodowego Gór Stołowych  
w poszczególnych miesiącach 2017 i 2018 roku, wraz z określeniem różnicy pomię-
dzy nimi. 

Ryc. 1. Zmienność liczby wejść do Parku Narodowego Gór Stołowych w miesiącach roku 2017 i 2018

Rycina 2 przedstawia dzienne wejścia do Parku w postaci wykresu skrzynko-
wego z podziałem na miesiące. 
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Ryc. 2. Dzienne wejścia do Parku Narodowego Gór Stołowych w 2018 roku 

Jakościowa charakterystyka ruchu turystycznego. Badania sondażowe pro-
wadzone wśród turystów dają szczegółową charakterystykę motywów, preferencji 
i zachowań wolno-czasowych, natomiast kolejne edycje dostarczają porównywal-
nych danych umożliwiających uchwycenie tendencji i zmienności w tych cechach. 
W ciągu trzech lat przebadano 1700 osób. W tabelach 3–5 przedstawiono główne 
wyniki w formie tabelarycznej. 

Tabela 3. Motywy przyjazdu turystów do Parku Narodowego Gór Stołowych

2016 2017
Różnica 

2017/2016
2018

Różnica 
2018/2017

Przeciętnie

Główny cel przyjazdu 

– wypoczynek
– poznanie przyrody  

nieożywionej
– uprawianie turystyki  

aktywnej
– leczenie/profilaktyka  

uzdrowiskowa

59%
21%
9%
3%

64%
19%
8%
3%

+5%
-2%
-1%
–

64%
21%
6%
2%

–
+2%
+2%
-1%

62%
20%

8%
3%
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Drugorzędny cel przyjazdu 

– poznanie przyrody  
nieożywionej

– poznanie przyrody  
ożywionej

– poznanie krajobrazu  
kulturowego

42%
26%
17%

65%
44%
27%

+23%
+18%
+10%

48%
39%
22%

-17%
-5%
-5%

52%
36%
22%

Tabela 4. Preferencje turystów odwiedzających Park Narodowy Gór Stołowych 

2016 2017
Różnica 

2017/2016
2018

Różnica 
2018/2017

Przeciętnie

Sposób dojazdu do regionu (zewnętrzna dostępność komunikacyjna)

– samochód
– połączenie autobusowe 
– połączenia kolejowe

77%
19%
4%

81%
9%

10%

+4%
-10%
+7%

75%
12%
7%

-6%
+3%
-3%

78%
13%
7%

Sposób dotarcia do granic parku (wewnętrzna dostępność komunikacyjna)

– samochód
– pieszo
– połączenia autobusowe

52%
30%
18%

45%
50%

5%

-7%
+20%
-13%

41%
29%
9%

-4%
-19%
+4%

46%
36%
11%

Długość pobytu

– 1 dzień
– 2–3 dni
– 4–7 dni
– > 7 dni

9%
24%
53%
13%

14%
33%
49%

3%

+5%
+9%
-4%

-10%

15%
42%
32%
11%

+1%
+9%
-17%
+8%

13%
33%
45%
9%

Okres pobytu

– wiosna
– lato
– jesień
– zima

45%
66%
22%
7%

33%
65%
28%
17%

-12%
-1%

+6%
+10%

33%
52%
44%
14%

–
-13%

+12%
-3%

37%
61%
31%
13%

Częstotliwość pobytu

– pierwszy raz
– kilka raz w roku
– raz w roku
– co kilka lat

50%
38%

7%
5%

46%
39%
12%
3%

-4%
+1%
+5%
-2%

54%
12%
13%
19%

+8%
-27%
+1%

+16%

50%
30%
11%
9%

W jakim towarzystwie

– z rodziną
– z małżonkiem/partnerem
– ze znajomymi
– z grupą zorganizowaną
– samotnie

43%
29%
22%
15%
3%

39%
33%
35%
11%
3%

-4%
+4%

+13%
-4 %

–

43%
34%
30%

8%
2%

+4%
+1%
-5%
-4%
-1%

42%
33%
29%
11%
3%

Rodzaj obiektu noclegowego

Park Narodowy Gór Stołowych

138



– kwatera prywatna
– pensjonat
– hotel
– schronisko turystyczne

29%
29%
15%
17%

22%
15%
19%
21%

-7%
-14%
+4%
+4%

36%
29%
32%
10%

+14%
+15%
+13%
-11%

29%
24%
22%
16%

Lokalizacji obiektu noclegowego

– Kudowa-Zdrój
– Karłów
– Duszniki-Zdrój
– Radków

31%
7%
9%
6%

34%
18%
10%
5%

+3%
+11%
+1%
-1%

37%
18%
12%
7%

+3%
–

+2%
+2%

34%
14%
10%
  6%

Odwiedzane atrakcje/ miejscowości w polskiej części regionu

– Szczeliniec Wielki
– Błędne Skały
– Kudowa-Zdrój
– Wambierzyce
– Skalne Grzyby
– Twierdza Kłodzka
– Kaplica Czaszek

70%
64%
18%
11%
  8%
  9%

4%

75%
54%
13%
  5%
  7%
  7%

4%

+5%
-10%
-5%
-6%
-1%
-2%
–

73%
62%
11%
8%
5%
4%

12%

-2%
+8%
-2%

+2%
-2%
-3%

+7%

73%
60%
14%
  8%
  7%
  7%
  7%

Odwiedzane atrakcje/ miejscowości w czeskiej części regionu

– Adršpašskoteplické skály
– Nachod
– Teplice nad Metuji
– Praga
– Broumovske Steny

34%
13%
12%
3%
5%

21%
12%
  8%
10%
7%

-13%
-1%
-4%

+7%
+2%

33%
13%
11%
11%
8%

+12%
+1%
+3%
+1%
+1%

29%
13%
10%
  8%
  7%

Tabela 5. Charakterystyka turystów odwiedzających Park Narodowy Gór Stołowych

2016 2017
Różnica 

2017/2016
2018

Różnica 
2018/2017

Przeciętnie

Pochodzenie

– dolnośląskie
– wielkopolskie
– śląskie
– łódzkie
– mazowieckie
– małopolskie

17%
12%
12%
11%
  8%
  8%

20%
28%
8%
9%

  7%
  5%

+3%
+16%

-4%
-2%
-1%
-3%

20%
22%
14%
6%

10%
8%

–
-6%

+6%
-3%

+3%
+3%

19%
21%
11%
  9%
  8%
  7%

Dane z monitoringu są przygotowane do wykorzystania w wielu aspektach:

•	 określenia wskaźników przepustowości tras turystycznych na Szczelińcu 
Wielkim i Błędnych Skałach, ze wskazaniem okresów ich przekroczenia 
(Rogowski 2019),

•	 utworzenia profilu turysty odwiedzającego Park w zależności od pocho-
dzenia, wieku, okresu i długości przyjazdu, celem dopasowania oferty tu-
rystycznej regionu,
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•	 modelowania oraz prognozowania wielkości i zmienności ruchu turystycz-
nego w kolejnych latach, dla potrzeb skutecznego zarządzania ruchem 
turystycznym i kreowania turystyki zrównoważonej. 

Preferencje krajobrazowe. Badając preferencje krajobrazowe można określić 
które cechy i elementy krajobrazu są przedmiotem zainteresowania obserwujące-
go i wpływają na pozytywną bądź negatywną jego ocenę. Swobodna obserwacja 
krajobrazu z punktu widokowego z wykorzystaniem urządzenia do badania ruchu 
gałki ocznej daje możliwość określenia fiksacji (skupień) wzroku oraz sakkad (ruchu 
gałki ocznej). 

Ryc. 3. Fiksacje wzroku dla panoramy ze Szczelińca Wielkiego

PUBLIKACJE PREZENTUJĄCE WYNIKI PROJEKTU

Rogowski M., Małek B. 2016. Monitoring ruchu turystycznego w Parku Narodowym 
Gór Stołowych – założenia projektu i wstępne wyniki, Turystyka i Rekreacji – Studia 
i Prace, 18, 79–97.

Rogowski M. 2017. Mountain hiking in the Stołowe Mountains National Park. Tourism 
27(2), 89–97

Rogowski M. 2018. System Monitoringu ruchu turystycznego (SMrt) w Parku Naro-
dowym Gór Stołowych dla potrzeb badań przestrzeni turystycznej. Prace i Studia 
Geograficzne, 63.3, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu War-
szawskiego, Warszawa, 153–172.

Żyto A., Rogowski M., Martyn M., Zwierz M., Uściński S. 2018. Współczesny turysta  
w Parku Narodowym Gór Stołowych. Współczesne problemy i kierunku badawcze  
w geografii. V, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Jagielloń-
ski, Kraków, 121–132.
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Rogowski M. 2017. System monitoringu ruchu turystycznego (SMrt) w Parku Narodo-
wym Gór Stołowych – założenia i wybrane wyniki, Studia i Materiały Centrum Edu-
kacji Przyrodniczo-Leśnej w Rogowie, 19, 52, 3, 158–165.

Rogowski M. 2018. Use of Monitoring System of Tourist Traffic (MSTT) in Stolowe Mts. 
National Park for Visitors description, Economics and Environment, 65, 87–98.

Rogowski M., Żyto A. 2018. Co turysta kulturowy robi w parku narodowym? Motywy 
i preferencje turystów kulturowych w Parku Narodowym Gór Stołowych, Turystyka 
Kulturowa, 4(28): 63–77.

Żyto A. Rogowski M. 2019. Struktura ruchu turystycznego na wybranych obszarach 
chronionych pogranicza polsko-czeskiego. Konkurencyjność usługi i turystyki na pol-
sko-czeskim pograniczu. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 123–132.

Rogowski M. 2019. Przepustowość szlaków turystycznych na Szczelińcu Wielkim i Błęd-
nych Skałach. Leśne Prace Badawcze, Vol. 80(2): 125–135.
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Długoterminowe badania ekosystemów leśnych 
w Kampinoskim Parku Narodowym na 52 stałych 
powierzchniach 
Anna Otręba, Marek Ferchmin, Mirosław Markowski – Kampinoski Park 

Narodowy
Danuta Czępińska-Kamińska, Marek Kondras – Katedra Nauk 

o Środowisku Glebowym, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego 
w Warszawie

Jerzy Solon – Zakład Geoekologii i Klimatologii, Instytut Geografi i 
i Przestrzennego Zagospodarowania PAN

Karol Torzewski – Katedra Ekologii, Biogeochemii i Ochrony Środowiska, 
Uniwersytet Wrocławski

Piotr Zaniewski – Samodzielny Zakład Botaniki Leśnej, Szkoła Główna 
Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

OPIS PROJEKTU

Celem badań było poznanie procesów zachodzących w zbioro-
wiskach roślinnych i w drzewostanach w powiązaniu z warunka-
mi glebowymi i sposobami ochrony. Cele szczegółowe to: 

– badania właściwości fi zycznych i chemicznych gleb 
mineralnych i organicznych w zależności od litologii, 
stosunków wodnych i roślinności;

– obserwacja trwałości zbiorowisk w powiązaniu z wa-
runkami siedliskowymi;

– obserwacja procesów fl uktuacyjnych i rejestracja od-
chyleń od stanu przeciętnego w obrębie kilku najbar-
dziej rozpowszechnionych typów zbiorowisk;

Kampinoski
Park Narodowy

ul. Tetmajera 38 05–080 Izabelin
tel. +48 (22) 722 60 01, +48 (22) 722 60 21, fax +48 (22) 722 65 60

e-mail: dyrekcja@kampinoski-pn.gov.pl, https://www.kampinoski-pn.gov.pl/

Temat projektu
Długoterminowe badania 
ekosystemów leśnych 
w Kampinoskim Parku 
Narodowym na 52 stałych 
powierzchniach 

Słowa kluczowe
procesy w zbiorowiskach 
roślinnych, badania 
długoterminowe, martwe 
drewno na terenach 
chronionych, Siedliskowy 
Indeks Glebowy

Termin realizacji
2012 i 2018 r.

Koszt ogółem
234 579 PLN, 
w tym dotacja z funduszu 
leśnego – 234 579 PLN

143



Kampinoski Park Narodowy

– rejestracja procesu regeneracji (w wypadku zbiorowisk leśnych z mło-
dym drzewostanem) i sukcesji wtórnej (w wypadku zbiorowisk nieleśnych)  
w powiązaniu z obszarami renaturalizacji warunków siedliskowych;

– poznanie przemian zasobów martwego drewna w zależności od typu  
i wieku drzewostanów oraz sposobu ochrony.

Badania były prowadzone na 52 stałych powierzchniach, rozmieszczonych 
skupiskowo w 11 obszarach położonych w Kampinoskim Parku Narodowym (Ryc. 
1). Obszary te, zwane kluczowymi, są ważne z uwagi na presję antropogeniczną, 
dynamikę warunków siedliskowych, sposób ochrony, ponadto są powiązane z punk-
tami monitoringu stosunków wodnych. W ramach tych obszarów wybrano fitoceno-
zy najbardziej reprezentatywne dla Kampinoskiego Parku Narodowego i założono 
powierzchnie kwadratowe o boku 20 m. Narożniki powierzchni trwale oznaczono 
przy pomocy metalowych rurek. 46 powierzchni reprezentuje zbiorowiska leśne  
o różnym stopniu wykształcenia, a 6 zbiorowiska nieleśne z sukcesją spontaniczną 
lub objęte ochroną czynną.

Ryc. 1 Rozmieszczenie powierzchni do badań długoterminowych w Kampinoskim Parku Narodowym

Pomiary rozpoczęto w latach 2001–2002 i kontynuowano w cyklach co ok.  
5 lat (w 2007, 2012 i 2019 r.). Objęły one badania gleb, roślinności i drzewostanów 
(od 2007 r.). W 2012 r. próbki gleb do analiz pobrano z profili, analogicznie do po-
przednich cykli badań, a od 2018 r. zmieniono metodę na pobór prób próbnikiem 
z czterech poziomów głębokości i z poziomów próchnicy nakładowej. W każdym 
cyklu badań wykonano analizy fizyko-chemicznych właściwości gleb (w 2012 r.  
w 265 próbkach, w 2018 r. w 289 próbkach) obejmujące skład granulometryczny, 
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odczyn gleby w H2O i KCl, zawartość CaCO3, kwasowość hydrolityczną, zawartość 
kationów wymiennych: Ca, Mg, K, N, azot ogólny i węgiel organiczny. Ponadto, 
w 2012 r. w 100 próbkach glebowych zbadano zawartość metali ciężkich: cynku, 
ołowiu, miedzi, kadmu i manganu, a w 2018 r. właściwości biochemiczne wyrażone 
aktywnością dehydrogenaz glebowych. Obliczono stosunek C/N, sumę zasadowych 
kationów wymiennych, pojemność sorpcyjną gleby, stopień wysycenia gleby katio-
nami o charakterze zasadowym, a w 2018 r. biologiczny wskaźnik żyzności gleb, 
zapas węgla organicznego i Siedliskowy Indeks Glebowy. 

Badania roślinności wykonano metodą zdjęć fitosocjologicznych, stosując 
12-stopniową skalę pokrycia. Do grupowaniu zdjęć fitosocjologicznych oraz porów-
nania zmian w roślinności zastosowano metody numeryczne – grupowanie hierar-
chiczne metodą Warda oraz algorytm UPGMA. Ponadto przeanalizowano zmiany 
wskaźników fitoindykacyjnych Ellenberga (L, T, K, F, R, N). Pomiary drzewostanów 
objęły drzewa żywe (d>7 cm) oraz drewno martwe stojące i leżące. Zmierzono pier-
śnice i wysokości drzew żywych, wyliczono pierśnicowe pole przekroju drzewosta-
nów. Drzewa martwe stojące traktowano analogicznie do żywych, a w przypadku 
kłód leżących (długość co najmniej 0,5 m, a grubość powyżej 5 cm) mierzono ich 
długość i średnicę w połowie długości. Analizy statystyczne wykonano przy pomo-
cy testów nieparametrycznych.

Występuje znaczna zmienność właściwości gleb w przestrzeni Kampinoskiego 
Parku Narodowego, której przyczyną są przede wszystkim warunki wodne determi-
nowane przez zróżnicowaną rzeźbę terenu i pochodne od nich zespoły organizmów 
żywych. Przynależność do typów gleb, wydzielonych według Klasyfikacji gleb le-
śnych Polski z 2000 r., przedstawia się następująco: arenosole (1 powierzchnia), 
gleby rdzawe (14), gleby bielicowe (10), gleby gruntowo-glejowe (11), gleby tor-
fowe (7), gleby murszowe (7), gleby murszowate (2). Siedliskowy Indeks Glebowy, 
który w sposób syntetyczny ujmuje szereg właściwości gleb, przyjął szeroki zakres 
wartości od 6 do 22., w glebach rdzawych i bielicowych wynosił średnio 11,4 i 12,2, 
zaś w glebach torfowych i murszowych 20,8 i 20,6. Uzyskane wyniki badań gleb 
wykazały utrzymywanie się zauważonych w poprzednich latach prawidłowości wła-
ściwości-fizyko chemicznych gleb. Pod względem zawartości metali ciężkich w 80% 
badanych próbek stwierdzono poziom naturalny wg wytycznych IUNG, a w 20% 
I stopień zanieczyszczenia gleb (głównie Cd), zaś w jednym przypadku II stopień 
zanieczyszczenia kadmem. 

Powierzchnie badawcze pozwalają śledzić zmiany zachodzące w dziesięciu 
głównych grupach roślinności. Są to następujące zbiorowiska leśne: ols porzeczko-
wy, łęg olszowo-jesionowy, grąd niski i typowy, grąd wysoki, dąbrowa świetlista, 
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bór świeży i mieszany, bór wilgotny. Wśród zbiorowisk nieleśnych wyróżniono gru-
pę szuwarów i torfowisk, łąk wilgotnych oraz muraw i wrzosowisk. 

Zbiorowiska olsu porzeczkowego Ribeso nigri-Alnetum są stabilne, na pod-
stawie wskaźników fitoindykacynych odnotowano niewielki wzrost uwilgotnienia 
siedliska. Nie stwierdzono tendencji do zaniku tego zbiorowiska na korzyść łęgów. 
Stabilne są również płaty grądów Tilio-Carpinetum, w których dominującym proce-
sem dynamicznym wydaje się być obecnie fluktuacja. Regresję odnotowano w przy-
padku płatów dąbrowy świetlistej Potentillo albae-Quercetum. Proces zmniejszania 
się udziału gatunków związanych z tym zbiorowiskiem zachodził stopniowo już od 
początku badań. Jak dotąd nie odnotowano większych zmian syndynamicznych  
w ich obrębie zbiorowiska borów świeżych i mieszanych ze związku Dicrano-Pinion. 
Jednak postępująca ekspansja dębu w obrębie pasów wydmowych Kampinoskie-
go Parku Narodowego może w przyszłości doprowadzić do przekształcenia borów 
świeżych w mieszane. W obrębie zbiorowisk leśnych kształtujących się na gruntach 
porolnych nie odnotowano w przeciągu 17 lat większych zmian. Powoli przebiega 
tu proces sukcesji wtórnej, zależny od gatunku panującego w drzewostanie oraz 
wilgotności i żyzności siedlisk. W części płatów roślinności zaliczonych do grupy 
szuwarów ze związku Magnocaricion i torfowisk z klasy Scheuchzerio-Caricetea ni-
grae nastąpiły duże zmiany związane z podtopieniami. W początkowym okresie 
badań monitorowane mokradłowe zbiorowiska nieleśne wykazywały tendencję 
do przekształcania się w zespół Salicetum pentandro-cinereae. W ostatnich latach 
w obrębie części monitorowanych fitocenoz nastąpiło zamarcie rozwijającego się 
uprzednio drzewostanu pod wpływem dłuższego okresu zalania powierzchni grun-
tu przez wody. 

W ujęciu ogólnym przeważały powierzchnie (28 z 52), na których zmiany skła-
du gatunkowego (bez uwzględnienia ilościowości gatunków) były na tyle niewiel-
kie, że wskaźniki podobieństwa tego parametru między rokiem 2001 a rokiem 
2018, mierzone współczynnikiem Kulczyńskiego, były wyższe od 0,6. Odnosi się to 
głównie do zbiorowisk leśnych położonych na północnym lub południowym pasie 
wydmowym. Natomiast południowy pas bagienny to domena zbiorowisk podle-
gających relatywnie dużym zmianom, co w rezultacie dało niskie podobieństwa 
składu gatunkowego między początkiem i końcem okresu analizy (w pięciu przy-
padkach wskaźnik osiągnął niższą wartość niż 0,4).

Przeanalizowano również charakterystyki fitoindykacyjne Ellenberga oraz 
kierunki ich zmian dla poszczególnych powierzchni i grup zbiorowisk roślinnych. 
Spadek wskaźnika świetlnego (L) odnotowano na powierzchniach borowych. Prze-
waga powierzchni ze wzrostem wartości wskaźnika wymagań temperaturowych 
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(T) dotyczyła w szczególności niektórych zbiorowisk siedlisk wilgotnych i mokrych,  
a mianowicie: zbiorowisk łęgowych ze związku Alno-Ulmion, zarastających krzewa-
mi zbiorowisk ze związku Magnocaricion, oraz kontynentalnego boru mieszanego 
wilgotnego Querco-Pinetum molinietosum. W przypadku wskaźnika kontynentali-
zmu (K) wszystkie kategorie zmian, tzn. jego wyraźny spadek, wyraźny wzrost, lub 
też niewielkie wahania jego wartości wystąpiły ze zbliżoną liczebnością, co świad-
czy o braku ogólnego wielkopowierzchniowego oddziaływania zewnętrznego, wy-
wołującego podobne efekty w różnych typach zbiorowisk. Powierzchnie, na których 
wyraźnie wzrosła rola gatunków o wyższych wymaganiach wilgotnościowych po-
nad dwukrotnie przewyższa powierzchnie, na których wartość wskaźnika spadła. 
Zjawiska tego nie można jednak łączyć z wielkopowierzchniowymi zmianami ma-
kroklimatu, lecz z lokalnymi zmianami siedlisk. Wydaje się jednak, że cztery terminy 
pomiarowe (16 lat) to jeszcze zbyt krótki okres dla szczegółowego ujęcia ogólnych 
procesów zmian we właściwościach ekologiczno-siedliskowych analizowanych po-
wierzchni i zbiorowisk roślinnych.

Na powierzchniach badawczych dominowały drzewostany sosnowe (19 po-
wierzchni) oraz olszowe (12 powierzchni), drzewostany dębowe oraz brzozowe sta-
nowiły 33% całości. Szeroki był również zakres wieku drzewostanów, od I do XI 
klasy wieku. Konsekwencją tego była duża zmienność wartości pierśnicowego pola 
przekroju (ppp) drzewostanów, które wahało się na poszczególnych powierzchniach 
(400 m2) od 0 do 2,9255 m2, przyjmując średnią wartość 1,2387 m2 (stan w 2018 r.).  
W przeciągu 11 lat (2007–2018) pierśnicowe pole przekroju wzrosło średnio  
o 6,7%. Jego spadek w tym okresie odnotowano na 10 powierzchniach spośród 
46 badanych. W 9 na 10 przypadków nastąpił on w wyniku procesów naturalnych 
– podtopień i wiatrołomu. Wykonanie cięć trzebieżowych na powierzchniach ob-
jętych ochroną czynną przyczyniało się z reguły do obniżenia ppp w pięcioletnim 
cyklu badań, lecz w kolejnym następował jego wzrost. Przeciętna zasobność mar-
twego drewna na przestrzeni 11 lat na badanych powierzchniach wzrosła o 54%  
i w 2018 r. wynosiła średnio 1,679 m3. Wzrost tego parametru odnotowano za-
równo w grupie powierzchni objętej ochronną czynną, jak i ścisłą, lecz jedynie  
w ochronie czynnej był on istotny statystycznie. 
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Temat projektu
Inwentaryzacja pachnicy 
dębowej i zgniotka 
cynobrowego w Kampinoskim 
Parku Narodowym

Słowa kluczowe
pachnica dębowa, zgniotek 
cynobrowy, Kampinoski Park 
Narodowy, faunistyka

Termin realizacji
2014–2015 r.

Koszt ogółem
98 991,18 PLN,  
w tym dotacja z funduszu 
leśnego – 98 991,18 PLN

Inwentaryzacja pachnicy dębowej i zgniotka 
cynobrowego w Kampinoskim Parku Narodowym
Dawid Marczak – Kampinoski Park Narodowy
Jakub Masiarz – Mazurski Park Krajobrazowy

OPIS PROJEKTU

Celem projektu było rozpoznanie stanowisk saproksylicznych 
gatunków objętych ochroną w ramach sieci Natura 2000 na 
obszarze Kampinoskiego Parku Narodowego.

Inwentaryzacja gatunków została przeprowadzona w opar-
ciu o metody nieinwazyjne, polegające na przeglądaniu odpo-
wiednich siedlisk oraz potwierdzaniu występowania gatunków, 
czy też w przypadku pachnicy dębowej, określaniu potencjal-
nych siedliski występowania w postaci niezasiedlonego próch-
nowiska. W przypadku zgniotka cynobrowego zastosowano me-
todykę zaproponowaną przez IOP PAN, opracowaną w ramach 
Państwowego Monitoringu Środowiska.

Pachnicy dębowej poszukiwano jako imago – w słoneczne 
dni, a także prowadzono poszukiwania form larwalnych w do-
stępnych próchnowiskach drzew liściastych – głównie dębów  
i lip. W przypadku poszukiwania larw delikatnie przeszukiwano 
próchno, tak aby nie zniszczyć innych organizmów zasiedlają-
cych tę niszę.

Zgniotka cynobrowego poszukiwano jako imago – zarów-
no w dzień, jak i w nocy, a także prowadzono poszukiwania 
form larwalnych na gatunkach drzew: sośnie, dębie i osice.  
W przypadku poszukiwania larw podważano tylko niewielki płat 
kory, który później przymocowywano na miejscu. Poszukiwania 
przerywano w przypadku znalezienia larw.

W ciągu dwóch lata badań zinwentaryzowano 4 populacje 
zgniotka cynobrowego oraz 138 drzew zasiedlonych przez pach-
nicę dębową. 
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Ryc. 1.  
Zgniotek cynobrowy  
Cucujus cinnaberinus

Ryc. 2.  
Pachnica dębowa  
Osmoderma eremita
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PUBLIKACJE PREZENTUJĄCE WYNIKI PROJEKTU

Marczak D. 2016. Zgniotek cynobrowy (Cucujus cinnaberinus (Scopoli, 1763)) w Kam-
pinoskim Parku Narodowym i uwagi do jego monitoringu. Studia i Materiały CEPL  
w Rogowie, 49A: 142–152.
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Temat projektu
Ocena stopnia naturalności 
wybranych drzewostanów 
Kampinoskiego Parku 
Narodowego w oparciu o faunę 
chrząszczy saproksylicznych

Słowa kluczowe
Coleoptera, saproxylic, 
Symphyta, Kampinoski 
 Park Narodowy, faunistyka, 
martwe drewno

Termin realizacji
2014–2017 r.

Koszt ogółem
425 785,11 PLN,  
w tym dotacja z funduszu 
leśnego – 425 785,11 PLN

Ocena stopnia naturalności wybranych 
drzewostanów Kampinoskiego Parku Narodowego 
w oparciu o faunę chrząszczy saproksylicznych
Dawid Marczak – Kampinoski Park Narodowy
Jakub Masiarz – Ekspertyzy Przyrodnicze
Jerzy Borowski – Katedra Ochrony Lasu i Ekologii, Szkoła Główna 

Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Radosław Mroczyński – Olsztyn
Andrzej Lasoń – Białystok
Roman Królik – Kluczbork
Andrzej Melke – Kalisz
Karol Komosiński – Katedra Zoologii, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski  

w Olsztynie

OPIS PROJEKTU

Celem badań było uzupełnienie luki w rozpoznaniu fauny sa-
proksylicznych chrząszczy i motyli oraz ocena naturalności drze-
wostanów w różnorodnych siedliskach leśnych Kampinoskiego 
Parku Narodowego. 

Prace prowadzono w głównych typach siedliskowych Pusz-
czy Kampinoskiej – borach (2014 r.), grądach (2015 r.), olsach 
(2016 r.) i łęgach (2017 r.). Każde siedlisko były badane w po-
wtórzeniu trzech powierzchni. 

Na każdej powierzchni badawczej wyeksponowane były 
pułapki barierowe IBL-2 (bez feromonu) w ilości dwóch sztuk 
(wywieszone w przestrzeni z dużym sąsiedztwem martwego 
drewna), pułapki barierowe typu IBL-5 w ilości 10 sztuk na po-
wierzchnię (wywieszone na pniach obumarłych drzew, drzewa 
były wybierane na różnym etapie zamierania) oraz pułapki typu 
Moericka, tzw. żółte miski podwieszane w piętrze podszytu  
w okolicy obumarłych drzew w ilości 3 sztuk. Pułapki były eks-
ponowane od początku kwietnia do końca lipca każdego roku, 
ze względu na okres najaktywniejszego pojawu chrząszczy sa-
proksylicznych. 

Dodatkowo na każdej z powierzchni badawczych oraz w ich 
bezpośrednim sąsiedztwie, reprezentującym to samo siedlisko, 
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prowadzony był (od kwietnia do sierpnia) zbiór chrząszczy. Zostały więc przeszu-
kane potencjalne mikrobiotopy ich rozwoju (obumierające drzewa, stojący posusz, 
złomy, próchniejące pniaki po ściętych drzewach, leżące na ziemi pnie i konary itp.). 
Zebrane zostały znalezione osobniki (larwy, poczwarki, imagines), a czasem również 
fragmenty żerowisk (dotyczy to zwłaszcza zespołu korników). 

Zbiory owadów uzupełnione były odłowami za pomocą czerpaka entomo-
logicznego, w porównywalnej liczbie na każdej z powierzchni badawczych. Prze-
szukiwane były również ściółka i warstwa mszysta. Gatunki charakterystyczne, 
szczególnie chronione, nie były odławiane, a ich obecność odnotowywano na miej-
scu. W przypadku stwierdzenia na badanym terenie grzybów nadrzewnych zasie-
dlonych przez chrząszcze zostały one pobrane w celu hodowli okazów.

W celu określenia jakości i ilości surowca, w którym rozwijają się gatunki sa-
proksyliczne, na powierzchniach badawczych zostały przeprowadzone pomiary za-
sobności martwego drewna. Ich przedmiotem była grubizna (≥7 cm) martwych 
drzew stojących, leżących, złomów, wykrotów, fragmentów konarów i pni, a także 
podziemnych części obumarłych drzew. Pomiary miąższości oparte były na meto-
dach dendrometrycznych. W przypadku drzew stojących miąższość obliczana zosta-
ła przy pomocy „Tablic miąższości drzew stojących” (tablice M. Czuraja). Pierśnice 
drzew były mierzone na krzyż (N-S, W-E) z dokładnością do 1 mm, za pomocą śred-
nicomierza. Pomiary wysokości drzew wykonane zostały przy użyciu wysokościo-
mierza. W przypadku drzew leżących zastosowany był wzór środkowego przekroju. 
Masa fragmentów pni i konarów została obliczona wzorem opisującym objętość 
stożka ściętego, uwzględniając średnicę początkową i końcową oraz długość mie-
rzonego fragmentu. 

W trackie badań, w każdym roku, dokonano zbioru 120 pojedynczych prób 
pułapkowych IBL-5, 24 pojedynczych prób pułapkowych IBL-2 oraz 36 pojedynczych 
prób pułapkowych pułapek Morickego. We wszystkich typach siedliskowych w pu-
łapki przegrodowe i ekranowe odłowiono 51 835 osobników należących do 1116 
gatunków reprezentujących 76 rodzin chrząszczy. Gatunki saproksyliczne były repre-
zentowane przez 46 764 osobniki z 694 gatunków. Najwięcej gatunków stwierdzono 
w grupie obligatoryjnych saproksylobiontów (321), mniej w grupie fakultatywnych 
saproksylobiontów (283) i najmniej w grupie gatunków wszędobylskich korzysta-
jących z martwego drewna okazjonalnie (90). W poszczególnych badanych siedli-
skach rozkład udziału procentowego odłowionych gatunków był podobny, z tym, że  
w borach najwięcej gatunków reprezentowało obligatoryjne saproksylobionty, nato-
miast w łęgach, olsach i grądach najwięcej gatunków reprezentowało fakultatywne 
saproksylobionty. Na wszystkich 13 powierzchniach badawczych grupę gatunków 
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wspólnych stanowiło 16 taksonów: Ampedus pomorum, Anomognathus cuspidatus, 
Bibloporus minutus, Cerylon ferrugineum, Cerylon histeroides, Colydium elongatum, 
Hylis olexai, Melanotus villosus, Micridium halidaii, Plegaderus caesus, Quedius scitus, 
Rhizophagus fenestralis, Saulcyella schmidtii, Tomoxia bucephala, Xyleborinus saxe-
senii i Xylophilus testaceus. Gatunki te można uznać za stałe elementy zgrupowań 
chrząszczy saproksylicznych Puszczy Kampinoskiej. W siedliskach borowych odło-
wiono 14 gatunków uznawanych za relikty lasów pierwotnych: Abraeus parvulus, 
Ampedus elegantulus, Colydium filiforme, Corticaria lapponica, Corticeus fasciatus, 
Cryptophagus quercinus, Ennearthron palmi, Gnorimus variabilis, Grynocharis oblon-
ga, Mycetophagus ater, Platylomalus complanatus, Prionychus melanarius, Tachyusi-
da gracilis i Xylophilus testaceus. W siedliskach grądowych odłowiono 17 gatunków 
uznawanych za relikty lasów pierwotnych: Abraeus parvulus, Ampedus elegantulus, 
Colydium filiforme, Corticaria lapponica, Corticeus fasciatus, Dermestoides sanguini-
collis, Gnorimus variabilis, Grynocharis oblonga, Hesperus rufipennis, Laemophloeus 
muticus, Leiestes seminiger, Mycetophagus ater, Mycetophagus decempunctatus, 
Phryganophilus auritus, Prionychus melanarius, Tachyusida gracilis i Xylophilus testa-
ceus. W siedliskach olsowych odłowiono 13 gatunków uznawanych za relikty lasów 
pierwotnych: Ampedus elegantulus, Colydium filiforme, Corticaria lapponica, Dicerca 
alni, Ennearthron palmi, Gasterocercus depressirostris, Gnorimus variabilis, Grynocharis 
oblonga, Hesperus rufipennis, Mycetophagus ater, Prionychus melanarius, Rhopaloce-
rus rondanii i Xylophilus testaceus. W siedliskach łęgowych odłowiono 10 gatunków 
uznawanych za relikty lasów pierwotnych: Ampedus elegantulus, Colydium filiforme, 
Corticaria lapponica, Dicerca alni, Ennearthron palmi, Grynocharis oblonga, Hesperus 
rufipennis, Mycetophagus ater, Prionychus melanarius i Xylophilus testaceus.
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Temat projektu
Ocena metod mechanicznego 
zwalczania czeremchy 
amerykańskiej w warunkach 
Kampinoskiego Parku 
Narodowego 

Słowa kluczowe
ograniczanie inwazyjnych 
gatunków drzewiastych, 
cięcie, obrączkowanie, grzyby 
wielkoowocnikowe

Termin realizacji
2015–2018 r.

Koszt ogółem
103 676 PLN,  
w tym dotacja z funduszu 
leśnego – 103 676 PLN

Ocena metod mechanicznego zwalczania 
czeremchy amerykańskiej w warunkach 
Kampinoskiego Parku Narodowego 
Anna Otręba – Kampinoski Park Narodowy
Katarzyna Marciszewska – Samodzielny Zakład Botaniki Leśnej, Szkoła 

Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Lidia Oktaba – Katedra Nauk o Środowisku Glebowym, Szkoła Główna 

Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Andrzej Szczepkowski – Katedra Ochrony Lasu i Ekologii, Szkoła Główna 

Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 

OPIS PROJEKTU

Eksperyment ma na celu odpowiedź na pytanie na ile technika 
i termin przeprowadzenia mechanicznego zabiegu mogą ogra-
niczyć siłę odroślową czeremchy amerykańskiej. Testowano trzy 
metody mechanicznego zwalczania: cięcie przy ziemi, cięcie na 
wysokości ok. 1m i obrączkowanie, zainicjowane w kilku termi-
nach i wspomagane przez dodatkowe, trzykrotne w sezonie, 
usuwanie odrośli. 

Dodatkowym celem było poznanie grzybów wielkoowoc-
nikowych zasiedlających drzewa Prunus serotina obumierające  
w wyniku zwalczania mechanicznego. 

Badania nad oceną skuteczności wybranych metod me-
chanicznego zwalczania czeremchy amerykańskiej na terenie 
Kampinoskiego Parku Narodowego (KPN) zostały rozpoczęte 
w sezonie wegetacyjnym 2015 roku, w formie eksperymentu 
w warunkach naturalnych i były kontynuowane w roku 2016  
i 2018. Zastosowano trzy typy zabiegów: cięcie niskie, cięcie 
wysokie na ok. 1 m, obrączkowanie, w następujących warian-
tach: a) zabieg inicjujący przeprowadzono wczesną wiosną, wio-
sną i latem, a pojawiające się odroślą usuwano co ok. 8 tyg.,  
b) zabieg inicjujący przeprowadzono późną zimą, a odrośla po-
zostawiono. Każdy wariant eksperymentu (4 terminy x 3 me-
tody) zastosowano na próbie liczącej po 25 drzew w każdej  
z dwóch lokalizacji, co łącznie daje 600 drzew. Ocenę efektyw-
ności testowanych zabiegów zwalczania czeremchy amerykań-
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skiej oparto na analizie wybranych parametrów odzwierciedlających siłę odroślową 
drzewa po zabiegu tj.: liczby wytworzonych odrośli, długości trzech najdłuższych 
odrośli, suchej masy odrośli oraz na ocenie przeżywalności drzew. 

W celu opisu warunków siedliskowych wykonano badania glebowe oraz zdję-
cia fitosocjologiczne (po 6 na każdej powierzchni). Dla każdej powierzchni badaw-
czej wykonano i opisano po jednym profilu glebowym i pobrano próby mieszane  
z określonych głębokości w miejscu badań roślinności, w celu określenia właściwo-
ści fizykochemicznych gleb i Siedliskowego Indeksu Glebowego. 

Badania mykologiczne były prowadzone w dwóch sezonach wegetacyjnych, 
w drugim roku trwania eksperymentu (2016 r.) i w czwartym roku (2018 r.). Dla 
wszystkich pniaków i pni zaobrączkowanych drzew objętych eksperymentalnym 
zwalczaniem (600 drzew) wykonano ocenę jakościową makrogrzybów (identyfi-
kacja taksonów) oraz ocenę ilościową występowania owocników poszczególnych 
gatunków. Określono również miejsce wyrastania owocników. W celach porównaw-
czych w 2018 r. badaniami objęto również po 25 drzew żywych na każdej po-
wierzchni. Listę grzybów występujących na czeremchach objętych eksperymentem 
uzupełniono o gatunki stwierdzone na leżących kłodach i gałęziach oraz martwych 
drzewach, które zamarły w sposób naturalny.

Czeremchy amerykańskie na obu powierzchniach charakteryzowały się pier-
śnicą ok. 10 cm i wysokością zwykle kilku metrów (7–10 m). Rosły na siedliskach 
borowych, na glebie bielicowej lub rdzawej, dla której wartość Siedliskowego In-
deksu Glebowego wynosiła od 6 do 11. Skład gatunkowy drzewostanów i struktura 
runa wskazywały na znaczne antropogeniczne odkształcenia roślinności.

Prowadzony eksperyment potwierdził znaną z literatury, dużą zdolność cze-
remchy amerykańskiej do wypuszczania pędów odroślowych. Początkowo drzewa 
cięte nisko i wysoko niemal w 100% reagowały wytworzeniem odrośli, a udział 
drzew bez odrośli zaczął sukcesywnie rosnąć dopiero w następnym sezonie wegeta-
cyjnym, poczynając od 3 do 5 nawrotu usuwania pędów w zależności od wariantu 
eksperymentu. Po pierwszym roku eksperymentu wydawało się, że obrączkowanie 
istotnie obniżało, w porównaniu do cięcia na obu wysokościach, zdolność odroślo-
wą drzew, wyrażoną ilością, długością i suchą masą pędów. Jednak w kolejnych 
sezonach okazało się, że jedynie przyczyniało się do przesunięcia w czasie (opóź-
nienia) odpowiedzi odroślowej drzew. Po drugim i w kolejnych sezonach wegeta-
cyjnych różnice w skuteczności zabiegów w zależności od typu (cięcie niskie, cięcie 
wysokie, obrączkowanie) były nieznaczne i statystycznie nieistotne. Wyraźnie niższą 
skutecznością cechował się zabieg wykonany późnym latem (12–60% drzew mar-
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twych w zależności od powierzchni i typu zabiegu) w porównaniu do terminów 
wczesno- i późnowiosennego i (odpowiednio 40–84%, 64–80% drzew martwych). 
Po czwartym sezonie w 13 spośród 18 wariantów eksperymentu z usuwaniem odro-
śli (termin ciecia inicjującego, typ zabiegu, lokalizacja badań) zamarły wszystkie 
drzewa, zaś w pozostałych pięciu obumarło od 76 do 96% drzew. Samo ścięcie 
bądź obrączkowanie drzew (bez dodatkowych zabiegów usuwania odrośli) przyczy-
niło się do obumarcia od 28% do 64% osobników (w trzecim sezonie wegetacyj-
nym) w zależności od lokalizacji czy typu zabiegu inicjującego. Usuwanie odrośli po 
przeprowadzeniu zabiegu stymulowało rozwój nowych pędów. Jednak pula pąków 
epikormicznych z czasem ulegała ograniczeniu, a w końcu wyczerpywała się w wy-
niku obumarcia wszystkich tkanek. Wydaje się, że kluczowym czynnikiem decydu-
jącym o skuteczności ograniczenia siły odroślowej czeremchy była liczba nawrotów 
usuwania odrośli, a nie zastosowana wysokość cięcia. 

Przeprowadzone badania mykologiczne dostarczają pierwszych w Polsce da-
nych o występowaniu grzybów wielkoowocnikowych, dla których czeremcha ame-
rykańska jest substratem lub żywicielem we wtórnym zasięgu swojego występo-
wania. Na drzewach, które podlegały mechanicznemu zwalczaniu, łącznie na obu 
powierzchniach w 2016 r. stwierdzono 26 gatunków grzybów wielkoowocnikowych, 
w tym 24 taksony grzybów podstawkowych (Basidiomycota) i 2 taksony grzybów 
workowych (Ascomycota). W 2018 r. liczba taksonów grzybów makroskopijnych 
była dwukrotnie większa (44 Basidiomycota, 6 Ascomycota), w tym stwierdzono je-
den gatunek nowy dla KPN, fałdówkę kędzierzą Plicaturopsis crispa. Obserwacje na 
czeremchach amerykańskich martwych i zamierających nieobjętych eksperymen-
tem powiększyły listę taksonów grzybów wielkoowocnikowych o 16 w 2016 r. i o 4 
w 2018 r. W drugim roku trwania eksperymentu (2016 r.) grzyby występowały na 
25% pni i zaobrączkowanych kłód, a dwa lata później na 81%. Drzewa kontrolne 
były zasiedlone przez grzyby makroskopine w niewielkim stopniu, cztery gatunki 
grzybów stwierdzono na martwych lub zamierających gałęziach na 7 spośród 50 
badanych drzew (14%). W 2016 roku na badanych osobnikach czeremchy amery-
kańskiej dominował inny skład gatunkowy grzybów (Chondrostereum purpureum, 
Coniophora arida, Bjerkandera adusta, Cylindrobasidium evolvens i Stereum rugosum) 
niż w 2018 roku (Hyphoderma setigerum, Bjerkandera adust, Peniophora cinerea 
Armillaria ostoyae, Nctria cinnabarina, Stereum hirsutum). Tylko jeden gatunek – 
szaroporka podpalana Bjerkandera adusta charakteryzował się największą frekwen-
cją występowania na osobnikach czeremchy zarówno w drugim, jak i czwartym 
sezonie trwania eksperymentu. W obu sezonach badań najwięcej pni czeremchy  
z owocnikami grzybów stwierdzono po cięciu wysokim (2016 r. – 75, 2018 r. – 186), 
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a najmniej po cięciu niskim (2016 r. – 32, 2018 r. – 127). Niewątpliwie spontanicz-
ne zasiedlanie pniaków czeremchy amerykańskiej przez grzyby makroskopijnie ob-
serwowane w eksperymencie można uznać za dowód na wykształcanie się zespołu 
naturalnych wrogów tego inwazyjnego gatunku w jego nowych ojczyznach. Jednak 
stwierdzenie jak duży wpływ mają one na przyspieszenie zamierania zwalczanych 
drzew oraz jakie warunki prowadzenia zwalczania sprzyjają zasiedlaniu przez grzy-
by, wymaga dalszych badań. 

PUBLIKACJE PREZENTUJĄCE WYNIKI PROJEKTU
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Temat projektu
Wybiórczość środowiskowa, 
zagęszczenie i sukces 
lęgowy ptaków drapieżnych, 
bociana czarnego i kruka 
w Kampinoskim Parku 
Narodowym

Słowa kluczowe
ptaki szponiaste, ptaki 
drapieżne, bocian czarny, kruk, 
Puszcza Kampinoska

Termin realizacji
2015–2018 r.

Koszt ogółem
282 476,79 PLN,  
w tym dotacja z funduszu 
leśnego – 282 476,79 PLN

Wybiórczość środowiskowa, zagęszczenie i sukces 
lęgowy ptaków drapieżnych, bociana czarnego  
i kruka w Kampinoskim Parku Narodowym
Adam Olszewski – Kampinoski Park Narodowy
Jarosław Matusiak – badacz niezależny
Andrzej Różycki – badacz niezależny

OPIS PROJEKTU

Celem pracy było określenie liczby par lęgowych oraz sukcesu 
lęgowego siedmiu gatunków ptaków drapieżnych (myszołowa, 
jastrzębia, krogulca, kobuza, trzmielojada, bielika, orlika krzy-
kliwego), bociana czarnego i kruka. Dla gatunków strefowych 
określano dokładne parametry rozrodu. Poza tym ważne było 
określenie wybiórczości miejsc gniazdowych ww. gatunków (typ 
siedliskowy lasu i udział zbiorowisk fitosocjologicznych wokół 
gniazda). W dwóch ostatnich sezonach oznaczano także pokarm 
jastrzębia z wykorzystaniem fotopułapek oraz zbieraniem resz-
tek ofiar pod gniazdami.

Wykonanie ww. prac umożliwiło odpowiednio zaplanować 
ochronę dużych ptaków odbywających lęgi nadrzewne w KPN  
i powinno być kontynuowane.

Kampinoski Park Narodowy (KPN), jako jedyny park na-
rodowy na Mazowszu, utworzono w 1959 r. Obecnie Park (bez 
OHŻ w Smardzewicach) zajmuje obszar 384,76 km2. Krajobraz 
Puszczy Kampinoskiej zaliczany jest do typu krajobrazu doliny 
rzecznej o charakterze terasowo-wydmowym. Rzeźba terenu 
KPN została ukształtowana przez procesy lodowcowe, jeziorne, 
rzeczne i eoliczne, peryglacjalne i denudacyjne. Współczesna 
budowa morfologiczna KPN jest konsekwencją rozwoju pradoli-
ny, a następnie Wisły. Na dnie pradoliny wykształciły się naprze-
miennie zwydmione pasy osadów eolicznych i przedzielające je 
zabagnione pasy obszarów aluwialnych. Przebieg tych pasów  
o równoleżnikowym układzie jest w przybliżeniu równoległy do 
obecnego koryta Wisły. Posuwając się z północy na południe, 
na obszarze Kampinoskiego Parku Narodowego można wyróż-
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nić kilka równoleżnikowo ułożonych pasów pochylonych ku zachodowi: północny 
pas wydmowy, północny (środkowy) pas bagienny stanowiący dolinę kanału Łasi-
ca, południowy pas wydmowy, południowy pas bagienny, skarpa pradoliny Wisły  
i denudacyjny poziom Równiny Łowicko-Błońskiej (Ryc. 1).

Pod względem fizycznogeograficznym KPN położony jest na Nizinie 
Środkowomazowieckiej w pradolinie Wisły, na północny zachód od Warszawy. Nie-
mal w całości wchodzi w skład mezoregionu Kotliny Warszawskiej, a jedynie jego 
południowy skraj zachodzi na Równinę Łowicko-Błońską i Równinę Warszawską.

Ryc. 1. Numeryczny model terenu Kampinoskiego Parku Narodowego

Powierzchnia leśna KPN (bez OHŻ) uwzględniająca wykonane w ostatnich la-
tach mapy roślinności rzeczywistej wyniosła 291 km2, co dało lesistość na poziomie 
75,5%. Średni wiek drzewostanów – 80 lat. Ochroną ścisłą objęto 22 obszary, które 
łącznie zajmują powierzchnię 46,4 km2 (12%). Ochrona czynna to 79,7%, a ochro-
na krajobrazowa – 8,3%.

Głównym gatunkiem lasotwórczym jest sosna zwyczajna, zajmująca 69,2% 
powierzchni leśnej, następnymi są: olsza czarna – 12,5%, dąb szypułkowy i bezszy-
pułkowy – 10,3% oraz brzoza brodawkowata i omszona – 6,5%, jesion wyniosły 
– 1,1%, pozostałe ≤ 0,1%.

Badania prowadzono metodą typową przy inwentaryzacji leśnych ptaków dra-
pieżnych. Wyszukiwano nowe gniazda oraz kontrolowano i weryfikowano obecność 
gniazd istniejących w latach ubiegłych. Prace były prowadzone przez dwie osoby na 
całym zalesionym i zadrzewionym obszarze KPN, głównie skupiając się na drzewosta-
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nach ponad 20-letnich, w sezonach lęgowych od lutego do sierpnia. Każde gniazdo 
było kontrolowane 2–4 razy w sezonie, aby sprawdzić, czy w danym sezonie było zaję-
te i przez jaki gatunek. Poza tym ustalano koordynaty geograficzne gniazd przy użyciu 
odbiornika GPS (z dokładnością 15 m) oraz wykonywano dokumentację fotograficzną. 

Zagęszczenia par lęgowych poszczególnych badanych gatunków wyliczono 
dla całego terenu KPN, a także tylko dla powierzchni leśnej. Wyniki porównano  
z wybranymi regionami w kraju na podstawie dostępnej literatury, poświęcając 
największą uwagę innym parkom narodowym na niżu Polski.

Każde gniazdo miało określane: gatunek i wiek drzewa gniazdowego, typ 
umiejscowienia oraz wysokość (górnej krawędzi) nad gruntem. W ramach opi-
su położenia gniazda w obrębie drzewa każde z nich zakwalifikowano do jednej  
z trzech kategorii:

A – położenie centralne, w pierwszym, głównym rozwidleniu pnia;
B – położenie przy pniu, gdy gniazdo umiejscowione było na bocznej gałęzi oparte 

jest o pień

lub go dotyka;

C – położenie boczne, na gałęziach bocznych w różnych odległościach od pnia.
Wykorzystując oprogramowanie GIS, obliczono udział powierzchniowych ty-

pów siedliskowych lasu i zbiorowisk roślinności rzeczywistej w buforze 500 m wokół 
gniazd. W ramach oceny selektywności względem poszczególnych siedlisk wykorzy-
stano wskaźnik selektywności/wybiórczości Jacobsa, opisany wzorem:

D = (r – p) / (r + p – 2 * r * p)

gdzie: r – udział danego typu środowiska w buforze 500m względem gniazda; 
p – udział danego typu środowiska w całej powierzchni badawczej;

Wskaźnik D przyjmuje wartości od 1 (pełna preferencja) do -1 (pełne uni-
kanie). Wartości bliskie 0 oznaczają wykorzystywanie danego elementu zgodnie  
z jego frekwencją.

Pokarm jastrzębia rejestrowano dla okresu lęgowego, w miesiącach od marca 
do lipca dwoma sposobami. Pierwszym z nich było zbieranie i oznaczanie resztek 
ofiar w rewirach jastrzębi. Po odnotowaniu były zabierane lub zasypywane/zakopy-
wane, aby przy kolejnych kontrolach nie zapisywać ich ponownie. Drugi sposób po-
legał na rejestrowaniu filmików o długości 10 sekund w interwale 60-minutowym 
przez całą dobę w okresie jednego miesiąca od II połowy maja do końca czerwca 
lub połowy lipca. Do rejestrowania filmików posłużyły fotopułapki, które zakłada-
no podczas obrączkowania piskląt przy 10 gniazdach.
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Co roku kontrolowanych było ok. 750 istniejących gniazd, z których część była 
w stanie rozpadu, ponieważ zdarzało się, że były one odbudowywane. Poza tym 
kontrolowanych było ok. 100 lokalizacji, gdzie gniazd już nie było, ale z uwagi na 
dużą stabilność rewirów lęgowych często pojawiały się w pobliżu ponownie. Zda-
rzało się, że gniazda w kolejnych latach były zajmowane przez inne gatunki, np. 
bocian czarny chętnie zajmował gniazda po jastrzębiu, które rozbudowywał.

Stwierdzono lęgi ośmiu gatunków ptaków drapieżnych, które odbywały lęgi 
na drzewach. Najliczniejszym gatunkiem ptaka drapieżnego w KPN był myszołów, 
a najmniej licznymi były orliki. Na terenie parku stwierdzono lęgi najrzadszego orła 
Europy – orlika grubodziobego – w parze mieszanej z orlikiem krzykliwym (Tab. 1, 
ryc. 2).

Zagęszczenia par lęgowych bociana czarnego, kruka, jastrzębia i myszołowa 
należą do jednych z najwyższych w Polsce.

Tabela 1. Liczba par, zagęszczenie i sukces lęgowy bociana czarnego, kruka i ptaków drapieżnych 
w KPN

Gatunek

Liczba par 
z zajętym 
gniazdem

Zagęszczenie (n par/100 km2)
Średni  
sukces  

lęgowy %pow. całkowita pow. leśna

min max min max min max

bocian czarny 14 16 3,6 4,2 4,8 5,5 26,0

kruk 39 43 10,1 11,2 13,4 14,8 62,0

bielik 3 4 0,8 1,0 1,0 1,4 41,7

orlik krzykliwy * 2 4 0,5 1,0 0,7 1,4 58,3

trzmielojad 2 8 0,5 2,1 0,7 2,7 25,0

jastrząb 54 66 14,0 17,1 18,6 22,7 55,0

myszołów 157 200 40,8 51,9 54,0 68,7 58,7

krogulec 6 19 1,6 4,9 2,1 6,5 61,0

kobuz 12 20 3,1 5,2 4,1 6,9 44,3

* – jedna para jest parą mieszaną z orlikiem grubodziobym
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Ryc. 2. Mieszaniec orlików grubodziobego i krzykliwego z 2017 roku (Fot. J. Matusiak)

Większość gniazd opisywanych gatunków znajdowała się na sośnie zwy-
czajnej, np. ponad 62% gniazd myszołowa zlokalizowanych było na tym 
gatunku (Ryc. 3). Udział typów umiejscowienia gniazd był zróżnicowany  
u poszczególnych gatunków (przykład dotyczący bociana czarnego pokazuje 
tabela 2, ryc. 4).

Ryc. 3. Gatunki i wiek drzew gniazdowych myszołowa w KPN
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Tabela 2. Preferencje bociana czarnego względem umiejscowienia gniazda na drzewie na terenie 
KPN

Gatunek
Typ umiejscowienia gniazda

Razem
Wysokość (m)

A B C zakres średnia

sosna zwyczajna 12 5 7 24 9–25 16,8

dąb (głównie szypułkowy) 3 2 5 10 7–20 12

olsza czarna 4 1 – 5 11–20 14,4

brzoza brodawkowata 1 – – 1 15 15

wiąz szypułkowy 1 – – 1 12 12

ogółem liściaste 9 3 – 17 7–20 12,9

ogółem wszystkie 21 8 12 41 7–25 15,2

Ryc. 4. Cztery wyrośnięte pisklęta bociana czarnego (Fot. J. Matusiak)

Analizując typy siedliskowe lasu w buforze 500 m od zajętych gniazd, także 
wykazano duże zmienności między gatunkami. Na przykład orliki preferowały duży 
udział terenów otwartych, a jastrzębie leśnych. Orliki lokalizowały gniazda w/blisko 
olsów jesionowych, a jastrzębie w borach (Tab. 3, ryc. 5), jednak analiza wskaźnika 
preferencji D względem poszczególnych typów siedliskowych lasu nie wykazała 
żadnych preferencji u obu tych gatunków.
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Tabela 3. Udział poszczególnych typów siedliskowych lasów w buforze 500m wokół gniazd u orlików 
i jastrzębia w KPN

Gatunek TSL % Razem (%)

orlik krzykliwy

Olj 42,46

100
Nieleśne 41,91

BMśw 9,03

Lasy inne 6,61

jastrząb

Bśw 35,77

100

BMśw 22,36

LMśw 11,82

Olj 10,39

Nieleśne 10,33

Lśw 2,5

Bw 2,35

Lw 2,16

Ol 1,17

Lasy inne 1,01

Bs 0,14

Ryc. 5. Pisklę orlika krzykliwego po zaobrączkowaniu na sośnie zwyczajnej (Fot. J. Matusiak)
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Wokół gniazd określono zespoły roślinności rzeczywistej, gdzie na przykład 
u trzmielojada wykazano wyraźną preferencję do siedlisk lasowych i zespołów ro-
ślinnych terenów otwartych, natomiast unikał on siedlisk borowych (Tab. 4, ryc. 6).

Tabela 4. Preferencja zespołów roślinności rzeczywistej wokół gniazd trzmielojada w Kampinoskim 
Parku Narodowym

Typ roślinności rzeczywistej D

Peucedano-Pinetum, Leucobryo-Pinetum, Cladonio-Pinetum -1

Molinio-Pinetum, Vaccinio uliginosi-Pinetum -1

Querco roboris-Pinetum: typicum, molinietosum, coryletosum -1

Serratulo-Pinetum  

Dicrano-Pinion -1

Bory razem -1

Potentillo albae-Quercetum -1

Tilio-Carpinetum 0,4

Fraxino-Alnetum, Ficario-Ulmetum minoris 0,91

Ribeso nigri-Alnetum, Sphagno squarrosi-Alnetum, Salicetum pentandro-cinereae -1

niezidentyfikowane fitosocjologicznie zbiorowiska leśne szpilkowe lub mieszane,  
w młodszych klasach wieku

0,2

niezidentyfikowane fitosocjologicznie zbiorowiska leśne szpilkowe lub mieszane,  
w starszych i średnich klasach wieku

-1

niezidentyfikowane fitosocjologicznie zbiorowiska leśne liściaste, w młodszych kla-
sach wieku

-1

niezidentyfikowane fitosocjologicznie zbiorowiska leśne liściaste, w starszych i śred-
nich klasach wieku

0,4

Lasy razem 0,46

Rhamno-Prunetea oraz inne nieokreślone -1

Koelerio glauce-Corynephoretea canescentis, Nardo-Callunetea 0,01

Oxycocco-Sphagnetea, Scheuchzerio-Caricetea nigrae -1

Molinio-Arrhenatheretea 0,78

Phragmitetea, Potametea 0,26

Artemisietea, Epilobietea angustifolii, Sisimbrietalia 0,51

Centauretalia cyani, Polygono-Chenopodietalia -1

niezidentyfikowane zbiorowiska roślinności zielnej -1

tereny o zredukowanej roślinności -1

zabudowania 0,92

Nieleśne razem 0,72
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Ryc. 6. Tygodniowe pisklęta trzmielojada (Fot. J. Matusiak)

Wśród ofiar jastrzębia pod względem liczby osobników stwierdzono 98,2% 
ptaków i 1,8% ssaków. Natomiast pod względem biomasy ptaki stanowiły 97,7%. 
W diecie jastrzębia odnotowano największy udział ptaków wielkości gołębia – 
66,2% osobników co stanowiło 74,0% biomasy wszystkich analizowanych ofiar. 
Także stosunkowo dużo upolowanych było ptaków wielkości drozda – prawie 26% 
osobników co stanowiło 9,3% biomasy (Tab. 5).

Największą biomasę spośród analizowanych 250,3 kg ofiar stanowiły gołębie 
domowe – 47,5% całości (Ryc. 7), na drugim miejscu była sójka – 6,8%, na trzecim 
siniak – 6,0%, na czwartym paszkot – 5,6%, na piątym grzywacz – 5,0%. Ze ssaków 
stwierdzono wiewiórki, królika hodowlanego oraz nieoznaczoną do gatunku mysz.

Tabela 5. Zróżnicowanie wielkości ofiar jastrzębia w Kampinoskim Parku Narodowym

Rodzaj ofiary

Resztki 
ofiar w 

okolicach 
gniazd

Ofiary  
z gniazd

Suma  
osobników

%  
osobników

Biomasa  
całkowita (g)

%  
biomasy

ptak wielkości 
wróbla (< 25 g) 8 17 25 2,77 565 0,23

ptak wielkości 
drozda (50–120 g) 181 53 234 25,97 23179 9,26
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ptak wielkości 
gołębia
(140–450 g) 434 162 596 66,15 185340 74,04

ptak wielkości 
kury  
(470–2500 g) 22 8 30 3,33 35590 14,22

ssak (28–1000 g) 2 14 16 1,78 5648 2,26

Razem 647 254 901 100,00 250322 100,00

Ryc. 7. Pisklęta jastrzębia z ofiarą – gołębiem domowym (Fot. A. Różycki)

PUBLIKACJE PREZENTUJĄCE WYNIKI PROJEKTU
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Temat projektu
Właściwości fizyczne, 
chemiczne gleb, różnorodność 
roślin, grzybów, mikrofauny 
na pożarzysku w Palmirach 
w Kampinoskim Parku 
Narodowym

Słowa kluczowe
grzyby, Kampinoski Park 
Narodowy, mikroorganizmy, 
pożarzysko, właściwości 
chemiczne

Termin realizacji
2016–2018 r.

Koszt ogółem
399 724,10 PLN,  
w tym dotacja z funduszu 
leśnego – 399 724,10 PLN

Właściwości fizyczne, chemiczne gleb, 
różnorodność roślin, grzybów, mikrofauny  
na pożarzysku w Palmirach w Kampinoskim  
Parku Narodowym
Ewa Beata Górska – Samodzielny Zakład Biologii Mikroorganizmów, 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Marek Kondras – Wydział Rolnictwa i Biologii, Szkoła Główna Gospodarstwa 

Wiejskiego w Warszawie
Izabela Olejniczak – Instytut Ekologii i Bioetyki, Uniwersytet Kardynała 

Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Andrzej Szczepkowski – Zakład Mikologii i Fitopatologii Leśnej, Szkoła 

Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Piotr Zaniewski – Samodzielny Zakład Botaniki Leśnej, Szkoła Główna 

Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Jakub Masiarz – Cucujus – Ekspertyzy Przyrodnicze

OPIS PROJEKTU

Badania miały na celu ocenę:

– wpływu pożaru na właściwości fizyczne i chemiczne gleby 
oraz tempo i kierunek zmian tych właściwości,

– zmian aktywności biologicznej gleb leśnych po pożarze, wy-
rażoną liczebnością i różnorodnością mikroorganizmów oraz 
aktywnością dehydrogenaz glebowych,

– wpływu pożaru na zespoły mezofauny glebowej – skoczo-
gonki i roztocza oraz na czas potrzebny do regeneracji ich 
zespołów,

– wpływu pożaru na rośliny borów sosnowych (w tym: poro-
sty, mszaki, rośliny naczyniowe) i grzyby pirofilne,

– różnorodności owadów ksylofagicznych związanych z sosna-
mi zamarłymi w trakcie pożaru i gradacji przypłaszczka gra-
natka,

– zdrowotności koron drzew oraz ocenę ilościową siewek.

Wiosną 2015 roku w wyniku dwóch podpaleń (07.05, 
04.06) pożar o charakterze powierzchniowym objął powierzch-
nię ok. 11 ha. Powierzchnia pożarzyska objęła drzewostany  
w wieku od 60 do 200 lat. Około 50% pożarzyska obejmuje 
starodrzew znajdujący się w obszarze ochrony ścisłej „Sieraków”.
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Ze względu na szeroki zakres badań na stałych powierzchniach badawczych 
realizowano różne metody badawcze. Badania prowadzono na 45 stałych po-
wierzchniach badawczych, 17 par stałych powierzchni rozmieszczono na obwodzie 
pożarzyska. Reprezentowały one stosunkowo niewielki stopień natężenia pożaru 
oraz las nieuszkodzony – powierzchnie kontrolne. W głębi pożarzyska, w płatach 
silnie spalonych, wyznaczono dodatkowo 11 stałych powierzchni badawczych.  
W zależności do rodzaju badań część prac realizowana była bezpośrednio w terenie 
(oznaczanie roślinności, grzybów, liczenie siewek), cześć pobranego materiału anali-
zowano w laboratoriach (oznaczanie mikroorganizmów oraz właściwości fizycznych 
i chemicznych gleby).

Ze względu na szeroki zakres badań realizowanych na pożarzysku przedsta-
wiono wybrane zagadnienia. W okresie badawczym stwierdzono m.in.: – że po 
trzech latach po pożarze zanotowano zmniejszoną zawartość azotu ogólnego  
w poziomach organicznych. W poziomach mineralnych średnie zawartości azotu 
ogólnego były porównywalne. Badania chemiczne w ostatnim okresie badawczym 
nie wykazały wpływu pożaru na zawartość kationów o charakterze zasadowym; 
– że powierzchnie, które znalazły się pod wpływem ognia, charakteryzowały się 
zmianami w składzie taksonomicznym wspólnoty bakterii i grzybów, w porównaniu 
z powierzchniami kontrolnymi, co przekładało się na zmiany w procesach metaboli-
zmu gleby, a tym samym na jej żyzność; – że spośród taksonów bakterii i grzybów, 
w podłożu bez względu na siłę ognia w porównaniu z powierzchniami kontrolnymi 
odnotowano wśród dominujących grup prokaryota: Proteobacteria, Actinobacteria 
i Acidobacteria, a spośród eukaryota: Ascomycota, Basidiomycota i Zygomycota.  
W okresie badawczym skład taksonomiczny ulegał stopniowej regeneracji; – że od-
budowa różnorodności gatunkowej skoczogonek, zachodzi wolniej niż odbudowa 
ich liczebności. Nawet po 38 miesiącach od pożaru, skład gatunkowy zespołów 
skoczogonek obszarów wypalonych jest w znacznym stopniu odmienny od składu 
gatunkowego zespołów obszarów niewypalonych (współczynnik podobieństwa nie 
przekracza 20%); – że intensywność pożaru stymuluje lub redukuje niektóre tak-
sony mikroorganizmów zarówno w poziomie organicznym, jak i mineralnym gleb 
leśnych; – 45 nowych gatunków grzybów wielkoowocnikowych dla KPN oraz 10 
dotychczas nieodnotowanych na terenie Polski (Calycellina araneocincta, Ciliolarina 
ligniseda, Orbilia eucalypti, Pleonectria pinicola, Botryobasidium aff. robustius, Clito-
cybe metachroides, Parasola cuniculorum, Calycellina leucella, Exobasidium juelianum  
i Gymnopilus decipiens); – że w badaniach fitosocjologicznych, w obrębie powierzchni 
słabiej spalonych zachodzi proces prowadzący do wzrostu częstości gatunków boro-
wych, który można nazwać regeneracją boru świeżego. W 2017 r. na powierzchni 
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pożarzyska obecne były gatunki niezwiązane ze zbiorowiskami borowymi, jednak 
ich udział w 2018 r. spadł niemal do zera. W obrębie powierzchni silnie spalonych 
na przestrzeni lat 2016–2017 doszło do niewielkiego wzrostu osiki na wysokość 
oraz rozprzestrzenienia i rozrostu brzozy brodawkowatej. Gatunek ten w 2017 roku 
stał się współdominantem w obrębie niektórych płatów z tej grupy. W 2018 roku 
nastąpił dalszy wzrost znaczenia brzozy brodawkowatej. W roku 2016 pojawiło się 
wiele gatunków obcych siedliskowo i geograficznie. W latach 2016–2017, w płatach 
tych, wystąpiła intensywna wymiana gatunków roślin w runie, zwłaszcza obcych 
geograficznie i siedliskowo. Jedne, po szybkim wzroście częstości w 2016 roku (np. 
gatunki z rodzaju mlecz Sonchus), w 2017 roku wystąpiły z mniejszą częstością, 
natomiast inne (np. Tussilago farfara) zarówno traciły, jak i zyskiwały stanowiska. 
Zaznaczyła się również grupa gatunków rozprzestrzeniających się przez dwa kolej-
ne lata (np. Erechtites hieracifolia, Solidago gigantea). Pojawiły się tutaj również 
nienotowane w poprzednich latach gatunki roślin, niezwiązane ze zbiorowiskami 
borowymi, m.in. Phragmites australis, Calamagrostis canescens czy Salix fragilis. Nie 
odnotowano natomiast niektórych gatunków podanych w 2016 roku, np. Salix trian-
dra czy Erigeron acris. Są to gatunki również niezwiązane z siedliskami borowymi.  
W 2018 roku nastąpił spadek częstości występowania większości gatunków obcych 
siedliskowo i geograficznie. Najprawdopodobniej ostatnie gatunki z tej grupy będą 
dalej zanikały w najbliższej przyszłości. Przez najbliższe lata utrzymać się natomiast 
powinny gatunki związane z klasą Epilobietea angustifolii. W obrębie powierzchni 
kontrolnych nie odnotowano większych zmian w częstości występowania badanych 
gatunków w całym okresie badawczym. Z tego powodu można uznać, że płaty 
zbiorowiska Peucedano-Pinetum w bezpośredniej okolicy pożarzyska są stabilne; 
– że zmiany zachodzące w zdrowotności koron drzew znajdujących się na terenie 
pożarzyska są uzależnione od siły pożaru. Na powierzchniach silnie uszkodzonych 
odnotowano zamarcie od 50–75% drzewostanu. Na powierzchniach, gdzie pożar 
był oceniony, jako silny, drzewa obumierały bez względu na klasę Krafta, pierśnicę 
i wielkość korony. Zdrowotność koron sosny sąsiadującej z pożarzyskiem jest porów-
nywalna ze zdrowotnością sosny na terenie KPN znajdującej się w podobnej klasie 
wieku. Na podstawie przeprowadzonych analiz stwierdzono, że pożar nie wpłynął 
na drzewostan znajdujące się w jego bezpośrednim sąsiedztwie, że efektywność 
odnowienia naturalnego jest zależna m.in. od czynnika konkurencyjności siewek 
sosny z innymi gatunkami szybkorosnącymi (topola osika, brzoza) oraz trawami. 
Podczas badań u niektórych siewek zaobserwowano nadmierny rozwój igliwia, co 
prawdopodobnie wynika z punktowej akumulacji niektórych związków chemicz-
nych umożliwiających silny wzrost igieł. W wyniku procesu przemywania i zmiany 
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właściwości chemicznych gleb, w kolejnych latach rośliny z silnie rozbudowanym 
aparatem asymilacyjny mogą mieć problem z właściwym jego zasileniem, co może 
wpłynąć na osłabienia siewek.
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Temat projektu
Rola łosia w kształtowaniu 
leśnej fauny koprofagów

Słowa kluczowe
Hymenoptera, Symphyta, 
Kampinoski Park Narodowy, 
faunistyka

Termin realizacji
2016–2018 r.

Koszt ogółem
126 672,75 PLN,  
w tym dotacja z funduszu 
leśnego – 126 672,75 PLN

Rola łosia w kształtowaniu leśnej fauny 
koprofagów
Radosław Mroczyński – Olsztyn 

Dawid Marczak – Kampinoski Park Narodowy

OPIS PROJEKTU

Celem pracy było poznanie składu gatunkowego chrząszczy 
koprofagicznych związanych z odchodami łosia, szczególnie  
w aspekcie zachowania reliktowej fauny leśnej z rodziny żuków 
(Geotrupidae) i poświętnikowatych (Scarabaeidae). Celem do-
datkowym było prześledzenie zmian w strukturze gatunkowej 
zgrupowań wraz ze zbliżaniem się do granicy terenów otwartych 
i lasu, a co za tym idzie określenie roli odchodów łosia w kształ-
towaniu fauny leśnej oraz przyleśnej.

Badania były prowadzone od początku marca do końca 
października każdego kolejnego roku. Koprofagi były odławia-
ne w pułapki z przynętą (Ryc. 1), gdzie substancją wabiącą była 
określona liczba pojedynczych „kulek” świeżych odchodów łosia 
(po 15 na każdą pułapkę). Pułapki były opróżniane co 15 dni,  
a przynęta była wymieniana na świeżą.

W roku 2016 badaniami objęto trzy siedliska: 1 leśne – bór 
mieszany świeży (leśnictwo Kaliszki, oddz. 135n) oraz 2 okrajko-
we (ekotonalne) – skraj boru świeżego i łąki (leśnictwo Lipków, 
oddz. 228h) oraz wrzosowisko (leśnictwo Lipków, oddz. 334m).

W roku 2017 badaniami objęto trzy siedliska leśne – bór 
mieszany świeży (leśnictwo Lipków, oddz. 223), grąd subkonty-
nentalny (leśnictwo Lipków, oddz. 269) oraz ols (leśnictwo Za-
borów, oddz. 270).

W roku 2018 eksperyment badaniami objęto dwa transek-
ty rozmieszczonych prostopadle do granicy lasu i łąki. Każdy 
transekt przebiegał przez bór sosnowy (pułapki zainstalowane 
kolejno 500 m i 250 m od granicy las/łąka), strefę ekotonu (pu-
łapka) oraz łąkę świeżą (pułapki zainstalowane kolejno 250 m  
i 500 m od granicy las/łąka. Transekty były oddalone od siebie 
o 200 metrów
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Ryc. 1. Zastosowana pułapka z przynętą w postaci odchodów łosia

Łącznie odłowiono ponad 30 gatunków koprofagów należących do rodziny 
Geotrupidae oraz Scarabaeidae. Stanowi to prawie 35% wszystkich krajowych 
gatunków oraz ponad 80% wszystkich przedstawicieli tych rodzin stwierdzonych 
jak dotąd na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego. Świadczy to o ogromnej 
roli łosia w kształtowaniu fauny koprofagicznej Kampinoskiego Parku Narodowe-
go (zarówno na terenach leśnych, jak i przyleśnych), ale jednocześnie o stosunko-
wo dużej bioróżnorodności tego regionu. Dodatkowo zauważono wyraźne różnice  
w składzie gatunkowym oraz liczebności na badanych stanowiskach. Zestawienie 
preferencji siedliskowych wszystkich koprofagów wskazuje na większą liczebność 
koprofagów związanych z odchodami łosia na terenach leśnych i w strefie ekotono-
wej niż na terenach przyleśnych. 

Analiza dynamiki sezonowej wskazuje na występowanie gatunków zarówno 
jednopokoleniowych, jak i dwupokoleniowych w ciągu roku. Trypocopris vernalis 
oraz Geotrupes stercorarius to gatunki, które były zdolne do wydania dwóch wyraź-
nych pokoleń w ciągu roku. Geotrupes stercorosus był zdolny do wydania jednego 
licznego pokolenia oraz drugiego znacznie mniej licznego w borze mieszanym. Ga-
tunkami typowo jednopokoleniowymi okazały się; Aphodius rufipes, A. depressus, 
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A. borealis oraz A. coenosus. Zarówno wiosną, jak i jesienią liczebność koprofagów 
jest niewielka, ale cechuje się występowaniem szczególnie rzadkich gatunków.

PUBLIKACJE PREZENTUJĄCE WYNIKI PROJEKTU
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Temat projektu
Rośliniarki (Hymenoptera: 
Symphyta) Kampinoskiego 
Parku Narodowego

Słowa kluczowe
Hymenoptera, Symphyta, 
Kampinoski Park Narodowy, 
faunistyka

Termin realizacji
2016–2018 r.

Koszt ogółem
155 148,34 PLN,  
w tym dotacja z funduszu 
leśnego – 155 148,34 PLN

Rośliniarki (Hymenoptera: Symphyta) 
Kampinoskiego Parku Narodowego
Jerzy Borowski – Katedra Ochrony Lasu i Ekologii, Szkoła Główna 

Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Dawid Marczak – Kampinoski Park Narodowy

OPIS PROJEKTU

Celem projektu było rozpoznanie fauny rośliniarek Puszczy Kam-
pinoskiej ze szczególnym naciskiem na gatunki mogące wyrzą-
dzać szkody w drzewostanach i gatunki wskaźnikowe.

Prace prowadzono na całym obszarze Kampinoskiego Par-
ku Narodowego. Zastosowano następujące metody badań:

a) odłowy przy użyciu siatki entomologicznej – cały se-
zon, czyli od kwietnia do września,

b) odłowy przy użyciu pułapek przegrodowych typu IBL-5,
c) odłowy przy użyciu czerpaka i parasola entomologicz-

nego – od kwietnia do sierpnia,
d) odłowy „na upatrzonego”,
e) odłowy w pułapki Moericke’go – żółte miski (Ryc. 1) – 

cały sezon; pułapki były wywieszone w siedliskach łę-
gowych, olsowych oraz terenach częściowo przekształ-
conych przez człowieka np. pożarzysko, sad, siedliska  
z roślinami ogrodowymi, przydrożne wierzby,

f) odłowy przy użyciu pułapek Malaise’a (Ryc. 2) – od 
maja do lipca.

W ciągu trzech lat badań odłowiono ponad 10 000 egzem-
plarzy Symphyta, które zaklasyfikowano do 180 gatunków, spo-
śród około 600 gatunków występujących w Polsce. Wśród nich 
wiele gatunków to taksony bardzo rzadkie w skali Polski, znane  
z pojedynczych stanowisk. Stwierdzono także występowanie kil-
ku gatunków nowych dla nauki. 
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Ryc. 1. Pułapka Moericke’go zainstalowana na pożarzysku (Obwód Ochronny Kaliszki, oddz. 77)

Ryc. 2. Pułapka Malaise’a zainstalowana na wrzosowisku (Obwód Ochronny Lipków, oddz. 334)
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Temat projektu
Charakterystyka genetyczna 
i różnorodność biologiczna 
starodrzewów z sosną zwyczajną 
w Kampinoskim Parku 
Narodowymo

Słowa kluczowe
DNA, genetyka, Kampinoski 
Park Narodowy, sosna 
pospolita, starodrzew

Termin realizacji
2017–2018 r.

Koszt ogółem
383 276,07 PLN,  
w tym dotacja z funduszu 
leśnego – 383 276,07 PLN

Charakterystyka genetyczna i różnorodność 
biologiczna starodrzewów z sosną zwyczajną  
w Kampinoskim Parku Narodowym
Łukasz Tyburski, Dawid Marczak, Danuta Pepłowska-Marczak – 

Kampinoski Park Narodowy
Paweł Przybylski – Zakład Hodowli Lasu i Genetyki Drzew Leśnych, 

Instytut Badawczy Leśnictwa
Jerzy Borowski – Katedra Ochrony Lasu i Ekologii, Szkoła Główna 

Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Radosław Mroczyński – Olsztyn
Andrzej Lasoń – Białystok
Roman Królik – Kluczbork
Andrzej Melke – Kalisz

OPIS PROJEKTU

Ogólnym celem I etapu nadań była ocena zmienności genetycznej 
sosny zwyczajnej w starodrzewach (powyżej 130 lat) Kampinoskie-
go Parku Narodowego (KPN) i próba identyfikacji na podstawie 
dystansu genetycznego drzewostanów autochtonicznych. Szcze-
gółowe cele badawcze I etapu badań:

– określenie dystansu genetycznego pomiędzy badany-
mi drzewostanami,

– wskazanie drzewostanów do wykorzystania jako baza 
nasienna dla KPN, która również będzie mogła być wy-
korzystana przez PGL Lasy Państwowe,

– ocena stanu koron drzew wyznaczonych do badań.

Ogólnym celem II etapu badań była ocena zmienności 
genetycznej siewek sosny zwyczajnej w starodrzewach KPN  
i określenie ich pokrewieństwa genetycznego. Szczegółowe cele 
badawcze II etapu badań:

– określenie dystansu genetycznego pomiędzy siewkami 
badanych drzewostanów,

– określenie ażurowości koron i intensywności światła 
dochodzącego do dna lasu w badanych drzewosta-
nach,

– ocena obradzania koron drzew próbnych,
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– ocena miąższości martwego drewna na powierzchniach badawczych
– charakterystyka entomologiczna uwzględniająca grupę chrząszczy, jako 

wskaźnik naturalności siedliska,
– charakterystyka ptaków leśnych związanych ze starodrzewami.

Przed przystąpieniem do badań przyjęto następujące założenia podlegające 
weryfikacji:

– starodrzewy w Kampinoskim Parku Narodowym są lokalnymi populacjami 
specyficznymi dla obszaru Puszczy Kampinoskiej,

– odnowienie naturalne w Kampinoskim Parku Narodowym pochodzi z lo-
kalnych populacji specyficznych dla obszaru Puszczy Kampinoskiej.

Badania realizowano w KPN na 5 powierzchniach z sosną zwyczajną znajdującą się 
w fazie starodrzewu. Powierzchnie były wybrane w sposób optymalny uwzględnia-
jący najstarsze drzewostany i całą powierzchnię Parku. Wyznaczono następujące 
powierzchnie:

– Czerwińskie Góry – Obręb Kromnów, Obszar Ochrony Ścisłej Czerwińskie 
Góry – w oddziałach: 206b (199 lat – wiek na każdej powierzchni po-
dawany jest według roku 2017), 208d (204 lata). Gatunek dominujący  
w drzewostanie sosna zwyczajna, typ siedliskowy lasu (TSL) BMśw.

– Wilków – Obręb Kromnów, Obszar Ochrony Ścisłej Wilków – w oddziałach: 
48b (181 lat), 95a (181 lat), 95b (201 lat). Gatunek dominujący w drze-
wostanie sosna zwyczajna, TSL Bśw.

– Granica – Obręb Kampinos, Obszar Ochrony Ścisłej Granica – w oddzia-
łach: 169a (159 lat, TSL LMśw), 170a (159 lat, TSL BMśw), 171a (146 lat, 
TSL BMśw).

– Wiersze – Obręb Kampinos, Obwód Wiersze – w oddziałach: 231a (144 
lata), 232a (164 lata). Gatunek dominujący w drzewostanie sosna zwyczaj-
na, TSL Bśw.

– Sieraków – Obręb Laski, Obszar Ochrony Ścisłej Sieraków – w oddziałach: 
99c (198 lat, TSL Bśw), 99d (199 lat, TSL Bśw), 99h (189 lat, TSL BMśw), 
100b (199 lat, TSL Bśw).

Na każdej wyznaczonej do badań subpopulacji w I etapie badań wybrano 50 
drzew. Drzewa wybierano, uwzględniając minimum dwukrotną odległość wysoko-
ści drzewostanu w sytuacji, kiedy wybrany do badań drzewostan sąsiadował z drze-
wostanem charakteryzującym się wyraźnie młodszą klasą wieku. Na powierzchni 
badawczej odległość pomiędzy drzewami wybranymi do analiz wynosiła minimum 
jedną wysokość drzewostanu, pomiędzy poszczególnymi osobnikami. W trakcie  
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II etapu badań na każdej powierzchni zebrano igły z 50 siewek, łącznie 250 roślin. 
Siewki wybierano w bezpośrednim sąsiedztwie drzew stanowiących pokolenie ma-
teczne analizowane w I etapie badań.

Z wyznaczonych drzew, w każdym etapie badań został zebrany materiały  
w postaci żywych igieł. Igły zbierano z każdego drzewa oddzielnie do pojemników 
typu eppendorf 1,5 ml. Odpowiednio przygotowany, zabezpieczony i opisany ma-
teriał był przechowywany w warunkach kriogenicznych (-85°C).

Podczas prac terenowych I etapu wykonano pomiary wysokości i pierśnicy 
oraz przeprowadzono ocenę stanu zdrowotności korony każdego badanego drzewa. 
Ocenę zdrowotności wybranych do analiz osobników sosny zwyczajnej wykonano 
poprzez adaptację metodyki monitoringu lasów wykonywanej w ramach Państwo-
wego Monitoringu Środowiska. Ocena zdrowotności dotyczyła: defoliacji, przebar-
wienia aparatu asymilacyjnego, stanowiska biosocjalnego, widoczności i ocienienia 
korony, liczebności roczników igliwia, długości igliwia, typu przerzedzenia korony, 
udziału martwych gałęzi.

W II etapie wykonano:

– pomiar martwego drewna na powierzchniach reprezentacyjnych z zastoso-
waniem metod dendrometrycznych,

– oszacowano urodzaj szyszek dla wszystkich wyznaczonych drzew matecz-
nych,

– zdjęcia hemisferyczne i ocenę ażurowatości koron.

W badaniach laboratoryjnych zrealizowano zarówno dla materiału pochodzącego  
z drzewostanu matecznego (etap I), jak i odnowienia naturalnego (etap II):

– izolację DNA,

– amplifikację mikrosatelitarnego DNA (jądrowego i chloroplastowego),

– analizę polimorfizmu sekwencji dla jądrowego i chloroplastowego DNA.

Szczegółowa metodyka prac laboratoryjnych opisana jest w raportach z ba-
dań.

Z badań laboratoryjnych przeprowadzonych dla drzewostanu matecznego 
uzyskano dla genomu chloroplastowego 33 haplotypy. Na podstawie analiz stwier-
dzono w trzech badanych populacjach allele prywatne. Allele prywatne wpłynęły 
na zmienność wewnątrzpopulacyjną szczególnie w wartości frekwencji alleli, co nie 
miało implikacji dla efektywnej liczby alleli. Szczegółowa analiza uzyskanych da-
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nych wykazała brak istotnych różnic pomiędzy badanymi populacjami w następują-
cych wskaźnikach: efektywna liczba alleli, zmienność haplotypów.

Dla genomu jądrowego wykryto 124 genotypy dla badanych 5 loci. We 
wszystkich populacjach loci były polimorficzne. Także we wszystkich badanych po-
pulacjach wykazano występowanie alleli prywatnych.

Badane populacje sosny charakteryzował niewielki jak dla gatunku poziom 
zmienności genetycznej na podstawie heterozygotyczności obserwowanej. Hetero-
zygotyczność obserwowana najmniejszą wartość miała w Wierszach (0,53), a naj-
wyższą w populacji Czerwińskie Góry (0,76), przy średniej (0,63).

Na podstawie obliczeń dystansu genetycznego stwierdzono podział populacji 
na trzy homogenne wobec siebie grupy. Uzyskane wyniki I etapu badań pozwalają 
przypuszczać, że badane populacje są rodzime dla KPN.

W trakcie II etapu badań przeprowadzonych dla pokolenia potomnego stwier-
dzono 31 haplotypów dla genomu chloroplastowego. W 4 badanych populacjach 
wykazano allele prywatne. Największa liczba alleli prywatnych została opisana dla 
powierzchni Granica.

Dla genomu jądrowego opisano 112 genotypów, w badanych 5 loci. Także 
we wszystkich badanych populacjach wykazano występowanie alleli prywatnych. 
Badane populacje charakteryzował niewielki poziom zmienności genetycznej.

Na podstawie obliczeń dystansu genetycznego stwierdzono bliskie pokrewień-
stwo wszystkich badanych osobników pokolenia potomnego. Maksymalna wartość 
dystansu genetycznego była równa 0,17.

Na podstawie wyników otrzymanych w I i II etapie badań stwierdzono istotny 
dystans pokolenia matecznego od potomnego, tworzącego jedną homogenną gru-
pę. Pokolenie potomne badanych drzewostanów jest różne genetycznie od pokole-
nia matecznego, na co prawdopodobnie wpływ ma transfer pyłku z otaczających 
badane starodrzewy młodszych populacji o dotychczas nieznanym lub niepewnym 
pochodzeniu.

W ramach badań związanych ze strukturą drzewostanu wykonano m.in.:

– serię zdjęć hemisferycznych, na podstawie których wykazano istotne zróż-
nicowanie powierzchni (p=0,000) dla ażurowości koron. Parametr mieścił 
się w zakresie od 24,07% dla powierzchni Sieraków do 9,87% dla po-
wierzchni Granica,

– liczenie szyszek na drzewach wybranych do badań, na podstawie których 
stwierdzono, że największym urodzajem w 2018 roku charakteryzował się 
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drzewostan Wiersze, w którym stwierdzono 2560 szyszek (średnio 52 szysz-
ki/drzewo). Stanowiło to 28,7% szyszek ze wszystkich 5 drzewostanów. 
Podobną liczbę szyszek stwierdzono w drzewostanie Sieraków (2103 szt.,  
42 szyszki/drzewo). Szyszki z tego drzewostanu stanowiły 23,6%. Łącznie 
w obu tych drzewostanach stwierdzono ponad połowę wszystkich szyszek 
z analizowanych drzewostanów (52,3%). Przyjmując średnią masę szyszki 
6,34 g, ze wszystkich powierzchni możliwe byłoby uzyskać około 56,5 kg 
szyszek,

– pomiar martwego drewna, w którym stwierdzono, największą sumaryczną 
miąższość martwego drewna na powierzchni Granica (102,24 m3/ha), naj-
mniejszą na powierzchni Wiersze – 15,85 m3/ha,

– pomiary dendrometryczne, które wykazały, że średnia wysokość badanych 
drzew wyniosła 27,6 m. Różnica pomiędzy średnią maksymalną i minimalną 
wynosiła 7,8 m. Średnia pierśnica analizowanych drzew wyniosła 57,6 cm.  
Różnica pomiędzy średnią maksymalną i minimalną wynosi 15,9 cm,

– ocenę zdrowotności koron, z której wynika, że z 250 badanych drzew, 234 
(93,6%) zaklasyfikowano do klasy 2. 11 drzew (4,4%) zaklasyfikowano do 
klasy 1. 5 drzew (2%) zaklasyfikowano do klasy 3. Należy uznać, że ogól-
ny stan zdrowotny analizowanych drzew jest ostrzegawczy, ale i zgodny  
z naturalnie zachodzącymi procesami ekologicznymi.

Z dotychczas uzyskanych wyników wytypowano unikalne genotypy sosny, 
które mogą posłużyć do powstania klonalnej plantacji nasiennej, która mogłaby 
zachować ex situ cenne zasoby genowe Puszczy Kampinoskiej oraz stanowić źródło 
nasion dla KPN, oraz być uzupełnieniem dla drzewostanów występujących na su-
chych siedlisk.

PUBLIKACJE PREZENTUJĄCE WYNIKI PROJEKTU

Tyburski Ł., Przybylski P. 2018. Evaluation of the loss of the assimilation 
apparatus and its causes in Scots pine stands (Pinus sylvestris L.) of the 
Kampinos National Park. Folia Forestalia Polonica 60(3): 173–182.
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Temat projektu
Przemiany środowiska 
po wiatrołomie i ocena 
mikrosukcesji biot organizmów 
zasiedlających powalone drzewa

Słowa kluczowe
grzyby, Kampinoski Park 
Narodowy, mchy, metale 
ciężkie, porosty, wiatrołom

Termin realizacji
2018 r. 

Koszt ogółem
177 443,15 PLN,  
w tym dotacja z funduszu 
leśnego – 177 443,15 PLN

Przemiany środowiska po wiatrołomie i ocena 
mikrosukcesji biot organizmów zasiedlających 
powalone drzewa
Łukasz Tyburski, Dawid Marczak – Kampinoski Park Narodowy
Barbara Fojcik – Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Śląski 

w Katowicach
Przemysław Kurek – Zakład Ekologii Roślin i Ochrony Środowiska, 

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Paweł Rutkowski – Katedra Siedliskoznawstwa Leśnego, Uniwersytet 

Przyrodniczy w Poznaniu
Andrzej Szczepkowski – Zakład Mikologii i Fitopatologii Leśnej, Szkoła 

Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Piotr Zaniewski – Samodzielny Zakład Botaniki Leśnej, Szkoła Główna 

Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

OPIS PROJEKTU

W ramach planowanych zagadnień wykonano badania i analizy:

– porostów i mchów – określono stan początkowy flory 
porostów i mszaków zasiedlających powalone drzewa,

– grzybów wielkoowocnikowych – określono bioty grzy-
bów należących do grup: agarykoidalne, Ascomycota, 
boletoidalne, gasteroidalne, hydnoidalne, klawarioidal-
ne, korticjoidalne, poliporoidalne

– glebowe, w ramach których wykonano m.in. szczegóło-
wy opis profilu glebowego oraz analizy chemiczne ma-
teriału roślinnego z uwzględnieniem zawartość metali 
ciężkich,

– martwego drewna, z uwzględnieniem stopnia rozkładu,
– entomologiczne – określono bogactwo gatunkowe 

chrząszczy zasiedlających powalone drzewa oraz zmia-
ny sukcesyjne w pojawianiu się ksyolo- i kambiofagów,

– fitosocjologiczne przeprowadzone na powierzchni wia-
trołomu i powierzchniach referencyjnych,

– oceny zmian odnowienia naturalnego.

W czerwcu 2017 roku na terenie KPN wystąpiły silne wia-
try, które spowodowały powstanie powierzchniowych zaburzeń 
w drzewostanach. Badania przeprowadzono w drzewostanach 
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uszkodzonych w Obrębie Ochronnym Kampinos, Obwodzie Ochronnym Rózin 
(oddz. 255, 258) i Grabina (oddz. 12). Powierzchnia Rózin charakteryzował się 90% 
udziałem dębu w wieku około 104 lat i 10% udziałem brzozy. Powstała powierzch-
nia wiatrołomowa o powierzchni około 5 ha w kształcie nieregularnej i przerywanej 
smugi. Drzewostan na powierzchni Grabina osiągnął wiek około 84 lat. Był to drze-
wostan sosnowy z pojedynczo występującą osiką i brzozą. W wyniku uszkodzenia 
powstała powierzchnia kołowa, na której drzewostan został całkowicie uszkodzony 
na powierzchni około 0,6 ha. Na powierzchniach badawczych nie usuwano powa-
lonych drzew.

W zależności od charakteru badań większość analiz przeprowadzono w ob-
rębie następujących mikrosiedlisk: korona drzewa, górna część pnia, dolna część 
pnia, podstawa pnia, karpa wierzch, karpa spód oraz misa wykrotowa. Dla celów 
porównawczych na potrzeby badań wyznaczono 30 drzew leżących, po 10 drzew  
z gatunku: dąb, brzoza, sosna. Większość badań była realizowana na wyznaczonych 
drzewach. Poza wyznaczonymi drzewami realizowano m.in. badania fitosocjologicz-
ne, w których założono system poletek w siatce 10 × 10m. W sumie spisy flory-
styczne przeprowadzono na 133 poletkach kołowych. Ilościowość roślin określano 
w skali 1–10, gdzie każdy stopień oznacza 10% pokrycia.

Ze względu na różnorodność badań szczegółowe metody badawcze zostały 
opisane w raportach badawczych.

W zależności do rodzaju badań część prac realizowana była bezpośrednio  
w terenie (oznaczanie roślinności, pomiary martwego drewna, liczenie siewek), cześć 
pobranego materiału analizowano w laboratoriach np. oznaczanie metali ciężkich 
w glebie i materiale roślinnym.

Ze względu na szeroki zakres badań realizowanych na wiatrołomach przedsta-
wiono wybrane zagadnienia. W okresie badawczym stwierdzono m.in.:

– 40 gatunków mszaków, 36 mchów i 4 wątrobowce. Spośród nich 6 jest ob-
jętych ochroną częściową (Dicranum polysetum, D. scoparium, Pleurozium 
schreberi, Pseudoscleropodium purum, Ulota bruchii, U. crispa),

– że istotnie wyższym bogactwem gatunkowym porostów charakteryzuje się 
mikrosiedlisko podstawy pnia brzozy. Mikrosiedliska podstawy pni dębów 
i sosen są istotnie mniej bogate gatunkowo. Rozmieszczenie porostów  
w obrębie rozpatrywanych mikrosiedlisk jest specyficzne dla badanych ga-
tunków drzew. Zarówno u brzozy brodawkowatej, jak i u sosny pospolitej 
największe bogactwo gatunkowe związane jest z podstawą pnia oraz dol-
ną częścią pnia. Odwrotna sytuacja natomiast miała miejsce w przypadku 
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dębu bezszypułkowego, gdzie najwyższym bogactwem gatunkowym cha-
rakteryzowały się mikrosiedliska koron,

– na powalonych drzewach największe bogactwo gatunków grzybów wiel-
koowocnikowych (57) stwierdzono na dębach. O połowę mniej gatunków 
odnotowano na sośnie zwyczajnej (26) i brzozie brodawkowatej (25). Naj-
bogatsze pod względem liczby gatunków grzybów mikrosiedliska to górna 
korona (cienkie gałęzie) w przypadku drzew gatunków liściastych (brzo-
za brodawkowata i dęby) i górna część pnia w przypadku gatunku drze-
wa iglastego (sosna zwyczajna). Najwięcej taksonów zaobserwowano na  
 przy dębach (28), najmniej na i przy sosnach (20),

– że powierzchnie powiatrowałowe różnią się typem i podtypem gleb. Na 
powierzchni Rózin wykazano glebę bielicową właściwą, na powierzchni 
Grabina glebę murszastą. Obie gleby, pod względem granulometrycznym, 
należą do gleb bardzo lekkich i zbudowane są z piasków luźnych, w przy-
padku gleby murszastej z warstwą organiczno-mineralną w warstwie po-
wierzchniowej. Odczyn obu typów i podtypów gleb jest kwaśny,

– że pod względem zawartości metali ciężkich gleby na obu powierzchniach 
badawczych charakteryzowały się ich bardzo niską zawartością, wielokrot-
nie niższą od norm podawanych dla parków narodowych,

– że większość martwych drzew na powierzchniach badawczych znajdowa-
ła się w pierwszym i drugim stopniu rozkładu (odpowiednio: 82,1% oraz 
7,0%), Pod względem liczby kłód i miąższości wyróżniają się dwa domi-
nanty – dąb bezszypułkowy na siedliskach mezotroficznych oraz sosna 
zwyczajna na siedliskach borowych. Jako domieszki na siedliskach mezo-
troficznych wykazano leżaninę i posusz brzozy brodawkowatej, topoli osiki 
oraz sosny zwyczajnej. Natomiast na siedlisku borowym domieszkę stano-
wiły brzoza brodawkowata, topola osika i dąb bezszypułkowy,

– że powstałe zaburzenia spowodowały istotne zwiększenie liczby gatunków 
roślin na powierzchniach zlokalizowanych na obu siedliskach w stosunku 
do powierzchni porównawczych. Można zakładać, że stan taki utrzyma się 
przez najbliższe lata przy następujących przemianach ilościowych wykazy-
wanych przez najbardziej ekspansywne gatunki,

– że ilościowe różnicowanie się zespołów roślin zaznacza się w przypadku 
gatunków, które wyraźnie korzystają ze zwiększonego dopływu światła 
– Impatiens parviflora i Molinia caerulea. Wzrasta ich ilościowość, choć 
niekoniecznie frekwencja. Zależy to, czy dany gatunek występował na ba-
danych powierzchniach przed zaburzeniem okapu drzewostanu. Można 
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przypuszczać, że przykładowe gatunki będą zwiększać swój udział i fre-
kwencję (szczególnie I. parviflora). Wobec powyższych zakłada się zwięk-
szenie frekwencji i ilościowości również innych gatunków roślin, np. Urtica 
dioica,

– na powierzchniach próbnych powierzchni Rózin stwierdzono 15 gatunków 
drzew (10) i krzewów (5) – łącznie stwierdzono 195 sztuk drzew zalicza-
nych do odnowienia. Najwięcej osobników stwierdzono w rodzaju dęby 
– 30,8% i topoli osiki – 21,5%. Na powierzchniach kontrolnych w Rózinie 
stwierdzono 10 gatunków drzew (8) i krzewów (2) – łącznie stwierdzo-
no 97 sztuk drzew zaliczanych do odnowienia. Na powierzchni Grabina 
najwięcej osobników stwierdzono w rodzaju dęby – 34% i topoli osiki 
– 25,8%. Na powierzchniach próbnych Grabina stwierdzono 6 gatunków 
drzew (5) i krzewów (1) – łącznie stwierdzono 250 sztuk drzew zaliczanych 
do odnowienia. Najwięcej osobników stwierdzono z gatunku kruszyna – 
61,2% i topoli osiki – 21,2%.

PUBLIKACJE PREZENTUJĄCE WYNIKI PROJEKTU

Tyburski Ł. 2019. Odnowienie naturalne w Kampinoskim Parku Narodowym na przy-
kładzie powierzchni po wiatrołomie – badania wstępne. Przegląd Leśniczy 1/2019, 
10–12.
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Długookresowe badania klimatologiczne, 
hydrologiczne i fi zykochemiczne w leśnych 
zlewniach górskich w Karkonoskim 
Parku Narodowym
Henryk Marszałek, Michał Rysiukiewicz – Zakład Hydrogeologii 

Stosowanej, Uniwersytet Wrocławski

OPIS PROJEKTU

Celem prowadzonych obserwacji była próba opisania mechani-
zmów przemieszczania się wody przez ekosystemy Parku oraz 
krążenia pierwiastków chemicznych w środowisku wodnym. Dłu-
gookresowe pomiary pozwoliły określić ilość wody docierającej 
do powierzchni gleby z opadów i osadów, parametry związane 
z ilością wody przepływającą przez poszczególne partie zlewni, 
poziom wód gruntowych oraz ilość wody odpływającej z terenu 
badanych zlewni. Wyniki tych pomiarów umożliwiły stworzenie 
bilansu wodnego dla badanych zlewni, czyli określenie obiegu 
wody w ekosystemach KPN i wpływ tego obiegu na ich funk-
cjonowanie.

Do obserwacji wybrano dwie zlewnie na terenie Karkono-
skiego Parku Narodowego: zlewnię Wrzosówki w centralnej czę-
ści Parku oraz zlewnię Łomnicy w części wschodniej.

W ramach projektu zakupiono i zainstalowano w terenie 
elementy uzbrojenia do pomiarów hydrologicznych i klimato-
logicznych. Były to następujące urządzenia i prace montażowe: 
deszczomierz laserowy, 4 programowalne rejestratory do po-
miaru poziomu wody, młynek hydrometryczny z akustycznym 

Karkonoski
Park Narodowy

ul. Chałubińskiego 23, 58–570 Jelenia Góra
tel. +48 (75) 75 53 348; +48 (75) 75 53 726; fax +48 (75) 75 53 348 wew. 13

e-mail: sekretariat@kpnmab.pl; https://kpnmab.pl/

Temat projektu
Długookresowe badania 
klimatologiczne, hydrologiczne 
i fi zykochemiczne w leśnych 
zlewniach górskich 
w Karkonoskim Parku 
Narodowym

Słowa kluczowe
hydrologia, meteorologia, 
fi zykochemia wód, bilans wodny 
zlewni 

Termin realizacji
2012–2015 r. 

Koszt ogółem
366 400 PLN, 
w tym dotacja z funduszu 
leśnego – 357 400 PLN
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czujnikiem prędkości przepływu wody, wykonanie dwóch piezometrów na terenie 
zlewni Wrzosówki, przelewy hydrometryczne na obszarach źródliskowych wybra-
nych cieków w zlewni Wrzosówki i Łomnicy, infiltrometr do pomiaru wód przesiąko-
wych. W badaniach wykorzystano też oprzyrządowanie zainstalowane wcześniej na 
terenie zlewni Kamieńczyka.

Prace terenowe polegały na pomiarze: opadów atmosferycznych, poziomów 
i wielkości przepływów wód w ciekach, poziomów wód podziemnych, wydajno-
ści źródeł, ilości wód przesiąkowych. Ponadto prowadzono pobór wód do analizy 
składu chemicznego. Dodatkowo określano temperaturę, pH i przewodnictwo elek-
tryczne wód powierzchniowych (pH-metrem i konkduktometrem terenowym).

Reżim źródeł. Określano go w zlewni Wrzosówki w trzech punktach różniących 
się położeniem wysokościowym (Tab. 1.). Przykładowe dane z pomiarów rocznych  
w wodach źródeł prezentuje tabela 2. Podobne pomiary wykonywano też w zlewni 
Łomnicy na trzech wybranych źródłach.

Tabela 1. Charakterystyka monitorowanych źródeł w zlewni Wrzosówki (wyniki pomiaru z okresu 
kartowania hydrogeologicznego)

Nr źródła Lokalizacja
Rzędna
m n.p.m.

Litologia strefy wodonośnej
Wydaj-

ność
l/s

Temp. 
wody  
w oC

ZW1
50o 48,433
15o 36,242

690
zwietrzelina i spękany granit

0,03 7,8

ZW2
50o 47,774
15o 36,330

900
zwietrzelina i spękany granit

0,02 5,3

ZW3
50o 48,406
15o 37,213

660
zwietrzelina i spękany granit

0,05 6,7

Tabela 2. Wyniki pomiarów wydajności źródeł i temperatury wody w zlewni Wrzosówki w 2015 roku

Nr źródła Parametr 15.05.2015 03.07.2015 05.08.2015 28.10.2015

ZW1
Q [l/s] 0,21 0,110 0,065 0,080

T [0C] 7,50 13,900 13,300 7,200

ZW2
Q [l/s] 0,04 0,017 0 (brak wypływu) 0 (brak wypływu)

T [0C] 5,10 10,100 6,200

ZW3
Q [l/s] 0,34 0,060 0,012 0,019

T [0C] 6,70 14,600 21,100 7,100
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Karkonoski Park Narodowy

Pomiary hydrologiczne wód powierzchniowych oraz pomiary temperatury. Przy-
kładowe, syntetyczne zestawienie wyników pomiarów hydrometrycznych na cieku 
powierzchniowym przedstawia rycina 1. W ten sam sposób ujęto wyniki wszystkich 
pomiarów ze wszystkich lat pomiarowych na wszystkich przekrojach hydrometrycz-
nych. 

Ryc. 1. Wahania zwierciadła wody na tle temperatury wody

Wody podziemne. Pomiary wykonywano w 6 piezometrach w zlewni Wrzosówki 
(od roku 2012) i Łomnicy (od roku 2013). 

Pomiary przepływów na ciekach, gdzie wykonane są stałe powierzchniowe ujęcia 
wód dla celów komunalnych. Zakres zmienności przepływu wód powyżej i poniżej 
ujęcia wody pitnej przedstawia rycina 2. To badanie pozwoliło wyjaśnić przyczy-
nę całkowitego zaniku wód powierzchniowych, spotykanego w niektórych ciekach  
z urządzonym ujęciem powierzchniowym wody. 

W podsumowaniu badań można stwierdzić, że wyniki badań jakości analizo-
wanych prób wskazują na niski udział czynnika antropogenicznego w kształtowa-
niu składu chemicznego wód badanych zlewni. Przekroczenie norm dla wód pit-
nych wystąpiło w kilku punktach w zakresie trzech składników: żelaza, manganu  
i glinu. W obu zlewniach widoczna jest tendencja wzrostu wartości pH i PEW wraz 
ze spadkiem wysokości terenu. W wyższych partiach obszarów badań występują 
najczęściej obszary podmokłe, torfowiska i młaki, gdzie występują wody o obniżo-
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nych wartościach pH i PEW. Wody obu zlewni reprezentują głównie typ hydroche-
miczny HCO3-Ca-Na i HCO3-Ca-Na. 

Ryc. 2. Wykres zmian natężenia przepływu przed (Ł1) i za (Ł2) ujęciem wód powierzchniowych 
„Mały Staw” na tle temperatury wód

PUBLIKACJE PREZENTUJĄCE WYNIKI PROJEKTU

Marszałek H., Rysiukiewicz M. 2017. Spatial variability of water chemistry in the Kar-
konosze National Park (Sudetes, SW Poland). Geoscience Records, 4–1: 14–20.

Rysiukiewicz M., Marszałek H. 2017. Zmiany stanów i temperatury wód podziemnych  
w wybranych zlewniach Karkonoszy. Przegląd Geologiczny. Vol. 65, 11/2:1239–1243.
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Temat projektu
Inwentaryzacja grzybów 
wielkooocnikowych 
(Macromycetes) na obszarze 
Karkonoskiego Parku 
Narodowego

Słowa kluczowe
grzyby wielkoowocnikowe

Termin realizacji
2012–2014 r.

Koszt ogółem
62 800 PLN,  
w tym dotacja z funduszu 
leśnego – 62 800 PLN

Inwentaryzacja grzybów wielkooocnikowych 
(Macromycetes) na obszarze Karkonoskiego  
Parku Narodowego
Czesław Narkiewicz – Zachodniosudeckie Towarzystwo Przyrodnicze  

z siedzibą w Jeleniej Górze

OPIS PROJEKTU

Przedmiotem inwentaryzacji były grzyby wielkoowocnikowe na-
leżące do grzybów workowych (Acomycota) i grzybów podstaw-
kowych (Basidiomycota), natomiast celem – rozpoznanie różno-
rodności gatunkowej macromycetes występujących na obszarze 
Karkonoskiego Parku Narodowego, a w szczególności oszaco-
wanie bogactwa gatunkowego grzybów rzadkich, zagrożonych  
i objętych ochrona gatunkową.

Inwentaryzacja oparta była na badaniach terenowych. Z uwa-
gi na fakt, że inwentaryzacja macromycetes opiera się na ce-
chach owocników grzybów, które mają ograniczoną trwałość  
i ponadto pojawiają się bardzo nieregularnie, inwentaryzację 
prowadzono przez 3 sezony (lata: 2012, 2013, 2014).

Badania terenowe przeprowadzono metodą marszrutową 
w wybranych fragmentach parku, uwzględniając wszystkie waż-
niejsze typy ekosystemów leśnych i nieleśnych. Do lokalizacji 
płatów najcenniejszych ekosystemów, o potencjalnie bogatej 
biocie macromycetes, wykorzystano dostępne mapy siedliskowe 
i leśne. Zakres czasowy obserwacji uwzględniał rytmikę sezono-
wą poszczególnych przedstawicieli macromycetes oraz warunki 
meteorologiczne w okresach poprzedzających planowane bada-
nia terenowe.

W trakcie pracy terenowej dla poszczególnych taksonów 
notowano informacje o rodzaju zasiedlanego podłoża, liczebno-
ści owocników (według określonej skali liczebności) oraz towa-
rzyszące elementy dendroflory w promieniu kilku metrów.

Lokalizacja stanowisk grzybów została oparta na powszech-
nie stosowanej w badaniach botanicznych siatce ATPOL, podzie-
lonej na kwadraty 1x1 km. Stanowiska gatunków rzadkich i za-
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grożonych (w tym wszystkich chronionych oraz znajdujących się na czerwonej liście) 
lokalizowano za pomocą urządzenia GPS. Dla tych gatunków podano współrzędne 
geograficzne stanowisk oraz daty obserwacji lub zbioru.

W 2012 roku stwierdzono w granicach Karkonoskiego Parku Narodowego sta-
nowiska 259 gatunków grzybów wielkoowocnikowych. 

Wśród nich 12 gatunków należy do grzybów objętych ochroną gatunkową;  
11 gatunków objętych jest ochroną całkowitą; 1 gatunek objęty jest ochroną czę-
ściową.

Gatunki grzybów zagrożonych ujętych na „Czerwonej liście grzybów zagro-
żonych w Polsce” reprezentowane są przez 44 gatunki: grzyby wymierające (E)  
– 4 gatunki; grzyby narażone (V) – 13 gatunków; grzyby rzadkie (R) – 26 gatun-
ków; grzyby o nieokreślonym zagrożeniu (I) – 1 gatunek.

Ponadto stwierdzono występowanie 3 gatunków niepodawanych dotychczas 
w polskiej literaturze mikologicznej. Prawdopodobnie są to gatunki, które nie były 
wyróżniane od gatunków pokrewnych.

W wyniku inwentaryzacji przeprowadzonej w sezonie wegetacyjnym w 2013 
roku stwierdzono w granicach Karkonoskiego Parku Narodowego stanowiska 189 
gatunków grzybów wielkoowocnikowych. 

Wśród nich 10 gatunków należy do grzybów objętych ochroną gatunkową;  
9 gatunków objętych jest ochroną całkowitą; 1 gatunek objęty jest ochroną czę-
ściową.

Gatunki grzybów zagrożonych ujętych na „Czerwonej liście grzybów zagro-
żonych w Polsce” reprezentowane są przez 40 gatunki: grzyby wymierające (E)  
– 2 gatunki; grzyby narażone (V) – 9 gatunków; grzyby rzadkie (R) – 28 gatunków.

Ponadto stwierdzono występowanie 1 gatunku niepodawanego dotychczas  
w polskiej literaturze mikologicznej (Urnula hiemale). Prawdopodobnie jest to gatu-
nek, który nie był wyróżniany od gatunku pokrewnego (Urnula craterium). Takson 
wymaga jeszcze szczegółowych badań.

W wyniku inwentaryzacji przeprowadzonej w sezonie wegetacyjnym w 2014 
roku stwierdzono w granicach Karkonoskiego Parku Narodowego stanowiska 245 
gatunków grzybów wielkoowocnikowych. Wśród nich 6 gatunków należy do grzy-
bów objętych ochroną gatunkową (częściową). Gatunki grzybów zagrożonych uję-
tych na „Czerwonej liście grzybów zagrożonych w Polsce” reprezentowane są przez 
32 gatunki: grzyby wymierające (E) – 1 gatunek; grzyby narażone (V) – 6 gatun-
ków; grzyby rzadkie (R) – 24 gatunki oraz – 1 gatunek o nieokreślonym zagrożeniu. 

Karkonoski Park Narodowy
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Ponadto stwierdzono występowanie 1 gatunku niepodawanego dotychczas w pol-
skiej literaturze mikologicznej – muchomora Amanita pachyvolvata Aaalto. 

We wszystkich trzech terminach największe bogactwo gatunkowe stwierdzano 
w zbiorowiskach roślinnych regla dolnego, w rejonie góry Chojnik, okolic Jagniąt-
kowa, Szklarskiej Poręby (okolice Wodospadu Szklarki). Wynika to ze stosunkowo 
dużego zróżnicowania zbiorowisk leśnych, co umożliwia rozwój wielu gatunkom 
mykoryzowym i nadrzewnym związanym z różnymi gatunkami drzew. Również  
w tych rejonach występuje znaczne zróżnicowanie zbiorowisk nieleśnych, nie tylko 
łąkowych, ale także antropogenicznych, związanych z gospodarką leśną, co znaczą-
co wzbogaca mykobiotę Parku. W tych regionach odnotowano większość gatunków 
chronionych, rzadkich i zagrożonych. 
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Temat projektu
Założenie powierzchni 
badawczych oraz prace 
badawcze ekosystemów 
nieleśnych w Karkonoskim 
Parku Narodowym

Słowa kluczowe
ekosystemy nieleśne, 
ekosystemy górskie

Termin realizacji
2013 r.

Koszt ogółem
70 980 PLN,  
w tym dotacja z funduszu 
leśnego – 70 980 PLN

Założenie powierzchni badawczych  
oraz prace badawcze ekosystemów nieleśnych  
w Karkonoskim Parku Narodowym
Andrzej Dunajski – Katedra Ekologii, Biogeochemii i Ochrony Środowiska, 

Uniwersytet Wrocławski
Marek Malicki, Remigiusz Pielech – Katedra Bioróżnorodności i Ochrony 

Szaty Roślinnej, Uniwersytet Wrocławski

OPIS PROJEKTU

Celami projektu były:

1. Udokumentowanie stanu roślinności na 185 powierzchniach 
badawczych zlokalizowanych w ekosystemach nieleśnych 
Karkonoskiego Parku Narodowego, rozmieszczonych w re-
gularnej siatce o gęstości 200 x 300 m.

2. Śledzenie reakcji roślinności nieleśnej KPN na globalne pro-
cesy zmian, a w szczególności:

a. zmiany klimatyczne,
b. depozycja azotu atmosferycznego,
c. ekspansja gatunków obcych,
d. zmiany sposobu użytkowania.

3. Określenie kierunków i tempa zachodzących zmian (o ile za-
chodzą).

4. Opracowanie zaleceń odwracających bądź minimalizujących 
negatywne trendy – gdy wykazane zmiany roślinności będą 
niekorzystne z punktu widzenia ochrony różnorodności bio-
logicznej KPN.

Badaniami objęto obszar występowania siedlisk nieleśnych 
KPN powyżej granicy lasu. Badania były prowadzone na 185 
powierzchniach badawczych, wybranych na bazie siatki stałych 
powierzchni KPN 200 x 300 m (Ryc. 1). Spośród ponad 250 
stanowisk w sieci wykluczone zostały stanowiska położone po-
niżej granicy lasu, na stromych ścianach kotłów oraz w zwartych 
kompleksach kosodrzewiny.

Karkonoski Park Narodowy
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Ryc. 1. Wyznaczanie powierzchni do zdjęcia fitosocjologicznego w ramach badań nad zbiorowiskami 
roślinnymi obszarów nieleśnych w Karkonoskim Parku Narodowym

Podczas prac terenowych na powierzchniach badawczych wykonano spis 
wszystkich gatunków roślin naczyniowych, mszaków i porostów. Niemożliwe do 
identyfikacji osobniki roślin zbierano i identyfikowano w laboratorium. Zebrane 
mszaki były identyfikowane przez specjalistów briologów. Udział każdego gatunku 
na powierzchni określano za pomocą skali Londo, która zawiera 10 podstawowych 
kategorii, a w dolnym zakresie – <5% trzy kategorie dodatkowe.

Baza danych składa się z kilku plików, w których przechowywana jest informa-
cja pochodząca z badań terenowych oraz z danych GIS. Główna baza danych fito-
socjologicznych jest wprowadzona do programu TurboVeg, który został specjalnie 
przystosowany. Przygotowano i wprowadzono do programu używaną w badaniach 
skalę ilościowości Londo oraz dostosowano listę gatunków do flory karkonoskiej. 

Bazę danych fitosocjologicznych zebranych w terenie za pomocą specjalnych 
formularzy wraz z informacjami z tzw. główek zdjęć fitosocjologicznych umieszczo-
no w bazie danych TurboVeg oraz w arkuszu kalkulacyjnym. Wykonano dokumen-
tację fotograficzną poszczególnych powierzchni. 
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197



Temat projektu
Badania nad biocenozami 
związanymi z martwym 
drewnem w lasach 
Karkonoskiego Parku 
Narodowego – owady 
saproksyliczne, drapieżne  
i pasożytnicze

Słowa kluczowe
Karkonosze, martwe drewno, 
owady saproksyliczne, 
saproksylofagi, chrząszcze, 
muchówki, skoczogonki, grzyby 
mikroskopowe

Termin realizacji
2013–2016 r.

Koszt ogółem
227 122 PLN,  
w tym dotacja z funduszu 
leśnego – 227 122 PLN

Badania nad biocenozami związanymi  
z martwym drewnem w lasach Karkonoskiego 
Parku Narodowego – owady saproksyliczne, 
drapieżne i pasożytnicze
Andrzej Mazur, Andrzej Łabędzki – Katedra Entomologii Leśnej, 

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Tomasz Klejdysz – Zakład Entomologii, Instytut Ochrony Roślin – 

Państwowy Instytut Badawczy w Poznaniu
Marek Dobrowolski – Karkonoski Park Narodowy
Szymon Konwerski, Marek Przewoźny – Instytut Biologii, Uniwersytet 

im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Roman Królik – Nadleśnictwo Kluczbork
Miłosz M. Mazur – Samodzielna Katedra Biosystematyki, Uniwersytet 

Opolski
Agata Piwnik, Dariusz Skarżyński – Zakład Biologii, Ewolucji i Ochrony 

Bezkręgowców, Uniwersytet Wrocławski
Wojciech Pusz, Katarzyna Patejuk – Katedra Ochrony Roślin, 

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Cecylia Uklańska-Pusz – Katedra Ogrodnictwa, Uniwersytet 

Przyrodniczy we Wrocławiu

OPIS PROJEKTU

W północnej (polskiej) części Karkonoszy nie prowadzono do-
tychczas gruntownych studiów fauny związanej z obumierają-
cymi drzewami i rozkładającym się drewnem, mimo że w latach 
osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku środo-
wisko tych gór zostało dotknięte klęską zamierania lasów. Do 
dzisiaj, w wyniku procesów rozpadu drzewostanów, utrzymuje 
się wysoki zapas martwych drzew i rozkładającego się drewna. 

Celem badań było: 

1. Określenie składu gatunkowego zespołu bezkręgowców 
związanych z biocenozami martwego drewna w Karkonoskim 
Parku Narodowym 

2. Zbadanie składu gatunkowego zbiorowisk grzybów mi-
kroskopowych zasiedlających martwe drewno na obszarze Kar-
konoszy.

Karkonoski Park Narodowy
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Prace realizowano w latach 2013–2015 w obiektach badawczych reprezentu-
jących środowiska lasów regla dolnego, borów regla górnego oraz zarośli kosod-
rzewiny w piętrze subalpejskim Karkonoszy. Do odłowu chrząszczy wykorzystano 
pułapki barierowe (Ryc. 1), pojawowe, fermentacyjne oraz typu Malaise’a (Ryc. 2) 
i typu Netocia. Próby grzybów mikroskopijnych pobierano z fragmentów drewna 
o różnych stopniach rozkładu, a następnie hodowano je w warunkach laboratoryj-
nych i oznaczano do gatunku. Odłowy skoczogonków prowadzono poprzez pobór 
fragmentów rozłożonego drewna i wypłaszanie skoczogonków w aparacie Tullgre-
na. Następnie konserwowano okazy w alkoholu etylowym i oznaczano.

    

Ryc. 1. Przykład pułapki barierowej używanej w 
badaniach nad fauną chrząszczy związanych z 
biocenozami martwego drewna w Karkonoskim 
Parku Narodowym 

Ryc. 2. Pułapka Malaise’a (namiotowa) do 
odłowów chrząszczy zasiedlających martwe 
drewno w Karkonoskim Parku Narodowym

W badaniach wykryto 458 gatunków chrząszczy z 53 rodzin. Stanowi to około 
1/3 gatunków chrząszczy związanych z martwym i rozkładającym się drewnem. 
Fauna saproksyliczna Karkonoskiego Parku Narodowego jest równie bogata w ga-
tunki owadów, jak na terenie innych parków narodowych, w których prowadzono 
badania w tym kierunku. Wśród skoczogonków wykryto 10 gatunków nowych dla 
Karkonoszy oraz 2 gatunki nowe dla Sudetów. W badaniach nad grzybami ustalono, 
że na wszystkich badanych gatunkach martwych drzew dominuje w mykocenozie 

Karkonoski Park Narodowy

199



Trichoderma harzianum, a poza drewnem klonu również Trichoderma polysporum. 
Zestaw gatunków grzybów odnalezionych w 2016 roku na drewnie buka, brzozy  
i jarząbu w różnych stadiach rozkładu prezentuje tabela 1.

Tabela 1. Liczebność kolonii grzybów mikroskopijnych na martwym drewnie różnych gatunków 
drzew, w różnym stopniu rozkładu

Gatunek grzyba

Drewno w skali rozkładu

buk 
1

buk 
2

buk 
3

buk 
4

buk 
5

brzoza 
2

brzoza 
3

brzoza 
4

brzoza 
5

jarząb 
2

jarząb 
4

Alternaria  
alternata

5 2 1

Alternaria botrytis 5 12

Aspergillus niger 1 1 1

Cladosporium  
cladosporioides

2

Epicoccum nigrum 4

Fusarium culmorum 1 1 1 1 1 3

Fusarium  
oxysporum

2 2 5

Gibberella intricans 6 15

Mucor hiemalis 10 6 1 1

Penicillium citrinum 3

Penicillium notatum 17 6 1 6 8 5

Penicillium spp. 12 3 6 3

Penicillium urticae 6 12 3 2 2

Phoma leveillei 18 6

Rhizoctonia spp. 6 6

Trichoderma  
hamatum

16 30 3

Trichoderma harzia-
num

33 37 71 31 38 18 4 20 3

Trichoderma 
polysporum

20 19 19 12 41 12 2 13 15 6

Trichoderma viride 12 3

kolonia biała  
niezarodnikująca 3 3

Razem 96 133 106 55 97 59 15 25 52 29 38
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PUBLIKACJE PREZENTUJĄCE WYNIKI PROJEKTU

Piwnik A., Skarżyński D. 2015. Nowe spojrzenie na saproksyliczną faunę skoczogonków 
(Collembola) Karkonoszy. Przyroda Sudetów, t. 18, 137–140.

Skarżyński D., Piwnik A. 2016. Saproksyliczne skoczogonki (Collembola) Karkonoskiego 
Parku Narodowego. Parki Narodowe i Rezerwaty, 35(1), 61–77.

Mazur A., Klejdysz T., Dobrowolski M., Konwerski S., Królik R., Łabędzki A., Mazur M. A., 
Przewoźny. M. 2016. Chrząszcze saproksyliczne Karkonoszy. Część I – wykaz gatun-
ków. Acta Sci. Pol. Silv. Colendar. Ratio Ind. Lignar., 15(4), 269–295.

Pusz W., Zwijacz-Kozica T., Patejuk K., Uklańska-Pusz C. 2017. Zbiorowiska grzybów mi-
kroskopijnych zasiedlające martwe drewno w Karkonoszach i Tatrach. Edukacja Bio-
logiczna i Środowiskowa” 2017/1, 20–25.
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Temat projektu
Badania retrospektywne 
przemian najcenniejszych 
subalpejskich i alpejskich 
zbiorowisk roślinnych 
Karkonoszy. Etap I 

Słowa kluczowe
zbiorowiska roślinne, murawy 
bliźniczkowe, acydofilne 
murawy wysokogórskie

Termin realizacji
2014 r.

Koszt ogółem
84 701,49 PLN,  
w tym dotacja z funduszu 
leśnego – 84 701,49 PLN

Badania retrospektywne przemian 
najcenniejszych subalpejskich i alpejskich 
zbiorowisk roślinnych Karkonoszy. Etap I 
Bronisław Wojtuń – Katedra Ekologii, Biogeochemii i Ochrony Środowiska, 

Uniwersytet Wrocławski
Ludwik Żołnierz – Katedra Botaniki i Ekologii Roślin, Uniwersytet 

Przyrodniczy we Wrocławiu

OPIS PROJEKTU

Zasadniczym celem planowanych badań był opis przemian 
muraw bliźniczkowych w planie retrospektywnym ze wskaza-
niem ich przyczyn, opis stanu aktualnego oraz przedstawienie 
prognozy dotyczącej natężenia, kierunków i zakresu procesów 
zachodzących w przyszłości. Analiza retrospektywna obejmuje 
skalę czasową ponad 50 lat. Realizacja celu głównego została 
oparta o następujące szczegółowe zadania badawcze:

1. Przedstawienie aktualnego zróżnicowania kompozycji 
gatunkowej muraw bliźniczkowych. 

2. Określenie symptomów, zakresu i natężenia procesów 
przemian fitocenozy: analiza dynamiki tych zjawisk  
w długiej skali czasowej.

3. Poznanie właściwości fizyko-chemicznych gleb na sta-
nowiskach zespołu.

4. Poznanie zależności pomiędzy zespołem czynników sie-
dliskowych a postacią fitocenoz zespołu.

Założono, że w końcowej fazie programu badań, kiedy w toku 
ich kolejnych etapów poznane będą symptomy, zakresy i natę-
żenie analogicznych procesów przemian innych subalpejskich 
zbiorowisk Karkonoszy, będzie możliwe uzyskanie precyzyjnego 
i ścisłego obrazu zależności pomiędzy czynnikami siedliskowymi 
a wspomnianymi wyżej procesami w szerszej skali przestrzennej. 
Zapewni to silniejsze zróżnicowanie gradientów właściwości gleb, 
a przede wszystkim gradientów mikroklimatycznych dotyczących 
termiki, układów anemo-orograficznych i wielkości opadów. 

W piętrze subalpejskim Karkonoszy założono 100 powierzch-
ni badawczych o powierzchni 100 m2 (kwadraty 10 x 10 m),  
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na których wykonano zdjęcia fitosocjologiczne (Ryc. 1), a w późniejszym czasie 
zebrano próby do analiz właściwości fizyko-chemicznych gleb. Prace terenowe 
były wykonywane w tych samych rejonach oraz płatach, w których prowadzono 
je w latach 50–60-tych oraz 1992–94 ubiegłego stulecia. W celu zwiększenia ich 
precyzji liczba zdjęć fitosocjologicznych, w stosunku do prac z lat pięćdziesiątych 
jest większa ponad 4 razy. Lokalizacja powierzchni badawczych w płatach muraw 
była w pełni losowa. Uzyskano to dzięki zastosowaniu generatora liczb losowych 
po uprzednim nałożeniu na ortofotomapie sieci kwadratów o boku 30m i nada-
niu im numerów. W rejonie Równi pod Śnieżką wykonano 73 zdjęcia, natomiast  
w okolicy Łabskiego Szczytu 27 zdjęć. Metoda wykonywania zdjęć była taka sama 
jak w poprzednim okresie badań, tzn. ilościowość gatunków w zdjęciach określano 
wg 5-stopniowej skali Braun-Blanqueta, natomiast zwarcie warstw zielnej i mszystej 
– w procentach. Dla każdego zdjęcia określono podstawowe parametry topogra-
ficzne: ekspozycję i nachylenie terenu. Ponadto wykonano zdjęcia fotograficzne 
oraz zmierzono współrzędne geograficzne i wysokość nad poziomem morza środka 
każdej powierzchni.

Ryc. 1. Wykonanie zdjęcia fitosocjologicznego w ramach badań retrospektywnych przemian 
najcenniejszych subalpejskich i alpejskich zbiorowisk roślinnych Karkonoszy

Próbki gleb pobrano z 50 losowo wybranych powierzchni badawczych. W ob-
rębie każdej powierzchni, po usunięciu warstwy organicznej, pobierano trzy profile 
glebowe o wymiarach 5 x 5 cm i 10 cm długości, które łączono w jedną próbkę.  
W próbkach tych analizowano zawartości wymiennych form podstawowych makro-
elementów (Ca, Mg, K, NO3, NH4 i PO4) oraz dokonano pomiarów pH.
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Po zestawieniu w bazie danych zdjęć fitosocjologicznych wykonanych w roku 
2014 oraz pochodzących z materiałów historycznych dla lat 1959 i 1992 przepro-
wadzono analizę zmian w czasie parametrów różnorodności gatunkowej muraw. 
Porównywano wartości średniej liczby gatunków ogółem na powierzchniach ba-
dawczych, a także składowych tej wartości, tj. liczby gatunków roślin naczyniowych 
i gatunków zarodnikowych (mszaków i porostów). Oprócz liczby gatunków analizo-
wano zmiany wskaźników różnorodności Shannona-Wienera H’ i równomierności 
(równocenności) J’. Dla danych z lat 1992 i 2014 przeprowadzono porównania po-
między murawami ze wschodniej i zachodniej części masywu.

Obecnie, po odnotowanym w roku 1992 głębokim spadku liczby gatunków, 
obserwuje się jej wzrost. Liczba gatunków roślin naczyniowych dla roku 2014 wciąż 
jeszcze jest jednak niższa średnio o 26% w porównaniu ze stanem z końca lat pięć-
dziesiątych. Ten parametr decyduje o całkowitej liczbie gatunków na powierzch-
niach badawczych oraz o wartościach wskaźnika równomierności Shannona – Wie-
nera (H’). Stwierdzona w roku 1992 przewaga w bogactwie gatunkowym muraw 
bliźniczkowych wschodniej części pasma karkonoskiego nadal się utrzymuje i doty-
czy zarówno roślin naczyniowych, jak i gatunków zarodnikowych. Badania z począt-
ku lat dziewięćdziesiątych wykazały dramatyczny spadek liczby gatunków mszaków 
i porostów, co można było wiązać z reakcją tych wrażliwych organizmów na opad 
zanieczyszczeń atmosferycznych w czasie klęski ekologicznej lat osiemdziesiątych. 
Obecny wzrost liczby tych gatunków doprowadził już do przekroczenia poziomu 
notowanego w końcu latach pięćdziesiątych. Można to uznać za reakcję bioindyka-
cyjną będącą symptomem radykalnej poprawy stanu atmosfery w Karkonoszach.

Po silnym spadku bogactwa gatunkowego w początku lat dziewięćdziesiątych 
ubiegłego stulecia, a więc krótko po apogeum klęski ekologicznej w Karkonoszach, 
obecnie obserwuje się proces powrotu muraw bliźniczkowych do wcześniejszego 
poziomu różnorodności gatunkowej. 

Wzrost różnorodności gatunkowej dotyczy zarówno roślin naczyniowych, jak  
i porostów i mszaków, w wypadku tych ostatnich jest jednak szczególnie spektakularny. 
Przeciętna liczba gatunków zarodnikowych na powierzchniach badawczych, po drama-
tycznym spadku w początkach lat dziewięćdziesiątych, obecnie powróciła do stanu z lat 
pięćdziesiątych. Wzrost częstości występowania gatunków zarodnikowych nie znajduje 
jednak dotąd odzwierciedlenia w udziałach ilościowych tych gatunków w fitocenozach. 

Wartości wskaźnika równomierności oraz retrospektywna analiza udziałów ilo-
ściowych głównych gatunków zespołu Carici (rigidae)-Nardetum wskazuje na pogłę-
biającą się dominację bliźniczki psiej trawki Nardus stricta w płatach tych fitocenoz. 
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Analiza retrospektywna częstości występowania gatunków wykazała, że  
w okresie od 1959 r. parametr ten nie zmieniał się w wypadku dominującej bliźnicz-
ki psiej trawki Nardus stricta oraz stałych składników fitocenozy – Carex bigelowi  
i Deschampsia flexuosa. W wypadku większości gatunków towarzyszących stwierdzo-
no podobny wzorzec zmian częstości występowania polegający na, przeważnie sil-
nym, spadku w okresie 1959–1992, a następnie, zazwyczaj również silnym, wzroście  
w okresie 1992–2014.

Na tle symptomów poprawy różnorodności gatunkowej muraw bliźniczkowych 
niepokojący jest spadek stałości i ilościowości gatunków roślin naczyniowych waż-
nych dla specyfiki florystycznej piętra subalpejskiego, jakimi są Hieracium alpinum  
i Veratrum lobelianum, a także porostu płucnicy islandzkiej Cetraria islandica.

Zróżnicowanie kompozycji gatunkowej karkonoskich muraw bliźniczkowych 
zarówno w skali ostatniego sześćdziesięciolecia, jak i w planie przestrzennym po-
między zachodnią i wschodnią częścią pasma, zaznacza się w przestrzeni ordyna-
cyjnej kanonicznej analizy zgodności (DCA). Powierzchnie badane współcześnie 
zajmują pośrednie pozycje pomiędzy powierzchniami z lat 1959 i 1992. Potwierdza 
to istotność symptomów powrotu fitocenoz muraw bliźniczkowych do stanu sprzed 
karkonoskiej klęski ekologicznej.

Badania właściwości fizyko-chemicznych gleb oraz właściwości termicznych 
siedlisk wynikających ze zróżnicowania rzeźby terenu wykazały, że koncentracje ba-
danych pierwiastków i anionów są znacznie silniej zróżnicowane niż odczyn gleb  
i potencjalny ładunek ciepła. 

Stosunkowo słabe zróżnicowanie odczynu gleb, potencjalnego ładunku ciepła  
i wysokości hipsometrycznej na tle pozostałych badanych parametrów siedliskowych 
jest zaskakujące, ponieważ w toku analizy redundancji (RDA) stwierdzono, że te wła-
śnie czynniki w decydującej mierze kształtują kompozycję gatunkową fitocenoz. 

Niewielki zakres wysokości hipsometrycznej i stosunkowo jednorodne 
właściwości orografii w obu zasięgach występowania zespołu Carici (rigida-
e)-Nardetum w polskich Karkonoszach nie pozwoliło zastosować zmiennych 
mikroklimatycznych w analizie wpływu czynników siedliskowych na postać 
fitocenoz. Możliwe będzie wykonanie takich analiz w szerszej skali prze-
strzennej obejmującej różne zbiorowiska subalpejskie. Zapewni to silniejsze 
zróżnicowanie gradientów właściwości gleb, a przede wszystkim gradientów 
mikroklimatycznych dotyczących termiki, układów anemo-orograficznych  
i wielkości opadów.
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Temat projektu
Badania retrospektywne 
przemian najcenniejszych 
subalpejskich i alpejskich 
zbiorowisk roślinnych 
Karkonoszy. Etap II

Słowa kluczowe
zbiorowiska roślinne, murawy 
halne, borówczyska bażynowe

Termin realizacji
2015 r.

Koszt ogółem
36 309,60 PLN,  
w tym dotacja z funduszu 
leśnego – 36 309,60 PLN

Badania retrospektywne przemian 
najcenniejszych subalpejskich i alpejskich 
zbiorowisk roślinnych Karkonoszy. Etap II
Bronisław Wojtuń – Katedra Ekologii, Biogeochemii i Ochrony Środowiska, 

Uniwersytet Wrocławski
Ludwik Żołnierz – Katedra Botaniki i Ekologii Roślin, Uniwersytet 

Przyrodniczy we Wrocławiu

OPIS PROJEKTU

Zasadniczym celem planowanych badań jest opis przemian wy-
branych subalpejskich i alpejskich zbiorowisk roślinnych w pla-
nie retrospektywnym ze wskazaniem ich przyczyn, opis stanu 
aktualnego oraz przedstawienie prognozy dotyczącej natężenia, 
kierunków i zakresu procesów zachodzących w przyszłości. 

Realizacja celu głównego została oparta o następujące 
szczegółowe zadania badawcze:

1. Przedstawienie aktualnego zróżnicowania kompozycji 
gatunkowej badanych fitocenoz na tle właściwości ich 
siedlisk.

2. Określenie symptomów, zakresu i natężenia proce-
sów przemian fitocenoz: analiza dynamiki tych zjawisk  
w długiej skali czasowej.

3. Ocena wpływu zmian klimatu na przemiany fitocenoz.
4. Ocena rozmiarów wpływu opadu zanieczyszczeń at-

mosferycznych na jakość siedlisk badanych fitocenoz: 
analiza retrospektywna zjawiska.

5. Sformułowanie zaleceń ochronnych dla poszczególnych 
fitocenoz z uwzględnieniem zróżnicowania ich podat-
ności / odporności na procesy degradacyjne.

W drugim etapie badań główną uwagę skupiono na anali-
zie przemian roślinności muraw halnych Carici (rigidae)-Festuce-
tum airoidis (Jenik 1961) i borówczysk bażynowych Empetro-Vac-
cinietum Br.-Bl. 1926. Ponadto kontynuowano prace dotyczące 
badań warunków siedliskowych w zakresie wszystkich ujętych  
w programie zbiorowisk roślinnych. Prace te objęły: ekspery-
ment terenowy dotyczący mineralizacji azotu w glebach, pobór 
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60 prób gleb 100 prób roślin do analiz zawartości metali ciężkich. W toku prac la-
boratoryjnych oznaczono zawartości jonów azotanowych i amonowych w próbach 
gleb pobranych na początku eksperymentu mineralizacji terenowej i po jego za-
kończeniu. W próbach gleb eksponowanych w terenie oznaczono również całkowite 
zawartości węgla i azotu. 

Badane zbiorowiska roślinne mają istotne znaczenie dla różnorodności bio-
cenotycznej Karkonoszy i specyfiki ich szaty roślinnej na tle innych środkowoeuro-
pejskich masywów górskich. W odniesieniu do obu tych fitocenoz w poprzednich 
latach donoszono o zachodzeniu procesów degradujących ich kompozycję gatunko-
wą i ubożeniu flory gatunków rzadkich.

Wysokogórskie murawy halne Carici (rigidae)-Festucetum airoidis wykształciły 
się w Karkonoszach powyżej 1450 m n.p.m., stąd ich występowanie ograniczone 
jest do najwyższych partii Śnieżki i Czarnego Grzbietu oraz Smorgoni we wschodniej 
części masywu, a także wierzchowiny ponad Śnieżnymi Kotłami po Wielki Szyszak  
w części zachodniej. Zbiorowisko występuje w dwóch formach wysokościowych: 
alpejskiej z sitem skuciną Juncus trifidus oraz zajmującej również niższe położenia 
formy obejmującej płaty wrzosowisk z udziałem kostrzewy niskiej Festuca airoides. 
Regionalnym elementem wyróżniającym jest turzyca tęga Carex bigelowii subsp. rigi-
da. Murawy halne odznaczają się bogactwem gatunków porostów i mszaków, wśród 
których reprezentowane są gatunki o charakterze reliktowym. Płaty muraw podda-
ne są niezwykle intensywnemu oddziaływaniu czynników klimatu wysokogórskiego,  
a zarazem bardzo silnej presji ruchu turystycznego. Zachodzi obawa, że współczesne 
przemiany klimatu z długimi okresami bezśnieżnych zim mogą wzmagać następstwa 
degradacji płatów muraw halnych powodowanych przez ich wydeptywanie.

Borówczyska bażynowe Empetro-Vaccinietum występują w izolowanych pła-
tach na terenie piętra subalpejskiego, zwłaszcza w częściach kotłów polodowcowych 
wyeksponowanych na działanie wiatru. Gatunkami charakterystycznymi zespołu są 
bażyna obupłciowa Empetrum hermaphroditum i borówka bagienna Vaccinium uli-
ginosum. Główny zrąb roślinności tworzą inne krzewinki: wrzos zwyczajny Calluna 
vulgaris oraz borówki – czarna V. myrtillus i brusznica V. vitis-idaea. Współcześnie 
w porównaniu z materiałami historycznymi obserwuje się zjawisko zacierania się 
odrębności zespołu polegające na zaniku występowania gatunków charakterystycz-
nych i upodobnianiu się składu gatunkowego do mniej specyficznych fitocenoz: 
wrzosowisk i borówczysk czernicowych.

Realizowane w toku drugiego etapu prace dotyczące muraw halnych i borów-
czysk bażynowych objęły następujące cele cząstkowe:
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1. Opis aktualnego zróżnicowania kompozycji gatunkowej.
2. Określenie symptomów, zakresu i natężenia procesów przemian fitocenoz: 

analiza dynamiki tych zjawisk w skali ostatniego pięćdziesięciolecia.
3. Poznanie właściwości fizyko-chemicznych gleb na stanowiskach zespołu.
4. Poznanie zależności pomiędzy zespołem czynników siedliskowych a posta-

cią fitocenoz zespołu.

Cele 3 i 4, jak również analizę porównawczą obserwowanych zjawisk i procesów  
w obrębie wszystkich badanych zbiorowisk roślinnych zaplanowano do realizacji po za-
kończeniu analiz chemicznych materiału glebowego i roślinnego w trzecim etapie badań.

Prace terenowe polegały na wykonaniu zdjęć fitosocjologicznych w tych sa-
mych rejonach oraz płatach wytypowanych zbiorowisk roślinnych, w których wy-
konywane były one w latach 50. i 60. ubiegłego stulecia. W celu zwiększenia ich 
precyzji, liczba zdjęć fitosocjologicznych, w stosunku do prac z lat pięćdziesiątych 
i sześćdziesiątych, została zwiększona – średnio 3 razy. W latach pięćdziesiątych 
i dziewięćdziesiątych nie zostały precyzyjnie oznakowane miejsca wykonywania 
zdjęć fitosocjologicznych. W związku z tym powierzchnie badawcze zostały usytu-
owane w sposób losowy w obrębie płatów badanych fitocenoz. Również metoda 
wykonywania zdjęć była taka sama jak w poprzednim okresie badań, tzn. ilościo-
wość gatunków w zdjęciach określana była wg 5-stopniowej skali Braun-Blanqueta, 
natomiast zwarcie w warstwach zielnej i mszystej – w procentach. Powierzchnia 
zdjęcia fitosocjologicznego to 10 m2. Na wybranych powierzchniach reprezentatyw-
nych dla badanych zbiorowisk roślinnych określono wysokość n.p.m., ekspozycję, 
nachylenie, formę terenu i zebrano próby gleb i roślin do analiz chemicznych. 

Badania roślinności prowadzono na powierzchniach badawczych rozmieszczo-
nych w płatach fitocenoz, w których prowadzone były prace relacjonowane w ma-
teriałach historycznych z lat 50 i 60 oraz w latach 1992–94.

Badania muraw halnych Carici rigidae-Festucetum airoidis prowadzono z wy-
korzystaniem sieci powierzchni badawczych o wymiarach 5x5 m rozmieszczonych 
w zasięgu występowania formy subalpejskiej zespołu bez udziału situ skuciny. Lo-
sowe położenie powierzchni badawczych uzyskano dzięki zastosowaniu generatora 
liczb losowych, po uprzednim nałożeniu na ortofotomapie sieci kwadratów o boku 
30 m i nadaniu im numerów. W badaniach borówczysk bażynowych zastosowano 
powierzchnie badawcze o wymiarach 4x4 m. Z uwagi na silną fragmentację borów-
czysk, izolację i niewielkie rozmiary płatów tej fitocenozy powierzchnie badawcze 
lokowano w większości zachowanych płatów. Zachowano losowość wyboru miejsca 
położenia powierzchni badawczej w obrębie płatu, unikając jego krawędzi z uwagi 
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na możliwość zaburzeń powodowanych oddziaływaniami brzeżnymi. Oprócz wy-
konania zdjęć fitosocjologicznych wytypowane powierzchnie wykorzystane zostały 
do zbioru prób gleb i roślin do analiz chemicznych, a także do przeprowadzenia 
eksperymentu terenowej mineralizacji azotu.

Metoda wykonywania zdjęć fitosocjologicznych polegała na określeniu ilościowości 
gatunków w zdjęciach (wg 5-stopniowej skali Braun-Blanqueta) i zwarcia warstw zielnej 
i mszystej (w %). Do każdego zdjęcia określono: ekspozycję i nachylenie terenu. Ponad-
to dla każdej powierzchni wykonano zdjęcia fotograficzne oraz zmierzono współrzędne 
geograficzne i wysokość nad poziomem morza za pomocą odbiornika GPS.

Eksperyment terenowy mineralizacji azotu w glebach przeprowadzono na 60 
wylosowanych powierzchniach badawczych – tych samych, na których badana była 
roślinność – w obrębie muraw bliźniczkowych, muraw halnych i borówczysk baży-
nowych.

W celu badania tempa mineralizacji azotu na każdej z powierzchni pobrano  
2 profile glebowe, o wymiarach 7 cm średnicy i 15 cm długości (2x60=120). Profile 
były pobierane za pomocą specjalnie do tego celu przygotowanego próbnika. Ma 
on postać rury wykonanej ze stali nierdzewnej. Użycie próbnika pozwalało uzyskać 
profile o w pełni zachowanej strukturze. Jeden z pobranych profili po umieszczeniu 
w worku polietylenowym typu PL-LD (przepuszczalnym dla gazów) pozostawiano 
na miejscu, z którego wcześniej został pobrany. Drugi profil przetransportowano do 
laboratorium, gdzie możliwie najszybciej oznaczono mineralne formy azotu: azota-
ny i jony amonowe. Próby te traktowano jako wartości początkowe procesu mine-
ralizacji. Po 90 dniach profile eksponowane w terenie zostały przetransportowane 
do laboratorium, gdzie oznaczono w nich zawartości form azotu mineralnego. Ta-
kie postępowanie pozwoliło na obliczenie tempa mineralizacji azotu organicznego  
i udziału mineralnych form tego pierwiastka w glebach badanych zbiorowisk.

W roślinności muraw halnych Carici (rigidae)-Festucetum airoidis w ciągu ostatnie-
go pięćdziesięciolecia utrzymuje się stała liczba gatunków. Silnie obniżają się jednak 
w tym czasie wartości wskaźników różnorodności (H’) i równomierności (J’) Shannona
-Wienera. Świadczy to o istotnych zmianach proporcji pomiędzy gatunkami.

W płatach borówczysk bażynowych Empetro-Vaccinietum widoczny jest stały 
trend spadku bogactwa gatunkowego. Trend ten jest silniejszy od tempa spadku 
wskaźnika różnorodności H’ Shannona-Wienera. Wskaźnik równomierności J’ utrzy-
muje się na stałym poziomie, co świadczy o niezmieniającej się silnej dominacji 
wrzosu Calluna vulgaris w tym zespole.
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Stwierdzono przeciwne trendy w odniesieniu do liczby gatunków zarodniko-
wych. Podczas gdy w murawach halnych Carici (rigidae)-Nardetumwidoczny jest 
wzrost, to w płatach borówczysk bażynowych Empetro-Vaccinietum w okresie ostat-
nich 55 lat zaznaczył się spadek o ok. 55% w stosunku do roku 1960.

W murawach halnych zaznacza się wyraźnie spadek częstości ważnych gatunków 
wysokogórskich: Carex bigelowi, Huperzia selago, Hieracium alpinum i Pulsatilla alba 
oraz widoczny jest wzrost ilościowości wrzosu. W silnej konkurencji z jego strony 
można upatrywać spadku udziałów gatunków górskich o naturalnie niskich udzia-
łach ilościowych, takich jak: Hieracium alpinum, Cetraria islandica, Huperzia selago, 
jak również Pulsatilla albai, charakterystycznej dla zespołu trawy Festuca airoides.

Również w roślinności borówczysk bażynowych widoczny jest wzrost udziału 
wrzosu przejawiający się zarówno stałością, jak i ilościowością. Wcześniejsze donie-
sienia o spadku częstości i ilościowości gatunków charakterystycznych tego zespołu 
potwierdzają się współcześnie tylko w odniesieniu do stałości występowania Empe-
trum hermaphroditum.

Gleby muraw halnych i borówczyskach bażynowych charakteryzują się bardzo 
niskimi zawartościami azotu mineralnego w porównaniu do gleb muraw bliźniczko-
wych. Dominującą formą azotu mineralnego w glebach badanych zbiorowisk są 
jony amonowe. W przypadku gleb muraw bliźniczkowych udział azotu azotanowe-
go może być w części prób proporcjonalnie wyższy.

Gleby spod muraw halnych i borówczysk bażynowych charakteryzują się wy-
raźną przewagą procesu amonifikacji nad nitryfikacją, podczas gdy w glebach spod 
muraw bliźniczkowych, obok amonifikacji, w części prób stwierdzono również wy-
sokie tempo nitryfikacji.

Bezwzględne zawartości C i N oraz stosunek tych pierwiastków w glebach ba-
danych zbiorowisk wskazują, że materia organiczna gleb spod borówczysk bażyno-
wych jest najmniej, natomiast ta spod muraw bliźniczkowych, najbardziej podatna 
na rozkład mikrobiologiczny.

PUBLIKACJE PREZENTUJĄCE WYNIKI PROJEKTU

Żołnierz L., Wojtuń B. 2017. Veryfication of assumptions of retrospective studies on 
alpine transformation of plant communities in the Karkonosze Mts. Based on the ex-
ample of Empetro-Vaccinietum Br.-Bl. 1926 community. Acta Sci. Pol. Silv. Colendar. 
Ratio Ind. Lignar. 16. 53–58. 10.17306/J.AFW.2017.1.6.
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Temat projektu
Badania szczegółowe 
małopowierzchniowych 
zbiorowisk nieleśnych 
Karkonoskiego Parku 
Narodowego

Słowa kluczowe
zbiorowiska roślinne, ziołorośla, 
traworośla, torfowiska, 
murawy halne, zbiorowiska 
wydepczyskowe, źródliska, 
wyleżyska, borówczyska 
bażynowe

Termin realizacji
2014 r.

Koszt ogółem
102 090 PLN,  
w tym dotacja z funduszu 
leśnego – 102 090 PLN

Badania szczegółowe małopowierzchniowych 
zbiorowisk nieleśnych Karkonoskiego  
Parku Narodowego
Andrzej Dunajski – Katedra Ekologii, Biogeochemii i Ochrony Środowiska, 

Uniwersytet Wrocławski
Maria Kossowska, Marek Malicki, Remigiusz Pielech, Ewa Szczęśniak 

– Katedra Bioróżnorodności i Ochrony Szaty Roślinnej, Uniwersytet 
Wrocławski

Joanna Potocka – badacz niezależny
Sylwia Wierzcholska – Instytut Przyrodniczo-Techniczny, Państwowa 

Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu
Bronisław Wojtuń – Katedra Ekologii, Biogeochemii i Ochrony Środowiska, 

Uniwersytet Wrocławski
Ludwik Żołnierz – Katedra Botaniki i Ekologii Roślin, Uniwersytet 

Przyrodniczy we Wrocławiu

OPIS PROJEKTU

Celem badań było uzyskanie wiedzy na temat ekologii, zróżni-
cowania oraz stanu zachowania małopowierzchniowych zbioro-
wisk nieleśnych Karkonoskiego Parku Narodowego. W tym celu 
wykonano badania roślinności metodyką określoną w pracy: 
„Badania ekosystemów nieleśnych Karkonoskiego Parku Naro-
dowego” Marek Malicki, Remigiusz Pielech (red.) 2012 oraz zain-
stalowano 12 piezometrów, w których umieszczono 12 automa-
tycznych rejestrów poziomu i temperatury wody oraz zainstalo-
wano 12 automatycznych rejestratorów do pomiaru temperatu-
ry, które w tym celu udostępnił Zamawiający. Z 12 piezometrów 
pobrano próbki wody do analiz fizyko-chemicznych. 

Badania przeprowadzono na całym terenie KPN, a metody-
kę opracowano dla każdego zbiorowiska oddzielnie.

Badania fitocenotyczne prowadzono w 10 typach zbioro-
wisk małopowierzchniowych. Objęły wykonanie w sumie 222 
zdjęć fitosocjologicznych, stanowiących podstawowy materiał 
dokumentacyjny. Na każdej powierzchni, oprócz zdjęcia fito-
socjologicznego, wykonywana była fotografia dokumentująca 
strukturę roślinności. Dodatkowo wykonano fotografie ułatwia-
jące orientację płatu w terenie lub/i ogólny pogląd na strukturę 
zbiorowiska czy jego relacje przestrzenne z innymi zbiorowiskami. 
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Ryc. 1. Instalacja czujnika typu Orpheus w ramach badań szczegółowych małopowierzchniowych 
zbiorowisk nieleśnych Karkonoskiego Parku Narodowego

Badania wykonano na terenie Karkonoskiego Parku Narodowego, w płatach 
nieleśnych zbiorowisk małopowierzchniowych. Badania prowadzono w sezonie we-
getacyjnym 2014 r. 

Celem badań było uzyskanie wiedzy na temat ekologii, zróżnicowania oraz 
stanu zachowania małopowierzchniowych zbiorowisk nieleśnych Karkonoskiego 
Parku Narodowego. W tym celu wykonano badania roślinności metodyką określo-
ną w pracy: „Badania ekosystemów nieleśnych Karkonoskiego Parku Narodowego” 
Marek Malicki, Remigiusz Pielech (red.) 2012 oraz zainstalowano 12 piezometrów, 
w których umieszczono 12 automatycznych rejestrów poziomu i temperatury wody 
oraz zainstalowano 12 automatycznych rejestratorów do pomiaru temperatury, któ-
re w tym celu udostępnił Zamawiający. Z 12 piezometrów pobrano próbki wody do 
analiz fizyko-chemicznych. 

Podczas prowadzenia prac terenowych dokonano niewielkich adaptacji meto-
dyki do konkretnych warunków ekologiczno-siedliskowych, które zostały ujawnione 
na wczesnych etapach badań. Niektóre zmiany wprowadzono jako efekt postępu 
metodycznego od czasu, kiedy powstawał opis metodyki w 2012 r. Zmodyfikowano 
również liczbę powierzchni badawczych planowanych w poszczególnych zbiorowi-
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skach. W trakcie prac terenowych okazało się, że liczba niektórych płatów zbioro-
wisk jest mniejsza niż szacowana przy tworzeniu metodyki. W związku z tym, w tych 
zbiorowiskach zmniejszono liczbę stałych powierzchni badawczych, wykonując je 
we wszystkich możliwych do odnalezienia płatach, spełniających zakładane kryte-
ria reprezentatywności. Ze względu na małą liczebność płatów lub małą wielkość 
płatów, w niektórych przypadkach odstąpiono od ustalonej w metodyce zasady 
wyznaczania lokalizacji powierzchni badawczych. W przypadku zbiorowisk torfo-
wiskowych wykonawcy stwierdzili zasadność zwiększenia liczby stałych powierzch-
ni badawczych dla lepszego odzwierciedlenia zróżnicowania szaty roślinnej oraz 
lepszego udokumentowania roślinności i jej dynamiki w pobliżu zamontowanych 
piezometrów. Z powyższych powodów ostateczna liczba zdjęć fitosocjologicznych 
wynosi 222. 

Wynikiem prac jest cyfrowa baza danych o roślinności zbiorowisk ma-
łopowierzchniowych terenów nieleśnych Karkonoskiego Parku Narodowego. 
Baza danych będzie wykorzystywana w porównaniach z wynikami z kolej-
nych inwentaryzacji tych zbiorowisk. Umożliwi to śledzenie dynamiki zmian, 
a także wykrywanie zaburzeń, mogących sygnalizować zmiany wywołane 
niekorzystnymi, długotrwałymi zmianami cech klimatu.
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Temat projektu
Porównanie stanu zdrowotnego 
roślin rosnących w Żywym 
Banku Genów w Jagniątkowie 
i roślin rosnących na 
stanowiskach naturalnych  
na terenie Karkonoszy

Słowa kluczowe
grzyby mikroskopowe

Termin realizacji
2014–2015 r.

Koszt ogółem
68 019 PLN,  
w tym dotacja z funduszu 
leśnego – 68 019 PLN

Porównanie stanu zdrowotnego roślin rosnących 
w Żywym Banku Genów w Jagniątkowie i roślin 
rosnących na stanowiskach naturalnych na terenie 
Karkonoszy
Wojciech Pusz – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

OPIS PROJEKTU

Celem badań było porównanie stanu zdrowotnego roślin rosną-
cych w Żywym Banku Genów w Jagniątkowie z roślinami ro-
snącymi na stanowiskach naturalnych w Karkonoszach. Ta wie-
dza jest potrzebna do opracowania procedur pobierania nasion  
i innych organów roślinnych niezbędnych do rozmnażania roślin. 
Procedury zbioru, dobrane w oparciu o wyniki badań, zminima-
lizują ryzyko wystąpienia chorób grzybowych w szkółce. Opra-
cowano skale porażenia roślin, dzięki którym osoby pobierające 
organy roślinne do dalszego rozmnażania będą mogły ocenić 
ich stan zdrowotny. Wyniki badań pozwalają także na zopty-
malizowanie produkcji szkółkarskiej, przechowywania nasion,  
a także innych organów roślinnych służących do rozmnażania 
roślin. Prowadzone badania pozwalają także na ocenę zagro-
żenia roślin rosnących na stanowiskach naturalnych ze strony 
grzybów patogenicznych. Ocena ta jest istotna, gdyż w niektó-
rych siedliskach grzyby patogeniczne mogą bardzo negatywnie 
oddziaływać na populację danego gatunku rośliny.

Teren Żywego Banku Genów w Jagniątkowie oraz obszar 
Karkonoskiego Parku Narodowego (Kocioł Łomniczki, Mały 
i Wielki Śnieżny Kocioł, Czarny Kocioł Jagniątkowski, Przełęcz 
Karkonoska, Śnieżka, Sokolnik, Równia pod Śnieżką, Przełęcz 
Dołek, Szrenica, Kocioł Małego i Wielkiego Stawu, Wodospad 
Szklarki, Chojnik).

Obserwacje terenowe prowadzono od maja do końca paź-
dziernika w odstępach ok. 3 tygodniowych (7 wyjazdów tere-
nowych w sezonie). Prace objęły teren Żywego Banku Genów 
w Jagniątkowie oraz stanowiska badawcze zlokalizowane na 
obszarze Karkonoskiego Parku Narodowego (Kocioł Łomniczki, 
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Mały i Wielki Śnieżny Kocioł, Czarny Kocioł Jagniątkowski, Przełęcz Karkonoska, 
Śnieżka, Sokolnik, Równia pod Śnieżką, Przełęcz Dołek, Szrenica, Kocioł Małego 
i Wielkiego Stawu, Wodospad Szklarki, Chojnik). W trakcie obserwacji terenowych 
określono objawy chorobowe na roślinach, indeks i stopień porażenia oraz procent 
porażonych roślin. Organy roślinne z wyraźnymi oznakami chorobowymi pobrano 
do badań laboratoryjnych w celu wykonania analiz mykologicznych. Obserwacjom 
poddano 50 gatunków roślin.

W celu wyizolowania grzybów z porażonych organów (łodygi, liście, korzenie) 
podczas każdego wyjazdu terenowego pobrano 2–10 roślin lub ich części (w zależ-
ności od siedliska i gatunku rośliny) z wyraźnymi objawami porażenia, z Żywego 
Banku Genów i stanowisk w Karkonoszach. Z porażonych organów wycinano na-
stępnie fragmenty, które odkażano powierzchniowo w 0,5% roztworze podchlory-
nu sodu przez 10 sekund. W kolejnym etapie wykładano około 0,5 cm fragmenty 
tkanki w ilości po 6 sztuk na szalkę Petriego z zestaloną pożywką PDA (agar gluko-
zowo-ziemniaczany). Wcześniej pożywkę zakwaszono kwasem cytrynowym w ilości 
3 ml/250 ml kolbę, w celu zahamowania wzrostu bakterii. Następnie wyrastające 
z łodyg kolonie grzybów odszczepiano na skosy z pożywką PDA i oznaczano do 
gatunku na podstawie cech morfologicznych. 

Analizie mykologicznej poddano także nasiona wybranych gatunków. Nasiona 
dzielono na dwie partie. Jedną wykładano bezpośrednio na szalki Petriego z 2% ze-
staloną pożywką maltozową. Pozostałe nasiona przed wyłożeniem na pożywkę, od-
każano powierzchniowo 1% roztworem podchlorynu sodu przez 30 sekund. Dzięki 
temu umożliwiono izolację grzybów zasiedlających wnętrze nasion. Wyrastające  
z nasion kolonie grzybów odszczepiano na skosy z pożywką PDA i oznaczane do 
gatunku na podstawie cech morfologicznych.

W trakcie badań terenowych pobierano porażone organy roślin celem określe-
nia patogena powodującego objawy chorobowe. Z porażonych łodyg najczęściej 
izolowanymi grzybami były gatunki: Alternaria alternata (sprawca plamistości oraz 
czerni krzyżowych), Botrytis cinerea (sprawca szarej pleśni), Cladosporium cladospo-
rioides (sprawca plamistości) oraz grzyby z rodzaju Fusarium odpowiedzialne za 
plamistości, oraz zamieranie organów roślinnych. 

Jednym z podstawowych czynników wpływających na rozwój chorób roślin 
są warunki pogodowe. Dlatego też badania fitopatologiczne były prowadzone  
w ciągu trzech kolejnych sezonów wegetacyjnych. Dzięki temu uzyskane wyniki są 
miarodajne i odzwierciedlają prawdziwy stan zdrowotny roślin w danym rejonie. 
Uzyskane rezultaty mogą następnie służyć do stworzenia narzędzi tj. skale poraże-
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nia, indeksy porażenia, przewodniki, które mogą w przyszłości zostać wykorzystane 
przez pracowników prowadzących stały monitoring populacji roślinnych, czy też 
przez Dział Edukacji KPN na różnego rodzaju zajęciach dydaktycznych. Z obserwa-
cjami terenowymi wiąże się wykonywanie analiz mikologicznych, które po 3 sezo-
nach badań wskazują wyraźnie na sprawcę danej choroby, co może być przydatne 
podczas wyboru optymalnej metody ochrony roślin w hodowli szkółkowej. W przy-
padku nasion analizę mikologiczną nasion przeprowadzono na nasionach zebra-
nych jesienią 2014 roku, a następnie powtórzono ją po okresie przechowywania, 
czyli wiosną 2015 roku. Uzyskane wyniki mogą wspomóc optymalizację procesu 
poboru, przechowywania i wysiewu nasion. To z kolei będzie się wiązać z dobrą 
kondycją zdrowotną roślin w trakcie sezonu wegetacyjnego.

Ryc. 1. Plamistość liści maliny moroszki, spowodowana m.in. przez Fusarium culmorum

W wyniku prowadzonych w ciągu dwóch lat badań stwierdzono, że najczęściej 
występującymi chorobami, zarówno na stanowiskach w ŻBG w Jagniątkowie oraz 
na stanowiskach naturalnych w KPN są plamistości liści i łodyg powodowane przez 
grzyby z rodzaju Alternaria, Fusarium, Phoma levellei i inne 
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Uwzględniając nasilenie występowania chorób oraz stan populacji roślin za-
leca się stały monitoring zdrowotności następujących gatunków roślin na stanowi-
skach naturalnych: Athyrium distenfolium, Betula carpatica, Cryptogramma crispa, 
Pinus mugo, Rubus chamaemorus, Salix herbacea. Monitoring powinien być prowa-
dzony co 2–3 lata w miesiącach letnich. 

Zbiór nasion do hodowli zachowawczej powinien być prowadzony w dojrzało-
ści pełnej nasion, z uwzględnieniem występowania na nich chorób. Należy unikać 
poboru nasion z roślin wykazujących objawy chorobowe. Nasiona powinny być po-
bierane wraz z owocostanem do papierowych, sterylnych kopert, a czyszczenie oraz 
dosuszanie powinno odbywać się w zamkniętym pomieszczeniu. Pracę z nasiona-
mi należy wykonywać w sterylnych rękawiczkach, zdezynfekowanymi narzędziami. 
Stół i wszelkie pojemniki służące do pracy z nasionami należy odkażać preparatem 
Aerodesin 2000, wykorzystywanym w laboratoriach medycznych. Nasiona Allium 
sibiricum przed wysiewem należy odkazić powierzchniowo 1% roztworem podchlo-
rynu sodu przez około 30 sekund. 

Glebę (podłoże) w wielodoniczkach oraz na miejscu uprawy należy odkazić 
fungicydem Previcur Energy 840 SL* (w celu zapobieżenia zgorzelom siewek). 

W razie zaobserwowania pierwszych objawów chorobowych w ŻBG w Jagniąt-
kowie należy wykonać zabieg ochrony roślin preparatem o działaniu uniwersalnym 
np. Topsin M 500 S.C.*; zabieg w razie potrzeby powtórzyć po około 10–14 dniach. 
Szczególną uwagę należy zwrócić na: Aconitum plicatum, Allium sibiricum, Arabis 
alpina, Athyrium disentofolium,. Cardamine resedifolia, Galium sudeticum, Geum 
montanum, Rhododiola rosea, Salix herbacea, Saxifraga spp., Sedum alpinum.

PUBLIKACJE PREZENTUJĄCE WYNIKI PROJEKTU

Pusz W., Kroczek M., Kaczmarek A. 2016. Zasiedlenie przez grzyby mikroskopowe na-
sion rzadkich i zagrożonych gatunków roślin uprawianych w hodowli zachowawczej 
w Żywym Banku Genów w Jagniątkowie. Progress in Plant Protection 56(1): 34–41.

Pusz W. 2016. Plants’ healthiness assessment as part of the environmental monitoring 
of protected mountainous area in the example of Karkonosze (Giant) Mts. (SW Po-
land). Environmental Monitoring and Assessment 188(10): 1–15.

Pusz W., Urbaniak J. 2017. Foliar diseases of willows (Salix spp.) in selected locations of 
the Karkonosze Mts. (the Giant Mts.). European Journal of Plant Pathology 148(1): 
45–51.
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Temat projektu
Wybrane grupy owadów  
(ważki Odonata, chruściki 
Trichoptera, jętki 
Ephemeroptera, chrząszcze 
wodne Coleoptera, widelnice 
Plecoptera) ekosystemów 
wodno-bagiennych 
Karkonoskiego Parku 
Narodowego: ocena stanu 
aktualnego, identyfikacja 
zagrożeń i propozycje zadań 
ochronnych

Słowa kluczowe
owady wodne, ważki, jętki, 
chrząszcze wodne, widelnice, 
ekosystemy wodne, ekosystemy 
bagienne

Termin realizacji
2014–2015 r.

Koszt ogółem
200 407 PLN,  
w tym dotacja z funduszu 
leśnego – 200 407 PLN

Wybrane grupy owadów (ważki Odonata, 
chruściki Trichoptera, jętki Ephemeroptera, 
chrząszcze wodne Coleoptera, widelnice 
Plecoptera) ekosystemów wodno-bagiennych 
Karkonoskiego Parku Narodowego: ocena stanu 
aktualnego, identyfikacja zagrożeń i propozycje 
zadań ochronnych
Małgorzata Kłonowska-Olejnik – Centrum Innowacji Badań i Nauki, 

Lublin
Andrzej Łabędzki – Katedra Entomologii Leśnej, Uniwersytet Przyrodniczy 

w Poznaniu
Janusz Majecki – Katedra Zoologii Doświadczalnej i Biologii Ewolucyjnej, 

Uniwersytet Łódzki
Paweł Buczyński – Zakład Zoologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej  

w Lublinie

OPIS PROJEKTU

Celami projektu były:

– Inwentaryzacja wybranych grup owadów wodnych (ważki 
Odonata, chruściki Trichoptera, jętki Ephemeroptera, chrzą-
szcze wodne Coleoptera, widelnice Plecoptera),

– Uzupełnienie list gatunkowych obszaru Karkonoskiego Par-
ku Narodowego,

– Ocena zagrożeń dla organizmów związanych z ekosystema-
mi wodnymi.

Badania terenowe prowadzono w trzech zlewniach: Łom-
nicy, Wrzosówki i Kamieńczyka oraz na wybranych obszarach 
torfowisk wysokogórskich i w stawach polodowcowych, przez 
dwa sezony wegetacyjne.

Pod uwagę brano następujące rodzaje cieków i zbiorników 
wodnych:

– źródliska potoków w strefie subalpejskiej /krenobion-
ty/,

– odcinki potoków szybkopłynące /gatunki reofilne/,
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– odcinki potoków wolnopłynące /gatunki lemnefilne/,
– strefy kaskad i mini wodospadów,
– jeziorka torfowiskowe w strefie torfowisk subalpejskich /tyrfobionty/,
– stawy w kotłach polodowcowych,
– sztuczne zbiorniki na ciekach we wszystkich strefach wysokościowych.

Pobór prób prowadzono następującymi metodami:

– odłowy z zastosowaniem pułapek świetlnych (samołówek) – widelnice, 
chruściki, jętki;

– odłowy „na upatrzonego” siatką entomologiczną – ważki, widelnice, chru-
ściki, jętki;

– odłowy przy użyciu chwytaczy dennych, sit bentosowych i planktonowych 
(przesiewanie materiału dennego i nabrzeżnego, zawiesiny wodnej) – 
wszystkie grupy systematyczne;

– hodowla larw (stosowano tylko w przypadkach konieczności oznaczania 
gatunków z postaci dorosłej).

Imagines ważek oznaczano do gatunku w miejscu odłowu i wypuszczano. Tyl-
ko w wyjątkowych przypadkach przewożono okazy do laboratorium, gdy oznacze-
nie w terenie było niepewne.

Co 2 tygodnie prowadzono odłowy nocne imagines z wykorzystaniem pod-
świetlanych ekranów entomologicznych i samołówek świetlnych ze światłem  
UV-VIS. Samołówki i/lub ekrany rozmieszczano w pobliżu następujących punktów 
Karkonoskiego Parku Narodowego:

1. Wodospad Kamieńczyk
2. Schronisko pod Łabskim Szczytem
3. Wodospad Szklarka
4. Karkonoski Bank Genów w Jagniątkowie
5. Ośrodek Informacyjno-Edukacyjny Domek Myśliwski

Zasilanie lamp żarowych oświetlających ekrany zapewniono, używając 
agregatu prądotwórczego, a samołówki w miejscach trudnodostępnych zasilano 
bateriami żelowymi 

W trakcie dwuletnich badań stwierdzono obecność 42 gatunków chruścików 
(Tab. 1), 11 gatunków jętek, 28 gatunków widelnic (Tab. 2), a także 18 gatunków 
ważek i 18 gatunków chrząszczy wodnych (15 w potokach i 8 na torfowiskach). 
Dane te w istotny sposób uzupełniają obraz fauny chrząszczy wodnych na obsza-
rze Karkonoszy po 30-letniej przerwie w badaniach grupy na tym terenie. Wśród 
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odłowionych owadów była duża liczba gatunków z rodziny Elemidae, co świadczy 
 o bardzo dobrym stanie siedlisk wodnych.

Ryc. 1. Samołówka z lampą emitującą „czarne światło”, czyli promieniowanie UV

Tabela 1. Wykaz gatunków chruścików (Ephemeroptera) złowionych, jako postacie doskonałe, larwy lub 
larwy i postacie doskonałe na terenie Karkonoskiego Parku Narodowego w latach 2014–2015

Lp. Gatunek imagines larwy Suma

1 Allogamus uncatus 6 53 59

2 Apatania fimbrata 15 7 22

3 Chaetopterygopsis maclachlani 7 45 52

4 Chaetopteryx major 1 1

5 Chaetopteryx villosa 1 43 44

6 Crunoecia irrorata 1 1

7 Drusus annulatus 149 98 247

8 Drusus discolor 4 32 36

Drusus sp. 17 17

9 Drusus trifidus 1 1

10 Ecclisopteryx madida 30 1 31

Ecclisopteryx sp. juv. 1 1

11 Halesus rubricollis 10 8 18

12 Hydropsyche sp. 2 2

13 Limnephilus centralis 3 3
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14 Limnephilus coenosus 11 6 17

15 Limnephilus decipiens 4 4

16 Limnephilus extricatus 1 1

17 Limnephilus sparsus 1 1

18 Limnephilus stigma 1 1

19 Lithax niger 2 1 3

20 Melampophylax nepos 15 4 19

21 Micrasema longulum 6 6

22 Oecimus monedula 2 2

23 Philopotamus ludificatus 36 7 43

Philopotamus sp. 17 17

24 Philopotamus variegatus 19 19

25 Plectrocnemia conspersa 20 94 114

26 Plectrocnemia geniculata 7 2 9

27 Polycentropus flavomaculatus 2 2

Potamoph. sp.juv. 19 19

28 Potamophylax cingulatus 71 12 83

29 Pseudopsilopteryx zimmeri 1 14 15

30 Psilopteryx psorosa 3 13 16

31 Psychomyidae 1 1

32 Rhadicoleptus alpestris 2 2

Rhyacoph. sp. juv. 4 4

33 Rhyacophila evoluta 14 17 31

34 Rhyacophila fasciata 30 3 33

35 Rhyacophila obliterata 5 13 18

36 Rhyacophila polonica hageni 9 8 17

Rhyacophila sp. 19 19

37 Rhyacophila tristis 8 8

38 Rhyacophila vulgaris 1 1

39 Sericostoma personatum 2 6 8

40 Silo nigricornis 1 1

St.Ch. juv. 30 30

41 Stenophylax sp. 3 3

42 Wormaldia occipitalis 1 1

542 561 1103
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Tabela 2. Wykaz gatunków jętek (Ephemeroptera) i widelnic (Plecoptera) złowionych w trakcie badań 
na terenie Karkonoskiego Parku Narodowego w latach 2014–2015.

Lp. Taksony 

Jętki Ephemeroptera

1 Ameletus inopinatus Eaton, 1887

2 Siphlonurus lacustris (Eaton, 1870)

3 Baetis alpinus (Pictet, 1843)

4 Baetis rhodani (Pictet, 1843)

5 Baetis vernus Curtis, 1834

6 Epeorus assimilis Eaton, 1885

7 Rhithrogena iridina (Kolenati 1859)

8 Rhithrogena semicolorata (Curtis, 1834)

9 Ecdyonurus venosus (Fabricius, 1775)

10 Electrogena lateralis (Curtis, 1834)

11 Serratella ignita (Poda, 1761)

Widelnice Plecoptera

12 Diura bicaudata (Linnaeus, 1758)

13 Isoperla grammatica (Poda, 1761)

14 Isoperla oxylepsis (Despax, 1936)

15 Isoperla sudetica (Kolenati, 1860)

16 Siphonoperla neglecta (Rostock, 1881)

17 Siphonoperla torrentium (Pictet, 1841)

18 Brachyptera seticornis (Klapálek, 1902)

19 Amphinemura sulcicollis (Stephens, 1836)

20 Amphinemura triangularis (Ris, 1902)

21 Nemoura avicularis Morton, 1894

22 Nemoura cinerea (Retzius, 1783)

23 Nemoura mortoni Ris, 1902
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24 Nemurella pictetii Klapálek, 1900

25 Protonemura brevistyla (Ris, 1902)

26 Protonemura hrabei Raušer, 1956

27 Protonemura intricata (Ris, 1902)

28 Protonemura montana Kimmins, 1941

29 Protonemura nitida (Pictet, 1835)

30 Leuctra albida Kempny 1899

31 Leuctra aurita Navás, 1919

32 Leuctra braueri Kempny, 1898

33 Leuctra handlirschi Kempny, 1898

34 Leuctra hippopus Kempny, 1899

35 Leuctra inermis Kempny, 1899

36 Leuctra pseudocingulata Mendl 1968

37 Leuctra pseudosignifera Aubert, 1954

38 Leuctra rauscheri Aubert, 1957

39 Leuctra teriolensis Kempny, 1900

PUBLIKACJE PREZENTUJĄCE WYNIKI PROJEKTU

Buczyński P., Kłonowska-Olejnik M., Łabędzki A., Majecki J. 2017. Materiały do po-
znania chrząszczy wodnych (Coleoptera) potoków i torfowisk Karkonoskiego Parku 
Narodowego. Przegląd Przyrodniczy 28(1): 85–90.

Kłonowska-Olejnik M., Łabędzki A., Majecki J. 2017a. Jętki (Ephemeroptera) wybranych 
siedlisk wodnych Karkonoskiego Parku Narodowego. Acta Sci. Pol. Silv. Colendar. 
Ratio Ind. Lignar., 15(4): 257–267.

Kłonowska-Olejnik M., Łabędzki A., Majecki J. 2017b. Widelnice (Plecoptera) wybranych 
siedlisk wodnych Karkonoskiego Parku Narodowego. Acta Sci. Pol. Silv. Colendar. 
Ratio Ind. Lignar. 16(2): 107–121.

Majecki J. Łabędzki A. 2018. Chruściki (Trichoptera) Karkonoskiego Parku Narodowego 
– badania 2014–2015. Acta Sci. Pol. Silv. Colendar. Ratio Ind. Lignar. 17(1): 35–46.
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Temat projektu
Badania fitosocjologiczne 
zbiorowisk leśnych  
w Karkonoskim Parku 
Narodowym

Słowa kluczowe
fitosocjologia, zbiorowiska 
roślinne, zbiorowiska Natura 
200

Termin realizacji
2015 r.

Koszt ogółem
92 102 PLN,  
w tym dotacja z funduszu 
leśnego – 92 102 PLN

Badania fitosocjologiczne zbiorowisk leśnych  
w Karkonoskim Parku Narodowym
Marek Malicki, Remigiusz Pielech – Katedra Bioróżnorodności i Ochrony 

Szaty Roślinnej, Uniwersytet Wrocławski
Wojciech Zarzycki – Katedra Ekologii, Uniwersytet Śląski 

OPIS PROJEKTU

Projekt miał na celu:

1. Rozpoznanie i skartowanie na gruntach administrowa-
nych przez Karkonoski Park Narodowy leśnych zbioro-
wisk roślinnych w randze zespołu lub wyższych oraz 
zbiorowisk zastępczych ekosystemów leśnych

2. Opracowanie wyników prac w formie dokumentacji 
kartograficznej (mapa numeryczna w standardzie GIS)  
i tekstowej

3. Utworzenie definicji zbiorowisk roślinnych i na tej pod-
stawie ich kartowanie w terenie

4. Weryfikację wątpliwych, a podawanych w literaturze 
jednostek roślinności, np. górski łęg olszowy Alnetum 
incanae, naskalne reliktowe lasy sosnowe Erico-Pinion 
czy boru jodłowo-świerkowego Abieti-Piceetum.

5. Aktualizację mapy siedlisk przyrodniczych Natura 2000
6. Określenie stanu zachowania siedlisk przyrodniczych 

Natura 2000
7. Przygotowanie tabel i wytycznych do harmonizacji 

warstw zbiorowisk leśnych z biotopami wyróżnianymi 
w czeskiej stronie Karkonoszy

Obszar badań objął wszystkie lasy Karkonoskiego Parku Naro-
dowego

Pierwszym etapem prac terenowych było wykonanie zdjęć 
fitosocjologicznych, które były podstawą do wyróżniania zbioro-
wisk roślinnych badanego terenu. Na ich podstawie utworzono 
m.in. opisy jednostek fitosocjologicznych. Cały teren podzielono 
na kwadraty o boku 500 m. (Ryc. 1.) Na podstawie danych znaj-
dujących się w zasobach informacyjnych KPN (głównie mapa 
siedlisk Natura 2000) określono stopień zróżnicowania roślinno-
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ści w każdym z kwadratów na podstawie liczby wyróżnianych w nim siedlisk przy-
rodniczych. W każdym kwadracie wykonano tyle zdjęć, ile notowano typów siedlisk 
przyrodniczych z załącznika I Dyrektywy siedliskowej. Jeśli podczas szczegółowej 
penetracji terenu wykazano większe zróżnicowanie roślinności, zrobiono w takich 
kwadratach dodatkowe zdjęcia fitosocjologiczne. Powierzchnia zdjęcia fitosocjolo-
gicznego była uzależniona od typu dokumentowanej roślinności: zbiorowiska leśne 
– 200 m2, zarośla – 50 m2, łąki, murawy, ziołorośla – 25 m2, zbiorowiska małopo-
wierzchniowe (źródliska, roślinność naskalna itp.) – 4 m2.

Kolejnym etapem prac terenowych było kartowanie zbiorowisk roślinnych. Na 
podstawie wstępnych analiz statystycznych zgromadzonych zdjęć fitosocjologicz-
nych wyznaczono kryteria przypisywania płatu do jednej z wyróżnionych jednostek 
(zbiorowisk roślinnych). Łącznie wykonano 350 zdjęć fitosocjologicznych. 

Mapę wykonywano w oparciu o jednostki podstawowe, którymi są wydziele-
nia leśne. Były one modyfikowane i dzielone tak, aby odzwierciedlały zróżnicowa-
nie roślinności w terenie.

W ramach prac kameralnych wykonano:

– digitalizację danych z kartowania siedlisk w terenie
– wprowadzono wyniki danych ze zdjęć fitosocjologicznych do bazy w pro-

gramie TurboVeg
– wykonano warstwy wektorowe map roślinności rzeczywistej i siedlisk przy-

rodniczych oraz przygotowano materiały do mapy biotopów.

Ryc. 1. Obszar badań podzielony na kwadraty wraz z zaznaczonymi leśnymi typami siedlisk 
przyrodniczych Natura 2000
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W wyniku przeprowadzonych prac wykonano opracowania w postaci map: 
roślinności rzeczywistej, biotopów i siedlisk. W trakcie prac fitosocjologicznych zi-
dentyfikowano na terenach leśnych Parku 12 siedlisk przyrodniczych Natura 2000, 
16 biotopów i 17 siedlisk leśnych.

Analizując dotychczasowe dane dotyczące rozmieszczenia i występowania 
leśnych siedlisk Natura 2000 w Karkonoskim Parku Narodowym widać wyraźne 
zwiększenie się wszystkich siedlisk leśnych. Najbardziej jest to widoczne w przy-
padku górnoreglowych świerczyn. Ma to związek z tym, że dotychczas do tego 
siedliska włączano tylko dojrzałe drzewostany świerkowe. Podczas prowadzonych 
badań formy młodociane i inicjalne postaci również określano jako siedlisko 9140. 
Takie podejście wydaje się właściwe, ponieważ różnice faz rozwojowych, wieku  
i struktury strukturą mogą być całkowicie naturalną cechą przestrzennego zróżnico-
wania ekosystemów leśnych. 

Znaczący wzrost powierzchni świerczyn na torfie 91D0 wiąże się z kwalifiko-
waniem wielu mocno rozrzedzonych drzewostanów świerkowych lasów bagiennych 
do tego typu siedliska, które dotąd były traktowane jako ekosystemy nieleśne. 
Ponadto znaczny obszar spośród wykazywanych wcześniej płatów siedliska 9140 
okazywał się być świerczyną bagienną. 

Na uwagę zasługuje znaczący wzrost siedliska 9110 (kwaśnych buczyn). O tych 
zmianach również zadecydowało inne podejście do określenia tego siedliska. Do-
tychczas włączano do niego tylko drzewostany prawie wyłącznie budowane przez 
buka. Podczas prowadzonych badań kwalifikowano także płaty z udziałem świerka 
sięgające nawet 50%, ponieważ gatunek ten jest naturalnym składnikiem górskich 
buczyn, a jego dominujący udział (szczególnie w niższych położeniach) może jedy-
nie świadczyć o zniekształceniu płatów (pinetyzacji). 

Interesujące jest również pojawienie się siedliska 9130 (żyzne buczyny) wcze-
śniej niewykazywanego. Podczas prowadzonych badań odnotowano i skartowano 
dwa płaty zbiorowiska Galio odorati-Fagetum, które przyporządkowane jest temu 
typowi. Co ciekawe żyzne lasy bukowe wykazywane były wcześniej z Góry Chojnik 
(Świerkosz 1994), a mimo tego nie znalazły się w zestawieniu siedlisk Natura 2000 
w Karkonoskim Parku Narodowym. 

Dzięki skartowanym i wcześniej niewykazywanym płatom łęgów (91E0) i grą-
dów (9170) zwiększyła się również ich powierzchnia. Warto w tym miejscu dodać, 
że interesująco przedstawia się zróżnicowanie lasów łęgowych. Udokumentowano 
6 płatów górskiego łęgu źródliskowego Piceo-Alnetum, do niedawna w ogóle nie-
wyróżnianego w Polsce (Pielech 2015). Nie potwierdzono również zespołu olszynki 
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górskiej Alnetum incanae, podawanej przez wcześniejszych autorów. Z całą pewno-
ścią należy wykluczyć możliwość występowania tego zespołu na Chojniku – zespół 
ten rozwija się nad górskimi potokami o znaczącej energii i prędkości przepływu. 

Nie odnotowano za to reliktowych lasków sosnowych (91Q0); zbiorowisko to 
było niewłaściwie zdefiniowane, ponieważ obejmuje ono jedynie zbiorowiska z so-
sną na skałach wapiennych – co wyklucza możliwość występowania tego siedliska 
w Karkonoszach. 

Na uwagę zasługuje pojawienie się nowego siedliska nieleśnego – 4030. Do 
tego typu siedliska w Polsce zalicza się jedynie wrzosowiska janowcowe Calluno-Ge-
nistetum, wrzosowiska knotnikowe Pohlio-Callunetum oraz wrzosowiska mącznico-
we Arctostaphyllo-Callunetum. Zgodnie z Interpretation manual of European Union 
Habitats, oprócz tych postaci powinno zaliczać się również wrzosowiska (borówczy-
ska) Vaccinio myrtilli-Callunetum oraz Calamagrostio-Vaccinietum. Zwłaszcza ten dru-
gi zespół jest w Karkonoszach szeroko rozpowszechniony. Taka interpretacja tego 
siedliska znajduje się również w czeskim Katalogu biotopów, gdzie opisane są tego 
typu układy roślinne jako ubogie w gatunki borówczyska, w których dominującą 
rolę pełni Vaccinium myrtillus.

PUBLIKACJE PREZENTUJĄCE WYNIKI PROJEKTU

Pielech R., Malicki M., Zarzycki W. 2017. Problemy kartowania leśnych siedlisk przyrod-
niczych Natura 2000 na przykładzie Karkonoskiego Parku Narodowego. Chrońmy 
Przyrodę Ojczystą 73(1): 30–39.
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Temat projektu
Uruchomienie i realizacja 
programów badawczych  
w ramach Stacji Bazowej  
ZMŚP „Karkonosze”

Słowa kluczowe
monitoring środowiska, 
meteorologia, zanieczyszczenia 
atmosfery, chemizm wód, 
hydrologia, dendrologia, 
fitosocjologia, rośliny inwazyjne, 
pokrywa śnieżna

Termin realizacji
2016 r.

Koszt ogółem
1 575 360,63 PLN,  
w tym dotacja z funduszu 
leśnego – 111 886,55 PLN

Uruchomienie i realizacja programów badawczych 
w ramach Stacji Bazowej ZMŚP „Karkonosze”
Krzysztof Krakowski, Marek Dobrowolski, Patrycja Rachwalska,  

Marcin Wierzbiński – Karkonoski Park Narodowy

OPIS PROJEKTU

Celem Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodnicze-
go jest dostarczenie danych do określania aktualnego stanu 
środowiska oraz w oparciu o wieloletnie cykle obserwacyjne, 
przedstawienie krótko- i długookresowych przemian środowiska 
w warunkach zmian klimatu i narastającej antropopresji. Uzy-
skane wyniki z prowadzonych obserwacji stanowią podstawę 
do sporządzenia prognoz krótko- i długoterminowych rozwoju 
środowiska przyrodniczego oraz przedstawienia kierunków za-
grożeń i sposobów ich przeciwdziałania. Zintegrowany Monito-
ring Środowiska Przyrodniczego w odróżnieniu od monitorin-
gów branżowych dostarcza kompleksowych informacji, nie tylko 
w ramach wybranych programów pomiarowych, lecz przede 
wszystkim o związkach przyczynowo skutkowych i rezultatach 
ich oddziaływania na środowisko geograficzne.

Stacja bazowa Zintegrowanego Monitoringu Środowiska 
Przyrodniczego „Karkonosze” funkcjonuje w ramach Państwo-
wego Monitoringu Środowiska nadzorowanego przez Główny 
Inspektorat Ochrony Środowiska i koordynowanego przez Cen-
trum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego 
przy Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu.

Podstawowym obiektem badawczym Stacji Bazowej ZMŚP 
„Karkonosze” jest górna część zlewni potoku Wrzosówka o po-
wierzchni 11,49 km2. Otulinę zlewni badawczej potoku Wrzosów-
ka stanowi cały obszar Karkonoskiego Parku Narodowego wraz 
z otuliną Parku o łącznej powierzchni 190,46 km2. W badanej 
zlewni rzecznej i jej otulinie realizowany jest szeroki zakres po-
miarowy dotyczący funkcjonowania środowiska przyrodniczego, 
zarówno pod względem abiotycznym, jak i przyrody ożywionej. 
Na terenie zlewni badawczej i jej otuliny realizowane są według 
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metodyki ZMŚP następujące programy pomiarowe (podkreślono programy współ-
finansowane z Funduszu Leśnego):

– meteorologia (Ryc. 1),
– zanieczyszczenia powietrza,
– chemizm opadów atmosferycznych,
– chemizm opadu podkoronowego (Ryc. 2),
– chemizm spływu po pniach (Ryc. 2),
– chemizm roztworów glebowych (Ryc. 3),
– wody podziemne,
– wody powierzchniowe,
– chemizm opadu organicznego (Ryc. 2),
– uszkodzenia drzew i drzewostanów,
– epifity nadrzewne,
– gatunki inwazyjne obcego pochodzenia – rośliny,
– właściwości fizyczne i chemizm pokrywy śnieżnej.

Ryc. 1. Stacja meteorologiczna na Szrenicy 1325 m n.p.m.
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Ryc. 2.  
 Poletko pomiarowe opadu 

podkoronowego organicznego  
i spływu po pniach

Ryc. 3.  
Poletko pomiarowe roztworów 

glebowych

Wyniki realizacji projektu są publikowane przez Kar-
konoski Park Narodowy każdego roku w postaci raportu  
z realizacji programu badawczo-pomiarowego ZMŚP w Stacji 
Bazowej „Karkonosze” oraz zbiorczo, ze wszystkich stacji ba-
zowych ZMŚP w Polsce, przez Główny Inspektorat Ochrony 
Środowiska w postaci raportu o stanie geoekosystemów Pol-
ski w danym roku.
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Temat projektu
Badanie porostów epifitycznych 
na stałych powierzchniach 
kołowych w ekosystemach 
leśnych Karkonoskiego Parku 
Narodowego

Słowa kluczowe
porosty, biota porostów, 
epifity, monitoring porostów, 
Karkonoski Park Narodowy

Termin realizacji
2016–2017 r.

Koszt ogółem
125 212 PLN,  
w tym dotacja z funduszu 
leśnego – 73 228 PLN

Badanie porostów epifitycznych na stałych 
powierzchniach kołowych w ekosystemach 
leśnych Karkonoskiego Parku Narodowego
Wiesław Fałtynowicz, Maria Kossowska, Monika Dimos-Zych, 

Magdalena Buksakowska, Paweł Jarema – Zakład Botaniki; 
Uniwersytet Wrocławski 

Hanna Fałtynowicz – Zakład Chemii i Technologii Paliw, Politechnika 
Wrocławska 

Katarzyna Patejuk – Zakład Fitopatologii i Mykologii, Uniwersytet 
Przyrodniczy we Wrocławiu

Amelia Piegdoń – Uczelnia Państwowa im. Jana Grodka w Sanoku
Remigiusz Pielech – Zakład Bioróżnorodności Leśnej, Uniwersytet Rolniczy 

w Krakowie

OPIS PROJEKTU

Celem podjętego w 2016 roku trzeciego etapu monitoringu 
było określenie zmian ilościowych i jakościowych w biocie po-
rostów nadrzewnych, jakie zaszły po pięciu i dwunastu latach 
od poprzednich edycji monitoringu. Ponadto stan lichenobiota 
umożliwił ocenę czystości powietrza na różnych obszarach Kar-
konoskiego Parku Narodowego.

W 2016 r. objęto pracami monitoringowymi wszystkie od-
nalezione powierzchnie stałe monitoringu lasów KPN, położone 
w sieci regularnej 200 x 300 m. Łącznie próby pobrano z 708 
powierzchni. Liczba powierzchni zwiększyła się z uwagi na po-
większenie powierzchni Parku.

Na wszystkich powierzchniach wyznaczono ogółem 1999 
drzew monitoringowych, na których prowadzono obserwacje 
bioty porostów nadrzewnych. Łącznie drzewa obserwacyjne na-
leżały do 14 gatunków. Na 52 drzewach nie odnaleziono żad-
nych porostów. Z powodu braku drzew na niektórych powierzch-
niach lub z powodu zbyt małych rozmiarów drzew, łącznie nie 
przeprowadzono obserwacji na zaplanowanych 125 drzewach. 

Oznaczeń porostów dokonywano przede wszystkim na 
powierzchniach monitoringowych. Jedynie w przypadkach po-
rostów z plechą skorupiastą, próby pobierano do kopert i prze-
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wożono do laboratorium w celu oznaczenia do gatunku. Porosty objęte ochroną ga-
tunkową, z uwagi na łatwość oznaczania w terenie, nie były zbierane z powierzchni. 

Na każdym z 1999 drzew dokonywano spisu gatunków w trzech strefach pni: 
nasadowej (0–0,25 m), na pniu (0,5–2 m) i w miarę możliwości – na gałęziach 
drzew. Oceniano przy tym ilościowość i żywotność poszczególnych gatunków. 

Oznaczenia w laboratorium wykonywano metodami klasycznymi: z zastoso-
waniem mikroskopu świetlanego (analiza budowy anatomicznej i pomiary zarodni-
ków) oraz barwienia odczynnikami PFDA, KOH, NaOCl i JKJ (test plam barwnych). 
Płonne gatunki skorupiaste (głównie z rodzaju liszajec Lepraria) oznaczano metodą 
chromatografii cienkowarstwowej (TLC) w solwentach A i C

W trakcie badań odnaleziono 102 taksony porostów. Wśród nich jedynym, 
pospolitym porostem była misecznica proszkowata Lecanora conizaeoides – gatu-
nek znany ze swej wysokiej odporności na zanieczyszczenia środowiska. Jednak ilo-
ściowość dla tego gatunku w porównaniu do poprzednich inwentaryzacji znacznie 
spadła. Jednocześnie wzrosła liczba drzew zasiedlonych przez gatunki o większej 
wrażliwości na zaburzenia środowiska, mających plechy listkowate lub krzaczkowa-
te. Przykładem może być pustułka pęcherzykowata Hypogymnia physodes, która 
zwiększyła liczbę stanowisk o niemal 20%, czy też płaskotka rozlana Parmeliopsis 
ambigua, która w okresie 5 lat zwiększyła liczbę stanowisk o przeszło 26%. W kon-
tekście tych zmian obserwuje się znaczne przyspieszenie rekolonizacji drzew przez 
niektóre gatunki w okresie ostatnich 5 lat w porównaniu do tempa rekolonizacji 
pomiędzy 1. a 2. inwentaryzacją (7 lat przerwy pomiędzy tymi badaniami).

Wśród wszystkich oznaczonych taksonów znajdują się 24 gatunki o różnym 
stopniu zagrożenia w Polsce lub Sudetach. W Sudetach jeden z nich – Pyrenula 
nitida – jest zagrożony krytycznie (CR). Wiele z tych gatunków jest w skali kraju  
w fazie intensywnej rekolonizacji obszarów i należałoby podjąć próbę rewizji kate-
gorii ich zagrożenia. Tak jest np. w przypadku Cladonia caespitica i Lecanora intume-
scens, które mają kategorię (EN) – wymierające.

W obserwacjach stwierdzono znaczący wzrost liczby stanowisk makroporo-
stów, z których gatunki z rodzaju Usnea i Bryoria należą do bardzo wymagających 
pod względem czystości środowiska.

Obserwowane zmiany świadczą o trwałej i postępującej poprawie warunków 
aerosanitarncyh na obszarze Parku w wyniku zmniejszenia ilości zanieczyszczeń 
dalekiego zasięgu, napływających do KPN.
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Ryc. 1. Pseudevernia furfuracea – gatunek, który jest jednym z trzech najczęściej występujących 
gatunków w Karkonoskim Parku Narodowym. Wykazany w trzeciej edycji monitoringu na 459 
drzewach monitoringowych

Miejsca osłonięte i zaciszne, o zwiększonej wilgotności powietrza spowodo-
wanej np. bliskością cieków wodnych, cechują się największym bogactwem i róż-
norodnością lichenobioty. Na rekordowej powierzchni odnotowano występowanie 
22 gatunków porostów nadrzewnych. Obecność wśród nich porostów o dużej, roz-
członkowanej plesze sprawia, że w Karkonoszach można już lokalnie wyróżniać stre-
fy normalnej wegetacji porostowej.

PUBLIKACJE PREZENTUJĄCE WYNIKI PROJEKTU

Kossowska M., Fałtynowicz W., Dimos-Zych M., Fałtynowicz H., Patejuk K., Piegdoń A., 
Buksakowska M., Jarema P. 2018. Porosty epifityczne na stałych powierzchniach 
kołowych w ekosystemach leśnych Karkonoskiego Parku Narodowego (SW Polska). 
Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody, 37(3): 33–47. 

Kossowska M., Fałtynowicz W., Dimos-Zych M., Fałtynowicz H., Patejuk K., Piegdoń A., 
Buksakowska M., Jarema P. 2018. Additions to the lichen biota of the Sudety Mo-
untains. I. Records from the Karkonosze Mountains. Additions to the lichen biota of 
the Sudety Mountains. Acta Mycologica, 53(2): 1113.
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Temat projektu
Różanecznik alpejski  
w Karkonoszach – pochodzenie  
i ekologia

Słowa kluczowe
botanika, analiza 
filogenetyczna, mikrorefugia, 
populacje reliktowe, Sudety

Termin realizacji
2017–2018 r.

Koszt ogółem
92 102 PLN,  
w tym dotacja z funduszu 
leśnego – 92 102 PLN

Różanecznik alpejski w Karkonoszach  
– pochodzenie i ekologia
Marek Malicki – Katedra Bioróżnorodności i Ochrony Szaty Roślinnej, 

Uniwersytet Wrocławski
Michał Ronikier – Pracownia Analiz Molekularnych, Instytut Botaniki PAN, 

Kraków
Tomasz Suchan – Instytut Botaniki PAN, Kraków

OPIS PROJEKTU

Celem projektu było:

– określenie liczebności, stanu populacji i charakterystyki 
siedliskowej i fitosocjologicznej różanecznika alpejskie-
go na stanowisku w Sowiej Dolinie w KPN;

– charakterystyka zmienności i struktury genetycznej po-
pulacji oraz próba określenia jej historii, a w szczegól-
ności stwierdzenie czy dane genetyczne wskazują na 
naturalny charakter karkonoskiej populacji.

Obszar badań objął górne partie Doliny Płóknicy oraz jej 
lewobrzeżnego dopływu – Niedźwiady.

W płacie, w którym odnotowano występowanie populacji 
różanecznika alpejskiego, wykonano zdjęcie fitosocjologiczne, 
na podstawie którego określono przyporządkowanie zbiorowi-
ska roślinnego do odpowiedniej jednostki fitosocjologicznej. 
Zastosowano czeską nomenklaturę fitosocjologiczną, która  
w najlepszym stopniu definiuje zbiorowiska roślinne występują-
ce na obszarze Karkonoszy.

W trakcie wizyt terenowych określono również ogólną zdro-
wotność roślin, w szczególności obecność chloroz i nekroz oraz 
uszkodzeń spowodowanych żerowaniem roślinożerców. Badania 
terenowe miały również na celu określenie ewentualnej grupy 
gatunków ekspansywnych, które mogłyby skutecznie konkuro-
wać z różanecznikiem, a także innych typów zagrożeń i oddzia-
ływań. Dla każdej kwitnącej rośliny policzono liczbę kwiatów 
w kulminacyjnym momencie kwitnienia, tj. 29 czerwca 2017 r.  
Każdy kwitnący krzew został oznaczony taśmą papierową od-
porną na przemakanie, na której zapisano unikalny numer, 
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dzięki temu możliwe było porównanie liczby kwiatów oraz wykształconych owo-
ców na każdym z kwitnących osobników. Podczas ostatniej wizyty na stanowisku,  
tj. 30 września, gdy stwierdzono obecność w pełni wykształconych owoców, ze-
brano ich próby i przekazano do dalszych badań. Badania nasion przeprowadzono  
w Leśnym Banku Genów „Kostrzyca”. Ocenę żywotności nasion wykonano za po-
mocą próby kiełkowania. Nie przeprowadzono badań żywotności metodą RTG  
z uwagi na niewielki rozmiar nasion, a także stopnia wilgotności ze względu na ich 
niewielką ilość. Analizie poddano masę tysiąca nasion.

Próbki liści pobrane w populacji karkonoskiej zakonserwowano poprzez wy-
suszenie w żelu krzemionkowym. Próby pobrano z 15 większych okazów, nie po-
bierano liści z siewek oraz okazów młodocianych, aby nie obniżyć ich żywotności. 
Oprócz prób z badanej populacji, w analizach genetycznych wykorzystano jako 
materiał referencyjny 74 próby zebranych z 25 populacji R. ferrugineum z całego 
zasięgu gatunku w Alpach i Pirenejach. Przy wyborze populacji do badań wyko-
rzystano informacje z wcześniejszych badań alpejskich populacji R. ferrugineum 
prowadzonych w ramach międzynarodowego konsorcjum grantowego Intrabiodiv. 
Dla uchwycenia reprezentatywnego obrazu zmienności genetycznej R. ferrugineum, 
przy planowaniu próbkowania kierowano się wynikami analizy struktury

filogeograficznej tego gatunku w Alpach tak, aby uwzględnić populacje repre-
zentujące wszystkie zidentyfikowane we wcześniejszych badaniach główne grupy 
filogeograficzne. Mimo podjętych prób nie było możliwe zebranie prób z osobni-
ków podawanych z Kotła Małego Stawu w latach sześćdziesiątych i posadzonych 
tu prawdopodobnie jeszcze pod koniec XIX wiek; nie dotrwały one do dzisiejszych 
czasów. Obecnie rośnie tu jedynie jeden okaz różanecznika kaukaskiego Rhododen-
dron caucasicum, który pochodzi z tych samych nasadzeń.

W badaniach genetycznych wykorzystano dwie metody: (i) analizę AFLP 
[Amplified Fragment Length Polymorphism], która dostarcza wysokorozdzielczych 
danych populacyjnych w oparciu o fingerprinting ogólnogenomowy; (ii) analizę 
sekwencjonowania wybranych, niekodujących regionów DNA jądrowego i chloro-
plastowego jako markerów o wyższym stopniu konserwatywności.

Analizy struktury genetycznej populacji przeprowadzono przy pomocy progra-
mu STRUCTURE 2.3.4 z użyciem modelu dla markerów dominujących, frekwencji 
alleli skorelowanych w obrębie populacji oraz modelu typu ‘admixture’, przy użyciu 
120000 cykli MCMC (metoda Monte Carlo z użyciem łańcuchów Markova), z któ-
rych pierwsze 20000 cykli odrzucono (tzw. burn-in łańcucha MCMC).
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Analizę powiązań pomiędzy osobnikami wykonano przy użyciu sieci filoge-
netycznej typu Neighbour Net oraz analizy filogenetycznej w oparciu o metodę 
Neighbour Joining w programie SplitsTree4. Wykonano również analizę metodą 
skalowania wielowymiarowego PCoA z użyciem odległości genetycznych Jaccarda 
w pakiecie vegan 2.4–4 w programie R 3.4.1, zarówno dla wszystkich populacji, jak 
i osobno dla populacji karkonoskiej.

Stanowisko różanecznika alpejskiego otacza górnoreglowa świerczyna Cala-
magrostio villosae-Piceetum abietis Schlüter 1966. Znajduje się ona na wierzchołku 
skały, na której ścianie stwierdzono populację różanecznika. Zajmuje również dno 
doliny i najbliższe stoki, przy czym w wielu miejscach ma ona charakter inicjalny 
i złożona jest tylko z młodych świerków rosnących w niedużym zwarciu. Ścianę 
skalną, na której znajduje się populacja Rhododendron ferrugineum, porasta zbio-
rowisko krzewinkowe, które swoim składem gatunkowym i fizjonomią najbardziej 
przypomina zespół Festuco supinae-Vaccinietum myrtilli.

Ryc. 1. Wyniki analizy sieci filogenetycznych przy użyciu markerów AFLP i metody Neighbour Net. 
(kolorem fioletowym oznaczono populację z Karkonoszy, zieloną – Pirenejów, czerwonym – Alp 
Wschodnich, niebieskim – Alp Zachodnich)

Populacja różanecznika alpejskiego liczy 31 osobników, z czego 13 to siewki  
i osobniki juwenilne, pozostałe to rośliny dojrzałe. Odnotowano 10 osobników kwit-
nących, z czego siedem wytworzyło w pełni wykształcone owoce. Na uwagę zwra-
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ca bardzo duże zróżnicowanie pomiędzy osobnikami w liczbie kwitnących kwiatów 
oraz efektywności wytwarzania w pełni wykształconych owoców.

Analiza STRUCTURE oraz sieci filogenetycznych wiąże populację z Karkonoszy 
z populacjami z Alp Zachodnich. Ponadto, zarówno analiza sieci filogenetycznych, 
jak i PCoA wskazuje na dużą odrębność badanej populacji, wskazującą na jej dłu-
gą izolację od głównego zasięgu. Duża zmienność genetyczna jest również ważną 
przesłanką świadczącą o naturalnym i reliktowym charakterze badanej populacji. 
Ogólna bardzo niska zmienność sekwencji DNA potwierdza wyniki wcześniejszych 
wstępnych badan filogenetycznych nad gatunkami Rhododendron z gór Europy, 
wskazujące na niemal całkowity brak zmienności na poziomie wszystkich badanych 
gatunków.

PUBLIKACJE PREZENTUJĄCE WYNIKI PROJEKTU

Suchan T., Malicki M., Ronikier M. 2019. Relict populations and Central European gla-
cial refugia: the case of Rhododendron ferrugineum (Ericaceae). Journal of Biogeo-
graphy, 46: 392–404.
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Inwentaryzacja oraz badanie ekologii populacji  
i preferencji siedliskowych fauny motyli nocnych 
z grupy Macrolepidoptera w różnych siedliskach 
leśnych Narwiańskiego Parku Narodowego
João Matos da Costa – Narwiański Park Narodowy

OPIS PROJEKTU

Celem pracy były inwentaryzacja oraz badanie ekologii popu-
lacji i preferencji siedliskowych fauny motyli nocnych z grupy 
Macrolepidoptera w różnych siedliskach leśnych Narwiańskiego 
Parku Narodowego.

Dolina Narwi jest słabo zalesiona. W 2013 r. lasy zajmowały 
10% obszaru Narwiańskiego Parku Narodowego (665 ha). Wy-
stępują one głównie na siedliskach bagiennych (83%). W Nar-
wiańskim Parku Narodowym dominują drzewostany olchowe, 
które zajmują ponad 84% powierzchni lasów. Oprócz nich wy-
stępują także drzewostany sosnowe (8,5%) oraz, na niewielkich 
powierzchniach, brzozowe, osikowe, dębowe, świerkowe i klono-
we. Wiek i typ lasu mają wpływ na mozaikowość roślinności oraz 
na warunki mikro klimatyczne (takie jak wilgotność i tempera-
tura). To z kolej wpływa na różnorodność składu gatunkowego 
fauny. Ekosystemy leśne decydują o populacji i kondycji organi-
zmów roślinożernych, w tym wielu gatunków owadów, ponieważ 
ich rozwój i przetrwanie są ściśle związane z szatą roślinną. 

Łuskoskrzydłe są ważnym składnikiem ekosystemów le-
śnych, ponieważ gąsienice są roślinożerne (szkodniki powodu-
jące defoliację) oraz służą jako pokarm dla innych grup zwie-

Narwiański 
Park Narodowy

Kurowo 10, 18–204 Kobylin Borzymy 
tel./fax +48 (85) 71 81 417

e-mail: npn@npn.pl; https://www.npn.pl/

Temat projektu
Inwentaryzacja oraz badanie 
ekologii populacji i preferencji 
siedliskowych fauny motyli  
nocnych z grupy 
Macrolepidoptera  
w różnych siedliskach leśnych  
Narwiańskiego Parku 
Narodowego 

Słowa kluczowe
Narwiański Park Narodowy, 
Macrolepidoptera, 
inwentaryzacje, samołówki UV, 
samołówki białe światło

Termin realizacji
2017–2018 r.

Koszt ogółem
34 465,26 PLN,  
w tym dotacja z funduszu 
leśnego – 34 465,26 PLN
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Narwiański Park Narodowy

rząt. Większość prowadzonych badań związanych z łuskoskrzydłymi dotyczy motyli 
dziennych. W środowisku leśnym ćmy odgrywają zdecydowanie większą rolę. Łu-
skoskrzydłe są w Polsce jednym z najbogatszych w gatunki rzędów owadów, stwier-
dzono ponad 3000 gatunków ciem. Mimo wyjątkowego naukowego znaczenia 
obszaru pod kątem entomologicznym, stopień poznania nocnej lepidopterofauny 
Narwiańskiego Parku Narodowego pozostaje wciąż niski.

Samołówki – specjalistyczne urządzenia do odławiania zwierząt, są szeroko 
stosowane przy badaniach aktywności lotnej, liczebności i dynamiki populacji róż-
nych owadów. Wykorzystuje się ję również do badania wpływu warunków atmos-
ferycznych (takich jak wilgotność i temperatura) na aktywność owadów. W trakcie 
badań motyle z grupy macrolepidoptera były zbierane za pomocą samołówek UV 
(Ryc. 1) oraz samołówek z białym światłem (Ryc. 2), na 16 powierzchniach badaw-
czych, w drzewostanach w różnym wieku i typie. 

W 2017 roku badania były prowadzone na sześciu powierzchniach badaw-
czych, w 2018 roku na pięciu kolejnych. Powierzchnia z największą liczbą gatunków 
była traktowana jako obszar kontroli statystycznej (rocznego wahania gatunko-
wego). Na każdej powierzchni, w dwóch różnych obszarach, samołówki (UV oraz 
z białym światłem) zostały umieszczone na ziemi. W celu uniknięcie interferencji 
światła były one oddalone od siebie o 50 m. Od maja do października – między 
pierwszą a trzecią kwadrą księżyca – były prowadzone odłowy motyli. Podczas 
kontroli nocnych, samołówki zostały umieszczone we wszystkich obszarach. Zostały 
one aktywowane przed zachodem słońca, a wyłączone i usunięte po wschodzie. 
Zwabione ćmy zostały uśpione za pomocą octanu etylu we wnętrzu samołówki. 
Zebrane okazy były przechowywane aż do momentu preparowania (Ryc. 3 i 4). Po 
określeniu przynależności gatunkowej motyle zostały wypreparowane i umieszczo-
ne w gablotach entomologicznych (Ryc. 5).

Ponadto, na każdej powierzchni badawczej, w celu sprawdzania różnorodności 
drzew, rejestrowano gatunki drzew, ich ilość oraz pierśnicę na wysokość 1,3 m. Do 
rejestrowania temperatury oraz wilgotności powietrza w centrum każdej powierzch-
ni, na wysokości piersi, umieszczono czujniki.

W 2017 r. zwabionych zostało 456 osobników z 6 rodzin i 72 gatunków. Więk-
szość zebranych osobników należy do rodzin Noctuidae (211 osobników z 38 gatun-
ków) i Geometridae (142 osobników z 21 gatunków). Stanowią one 81,9% odłowio-
nych gatunków i 77,6% liczby odłowionych motyli. Liczba osobników i gatunków 
zebranych na każdej powierzchni została przedstawiona w tabeli 1. 
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Ryc. 1.  
Samołówki UV

Ryc. 2.  
Samołówki białe światło
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Ryc. 3.  
Segregacja i przechowanie 

odłowionych motyli

Ryc. 4.  
Fotografowanie  

i preparowanie motyli 
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Ryc. 5. Wypreparowane motyle są przechowywane w gablotach entomologicznych

Tabela 1. Całkowita liczba gatunków i osobników odłowionych na poszczególnych powierzchniach 
badanych

Liczba
Powierzchnia badawcza

A B C D E F

gatunków 18 28 19 29 25 37

osobników 44 68 72 102 61 109

Test ANOVA nie wykazał istotnych różnic w rozkładzie gatunków (F = 0,412, 
df = 5, p = 0,84) lub osobników (F = 0,2992, df = 5, p = 0,91) na poszczególnych 
powierzchniach.

Narwiański Park Narodowy
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Średnie temperatury i wilgotności powietrza, rejestrowane na każdej po-
wierzchni badawczej, przedstawiono w tabeli 2. 

Tabela 2. Średnie temperatury i wilgotności powietrza rejestrowane na każdej powierzchni badaw-
czej, we wszystkich dniach odłowów

Parametr
Powierzchnia badawcza

A B C D E F

temperatura °C 13,3 13,4 13,4 13,3 12,7 13,6

wilgotność % 95,0 92,5 94,0 88,7 94,9 89,6

Liczba gatunków (R = -0,903 p = 0,013) i osobników (R = -0,880, p = 0,02) 
zwabionych podczas każdej kontroli nocnej jest ujemnie skorelowana ze średnią 
wilgotnością powietrza. Średnia temperatura zarejestrowana podczas każdej noc-
nej kontroli na wszystkich powierzchniach nie była skorelowana z liczbą gatun-
ków (R = 0,6715, p = 0,1446), ani z liczbą odłowionych osobników (R = 0,7461,  
p = 0,0885).

Analizując rodzaj światła, którym wabiono motyle nocne, stwierdzono, że: pu-
łapki z białym światłem zwabiły 292 motyle należące do 60 gatunków ze wszyst-
kich rodzin; pułapki ze światłem UV zwabiły 163 motyle z 51 gatunków, należących 
do pięciu rodzin. Liczbę osobników i gatunków schwytanych do obu rodzajów pu-
łapek na każdej powierzchni, z rozbiciem na rodziny, przedstawiono w tabeli 3 i 4. 

Tabela 3. Liczba osobników zwabionych na każdej powierzchni przez oba rodzaje pułapek w roku 
2017

Rodzina

Powierzchnia badawcza

A B C D E F Total

UV BS UV BS UV BS UV BS UV BS UV BS UV BS

Drepanidae 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 2 2

Erebidae 2 5 10 2 2 8 9 1 1 3 4 9 28 28

Geometridae 2 5 7 5 13 15 9 24 4 14 17 27 47 95

Hepialidae 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

Lasiocampidae 0 9 2 9 2 11 0 1 0 4 0 3 4 37

Noctuidae 7 11 6 25 9 13 22 35 13 22 20 28 82 129

Total 11 32 26 42 24 48 41 61 18 43 41 68 162 294

244



Narwiański Park Narodowy

Tabela 4. Liczba osobników zwabionych na każdej powierzchni przez oba rodzaje pułapek w roku 
2018

Rodzina

Powierzchnia badawcza

A B C D E F Total

UV BS UV BS UV BS UV BS UV BS UV BS UV BS

Drepanidae 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 2 2

Erebidae 2 3 4 2 2 2 2 1 1 2 2 3 6 7

Geometridae 2 4 5 5 4 4 5 5 3 6 9 8 18 15

Hepialidae 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Lasiocampidae 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1

Noctuidae 4 7 3 12 4 7 12 13 8 11 11 15 24 33

Total 8 16 14 20 11 15 20 20 12 20 22 28 51 60

PUBLIKACJE PREZENTUJĄCE WYNIKI PROJEKTU

Matos da Costa J. 2018. Preliminary studies toward an effective Macrolepidoptera mon-
itoring system in the forests of the Narew National Park, North-east Poland – ultra-
violet vs. actinic light Heath traps. World Scientific News, 99: 181–201.
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Zasoby, zróżnicowanie, tempo i czynniki rozkładu 
martwego drewna na powierzchniach 
śniegowałowych w Ojcowskim Parku Narodowym 
oraz wpływ tych powierzchni na wybrane grupy 
fl ory i fauny
Rajmund Karolczuk, Agata Jirak – Usługi Przyrodnicze
EcoBranch Grzegorz Gałąź

OPIS PROJEKTU

Celem projektu było wykonanie dokumentacji przyrodniczej 
skutków śniegołomów i śniegowałów powstałych w wyniku 
obfi tych opadów śniegu w październiku 2009 r., przy pełnym 
ulistnieniu drzew, a następnie utrzymującego się przez dwa ty-
godnie stycznia 2010 r. oblodzenia i szadzi. Posłużyć ona ma 
w przyszłości do obserwacji tempa i kierunków zmian prowadzą-
cych do odtwarzania się zbiorowisk leśnych oraz modelującego 
wpływu śniegowałów na fl orę i wybrane grupy fauny.

Badania prowadzono na 40 ha powierzchni śniegowałowych. 
Przez okres 5 miesięcy 2013 r. monitorowano tam czynniki abio-
tyczne (temperatura, wilgotność, nasłonecznienie). Badano też 
czynniki biotyczne (grzyby, śluzowce, owady) wpływające na 
tempo rozkładu drewna. W ramach projektu wyznaczono trzy 
powierzchnie badawcze o wielkości 1x1 km każda, na których 
prowadzono monitoring ptaków (dzięciołów czarnego Dryocopus 
martius i zielonosiwego Picus canus, muchołówki białoszyjej 
Ficedula albicollis i małej F. parva oraz sów Strigiformes, głównie 
puszczyka Strix aluco). W obrębie powierzchni wyznaczono dwa 

Ojcowski
Park Narodowy

Ojców 9, 32–045 Sułoszowa

tel. +48 (12) 389 20 05

e-mail: opnar@pro.onet.pl; http://www.ojcowskiparknarodowy.pl/

Temat projektu
Zasoby, zróżnicowanie, tempo 
i czynniki rozkładu martwego 
drewna na powierzchniach 
śniegowałowych w Ojcowskim 
Parku Narodowym oraz wpływ 
tych powierzchni na wybrane 
grupy fl ory i fauny

Słowa kluczowe
Ojcowski Park Narodowy, 
śniegowały, martwe drewno, 
dzięcioł czarny, dzięcioł 
zielonosiwy, muchołówka 
białoszyja, sowy

Termin realizacji
2013 r. 

Koszt ogółem
193 625 PLN, 
w tym dotacja z funduszu 
leśnego – 193 625 PLN
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transekty o długości 1 km każdy, a na każdym z nich wyznaczono 3 punkty obser-
wacyjne do stymulacji głosowej, oddalone od siebie co najmniej o 400 m. 

Zinwentaryzowano 20 860 powalonych drzew i kłód na powierzchniach 
śniegowałowych, należących do 7 gatunków (buk, jodła, świerk, sosna, jawor, brzo-
za i jarząb). Uzyskane w trakcie badań dane zostały opracowane i przedstawione  
w postaci trzech raportów: 

Karolczuk R. 2013. Pomiar drzew leżących na powierzchniach śniegowałowych. Oj-
cowski Park Narodowy, 2013 (manuskrypt).

Wiśniowski B. 2013. Pomiary temperatury i wilgotności na terenie Ojcowskiego 
Parku Narodowego za okres: 21.07-21.11.2013 (manuskrypt).

Jirak A. 2013. Badania fauny kręgowców na powierzchniach próbnych ze szczegól-
nym uwzględnieniem ptaków z załącznika I Dyrektywy Ptasiej (dzięcioł czarny, 
dzięcioł zielonosiwy, muchołówka białoszyja, sowy), 165 s. (manuskrypt).

Ojcowski Park Narodowy
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Długofalowe badania zmian zachodzących 
w zbiorowiskach leśnych w oparciu 
o zdjęcia fotosocjologicze
Jan Bodziarczyk, Elżbieta Pancer-Koteja, Anna Gazda, Elżbieta Muter, 

Grzegorz Piątek, Wojciech Różański, Janusz Szewczyk – Katedra 
Botaniki Leśnej i Ochrony Przyrody, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

OPIS PROJEKTU

Celem projektu było określenie zmian, jakie zaszły w strukturze 
składu gatunkowego w zbiorowiskach leśnych w Pienińskim Par-
ku Narodowym w ciągu ostatnich kilkunastu lat. Badania pro-
wadzono na stałych powierzchniach badawczych w Pienińskim 
Parku Narodowym.

Wykonano 373 zdjęcia fi tosocjologiczne klasyczną metodą 
Braun-Blanquet’a na stałych powierzchniach badawczych (Ryc. 
1). Każde zdjęcie o powierzchni 100 m2 obejmowało pełny spis 
roślin naczyniowych z podziałem na warstwy. Oceniono i opisa-
no stan oznakowania powierzchni. 

Zdjęcia fi tosocjologiczne sklasyfi kowano metodami ana-
lizy skupień z wykorzystaniem procedur aglomeracyjnych. Na 
podstawie porównawczych analiz tabel fi tosocjologicznych 
skonstruowanych według grup wyodrębnionych w czterech 
dendrogramach przeprowadzono czterokrotną identyfi kację 
syntaksonomiczną każdego zdjęcia. Na tej podstawie zapro-
ponowano oryginalny wskaźnik zgodności fi tosocjologicznej, 
umożliwiający obiektywną ocenę, które z wyznaczonych losowo 
stałych powierzchni badawczych PPN są zlokalizowane w do-

Pieniński
Park Narodowy

ul. Jagiellońska 107B, 34–450 Krościenko nad Dunajcem
tel. +48 (18) 18 262 56 01, +48 (18) 262 56 02, fax +48 (18) 262 56 03

e-mail: biuro@pieninypn.pl; https://www.pieninypn.pl/ 

Temat projektu
Długofalowe badania zmian 
zachodzących w zbiorowiskach 
leśnych w oparciu o zdjęcia 
fotosocjologicze 

Słowa kluczowe
fi tosocjologia, las, fl ora, 
sukcesja leśna, Pieniński Park 
Narodowy

Termin realizacji
2012–2013 r.

Koszt ogółem
50 564,75 PLN, 
w tym dotacja z funduszu 
leśnego – 50 564,75 PLN
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brze wykształconych i łatwych do identyfikacji syntaksonomicznej fitocenozach,  
a które reprezentują niejednorodne lub słabo wykształcone płaty roślinności (Ryc. 
2 i 3). W metodzie tej za najbardziej zgodne uznaje się zdjęcia, które we wszystkich 
czterech wariantach analizy skupień wykazały tę samą przynależność syntaksono-
miczną. Najniższym stopniem akceptowanej zgodności odznaczają się zdjęcia, które 
w dwóch (na cztery) wariantach obliczeń zostały przypisane do tej samej jednostki. 
Obliczenia wykonano według oryginalnych programów opracowanych w Katedrze 
Botaniki Leśnej i Ochrony Przyrody UR w Krakowie. 

Ryc. 1. Rozmieszczenie stałych powierzchni badawczych na obszarze Pienińskiego Parku 
Narodowego

Stworzono bazę danych do Geobazy GIS w Pienińskim PN, w której znalazły 
się dane fitosocjologiczne: numer powierzchni, wykaz gatunków z rozbiciem na 
warstwy oraz wartość ich pokrycia w skali Braun-Blanquet’a, a także frekwencja dla 
każdego gatunku. 

Stwierdzono występowanie 296 gatunków roślin naczyniowych, w tym 
28 gatunków drzew i 23 gatunki krzewów. Spośród gatunków drzew najwięk-
szą frekwencję wykazała jodła w warstwie drzewostanu – A1 osiągając 77% 
(286 wystąpień), w warstwie nalotu (C) 67% (250 wystąpień), w warstwie 
podrzędnej drzewostanu A2 osiągnęła 60% (223) oraz w warstwie podrostu 
(B) 52% (192). 

250



Pieniński Park Narodowy

Ryc. 2. Główne zbiorowiska leśne zidentyfikowane na 373 stałych powierzchniach badawczych 
Pienińskiego Parku Narodowego w 2012 r. (liczby przy słupkach oznaczają liczbę powierzchni, na 
których zidentyfikowano dany syntakson)
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Ryc. 3. Wskaźnik zgodności fitosocjologicznej (WZF – p. tab. 2) w głównych zespołach i zbiorowiskach 
Pienińskiego Parku Narodowego zidentyfikowanych na 373 stałych powierzchniach w 2012 r. 
(wskaźnik zgodności fitosocjologicznej WZF: I – jednoznaczny (1,0); II – wyrazisty (0,75); III – rozmyty 
(0,50); liczby przy słupkach oznaczają ilość powierzchni, na których zidentyfikowano dany syntakson)
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Drugim gatunkiem drzewiastym, najczęściej notowanym na powierzchniach, 
był jawor w warstwie nalotu (C), osiągając frekwencję 61% (227). W pozostałych 
warstwach frekwencja jawora wyniosła 35% w warstwie B, 21% w warstwie A2  
i 15% (54) w warstwie A1. Z kolei buk najczęściej notowany był w warstwie podro-
stu (B) z frekwencją 57%, w warstwie A2 z frekwencją 43%, w warstwie nalotu  
z frekwencją 34% i w najwyższej warstwie drzew (A1) z frekwencją 28%. 

Na uwagę zasługuje wysoka 34% frekwencja jarzębu pospolitego w warstwie 
nalotu (C) oraz klonu zwyczajnego (C), który osiągnął 22% frekwencji. Świerk naj-
częściej notowano w warstwie podrostu (29%) oraz w warstwie nalotu (25%). 

Z krzewów najczęstszym gatunkiem była leszczyna (72%), wiciokrzew suchod-
rzew (47%), bez czarny (25%) oraz wiciokrzew czarny (21%).

Wśród gatunków zielnych do najczęściej występujących na powierzchniach 
należały: szczawik zajęczy (78% frekwencji), kopytnik pospolity (74%), nerecznica 
samcza (68%), szałwia lepka (67%), wietlica samicza (66%), gajowiec żółty (66%), 
starzec jajowaty (65%) oraz malina właściwa (56%).

Na bazie zdjęć fitosocjologicznych oraz diagnozy wykonanej wstępnie w trak-
cie wykonywania prac terenowych, zaproponowano wyróżnienie następujących jed-
nostek fitosocjologicznych:

Zespoły (lub zbiorowiska):

Dentario glandulosae-Fagetum (131 zdjęć),

– Dentario glandulosae-Fagetum typicum (68 zdjęć)
wariant ubogi florystycznie (7 zdjęć)

– Dentario glandulosae-Fagetum lunarietosum (7 zdjęć)
– Dentario glandulosae-Fagetum abietetosum (32 zdjęcia)

wariant z Lunaria rediviva (4 zdjęcia)
wariant z Chaerophyllum hirsutum (7 zdjęć)
wariant ubogi florystycznie (6 zdjęć)

Carici albae-Fagetum (61 zdjęć)
– Carici albae-Fagetum typicum (23 zdjęcia)

wariant ubogi florystycznie (10 zdjęć)
– Carici albae-Fagetum abietetosum (23 zdjęcia)

wariant ubogi florystycznie (5 zdjęć)
Phyllitido-Aceretum (32 zdjęcia), w tym:

– płaty typowe oraz nieco zniekształcone i ubogie (18 zdjęć)
– płaty przejściowe Phyllitido-Aceretum / Dentario glandulosae-Fagetum (6 zdjęć)

Pieniński Park Narodowy
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– płaty określone jako fragmenty ze związku Tilio platyphylli-Acerion pseudo-
platani (8 zdjęć)

Płaty zaliczone do wyższych jednostek (związku i rzędu) ze względu na brak gatun-
ków charakterystycznych:

Fagion sylvaticae (82 zdjęcia) – w tym płaty florystycznie zniekształcone;
Fagetalia sylvaticae (34 zdjęcia) w tym płaty florystycznie zniekształcone;

Płaty z udziałem gatunków acidofilnych:

Dryopterido-dilatatae-Abietum (4 zdjęcia) – w tym płaty zniekształcone;
Galio-Abietetum (2 zdjęcia);
Vaccinio-Piceetalia/Fagetalia (1 zdjęcie)

Płaty przejściowe lub mozaikowe (w tym również zniekształcone):

Carici albae-Fagetum/Dentario glandulosae-Fagetum (4 zdjęcia)
Carici albae-Fagetum/Dentario glandulosae-Fagetum abietetosum (5 zdjęć)
Carici albae-Fagetum Dentario glandulosae-Fagetum/Tilio-Carpinetum (1)
Carici albae-Fagetum abietetosum/ Galio-Abietetum (1 zdjęcie)
Dentario glandulosae-Fagetum/Acer pseudoplatanus-Ranunculus lanuginosus (1)
Dentario glandulosae-Fagetum/ Carici albae-Fagetum (1)
Dentario glandulosae-Fagetum/Carici albae-Fagetum abietetosum (3)
Dentario glandulosae-Fagetum/ Dryopterido-dilatatae-Abietum (1)
Dentario glandulosae-Fagetum abietetosum/Carici albae-Fagetum Abietetosum (1)
Fagion/Carpinion – zniekształcone (2 zdjęcia)
Fagetalia/Vacinio-Picetalia (1)
Fagetalia/Carpinion (1)

W dwóch przypadkach mozaikowy charakter płatów nie pozwolił na przypo-
rządkowanie ich do którejkolwiek z wyróżnionych powyżej grup fitosocjologicznych.

Wnioski:

•	 Pula gatunków wykazana w trakcie badań na sieci stałych powierzchni 
badawczych dobrze reprezentuje leśną florę Pienin. Rozkład frekwencji 
gatunków jest silnie skośny. 

•	 Rozmieszczenie gatunków skonstruowane na bazie sieci powierzchni 
próbnych jest zgodne z monograficznym opracowaniem flory Pienin Za-
rzyckiego z 1981 r., i wzbogaca tę wiedzę o liczbowe określenie częstości 
występowania każdego gatunku. 

Pieniński Park Narodowy
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•	 Stwierdzone gatunki reprezentują różne grupy ekologiczne, których spek-
trum dobrze odzwierciedla specyfikę szaty roślinnej Pienin na tle otacza-
jących pasm górskich. 

•	 Wielopoziomowa analiza skupień 373 zdjęć umożliwiła fitosocjologicz-
ną klasyfikację większości z nich, chociaż wszystkie były zlokalizowane  
w sposób losowy, nierzadko w płatach niejednorodnych i słabo wykształ-
conych. Wyróżnione syntaksony reprezentują wszystkie najpospolitsze 
oraz niektóre rzadkie zbiorowiska leśne Pienińskiego Parku Narodowego, 
a ich proporcje ilościowe dobrze odzwierciedlają udział tych zbiorowisk 
na mapie roślinności.

PUBLIKACJE PREZENTUJĄCE WYNIKI PROJEKTU

Bodziarczyk J., Pancer-Koteja E., Różański W. 2016. Charakterystyka leśnej szaty ro-
ślinnej Pienińskiego Parku Narodowego na podstawie systematyczno-losowej próby 
danych. Pieniny – Przyroda i Człowiek, 14: 17–50.
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Temat projektu
Rola parazytoidów  
i drapieżców owadów kambio-  
i ksylofagicznych żyjących na 
jodle pospolitej Abies alba 
Mill. oraz związanych z nią 
patogenów grzybowych,  
w kształtowaniu się 
zdrowotności i zagrożenia 
drzewostanów jodłowych  
w Pienińskim Parku Narodowym

Słowa kluczowe
owady, parazytoidy, drapieżcy, 
patogeny grzybowe, jodła 
pospolita, Pieniński Park 
Narodowy

Termin realizacji
2012–2014 r.

Koszt ogółem
87 010 PLN,  
w tym dotacja z funduszu 
leśnego – 87 010 PLN

Rola parazytoidów i drapieżców owadów kambio- 
i ksylofagicznych żyjących na jodle pospolitej 
Abies alba Mill. oraz związanych z nią patogenów 
grzybowych, w kształtowaniu się zdrowotności  
i zagrożenia drzewostanów jodłowych  
w Pienińskim Parku Narodowym
Wojciech Grodzki, Mieczysław Kosibowicz – Instytut Badawczy 

Leśnictwa w Krakowie
Jerzy R. Starzyk – Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Rafał Ważny – Uniwersytet Jagielloński

OPIS PROJEKTU

Celami projektu były określenie składu gatunkowego i frekwen-
cji parazytoidów i owadów drapieżnych związanych z owadami 
kambio- i ksylofagicznymi żyjącymi na jodle pospolitej Abies 
alba (Mill.) oraz ich roli jako regulatorów liczebności ich po-
pulacji w warunkach Pienińskiego Parku Narodowego, a także 
składu gatunkowego i nasilenia występowania grzybów pato-
genicznych wpływających na stan zdrowotny jodły w PPN. Ba-
dania prowadzono na obszarze ochrony czynnej w Pienińskim 
Parku Narodowym, na drzewostanach jodłowych. 

W 2012 roku do badań wybrano gniazdo posuszu jodłowe-
go, stwierdzone w czerwcu w oddz. 36b, w drzewostanie jodło-
wym w wieku 100/140 lat, w którym występowały zamarłe jo-
dły ze śladami uderzenia pioruna, jodły bez takich oznak oraz 
drzewa w trakcie zamierania. 

W lipcu 2012 r., po uzyskaniu zezwolenia Ministra Środo-
wiska, w drzewostanie tym ścięto 3 zamarłe jodły, na których 
dokonano oceny występowania owadów kambio- i ksylofagicz-
nych przy pomocy sekcyjnych analiz entomologicznych. Anali-
zowano półmetrowe sekcje strzał (I – w odziomku, II – w poło-
wie między odziomkiem a podstawą korony, III – pod koroną,  
IV – w połowie korony), a następnie z zasiedlonych partii strzał 
pobrano 12 0,5 m wyrzynków w korze, które umieszczono w fo-
toeklektorach z agrotkaniny (Ryc. 1). Fotoeklektory zaopatrzone 
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były w pojemniki z płynem konserwującym, do których odławiają się wychodzące 
do światła owady. Większość (9) fotoeklektorów zawieszono w drzewostanie, a po-
zostałe 3 – na terenie Instytutu w Krakowie.

Ryc. 1. Fotoeklektory z agrotkaniny stosowane w badaniach

W 2013 ścięto kolejne 3 jodły i dokonano oceny ich zasiedlenia przez owady 
kambio- i ksylofagiczne. Pobrano z nich kolejne wyrzynki i umieszczono w foto-
eklektorach, a następnie zawieszono między drzewami, by umożliwić ich zasiedle-
nie. W 2014 r. kontynuowano hodowle fotoeklektorowe oraz zbiór i oznaczanie 
wyhodowanych owadów. 

Ocenę objawów chorobowych na jodle przeprowadzono na dwóch powierzch-
niach (A – oddz. 34j, 40 drzew i B – oddz. 36b, 25 drzew). Oceniono stan zdro-
wotny chorych i sąsiadujących z nimi drzew według ustalonej metodyki: a) ubytek 
aparatu asymilacyjnego (5 klas), b) występowanie chorych gałęzi (5 stopni), stan 
zdrowotny gałęzi (obecność „czarcich mioteł” i raków drzewnych), c) stan zdrowot-
ny pnia (raki drzewne, owocniki czyrenia jodłowego, oznaki etiologiczne opieńki 
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i korzeniowca, inne), d) analiza pniaków (obecność zgnilizny, owocników czyrenia 
jodłowego, oznaki etiologiczne opieńki i korzeniowca).

Ocena zasiedlenia jodeł: stwierdzono oznaki zasiedlenia strzał i koron jodeł 
przez jodłowca krzywozębnego Pityokteines curvidens i kolcozębnego P. spinidens, 
jedno żerowisko tycza jodłowca Acanthocinus reticulatus a w częściach odziomko-
wych wgryzienia Xyloterus lineatus lub brak zasiedlenia przez owady. Wszystkie 
stwierdzone taksony należały do typowej entomofauny kambio- i ksylofagicznej 
jodły, znanej z terenu PPN.

Podczas 3-letnich badań zebrano ogółem 3377 okazów owadów, które ozna-
czano do poziomu gatunku, a część do rodzaju, rodziny bądź rzędu, ze względu 
na uszkodzenie okazów i/lub brak kluczy przeznaczonych do determinacji posta-
ci przedimaginalnych. Większość (3170 okazów) stanowiły owady oznaczone do 
27 gatunków, 5 okazów należało do 4 rodzajów, 52 okazy zaliczono do jednej  
z sześciu rodzin, a pozostałe 149 okazów – do dwóch rzędów. W zebranym mate-
riale dominowały chrząszcze (Coleoptera), stanowiące 93,3% ogólnej liczby oka-
zów, muchówki (Diptera) stanowiły 4,5%, błonkoskrzydłe (Hymenoptera) – 1,6%, 
a pozostałe owady zaliczały się do mszyc – Aphidiidae (Hemiptera) i wielbłądek 
(Rhapidioptera) – odpowiednio 0,5% i 0,1%.

Wśród zebranych owadów kambiofagicznych najliczniejszymi były: Pityokteines 
vorontzowi – 1093 szt. (41%), Cryphalus piceae – 718 szt. (27%) oraz P. spinidens – 
648 szt. (24%). W grupie ksylofagów dominował Trypodendron lineatum – 410 szt. 
(83%), liczny był też Serropalpus barbatus – 60 szt. (12%). Owady z pozostałych 
grup troficznych odławiano zwykle pojedynczo, maksymalnie w liczbie do 10 szt., 
a żaden z gatunków entomofagicznych nie wystąpił z wyraźną przewagą liczebną. 
Liczbę okazów owadów odłowionych na powierzchniach badawczych w PPN w la-
tach 2012–2014 według wyróżnionych grup troficznych, przedstawia tabela 1.

Tabela 1. Liczba okazów owadów odłowionych na powierzchniach badawczych w Pienińskim Parku 
Narodowym według wyróżnionych grup troficznych (Grodzki i in. 2016)

Takson Grupa troficzna Pow. A Pow. B Razem

Cryphalus piceae (Ratz.) K 718 718

Cryphalus intermedius Ferr. K 78 78

Pityokteines curvidens (Germ.) K 101 101

Pityokteines vorontzowi (Jacobs.) K 219 874 1093

Pityokteines spinidens (Reitt.) K 19 629 648

Pityophthorus pityographus (Ratz.) K 2 2
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Hylastes sp. K 1 1

Rhagium inquisitor (L.) K 8 8

Xyloterus lineatus (Ol.) X 127 283 410

Serropalpus barbatus (Schall.) X 46 14 60

Acanthocinus reticulatus (Razoum.) X 2 2

Anastrangalia dubia Scop. X 5 5

Anthaxia quadripunctata (L.) X 1 1

Xeris spectrum (L.) X 11 11

Urocerus gigas (L.) X 4 4

Sirex noctilio Fabr. X 1 1

Rhagonycha fulva (Scop.) S 1 1

Anaspis sp. S 1 1

Byturidae S 6 6

Cryptophagus denticulatus Heer S 1 1

Epuraea sp. S 1 1 2

Cerylon histeroides (Fabr.) S 1 1

Quedius xanthopus Er. D 2 2

Dinaraea arcana (Er.) D 1 1

Staphylinidae inne – larwy others 
– larvae D 6 1

7

Ipidia binotata Reitt. D 1 1 2

Zabrachia tenella (Jaennicke) D 5 5

Rhyssa persuasoria (L.) P 9 9

Neoxorides nitens (Grav.) P 1 1

Poemenia hectica (Grav.) P 1 1

Rhimphoctona sp. P 1 1

Coeloides forsteri Haesel. P 1 1

Ibalia leucospoides (Hoch.) P 3 3

Braconidae (szczątki) (residuals) P 10 10

Formicidae 10 10

Torymidae 1 1

Hymenoptera inne other 1 1

Diptera 79 68 147
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Aphidiidae 18 18

Rhaphidioptera 2 2

Razem Total 1500 1877 3377

K – kambiofagi, X – ksylofagi, S – saprofagi, D – drapieżce, P – parazytoidy 

Ocena stanu zdrowotnego jodeł. Wyniki oceny stanu zdrowotnego jodły na 
powierzchniach badawczych zlokalizowanych na pow. A i B w Pienińskim Parku Na-
rodowym wskazują, że sprawcą zamierania drzew są grzyby patogeniczne z rodzaju 
Armillaria. Z literatury wynika, że jodła w Polsce jest kolonizowana głównie przez 
dwa gatunki grzybów z tego rodzaju – A. ostoyae (Romagn.) Herink oraz A. cepisti-
pes Velenovský (Żółciak 2003). U jodły pospolitej rosnącej w Pirenejach stwierdza-
no również A. gallica Marxmüller et Romagnesi (Oliva i in. 2009).

W 2013 roku symptomy chorobowe stwierdzone u jodeł na powierzchni  
B wyraźnie wskazywały, że przyczyną zamarcia grupy drzew była opieńkowa zgnili-
zna korzeni. Oznaki etiologiczne w postaci grzybni i ryzomorf Armillaria sp. stwier-
dzono na 24% wszystkich i 75% chorych drzew oraz na 55% badanych pniaków. 
Przebarwienia igliwia w koronach jodeł były również charakterystyczne dla poraże-
nia drzew przez opieńkową zgniliznę korzeni. Usytuowanie powierzchni B w bezpo-
średnim sąsiedztwie gruntów porolnych było jednym z istotnych czynników sprzyja-
jących występowaniu Armillaria. Obecność opieńki na drzewach posuszowych była 
stwierdzana również w poprzednich latach na jodle w lasach własności prywatnej  
w Małopolsce (Król 2012). W 2014 roku objawy opieńkowej zgnilizny korzeni 
stwierdzono tylko na 5% badanych jodeł, najprawdopodobniej w wyniku usunięcia 
w międzyczasie drzew chorych. 

Na pow. A w 2013 roku oznaki etiologiczne grzybów z rodzaju Armillaria 
stwierdzono tylko na jednym drzewie. U drzew chorych występowały głównie prze-
barwienia igliwia na kolor brunatny, postępujące od zewnątrz do wewnątrz oraz od 
góry do dołu korony. Przypuszczenia, że może mieć to związek z zaburzeniami go-
spodarki wodnej w systemie korzeniowym, spowodowanymi zamieraniem korzeni, 
znalazły potwierdzenie w wynikach badań przeprowadzonych w 2014 roku. Objawy 
w postaci grzybni i ryzomorf Armillaria zaobserwowano na 17 chorych drzewach. 
Ponadto wielkość powierzchni, na której zamierały drzewa, uległa w 2014 roku 
powiększeniu, postępującemu w górę stoku. Symptomy chorobowe Melampsorella 
caryophyllacearum w postaci czarcich mioteł były stwierdzane stosunkowo często 
na gałęziach drzew na obu powierzchniach badawczych. Nie miały one jednak 
istotnego wpływu na proces zamierania drzew.
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Temat projektu
Uszczegółowienie mapy 
gleb w ekosystemach 
leśnych Pienińskiego Parku 
Narodowego

Słowa kluczowe
gleby, mapa, Pieniński Park 
Narodowy

Termin realizacji
2015–2016 r.

Koszt ogółem
141 590 PLN,  
w tym dotacja z funduszu 
leśnego – 140 300 PLN

Uszczegółowienie mapy gleb w ekosystemach 
leśnych Pienińskiego Parku Narodowego
Tomasz Zaleski, Michał Gąsiorek, Agnieszka Józefowska, Ryszard 

Mazurek – Zakład Gleboznawstwa i Ochrony Gleb, Uniwersytet Rolniczy 
im. H. Kołłątaja w Krakowie 

Piotr Wężyk – Zakład Urządzania Lasu, Geomatyki i Ekonomiki Leśnictwa, 
Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie

Tomasz Wanic – Zakład Gleboznawstwa Leśnego, Uniwersytet Rolniczy  
im. H. Kołłątaja w Krakowie

OPIS PROJEKTU

Celami projektu było:

1. Określenie przynależności systematycznej gleb i ich 
właściwości w leśnych powierzchniach monitoringo-
wych Pienińskiego Parku Narodowego

2. Opracowanie mapy gleb w skali 1:10000 obszarów le-
śnych Pienińskiego Parku Narodowego w formie nume-
rycznej i papierowej 

3. Włączenie danych o właściwościach fizycznych i che-
micznych gleb dla stałych powierzchni badawczych do 
systemu GIS w Pienińskim Parku Narodowym.

W obrębie 373 leśnych powierzchni kołowych oraz na ma-
łopowierzchniowych płatach gleb położonych poza tą siecią po-
brano do analiz gleby ze 117 profilów, łącznie 582 poziomów 
genetycznych, w tym ze 117 poziomów próchnicznych lub orga-
nicznych i 465 poziomów mineralnych. 

We wszystkich wydzielonych profilach gleba określono przy-
należność systematyczną – typ i podtyp gleby. Na wybranych 
100 powierzchniach pobrano próbki glebowe z poziomów ge-
netycznych, w których oznaczono: skład granulometryczny, pH, 
całkowitą zawartość C, zawartość N ogólnego, zawartość form 
przyswajalnych P, K i Mg. Dodatkowo, w wybranych glebach 
oznaczono stopień wysycenia kompleksu sorpcyjnego zasadami.

Opracowano mapę gleb Pienińskiego Parku Narodowego 
w wersji papierowej metodą ręcznych technik kreślarskich. Przy-
gotowano warstwy geodanych, które zasiliły system GIS w Par-
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ku, poprzez przygotowanie warstw typów gleb i miejsc lokalizacji odwiertów glebo-
wych oraz utworzono tabele do bazy opisowej, umożliwiające pozyskanie danych 
dla poszczególnych typów gleb i zdjęć profilów glebowych (GeoTagowane pliki). 

Przeprowadzone badania gleboznawcze były najszerzej przeprowadzonymi 
badaniami od ponad pięćdziesięciu lat. Zebrano bardzo obszerny materiał badaw-
czy, reprezentujący typy gleb leśnych występujące w Pienińskim Parku Narodowym. 
Przeanalizowano gleby ze wszystkich poziomów genetycznych, co pozwoliło na do-
kładne scharakteryzowanie środowiska glebowego w obrębie leśnych powierzchni 
monitoringowych, a tym samym na uzupełnienie stanu wiedzy o bardzo ważnym 
elemencie siedlisk leśnych – glebie (Tab. 1). 

Tabela 1. Jednostki taksonomiczne gleb leśnych powierzchni monitoringowych Pienińskiego Parku Naro-
dowego. Numeracja jednostek według Systematyki gleb Polski (PTG 2011). Układ poszczególnych 
jednostek glebowych jest zgodny z kolejnością i numeracją przyjętą w Systematyce gleb Polski (2011)

Rząd Typ Podtyp

1. Gleby inicjalne 1.1. Gleby inicjalne  
skaliste (litosole)

1.1.1. Gleby inicjalne skaliste bezwęglanowe
1.1.2. Rędzina inicjalna skalista

1.2. Gleby inicjalne 
rumoszowe (regosole)

1.2.2. Rędziny rumoszowe

2. Gleby słabo 
ukształtowane

2.1. Rankery 2.1.1. Rankery typowe 

2.1.4. Rankery z cechami brunatnienia

2.2. Rędziny właściwe 2.2.1. Rędziny właściwe typowe

2.3. Pararędziny 2.3.1. Pararędziny typowe

2.3.2. Pararędziny z cechami brunatnienia

3. Gleby  
brunatnoziemne

3.1. Gleby brunatne 
eutroficzne

3.1.1. Gleby brunatne eutroficzne typowe

3.1.2. Gleby brunatne eutroficzne próchniczna

3.1.3. Gleby brunatne eutroficzne wyługowane

3.1.4. Gleby brunatne eutroficzne opadowo-glejowe

3.1.5. Gleby brunatne eutroficzne gruntowo- 
-glejowe

3.2. Gleby brunatne 
dystroficzne

3.2.1. Gleby brunatne dystroficzne typowe

3.2.2. Gleby brunatne dystroficzne próchniczna

3.2.4. Gleby brunatne dystroficzne opadowo-glejowe

3.4. Rędziny brunatne 3.4.1. Rędziny typowe

7. Gleby  
czarnoziemne

7.3. Rędziny  
czarnoziemne

7.3.1. Rędziny czarnoziemne typowe

8. Gleby glejoziemne 8.1. Gleby glejowe 8.1.1. Gleby glejowe typowe
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Na terenie leśnej części Parku dominują żyzne gleby mezo- i eutroficzne. 
Większość gleb, rędziny, pararędziny, gleby brunatne eutroficzne i gleby glejowe, 
miały odczyn obojętny lub zasadowy. Inną wspólną cechą dla większości wyróż-
nionych jednostek glebowych jest gliniaste uziarnienie zwietrzeliny. Stwierdzono 
powszechne występowanie nieciągłości litologicznych, przejawiające się obecnością 
w powierzchniowych poziomach profilów różnej miąższości poziomów o pyłowym 
uziarnieniu. Takie nieciągłości występują głównie w części zachodniej Parku oraz 
punktowo na pokrywach stokowych, na terenie całego obszaru PPN. 

Gleby Parku, nawet w zasięgu tego samego podtypu, często charakteryzują się 
dużą zmiennością miąższości poziomów genetycznych. Miąższość profili glebowych 
jest warunkowana układami geomorfologicznymi i waha się od kilku centymetrów 
w obrębie wychodni skalnych do ponad 150 cm w zagłębieniach i załomach sto-
kowych, miejscach zdeponowania koluwiów skalnych czy na powierzchniach usta-
bilizowanych piargów. Równie zmienna jest zawartość frakcji szkieletowych (żwiru, 
kamieni) – od kilku procent w wielu poziomach powierzchniowych do ponad 90% 
w spągowych częściach profilów. Udział części szkieletowych był zwykle większy 
w glebach o mniejszej miąższości. Odstępstwo od takiego układu stanowią wystę-
pujące na kamienistych stokach i piargach płaty rędzin rumoszowych. Są to gleby 
głębokie lub bardzo głębokie i równocześnie zawierające duże ilości szkieletu wę-
glanowego. 

Płytkie, średnio głębokie i silnie szkieletowe rędziny inicjalne, rędziny właściwe 
lub rędziny brunatne występują w silniej urzeźbionych częściach pienińskiego pasa 
skałkowego, zbudowanego z różnych typów wapieni bulastych lub rogowcowych. 
Większe powierzchnie tych rędzin znajdują się w części wschodniej Parku w rejo-
nie Sokolicy, Trzech Koron i Facimiechu. Ponad połowę wszystkich wyróżnionych 
gleb leśnych Parku stanowiły gleby brunatne eutroficzne, dominujące zwłaszcza  
w zachodniej i centralnej części Parku. Wschodnia część Parku charakteryzowała się 
większą zmiennością pokrywy glebowej, aniżeli część zachodnia, co było warunko-
wane bardziej złożoną budową geologiczną oraz rzeźbą terenu.

Na mapie gleb ekosystemów leśnych Pienińskiego Parku Narodowego wydzie-
lono 13 konturów różnych podtypów gleb (Ryc. 1). W Pienińskim PN największą 
powierzchnię zajmują gleby brunatne eutroficzne, około 61%. Dużo mniejszy udział 
mają różne podtypy rędzin, około 33%. Niewiele, ponad 6%, zajmują pozostałe 
podtypy gleb, z czego około 2% to mady, a podtypy gleb glejowych zajmują nie-
cały 1% powierzchni gleb ekosystemów leśnych. Bardzo zróżnicowany jest udział 
podtypów gleb w zależności od położenia nad poziomem morza. Gleby brunatne 
eutroficznem, ze względu na ich duży udział w całej powierzchni PPN, mają naj-
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większy udział prawie we wszystkich wydzielonych przedziałach wysokościowych,  
tj. na wysokości od 425 m n.p.m. do 925 m n.p.m. W pozostałych warstwach 
wysokościowych przeważają rędziny. Wraz ze wzrostem wysokości maleje udział 
wszystkich podtypów gleb, ze względu na to, że ogólna powierzchnia Parku rów-
nież zmniejsza się wraz z wysokością. Ze względu na urozmaiconą rzeźbę Pienińskie-
go PN poszczególne jednostki gleb zajmują obszar o bardzo zróżnicowanym nachy-
leniu i ekspozycji stoków, a także dolinne formy terenu. Rędziny zajmują głównie 
stoki o średnim nachyleniu przekraczającym 25°, przy czym rędziny inicjalne i skali-
ste występują na najbardziej stromych stokach, nawet o nachyleniu ponad 45°. Po-
zostałe podtypy gleb: gleby brunatne, gleby glejowe i mady zajmują powierzchnie  
o mniejszych nachyleniach, średnio poniżej 18°.

Ryc. 1. Mapa gleb ekosystemów leśnych Pienińskiego Parku Narodowego
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Temat projektu
Chrząszcze (Coleoptera) 
zasiedlające owocniki  
grzybów (Macromycetes)  
na terenie Pienińskiego Parku 
Narodowego

Słowa kluczowe
Basidiomycota, Ascomycota, 
chrząszcze, interakcje troficzne, 
ekologia

Termin realizacji
2017 r.

Koszt ogółem
41 173 PLN,  
w tym dotacja z funduszu 
leśnego – 41 138 PLN

Chrząszcze (Coleoptera) zasiedlające owocniki 
grzybów (Macromycetes) na terenie  
Pienińskiego Parku Narodowego
Andrzej Melke – Kalisz
Piotr Chachuła – Pieniński Park Narodowy
Henryk Szołtys – Brynek
Rafał Ruta – Katedra Bioróżnorodności i Taksonomii Ewolucyjnej, 

Uniwersytet Wrocławski 

OPIS PROJEKTU

Celem projektu było poznanie chrząszczy zasiedlających owoc-
niki grzybów wielkoowocnikowych (Macromycetes) Pienińskiego 
Parku Narodowego.

Odłowy chrząszczy prowadzono metodą marszrutową oraz 
przy użyciu 10 pułapek IBL-2 (Ryc. 1) zawierających, jako atrak-
tant owocniki grzybów podziemnych oraz substancję konser-
wującą – glikol. Chrząszcze odławiano z grzybów workowych 
(Ascomycota) i podstawkowych (Basidiomycota), do których 
należały owocniki grzybów nadrzewnych, nadrewnowych, na-
ziemnych i podziemnych posiadające hymenium lub hymenofor 
blaszkowy, rurkowy, kolczasty bądź wytwarzany na owocnikach 
płaskich – kortycjoidalnych. Opis zawierał wysokość nad poziom 
morza, ekspozycję stanowiska, spadek terenu, siedlisko, subs-
trat, podłoże substratu, dojrzałość i stopień rozkładu owocników 
grzybów, wysokość owocników nad powierzchnią terenu i liczbę 
owocników, z których pobrano próbę.

Materiał grzybowy i badania sporologiczne z układów 
pokarmowych chrząszczy oznaczono przy pomocy mikroskopu 
świetlnego z kontrastem Nomarskiego przy użyciu obiektywu 
immersyjnego o powiększeniu 100×. Preparaty mikroskopowe 
przygotowywano ze świeżych owocników – w wodzie, odczyn-
niku Melzera, roztworze czerwieni Kongo i w roztworze błękitu 
bawełnianego. Lokalizację pułapek i grzybów, z których odła-
wiano chrząszcze, określano przy pomocy odbiornika GPS.

267



Pieniński Park Narodowy

Chrząszcze bezpośrednio z owocników grzybów odławiano przy pomocy pu-
łapek IBL-2, U–siatki, ekshaustora, w niektórych przypadkach stosowano również 
aparat Winklera. W przypadku odłowu U–siatką lub wypłaszaczem, do zatruwania 
stosowano octan etylu, a do konserwacji uproszczony płyn Scheerpeltza (roztwór 
alkoholu 96,6% i octu spirytusowego 10% w proporcji 1:1).

Podczas badań odłowiono 6292 osobników należących do 266 gatunków 
chrząszczy, w tym 206 występujących na owocnikach 106 gatunków grzybów 
wielkoowocnikowych, w tym z 7 gatunków grzybów workowych (Ascomycota)  
i 99 podstawkowych (Basidiomycota) oraz 96 odłowionych do pułapek IBL-2, przy 
czym część gatunków odłowiono na oba sposoby. Owocniki grzybów zasiedlonych 
należały również do różnych grup ekologicznych takich jak: grzyby podziemne, 
nadrzewne, nadrewnowe i mikoryzowe. Wśród zasiedlonych przez chrząszcze grzy-
bów 27 gatunków to taksony cenne, m.in. uważane za wymarłe – Gautieria mor-
chelliformis i Tuber aestivum. 

Wśród odłowionych chrząszczy na szczególną uwagę zasługuje 29 gatunków 
chrząszczy, między innymi nowy dla Polski Atheta depressicollis, a także 5 taksonów 
niedawno wykazane jako nowe dla kraju, 8 gatunków wymienionych na czerwonej 
liście, 5 gatunków uważanych za wskaźnikowe dla lasów naturalnych oraz 20 gatun-
ków o małej liczbie stanowisk w Polsce. 

W części badań prowadzonych przy użyciu pułapek typu IBL-2, jako atrak-
tant zastosowano owocniki grzybów podziemnych z rodzajów: Gautieria, Hysteran-
gium, Melanogaster (Ryc. 2) i Tuber. Do pułapek tych odłowiono 218 chrząszczy  
z 96 gatunków. Cztery z nich to taksony rzadkie i bardzo rzadkie. Dwa zamiesz-
czone na czerwonej liście: Aphodius (Limarus) maculatus Sturm J., 1800 – [NT]  
i Nycteus hopffgarteni hopffgarteni (Reitter, 1885) – [LC], który podobnie jak Leio-
des brandisi Holdhaus, 1902 i Agathidium arcticum Thomson C.G., 1862 stwier-
dzony był w Polsce na nielicznych stanowiskach. Układy pokarmowe chrząszczy 
odłowionych do pułapek IBL-2 poddano analizie sporologicznej. Z analizy tej wy-
nika, że niektóre odłowione taksony są myko- lub polimykobiontami, co wcześniej 
nie było poznane. W treści pokarmowej niektórych gatunków z rodziny Leiodidae 
również zaobserwowano zarodniki grzybów, z których je odłowiono. Świadczy to 
nie tylko o ich charakterze mykobiontycznym, ale i mykofagicznym nie tylko w sta-
dium larwalnym, ale również jako imago. Ze względu na powyższe wyniki analizy 
sporologicznej wysnuć można jeszcze jeden wniosek – chrząszcze mogą brać udział 
w rozprzestrzenianiu się grzybów m.in. grzybów hypogeicznych (podziemnych).
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Ryc. 1.  
Pułapka IBL-2 z owocnikami 
grzybów podziemnych jako 
atraktant  
(Fot. P. Chachuła)

Ryc. 2.  
Owocniki grzyba 
podziemnego czarnobrzuszka 
drobnozarodnikowego 
Melanogaster broomeanus. 
Pieniński Park Narodowy  
(Fot. P. Chachuła)

Pieniński Park Narodowy
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Ryc. 3.  
Pocadius ferrugineus we wnętrzu 

purchawki gruszkowatej 
Lycoperdon pyriforme, Pieniński 

Park Narodowy  
(Fot. P. Chachuła)

Ryc. 4.  
Owocniki purchawki 

gruszkowatej Lycoperdon 
pyriforme, Pieniński  

Park Narodowy  
(Fot. P. Chachuła)

Pieniński Park Narodowy
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Powyższe badania pozwoliły również na stwierdzenia, że owocniki grzybów 
makroskopijnych są siedliskiem licznej grupy gatunków chrząszczy należących do 
wielu grup taksonomicznych. Niektóre gatunki grzybów mogą być ostoją wielu 
rzadkich taksonów z rzędu Coleoptera – pojedyncze owocniki grzybów nawet dla 
40 gatunków chrząszczy. Zaobserwowano chrząszcze wyspecjalizowane do poje-
dynczych lub do wąskiej grupy taksonomicznej grzybów, np. Mycetoma suturale 
i Derodontus macularis stwierdzone wyłącznie na owocnikach grzybów z rodzaju 
Ischnoderma, czy chrząszcze z rodzaju Pocadius – P. adustus i P. ferrugineus (Ryc. 3) 
w owocnikach grzybów z rodziny purchawkowatych Lycoperdaceae m.in. w owocni-
kach purchawki gruszkowatej Lycoperdon pyriforme (Ryc. 4). Najczęściej odławianym 
chrząszczem był kusak – Atheta crassicornis, odłowiony w 35 próbach. Prowadząc 
badania nad chrząszczami zasiedlającymi owocniki grzybów w różnym stadium roz-
woju, można było zaobserwować ich następującą po sobie przemianę gatunkową. 
W świeżych owocnikach grzybów dominowały chrząszcze z rodzaju Gyrophaena, na 
owocnikach martwych podsuszonych stwierdzono m.in. chrząszcze z rodzaju Oxy-
poda. Owocniki gnijące zasiedlone były przez chrząszcze m.in. z rodzajów Atheta, 
Proteinus, Nicrophorus. 

Najwięcej cennych gatunków chrząszczy stwierdzono w rejonie Wielkiej Doli-
ny, Pajówki, Bajków Gronia i Ociemnego Potoku. W części zachodniej PPN – w re-
jonie zatoki Harczygrunt rzadkich taksonów chrząszczy stwierdzono zaledwie kilka. 
Lista chrząszczy znanych z terenu Pienińskiego Parku Narodowego zwiększyła się  
o kolejnych 150 gatunków.
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Temat projektu
Grzyby podziemne w diecie 
małych ssaków w lasach Karpat 
Zachodnich – różnorodność, 
ekologia i aspekty behawioralne

Słowa kluczowe
Grzyby podziemne, małe ssaki, 
symbioza, analiza sporologiczna 
odchodów

Termin realizacji
2017 r.

Koszt ogółem
89 402,55 PLN,  
w tym dotacja z funduszu 
leśnego – 71 522,04 PLN

Grzyby podziemne w diecie małych ssaków 
w lasach Karpat Zachodnich – różnorodność, 
ekologia i aspekty behawioralne
Piotr Mleczko, Patryk Komur, Kaja Rola – Instytut Botaniki, Uniwersytet 

Jagielloński w Krakowie
Piotr Chachuła – Pieniński Park Narodowy
Joanna Kapusta, Izabela Wierzbowska – Instytut Nauk o Środowisku, 

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

OPIS PROJEKTU

Celem projektu było dostarczenie pierwszych danych dotyczą-
cych częstotliwości, różnorodności i liczebności grzybów pod-
ziemnych w diecie małych ssaków w Pienińskim Parku Narodo-
wym.

Badane powierzchnie z transektami zostały założone w ob-
rębie zbiorowisk leśnych i sąsiadujących z nimi zbiorowisk łąko-
wych w północnej i południowej części gór. Małe ssaki odławia-
no stosując drewniane pułapki żywołowne typu białowieskiego 
(Ryc. 1), ustawione na 12 transektach. Wszystkie transekty skła-
dały się z 20 pułapek ustawionych co 10 m. Odłowy wykonano 
dwa razy w sezonie na każdym transekcie w okresach: transekty 
1–6: 16–19 lipca 2017 r. i 17–20 września 2017 r. i transekty 
7–12: 19–22 lipca 2017 r. i 20–23 września 2017 r. Jako przy-
nęty użyto mieszaniny nasion słonecznika i płatków kukurydzia-
nych. Pułapki sprawdzano dwa razy dziennie (rano i wieczorem) 
przez trzy kolejne dni. Dla każdego odłowionego zwierzęcia od-
notowano następujące dane: płeć, wiek (młody, prawie dojrzały, 
dorosły) i status rozrodczy. Odłowione osobniki zostały oznaczo-
ne, aby odróżnić zwierzęta odnotowane więcej niż jeden raz.

Próbkę definiowano jako odchody pobrane od jednego 
osobnika w danym terminie. Z każdej próbki wybierano odcho-
dy, które transportowano do laboratorium do analizy sporolo-
gicznej.

W rejonie transektów dwukrotnie przeprowadzono obser-
wacje występowania owocników grzybów hypogeicznych. Ich 
cechy makroskopowe obserwowano na świeżych i suchych oka-

Pieniński Park Narodowy
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Ryc. 1.  
Pułapka żywołowna typ 
białowieski, Pieniński Park 
Narodowy  
(Fot. I. Wierzbowska)

Ryc. 2.  
Nornica ruda Myodes glareolus, 
Pieniński Park Narodowy  
(Fot. I. Wierzbowska)

Pieniński Park Narodowy
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zach. Mikroskopowe cechy obserwowano w mikroskopie optycznym wyposażonym 
w system DIC oraz aparat cyfrowy na ręcznie wykonanych preparatach z owocni-
ków, umieszczonych w wodzie, 3% KOH i odczynniku Melzera. Pomiary struktur 
mikroskopowych wykonano za pomocą komputerowego oprogramowania do akwi-
zycji i analizy obrazu ZEN 2012, blue edition.

Przeprowadzono również badania eksperymentalne – test preferencji pokar-
mowych z użyciem grzybów, czas przejścia zarodników przez przewody pokarmowe 
gryzoni oraz eksperymentalną inokulację siewek.

Podczas badań odłowiono łącznie 582 osobniki małych ssaków należących 
do sześciu gatunków gryzoni: Apodemus agrarius, A. flavicollis, Microtus agrestis,  
M. arvalis, M. subterraneus i Myodes glareolus (Fot. 2) oraz jednego gatunku ryjów-
ki, Sorex araneus. Populacja gryzoni była wyraźnie zdominowana przez myszarkę 
leśną, Apodemus flavicollis, z 193 osobnikami odłowionymi w lipcu i 232 we wrze-
śniu. 

Łącznie zebrano 802 próby odchodów, z czego 339 w lipcu, a 463 we wrze-
śniu. Większość z nich zawierała odchody: A. flavicollis (270 próbek w lipcu i 327 we 
wrześniu), M. glareolus (52 próbki w lipcu i 82 we wrześniu) i M. agrestis (13 próbek 
w lipcu i 44 we wrześniu). W odchodach stwierdzono zarodniki grzybów należących 
do 16 rodzajów. Grzyby workowe były reprezentowane przez rodzaje: Balsamia, 
Choiromyces, Elaphomyces, Genea, Hydnotrya, Picoa i Tuber, a grzyby podstawkowe 
przez Chamonixia, Gautieria, Hymenogaster, Hysterangium, Leucogaster, Melanoga-
ster, Octaviania i Rhizopogon. Większość próbek zawierała zarodniki 1–3 taksonów 
grzybów, przy czym najczęściej spotykane były próbki zawierające 1–2 taksonów. 
Wyjątkiem były odchody nornic, w których zanotowano maksymalnie aż 8 takso-
nów grzybów. Niektóre grzyby nie zostały podczas poszukiwań odnotowane jako 
owocniki, natomiast ich zarodniki znaleziono w odchodach, w tym Choiromyces, 
Hydnotrya, Picoa, Leucogaster i Rhizopogon. Zarodniki Stephensia nie zostały wy-
kryte w odchodach, mimo że owocniki tego gatunku znaleziono w pobliżu pułapek.

Podczas eksperymentu dotyczącego czasu przejścia zarodników grzybów pod-
ziemnych przez system pokarmowy gryzoni pobrano 1870 prób odchodów (36 
prób na osobnika). Analiza prób wykazała, że pierwsze zarodniki były wydalane 
wraz z odchodami już po 4 godzinach od podania owocnika. Najwyższa liczba za-
rodników występowała zwykle między 8 a 24 godziną od podania, jednak czas ten 
był związany z ogólną liczbą zarodników przechodzących przez układ pokarmowy, 
a tym samym ilością zjedzonego owocnika, podobnie jak czas całkowitego przejścia 
zarodników przez przewód pokarmowy. W przypadku niewielkiego spożycia zarod-
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niki nie były notowane w odchodach już po 16 godzinach, jednak w przypadku du-
żego spożycia utrzymywały się one w jelitach nawet do 72–76 godzin po podaniu 
(np. Octaviania mutabilis i Tuber aestivum).

Pod względem preferencji pokarmowych gryzoni w stosunku do grzybów pod-
ziemnych uzyskane wyniki wskazują wyraźnie, że zwierzęta hodowane w laborato-
riach nadal są bardzo skutecznymi mykofagami: wszystkie gatunki grzybów użyte 
w eksperymencie wyboru były chętnie spożywane przez zwierzęta. Jednak analiza 
statystyczna danych z wybranych eksperymentów nie dała wyraźnych dowodów na 
preferencje w stosunku do konkretnych gatunków grzybów. Jedynymi wyjątkami 
były Genea hispidula, która najwyraźniej nie była gatunkiem preferowanym przez 
gryzonie, a także Elaphomyces spp., który wybierany był przez badane zwierzęta 
w wyjątkowych przypadkach. Dane uzyskane podczas tego badania dostarczają 
pierwszych szczegółowych informacji na temat mykofagii małych ssaków w lasach 
Karpat Zachodnich. 

PUBLIKACJE PREZENTUJĄCE WYNIKI PROJEKTU

Komur P., Chachuła P., Kapusta J., Wierzbowska I., Olejniczak P., Mleczko P. (in press). 
Diversity of hypogeous fungi in the diet of small mammals in the Pieniny Mountains, 
Western Carpathians. Fungal ecology.
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Temat projektu
Wpływ lasu i naturalnej sukcesji 
leśnej na właściwości gleb 
śródleśnych polan w Pienińskim 
Parku Narodowym

Słowa kluczowe
gleby, łąki, las, sukcesja leśna, 
Pieniński Park Narodowy, strefa 
ekotonowa

Termin realizacji
2017–2018 r.

Koszt ogółem
307 025,64 PLN,  
w tym dotacja z funduszu 
leśnego – 263 593,96 PLN

Wpływ lasu i naturalnej sukcesji leśnej  
na właściwości gleb śródleśnych polan  
w Pienińskim Parku Narodowym
Tomasz Zaleski, Michał Gąsiorek, Agnieszka Józefowska,  

Bartłomiej Kajdas, Ryszard Mazurek, Paweł Zadrożny – Zakład 
Gleboznawstwa i Ochrony Gleb, Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja  
w Krakowie

Jan Bodziarczyk – Zakład Bioróżnorodności Leśnej, Uniwersytet Rolniczy  
im. H. Kołłątaja w Krakowie

Piotr Wężyk, Paweł Hawryło, Marta Szostak, Karolina Zięba-Kulawik – 
Zakład Urządzania Lasu, Geomatyki i Ekonomiki Leśnictwa, Uniwersytet 
Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie

Tomasz Wanic – Zakład Gleboznawstwa Leśnego, Uniwersytet Rolniczy im. 
H. Kołłątaja w Krakowie

OPIS PROJEKTU

Celami projektu były:

1. Ocena wpływu wtórnej sukcesji leśnej na morfologicz-
ne i chemiczne właściwości gleb.

2. Poznanie struktury roślinności w strefach sukcesyjnych 
i porównanie jej ze strukturą starodrzewu.

3. Określenie wpływu wtórnej sukcesji leśnej na tempo 
zmian morfologicznych i właściwości chemicznych 
gleb. 

4. Porównanie wielkości sekwestracji węgla w glebie i bio-
masie nadziemnej na powierzchniach objętych wtórną 
sukcesją lasu.

5.  Pionierskie wykorzystanie analiz przestrzennych i skanin-
gu LiDAR do oceny struktury zakrzewień i zadrzewień. 

6.  Uszczegółowienie mapy glebowej PPN zbiorowisk le-
śnych, wykonanej w ramach FL w latach 2015–16. 

Badania prowadzono w strefach ekotonowych las/łąka  
w Pienińskim Parku Narodowym.

Wyznaczono 42 powierzchnie (14 transektów po 3 po-
wierzchnie po 100 m2), w gradiencie starodrzew – stadium suk-
cesyjne – ekosystem otwarty (łąka, polana). Wykonano odkryw-

Pieniński Park Narodowy
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ki glebowe, z których pobrano próbki glebowe z poziomów genetycznych i z głę-
bokości 0–10 i 10–20 cm. W glebach oznaczono skład granulometryczny, wartość 
pH, zawartość C, zawartość N ogólnego, zawartości przyswajalnych form P, K i Mg.  
W próbkach gleb z głębokości 0–10 i 10–20 cm oznaczono aktywność enzymatycz-
ną i zawartość C biomasy mikrobiologicznej. Wykonano zdjęcia fitosocjologiczne 
oraz pomiar struktury grubości drzew i krzewów, porównano skład gatunkowy ro-
ślin, wiek drzewostanu oraz udział gatunków leśnych i nieleśnych w strefach: sta-
rodrzewia, ekotonu i na łące. Na powierzchniach badawczych wykonano naziemne 
skanowanie laserowe LiDAR i jego analizę. 

Charakterystyka gleb. Na powierzchniach przeważały gleby brunatne eutro-
ficzne, niewielki udział miały gleby glejowe typowe i rędziny brunatne. Większość 
gleb była średnio głęboka (50–100 cm) lub głęboka (>100 cm), z małym udziałem 
gleb płytkich (<50 cm), przy czym najpłytsze gleby występowały na powierzch-
niach leśnych, a najgłębsze w obszarze sukcesji. 

Gleby na leśnych powierzchniach charakteryzowały się obecnością poziomów 
ektohumusowych (Ol, Olf lub Of) i wyraźnie wykształconymi poziomami próchnicz-
nymi, nierzadko o miąższości większej niż w glebach łąk/polan czy sukcesji. Pozio-
my próchniczne na stanowiskach leśnych charakteryzowały się dobrze zhumifiko-
waną materią organiczną typu mull – typowej dla żyznych siedlisk lasowych Pienin.

Miąższość poziomów próchnicznych w obrębie gleb łąk/polan lub sukcesji wy-
nosiła od 12 cm do 24 cm. Jest to głębokość charakterystyczna dla uprawy płużnej, 
świadcząca o takim wcześniejszym sposobie użytkowania tych gleb. W większości 
gleb łąk/polan i sukcesji, pomimo zaniechania orki od kilkudziesięciu lat, nie zatar-
ła się jeszcze granica głębokości uprawy pomiędzy powierzchniowym poziomem 
próchnicznym a poziomem wzbogacenia np. poziomem brunatnienia.

Pod względem uziarnienia przeważały gliny (piaszczysto-ilaste, zwykłe, ilaste) 
lub pyły (zwykłe, ilaste), silnie lub bardzo silnie szkieletowe. We wszystkich glebach 
zawartość szkieletu wzrasta wraz z głębokością. Gleby leśne odróżniały się od gleb 
łąk/polan i sukcesji większym udziałem frakcji szkieletowych, co potwierdza fakt, że 
do uprawy wybierano gleby mniej szkieletowe (kamieniste).

Gleby w obrębie transektów miały duże zróżnicowanie wartości pH, od bardzo 
kwaśnego (4,5) do zasadowego (7,5), przy czym w większości gleb wartość pH 
wzrastała w głąb profilu. Obecność węglanów stwierdzono tylko w siedmiu pro-
filach, w poziomach materiału macierzystego. Pomimo to, na obszarach objętych 
sukcesją stwierdzono niewielkie mniejsze wartości pH w porównaniu do gleb łąk/
polan. 
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Średnie wartości aktywności enzymatycznej (DHA) wynosiły: 23,7  
µgTPF·g-1gleby·1 h-1 w warstwie 0–10 cm i 16,6 µgTPF·g-1gleby·1 h-1 w warstwie 
10–20 cm. Tak duże zróżnicowanie DHA może być spowodowane zróżnicowaniem 
zawartości materii organicznej, wilgotności lub wartości pH. Średnia aktywność 
DHA w warstwie 0–20 cm układała się w kolejności: las > łąka > sukcesja. Na więk-
szości powierzchni pod lasem lub sukcesją średnia aktywność DHA była wyraźnie 
większa w warstwach 0–10 cm w porównaniu z warstwami 10–20 cm. W glebach 
łąkowych zależność ta kształtowała się odwrotnie. Można stwierdzić, że gleby leśne 
charakteryzowały się najmniejszą, gleby łąk/polan średnią, a gleby objęte sukcesją 
największą DHA.

Struktura roślinności. W badanych obszarach starodrzewu i w strefie sukcesji 
występuje 15 gatunków drzew. Strefa starodrzewu wykazuje bogatszy skład ga-
tunkowy niż strefa sukcesji, a udział gatunków współwystępujących jest bardziej 
wyrównany. W strefie starodrzewu dominują gatunki typowe dla układów klimak-
sowych (buk i jodła), natomiast w strefie sukcesji przeważają gatunki pionierskie 
lub postpionierskie (jawor i świerk). W strefie starodrzewu struktura jest bardziej 
zróżnicowana i cechuje się większym zakresem zmienności. Wartości średnie pier-
śnic wahają się od 8,1 cm do 36,2 cm, a najgrubsze drzewa osiągają nawet powyżej  
100 cm. W strefie sukcesji wartość średnia pierśnicy waha się od 1,8 cm do 26,5 cm.  
W strefie starodrzewu zagęszczenie wyniosło 360–2640 drzew/1ha, a strefie suk-
cesji 360–5000 drzew/1ha. W przypadku krzewów dysproporcje pomiędzy strefą 
starodrzewu a strefą sukcesji są jeszcze większe; zróżnicowanie zagęszczenia waha 
się od 0 do 520 krzewów /1 ha w strefie starodrzewu i od 40 do 2840 krzewów  
/1 ha w strefie sukcesji. 

Ogólna liczba gatunków roślin wahała się od 13 do 40 (średnio 29,5 gatun-
ków). Analizując gatunki pod względem ich cech ekologicznych, w strefie ekotonal-
nej zdecydowanie dominują gatunki typowo leśne, a sporadycznie gatunki przy-
padkowe o szerokiej amplitudzie ekologicznej lub obce siedliskom leśnym. Strefę 
starodrzewu cechuje duże zróżnicowanie zarówno pod względem warstwowości, jak 
i składu gatunkowego roślin zielnych. Liczba wszystkich gatunków wahała się od  
14 do 39, a roślin zielnych od 10 do 27. Pokrycie warstwy roślinności zielnej wynio-
sło od 25 do 80%. 

Analizy GIS. W wyniku przetwarzania chmur punktów LIDAR uzyskano war-
stwy informacyjne (rastrowe i wektorowe) oraz zestawienia tabelaryczne umożliwia-
jące analizę struktury przestrzennej roślinności na obszarach ewidencjonowanych 
jako nieleśne. Wszystkie takie wydzielenia (549) zajmują łącznie 605,08 ha, z czego 
36,6% obszaru zajęte jest już przez obszary starszej sukcesji o wysokości drzew 
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ponad 15 m, które zaliczono do lasu (68,97 ha; 11,4%) i drzewa, i krzewy nieprze-
kraczające 15 m, zaliczone do obszarów sukcesyjnych (152,48 ha; 25,2%) (Ryc. 1). 
Największa część obszarów zajętych przez sukcesję lub las występuje na stokach  
o ekspozycji południowej i południowo-wschodniej, części Parku, w której roślin-
ność sukcesji jest najstarsza, osiągając wiek 30–50 lat. Wyraźnie mniejszy zasięg 
obszarów sukcesji, szczególnie krzewów i niewysokich drzew, wykazuje zachodnia  
i północna część Parku w miejscach, gdzie regularnie prowadzone są zabiegi pla-
nowego koszenia.

Ryc. 1. Mapy zasięgów obszarów łąkowych, sukcesyjnych i starodrzewu na gruntach Pienińskiego Parku 
Narodowego ewidencjonowanych, jako nieleśne (czerwonymi kropkami zaznaczono orientacyjne 
położenie wybranych transektów)

Po kilkudziesięciu latach od zaprzestania gospodarowania rolnego, w większo-
ści gleb objętych sukcesją oraz na łąkach, zachowała się wciąż widoczna granica 
głębokości uprawy. W tym okresie nie stwierdzono też spadku żyzności, istotnych 
zmian w odczynie lub zmian zawartości materii organicznej. Aktywność dehydroge-
naz i zawartość węgla biomasy mikroorganizmów okazały się przydatnymi wskaźni-
kami do oceny wpływu naturalnej sukcesji na zmiany właściwości gleb.

W strefach objętych sukcesją tylko ok. 22% udziału przypada na gatunki zwią-
zane ze zbiorowiskami otwartymi; w strefie starodrzewu średni udział gatunków 
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nieleśnych wynosi 9%. Opanowanie dawnych obszarów łąk lub pól uprawnych 
przez gatunki drzewiaste przesądza o niepodejmowaniu zabiegów ochrony czynnej.

Na obszarach objętych sukcesją, gleba nie musi być czynnikiem decydującym 
przy podejmowaniu decyzji o prowadzeniu zabiegów ochrony czynnej.

Pionierskie zastosowanie technologii LiDAR do oceny struktury zakrzewień  
i zadrzewień potwierdza przydatność tej metody.
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Owady myrmekofilne gniazd wybranych 
gatunków mrówek leśnych Poleskiego  
Parku Narodowego
Bernard Staniec, Ewa Petrykowska-Turduj – Zakład Zoologii UMCS, Lublin
Mirosław Zagaja – Instytut Medycyny Wsi, Lublin

OPIS PROJEKTU

Celem badań było: 

– poznanie różnorodności gatunkowej oraz względnej 
struktury ilościowej zgrupowań owadów myrmeko-
filnych, zasiedlających gniazda wybranych gatunków 
mrówek leśnych w Poleskim Parku Narodowym;

– wykazanie zależności ekologicznych, występujących 
między różnymi stadiami rozwojowymi owadów sym-
biotycznych i poszczególnymi gatunkami gospodarza 
(mrówek) oraz różnego typu zbiorowiskami leśnymi  
i stopniem ich naturalności;

– opracowanie morfologii nieznanych dotychczas wcze-
snych stadiów rozwojowych myrmekofilnych Insecta, 
zasiedlających gniazda leśnych mrówek, łącznie ze spo-
rządzeniem praktycznego klucza do oznaczania larw  
i osobników dorosłych;

– przeanalizowanie zmienności genetycznej i morfolo-
gicznej na poziomie metapopulacji osobników doro-
słych wybranych gatunków myrmekofili. 

Łącznie przebadano 72 stanowiska (mrowiska), zlokalizo-
wane głównie w środkowej i północnej części Poleskiego Parku 

Poleski 
Park Narodowy

ul. Lubelska 3a, 22–234 Urszulin 
tel. +48 (82) 5713071, +48 (82) 5713072; fax +48 (82) 5713003

e-mail: poleskipn@poleskipn.pl; http://www.poleskipn.pl/

Temat projektu
Owady myrmekofilne gniazd 
wybranych gatunków mrówek 
leśnych Poleskiego Parku 
Narodowego

Słowa kluczowe
mrówki czerwone, stadia 
rozwojowe, Coleoptera, 
preferencje ekologiczne, późne 
stadium larwalne, larwa, 
morfologia, myrmekofile, 
chrząszcze, symbionty

Termin realizacji
2016–2017 r.

Koszt ogółem
301 361,77 PLN,  
w tym dotacja z funduszu 
leśnego – 266 755,54 PLN
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Narodowego. Przebadane mrowiska znajdowały się w sześciu zasadniczych typach 
środowisk leśnych: łęgu, grądzie, borze sosnowym, młodniku sosnowym, suchej 
brzezinie i strefach ekotonowych między lasem a drogami śródleśnymi.

Przesiewanie materiału gniazdowego. Z każdego badanego gniazda pobrano 
jedną lub dwie próby, zwykle na początku całego okresu badawczego. Pojedyncza 
próba to 2–3 litry materiału gniazdowego pobranego z głębokości 20–30 cm, a na-
stępnie zagęszczonego za pomocą standardowego sita entomologicznego o wiel-
kości oczek ok. 4 mm. Łącznie przesiano 361 prób. Pozyskany materiał gniazdowy, 
razem ze znajdującymi się w nim żywymi owadami, umieszczono w płóciennych 
workach i przeniesiono do laboratorium. Różne stadia rozwojowe badanych sta-
wonogów wypłaszano z substratu do specjalnych pojemników za pomocą aparatu 
Tullgrena. Pozyskane owady były szczegółowo selekcjonowane przy wykorzystaniu 
mikroskopów stereoskopowych, a następnie konserwowane w alkoholu etylowym  
z przeznaczeniem do dalszych analiz.

Odłów do pułapek selektywnych, służących do pozyskiwania drobnych bezkrę-
gowców zasiedlających mrowiska. Wykorzystano plastikowe pułapki, w których wlot był 
zabezpieczony metalową siatką (wymiary oczek 2 x 2 mm) mocno przymocowane do 
pojemnika za pomocą odpowiedniej obejmy. Metalowa siatka zapobiegała dostaniu 
się do pułapek mrówek i materiału gniazdowego. Umożliwiała ona odłów drobnych 
bezkręgowców, do których należą także owady myrmekofilne. W jednym mrowisku 
umieszczono, w zależności od wielkości kopca i szerokości dziupli (gniazda w pniach 
drzew), od 1 do 3 pułapek. Ich zawartość, a więc fragmenty materiału gniazdowego 
(substrat) i odnowione żywe symbionty mrowisk, opróżniano w terminie co 7 do 10 dni. 
Po przeniesieniu substratu do laboratorium wyselekcjonowano z niego myrmekofile. Tak 
uzyskany materiał badawczy konserwowano w 75% alkoholu etylowym i zabezpieczano 
do dalszych badań. Każdorazowo, przed pobraniem próby ww. metodami, za pomocą 
sondy mierzono wilgotność i temperaturę panującą we wnętrzu gniazda. Współrzędne 
geograficzne badanych mrowisk ustalano posługując się odbiornikiem GPS.

Odłów na upatrzonego. Pojedyncze owady odłowiono przeszukując incyden-
talnie najbliższe okolice gniazd mrowisk oraz ścieżki mrówek. Pozyskany tą drogą 
materiał badawczy był zabezpieczony podobnie jak w poprzednich przypadkach. 

Wstępna Identyfikacja materiału faunistycznego. Zebrany materiał zdetermi-
nowano głównie do wyższych jednostek systematycznych (rząd, rodzina, rzadziej 
rodzaj i gatunek). Analizy wykonano przy pomocy wysokiej klasy mikroskopów 
stereoskopowych. Fotografie totalne niektórych pozyskanych i oznaczonych sym-
biontów mrówek wykonano za pomocą mikroskopu stereoskopowego. 
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Hodowle laboratoryjne. Przeprowadzono wstępne próby wyhodowania w wa-
runkach in vitro wczesnych stadiów rozwojowych niektórych pozyskanych jesienią 
myrmekofilnych owadów. W tym celu odłowione w terenie osobniki dorosłe kilku 
gatunków symbiontów hodowano w plastikowych pojemnikach, wypełnionych do 
1/3 objętości substratem z mrowiska i karmiono martwymi ciałami mrówek. Ho-
dowle prowadzono w nowoczesnych inkubatorach hodowlanych, zapewniających 
utrzymanie stałych warunków abiotycznych (temperatury, oświetlenia, wilgotności) 
prowadzonej hodowli.

Opracowanie wyników. Oznaczone symbionty badanych gniazd mrówek poli-
czono i odpowiednio zestawiono w formie obszernej tabeli. Na podstawie sporzą-
dzonego zestawienia przeprowadzono opis osiągniętych wyników i sformułowano 
wstępne wnioski. Opracowany materiał powtórnie zabezpieczono w alkoholu etylo-
wym i zdeponowano w Zakładzie Zoologii do dalszych analiz.

W wyniku badań terenowych przeprowadzonych w 2016 roku (12 wyjazdów 
eksploracyjnych), z 34 wytypowanych do badań mrowisk należących do 8 gatunków 
mrówek odłowiono łącznie 2320 osobników różnych stadiów rozwojowych owadów 
myrmekofilnych (larw i dorosłych). Wśród nich zdecydowanie najwięcej (1119 osob-
ników, czyli ponad 48% wszystkich pozyskanych) wykazano ze stanowisk zlokali-
zowanych w okolicach Łowiszowa. Dużo owadów stwierdzono też w mrowiskach  
w okolicach Pieszowoli (411 osobników – około 18%) oraz Jeziora Długie (338 osob- 
ników – około 16%). Najmniej symbiontów (zaledwie 21 osobników – niecałe 1% 
ogółu) wykazano z gniazd mrówek w okolicach Jagodna (Torfowiska Orłowskie), 
co jest związane między innymi z małą liczbą wytypowanych do badań mrowisk 
oraz krótkim okresem poboru prób. W odniesieniu do poszczególnych badanych 
mrowisk (stanowisk) zdecydowanie najwięcej symbiontów (646 osobników około 
28% ogółu) odłowiono na stanowisku nr 1 (Łowiszów), a więc w dolnej dziupli 
dębu szypułkowego, z gniazdem Lasius fuliginosus. Pokaźną liczbę myrmekofilnych 
owadów (385 osobników, około 17% ogółu) pozyskano także z mrowiska nr 2 
(Łowiszów), o podobnym charakterze ekologicznym jak poprzednie, zasiedlonego 
również przez wyżej wymieniony gatunek mrówki. Wśród badanych naziemnych 
mrowiskach rudych leśnych mrówek (z grupy Formica rufa), zdecydowanie najlicz-
niej zasiedlone przez myrmekofilne owady (203 osobniki, około 9% ogółu) okazało 
się stanowisko nr 27 (Jezioro Długie), a więc duży kopiec Formica polyctena, usy-
tuowany blisko śródleśnego traktu w lesie grądowym, niedaleko Jeziora Długie. 
Z kolei pojedyncze owady symbiotyczne stwierdzono w niewielkich mrowiskach 
(kopcach) F. pratensis – stanowiska nr 8 przy drodze do Durnego Bagna (4 osobniki) 
oraz nr 29 – Jezioro Długie (2 osobniki).
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Interesująco przedstawia się zależność bogactwa występujących w mrowi-
skach owadów symbiotycznych w odniesieniu do gatunku gospodarza mrówki. 
Ponad połowa, a więc 1382 osobniki, czyli około 60% wszystkich odłowionych 
symbiontów, to owady związane z gniazdami kartonówki czarnej Lasius filiginosus, 
obligatoryjnie związanej z pniami starych drzew. Niemal dwukrotnie mniej, ale tak-
że znaczącą liczbą myrmekofili (725 osobników ponad 31% ogółu), stwierdzono  
w kopcach poligamicznej mrówki ćmawej Formica polyctena. Najmniej owadów 
towarzyszących mrówkom odnotowano w niewielkich kopcach mrówki łąkowej 
Formica pratensis – 11 osobników oraz w gnieździe hutnicy czarnej Lasius niger 
– 10 osobników. Odłowione owady zaliczono do 9 rzędów: Coleoptera (chrząsz-
cze), Diptera (muchówki – wyłącznie larwy), Hemiptera (pluskwiaki), Hymenoptera 
(błonkówki), Lepidoptera (motyle – wyłącznie larwy), Neuroptera (sieciarki), Or-
thoptera (prostoskrzydłe), Psocoptera (gryzki) i Thysanoptera (przylżeńce). Wśród 
nich zdecydowanie najliczniejszą grupę stanowiły chrząszcze (1995 osobników oko-
ło 82% wszystkich zebranych owadów). Oprócz chrząszczy znaczący udział w mate-
riale stanowiły też larwy muchówek (223 osobników; 9,6%) oraz dorosłe błonkówki  
(92 osobniki; 3,6%) – wykluczając oczywiście robotnice gospodarzy. Udział pozo-
stałych rzędów owadów nie przekroczył 1,5% ogółu pozyskanych symbiontów. Do 
niższych jednostek systematycznych (rodzina, w niektórych przypadkach rodzaj i ga-
tunek) oznaczono jedynie najliczniej reprezentowane w zebranym materiale chrzą-
szcze, które zaliczano do 15 rodzin. Znaczną część odłowionych tęgopokrywych 
stanowiły tak zwane inne Coleoptera, na tym etapie realizacji projektu jeszcze nie-
zidentyfikowane. Wśród chrząszczy pozyskanych z gniazd mrówek niemal połowę 
stanowiły kusakowate Staphylinidae – 979 osobników, głównie postacie dorosłe 
(49% wszystkich odłowionych chrząszczy i 42,2% ogółu zebranych myrmekofilnych 
owadów). Bardzo znaczącą ilościowo grupę Coleoptera stanowiły także mikrosko-
pijnej wielkości piórkoskrzydłe Ptiliidae – 438 osobników (około 23% chrząszczy  
i niemal 19% wszystkich odłowionych owadów). Wymienione dwie dominujące  
w zebranym materiale rodziny tęgopokrywych zdecydowanie najliczniej odławiano 
w okolicach Łowiszowa (Staphylinidae) oraz jeziora Długie (Ptilidae). 

W drugim roku badań (2017) odbyło się 25 wyjazdów eksploracyjnych, pod-
czas których odłowiono owady myrmekofilne z 30 wytypowanych mrowisk (kop-
ców), należących do 4 gatunków mrówek (Formica rufa, F. polyctena, F. pratensis, 
F. truncorum). Odłowiono łącznie 9116 osobników różnych stadiów rozwojowych 
myrmekofili (larw i dorosłych). Wśród nich zdecydowanie najwięcej (2339 osobni-
ków, czyli ponad 26% wszystkich pozyskanych) wykazano ze stanowisk zlokalizo-
wanych w okolicach J. Moszne. Znaczną liczbę owadów stwierdzono też w mrowi-
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skach w okolicach J. Długie (1187 osobników, średnio 593 w gnieździe) oraz oko-
licach Łowiszowa – 1033 osobniki, średnio 334 w gnieździe. Najmniej osobników 
symbiontów (zaledwie 150, około 2% ogółu) wykazano z gniazd usytuowanych  
w okolicach Pikulawki (Bagno Bubnów), co jest głównie związane z małą liczbą 
wytypowanych do badań mrowisk oraz krótkim okresem poboru prób. Biorąc pod 
uwagę stanowiska badane przez cały sezon wegetacyjny, najuboższe pod wzglę-
dem występowania myrmekofili okazały się mrowiska zlokalizowane przy piaszczy-
stej drodze do Durnego Bagna – średnio około 131 osobników w gnieździe. 

Określono też taksony dominujące na poszczególnych stanowiskach. Jak się 
okazało, najliczniej spotykanymi gatunkami byli przedstawiciele rodziny Ptiliidae 
(piórkoskrzydłych), a konkretnie Ptillium myrmecophilum, który dominował w 5 ba-
danych mrowiskach oraz Ptenidium formicetorum najczęściej spotykany w 4 gniaz-
dach. Wśród wyższych jednostek taksonomicznych licznie występowały jeszcze nie-
określone do gatunku gryzki (Psocoptera) oraz przedstawiciel rodziny kusakowatych 
Aleocharinae – każdy takson był najliczniejszy w 3 badanych gniazdach mrówek. 
Wśród gniazd badanych przez cały sezon wegetacyjny najwięcej myrmekofili, od-
powiednio 717 i 715 osobników, odłowiono w mrowiskach nr 28 (okolice J. Długie) 
oraz nr 24 (okolice J. Moszne), należących do F. polyctena. 

Zebrane owady zaliczono do Collembola oraz do 10 rzędów owadów takich 
jak: Coleoptera, Dermaphtera, Diptera, Hemiptera, Hymenoptera, Lepidoptera, 
Psocoptera, Thysanoptera i Thysanura. Wśród nich zdecydowanie najliczniejszą 
grupę stanowiły chrząszcze – 7290 osobników, które stanowiły 80% wszystkich 
zebranych owadów. Zebrany materiał zakwalifikowano do 96 taksonów, wśród któ-
rych wyróżniono 41 gatunków, 34 rodzajów, 1 plemię, 3 podrodziny, 6 rodzin,  
1 podrząd i 10 rzędów. Do rangi gatunkowej lub rodzajowej najwięcej oznaczono 
chrząszczy (72 gatunki), po jednym gatunku zaliczono do rybików, motyli i tripsów 
(wciornastków). 

W 2017 roku szczegółowymi badaniami objęto gniazda mrówek dendrofilnych 
(Lasius fuliginosus, L. brunes). Materiał faunistyczny pobierano z 8 gniazd, zlokalizo-
wanych w sędziwych, zwykle dziuplastych drzewach, wśród których było: 5 dębów 
szypułkowych, 1 grab zwyczajny, 1 sosna pospolita oraz olsza czarna. Łącznie ze-
brano 3545 osobników owadów, w tym 1031 larw. Najwięcej 875 osobników (oko-
ło 25% wszystkich złowionych symbiontów mrówek dendrofilnych) stwierdzono na 
stanowisku 26, czyli w gnieździe Lasius fuliginosus, znajdującym się w starej sośnie 
niedaleko wilgotnej olszyny, porastającej brzegi Jeziora Długie. Biorąc pod uwagę 
gatunki mrówek myrmekofilnych, średnio z jednego mrowiska Lasius fuliginosus 
odłowiono 503 osobniki symbiontów, czyli prawie 2 razy więcej niż przeciętnie  
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w jednym gnieździe L. brunneus – 263 osobniki. Uwzględniając wszystkie bada-
nia gniazda dendrofilnych mrówek, średnio w jednym mrowisku stwierdzono 443 
osobniki symbiotycznych owadów. Zebrane owady zaliczono do 6 rzędów: Coleop-
tera (dorosłe i larwy), Diptera (prawie wyłącznie larwy), Hemiptera (larwy i doro-
słe), Hymenoptera (błonkówki – wyłącznie dorosłe), Lepidoptera (wyłącznie larwy)  
i Thysanoptera (dorosłe i larwy). Wśród nich zdecydowanie najliczniejszą grupę sta-
nowiły chrząszcze – 2551 osobników (72%). Zebrany materiał zakwalifikowano do 
131 taksonów, wśród których wyróżniono 64 gatunki, 40 rodzajów, 6 podrodzin, 
14 rodzin, 1 podrząd i 6 rzędów. Do rangi gatunkowej lub rodzajowej najwięcej 
oznaczono chrząszczy (102), dwa inne gatunki zaliczono do symbiotycznych mró-
wek (Myrmica ruginodis, Lasius brunneus).

Równocześnie z badaniami terenowymi prowadzono hodowle laboratoryjne 
15 gatunków myrmekofili. W efekcie otrzymano stadia larwalne i poczwarkowe  
6 gatunków myrmekofilnych chrząszczy.

Przeprowadzone badania mikrobiomu wybranych gatunków myrmekofili wy-
kazały bardzo zróżnicowany profil mikrobiologiczny badanych gatunków myrmeko-
fili. Odnotowano dość powszechne występowanie w przebadanej grupie owadów 
bakterii z rodzaju Wolbachia sp.

Wydaje się, że jednym z głównych czynników warunkujących występowanie 
myrmekofili w mrowiskach jest poziom wilgotności. Dlatego też przeanalizowano 
zależność występowania w mrowiskach symbiontów od tego parametru, biorąc pod 
uwagę naziemne gniazda rudych leśnych mrówek, których gniazda mają w mia-
rę jednolitą budowę. Uzyskane rezultaty wskazują na istnienie pewnej zależności 
pomiędzy liczbą stwierdzonych w mrowisku osobników owadów myrmekofilnych  
a wilgotnością panującą w gnieździe – w większości przypadków wyższa wilgotność 
mrowisk sprzyja większej liczebności zasiedlających je symbiontów. 

PUBLIKACJE PREZENTUJĄCE WYNIKI PROJEKTU

Staniec B., Petrykowska-Tudruj E., Zagaja M. 2017. Adaptive external larval ultrastruc-
ture of Lomechusa Gravenhorst, 1806 (Coleoptera: Straphylinidae: Aleocharinae), an 
obligate myrmecophilous genus. Annales Zoologici, 67(3): 609–626. 

Staniec B., Zagaja M., Petrykowska-Tudruj E., Wagner G. K. 2018. Comparative larval ul-
tramorphology of some myrmecophilous Aleocharinae (Coleoptera, Staphylinidae), 
with a first description of the larvae of Amidobia talpa (Heer O, 1841) and Oxypo-
da haemorrhoa (Mannerheim C.G., 1830), associated with the Fornica rufa species 
group. ZooKeys. 29818. 1–22.
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Temat projektu
Preferencje siedliskowe  
i liczebność wybranych 
gatunków ptaków 
wymagających ochrony 
wynikającej z wyznaczenia 
obszarów Natura 2000  
w Poleskim Parku Narodowym

Słowa kluczowe
ptaki, ochrona, Natura 2000, 
liczebność, preferencje, 
siedlisko. 

Termin realizacji
2018 r.

Koszt ogółem
103 935 PLN,  
w tym dotacja z funduszu 
leśnego – 79 950 PLN 

Preferencje siedliskowe i liczebność wybranych 
gatunków ptaków wymagających ochrony 
wynikającej z wyznaczenia obszarów Natura 
2000 w Poleskim Parku Narodowym
Grzegorz Grzywaczewski – Katedra Zoologii, Ekologii Zwierząt  

i Łowiectwa, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie 

OPIS PROJEKTU

Projekt miał na celu: 

– określenie aktualnej liczebności wybranych gatun-
ków ptaków (23 spośród 41 gatunków występujących  
w Poleskim Parku Narodowym, wymagających ochrony 
wynikającej ze znaczenia obszarów Natura 2000)

– opisanie preferencji siedliskowych wybranych gatunków. 

Badania prowadzono na terenie PPN. Liczbę par lub osob-
ników poszczególnych gatunków ptaków określano na podsta-
wie widzianych, słyszanych lub zanotowanych śladów obecno-
ści (np. pióra). Obserwacje nanoszone były na mapy terenowe 
lub karty terenowe za pomocą skrótów literowych. Zaznaczano 
miejsca obserwacji i określano współrzędne geograficzne za po-
mocą urządzeń GPS. Notowano gatunek, liczbę osobników, płeć 
i wiek ptaków, obecność gniazd, a także zachowania ptaków 
– śpiew, głosy godowe, polowanie, czatowanie itp. Zachowa-
nia ptaków były istotnym wskaźnikiem dla ustalenia lęgowości 
poszczególnych gatunków. Do określenia lęgowości stosowano 
kryteria zaproponowane przez Sikorę i in. 2007. Do obserwacji 
używano sprzętu optycznego – lornetek 10x50 i lunety Kowa 
TSN 821B. Obserwacje prowadzono łącznie przez 650 godzin 
przez zespół 12 osób.

Jednym z 23 gatunków badanych ptaków była wodniczka.

Wodniczka Acrocephalus paludicola

W 2018 roku na Bagnie Bubnów stwierdzono 364 śpiewa-
jące samce, a na Bagnie Staw 40 śpiewających samców. Łącz-
nie w 2018 roku, w Poleskim Parku Narodowym stwierdzono 
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404 śpiewające samce wodniczki. Stwierdzona liczebność jest jedną z najwyższych, 
stwierdzonych w ciągu ostatnich 30 lat badań tego gatunku ptaka (Ryc. 1). 

Ryc. 1. Zmiany liczebności wodniczki w Poleskim Parku Narodowym w latach 1988–2018

Wodniczki rozmieszczone były w miarę równomiernie na otwartych powierzch-
niach torfowisk, przy czym na Bagnie Bubnów osiągały wyższe zgęszczenia (Ryc. 
2). Aktualnie dla lęgowej populacji wodniczki zasiedlającej Poleski Park Narodowy, 
najważniejszym obszarem jest Bagno Bubnów, gdzie stwierdzono 90 % śpiewają-
cych samców. Jednoczenie, od 2011 roku, zmniejszyło się znaczenie Bagna Staw 
– aktualnie, zaledwie 10% samców występuje na tym terenie.

Liczebność wodniczki w latach 2007–2009 była niska i wyniosła 172–182 
śpiewających samców. Od 2011 r. nastąpił wzrost liczebności do 351–389 śpie-
wających samców, a w 2018 roku liczba samców wyniosła 404 (Ryc. 1). Na Ba-
gnie Bubnów najniższą liczebność odnotowano w 2009 r. – tylko 131 śpiewających 
samców i 2007 r. – 137 śpiewających samców. Od 2011 r. nastąpił wzrost liczby 
śpiewających samców na tym torfowisku, w 2014 r. stwierdzono 355 śpiewających 
samców, a 2018 r. 364 śpiewające samce. Stwierdzona liczebność na tym terenie 
jest najwyższą odnotowaną w ciągu ostatnich 30 lat. Na Bagnie Staw, w latach 
2004–2005 stwierdzono 55–105 śpiewających samców. Od tego okresu ilość sam-
ców zmniejszała się aż do 2011 r., kiedy to stwierdzono zaledwie 19 śpiewających 
samców. Od 2012 r. liczebność wzrosła do poziomu 34–44 śpiewających samców. 

Stan populacji wodniczki w Poleskim Parku Narodowym wzrósł od 2011 roku 
do poziomu powyżej 200 śpiewających samców. W latach 2013–2014 liczebność 
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przekroczyła ponad 350, a w 2018 roku ponad 400 śpiewających samców, tj. około 
2% populacji światowej – taką liczebność należy uznać za „minimalnie bezpieczną”. 

Ryc. 2. Rozmieszczenie śpiewających samców (p) wodniczki w Poleskim Parku Narodowym w 2018 r.

Wodniczka jest najrzadszym, wędrownym ptakiem Europy i gatunkiem zagro-
żonym w skali globalnej (Aquatic Warbler Conservation Team 1999, Flade i Lachman 
2008; BirdLife International 2013; IUCN 2013). Gatunek ten przystępuje do lęgów jedy-
nie w 40 miejscach na świecie, rozmieszczonych obecnie w 4 krajach. Aż 98% istniejącej 
światowej populacji gatunku występuje na Białorusi, Ukrainie i w Polsce. Natomiast sie-
dliska lęgowe wodniczki położone są przede wszystkim w dolinach rzek Prypeci i Biebrzy. 
Światowa populacja tego gatunku oszacowana jest na 11 tys. śpiewających samców.  
W Polsce populacja wodniczki jest stabilna, a w latach 2009–2012 jej liczebność oszaco-
wano na 3200–3250 śpiewających samców, tj. około 30% globalnej populacji gatunku. 
Zdecydowana większość, bo ponad 90% populacji krajowej, występuje we wschodniej 
Polsce, na obszarze doliny Biebrzy (ponad 80% populacji krajowej i ok. 24% populacji 
światowej) i Polesia (15% populacji krajowej i ok. 5% populacji światowej) (Flade i Lach-
man 2008; Zadrąg 2012; Tanneberger i Kubacka 2018).

W Polsce w XXI w., wg różnych autorów, liczebność oszacowana była w róż-
nych zakresach: 2900–2950 śpiewających samców (Tomiałojć, Stawarczyk 2003), 
2800–3000 śpiewających samców (Sidło et al. 2004), 3400–3550 śpiewających 
samców (Sikora et al. 2007), 2700–3460 (Flade, Lachmann 2008). Pomimo tych 
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nieznacznych różnic, populacja wodniczki w Polsce wydaje się być stabilna, ponie-
waż w 2012 roku w wyniku dokładnej, ogólnokrajowej inwentaryzacji, stwierdzono 
3256 śpiewających samców (Zadrąg 2012). 

Na Polesiu wodniczki najliczniej występują w Poleskim Parku Narodowym na 
Bagnie Bubnów i Bagnie Staw (297 śpiewających samców – 9% populacji krajowej, 
2% populacji światowej) (Zadrąg 2012). Wodniczka na tym terenie została odkryta 
dopiero pod koniec lat 80. XX wieku, jeszcze przed utworzeniem Poleskiego Parku 
Narodowego (Piotrowska et al. 1990, Piotrowska 2000). Z tego okresu także pocho-
dzą pierwsze, a jednocześnie jedne z najwyższych liczebności – w 1988 r. na Bagnie 
Bubnów stwierdzono 340 śpiewających samców, a na Bagnie Staw 90 śpiewających 
samców. Łączna ocena dla tego okresu wyniosła 430 śpiewających samców (Pio-
trowska et al. 1990, Dyrcz, Czeraszkewicz 1993, Piotrowska 2000). W 1997 r., już 
w czasie funkcjonowania Poleskiego Parku Narodowego, liczebność zmniejszyła się 
do 240 śpiewających samców – na Bagnie Bubnów występowało 179 śpiewających 
samców, a na Bagnie Staw 61 śpiewających samców. Od tego czasu, przez prawie 
15 lat, liczebność zmniejszała się, osiągając najniższy poziom liczebności w historii 
badań wodniczki na tym terenie w 2009 r. – stwierdzono tylko 172 śpiewające sam-
ce. Od 2011 roku zanotowano wzrost liczebności. Obniżenie liczebności może być 
spowodowane wieloma czynnikami, m.in. przez odprowadzanie wód głębinowych 
i powierzchniowych w okresie lęgowym, ze względu na zbyt wysoki poziom wody 
ponad grunt (>10 cm), sukcesję trzciny, krzewów i drzew, pożary w okresie lęgowym, 
zaniechanie ekstensywnego koszenia i wypasu, intensyfikację koszenia i wypasu, 
zmiany siedlisk w miejscach migracji i zimowania (Dyrcz, Zdunek 1993, Dyrcz, Cze-
raszkewicz 1993, Dyrcz et al. 2004, Kozulin et al. 2004, Vergeichik, Kozulin 2006, 
Tanneberger et al. 2008, 2009, 2010, 2013, Jiguet et al. 2011, Oppel et al. 2011, 
Flade et al. 2011, Dyrcz et al. 2011, Buchanan et al. 2012., Poluda et al. 2012, Grzy-
waczewski et al. 2014a, Kubacka et al. 2014, Tanneberger i Kubacka 2018). 

Torfowiska Bagno Bubnów i Bagno Staw w Poleskim Parku Narodowym są 
jednym z dziesięciu najważniejszych miejsc występowania wodniczka Acrocephalus 
paludicola na świecie (Grzywaczewski 2015). 

Tabela 1. Porównanie liczebności wybranych gatunki ptaków w 2014 i 2018 r.

Lp. Nazwa gatunku
Kod  

Natura 2000

Liczebność  
w 2014 r.  

(Grzwaczewski 2014)

Liczebność  
w 2018 r. 

1 bocian biały Ciconia ciconia A031 5–10 par 5–10 par 

2 błotniak stawowy Circus 
aeruginosus

A081 7–8 par 8 par
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3 błotniak zbożowy  
Circus cyaneus

A082 1 os. stwierdzony  
w 2013 i 2014 r.

Brak stwierdzeń  
w okresie lęgowym. 
Pojedyncze osobni-
ki widziane w okre-
sie nielegowym

4 błotniak łąkowy  
Circus pygargus

A084 2–3 pary 4 pary

5 kropiatka Porzana porzana A119 40–60 terytoriów 11 terytoriów

6 żuraw Grus grus A127 30–32 par 33–35 par

7 dubelt Gallinago media A154 5–8 samców 15–18 tokujących 
samców

8 uszatka błotna  
Asio flammeus

A222 aktualnie gatunek  
nielęgowy

Brak stwierdzeń  
w okresie lęgowym. 
Pojedyncze osobni-
ki widziane w okre-
sie nielegowym

9 lelek Caprimulgus  
europaeus

A224 1–2 pary 0–1 para

10 zimorodek Alcedo atthis A229 1–2 pary 1 para

11 dzięcioł zielonosiwy  
Picus canus

A234 4–5 par 4–5 par

12 dzięcioł czarny Dryocopus 
martius

A236 14–20 par 15–20 par

13 dzięcioł średni Dendro-
copos medius

A238 10–30 par 10–15 par

14 dzięcioł białogrzbiety  
Dendrocopos leucotos

A239 4–5 par 5–10 par

15 lerka Lullula arborea A246 20–30 par 21–30 par

16 podróżniczek Luscinia 
svecica

A272 3–5 śpiewających  
samców

4 śpiewające samce

17 wodniczka Acrocephalus 
paludicola

A294 231–381 śpiewających 
samców

404 śpiewające 
samce

18 jarzębatka Sylvia nisoria A307 10–20 par 10 par

19 muchołówka mała Ficedula 
parva

A320 4–5 par 3–5 par

20 gąsiorek Lanius collurio A338 poniżej 50 par 30–40 par

21 ortolan Emberiza hortulana A379 1–2 pary 0–1 para

22 cietrzew Tetrao tetrix A409 3–8 tokujących sam-
ców

2 tokujące samce

23 puszczyk mszarny  
Strix nebulosa

A457 zalatujący zalatujący
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Temat projektu
Chrząszcze i ich wczesne stadia 
rozwojowe związane z drewnem 
wilgotnym środowisk leśnych 
Poleskiego Parku Narodowego

Słowa kluczowe
chrząszcze, drewno, leśne 
środowisko wilgotne, stadia 
larwalne, morfologia

Termin realizacji
2018 r. 

Koszt ogółem
233 032,45 PLN,  
w tym dotacja z funduszu 
leśnego – 200 657,87 PLN

Chrząszcze i ich wczesne stadia rozwojowe 
związane z drewnem wilgotnym środowisk 
leśnych Poleskiego Parku Narodowego
Bernard Staniec, Ewa Petrykowska-Turduj – Zakład Zoologii UMCS, 

Lublin
Mirosław Zagaja – Instytut Medycyny Wsi, Lublin

OPIS PROJEKTU

Celami badań było:

– poznanie różnorodności gatunkowej oraz struktury ilo-
ściowej zgrupowań chrząszczy związanych z drewnem 
wilgotnych zbiorowisk leśnych Poleskiego Parku Naro-
dowego;

– wykazanie zależności ekologicznych, występujących 
między różnymi stadiami rozwojowymi chrząszczy ksy-
lobiontycznych a badanymi gatunkami drzew, rodza-
jem zalegającego drewna oraz badanymi środowiskami 
leśnymi;

– opracowanie różnych elementów bionomii oraz mor-
fologii nieznanych dotychczas wczesnych stadiów roz-
wojowych wybranych saproksylicznych Coleoptera, 
łącznie ze sporządzeniem dokumentacji fotograficznej 
z prac laboratoryjnych i terenowych;

– zbadanie profilu mikrobiomu niektórych gatunków 
chrząszczy związanych z drewnem, w zależności od sta-
dium rozwojowego, trofizmu, zasiedlanego mikrośro-
dowiska oraz okresu wegetacyjnego;

– przetestowanie skuteczności substratu przerośniętego 
grzybnią oraz samego ekstraktu z grzybni, jako atrak-
tanta wyizolowanego w laboratorium z niektórych 
gatunków hub do badań faunistyczno-ekologicznych 
owadów saproksylicznych.

Łącznie przebadano 17 stanowisk, zlokalizowanych głównie 
w północno-zachodniej części Poleskiego Parku Narodowego. 
Obszar PPN prawie w 50% pokryty jest lasami, wśród 
których do niezwykle interesujących i charakterystycznych dla 
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badanego terenu należą naturalne, powstałe tu samoistnie lasy bagienne, czyli  
m. in: olsy oraz najciekawsze w tym zestawieniu zbiorowiska nawiązujące do 
brzeziny bagiennej z brzozą omszoną Betula pubescens, które na terenie PPN zaj-
mują znaczną powierzchnię. Wymienione zbiorowiska leśne obfitują w różnego 
rodzaju rozkładające się drewno, zaś na terenie płatów grądowych można spotkać 
sędziwe, często dziuplaste, pojedyncze dęby, które z pewnością stanowią refugia 
dla wielu interesujących i charakterystycznych dla lasów naturalnych gatunków 
saproksylicznych chrząszczy.

Prace terenowe:

A. Odłów chrząszczy mycetofilnych do pułapek ekranowych typu „Netocia”  
z substratem trocinowym przerośniętym grzybnią (według Piętka i Borowskiego, 
2015). Pułapki rozmieszczono na 5 różnych powierzchniach badawczych, obejmu-
jących różne wilgotne zbiorowiska leśne: 2 zbiorowiska grądowe, ols oraz dwa zbio-
rowiska nawiązujące do brzeziny bagiennej. Na każdej wyznaczonej powierzchni 
ustawiono po 10 pułapek (razem 50), w tym: 6 pułapek z porcją substratu przero-
śniętego grzybnią, jako materiał wabiący, 2 pułapki kontrolne z czystym substra-
tem, czyli bez grzybni oraz 2 pułapki bez niczego.

B. Odłów do pułapek ekranowych typu „Netocia” z samym ekstraktem 
grzybni. Pilotażowo, jako nowatorski eksperyment metodyczny, wprowadzono 
późnym latem, na jednym stanowisku, 6 pułapek ekranowych z samym ekstrak-
tem grzybowym L. sulphureus, jako czynnikiem wabiącym chrząszcze. Ekstrakt był 
wyprodukowany w laboratorium. Substancję wabiącą umieszczano w zamkniętej, 
plastikowej probówce, drobno perforowanej w jej górnej części. Probówkę zawie-
szano tuż ponad ekranem łownym pułapki. Butelki zbiorcze opisywanych pułapek 
nie posiadały otworów osuszających, a zamiast keramzytu były wypełnione do ¼ 
objętości glikolem, jako płynem konserwującym. Zawartość pojemników zbiorczych 
opróżniono przy końcu okresu badań terenowych i przeniesiono do laboratorium.

C. Odłów do pułapek ekranowych typu „Netocia” z substratem trocinowym 
nasączonym winem. Metodę tą, jako modyfikację metody A (tj. odłów do puła-
pek ekranowych typu „Netocia” z substratem trocinowym przerośniętym grzybnią), 
wprowadzono mniej więcej od połowy sezonu wegetacyjnego jedynie na sąsiadują-
cych ze sobą dwóch stanowiskach. W sumie założono 10 takich pułapek. W porów-
naniu z metodami wcześniej opisanymi, w tym przypadku materiał wabiący stano-
wiły zrębki wyłącznie dębowe nasycone tzw. tanim winem. Tak przygotowana przy-
nęta symulowała sok wyciekający z drzew, do którego, jak wiadomo, przylatuje wie-
le chrząszczy saproksylicznych. Druga różnica dotyczyła samych butelek zbiorczych, 
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które w tym przypadku nie posiadały otworu w dnie i były stale wypełnione do  
¼ objętości płynem konserwującym (glikolem). 

D. Odłów do perforowanych, plastikowych pojemników z substratem troci-
nowym nasączonym winem. Budowę pułapek, ich przeznaczenie i sposób umiesz-
czania w badanych środowiskach zaplanowano na potrzeby realizowanego projek-
tu. W tym przypadku czynnikiem wabiącym (substratem), podobnie jak w przypad-
ku pułapki C, były trociny dębowe (najbardziej uniwersalne), nasycone tzw. „tanim 
winem”, imitującym sok wyciekający z drzew. Substrat umieszczano w zamkniętych 
plastikowych butelkach o pojemności 1 L, grubo perforowanych na całej powierzch-
ni, co umożliwiało łatwe zasiedlanie zawartości pojemnika przez zwabione zapa-
chem owady. Pułapki wykładano w różnych miejscach, bezpośrednio sąsiadujących 
z mikrośrodowiskami potencjalnego występowania chrząszczy saproksylicznych 
lub w samych takich mikrośrodowiskach (np. przy pniu drzew, w próchnowiskach).  
W związku z tym, że substancja wabiąca (wino) dość szybko wyparowywała, pułap-
ki kontrolowano mniej więcej raz na tydzień. Zużywający się substrat, razem ze zwa-
bionymi, żywymi owadami przenoszono do laboratorium, w celu przeprowadzenia 
dalszych analiz. W sumie na wymienionych stanowiskach okresowo funkcjonowało 
15 takich pułapek. 

E. Przesiewanie fragmentów martwego drewna i owocników hub. W tym celu, 
za pomocą sita entomologicznego o oczkach siatki selektywnej wielkości 3–4 mm,  
przesiewano potencjalnie zasiedlony przez chrząszcze saproksyliczne, różnego ro-
dzaju substrat drzewny. Występował on w postaci: różnej grubości leżaniny, stoją-
cego posuszu, obluźnionej kory z leżących i stojących pni i gałęzi, owocników hub 
oraz próchna pozyskanego z różnego typu dziupli lub innych próchnowisk. W miarę 
możliwości (w zależności od ilości próchna w dziupli), jedną próbę stanowiła prze-
siana objętość substratu równa pojemności trzech sit entomologicznych. Przesiany, 
pozbawiony grubszych fragmentów substrat wraz z żywymi owadami umieszczano 
w worach płóciennych, odpowiednio etykietowano i przenoszono do laboratorium. 
Łącznie za pomocą sita entomologicznego pobrano 207 prób. 

F. Odłów chrząszczy na upatrzonego. Dodatkowo przeszukiwano różnego ro-
dzaju obumierające drewno oraz okolice wyciekającego soku ze starych drzew. Za-
uważone dorosłe chrząszcze oraz ich wczesne stadia rozwojowe łowiono za pomocą 
ekshaustora, a następnie zabezpieczano w terenie w płynie konserwującym (75% 
alkohol etylowy) lub żywe okazy wraz z substratem drzewnym przenoszono do la-
boratorium, w celu przeznaczenia ich do dalszej hodowli in vitro. Opisaną metodę 
stosowano najczęściej w przypadku stanowisk tzw. niestałych, z leżącymi stosami 
martwego drewna, przeznaczonego do celów użytkowych –stanowisk. 
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G. Odłów do światła. Jako uzupełniającą metodę, dnia 23 lipca 2018 roku 
przeprowadzono nocny połów chrząszczy saproksylicznych do światła. Nie jest to 
standardowa metoda połowu badanej grupy owadów, a używana najczęściej do 
badań różnorodności lepidopterofauny. 

Prace laboratoryjne:

A. Selekcjonowanie i zabezpieczanie materiału entomologicznego. Po-
zyskany substrat metodami opisanymi powyżej: A (dotyczy substratu wabiącego  
z żywymi owadami) oraz D i E, razem ze znajdującymi się w nim żywymi owada-
mi, umieszczano w płóciennych woreczkach i przenoszono do laboratorium. Stadia 
rozwojowe chrząszczy wypłaszano z substratu przez kilka godzin do specjalnych po-
jemników za pomocą aparatu Tullgrena. Urządzenie to, generując silne światło oraz 
odpowiednio wysoką temperaturę umożliwia oddzielenie wrażliwych na te czynniki 
żywych owadów od szczątków organicznych i nieorganicznych. Pozyskane owady 
były szczegółowo selekcjonowane przy wykorzystaniu mikroskopów stereoskopo-
wych, a następnie konserwowane w 70% alkoholu etylowym, z przeznaczeniem 
do dalszych analiz. W przypadku materiału pozyskanego metodami: A (dotyczy 
keramzytu z martwymi owadami), B C, F i G, wcześniej padłe lub zakonserwowane 
w terenie martwe owady selekcjonowano w laboratorium i konserwowano podob-
nie jak wyżej. Wszystkie pozyskane chrząszcze przechowywano w probówkach typu 
eppendorf z alkoholem etylowym, które z kolei umieszczano w zakręconych pojem-
nikach plastikowych tzw. moczówkach.

B. Hodowle laboratoryjne grzybni i owadów. 

B1. Hodowle grzybni, jako materiału wabiącego, na substracie drzewnym.  
W celu przygotowania wymienionej przynęty, należało przeprowadzić specjalistycz-
ną hodowlę grzybni in vitro. Zadanie to zlecono Zakładowi Biochemii UMCS. Jego 
pracownicy, w oparciu o autorską metodykę, od wielu lat z powodzeniem otrzymu-
ją w laboratorium czyste kultury grzybni wielu gatunków grzybów nadrzewnych, 
które są następnie przeznaczane do różnych eksperymentów naukowych. W tym 
przypadku wyhodowaną przez nich na zrębkach drzewnych grzybnię wykorzystano 
do badań różnorodności gatunkowej saproksylicznych Coleoptera Poleskiego Parku 
Narodowego. 

B2. Hodowle pozyskanych z terenu PPN niektórych gatunków chrząszczy. 
Prowadzono też hodowle laboratoryjne ośmiu gatunków saproksylicznych chrząsz-
czy. W tym celu odłowione w terenie, na początku sezonu wegetacyjnego dorosłe 
owady umieszczano w plastikowych pojemnikach, wypełnionych do 1/3 objętości 
substratem, pochodzącym z ich naturalnych mikrośrodowisk. Rozwijające się różne 
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stadia rozwojowe karmiono, głównie żywymi larwami mrówek oraz skoczogonka-
mi, okazyjnie także ciałami innych owadów. Owady przetrzymywano od wiosny 
do wczesnego lata, w temperaturze pokojowej lub w nowoczesnych inkubatorach 
hodowlanych, zapewniających utrzymanie stałych warunków abiotycznych (tempe-
ratury, oświetlenia, wilgotności) prowadzonej hodowli.

C. Wstępna identyfikacja materiału faunistycznego i przygotowanie mate-
riału do dalszych analiz naukowych. Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami, na tym 
etapie realizacji projektu większość zebranego materiału, około 70%, zdetermino-
wano do różnych jednostek systematycznych – rzędu, rodziny, rodzaju lub gatunku.  
W przypadku pozostałych 30%, okazy policzono i zabezpieczono do dalszych ana-
liz. Oznaczenia zgromadzonych chrząszczy i ich larw przeprowadzono przy pomocy 
dobrej klasy mikroskopów stereoskopowych oraz aktualnych kluczy do oznaczania 
lub najnowszej ikonografii. W trakcie prowadzonych badań wytypowano materiał 
badawczy do zaplanowanych wcześniej analiz genetyczno-mikrobiologicznych.

D. Dokumentacji fotograficzna pozyskanego materiału. Podczas prac la-
boratoryjnych prowadzono na bieżąco dokumentację fotograficzną oznaczone-
go materiału. Na poczet przyszłych publikacji, dotyczących budowy zewnętrznej 
larw Coleoptera związanych z drewnem, sporządzono także różnych ultrastruktur 
zewnętrznych 4 gatunków chrząszczy. W tym przypadku fotografie sporządzono, 
wykorzystując specjalistyczny mikroskop świetlny z przystawką fotograficzną oraz 
mikroskop skaningowy (SEM).

Prace koncepcyjne:

A. Opracowanie wyników i sformułowanie wstępnych wniosków. Zidentyfi-
kowany pod względem taksonomicznym materiał zestawiono. Zamieszczone dane 
stały się podstawą do opracowania roboczych wyników i sfomułowania wniosków. 
Opracowany materiał powtórnie zabezpieczono w 75% (wyhodowane wczesne sta-
dia larwalne) lub w 95% (zebrane w terenie owady) alkoholu etylowym i zdepono-
wano w Zakładzie Zoologii do dalszych analiz.

W trakcie badań prowadzonych na wybranych 17 stanowiskach na terenie 
Poleskiego PN, w miesiącach kwiecień-listopad, przy wykorzystaniu różnorodnej 
metodyki połowu zebrano materiał faunistyczny, obejmujący zarówno osobniki do-
rosłe jak i stadia przedimaginalne chrząszczy związanych z szeroko pojętym środo-
wiskiem martwego drewna. Łącznie odłowiono 8487 okazów Coleoptera, z czego 
85% stanowiły osobniki dorosłe (7213 os.), niespełna 15% to larwy (1224 os.),  
a poniżej 0,5% poczwarki (55 okazów). Do tej pory opracowano około 75% całego, 
zgromadzonego materiału entomologicznego, z którego wyróżniono 336 gatun-
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ków i rodzajów chrząszczy, należących do 47 rodzin. Blisko połowa wykazanych tak-
sonów była wcześniej znana autorom niniejszego raportu. Tak więc specjalistyczną 
i żmudną identyfikację, przy pomocy odpowiednich kluczy do oznaczania owadów, 
przeprowadzono w przypadku około 170 gatunków Coleoptera. Wśród zidentyfiko-
wanego materiału najbardziej różnorodne pod względem systematycznym okazały 
się kusakowate (Staphylinidae) – 120 taksonów w randze gatunku i rodzaju. Z ko-
lei takie rodziny jak: Cantharidae, Cleroidae, Coccinellidae, Hydrophilidae, Lycidae, 
Lymexylidae, Pythidae, Scraptiidae, Silvanidae, Throscidae, Trogidae (w sumie 11) 
reprezentowane były przez pojedyncze osobniki.

Ryc. 1. Chrząszcze z rodziny kusakowatych Staphylinidae
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Przyrodnicze i przestrzenne aspekty 
funkcjonowania ptaków i ssaków strefowych  
w Roztoczańskim Parku Narodowym
Przemysław Stachyra, Robert Stefański – Roztoczański Park Narodowy
Robert Mysłajek, Maciej Szewczyk – Instytut Genetyki i Biotechnologii, 

Uniwersytet Warszawski
Sabina Nowak, Michał Figura, Natalia Niedźwiecka – Stowarzyszenie 

dla Natury „Wilk”

OPIS PROJEKTU

Badaniami objęto rzadkie i zagrożone gatunki ptaków i ssaków 
strefowych występujące w Roztoczańskim Parku Narodowym: 
bociana czarnego, orlika krzykliwego, włochatkę, sóweczkę, wil-
ka szarego i rysia euroazjatyckiego. Mają one na celu ocenę roz-
mieszczenia i liczebności, zebranie informacji na temat preferen-
cji siedliskowych względem miejsc rozrodu i obszarów funkcjo-
nalnych (żerowisk, korytarzy ekologicznych), a także określenie 
zależności pomiędzy rozmieszczeniem stanowisk rozrodczych  
i obszarów funkcjonalnych a uwarunkowaniami przestrzennymi.

Badania były prowadzone na terenie Roztoczańskiego 
Parku Narodowego (8481,76 ha) wraz z otuliną (38095,87 ha), 
który zlokalizowany jest w województwie lubelskim, stanowiąc 
rdzeń obszarów Natura 2000 Roztocze Środkowe PLH060017 
oraz Roztocze PLB060012. Dominują tu drzewostany w średnim 
wieku ok. 100 lat zajmujące blisko 8100 ha (żyzna buczyna, 
grąd subkontynentalny, wyżynny bór jodłowy, suboceaniczny 
bór świeży, siedliska zastępcze z sosną). Resztę stanowią nieleśne 
ekosystemy lądowe – łąki, pastwiska oraz ciepłolubne murawy 

Roztoczański 
Park Narodowy

ul. Plażowa 2, 22–470 Zwierzyniec 
tel. +48 (84) 6872066, +48 (84) 68 72 286, fax +48 (84) 68 72 122

e-mail: sekretariat@roztoczanskipn.pl; http://roztoczanskipn.pl/

Temat projektu
Przyrodnicze i przestrzenne 
aspekty funkcjonowania 
ptaków i ssaków strefowych 
w Roztoczańskim Parku 
Narodowym

Słowa kluczowe
park narodowy, korytarze 
ekologiczne, ptaki strefowe, 
ssaki strefowe

Termin realizacji
2016–2017 r.

Koszt ogółem
140 332,50 PLN,  
w tym dotacja z funduszu 
leśnego – 140 332,50 PLN
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(197 ha), ekosystemy wodne – cieki i zbiorniki śródleśne oraz stawy (52 ha), a także 
tereny zajęte przez śródleśne osady (13 ha) i infrastrukturę komunikacyjną (0,2 ha). 
Ochroną ścisłą objętych jest ponad 1200 ha drzewostanów o naturalnym charakte-
rze oraz ekosystemów torfowiskowych.

Badania realizowano metodami nieinwazyjnymi, w oparciu o metodykę Głów-
nego Inspektora Ochrony Środowiska. W ramach badań terenowych wykonano: 

a. inwentaryzację terytoriów bociana czarnego i orlika krzykliwego z 10 
punktów obserwacyjnych (w tym kontrole znanych i poszukiwania nowych 
gniazd) oraz sóweczki i włochatki wzdłuż trzech transektów liniowych,

b. opis siedlisk rozrodczych i obszarów funkcjonalnych badanych gatunków 
ptaków,

c. długodystansowe kontrole mające na celu zebranie materiałów pomoc-
nych w ocenie stanu zachowania populacji wilków i rysi (tropów, prób do 
badań genetycznych),

d. kontrole wideopułapek rejestrujących materiał obrazujący liczebność, 
strukturę wiekową i przestrzenną wilków oraz rysi,

e. zbiór materiałów do badań genetycznych wilka (kał, mocz i próbki krwi), 
który poddano stosownej procedurze laboratoryjnej,

f. inwentaryzację ssaków kopytnych metodami pędzeń próbnych oraz tro-
pień na transektach.

Liczebność bociana czarnego w RPN oceniono na 4–6 par, a orlika krzykli-
wego na 5 par. Oba gatunki preferują, jako miejsce gniazdowania, wyłącznie stare 
drzewostany bukowo-jodłowe lub jedliny, najczęściej na stokach wzniesień. Liczeb-
ność włochatki oceniono na 2 terytoria, natomiast sóweczki, u której obserwowany 
jest wyraźny trend wzrostowy w Polsce, na 6 terytoriów. Preferencje miejsc gniaz-
dowania są odmienne u tych sów. Włochatka preferuje dojrzałe bory sosnowe, na-
tomiast sóweczka olsy oraz bory mieszane wilgotne ze znacznym udziałem świerka, 
jodły i olszy. Obszary funkcjonalne, głównie żerowiska, są u badanych gatunków 
odmienne i jednocześnie wynikają ze specyfiki regionu. Bocian czarny preferuje 
śródleśne zbiorniki, starorzecza, łęgi, zalane olsy oraz wilgotne śródleśne łąki. Oba 
gatunki sów zdobywają pokarm wewnątrz kompleksu leśnego, wykorzystując śród-
leśne doliny i enklawy łąk oraz torfowiska. Orlik krzykliwy żeruje głównie na polach, 
zlokalizowanych w enklawach Parku oraz na łąkach i pastwiskach śródleśnych, wy-
stępujących w sąsiedztwie. Kluczowym żerowiskiem dla populacji orlików gniazdu-
jących w Parku są oddalone do 10 kilometrów na północ agrocenozy między Zamo-
ściem a Nieliszem, obfitujące w prężną populację chomika europejskiego (Ryc. 1).
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Ryc. 1. Rozmieszczenie stanowisk rozrodczych lęgowych ptaków strefowych w Roztoczańskim Parku 
Narodowym w latach 2016–2017 wraz ze wskazanie kluczowych żerowisk orlika krzykliwego 

W latach 2016–2017 w obszarze Roztoczańskiego Parku Narodowego stwier-
dzono występowanie trzech grup rodzinnych wilków, w tym dwu rozmnażających 
się na jego terenie. Dominująca grupa zajmuje część Parku położoną na północ 
od Wieprza, znaczny fragment części południowej oraz lasy państwowe położone 
na wschód od RPN. Druga grupa rozrodcza zajmuje południową część Parku oraz 
przyległe lasy Puszczy Solskiej. Trzecia grupa, w zasięgu której znajduje się Park, 
miejsce rozrodu ma w sąsiadujących od wschodu lasach państwowych (Ryc. 2a-d). 
Wszystkie stwierdzone w okresie badań grupy miały szczenięta. Podczas badań 
stwierdzono, iż obszar Parku okupują 3–4 osobniki rysi: 2 terytorialne samce (Ryc. 
2a, b) oraz 1–2 samice. W obszarze RPN zanotowano rozród tego gatunku, rejestru-
jąc osobnika młodego w części północnej Parku.

Obszar Roztoczańskiego Parku Narodowego jako ważna składowa rozległego 
kompleksu leśnego Roztocza i Puszczy Solskiej stanowi fundament regionalnej po-
pulacji wilka i rysia Polski południowo-wschodniej. Przy doskonale zachowanych la-
sach, w połączeniu z urozmaiconą rzeźbą terenu i występowaniem mozaiki siedlisk, 
stanowi jedno z głównych źródeł zasilania regionalnej populacji obu gatunków. 
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O randze „parkowej” populacji tych drapieżników w kontekście regionalnym, świad-
czy stan populacji wilka i rysia oceniony dla kompleksu Roztocza i Puszczy Solskiej 
(bez Lasów Janowskich). W polskiej części Roztocza zanotowano 4 grupy rodzinne 
wilków (dwie w RPN), zaś w kompleksie Puszczy Solskiej 3 grupy rodzinne. Popu-
lację rysia oceniono na 3–4 w mezoregionie Roztocza (w tym 2 w RPN) oraz 3  
w Puszczy Solskiej (Ryc. 4).

Na podstawie tropień długodystansowych realizowanych w ramach projektu 
oraz podsumowania istniejących obserwacji oceniono, iż najbardziej newralgicz-
nymi przesmykami łączącymi Park i obszary otaczające, są połączone systemem 
lasów i mokradeł, odcinki części południowej RPN mające styk z lasami Puszczy 
Solskiej oraz ciągi lasów i bezludnej mozaiki siedlisk leśnych i nieleśnych na wschód 
od Parku (Ryc. 4). Głównym obszarem łowieckim wilków szarych rozmnażających 
się w obszarze badań jest teren Parku (z uwagi na wysoki stan kopytnych), rozległe  
i niezabudowane agrocenozy na północ i północny zachód od RPN, a także mo-
zaika rozłogów, pól i śródpolnych lasów na południowy zachód od granic Parku, 
gdzie występują dość liczne populacje sarny i jelenia. Ważnym łowiskiem są rów-
nież lasy Puszczy Solskiej z prężną populacją jelenia oraz łosia. Rysie występujące  
w RPN, podobnie jak wilki, polują głównie w lasach Parku i lasach otaczających, 
choć z uwagi na preferencje pokarmowe (w diecie dominują sarna i zając), bardzo 
ważną składową łowisk są kompleksy urozmaiconych pól uprawnych przylegają-
cych do Parku oraz umiejscowionych we wszystkich enklawach i półenklawach wci-
nających się w kompleks parkowych lasów.

Populacje kopytnych (jelenia, sarny i dzika), stanowiących podstawę diety wil-
ków i rysi w RPN oceniono metodą tropień na 18 transektach o przeciętnej długości 
6 km, odpowiednio na: 380, 360 i 240 osobników.

PUBLIKACJE PREZENTUJĄCE WYNIKI PROJEKTU

Mysłajek R. W., Stachyra P., Szewczyk M., Figura M., Stefański R., Niedźwiecka N., No-
wak S. 2018. Wilk Canis lupus i Ryś Lynx lynx w Roztoczańskim Parku Narodowym  
w latach 2016–2017. Przegląd Przyrodniczy XXIX, 3 (2018): 71–83.
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Ryc. 2a-d. Przedstawiciele trzech grup rodzinnych wilków w RPN (od lewej w obu wierszach): 
samiec i samica dominującej grupy północnej, samiec grupy południowej, samiec grupy wschodniej  
(Fot. P. Stachyra/wideopułapka RPN)

    
Ryc. 3a, b. Samce rysi zarejestrowane w Roztoczańskim Parku Narodowym w roku 2017  
(Fot. P. Stachyra/wideopułapka RPN)
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Ryc. 4. Występowanie wilków i rysi w Roztoczańskim Parku Narodowym 
w latach 2016–2017 na tle Roztocza i Puszczy Solskiej
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Temat projektu
Ekologia dużych ssaków 
drapieżnych w Roztoczańskim 
Parku Narodowym

Słowa kluczowe
park narodowy, wilk, ryś, 
kopytne, genetyka, dieta

Termin realizacji
2018 r.

Koszt ogółem
157 160,75 PLN,  
w tym dotacja z funduszu 
leśnego – 157 160,75 PLN

Ekologia dużych ssaków drapieżnych  
w Roztoczańskim Parku Narodowym
Robert Mysłajek, Maciej Szewczyk – Instytut Genetyki i Biotechnologii, 

Uniwersytet Warszawski
Przemysław Stachyra, Robert Stefański – Roztoczański Park Narodowy
Sabina Nowak, Michał Figura, Natalia Niedźwiecka – Stowarzyszenie dla 

Natury „Wilk
Michał Korga – Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne

OPIS PROJEKTU

Projekt poświęcony jest badaniom wilków szarych i rysi eurazja-
tyckich występujących w Roztoczańskim Parku Narodowym. Ma 
na celu określenie liczebności populacji obu gatunków, pozna-
nie organizacji przestrzennej, preferencji siedliskowych, a także 
wyznaczenie kluczowych obszarów funkcjonalnych (zwłaszcza 
miejsc rozrodu) oraz zbadanie preferencji pokarmowych wilka 
w odniesieniu do składu gatunkowego zespołu potencjalnych 
ofiar.

Badania były prowadzone na terenie Roztoczańskiego 
Parku Narodowego (8481,76 ha) wraz z otuliną (38095,87 ha), 
który zlokalizowany jest w województwie lubelskim, stanowiąc 
rdzeń obszarów Natura 2000 Roztocze Środkowe PLH060017 
oraz Roztocze PLB060012. Dominują tu drzewostany w średnim 
wieku ok. 100 lat zajmujące blisko 8100 ha (żyzna buczyna, 
grąd subkontynentalny, wyżynny bór jodłowy, suboceaniczny 
bór świeży, siedliska zastępcze z sosną). Resztę stanowią nie-
leśne ekosystemy lądowe – łąki, pastwiska oraz ciepłolubne 
murawy (197 ha), ekosystemy wodne – cieki i zbiorniki śród-
leśne oraz stawy (52 ha), a także tereny zajęte przez śródleśne 
osady (13 ha) i infrastrukturę komunikacyjną (0,2 ha). Ochroną 
ścisłą objętych jest ponad 1200 ha drzewostanów o naturalnym 
charakterze oraz ekosystemów torfowiskowych.

Badania realizowano przez ekspertów, w oparciu o meto-
dykę Głównego Inspektora Ochrony Środowiska oraz wymaga-
ne prawem i etyką zezwolenia. Do oceny liczebności oraz orga-
nizacji przestrzennej rysia i wilka w Roztoczańskim Parku Na-

Roztoczański Park Narodowy
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rodowym wykorzystano obserwacje z wideopułapek, długodystansowe tropienia,  
a w przypadku wilka metody te uzupełniono o laboratoryjne analizy genetyczne. 
Zgodnie z kryteriami monitoringu dużych ssaków drapieżnych tego typu dane na-
leżą do najwyższej kategorii wiarygodności. Dokonano również przygotowań do 
realizacji badań z zakresu telemetrii, które wykonano w kolejnym etapie niniejszego 
projektu. Ocenę diety wilków wykonano na podstawie analizy 200 odchodów ze-
branych w latach 2017–2018 w RPN oraz jego otulinie poddanych stosownej pro-
cedurze przygotowawczej do oznaczenia ofiar. Identyfikacji gatunków zwierząt zje-
dzonych przez wilki dokonywano na podstawie wypłukanych szczątków pokarmu, 
takich jak sierść, kości, włosy, racice, pazury, zęby. Do oceny liczebności dzikich ssa-
ków kopytnych wykorzystano metodę pędzeń próbnych, w ramach której wytypo-
wano 10 równomiernie rozłożonych powierzchni o średnim areale 96,13 ha. Łączny 
areał powierzchni próbnych wyniósł 972,02 ha, co stanowi 11,7% powierzchni lasów  
i terenów rolnych RPN.

W badaniach nad populacją wilka prowadzonych w Roztoczańskim Parku Na-
rodowym w latach 2016–2017 (Mysłajek i in. 2018) skoncentrowano się na wil-
czych grupach rodzinnych wykorzystujących park narodowy, jako obszar rozrodu 
i wychowu młodych. Natomiast w 2018 r., z uwagi na niewielką powierzchnię  
i skomplikowaną linię graniczną RPN w stosunku do wymagań przestrzennych grup 
rodzinnych wilków, rozszerzono badania, uwzględniając grupy rozmnażające się 
poza parkiem narodowym, ale użytkujące jego terytorium oraz otulinę. Łącznie 
zinwentaryzowano cztery grupy rodzinne, w których oprócz pary rodzicielskiej były 
zarówno zeszłoroczne osobniki młodociane, jak i szczenięta (Ryc. 1, 2a-d). W okre-
sie badań tylko jedna grupa (w północnej części) rozmnażała się na terenie Parku, 
składając się z 4 dorosłych osobników i 3 szczeniąt. Druga grupa, rozmnażająca 
się w RPN w latach wcześniejszych została wyparta poza jego zachodnie granice. 
Liczyła 3 osobniki dorosłe i 3 szczenięta. Grupa anektująca wschodnie obrzeża RPN 
składała się z 3 dorosłych i nieustalonej liczbie młodych. W grupie tej stwierdzono 
czynnik destrukcyjny, który spowodował jej częściowy i okresowy jak się okazało 
rozpad. Czwarta grupa, która najprawdopodobniej była przyczyną wyparcia wilków 
rozmnażających się w części południowej w latach 2016–2017, ulokowała się na 
południe od Parku, anektując jego południowe obrzeża. Liczyła 4 osobniki dorosłe 
i 2 szczenięta. Tuż za otuliną, na terenie nadleśnictw Józefów i Narol ulokowała 
się jedna z liczniejszych stwierdzonych w tej części Polski grupy rodzinnych, licząca  
12 osobników (4 dorosłe i 8 szczeniąt). Dalej na zachód od granic Parku (w nadl. 
Biłgoraj) występuje prawdopodobnie kolejna grupa rodzinna lub terytorium, nieob-
jęte jednak badaniami niniejszego projektu.

306



Roztoczański Park Narodowy

Podobnie, jak w latach poprzednich rysie rejestrowane były w całym obsza-
rze Roztoczańskiego Parku Narodowego, jednak najczęściej na południe od rzeki 
Wieprz. W oparciu o tropienia i nagrania wideopułapkami zidentyfikowano cztery 
dorosłe osobniki (Ryc. 3). Zanotowano również osobnika młodocianego (w miejscu 
obserwacji samicy), co może wskazywać na rozmnażanie tego gatunku w obrębie 
Parku. Podczas tropień wykazano m.in., że rysie przekraczają często ruchliwe drogi 
powiatowe przecinające Park, co potencjalnie może być przyczyną śmierci tych ko-
tów w kolizjach z pojazdami.

W zakresie badań genetycznych wilków objętych projektem zebrano 100 prób 
materiału biologicznego w RPN i jego otulinie. Na etapie reakcji łańcuchowej poli-
merazy (PCR) odrzucono 32 próby ze względu na brak wilczego DNA. Pozostałych 
68 prób poddano analizie długości sekwencji mikrosatelitarnych. Na tym etapie 
odrzucono 11 prób ze względu na kontaminację kału wilka moczem lisa (6 prób), 
obecność mieszaniny DNA dwóch osobników wilka w jednej próbie (3 próby) lub 
brak wyników dla czterech, lub więcej sekwencji mikrosatelitarnych, przez co nie-
możliwe było wiarygodne porównanie z innymi próbami (2 próby). Do ostatecz-
nej analizy zakwalifikowano wyniki uzyskane z 57 prób, w których wyodrębniono  
28 osobników.

W kontekście przyrodniczych i przestrzennych uwarunkowań funkcjonowania 
populacji wilków i rysi w Roztoczańskim Parku Narodowym ugruntowano znaczenie 
fizjonomii i sposobu użytkowania sąsiedztwa Parku dla skutecznej ochrony i utrzy-
mania właściwego stanu ochrony badanych gatunków.

Analiza zawartości odchodów wykazała, że wilki w Roztoczańskim Parku Naro-
dowym i jego otulinie specjalizowały się w polowaniu na dzikie ssaki kopytne, które 
stanowiły 93,6% biomasy konsumowanego pokarmu. Najczęściej zjadany był dzik 
oraz jeleń, których udział w pokarmie wilków wynosił odpowiednio 32,8% i 31,1% 
biomasy pokarmu. Trzecim pod względem ważności w diecie wilków gatunkiem 
była sarna (25,1%), natomiast łosie zjadane były sporadycznie (1,5%). Uzupełnie-
niem diety tutejszych wilków były zające (3,6%) i bobry (2,7). We wcześniejszych 
badaniach (2000–2003) wykazano, że na Roztoczu wilki najchętniej polowały 
na sarny, aktywnie wybierając tę ofiarę z zespołu dzikich ssaków kopytnych (Ję-
drzejewski et al. 2012). Nasze badania wskazują, że obecnie główną ofiarą tych 
drapieżników również jest sarna, jednak znacząco wzrosło drapieżnictwo wilków  
w stosunku do dzika.

Liczebność ssaków kopytnych w całym Roztoczańskim Parku Narodowym  
w marcu 2018 r. wyniosła: 433 jelenie (zakres od 332 do 534 osobników), 405 saren 
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(zakres od 306 do 504 osobników) oraz 179 dzików (zakres od 72 do 286 osob-
ników). Błędy oceny średniej liczebności jeleni i saren były zbliżone (odpowied-
nio 23,4% i 24,5%). Największym błędem odznaczała się ocena liczebności dzika 
(59,7%).

Ryc. 1. Występowanie wilków i rysi w Roztoczańskim Parku Narodowym i otulinie w roku 2018
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Ryc. 2a-d. Przedstawiciele czterech grup rodzinnych wilków rejestrowanych w RPN: a – para grupy 
północnej, b – para grupy zachodniej, c – para grupy wschodniej, d – samiec grupy południowej  
(Fot. .P. Stachyra/wideopułapka)
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Ryc. 3. Rysie zarejestrowane w Roztoczańskim Parku Narodowym w roku 2018 (Fot. P. Stachyra/
wideopułapka)

PUBLIKACJE PREZENTUJĄCE WYNIKI PROJEKTU

Mysłajek R.W., Stachyra P., Figura M., Korga M., Marczakowski P., Nowak S. 2019. Wy-
stępowanie rysia euroazjatyckiego na Roztoczu i w Puszczy Solskiej. Studia i Mate-
riały CEPL w Rogowie 21(59) 2: 96–100.

Szewczyk M., Nowak S., Niedźwiecka N., Figura M., Tomczak P., Stachyra P., Stępniak K. 
M., Zwijacz-Kozica T., Mysłajek R. W. 2019.Identification of management units for 
wolves in Poland using population genetic data. Wildlife Research and Conservation 
2019, Berlin, http://www.izw-berlin.de/welcome-234.html. Abstract.

Szewczyk M., Nowak S., Niedźwiecka N., Figura M., Tomczak P., Stachyra P., Stępniak 
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310



Ocena stanu populacji jelenia na terenie 
Słowińskiego Parku Narodowego
Jakub Borkowski, Czesław Hołdyński, Martyna Bieniek-Kobuszewska, 

Rafał Banul – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Andrzej Wojtyra
Artur Kulwas, Andrzej Wróbel – Słowiński Park Narodowy

OPIS PROJEKTU

Za główne cele prac badawczych uznano zebranie informacji 
dotyczących obecnego stanu populacji jeleni na terenie Słowiń-
skiego Parku Narodowego dla stworzenia, strategii zarządzania 
tą populacją, tak aby ograniczyć jej negatywny wpływ na cele 
ochrony Parku oraz obszary przylegające. Przy stwierdzonym 
bardzo wysokim zagęszczeniu jeleni założono, że wywierają one 
presję na roślinność, bezpośrednio lub pośrednio wpływając na 
stabilność leśnych zbiorowisk roślinnych, a tym samym na istnie-
nie gatunków roślin lub zwierząt z tymi siedliskami związanymi 
i będącymi celami ochrony parku narodowego.

Słowiński Park Narodowy ma powierzchnię 32,7 tys. ha,  
z czego wody śródlądowe (10,2 tys. ha) oraz Morza Bałtyckiego 
(11,2 tys. ha) stanowią 66% powierzchni Parku. Wody śródlą-
dowe SPN zdominowane są przez dwa jeziora: Łebsko (7,1 tys. 
ha) i Gardno (2,5 tys. ha). Ekosystemy nieleśne Parku obejmują 
4,8 tys. ha, z których najważniejsze z punktu widzenia dużych 
roślinożerców są koszone łąki oraz trzcinowiska wokół jezior. 
Ekosystemy leśne SPN zajmują 6,2 tys. ha i obejmują 13 typów 
siedliskowych. Najważniejsze z nich to: Bór świeży (29), Bór mie-
szany bagienny (18), Bór mieszany świeży (15) i Bór suchy (10).  

Słowiński 
Park Narodowy
ul. Bohaterów Warszawy 1A, 76–214 Smołdzino 

tel. +48 (59) 81 17 204, +48 (59) 81 17 339; fax +48 (59) 81 17 509

e-mail: sekretariat@slowinskipn.pl; http://slowinski.parknarodowy.com/

Temat projektu
Ocena stanu populacji jelenia 
na terenie Słowińskiego Parku 
Narodowego

Słowa kluczowe
jeleń, telemetria, liczebność, 
sedacja

Termin realizacji
2013-2018 r.

Koszt ogółem
1 615 847,93 PLN,  
w tym dotacja z funduszu 
leśnego - 1 615 847,93 PLN 
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Z innych ważniejszych siedliskowych typów lasu (5-7% pow. leśnej) wymienić moż-
na: Bór wilgotny, Bór bagienny i Bór mieszany wilgotny. Najważniejszym gatun-
kiem lasotwórczym jest sosna, a jej udział wynosi 73%.

Z uwagi na rozmiar i wielowątkowość program został podzielony na badania 
cząstkowe obejmujące następujące problemy badawcze:

1. „Badania nad zróżnicowaniem genetycznym populacji jelenia w SPN  
i przyległych Nadleśnictwach”. Badania obejmowały analizę materiału ge-
netycznego pozyskanego z 220 osobników jelenia (cebulki włosowe).

2. „Presja jelenia wywierana na roślinność”. Na terenie SPN wybrano 30 po-
wierzchni badawczych, na których wykonano grodzenia 150 obszarów  
o wymiarach 7 x 7 m, w reprezentatywnych dla Parku ekosystemach le-
śnych. Z powierzchni pobierano próby, które poddawano analizom bota-
niczno-wagowym, a uzyskane wyniki analizowano i obrabiano za pomocą 
programów statystycznych.

1.	 „Badania zoologiczne – ocena stanu populacji jelenia na terenie SPN”. 
Trzon badań nad populacją zwierząt obejmował: oznakowanie 40 osob-

Ryc. 1. Jeleń szlachetny na terenie Słowińskiego Parku Narodowego (zdjęcie z fotopułapki)
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ników jelenia szlachetnego i 20 sztuk sarny europejskiej – prowadzenie 
badań telemetrycznych, ocena liczebności zwierząt za pomocą drona z ka-
merą termowizyjną oraz liczenie grup odchodów, stosowanie fotopułapek 
(20 szt.) z miesięcznym interwałem zmiany miejsca lokalizacji, prowadzenie 
badań ankietowych (wypełnianie kart obserwacji przez pracowników SPN 
i ALP).

W trakcie prowadzonych badań określono następujące cechy populacji jeleni:

•	  liczebność,
•	  struktura płciowa i wiekowa,
•	  trasy i okresy przemieszczeń oraz sezonowe i dobowe wykorzystanie sie-

dlisk na terenie SPN,
•	 presja wywierana na roślinność w Parku i jego otulinie,
•	 badania nad zróżnicowaniem genetycznym populacji,
•	 wpływ wysokich zagęszczeń jelenia na populacje sarny.

Ryc. 2. Zakładanie jeleniowi obroży telemetrycznej nadajnikiem
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Liczebność. Od 2015 do 2017 roku rejestrowano systematyczny przyrost po-
pulacji jeleni na terenie Parku. W tym okresie szacunkowa liczebność populacji 
jeleni wzrosła od ok. 1490 do ok. 1850 osobników, a więc blisko o 25%. W efekcie, 
w tym okresie zagęszczenie jeleni wzrosło w Parku od 23,8 do 29,5 os./100 ha. 
Wysokiej liczebności jeleni na terenie SPN towarzyszyła znacznie niższa liczebność 
saren. Szacunkowa liczba saren w Parku w tym okresie wahała się od 74 do 227 
osobników, co odpowiadało zagęszczenie od 1,3 do 3,6 os./100 ha. 

Struktura płciowa. We wszystkich badanych terenach struktura płci uzyskana 
na podstawie bezpośrednich obserwacji jeleni kształtowała się w mniejszym lub 
większym stopniu na korzyć łań. W okolicznych nadleśnictwach wydawała się ona 
być znacznie bardziej zrównoważona, niż miało to miejsce w Parku. W Damnicy 
zanotowano nieznaczną tylko przewagę łań nad bykami (od 1,1 do 1,4). Nieco 
większą liczbę łań stwierdzono na jednego byka w Ustce (od 1,5 do 2,1) i pomijając 
rok 2016 (1:3,3) w Lęborku (od 1,6 do 1,9). W SPN na jednego byka zależnie od 
roku przypadało od 4,7 do 7,8 łani.

Trasy i okresy przemieszczeń. W każdym przedziale czasowym byki posiadały 
areały istotnie większe, niż miało to miejsce w przypadku łań. Przeciętny areał mie-
sięczny łań wyniósł 404 ha i był ponad dwukrotnie mniejszy niż w przypadku by-
ków (960 ha). Miesięczne areały łań zawierały się w przedziale od 170 do 651 ha,  
a byków od 284 ha do blisko 2600 ha. Przeciętne półroczne areały łań (890 ha) 
były blisko 3,5 raza mniejsze, niż w przypadku byków (3090 ha). Półroczne areały 
łań zawierały się w przedziale od ok. 300 ha do niemal 1900 ha, byków zaś od 
ok. 600 ha do ponad 7 tys. ha. Największa różnica w areałach obu płci istniała 
dla areałów rocznych. W przypadku łań przeciętny areał roczny (884 ha) nie różnił 
się znacząco od półrocznego. W przypadku byków przeciętny areał roczny wyniósł 
niemal 4,5 tys. ha.

Presja jeleni wywierana na roślinność SPN. Z analiz uzyskanych danych wyni-
ka, że presja jeleni na leśną roślinność Słowińskiego Parku Narodowego jest bardzo 
duża. Największy wpływ wywierają one na roślinność w obwodach ochronnych Klu-
ki, Rowy i Żarnowska. W szczególności prowadzi to do ograniczenia rozwoju odno-
wienia drzew i krzewów w leśnych zbiorowiskach zastępczych, pomorskim kwaśnym 
lesie dębowo-brzozowym, sosnowym borze bagiennym i olsie porzeczkowym. Jele-
nie z największą intensywnością zgryzają odnowienie dębu szypułkowego, kruszy-
ny pospolitej, brzozy brodawkowatej i jarzębu pospolitego, przez co uniemożliwiają 
ich wzrost i przejście do warstwy podszytu. W przypadku warstwy roślin zielnych 
intensywne zgryzanie i wydeptywanie ograniczają rozwój takich gatunków, jak: 
jeżyna popielica, malina właściwa, pszeniec zwyczajny i śmiałek pogięty.

Słowiński Park Narodowy
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Ryc. 3. Zdjęcie termowizyjne jeleni na terenie Słowińskiego Parku Narodowego

Badania nad zróżnicowaniem genetycznym populacji. W badanej populacji 
stwierdzono występowanie 23 różnych haplotypów. Największą liczbą haplotypów 
charakteryzowały się osobniki z Nadleśnictwa Lębork, a najmniejszą osobniki z oko-
lic Skórzyna. Dla zwierząt pochodzących z okolic Skórzyna, Gardny Wielkiej i Rzusz-
czy zidentyfikowano unikatowe dla tych populacji haplotypy.

Wpływ wysokich zagęszczeń jelenia na populacje sarny. Analiza interakcji cech 
środowiska i obecności jeleni na rozmieszczenie saren nie wskazuje na znaczące 
oddziaływanie obecności jeleni na obecność saren.

Dodatkowo w trakcie znakowania zwierząt przeprowadzono badania dotyczą-
ce ustalenia technik poprawnego odłowu i wielkości dawek oraz doboru środków 
do sedacji jelenia ze względu na płeć i wiek. Wnioski z prowadzonych obserwacji 
są następujące: 

•	 Przy dokonywaniu sedacji jeleni należy stosować wielkość środków farma-
kologicznych, dostosowując ich ilość do wieku, kondycji i płci. Przy czym 
wielkość dawki 2 ml ksylazyny 2% i 2 ml ketaminy 10% jest wystarcza-
jąca u byków do 110 kg. U łań należy z rozwagą stosować dawkę z uwa-

Słowiński Park Narodowy
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gi na dużą zmienność odporności osobniczej na środek. Wielkość dawki 
powinna mieścić się w przedziale od 2 do 4 ml. Przy czym zawsze winna 
być aplikowana początkowa dawka nie większa niż 2 ml ksylazyny 2%  
i ketaminy 10%. W przypadku długotrwałej sedacji, do 15-20 minut po 
zaaplikowaniu środków należy bezwzględnie zastosować środek atipema-
zol w ilości 1 ml (Narcostop 5 mg/ml). Powyższe uwarunkowane jest mię-
dzy innymi zaburzeniami, w tym spowolnieniem pracy układu pokarmo-
wego i ewentualnymi powikłaniami, jakie mogą się z tego tytułu pojawić.

•	  Zakładać obroże u osobników wyłącznie cechujących się dobrą kondycją, 
stosując ocenę wzrokową osobnika.

•	  W celu zminimalizowania stresu czynności dokonywane przy odłowie, 
sedacji i zakładaniu obroży winny być wykonywane sprawnie, szybko, bez 
hałasu i bez stosowania źródeł silnego światła, przy czym głowa zwierzę-
cia musi być podczas zakładania obroży zasłonięta, np. przykryta kocem.

•	  Rozpoczęcie odłowów, tj. zrzucenie siatki winno nastąpić, gdy zwierzyna 
rozpocznie żer w odłowni, uspokoi się. Sam moment uruchomienia me-

Ryc. 4. Jeleń z widoczną obrożą telemetryczną (zdjęcie z fotopułapki)
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chanizmu zwalniającego sieć winien nastąpić, jeśli sytuacja na to pozwoli, 
gdy jelenie mają głowy przy ziemi (pobierają pokarm).

•	  Obserwacja odłowni i oczekiwanie na jelenie winno trwać możliwie dłu-
go, nawet do godzin rannych, ponieważ jelenie wchodzą do odłowni  
w różnym czasie dnia i nocy. Uwarunkowane jest to pogodą, tj. tempera-
turą, pokrywą śnieżną i porą roku oraz dostępnością naturalnego pokar-
mu. W okresach zimowych z dużą pokrywą śniegu i przy temperaturach 
ujemnych odłowy winny być wykonywane również za dnia, jeśli tylko na 
to sytuacja pozwoli.

•	 Osoba dokonująca uruchomienia mechanizmu zwalniającego sieć  
w odłowni musi posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie. Musi bardzo 
dobrze rozpoznawać gatunki, płeć i wiek oraz musi znać sposoby zacho-
wywania się podczas obserwacji odłowni i oczekiwania na zwierzynę.

Słowiński Park Narodowy
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Wpływ czynników biotycznych i abiotycznych  
na naturalne odnawianie się drzew  
w Słowińskim Parku Narodowym
Anna Santorek – Muzeum i Instytut Zoologii PAN
Paweł Rutkowski – Katedra Siedliskoznawstwa Leśnego i Ekologii Lasu, 

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

OPIS PROJEKTU

Celem badania było wykazanie związku pomiędzy czynnikami 
siedliskowymi, szatą roślinną oraz grzybami mikoryzowymi,  
a naturalnym odnowieniem lasu w wybranych ekosystemach le-
śnych Słowińskiego Parku Narodowego.

Wytypowanie powierzchni badawczych: założono 30 po-
wierzchni doświadczalnych, w 4 typach drzewostanów: z sosną 
zwyczajną (Pinus sylvestris L.), z sosną kosówką (Pinus mugo Tur-
ra), z brzozą brodawkowatą (Betula pendula Roth.) i z bukiem 
zwyczajnym (Fagus sylvatica L) W wyborze pododdziałów kiero-
wano się głównie wiekiem drzewostanów, wybierając najstarsze. 

Ocena zdolności kiełkowania nasion: na problem braku na-
turalnych odnowień w rozległych płatach kosodrzewiny rosnącej 
w oddziałach 19, 20 i 22 Słowińskiego Parku Narodowego zwró-
ciła uwagę P. Król, która w swojej pracy magisterskiej (2010) 
wykazała, że nasiona Pinus mugo (lub jak też sugeruje autorka 
Pinus uncinata × P. mugo) wykazują zdolność do kiełkowania 
na poziomie 37%. Problemem jest natomiast przeżywalność sie-
wek, z których żadna nie przeżyła dłużej niż 60 dni. Zdaniem 
autorki przyczyną może być atakujące je zgorzel. Ponieważ jest 
to wniosek istotny dla problematyki naturalnego odnawiania się 
drzew, w badaniach zgłębiono ten temat. W tym zakresie prze-
widziano następujący tok postępowania:

A. Pozyskanie nasion sosny zwyczajnej i kosodrzewiny w ilości 
co najmniej 4500 szt. dla każdego z gatunków.

B. Wysianie nasion każdego z gatunków na 3 rodzajach podło-
ża, w następujących wariantach doświadczenia:

Temat projektu
Wpływ czynników biotycznych 
i abiotycznych na naturalne 
odnawianie się drzew  
w Słowińskim Parku 
Narodowym

Słowa kluczowe
odnowienia naturalne drzew, 
Słowiński Park Narodowy, las, 
gleba 

Termin realizacji
2015–2016 r.

Koszt ogółem
153 500 PLN,  
w tym dotacja z funduszu 
leśnego – 153 500 PLN

Słowiński Park Narodowy
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a) rodzime podłoże mineralne ze stanowiska, z którego pobierano nasiona 
drzew niepoddane żadnym zabiegom grzybobójczym,

b) rodzime podłoże mineralne ze stanowiska, z którego pobierano nasiona 
drzew zaprawione środkami grzybobójczymi,

c) rodzime podłoże mineralne ze stanowiska, z którego pobierano nasiona 
drzew poddane zabiegom termicznym,

d) rodzime podłoże mineralne wraz z warstwą pokrywy roślinnej ze stanowi-
ska, z którego pobierano nasiona drzew, niepoddane żadnym zabiegom,

e) rodzime podłoże mineralne wraz z warstwą pokrywy roślinnej ze stano-
wiska, z którego pobierano nasiona drzew, poddane zabiegowi wypalenia 
ściółki.

Takie same warianty przyjęto dla dwóch innych rodzajów podłoża: jednego  
z Puszczy Noteckiej, dla drugiego, pochodzącego z miejsca, gdzie występuje obfi-
te, naturalne odnowienie sosny (Nadleśnictwo Grodzisk), poddano je ekspertyzie 
mykologicznej przed przystąpieniem do badań związanych z kiełkowaniem nasion.

Na wymienionych w punkcie B trzech rodzajach podłoża, w pięciu wariantach 
dla każdego rodzaju, wysiano po 100 nasion sosny zwyczajnej i 100 nasion kosod-
rzewiny, w trzech powtórzeniach dla każdego wariantów. Podstawą wyróżnionych 
wariantów jest hipoteza o wpływie podłoża oraz występujących w nim patogenicz-
nych grzybów na rozwój siewek.

A. Dla podłoża, na którym wysiano nasiona, wykonane zostały także analizy 
glebowe, obejmujące następujące parametry: skład mechaniczny, odczyn, 
zawartość węgla, zawartość azotu, zawartość makro i mikroelementów 

Założenie stałych powierzchni badawczych. Założono 30 powierzchni badaw-
czych w taki sposób, by miały one charakter stałych powierzchni obserwacyjnych. 
Wyznaczono kwadraty o bokach 10 m × 10 m, których narożniki oznaczono ka-
mieniami geodezyjnymi. Pod każdy kamień wprowadzono element metalowy, po-
zwalający, w przypadku utraty kamienia narożnikowego, odnaleźć miejsce po nim 
przy pomocy wykrywacza metalu. Dodatkowo, dla każdego narożnika powierzchni 
badawczej, określono współrzędne geograficzne przy pomocy urządzenia GPS.

Inwentaryzacja nalotów i podrostów na powierzchniach badawczych. Na każdej 
powierzchni badawczej policzono siewki, naloty i podrosty drzew leśnych. Liczenie 
siewek powtarzano w kolejnych latach, w celu określenia dynamiki ich pojawiania 
się i zanikania. Liczenie siewek odbywało się na poletkach o wielkości 2 m2 w ra-
mach każdej stumetrowej powierzchni badawczej.
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Analiza florystyczna i fitosocjologiczna. Dla każdej powierzchni badawczej spo-
rządzono listę gatunków roślin, z podaniem ich stopnia pokrycia wg skali Braun
-Banqueta. Określono też zbiorowisko roślinne. Wybór powierzchni doświadczal-
nych obejmował różne typy pokrywy roślinnej.

Badania gleboznawcze. Chcąc znaleźć relacje pomiędzy warunkami siedlisko-
wymi a naturalnym odnowieniem drzew, wykonano prace gleboznawcze wykazane 
w tabeli 1.

Tabela 1. Zakres analiz glebowych 

Rodzaj analizy Metoda

Skład granulometryczny zgodnie z normą PN-R-04032:1998

pH W KCl oraz H2O metodą potencjometryczną, 
zgodnie z normą PN-ISO 10390:1997

Węgiel organiczny automatyczny analizator

Azot ogólny automatyczny analizator

Makro i mikroelementy aparatem ICP

Pomiar konduktywności

Gęstość objętościowa próbki objętościowe pobierane do cylinderków

Na każdej powierzchni badawczej umieszczono 2 czujniki automatycznie reje-
strujące temperaturę i wilgotność powietrza oraz temperaturę i wilgotność gleby,  
w odstępach co godzinę. Dane z czujników sczytywane były 2 razy w roku. Anali-
zator węgla organicznego TOC doposażony w detektor TN do azotu 032 2303201.

Analiza drzewostanu. Analiza drzewostanu obejmować będzie zakres danych, 
jakich dostarcza polowy spektroradiometr UDS 1100.

Analiza korzeni i grzybów występujących w glebie. Potrzeba analizy systemów 
korzeniowych oraz grzybów występujących w wierzchniej warstwie gleby wynikała 
z założeń podanych w ww. punktach – potencjalny wpływ grzybów na zgorzel sie-
wek i – ograniczająca rola bażyny czarnej. Badania te w sposób naturalny łączą się 
też z analizą gleboznawczą. Zakres badań obejmował:

a) Na każdej z 30 powierzchni doświadczalnych wykonano odkrywki glebo-
we o długości 2 metrów i głębokości 0,5 m.

b) Z każdej odkrywki glebowej pobrane zostaną do analiz próbki ze ściółki,  
a następnie z głębokości 5–10 cm, 25–30 i 45–50 cm. Ze ściółki i z każdej 
z głębokości, z każdego profilu zostaną pobrane po 3 próbki: ze środka,  
z początku i z końca odkrywki. 
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Nie stwierdzono, by pH, przewodnictwo gleby, zawartość Na+ i K+ oraz uziar-
nienie gleby ograniczały naturalne odnawianie się drzew leśnych w Słowińskim 
Parku Narodowym. Wykazano natomiast podobieństwo gleb Mierzei Gardnieńsko
-Łebskiej (Słowiński Park Narodowy) do gleb Mierzei Kurońskiej (Litwa). Stwier-
dzono także, że pH poziomów organicznych powierzchniowych gleb Słowińskiego 
Parku Narodowego nie zmieniło się istotnie co najmniej od 1997 roku.

PUBLIKACJE PREZENTUJĄCE WYNIKI PROJEKTU

Rutkowski P., Wajsowicz T., Maciejewska-Rutkowska I., Nowiński M. 2016. Gle-
by leśne Mierzei Gardnieńsko-Łebskiej (Słowiński Park Narodowy) na tle wy-
branych obszarów wydm śródlądowych Polski w kontekście naturalnego odna-
wiania się lasu. Acta Sci. Pol. Silv. Colendar. Ratio Ind. Lignar., 15(4), 313–324.  
DOI: 10.17306/J.AFW.2016.4.31
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Ochrona czynna modrzewia polskiego 
Larix decidua ssp. polonica na Chełmowej Górze 
w Świętokrzyskim Parku Narodowym – 
rozpoznanie struktury genetycznej modrzewia 
polskiego na Chełmowej Górze
Jarosław Burczyk – Instytut Biologii Eksperymentalnej, Katedry Genetyki, 

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Andrzej Lewandowski, Monika Litkowiec – Instytut Dendrologii Polska 

Akademia Nauk

OPIS PROJEKTU

Głównym celem przeprowadzonych badań było bardziej pre-
cyzyjne określenie poziomu zmienności genetycznej populacji 
modrzewia na Chełmowej Górze w oparciu o obszerniejszy ma-
teriał, z wykorzystaniem markerów genetycznych o wysokim 
stopniu zmienności, jakimi są mikrosatelity jądrowego DNA. 

Przeprowadzone analizy miały na celu:

1. Weryfi kację hipotezy o obniżonym poziomie zmienno-
ści genetycznej na Chełmowej Górze.

2. Określenie poziomu genetycznego zróżnicowania po-
między trzema wybranymi do badań subpopulacjami 
modrzewia na Chełmowej Górze. 

3. Weryfi kacja hipotezy, mówiącej o tym, że najmłodsza 
badana subpopulacja została posadzona sztucznie, 
z użyciem nasion modrzewi spoza Chełmowej Góry. 

Badania prowadzone były na obszarze Chełmowej Góry 
w Świętokrzyskim Parku Narodowym, gdzie wybrano trzy 

Świętokrzyski
Park Narodowy

ul. Suchedniowska 4, 26–010 Bodzentyn
tel. +48 (41) 31 15 106, fax +48 (41) 31 15 106 

e-mail: dyrekcja@swietokrzyskipn.org.pl; https://www.swietokrzyskipn.org.pl/

Temat projektu
Ochrona czynna modrzewia 
polskiego Larix decidua ssp. 
polonica na Chełmowej Górze 
w Świętokrzyskim Parku 
Narodowym – rozpoznanie 
struktury genetycznej 
modrzewia polskiego 
na Chełmowej Górze

Słowa kluczowe
modrzew polski, badania 
genetyczne, Chełmowa Góra, 
Świętokrzyski Park Narodowy

Termin realizacji
2017 r.

Koszt ogółem
85 153,95 PLN, 
w tym dotacja z funduszu 
leśnego – 71 008,95 PLN
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subpopulacje modrzewia (M1, M2 i M3), łącznie 302 drzewa. Subpopulacja M1 zo-
stała wybrana w wydzieleniach 1Ah i 1Ai, liczyła 126 drzew. Występuje tu modrzew  
w wieku 190 lat w udziale 30–40%, w zmieszaniu z dębem i bukiem. Subpopulację 
M2 wyznaczono w wydzieleniu 3Ac i liczyła 126 drzew. Udział modrzewia w tym 
wydzieleniu jest podobny (40%). Jest to drzewostan nieco młodszy, ok 170–letni  
z 60% udziałem buka. Subpopulacja M3, najmłodsza pod względem wieku mo-
drzewia, została zlokalizowana w wydzieleniu 5Ad i obejmowała 50 drzew. Obej-
muje ona obszar z posadzonym sztucznie modrzewiem (udział 70%). Wiek rosną-
cego tu modrzewia oszacowano na 60 lat. Jednak brak jest informacji czy nasiona,  
z których wyhodowano drzewa pochodziły z Chełmowej Góry. Co do tego są spore 
wątpliwości, ponieważ, w przeciwieństwie do starych modrzewi z Chełmowej Góry 
(subpopulacje M1 i M2) wszystkie drzewa na tej powierzchni są proste i pozbawio-
ne charakterystycznej szablastości pnia. 

Materiał do badań w postaci igieł został pozyskany przez pracowników Parku 
i przekazany do Katedry Genetyki, UKW w Bydgoszczy. Wraz z materiałem przeka-
zano informację o drzewach, z których pozyskano materiał, obwód pnia na wysoko-
ści 1,30 m, szacunkową wysokość oraz dane geodezyjne określające współrzędne 
wszystkich drzew, z których pozyskano materiał. 

Badania obejmowały następujące etapy:

1) Izolację DNA z materiału roślinnego.
2) Amplifikację wybranych markerów mikrosatelitarnych, w liczbie 7–10 loci, 

oraz analizę wielkości DNA. 
3) Określenie genotypów poszczególnych osobników.
4) Analizy zmienności genetycznej badanej populacji.
5) Analizy przestrzennej struktury genetycznej populacji.
6) Analizy efektywnej wielkości badanej populacji. 

Przeprowadzone badania wykazały wysoki poziom zmienności genetycznej 
modrzewia rosnącego na Chełmowej Górze, podobny do tego, jaki podaje się  
w literaturze dla populacji modrzewia europejskiego w Europie. Dwie starsze subpo-
pulacje, pomimo że były bardziej liczne, miały nieco niższy poziom zmienności ge-
netycznej od posadzonej sztucznie subpopulacji M3, która jak przypuszczano, do 
tej pory może nie pochodzić z nasion zebranych na Chełmowej Górze. Pośrednio 
to może wskazywać, że rodzime modrzewie z Chełmowej Góry mogą posiadać ob-
niżony poziom zmienności genetycznej w stosunku do innych populacji. Jednak na 
obecnym etapie badań trudno jest jednoznacznie potwierdzić hipotezę o niższym 
poziomie zmienności genetycznej modrzewi na Chełmowej Górze z powodu braku 
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podobnych badań nad modrzewiem w innych rejonach Polski, w tym populacji  
z obszaru Gór Świętokrzyskich. Subpopulacje M1 i M2 mają charakter naturalny. 
Powstały w drodze naturalnego obsiewu (nienasadzenia), o czym świadczy istnienie 
przestrzennej struktury genetycznej, w obu populacjach o podobnym natężeniu. 
Potwierdzono przypuszczenia, że młodsza subpopulacja powstała w sposób niena-
turalny (nie z naturalnego obsiewu nasion) oraz że najprawdopodobniej nie pocho-
dzi z nasion z Chełmowej Góry. 

PUBLIKACJE PREZENTUJĄCE WYNIKI PROJEKTU

Litkowiec M., Lewandowski A., Burczyk J. 2018. Genetic status of Polish larch (Larix 
decidua subsp. polonica (Racib. Domin)) from Chełmowa Mountain: implications for 
gene conservation. Dendrobiology, vol. 80, 101–111.
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Temat projektu
Ochrona czynna modrzewia 
polskiego Larix decidua ssp. 
polonica na Chełmowej 
Górze w Świętokrzyskim 
Parku Narodowym – ocena 
zmienności genetycznej 
odnowienia i dyspersji genów  
w populacji modrzewia 
polskiego na Chełmowej Górze

Słowa kluczowe
modrzew polski, badania 
genetyczne, Chełmowa Góra, 
Świętokrzyski Park Narodowy

Termin realizacji
2018 r.

Koszt ogółem
2 748,54 PLN,  
w tym dotacja z funduszu 
leśnego – 77 742,54 PLN

Ochrona czynna modrzewia polskiego  
Larix decidua ssp. polonica na Chełmowej Górze  
w Świętokrzyskim Parku Narodowym – ocena 
zmienności genetycznej odnowienia i dyspersji 
genów w populacji modrzewia polskiego  
na Chełmowej Górze
Jarosław Burczyk – Instytut Biologii Eksperymentalnej, Katedry Genetyki, 

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego

OPIS PROJEKTU

Celem badań była ocena przebiegu procesów reprodukcyjnych 
zachodzących w populacjach modrzewia polskiego na Chełmo-
wej Górze oraz próba odpowiedzi na pytanie, w jakim stopniu 
badane populacje znajdują się pod wpływem przepływu genów 
od okolicznych populacji. Szczegółowe cele obejmowały:

1. Analizę zmienności genetycznej populacji potomnych 
(siewki powstałe w wyniku naturalnego obsiewu nasion 
oraz zarodki nasion pozyskanych z wybranych drzew).

2. Ocenę poziomu samozapylenia, poziomu imigracji pył-
ku spoza badanej populacji oraz krzywych dyspersji 
pyłku w ramach lokalnej populacji.

3. Określenie udziału osobników lokalnej populacji w za- 
pylaniu badanych drzew matecznych na podstawie 
znajomości genotypów zarodków nasion oraz genoty-
pów i lokalizacji potencjalnych drzew rodzicielskich. 

4. Ocenę poziomu imigracji nasion spoza lokalnej populacji, 
krzywej dyspersji nasion w ramach lokalnej populacji.

5. Określenie udziału poszczególnych osobników w two-
rzeniu lokalnej populacji na podstawie genotypów  
i danych lokalizacyjnych siewek powstałych z natural-
nego odnowienia oraz genotypów i lokalizacji drzew 
dorosłych. 

6. Określenie, w jakim stopniu badane populacje mogą być 
pod wpływem oddziaływania otaczających populacji, na 
skutek przepływu genów poprzez nasiona i pyłek. 

Świętokrzyski Park Narodowy
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Badania prowadzone były w obrębie dwóch powierzchni badawczych wyzna-
czonych w 2017 roku, podczas realizacji I etapu badań nad modrzewiem, na Cheł-
mowej Górze. Subpopulacja M1 wybrana została w wydzieleniach 1Ah i 1Ai, gdzie 
występuje modrzew w wieku 190 lat w udziale 30–40%, w zmieszaniu z dębem 
i bukiem. Subpopulacja M2 wyznaczono w wydzieleniu 3Ac. Udział modrzewia  
w tym wydzieleniu jest podobny (40%). Jednak drzewostan jest nieco młodszy, 
ok. 170-letni z 60% udziałem buka. W ramach każdej z subpopulacji w roku 2017 
wyznaczono po 126 osobników, dla których określono genotypy w oparciu o 11 loci 
mikrosatelitarne. Materiał w postaci igieł osobników młodocianych (siewki) oraz 
szyszek został pozyskany przez pracowników Parku i dostarczony do Katedry Ge-
netyki UKW w Bydgoszczy. Wraz z materiałem przekazano informacje o drzewach,  
z których pozyskano szyszki, oraz dokumentację zbioru materiału z osobników mło-
docianych. Ponadto dostarczono dane geodezyjne określające współrzędne wszyst-
kich osobników młodocianych (siewki), z których pozyskano materiał. Materiał ba-
dawczy stanowił łącznie 81 osobników młodocianych z jednej powierzchni (M1). 
W ramach badanej populacji nie udało się pozyskać materiału z większej liczby 
osobników młodocianych. Na drugiej powierzchni (M2) nie odnotowano osobników 
młodocianych, z których możliwe było pobranie materiału do badań. 

Z każdej subpopulacji pozyskano szyszki z 10 drzew. Następnie w laborato-
rium Katedry Genetyki UKW dokonano wyłuszczenia nasion. Nasiona poddano 
kiełkowaniu, a następnie dla każdego drzewa wybrano po 30 siewek, z których 
wyizolowano DNA. Łącznie wyizolowano DNA z 600 siewek pochodzących ze skieł-
kowanych nasion. 

Badania obejmowały następujące etapy:

1) Izolację DNA z materiału roślinnego.
2) Amplifikację wybranych markerów mikrosatelitarnych, w liczbie loci oraz 

analizę wielkości fragmentów DNA.
3) Określenie genotypów poszczególnych osobników.
4) Analizę zmienności genetycznej populacji potomnych.
5) Ocenę poziomu samozapylenia, poziom imigracji pyłku spoza badanej po-

pulacji oraz krzywe dyspersji pyłku w ramach lokalnej populacji. 
6) Określenie udziału osobników lokalnej populacji w zapylaniu badanych 

drzew matecznych na podstawie znajomości genotypów zarodków nasion 
oraz genotypów i lokalizacji potencjalnych drzew rodzicielskich.

7) Ocenę poziomu imigracji nasion spoza lokalnej populacji, krzywej dysper-
sji nasion w ramach lokalnej populacji, udziału poszczególnych osobników 
w tworzeniu lokalnej populacji na podstawie genotypów i danych lokali-
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zacyjnych siewek powstałych z naturalnego odnowienia oraz genotypów  
i lokalizacji drzew dorosłych.

8) Określenie, w jakim stopniu badane populacje mogą być pod wpływem 
oddziaływania otaczających populacji, na skutek przepływu genów po-
przez nasiona i pyłek. 

Przeprowadzone badania wykazały wysoki poziom zmienności genetycznej 
modrzewia rosnącego na Chełmowej Górze, podobny do tego, jaki podaje się  
w literaturze dla populacji modrzewia europejskiego w Europie. Poziom zmienności 
populacji potomnych jest porównywalny lub nawet większy niż populacji rodziciel-
skich rosnących w centralnej części obszaru badań. Może się to wiązać ze zjawiskiem 
dopływu genów do badanych populacji. W populacji potomnej nasion pozyska-
nych z drzewostanu M1 odnotowano istotny statystyczny poziom wsobności, który 
miał związek ze zdarzeniami samozapłodnienia obserwowanymi w tej puli nasion. 
Stopień zróżnicowania genetycznego między badanymi populacjami był niewielki,  
a w przypadku porównań między populacją osobników dorosłych i potomnych wy-
wodzących się z tego samego obszaru, z reguły nieistotny statystycznie. Wszystkie 
badane populacje potomne charakteryzowały się wysokimi wartościami efektywnej 
wielkości populacji. W populacji siewek nie odnotowano przestrzennej struktury 
genetycznej. Samozapłodnienie odnotowano jedynie w populacji nasion pozyska-
nych z wybranych drzew matecznych. Szczegółowe analizy wykazały, że cecha ta 
(poziom samozapłodnienia) była zmienna dla poszczególnych drzew matecznych  
i wahała się w zakresie 0 do ok. 10%. Obie subpopulacje różniły się pod względem 
średniego poziomu samozapłodnienia tak, że w subpopulacji M1 poziom samoza-
płodnienia wyniósł ok. 4%, a w populacji M2 nie stwierdzono istotnego poziomu 
samozapłodnienia. W populacji siewek nie odnotowano przypadków osobników 
powstałych w wyniku samozapłodnienia (dotyczy to jedynie grupy osobników, dla 
których zidentyfikowano co najmniej jednego osobnika rodzicielskiego w lokalnej 
populacji). Populacja siewek powstała przy udziale ok. 28% nasion pochodzą-
cych spoza badanej populacji. Jednocześnie poziom imigracji pyłku prowadzący 
do powstania badanej populacji siewek wyniósł blisko 55%. Poziom imigracji pył-
ku obserwowany w stadium nasion pozyskanych z wybranych drzew matecznych 
był umiarkowany i wahał się w granicach 40%. Udział osobników rodzicielskich  
w tworzeniu pokolenia siewek był zróżnicowany w zależności tego, czy rozpatrywa-
no żeński, czy męski sukces reprodukcyjny. Żeński sukces reprodukcyjny był bardziej 
zróżnicowany, natomiast męski sukces reprodukcyjny miał charakter zróżnicowany. 
Męski sukces reprodukcyjny był umiarkowanie zróżnicowany, bowiem zależnie od 
badanej populacji najbardziej efektywny osobnik ojcowski był rodzicem 11 (subpo-
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pulacja M2), bądź nawet 22 (subpopulacja M1) osobników potomnych. Odnotowa-
no, iż zarówno męski, jak i żeński sukces reprodukcyjny poszczególnych osobników 
związany był z wielkością pierśnicy drzew. 

Odnotowany w niniejszych badaniach poziom imigracji pyłku jest porówny-
walny do innych populacji drzew iglastych. Stwierdzony poziom imigracji należy 
jednak rozpatrywać w kontekście ograniczeń eksperymentalnych przeprowadzo-
nych badań, tzn. wyznaczenia do badań w sumie niewielkich poletek badawczych. 
Krzywe dyspersji nasion i pyłku (wyznaczone przez odpowiednie parametry) poka-
zują, że imigracja nasion spoza obszaru Chełmowej Góry jest bardzo ograniczona  
i nie stanowi zagrożenia dla integralności i odrębności genetycznej populacji mod-
rzewia występującej na tym obszarze. Z drugiej strony, lepokurtyczna krzywa dys-
persji pyłku sugeruje, że poziom imigracji pyłku jest w dużym stopniu niezależny od 
wielkości powierzchni badawczych i może stanowić czynnik mający realny ujemny 
wpływ na integralność puli genowej Chełmowej Góry. 
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Temat projektu
Ocena stopnia naturalności 
ekosystemów leśnych 
Świętokrzyskiego Parku 
Narodowego w oparciu 
o faunę z wybranych 
grup systematycznych 
bezkręgowców: pająki (Araneae) 
i kosarze (Opiliones)

Słowa kluczowe
pająki Araneae, kosarze 
Opiliones, fauna, ekosystemy 
leśne, stopień naturalności 
ekosystemów, waloryzacja 
przyrodnicza, Świętokrzyski Park 
Narodowy

Termin realizacji
2018 r.

Koszt ogółem
39 414,90 PLN,  
w tym dotacja z funduszu 
leśnego – 39 414,90 PLN

Ocena stopnia naturalności ekosystemów leśnych 
Świętokrzyskiego Parku Narodowego w oparciu 
o faunę z wybranych grup systematycznych 
bezkręgowców: pająki (Araneae) i kosarze 
(Opiliones)
Robert Rozwałka – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego  

w Warszawie
Lech Buchholz – Świętokrzyski Park Narodowy

OPIS PROJEKTU

Badania miały na celu przygotowanie wykazu gatunków pają-
ków i kosarzy stwierdzonych w Świętokrzyskim Parku Narodo-
wym w wyniku przeprowadzonych badań oraz kwerendy do-
tychczasowych danych faunistycznych. Opracowanie to zawie-
ra interpretację faunistyczną i autekologiczną poszczególnych 
stwierdzonych gatunków, a także dyskusję i wnioski dotyczące 
oceny naturalności i wartości przyrodniczej ekosystemów le-
śnych ŚPN. Omówione zostało także biocenotyczne znaczenie 
wybranych gatunków, w oparciu o strukturę ekologiczną (gatun-
kową i liczebnościową) analizowanych grup systematycznych.

Terenem badań był cały obszar Świętokrzyskiego Parku 
Narodowego, ze szczególnym uwzględnieniem ekosystemów 
leśnych. Materiałem wyjściowym, na bazie którego wykonano 
projekt badawczy jest materiał badawczy zgromadzony siłami 
Parku, obejmujący pająki (Araneae) i kosarze (Opiliones) zebra-
ne w latach 2012–2017 na terenie Świętokrzyskiego Parku Na-
rodowego, w pułapki różnych typów (pułapki ekranowe IBL-2,  
„Netocia” IBL-5, pułapki Moerickego – żółte miski, pułapki Bar-
bera) oraz wypłaszany z gałęzi jodłowych w fotoeklektorach, 
zakonserwowanych w alkoholu. Materiał ten został oznaczony 
do gatunków. Uwzględniono również niezbędne obserwacje 
uzupełniające pozyskane w terenie. Rozpoznana na tej podsta-
wie struktura gatunkowa badanych pajęczaków ŚPN poddana 
została analizie faunistycznej i ekologicznej. 
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Cały opracowany materiał obejmował łącznie 26 849 egzemplarzy pajęcza-
ków należących do dwu rzędów – pająków (Araneae) i kosarzy (Opiliones). Suma-
rycznie stwierdzono występowanie 190 gatunków pająków (Araneae) i 9 gatun-
ków kosarzy (Opiliones). W próbach z monitoringu na powierzchniach kołowych 
zebranych w latach 2012–2014 (pułapki Barbera, pułapki ekranowe IBL-2, pułapki 
Moericka, pułapki Netocia), w obwodach ochronnych: Chełmowa Góra, Dąbrowa, 
Dębno, Jastrzębi Dół, Podgórze, Święta Katarzyna i Święty Krzyż – stwierdzono 
obecność 20493 okazów pajęczaków (168 gatunków pająków – Araneae i 9 ga-
tunków kosarzy – Opiliones). W materiałach z pułapek feromonowych (pułap-
ki IBL-2 oraz pułapki Borregarda z feromonami „Curodor”, „Ispodor”, „Tomodor”, 
„Cembrodor” i „Trypodor”, stosowanych w obwodach ochronnych: Chełmowa Góra, 
Dąbrowa, Dębno, Jastrzębi Dół, Podgórze, Święta Katarzyna i Święty Krzyż w la-
tach 2010–2017; odnotowano 6064 okazów pajęczaków (106 gatunków pająków  
i 7 gatunków kosarzy). Najmniej liczne były próbki z fotoeklektorów, gdzie odnoto-
wano tylko 292 okazy należące do 7 gatunków pająków. 

Wśród stwierdzonych 190 gatunków pająków, 39 to gatunki, które nie były 
wcześniej wymieniane w literaturze z terenu Świętokrzyskiego Parku Narodowego. 
Wszystkie 9 gatunków kosarzy (Opiliones) było wcześniej już znanych z terenu ŚPN 
i są to gatunki powszechnie spotykane i typowe dla środowisk leśnych. 

Do szczególnie interesujących, gatunków pająków (Araneae) waloryzujących 
ekosystemy ŚPN (w tym w szczególności ekosystemy leśne) i wskazujących na ich 
wysoką wartość przyrodniczą w zakresie naturalności należą m.in.:

Carorita limnaea – rzadki silnie higrofilny gatunek, związany z torfowiskami wyso-
kimi. W Polsce znany z Bagien Biebrzańskich oraz Kotliny Orawsko-Nowotar-
skiej. W lasach Świętokrzyskiego PN, stwierdzony w oddz. 134c w oo Dębno 
w 2014 r. 

Carrhotus xanthogramma – rzadko i nielicznie spotykany gatunek związany z nasło-
necznionymi pniami drzew w starszych wiekowo drzewostanach.

Centromerus sellarius – rzadki gatunek gór i pogórzy występujący najczęściej  
w ściółce cienistych, wilgotnych lasów i zarośli, np. położonych wzdłuż gór-
skich potoków.

Centromerus serratus – rzadki gatunek górski, znany w Polsce z bardzo nielicznych 
stanowisk, w górach spotykany w ściółce bukowych lasów reglowych. 

Cinetata gradata – bardzo rzadki gatunek w Europie, w Polsce znany jak dotąd tyl-
ko z rezerwatu „Machnowska Góra” na Roztoczu. Stwierdzony licznie głównie  
w materiałach pochodzących z fotoeklektorów (60 ok.), prawie na wszystkich 
stanowiskach badawczych, oraz pojedynczo w pułapkach Barbera.
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Kratochviliella bicapitata – bardzo rzadko spotykany gatunek w Europie, znany  
w Polsce z czterech stanowisk. Najliczniej łowiony w pułapkach feromonowych 
w oo Klonów. 

Phycosoma inornatum – bardzo rzadki i nielicznie spotykany gatunek myrmekofa-
giczny, zamieszkujący gałęzie drzew i krzewów, odłowiony w pułapkę ekrano-
wą w oo Podgórze oddz. 25b. 

W opracowanym materiale potwierdzono także występowanie m.in. kilku 
rzadkich lub interesujących, np. o charakterze górskim gatunków, wymienianych 
w wcześniejszej literaturze; np. Anguliphantes nodifer, Araniella alpica, Asthenargus 
paganus, Clubiona corticalis, Entelecara erythropus, Erigonella hiemalis, Harpactea 
hombergi, Labulla thoracica, Nusoncus nasutus, Tegenaria silvestris i in., które były 
wymieniane w literaturze z ŚPN. 

Jednocześnie należy zaznaczyć, że w obwodach ochronnych Dębno i Jastrzębi 
Dół stwierdzono pojedyncze osobniki obcego inwazyjnego gatunku – Mermessus 
trilobatus, który przybył do Polski prawdopodobnie na początku XX wieku, a obec-
nie znany jest już z szeregu stanowisk na terenie niemal całego kraju (Rozwałka 
2008, Rozwałka i in 2016). 

W opracowanym materiale stwierdzono duże zróżnicowanie gatunkowe pają-
ków (190 gat.), w tym aż 39 gatunków nowych dla araneofauny Parku, a należy 
zaznaczyć, że pająki Świętokrzyskiego Parku Narodowego były grupą stosunkowo 
dobrze zbadaną (255 gat.) (Pilawski 1966, Prószyński, Staręga 1971, Staręga 1978, 
1988, Rozwałka, Olbrycht 2017). Skład gatunkowy pająków jest typowy dla noto-
wanych w środowiskach leśnych na Niżu Europejskim z zaznaczającymi się wyraźnie 
wpływami gatunków górskich.

Duże zróżnicowanie gatunkowe pająków (Araneae), obecność i to często bar-
dzo liczna gatunków rzadkich, związanych ze środowiskami leśnymi o charakterze 
pierwotnym (np. Anguliphantes nodifer, Cinetata gradata, Kratochviliella bicapitata, 
Labulla thoracica, Nusoncus nasutus), świadczy o dobrym stanie ich zachowania 
biotopów leśnych na terenie Świętokrzyskiego Parku Narodowego i dużym stopniu 
ich naturalności. 
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Temat projektu
Ocena stopnia naturalności 
ekosystemów leśnych 
Świętokrzyskiego Parku 
Narodowego w oparciu 
o faunę z wybranych 
grup systematycznych 
bezkręgowców: chrząszcze 
(Coleoptera)

Słowa kluczowe
chrząszcze Coleoptera, fauna, 
ekosystemy leśne, stopień 
naturalności ekosystemów, 
waloryzacja przyrodnicza, 
Świętokrzyski Park Narodowy

Termin realizacji
2018 r.

Koszt ogółem
76 800 PLN,  
w tym dotacja z funduszu 
leśnego – 76 800 PLN

Ocena stopnia naturalności ekosystemów leśnych 
Świętokrzyskiego Parku Narodowego w oparciu 
o faunę z wybranych grup systematycznych 
bezkręgowców: chrząszcze (Coleoptera)
Lech Buchholz, Paulina Sikora-Marzec – Świętokrzyski Park Narodowy
Karol Komosiński – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Andrzej Melke – niezależny ekspert

OPIS PROJEKTU

Badania miały na celu przygotowanie wykazu gatunków chrzą-
szczy stwierdzonych w Świętokrzyskim Parku Narodowym w wy-
niku przeprowadzonych badań oraz kwerendy dotychczasowych 
danych faunistycznych. Opracowanie to zawiera interpretację 
faunistyczną i autekologiczną poszczególnych stwierdzonych 
gatunków, a także dyskusję i wnioski wyciągnięte w oparciu  
o analizę zgrupowań Coleoptera, dotyczące oceny naturalności 
i wartości przyrodniczej ekosystemów leśnych ŚPN. Omówione 
zostało także biocenotyczne znaczenie wybranych gatunków,  
w oparciu o strukturę ekologiczną (gatunkową i liczebnościową) 
występujących w ŚPN chrząszczy. 

Terenem badań jest cały obszar Świętokrzyskiego Parku 
Narodowego, ze szczególnym uwzględnieniem ekosystemów 
leśnych. Materiałem wyjściowym, na bazie którego wykonano 
projekt badawczy jest materiał badawczy zgromadzony siłami 
Parku, obejmujący chrząszcze (Coleoptera) zebrane w latach 
2007–2017 na terenie Świętokrzyskiego Parku Narodowe-
go w pułapki różnych typów (pułapki ekranowe IBL-2, „Neto-
cia” IBL-5, pułapki Moerickego (żółte miski), pułapki Barbera),  
w tym w pułapki feromonowe z feromonami wabiącymi wybra-
ne gatunki korników (pułapki Borregarda, pułapki IBL-2), a także 
gromadzony innymi metodami (zakonserwowany w alkoholu). 
Materiał ten został oznaczony do gatunków. Uwzględniono rów-
nież niezbędne obserwacje uzupełniające pozyskane w terenie. 
Rozpoznana na tej podstawie struktura gatunkowa chrząszczy 
ŚPN poddana została analizie faunistycznej i ekologicznej. 
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W ramach przeprowadzonych prac analizie poddano blisko 60 000 okazów 
chrząszczy (Coleoptera), wśród których stwierdzono 1063 gatunków zgrupowanych 
w 71 rodzinach. Zdecydowanie najliczniej reprezentowaną pod względem liczby 
gatunków była rodzina kusakowatych Staphylinidae – 426 gatunków. Ponadto 
licznie reprezentowane były rodziny: ryjkowcowate Curculionidae (68 gatunków), 
biegaczowate (40 gatunków), sprężykowate (42 gatunki), kózkowate Cerambyci-
dae (39 gatunków), łyszczynkowate Nitidulidae (36 gatunków) i grzybinkowate 
(31 gatunków). Przeprowadzono również kwerendę literatury obejmującą blisko  
200 pozycji, w oparciu o którą możliwe było sporządzenie zestawienia gatunków 
chrząszczy wcześniej podawanych z ŚPN. Gatunków takich jest ponad 1500.

W ramach analizy i charakterystyki oznaczonych gatunków stwierdzono  
28 gatunków uznawanych za relikty lasów naturalnych, 314 uznanych za rzadkie  
w kraju (w tym 16 gatunków uznano za nadzwyczaj rzadkie, tzn. znane do tej pory 
z Polski z 1–2 stanowisk). 

O znacznej wartości przyrodniczej Parku świadczy także aż 9 gatunków stwier-
dzonych jako nowe dla fauny Polski. Są to: Episernus ganglbaueri (Ptinidae), Ale-
ochara stichai, Atheta voeslauensis, Leptusa cribripennis, Mycetoporus inaris, Neu-
raphes ruthenus, Pentanota meuseli, Stenichnus goriciensis/styriacus (Staphylinidae)  
i Trixagus meybohmi (Throscidae).

Ponadto wykazano 36 gatunków ujętych na Czerwonej Licie Zwierząt Zagrożo-
nych i Ginących w Polsce (Głowaciński 2002) oraz 7 gatunków chronionych (w tym 
2 objęte ochroną ścisłą).

Wszystkie wyżej przedstawione dane jednoznacznie świadczą o bardzo wyso-
kim stopniu naturalności oraz unikatowej wartości przyrodniczej lasów Świętokrzy-
skiego Parku Narodowego.
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Określenie zasięgu występowania korników: 
zrosłozębnego Ips duplicatus (C.R. Sahlb.)  
i modrzewiowca I. cembrae (Heer) w drzewostanach 
Tatrzańskiego Parku Narodowego
Wojciech Grodzki, Mieczysław Kosibowicz – Instytut Badawczy 

Leśnictwa, Zakład Lasów Górskich w Krakowie

OPIS PROJEKTU

Kornik zrosłozębny Ips duplicatus (Sahlb.) występujący na świer-
ku pospolitym, do niedawna uważany był za gatunek pospo-
lity w północno-wschodnim jego zasięgu w Polsce, natomiast 
w zasięgu południowym za występujący rzadko, na rozproszo-
nych stanowiskach. Uważano też, że nie występuje on w górach,  
a jedynie do wysokości ok. 500 m n.p.m.; według Katalogu 
fauny Polski nie został stwierdzony w Tatrach (Burakowski i in. 
1992). Od początku lat 90. obserwowane jest rozprzestrzenianie 
się tego gatunku w kierunku wschodnim i południowym, a tak-
że do obszarów położonych coraz wyżej n.p.m.

Kornik modrzewiowiec I. cembrae Heer związany jest tro-
ficznie z modrzewiami Larix spp.; w pierwszej dekadzie 21. wieku 
miało miejsce lokalnie jego wzmożone występowanie w drze-
wostanach młodszych i starszych klas wieku w południowej Pol-
sce. Występowanie I. cembrae w Tatrach wzmiankowane było 
tylko przez Pfeffera w publikacji z 1932 roku, dotyczącej terenu 
Czechosłowacji (Burakowski i in. 1992).

Tatrzański 
Park Narodowy

ul. Kuźnice 1, 34–500 Zakopane 
tel. +48 (18) 20 23 200, fax +48 (18) 20 23 299, +48 (18) 20 635 79

e-mail: sekretariat@tpn.pl; https://tpn.pl/

Temat projektu
Określenie zasięgu 
występowania korników: 
zrosłozębnego Ips duplicatus 
(C.R. Sahlb.) i modrzewiowca  
I. cembrae (Heer)  
w drzewostanach Tatrzańskiego 
Parku Narodowego

Słowa kluczowe
Ips duplicatus, I. cembrae, 
Scolytinae, Picea abies, Larix 
decidua, zasięg pionowy, Tatry

Termin realizacji
2012–2014 r. 

Koszt ogółem
60 300 PLN,  
w tym dotacja z funduszu 
leśnego – 60 300 PLN
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Celem projektu było sprawdzenie obecności i określenie ewentualnego zasię-
gu (także wysokościowego) występowania obu tych gatunków, których obecność 
mogłaby stanowić zagrożenie dla świerka (szczególnie w reglu dolnym), a zwłasz-
cza modrzewia.

Badania prowadzono na obszarze Tatrzańskiego Parku Narodowego w ukła-
dzie 6 transektów wysokościowych – po 3 dla każdego z badanych gatunków – zlo-
kalizowanych w zachodniej, środkowej i wschodniej części Parku, z kolejnymi punk-
tami rozmieszczonymi w odstopniowaniu co 100 m n.p.m. (Ryc. 1). W przypadku 
modrzewia lokalizację transektów dostosowano do rejonów jego występowania. 
Do badań zastosowano sztuczne pułapki „bezobsługowe” (prod. firmy TIM Andrzej 
Barczyk) wyposażone w pojemnik z płynem konserwującym odłowione owady,  
w których umieszczono syntetyczne selektywne feromony wabiące osobniki dane-
go gatunku: Duplodor wabiący I. duplicatus oraz Cembrodor wabiący I. cembrae 
(prod. ZD Chemipan, Warszawa). Pułapki wystawiano wiosną (z wyjątkiem 2012 r., 
kiedy nastąpiło to dopiero w sierpniu), a podczas sezonów wegetacyjnych zbierano 
odłowione owady zakonserwowane w płynie, które poddawano determinacji do 
gatunku w warunkach laboratoryjnych. 

Ryc. 1. Lokalizacja transektów badawczych na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego
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Przeprowadzone badania wykazały, że kornik modrzewiowiec I. cembrae wy-
stępuje w Tatrzańskim Parku Narodowym w całym zakresie wysokości, w którym 
wystawiono pułapki – 1000–1440 m n.p.m. (Ryc. 2). W ciągu trzech lat badań 
odłowiono w sumie 686 chrząszczy tego gatunku. Najmniejsze ich liczby odła-
wiano na transekcie wschodnim zlokalizowanym na Sywarnym (w sumie 73 oka-
zy), w drzewostanach z naturalnie, choć pojedynczo występującym modrzewiem, 
w większości w zaawansowanym wieku. Więcej chrząszczy zebrano na transekcie 
zachodnim Krowi Żleb (117 okazów), a najwięcej – na transekcie środkowym Jawo-
rzynka (496 okazów), gdzie modrzew pochodzi głównie z sadzenia, a jego wiek jest 
znacznie niższy. Obecność kornika modrzewiowca potwierdziły wyniki oceny drzew 
posuszowych, zasiedlonych przez ten gatunek w 2013 r. na transekcie Jaworzynka.

Ryc. 2. Liczba odłowionych chrząszczy Ips cembrae na poszczególnych stanowiskach w TPN w latach 
2012–2014

W ciągu trzyletnich badań do pułapek wystawionych na transektach w TPN 
odłowiono w sumie 18 chrząszczy kornika zrosłozębnego I. duplicatus. Występo-
wanie tego gatunku stwierdzono na wszystkich trzech transektach, najwięcej – na 
transekcie Rybi Potok we wschodniej części TPN do wysokości 1300 m n.p.m. (Ryc. 
3), jednak 1 okaz znaleziony został na najwyżej umiejscowionej pułapce transektu 
zachodniego Adamica. Mimo bardzo niewielkich odłowów, a w niektórych przy-
padkach stwierdzenia tylko pojedynczych chrząszczy, wynik ten jest istotnym sy-
gnałem wskazującym na poszerzanie się pionowego zasięgu występowania tego 
gatunku w obszarach górskich (Grodzki 2003) i pojawienia się go w obecnej faunie 
Tatr, zwłaszcza w obszarach dotkniętych w ostatnich dziesięcioleciach gradacjami 
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kornika drukarza, rozpadem świerczyn oraz szkodami od wiatru. Obecność kornika 
zrosłozębnego może być pochodną tych procesów, ale może też wynikać z szersze-
go zjawiska rozszerzania się zasięgu tego gatunku na obszarze naszej części Europy 
(Turčani i in. 2001, Vakula i in. 2011, 2012).

Oprócz chrząszczy dwóch badanych gatunków, do pułapek odłowiono ponad 
7,5 tys. przedstawicieli innych gatunków owadów, których opracowanie jest na 
ukończeniu.

Ryc. 3. Liczba odłowionych chrząszczy Ips duplicatus na poszczególnych stanowiskach w TPN w latach 
2012–2014

Tatrzański Park Narodowy
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Temat projektu
Badanie przemian struktury 
gatunkowej i przestrzennej 
drzewostanu oraz 
towarzyszących im zmian 
runa leśnego (powierzchnie 
kołowe) w Tatrzańskim Parku 
Narodowym

Słowa kluczowe
runo leśne, powierzchnie 
kołowe, Tatrzański Park 
Narodowy

Termin realizacji
2012 r.

Koszt ogółem
58 827,60 PLN,  
w tym dotacja z funduszu 
leśnego – 58 827,60 PLN

Badanie przemian struktury gatunkowej  
i przestrzennej drzewostanu oraz towarzyszących 
im zmian runa leśnego (powierzchnie kołowe)  
w Tatrzańskim Parku Narodowym
Sławomir Wróbel, Paweł Kauzal – Tatrzański Park Narodowy

OPIS PROJEKTU

Celem podjętych badań było prowadzenie badań zmian runa 
leśnego towarzyszących przekształceniom drzewostanu.

W latach 2008–2011 wzdłuż pasa piętra lasu założono  
56 powierzchni kołowych, na których odnotowano wszystkie 
żywe i martwe osobniki drzewiaste o średnicy większej niż 1 cm 
(pomiar na wysokości 1,3 m). Powierzchnie zakładano w obsza-
rach ochrony ścisłej, czynnej i krajobrazowej. Jedna powierzch-
nia składa się z pięciu pól kołowych o pow. 5 arów, z których 
jedno usytuowane jest centralnie, a pozostałe cztery w odległo-
ści 30 m od jego centrum, w kierunkach N, S, E, W. Powierzch-
nie zakładane były w drzewostanach dojrzałych, gdyż ich celem 
jest badanie zmian następujących w kolejnych fazach, począw-
szy od najstarszych klas wieku. Wykonywane co 10 lat pomia-
ry mają wykazać zachodzące zmiany w składzie gatunkowym  
i strukturze przestrzennej drzewiastych gatunków lasotwórczych. 
W oparciu o te powierzchnie w latach 2012–2014 wykonano na 
wszystkich 56 powierzchniach zdjęcia fitosocjologiczne. Zdjęcia 
zostały zlokalizowane w centralnym punkcie każdego pola ko-
łowego. 

Wykonano 280 jednoarowych zdjęć fitosocjologicznych.
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Temat projektu
Ocena wpływu typów 
siedliskowych lasu oraz 
monokultur świerkowych  
na występowanie płazów  
na terenie Tatrzańskiego Parku 
Narodowego

Słowa kluczowe
płazy, Tatrzański Park 
Narodowy, Tatry, monokultury 
świerkowe, typ siedliskowy lasu

Termin realizacji
2013 r.

Koszt ogółem
78 300 PLN,  
w tym dotacja z funduszu 
leśnego – 78 300 PLN

Ocena wpływu typów siedliskowych lasu  
oraz monokultur świerkowych na występowanie 
płazów na terenie Tatrzańskiego Parku 
Narodowego
Tomasz Skrzydłowski – Tatrzański Park Narodowy

OPIS PROJEKTU

Celem realizacji projektu było wskazanie uwarunkowań siedli-
skowych (środowiskowych), które determinują występowanie 
płazów.

Badania przeprowadzono w sezonie wiosenno-letnim  
w 2013 r. Obejmowały one inwentaryzację wszystkich poten-
cjalnych i rzeczywistych miejsc występowania płazów w strefie 
lasów oraz piętra subalpejskiego kosodrzewiny na terenie Ta-
trzańskiego Parku Narodowego, analizę chemiczną wody ze 
zbiorników, gdzie były płazy oraz zbiorników kontrolnych (bez 
płazów), spis florystyczny oraz charakterystykę drzewostanu.

Inwentaryzacja miejsc występowania stanowisk rozrod-
czych płazów została przeprowadzona w trzech etapach; od  
1 do 15 czerwca, od 1 do 10 lipca oraz od 20 do 30 lipca. 
Ideą podziału prac na ww. okresy była chęć uchwycenia poja-
wu poszczególnych gatunków płazów o różnych wymaganiach 
względem ciepłoty otoczenia w strefach klimatyczno-roślinnych.

W pierwszym przedziale czasowym przeprowadzono spis 
wszystkich zbiorników wodnych, rejestrując ich położenie za po-
mocą odbiornika GPS. Zbiorniki te zostały następnie zaklasy-
fikowane do naturalnych (rozlewiska, wywierzyska, torfowiska, 
babrzyska jelenie, młaki oraz stawy) oraz do sztucznych (doły, 
koleiny). W analizach uwzględniono również to, czy są to zbior-
niki okresowe, czy stałe. 

W razie stwierdzenia obecności płazów wypełniano karty 
terenowe, w których notowano gatunek. W przypadku żab traw-
nych podawano również liczbę osobników w trzech stopniach 
liczebności (pojedyncze, dziesiątki oraz setki). Dla żaby trawnej, 
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ale także dla ropuchy szarej, ze względu na krótki termin obserwacji (od drugiej 
połowy maja, kiedy zaakceptowany został wniosek do funduszu leśnego) oraz po-
jawu obu gatunków w miesiącach wczesnowiosennych nie zawsze było możliwe 
dokonanie oceny liczebności w oparciu o osobniki godujące. Do oceny liczebności 
w takim samym stopniu zostały potraktowane: skrzek, larwy, osobniki młodociane 
tegoroczne oraz dorosłe.

Istotnym elementem badań było określenie chemicznego charakteru środowi-
ska wodnego, co jest przedmiotem odrębnego opracowania.

Istotnym elementem badań było również przeprowadzenie spisu florystyczne-
go wokół wybranych zbiorników wodnych w 10 obwodach ochronnych na terenie 
całego Tatrzańskiego Parku Narodowego. Spis wykonano w oparciu o powszechnie 
stosowaną metodę zdjęć fitosocjologicznych Braun-Blaqueta. 

Poza roślinami opisano również podstawowe składowe lasów m.in. zwarcie 
drzewostanu oraz stopień pokrycia w warstwie krzewów, runa i mszaków w bezpo-
średnim sąsiedztwie zbiornika. Celem charakterystyki drzewostanu i roślin wokół 
zbiornika była chęć określenia optymalnych warunków, ewentualnie roślin wskaźni-
kowych dla miejsc rozrodu płazów.

Poza miejscami rozrodu ważne dla życia płazów (w fazie życia lądowego) są 
niewątpliwie warunki środowiskowe, jakie panują na większej powierzchni obej-
mującej niekiedy kilkadziesiąt arów. Dla zobrazowania wspomnianych warunków 
wypisano elementy taksacyjne drzewostanów odnoszące się do pododdziałów  
z Planu Urządzania Lasu wykonanego dla Tatrzańskiego Parku Narodowego na 
rok 2006. Wykorzystanie materiałów sprzed kilku lat wydaje się optymalnym roz-
wiązaniem, ponieważ na liczebność populacji z pewnością większy wpływ miały 
warunki panujące przed kilku lat, niż oparte na danych z bieżącego roku. W sumie 
w opisie florystycznym i drzewostanowym uwzględniono 244 powierzchnie wokół 
zbiorników wodnych. 

Obliczenia dotyczące miejsc występowania stanowisk rozrodczych płazów do-
konano w oparciu o podział na strefy wysokości (do 950 m n.p.m., od 950 do 1250 m  
n.p.m., od 1250 do 1550 m n.p.m. oraz powyżej 1550 m n.p.m.). Podział na ww. 
strefy ma uzasadnienie ekologiczne, ponieważ wartości te wyznaczają zasięgi głów-
nych gatunków drzew oraz zbiorowisk roślinnych na terenie parku (podstawa Tatr 
Polskich – 950 m n.p.m., regiel dolny, regiel górny, tereny ponad granicą lasu). 

Przy opracowaniu wyników podano liczbę zbiorników wodnych w różnych 
aspektach przestrzennych np. w obwodach ochronnych, na określonym podłożu 
geologicznych, typie siedliskowym lasu, czy strefie klimatyczno – roślinnej. Nie za-
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wsze jednak suma poszczególnych kategorii zaszeregowania będzie odpowiadała 
ogólnej liczbie zbiorników, ponieważ w niektórych przypadkach nie nadano im od-
powiednich atrybutów.

Charakterystyka struktury gatunkowej płazów. W sezonie badawczym trwającym od 
początku maja do końca września 2013 r. stwierdzono występowanie płazów na 
163 stanowiskach rozrodczych. Najliczniejszym gatunkiem była żaba trawna (Rana 
temporaria), którą odnotowano na 132 stanowiskach, a następnie traszka górska 
(Ichthyosaura alpestris)– na 53, traszka karpacka (Lissotriton montandoni) na 26 
oraz kumak górski (Bombina variegata) 9, ropucha szara (Bufo bufo) 8 i salamandra 
plamista (Salamandra salamandra) 5. Udział poszczególnych gatunków w stosunku 
do ogólnej liczby stanowisk zasiedlonych wyniósł odpowiednio – 81,0% dla żaby 
trawnej, 32,5% dla traszki górskiej, 16,6% dla traszki karpackiej, 5,5% dla kumaka 
górskiego, 4,9% dla ropuchy szarej oraz 3,0 dla salamandry plamistej. Udział ga-
tunków kształtuje się na poziomie 56,4% w przypadku żaby trawnej, 22,6% traszki 
górskiej, 11,5% traszki karpackiej, 3,8% kumaka górskiego, 3,4% ropuchy szarej 
oraz 2,1% salamandry plamistej.

Rozmieszczenie stanowisk rozrodczych płazów w aspekcie wysokościowym. W reglu 
dolnym ograniczonym wartościami temperatur rocznych w zakresie od 6°C na wy-
sokości 800 m n.p.m. do 4 °C na wysokości 1250 m n.p.m. zanotowano stanowiska 
rozrodcze 6 gatunków płazów; żaby trawnej, kumaka górskiego, ropuchy szarej, 
salamandry plamistej oraz traszki górskiej i karpackiej. 

W piętrze regla dolnego, gdzie średnia temperatura roczna waha się od 4°C 
na granicy z reglem dolnym do 2 °C przy granicy lasu (1550 m n.p.m.), stwierdzono 
stanowiska rozrodcze 4 gatunków: żaby trawnej, traszki górskiej, traszki karpackiej 
oraz kumaka górskiego. Nie stwierdzono natomiast obecności salamandry plami-
stej oraz ropuchy szarej.

W piętrze subalpejskim (kosodrzewiny) zakres temperatur rocznych wynosi od 
2 °C na granicy z reglem dolnym do 0 °C w strefie granicznej z murawami piętra 
alpejskiego na wysokości około 1800 m n.p.m. Na tej wysokości odnotowana sta-
nowiska rozrodcze jedynie 2 gatunków: żaby trawnej oraz traszki górskiej.

Rozmieszczenie stanowisk rozrodczych płazów w zależności od typów siedliskowych 
lasu. Jednym z najistotniejszych czynników determinujących występowanie roślin  
i zwierząt jest typ siedliskowy lasu. Jest on wyrazem podłoża geologicznego (bez-
pośrednio gleby) oraz klimatu. Na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego wy-
szczególniono 12 typów siedliskowych lasów oraz siedliska nieleśne. Za pomocą 
testu chi kwadrat podjęto próbę odpowiedzi na pytanie o znaczenie typów siedli-
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skowych lasu dla płazów, przyjmując hipotezę zerową o braku różnic. Ze względu 
na konstrukcję testu (potrzeba uwzględnienia większej próby) zestawiono siedli-
ska w trzy grupy; borów mieszanych, lasów mieszanych oraz lasowe. Otrzymana 
wartość statystyki c2 = 13, 49 (p < 0,05; c2 = 5, 991) upoważnia do odrzucenia 
hipotezy o braku związku typu siedliskowego lasu a liczbą stanowisk rozrodczych 
płazów. Płazy najchętniej zasiedlają zbiorniki w obrębie siedlisk LG, mniej chętnie 
LM, a najrzadziej BM.

Wpływ świerka na występowanie płazów na stanowiskach rozrodczych. Jednym z klu-
czowych celów niniejszego raportu jest odpowiedź na pytanie o rolę świerków na 
siedlisku żyznej buczyny karpackiej, dolnoreglowego boru świerkowo-jodłowego, 
karpackiego boru mieszanego świerkowo-jodłowego, olszyny karpackiej oraz gór-
noreglowej świerczyny karpackiej na stopień wykorzystania zbiorników wodnych 
przez płazy. 

W celu przeanalizowania hipotezy zerowej o braku wspomnianego wpływu, 
na wszystkich siedliskach dokonano podziału ilościowości świerka na trzy klasy: do 
5%, od 5% do 50% oraz od 50% do 100%.

Ze względu na charakter danych (zbyt małą liczbę prób) nie wykazano związ-
ku między liczbą stanowisk rozrodczych płazów a udziałem świerka na ww. sie-
dliskach z wyjątkiem buczyn. Dla buczyn wartość uzyskanej statystyki chi kwa-
drat c2 = 12,09 (p < 0,05; c2 = 5,991) pozwala na odrzucenie hipotezy zerowej  
o braku wpływu świerków na liczbę stanowisk rozrodczych. Większa ilość świerków 
nad zbiornikiem wodnym jest odwrotnie proporcjonalna do liczby stanowisk roz-
rodczych płazów.
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Temat projektu
Ocena zasobności 
ekosystemów wodnych na 
obszarze Tatrzańskiego Parku 
Narodowego – etap I

Słowa kluczowe
Tatrzański Park Narodowy, 
przepływ, krzywa 
konsumpcyjna, zasobność, 
odpływ jednostkowy

Termin realizacji
2013 r.

Koszt ogółem
58 100 PLN,  
w tym dotacja z funduszu 
leśnego – 58 100 PLN

Ocena zasobności ekosystemów wodnych na 
obszarze Tatrzańskiego Parku Narodowego – etap I
Mirosław Żelazny, Anna Wolanin – Instytut Geografii i Gospodarki 

Przestrzennej, Uniwersytet Jagielloński
Łukasz Pęksa – Tatrzański Park Narodowy

OPIS PROJEKTU

Celem projektu było:

a) zwiększenie skuteczności działań w zakresie ochrony 
czynnej środowiska wodnego Tatrzańskiego Parku Na-
rodowego przez zbieranie i analizowanie danych do-
tyczących aktualnego stanu środowiska wodnego oraz 
zmian w nim zachodzących; 

b) badanie wielkości poziomu i przepływu wody w wybra-
nych potokach oraz retencyjności wybranych zlewni na 
obszarach leśnych i na obszarach zasilania zbiorników 
wód podziemnych;

c) uzupełnienie powierzchni badawczych (dotychczas 42 
automatyczne posterunki hydrologicznych na całym 
obszarze TPN);

d) prowadzenie szerokiej edukacji ekologicznej poprzez 
udostępnianie informacji z prowadzonych badań w for-
mie okresowych raportów;

e) stworzenie bazy danych wykorzystywanych do innych 
badań prowadzonych na obszarze parku mającej istot-
ne znaczenie przy wszelkich analizach dotyczących 
długofalowych przemian zachodzących w środowisku 
wodnym polskiej części Tatr;

f) uzyskanie rzetelnych informacji, które park będzie 
mógł wykorzystać przy opiniowaniu projektów in-
westorskich realizowanych wokół jego granic (w tym 
obszaru Natura 2000), a związanych z opiniowaniem 
zezwoleń wodno-prawnych np. na czerpanie wody do 
zaśnieżania stoków narciarski.

Badania były prowadzone na całym obszarze Tatrzańskie-
go Parku Narodowego.
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W Tatrach Polskich funkcjonowało 45 stanowisk pomiarowych, gdzie zamon-
towano sondy ciśnieniowe Orpheus Mini z rejestratorami, które mierzyły stan i tem-
peraturę wody. Parametry mierzone były w tempie 15-minutowym, na podstawie 
których obliczono wartość średnią godzinną. Zgodnie z założeniem badań TPN udo-
stępnił średnie godzinne stany wody od 1 września 2012 r. do 31 sierpnia 2013 r.

Do obliczenia natężenia przepływu wykorzystano krzywe konsumpcyjne (krzy-
we natężenia przepływu) przygotowane również w roku 2012. Pomiary prędkości 
przepływu wykonano głównie metodą pośrednią punktową i niekiedy odcinkową. 
Do pomiaru prędkości wody w metodzie młynkowej użyto akustycznego czujnika 
prędkości przepływu wody OTT ADC. W czasie niskich stanów wody w potokach 
o niewielkich przepływach stosowano także metodę wolumetryczną, a podczas 
wezbrań metodę pośrednią, odcinkową, powierzchniową. Pomiar prędkości zmie-
rzono na odcinku pomiędzy dwoma przekrojami za pomocą pływaków, jeśli było 
kilka torów wody w potoku, to zostały one uwzględnione. Wartości współczynnika 
redukcyjnego przy pomiarze prędkości przyjęto zgodnie z instrukcją opracowania 
mapy hydrograficznej Polski (1964, Polska Akademia Nauk, Instytut Geografii, Do-
kumentacja Geograficzna 3, Warszawa, ss. 83, załączniki). Ilość sondowań, liczbę  
i rozmieszczenie pomiarów prędkości wody w pionach hydrometrycznych ze wzglę-
du na górski charakter potoków wykonano metodą zupełną. Natężenie przepływu  
w potokach obliczono metodą rachunkową. W metodzie wolumetrycznej i pływako-
wej pomiary wykonywano kilkakrotnie i obliczano błąd względny. Wykonano zgod-
nie z założeniem badań po 6 pomiarów natężenia przepływu dla każdego z poste-
runków. W niniejszym opracowaniu nie uwzględniono danych ze stawów i studni.

Wartości charakterystyk hydrologicznych zlewni zamkniętych posterunkami 
hydrometrycznymi przedstawiono za pomocą: 

– średnich dobowych stanów wody (H) wyrażonych w cm; 
– średnich miesięcznych przepływów (Q) wyrażonego w dm3·s-1;
– miesięcznych pozycyjnych miar przepływu (Q): kwartyl dolny (Q25%)  

i kwartyl górny (Q75%) wyrażonego w dm3·s-1 oraz międzykwartylowego 
współczynnikiem zmienności (y) wyrażonego w procentach;

– miar odpływu, w tym:
•	 objętości odpływu (V) wyrażonej w m3; 
•	 odpływu jednostkowego (q) wyrażonego w dm3·s-1·km-2; 
•	 wysokość warstwy odpływu (H) wyrażona w mm.

Wszystkie charakterystyki hydrologiczne zostały obliczone na podstawie war-
tości godzinnych. Międzykwartylowy współczynnik zmienności (y) został obliczony 
na podstawie wartości miesięcznych.
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W przypadku wywierzysk i kilku zlewni cząstkowych miary odpływu (q i H) 
podano jedynie dla tych, gdzie są wyznaczone obszary alimentacji. Powierzchnie 
zlewni w większości zaczerpnięto z dostępnej literatury lub niektóre doliczono. 

W czasie badanego roku wysokość warstwy wody była niższa o 273 mm od 
wartości warstwy wody obliczonej z lat 1961–1980, co może świadczyć, że wystąpi-
ło mniejsze nawodnienie Tatr. Pomimo to zasobność ekosystemu wodnego wyrażo-
na wartościami odpływu jednostkowego nie tylko była znaczniej zróżnicowana, lecz 
ich wartości średnie w południowej tzw. krystalicznej części Tatr były bardzo wy-
sokie, czyli > 50 dm3·s-1·km-2 (np. Wyżni Chochołowski Potok q=56,1 dm3·s-1·km-2,  
Pyszniański Potok 59,2 dm3·s-1·km-2, Dolinczański Potok 51,1 dm3·s-1·km-2, Rybi Po-
tok 54,9 dm3·s-1·km-2). Są to wartości wyższe od obliczonych przez A. Dobiję (1981) 
za lata 1966–1970, które wtedy kształtowały się na poziomie od 48 dm3·s-1·km-2  

w Tatrach Wysokich do 37–48 dm3·s-1·km-2 w Tatrach krasowych. Dodatkowo  
w badanym roku odpływ jednostkowy w Tatrach krasowych był wielokrotnie niższy, 
co świadczy o tym, że zróżnicowanie przestrzenne zasobów wodnych jest więk-
sze, niż wynika to z literatury przedmiotu. Zgodnie z oczekiwaniem podobnie jak  
w przypadku wysokości warstwy wody (H) iloraz q odnoszący się do relacji najza-
sobniejszej zlewni do najmniej zasobnej jest identyczny. Warto podkreślić, że szcze-
gółowa analiza zróżnicowania przestrzennego wyraźną astrefowość w zasobach 
wodnych ekosystemu Tatr polegającą na występowaniu niezwykle niskich wartości 
q w części reglowo wierchowej reprezentowanej przez potoki np.: Miętusi Potok  
13,8 dm3·s-1·km-2, Sucha Woda 15,9 dm3·s-1·km-2, Małołącki Potok 16,3 dm3·s-1·km-2, 
Biały Potok 19,8 dm3·s-1·km-2. 

PUBLIKACJE PREZENTUJĄCE WYNIKI PROJEKTU

Gromadzka M., Wolanin A., Żelazny M., Pęksa Ł. 2015. Physical and chemical properties 
of the Goryczkowe and Bystrej Górne vaucluse springs in the Tatra Mountains, Hy-
drology Research, 46(6): 954–968, doi:10.2166/nh.2015.136

Żelazny M., Rajwa-Kuligiewicza A., Bojarczuka A., Pęksa Ł. 2018. Water temperature 
fluctuation patterns in surface waters of the Tatra Mts., Poland, Journal of Hydrolo-
gy, 564: 824–835.
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Temat projektu
Ocena stanu ichtiologicznego 
w wodach płynących 
Tatrzańskiego Parku 
Narodowego

Słowa kluczowe
ichtiofauna, parazytofauna, 
siedliska

Termin realizacji
2014 r.

Koszt ogółem
306 000 PLN,  
w tym dotacja z funduszu 
leśnego – 306 000 PLN

Ocena stanu ichtiologicznego w wodach 
płynących Tatrzańskiego Parku Narodowego
Jacek Kozłowski, Krzysztof Kozłowski – Katedra Biologii i Hodowli Ryb, 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Piotr Dynowski, Anna Źróbek-Sokolnik – Katedra Botaniki i Ochrony 

Przyrody, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Konrad Ocalewicz – Zakład Biologii i Ekologii Morza, Uniwersytet Gdański
Ewa Dzika – Katedra Biologii Medycznej, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski 

w Olsztynie
Izabela Jabłońska-Barna – Katedra Ekologii Stosowanej, Uniwersytet 

Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Maria Dynowska, Anna Biedunkiewicz – Katedra Mykologii, Uniwersytet 

Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Szymon Jusik – Katedra Ekologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet 

Przyrodniczy w Poznaniu
Mirosław Żelazny, Łukasz Jelonkiewicz – Instytut Geografii i Gospodarki 

Przestrzennej, Uniwersytet Jagielloński

OPIS PROJEKTU

Ogólnym celem projektu było poznanie ichtiofauny i siedlisk 
występowania ryb w ciekach przepływających przez Tatrzański 
Park Narodowy. Badania dotyczyły szeregu elementów biotycz-
nych i abiotycznych:

•	 Inwentaryzacja ichtiofauny – struktura gatunkowa, 
rozmieszczenie przestrzenne, zagęszczenie

•	 Określenie siedlisk – opis siedlisk wodnych i lądowych 
w bezpośrednim sąsiedztwie brzegów

•	 Charakterystyka warunków fizyko-chemicznych wody
•	 Charakterystyka mszaków wodnych
•	 Charakterystyka biologii stwierdzonych gatunków ryb 

– wiek i tempo wzrostu, cechy morfometryczne, odży-
wianie się, genetyka, inwentaryzacja i opis tarlisk

•	 Badania mykologiczne ichtiofauny i wód potoków.

Połowy badawcze ryb, pobór prób do oceny jakości 
wody i zebranie danych środowiskowych przeprowadzono  
w dwóch okresach: – letnim, w dniach 24.06.2014, 25.06.2014, 
13.07.2014 i 14.07.2014 – jesiennym, w dniach 09.09.2014, 
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10.09.2013, 11.09.2014, 30.09.2014, 01.10.2014 i od 03.11. do 21. 11. 2014 roku. 
Badania przeprowadzono w następujących potokach: Rybi Potok, Potok Roztoka, 
Białka, Poroniec, Filipczański Potok, Sucha Woda, Małołącki Potok, Strążyński Po-
tok, Biały Potok, Goryczkowy Potok, Bystra, Foluszowy Potok, Kościeliski Potok, 
Chochołowski Potok i Lejowy Potok. Transekty badawcze w liczbie 38 wybiera-
ne były, tak aby inwentaryzacja objęła każdy potok na granicy występowania ryb 
(głowacza i pstrąga), kierując się danymi literaturowymi zasięgu występowania  
i wysokości występowania nad poziomem morza. 

Połowy ryb przeprowadzono zgodnie z przyjętymi metodami, dotyczącymi 
wód płynących z zastosowaniem impulsowego prądu elektrycznego (brodząc pod 
prąd wody na odcinku minimum 100 metrów) przy wykorzystaniu urządzenia IUP 
12. Prace prowadził trzyosobowy zespół, wykorzystując dwa kasarki połowowe.

Złowione ryby, tam, gdzie to było możliwe, zostały oznaczone do gatunku, 
policzone, zmierzone i zważone, a następnie wypuszczone. Część ryb z rodzaju Sal-
mo (albo określanego makroskopowo, jako Salmo) uśmiercono i pobierano z nich 
próby do badań mykologicznych i molekularnych. Następnie ryby zamrażano celem 
pobrania z nich prób do badań wieku i tempa wzrostu, odżywiania, analizy para-
zytofauny. Inwentaryzację tarlisk (obserwacje terenowe terenowa) wraz z dokumen-
tacją, fotograficzną i GIS wykonano wzdłuż 13 cieków wodnych przez okres 19 dni. 
Badania genetyczne ryb z potoków tatrzańskich wykazały, że wszystkie przebadane 
ryby można zakwalifikować jako Salmo trutta, dlatego też w dalszej części opraco-
wania użyto nazewnictwa pstrąg potokowy.

Przyjętą metodą określenia wieku i tempa wzrostu ryb są odczyty z łusek. 
W przypadku pstrągów z analizowanych potoków ta metoda jest nieskuteczna. 
Wynika to z braku wyraźnych okresów szybszego wzrostu ryb w wodzie o stale 
utrzymującej się dość niskiej temperaturze wody, w takim układzie brak jest na 
łusce charakterystycznych skupień sklerytów tworzących pierścienie roczne. Tym 
samym łuski były mało czytelne. Wobec tego zastosowano odczyty z marginaliów, 
tj. promieni twardych płetwy grzbietowej. Jednakże metoda ta pozwala jedynie na 
określenie wieku ryb. Przeprowadzenie odczytów wstecznych, (w celu określenia 
tempa wzrostu) jest obarczone dużym błędem z uwagi na brak wyodrębnionego, 
jak w przypadku łuski, wyraźnego centrum, z którego można by rozpocząć pomiary. 
Tempo wzrostu oszacowano, wyciągając średnią z długości całkowitej ryb w danej 
klasie wieku, jednocześnie określono odchylenie standardowe. 

W przypadku głowacza pręgopłetwego, gatunku objętego ochroną gatunko-
wą, nie pobierano materiału biologicznego do określenia wieku. Złowione ryby 
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poszeregowano na trzy grupy wiekowe: YOY – ryby młodociane w pierwszym roku 
życia (< 50 mm), YUV – ryby niedojrzałe płciowo (50–70 mm) i ADULT – ryby 
dorosłe (instrukcja GIOŚ dla głowacza białopłetwego, gatunku o bardzo zbliżonej 
biologii do głowacza pręgopłetwego).

Odczyt wieku pstrągów wykonany został w oparciu o przekroje twardych pro-
mieni płetwy grzbietowej poszczególnych osobników. Promienie płetw utwardzo-
ne zostały w specjalnym medium (Varidur 20), a następnie pocięte na skrawki  
o grubości 0,05 mm piłą wolnoobrotową (Isomet-Buehler ltd). Uzyskane przekroje 
promieni twardych zostały zatopione w komercyjnym środku do szybkiego przygo-
towywania preparatów mikroskopowych (Entellan) i przeglądane pod lupą binoku-
larową (Nikon SMZ-U).

Analizie molekularnej jądrowego i mitochondrialnego DNA poddano 48 osob-
ników, w tym 7 ryb z Rybiego Potoku, 3 ryby z Potoku Roztoka, 14 ryb z Filipczań-
skiego Potoku, 13 ryb z Suchej Wody, 6 ryb z Lejowego Potoku i 5 ryb z Foluszowe-
go Potoku. DNA służące jako matryca do reakcji PCR wyizolowano z pobranych od 
ryb i zakonserwowanych w alkoholu etylowym próbek przy pomocy komercyjnych 
zestawów do izolacji DNA. 

W okresie letnim (czerwiec) i jesiennym (koniec września) 2014 r. zbadano pa-
razytofaunę 103 pstrągów potokowych Salmo trutta. Ryby o długości (6,5–24,5 cm),  
wadze (3,9–182,5 g) i wieku od 0+ do 5+. Po odłowieniu ryby zamrażano. Sek-
cje parazytologiczne przeprowadzano w laboratorium po uprzednim rozmrożeniu. 
Przy użyciu mikroskopu stereoskopowego przeglądano skórę, skrzela i narządy 
wewnętrzne. Znalezione pasożyty utrwalano w 70% alkoholu (przywry i kolco-
głowy), natomiast nicienie utrwalano alkoholu z dodatkiem 5% gliceryny. W celu 
oznaczenia poszczególnych gatunków pasożytów, przywry i kolcogłowy barwiono  
w karminie ałunowym, odwadniano w szeregu alkoholowym, prześwietlano w olej-
ku goździkowym i zatapiano w balsamie kanadyjskim. Pasożyty oznaczano go ga-
tunku na podstawie kluczy Moravec (2004), Niewiadomska (2003). Zastosowano 
terminologię parazytologiczną według Pojmańskiej (1993).

Skład pokarmu pstrągów określono na podstawie zawartości żołądków 94 osob-
ników. Organizmy wypłukane z żołądków pstrągów segregowano przy użyciu mikro-
skopu stereoskopowego, zliczano i klasyfikowano do możliwie najniższej jednostki sys-
tematycznej przy użyciu mikroskopu stereoskopowego lub świetlnego na podstawie 
ogólnie przyjętych dla poszczególnych jednostek taksonomicznych kluczy. Dominację 
(udział procentowy) poszczególnych taksonów określono jako stosunek liczby osobni-
ków danego taksonu do łącznej liczby zwierząt zidentyfikowanych w pokarmie.
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Na podstawie przeprowadzonych odłowów w wytypowanych ciekach Tatrzań-
skiego Parku Narodowego stwierdzono występowanie trzech gatunków ryb, tj. 
głowacza pręgopłetwego, pstrąga potokowego i pstrąga źródlanego. Ten ostatni 
jest gatunkiem obcym w ichtiofaunie Tatr i całej Polski. Pod względem liczebności  
w analizowanych potokach dominował głowacz pręgopłetwy, stanowił on 80,1% 
złowionych ryb, pstrąg potokowy – 19,5% i najmniej liczny pstrąg źródlany zale-
dwie 0,4%. W trakcie połowów, pstrąga potokowego stwierdzono na 13 stanowi-
skach w 7 ciekach: Rybi Potok, Białka, Potok Roztoka, Filipczański Potok, Sucha 
Woda, Foluszowy Potok i Lejowy Potok (Tab. 1) 

Tabela 1. Liczebność i zagęszczenie pstrąga potokowego

Potok Stanowisko
Liczebność 
(szt.) – lato

Liczebność 
(szt.) – jesień

Zagęszczenie 
(szt./m2) 
 – lato

Zagęszczenie 
(szt./m2) 
 – jesień

Rybi Potok 1 18 8 0,027 0,013

2 7 – 0,004 –

Białka 1 3 – 0,002 –

Potok Roztoka 1 8 2 0,009 0,002

2 6 1 0,005 0,001

Filipczański 
Potok

1 7 10 0,008 0,012

2 9 15 0,008 0,014

3 12 12 0,018 0,018

Sucha Woda 1 11 8 0,012 0,009

2 16 11 0,011 0,008

Foluszowy 
Potok

1 3 4 0,005 0,007

Lejowy Potok 1 – 3 – 0,009

2 – 3 – 0,010

W próbie stwierdzono 7 grup wiekowych. Najliczniej reprezentowane były 
ryby w wieku od 0+ do 3+ w tym najwięcej było osobników trzyletnich (2+) 30 szt.

W trakcie połowów, głowacza pręgopłetwego stwierdzono na 22 stanowi-
skach w 11 ciekach: Białka, Potok Roztoka, Poroniec, Filipczański Potok, Sucha 
Woda, Małołącki Potok, Strążyński Potok, Kościeliski Potok, Chochołowski Potok, 
Lejowy Potok i Biały Potok (Tab. 2). 
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Tabela 2. Liczebność i zagęszczenie głowacza pręgopłetwego na poszczególnych stanowiskach

Potok Stanowisko
Liczebność 
(szt.) – lato

Liczebność 
(szt.) – jesień

Zagęszczenie 
(szt./m2) – 
lato

Zagęszczenie 
(szt./m2) – 
jesień

Białka 1 18 19 0,014 0,038

Potok Roztoka 1 5 4 0,004 0,003

2 5 5 0,001 0,006

Poroniec 1 5 – 0,007

2 – 8 0,023

Filipczański 
Potok

1 19 22 0,022 0,026

2 25 40 0,023 0,036

3 16 26 0,025 0,040

Sucha Woda 1 13 23 0,014 0,026

2 16 34 0,011 0,023

Małołącki 
Potok

1 8 4 0,025 0,012

Strążyński 
Potok

1 10 16 0,029 0,046

2 15 17 0,030 0,034

3 13 18 0,024 0,033

Kościeliski 
Potok

1 – 14 – 0,014

Chochołowski 
Potok

1 5 24 0,007 0,032

2 – 12 – 0,010

3 3 30 0,002 0,021

Lejowy Potok 1 – 6 – 0,017

2 – 42 – 0,120

3 – 43 – 0,143

Biały Potok 1 35 58 0,014 0,193

Liczebność głowacza pręgopłetwego była silnie ujemnie skorelowana z obec-
nością roślin na dnie potoków oraz wysokością miejsca połowu (m n.p.m.). Była 
także silnie dodatnio skorelowana z temperaturą wody.

Liczebność pstrąga potokowego dodatnio korelowała z temperaturą wody 
oraz przeciętnie korelowała z dostępnością kryjówek pstrąga.
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W odcinkach potoków, w których występował głowacz pręgopłetwy, było 
mniej roślin, substrat dna stanowiły kamienie o mniejszych średnicach oraz pa-
nowały wyższe temperatury, w porównaniu do odcinków potoków, w których nie 
stwierdzono tego gatunku ryby. Odcinki charakteryzujące się wyższą liczebnością 
głowacza pręgopłetwego znajdowały się na niższej wysokości niż odcinki potoków 
bez ryb.

W odcinkach potoków, w których występował pstrąg potokowy, było więcej 
kryjówek pstrąga oraz panowała wyższa temperatura wody niż na transektach,  
w których nie zanotowano tego gatunku ryby.

W potokach, w których występowały progi (przeszkody dla ryb), zanotowano 
niższą całkowitą liczbę ryb, w tym niższą liczbę osobników pstrąga potokowego,  
w porównaniu z transektami, w okolicy, których nie stwierdzono progów.

Przeprowadzona jednoczynnikowa analiza wariancji ANOVA oparta na teście 
Kruskalla-Wallisa nie wykazała istotnych statystycznie różnic pomiędzy liczebno-
ścią ryb w odcinkach potoków o zróżnicowanej prędkości nurtu. Możemy zatem 
wnioskować, że szybkość przepływu wody, nie ma wpływu na liczebność ryb  
w badanych potokach.

Przeprowadzona analiza składowych głównych podzieliła górskie potoki na 
2 wyraźne grupy. Do pierwszej należały potoki Goryczkowy, Olczyski, Kościeli-
ski, Małołęcki, Poroniec i Roztoka. Do drugiej należały potoki Sucha Woda, Rybi, 
Chochołowski, Lejowy i Strążyski. W obrębie drugiej wyraźnie zaznaczone zostało 
podobieństwo potoków Sucha Woda oraz Rybi Potok. Potoki Lejowy, Strążyński  
i Kościeliski również zostały zgrupowane razem, co świadczy o ich podobieństwie. 
Analiza PCA ujawniła również wyraźną odrębność pod względem występujących 
ryb potoków Filipczańskiego oraz Białego od reszty badanych rzek.

Na prezentowane wyniki badań niewątpliwy wpływ mają zaistniałe w 2014 
roku, nietypowe warunki pogodowe i hydrologiczne – wysoka woda, wiatrołomy 
i zrywka drewna. W niektórych wypadkach (np. Lejowy Potok) koryto potoków na 
długich odcinkach zostało całkowicie zniszczone przez ciężki sprzęt. Jednocześnie 
otrzymane wyniki badań stanowią doskonałe tło do wszelkich prac monitoringo-
wych. Można je przyjąć za początkowy etap obserwacji sukcesji i być może za po-
czątek monitoringu migracji ichtiofauny do zniszczonych siedlisk.

Spośród 9 zbadanych stanowisk, pasożyty stwierdzono tylko na 4 stanowi-
skach. Fauna pasożytnicza pstrąga potokowego jest uboga i mało zróżnicowana. 
Spośród 103 ryb zbadanych, 16 było zarażonych (15,5%). Ogółem znaleziono  
67 osobników pasożytów reprezentujących tylko 3 gatunki: przywrę Crepidosto-
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mum farionis (Müller, 1780) (Digenea), nicienia Cystidicoloides ephemeridarum (Lin-
stow, 1872) (Nematoda) oraz kolcogłowa Neoechinorhynchus rutili (Müller, 1780) 
(Acanthocephala).

Crepidostomum farionis jest pospolitym pasożytem przewodu pokarmowego 
Salmonidae. Przywry stwierdzono tylko u 2 ryb z potoku Sucha Woda. Ekstensyw-
ność i intensywność zarażenia były niskie (6,25%; 1–5). 
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Temat projektu
Ocena wpływu typów 
siedliskowych lasu oraz 
monokultur świerkowych  
na występowanie płazów na 
terenie  Tatrzańskiego Parku 
Narodowego – etap II

Słowa kluczowe
płazy, TPN, Tatry, monokultury 
świerkowe, typ siedliskowy lasu

Termin realizacji
2014 r.

Koszt ogółem
21 000 PLN,  
w tym dotacja z funduszu 
leśnego – 21 000 PLN

Ocena wpływu typów siedliskowych lasu oraz 
monokultur świerkowych na występowanie 
płazów na terenie  Tatrzańskiego Parku 
Narodowego – etap II
Tomasz Skrzydłowski – Tatrzański Park Narodowy
Bartłomiej Stoch Michna

OPIS PROJEKTU

W roku 2013 przeprowadzono kompleksowy przegląd siedlisk 
rzeczywistego i potencjalnego występowania płazów na te-
renie Tatrzańskiego Parku Narodowego. W wyniku inwenta-
ryzacji skartowano około 300 zbiorników wodnych, opisano 
drzewostan, skład florystyczny oraz przeprowadzono analizę 
chemiczną wody. Aby mieć pełniejszy obraz preferencji siedli-
skowych płazów, zaplanowano ponowny przegląd miejsc ich 
potencjalnego, a zwłaszcza rzeczywistego ich występowania. 
Przegląd ten miał dać odpowiedź na pytanie, czy płazy powra-
cają do tych samych zbiorników, gdyż oferują one optymalne 
warunki życia, czy poszukują bardziej dogodnych miejsc. Zaletą 
dodatkowych badań jest to, że wykluczymy element przypad-
kowości, z jakim należy się liczyć w przypadku inwentaryzacji 
przeprowadzonej w ciągu jednego roku.

Badania przeprowadzono w sezonie wiosenno-letnim  
w 2014 r. Obejmowały one inwentaryzację potencjalnych i rze-
czywistych miejsc występowania płazów w strefie lasów oraz 
piętra subalpejskiego kosodrzewiny na terenie Tatrzańskiego 
Parku Narodowego m.in. w miejscach, wokół których prowadzo-
no spis florystyczny i pobierano próbki wody w 2013 r. Inwen-
taryzacja miejsc występowania stanowisk rozrodczych płazów 
została przeprowadzona w trzech etapach; od 1 do 15 czerwca, 
od 1 do 10 lipca oraz od 20 do 30 lipca. Ideą podziału prac 
na ww. okresy była chęć uchwycenia pojawu poszczególnych 
gatunków płazów o różnych wymaganiach względem ciepłoty 
otoczenia w strefach klimatyczno-roślinnych. Na wzór badań  
z 2013 r. zbiorniki te zostały następnie zaklasyfikowane do natu-
ralnych (rozlewiska, wywierzyska, torfowiska, babrzyska jelenie, 
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młaki oraz stawy) oraz do sztucznych (doły, koleiny). W analizach uwzględniono 
również to, czy są to zbiorniki okresowe, czy stałe. W razie stwierdzenia obecności 
płazów wypełniano karty terenowe, w których notowano gatunek. W przypadku 
żab trawnych podawano również liczbę osobników w trzech stopniach liczebności.

W sezonie badawczym trwającym od końca kwietnia do końca września 2014 r.  
najliczniejszym gatunkiem była żaba trawna Rana temporaria, którą odnotowano 
na 135 stanowiskach, a następnie traszka górska Ichthyosaura alpestris – na 67 
stanowiskach, traszka karpacka Lissotriton montandoni na 32 stanowiskach oraz 
kumak górski Bombina variegata na 4 stanowiskach, ropucha szara Bufo bufo na 
7 stanowiskach i salamandra plamista Salamandra salamandra na 2 stanowiskach. 
Udział poszczególnych gatunków wyniósł odpowiednio – 54,66% dla żaby trawnej, 
27,12% dla traszki górskiej, 12,95% dla traszki karpackiej, 1,62% dla kumaka gór-
skiego, 2,83% dla ropuchy szarej oraz 0,81% dla salamandry plamistej.

Powtórzenie badań pozwoliło ocenić, w jakim stopniu miejsca rozrodu płazów 
są stałe, a na ile jest to zjawisko zmienne. Analizy przeprowadzone na zebranym 
materiale potwierdzają istnienie zależności między występowaniem płazów a wy-
sokością nad poziomem morza oraz jej brakiem, gdy weźmiemy pod uwagę typ 
siedliskowy lasu, podłoże geologiczne itp. Zasadnicze rozbieżności między dwoma 
sezonami badawczymi (2013 i 2014 r.) pojawiają się, gdy chodzi o rozmieszczenie 
przestrzenne. Zdaniem Glandta (1986), ze względu na dużą różnorodność czasową, 
przestrzenną i biologiczną formułowanie ogólnych wniosków dotyczących zjawi-
ska przemieszczania się płazów, a zatem także ich rozmieszczenia (wyboru opty-
malnych miejsc do życia w fazie lądowej i w okresie rozrodu) jest bardzo trudne.  
U traszek (także u innych płazów) zaobserwowano strategię adaptacyjną polegającą 
na wierności względem tych samych zbiorników, gdzie się urodziły (Mullner 2001). 
Wiadomo jednak, że istnieje pewna grupa osobników, która wykazuje zachowania 
oportunistyczne co do wyboru miejsca rozrodu. Dzięki temu zachowaniu gatunki 
te są w stanie kolonizować nowe tereny (Arntzen, Teunis 1993). Przyjmując wspo-
mnianą strategię, jako dominującą u płazów należało się spodziewać, że różnice  
w rozmieszczeniu ich stanowisk rozrodczych na terenie Tatrzańskiego PN z roku 
na rok będą nieznaczne. Tymczasem sytuacja wygląda zgoła odmiennie. Mulnner 
(2001) zauważył, że wspomniana zależność występuje na terenach o stabilnych 
warunkach środowiskowych. W przypadku Tatr mamy do czynienia ze środowiskiem 
bardzo dynamicznym. Chcąc zatem wyjaśnić tak znaczne różnice w rozmieszcze-
niu płazów między dwoma następującymi po sobie okresami badawczymi, należy 
odwołać się do sytuacji o charakterze katastroficznym, które mogły o tym zde-
cydować. Jakkolwiek przyczyny mogą równie dobrze być efektem mechanizmów 
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wewnątrzpopulacyjnych – mała liczba osobników w izolowanych populacjach, nie-
wielka przeżywalność (Joly, Maud 1993, Malmgren 2002).

W sezonie 2013/2014 wystąpiły dwa znaczące zjawiska, które mogły wpły-
nąć na występowanie płazów. W rezultacie największego od 1968 roku kataklizmu 
wiatrołomów na rozległej przestrzeni regli tatrzańskich zmieniło się ukształtowanie 
terenu – zmianie uległo zatem rozmieszczenie mikrosiedlisk. W wyniku powalenia 
kilkudziesięciu tysięcy drzew powstały liczne zagłębienia terenu (u podstawy bryły 
korzeniowej), które wypełniły się wodą. Tak sytuacja mogła teoretycznie spowodo-
wać, że dla wielu płazów, zwłaszcza dla tych, które migrują na większe odległości 
(Brandt 1986), znacznie skrócił się dystans do tradycyjnych miejsc rozrodczych.  
Z tej przyczyny potencjalne stanowiska rozrodcze mogły ulec również rozproszeniu. 
Prace leśne związane z usuwaniem skutków wiatrołomów, prowadzone od zimy do 
końca sierpnia, uniemożliwiły pełną inwentaryzację miejsc występowania płazów. 
Badania nad wpływem skutków wiatru halnego na powstanie nowych stanowisk 
rozrodczych będą kontynuowane w kolejnych latach. Na rozmieszczenie płazów, 
zwłaszcza korzystających z okresowo wysychających kałuż położonych w sąsiedz-
twie drogi wpływ mógł mieć bardzo specyficzny układ pogodowy. Skutkiem cie-
płej i bezśnieżnej zimy były niedobory wody w okresie wczesnowiosennym w wie-
lu miejscach, gdzie płazy przystąpiły do godów w 2013 r. Dobitnym przykładem 
jest stanowisko płazów w kamieniołomie poniżej Drogi Oswalda Balzera, gdzie  
w jednym roku pojawiło się kilka tysięcy traszek górskich i karpackich, a w na-
stępnym nie było ich w ogóle – ze względu na deficyt wody. Dla gatunków, któ-
re przystępują do godów w późniejszym okresie (Juszczyk 1974), duże znaczenia 
miał z pewnością fakt, że od maja do sierpnia wystąpiły bardzo intensywne opady.  
Z jednej strony przyczyniło się to do wielokrotnego zwiększenia liczby dostępnych 
zbiorników wodnych, z drugiej jednak doszło do lokalnych podtopień i powodzi, 
które utrudniały płazom składanie jaj. Na rozmieszczenie płazów wpływ miał 
również czynnik antropogeniczny. Zgodnie z obserwacjami zeszłorocznymi (Skrzy-
dłowski, Stopka 2013) bardzo dużo stanowisk rozrodczych płazów znajdowało się  
w koleinach. Były to głównie stanowiska w Obwodach Ochronnych: Zazadnia, Łysa 
Polana i Kośne Hamry. Jednym z zaleceń zawartych w przygotowanym wówczas 
raporcie (Skrzydłowski, Stopka 2013) dotyczącym ochrony gatunkowej płazów, 
zwłaszcza gatunków z Załącznika II Dyrektywy Siedliskowej Natura 2000, było 
unikanie prowadzenia zrywki po starych zarastających drogach oraz przemyślenie 
potrzeby prowadzenia prac leśnych w okresie rozrodów płazów. Niestety prowa-
dzona wyjątkowo intensywna wycinka drzew doprowadziła do zniszczenia szeregu 
stanowisk i jednocześnie przyczyniła się do zmiany rozmieszczenia miejsc rozrodu 
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płazów. Obserwacje nad zasiedlaniem zbiorników przez płazy wskazują, że nie jest 
uprawnione wyciąganie wniosków o stanie populacji (zagęszczeniu oraz elemen-
tach biologii gatunków) w oparciu o jednoroczny lub dwuletni cykl inwentaryzacji 
płazów (pewnie także innych grup systematycznych zwierząt). Generalne wnioski  
o występowaniu płazów można wysnuwać dopiero po uwzględnieniu badań prowa-
dzonych przez kilku lat z rzędu. O pojawianiu się i rozmieszczeniu płazów decydują 
bowiem nie tylko względy związane z ekologią gatunków (Morrison, Hero 2003), 
ale także z dynamicznymi czynnikami środowiskowymi, które z pozoru mogą nie 
mieć znaczenia (wiatry halne, powodzie, gradacje korników, prace leśne itp.). Trud-
no ustalić, jaki przedział czasowy byłby optymalny do ustalenia, choćby w przybli-
żonym zarysie, wielkości populacji poszczególnych gatunków na danym obszarze. 
W przypadku TPN najlepszym rozwiązaniem byłoby kontynuacja badań herpetolo-
gicznych lub przeanalizowanie 25-letniego ciągu badań Świerada (2003). Pozwoli-
łoby to na określenie cyklu, fluktuacji w zagęszczeniu płazów i wyznaczeniu okresu, 
gdzie mamy do czynienia z powtarzalnością zjawiska tak w ujęciu przestrzennym, 
jak i czasowym. Dopiero na podstawie kilkuletnich obserwacji, gdzie uwzględnio-
ne są podstawowe zmienne, można pokusić się o sporządzone wskaźników, które 
pozwolą ocenić faktyczny stan populacji, ewentualnie poznać ich cykl rozwojowy. 
Badania nad płazami TPN mogą mieć praktyczne zastosowanie w kontekście przy-
gotowywanych planów ochrony przez firmy zewnętrzne. Firmy te prowadzą na ogół 
obserwacje w krótkim okresie czasu, obejmującym niekiedy dwa sezony rozrodcze. 
Tymczasem ocena stanu populacji płazów, określanie stopnia i wskazywanie na 
główne czynniki zagrażające ich istnieniu oraz planowanie na tej podstawie metod 
zapobiegawczych jest zupełnie nieuprawnione.

357



Tatrzański Park Narodowy

Temat projektu
Ocena wpływu zwierzyny 
płowej na odnowienia naturalne 
na terenie Tatrzańskiego Parku 
Narodowego

Słowa kluczowe
jelenie, Tatrzański Park 
Narodowy, Tatry, zgryzanie, 
spałowanie, odnowienia 
naturalne, jodła

Termin realizacji
2014 r.

Koszt ogółem
145 110 PLN,  
w tym dotacja z funduszu 
leśnego – 145 110 PLN

Ocena wpływu zwierzyny płowej na odnowienia 
naturalne na terenie Tatrzańskiego  
Parku Narodowego
Tomasz Skrzydłowski – Tatrzański Park Narodowy

OPIS PROJEKTU

Celem niniejszej pracy jest analiza przestrzenna oraz ocena wiel-
kości szkód wyrządzanych przez zwierzynę płową w odnowieniu 
lasów dolnoreglowych Tatrzańskiego Parku Narodowego w za-
leżności od struktury gatunkowej drzewostanów, oraz odnowień 
naturalnych.

Badania przeprowadzono w okresie od 15 lipca do 30 wrze-
śnia 2014 roku. Termin pomiarów został ustalony ze względu 
na specyfikę wzrostu na wysokość jodły. W połowie lipca jodła 
przestaje przyrastać, co daje podstawę do wykonania pomiarów 
wysokości nalotów i podrostów na wszystkich powierzchniach. 
Pomiar wykonano na 400 powierzchniach kołowych w 10 lo-
kalizacjach w strefie regla dolnego na terenie Tatr Wysokich  
(OO Zazadnia) i Tatr Zachodnich (Wspólnota 8 Uprawnionych 
Wsi z siedzibą w Witowie) na siedliskach LG, LM, BMG, w ujęciu 
fitosocjologicznych na siedliskach Abieti-Piccetum montanum, 
Galio rotudifolii-Piceetum oraz Dentario-glandulosae Fagetum. 
Podstawowym kryterium wyboru drzewostanów był udział od-
nowień naturalnych jodły określony na podstawie planu urzą-
dzania z 2005 roku oraz lustracja terenowa. Odnowienia jodły 
są intensywnie zgryzane i spałowane przez zwierzynę płową,  
w związku z tym mogą być traktowane jako wskaźnik presji jele-
niowatych na odnowienia naturalne w ogóle.

W obrębie każdej lokalizacji wyznaczono 40 (na siatce kwa-
dratu o bokach 20 x 20 m) powierzchni kołowych, na których 
dokonywano pomiarów. Powierzchnie kołowe mają średnicę  
5 metrów, w obrębie których wykonano pomiar wysokości drzew 
wyższych niż 20 cm, a także ocenę presji zwierzyny płowej 
uwzględniając stopień zgryzienia pędów bocznych w odstop-
niowaniu 20-procentowym, zgryzienie pędu wierzchołkowego, 
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obecność pędu zastępczego oraz obecność spał. W obrębie każdej powierzchni 
kołowej wyznaczono mniejsze powierzchnie o średnicy 2 metrów, gdzie pomia-
rem były objęte drzewa we wszystkich klasach wysokości (nalot i podrost). Wyso-
kość 20 cm została uznana za graniczną, ponieważ jest to granica między nalotem  
a podrostem. Z obserwacji prowadzonych w Tatrzańskim Parku Narodowym wynika 
również, że jest to wysokość uzasadniona ekologicznie, ponieważ powyżej 20 cm 
presja jeleniowatych na odnowienia naturalne jodły wyraźnie wzrasta.

Z analiza danych odnoszących się do uszkodzeń powodowanych przez zwie-
rzynę płową wynika, że skala zjawiska zarówno w Tatrach Zachodnich, jak i w Ta-
trach Wysokich jest bardzo zbliżona. Szczególnie dotkliwe dla odnowień natural-
nych jodły, bo głównie ten gatunek podlega presji jeleniowatych, jest zgryzienie 
wierzchołka i powodowanie spał. W tym pierwszym przypadku na większości po-
wierzchni udział odnowień uszkodzonych wahał się od 23 do 40%. Wprawdzie na 
powierzchni Zazadnia 1 odsetek drzewek ze zgryzionym wierzchołkiem jest bardzo 
niski, ale wynika to z faktu, że odnowienia na tej powierzchni są na ogół niskie. 
Jeśli weźmiemy pod uwagę jodły wyższe od 80 cm, to się okazuje, że presja na 
odnowienia w tym miejscu jest bardzo wysoka. Na komentarz zasługuje z kolei wy-
nik z powierzchni Chochołowska 4, ze względu na niski udział jodeł ze zgryzionym 
wierzchołkiem. Jest to powierzchnia znajdującą się na zboczu o dużym nachyleniu 
tuż nad asfaltową drogą biegnącą dnem Doliny Chochołowskiej. Z tropów pozo-
stawionych przez jelenie można wywnioskować, że drzewostan ten traktowany jest 
jedynie jako miejsce przemieszczania się. Jelenie rzadko w tym miejscu żerują. Prze-
szkodą jest orografia terenu, ale pewnie również to, że kilkadziesiąt metrów niżej 
jest znaczny ruch pieszy oraz pojazdów. Największe uszkodzenia wierzchołka zano-
towano z kolei na powierzchniach Chochołowska 2 oraz Zazadnia 3. Jako główną 
przyczynę należy podać fakt, że w obu przypadkach są to miejsca, gdzie pokrywa 
śnieżna jest na ogół cieńsza niż w innych drzewostanach. Na powierzchni w Dolinie 
Chochołowskiej mała grubość pokrywy śnieżnej jest efektem dużego zwarcia drze-
wostanu, natomiast Zazadnia 3 położona jest na stoku o południowej ekspozycji, 
co również nie sprzyja akumulacji śniegu. Wyjaśnienie te są również poparte obser-
wacjami zagęszczenia odchodów. Uszkodzenia w postaci spał w obu częściach Tatr 
są wprawdzie podobne, ale stopień uszkodzeń na poszczególnych powierzchniach 
bardziej różnił się między sobą, niż miało to miejsce w przypadku zgryzania pędu 
wierzchołkowego. Najbardziej dotkliwe uszkodzenia zanotowano na powierzchni 
Chochołowska 3 oraz podobnie jak przy zgryzaniu wierzchołków, Zazadnia 3. Duże 
uszkodzenia pędów jodeł (także spał) w drzewostanie Chochołowska 3 można sta-
rać się wyjaśnić jedynie położeniem. Jest to powierzchnia otoczona młodnikami, 
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a przez to dająca poczucie bezpieczeństwa. Poza tym jest wyraźnie osłonięta od 
zimowych wiatrów, choć trzeba przyznać, że utrzymuje się na niej dość gruba po-
krywa śnieżna. 

Analizując uzyskane wyniki w kontekście typów drzewostanów, należy 
stwierdzić, że na skalę zjawiska uszkodzeń nie ma wpływu struktura i budowa 
drzewostanów. Pewne znaczenie może mieć jedynie duże zwarcie, które nie 
sprzyja akumulacji śniegu, czynnika, który wpływa bardzo ograniczająco na 
przemieszczanie się zwierzyny płowej.
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Temat projektu
Ocena zasobności 
ekosystemów wodnych na 
obszarze Tatrzańskiego Parku 
Narodowego – etap II

Słowa kluczowe
Tatrzański Park Narodowy, 
przepływ, krzywa 
konsumpcyjna, zasobność, 
odpływ jednostkowy

Termin realizacji
2014 r.

Koszt ogółem
27 800 PLN,  
w tym dotacja z funduszu 
leśnego – 27 800 PLN

Ocena zasobności ekosystemów wodnych  
na obszarze Tatrzańskiego Parku Narodowego  
– etap II
Mirosław Żelazny, Anna Wolanin – Instytut Geografii i Gospodarki 

Przestrzennej, Uniwersytet Jagielloński
Łukasz Pęksa – Tatrzański Park Narodowy

OPIS PROJEKTU

Celem projektu było:

a) uszczegółowienie krzywych konsumpcyjnych wykona-
nych w ramach I etapu;

b) zwiększenie skuteczności działań w zakresie ochrony 
czynnej środowiska wodnego Tatrzańskiego Parku Na-
rodowego przez zbieranie i analizowanie danych do-
tyczących aktualnego stanu środowiska wodnego oraz 
zmian w nim zachodzących; 

c) badanie wielkości poziomu i przepływu wody w wybra-
nych potokach oraz retencyjności wybranych zlewni na 
obszarach leśnych i na obszarach zasilania zbiorników 
wód podziemnych;

d) prowadzenie szerokiej edukacji ekologicznej poprzez 
udostępnianie informacji z prowadzonych badań w for-
mie okresowych raportów;

e) stworzenie bazy danych wykorzystywanych do innych 
badań prowadzonych na obszarze parku mającej istot-
ne znaczenie przy wszelkich analizach dotyczących 
długofalowych przemian zachodzących w środowisku 
wodnym polskiej części Tatr;

f) uzyskanie rzetelnych informacji, które park będzie 
mógł wykorzystać przy opiniowaniu projektów in-
westorskich realizowanych wokół jego granic (w tym 
obszaru Natura 2000), a związanych z opiniowaniem 
zezwoleń wodno-prawnych np. na czerpanie wody do 
zaśnieżania stoków narciarski.

Badania były prowadzone na całym obszarze Tatrzańskie-
go Parku Narodowego.
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W Tatrach Polskich funkcjonowało 45 stanowisk pomiarowych, gdzie zamon-
towano sondy ciśnieniowe Orpheus Mini z rejestratorami, które mierzyły stan i tem-
peraturę wody. Parametry były mierzone w tempie 15-minutowym, a na ich pod-
stawie obliczono średnią wartość godzinną. Zgodnie z założeniem badań TPN udo-
stępnił średnie godzinne stany wody od 1 września 2013 r. do 30 września 2014 r.

Do obliczenia przepływu wykorzystano krzywe konsumcyjne (krzywe natę-
żenia przepływu) przygotowane również w latach 2012 i 2013. Pomiary prędkości 
przepływu wykonano głównie metodą pośrednią punktową i niekiedy odcinko-
wą. Młynkiem hydrometrycznym zmierzono prędkość strumienia wody, używając 
akustycznego czujnika prędkości wody OTT ADC. W czasie niskich stanów wody  
w potokach o niewielkich przepływach stosowano także metodę wolumetryczną,  
a podczas wezbrań metodę pośrednią, odcinkową, powierzchniową. Pomiar pręd-
kości zmierzono na odcinku pomiędzy dwoma przekrojami za pomocą pływaków, 
jeśli było kilka torów wody w potoku, to zostały one uwzględnione. Wartości 
współczynnika redukcyjnego przy pomiarze prędkości przyjęto zgodnie z instruk-
cją opracowania mapy hydrograficznej Polski (1964, Polska Akademia Nauk, Insty-
tut Geografii, Dokumentacja Geograficzna 3, Warszawa, ss. 83, załączniki). Liczbę 
sondowań koryta i rozmieszczenie pomiarów prędkości wody w pionach hydrome-
trycznych ze względu na górski charakter potoków wykonano metodą zupełną. 
Natężenie przepływu wody w potokach w metodzie punktowe obliczono metodą 
rachunkową. W metodzie wolumetrycznej i pływakowej pomiary wykonywano kil-
kakrotnie. W każdym stanowisku pomiarowym wykonano zgodnie z założeniem 
projektu po 6 pomiarów natężenia przepływu dla każdego z posterunków. Pomiary 
natężenia przepływu prowadzono od września 2013 r. do września 2014 r. W opra-
cowaniu nie uwzględniono danych ze stawów i studni. Znaczące wezbranie, które 
wystąpiło w maju 2014 r., zmieniło geometrię wielu odcinków koryt potoków oraz 
zniszczyło kilkanaście posterunków monitoringowych, niekiedy zostały uszkodzo-
ne czujniki. Na stanowiskach tych nastąpiła nawet kilkumiesięczna utrata danych.  
W tych przypadkach stany wody pozyskano stosując metodę związku wodowska-
zów. Wysokie krótkotrwałe stany wody uniemożliwiły punktowy pomiar przepływu, 
jednakże zarejestrowane maksymalne stany wody umożliwią wykonanie obliczeń 
przepływów na podstawie obliczeń hydraulicznych. Prowadzony monitoring hydro-
logiczny umożliwił wykonanie w wybranych posterunkach wodowskazowych po-
miar przepływu metodą odcinkową. 

Wartości charakterystyk hydrologicznych zlewni zamkniętych posterunkami 
hydrometrycznymi przedstawiono za pomocą:

– średnich dobowych stanów wody (H) wyrażonych w cm;
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– średnich miesięcznych przepływów (Q) wyrażonych w dm3·s-1;
– miesięcznych pozycyjnych miar przepływu (Q): kwartyl dolny (Q25%)  

i kwartyl górny (Q75%) wyrażonego w dm3·s-1 oraz międzykwartylowego 
współczynnikiem zmienności (y) wyrażonego w procentach;

– miar odpływu, w tym:
•	 objętości odpływu (V) wyrażonej w m3;
•	 odpływu jednostkowego (q) wyrażonego w dm3·s-1·km-2;
•	 wysokości warstwy odpływu (H) wyrażonej w mm.

W czasie roku wysokość warstwy wody (H) była wyższa o 124 mm od wartości 
warstwy wody obliczonej z lat 1961–1980, co może świadczyć, że rok charaktery-
zował się wyższym średnim nawodnieniem masywu Tatr. Zasobność ekosystemu 
wodnego Tatr Polskich wyrażona odpływem jednostkowym (q) była wyższa od 
wartości obliczonych w lata 1966–1970. Wówczas odpływ jednostkowy (q) kształ-
tował się na poziomie od 48 dm3·s-1·km-2 w Tatrach Wysokich do 37–48 dm3·s-1·km-2  
w Tatrach krasowych. W monitorowanym czasie średnia wartość była nieco wyższa 
(q=49,0 dm3·s-1·km-2), jednakże w odniesieniu do Tatr Zachodnich średnie q było 
zdecydowanie wyższe (np.: Olczyski Potok q=110 dm3·s-1·km-2). Tak więc w warun-
kach znacznego nawodnienia masywu tatrzańskiego zlewnie, gdzie znajdują się 
systemy wywierzyskowe odwadniane przez wywierzyska, są zasobniejsze w wodę. 
Warto podkreślić, że szczegółowa analiza zróżnicowania przestrzennego różnych 
wskaźników (np.: H, q) wykazuje astrefowość zasobów wodnych ekosystemu Tatr. 
Niskie wartości q występują w zlewniach odwadniających część reglowo-wierchową 
Tatr Polskich reprezentowanej przez potoki np.: Małołącki Potok q=21,4 dm3·s-1·km-2,  
Sucha Woda q=24,4 dm3·s-1·km-2, Lejowy Potok q=28,0 dm3·s-1·km-2, Biały Potok 
q=33,4 dm3·s-1·km-2 a wysokie w zlewniach odwadniających w tzw. część krystalicz-
na Tatr (np. Pyszniański Potok q=67,8 dm3·s-1·km-2) oraz w zlewniach, gdzie wystę-
pują wywierzyska (np. Chochołowskie Wywierzysko q=102,6 dm3·s-1·km-2).

PUBLIKACJE PREZENTUJĄCE WYNIKI PROJEKTU

Gromadzka M., Wolanin A., Żelazny M., Pęksa Ł. 2015. Physical and chemical properties 
of the Goryczkowe and Bystrej Górne vaucluse springs in the Tatra Mountains, Hy-
drology Research, 46(6): 954–968, doi:10.2166/nh.2015.136.

Żelazny M., Rajwa-Kuligiewicza A., Bojarczuka A., Pęksa Ł. 2018. Water temperature 
fluctuation patterns in surface waters of the Tatra Mts., Poland, Journal of Hydrolo-
gy, 564: 824–835.
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Temat projektu
Ochrona ssaków pilchowatych 
Gliridae w Tatrzańskim Parku 
Narodowym

Słowa kluczowe
popielicowate Gliridae, 
orzesznica leszczynowa 
Muscardinus avellanarius, 
rozmieszczenie populacji, 
Tatrzański Park Narodowy

Termin realizacji
2014 r., 2016 r.

Koszt ogółem
102 050 PLN,  
w tym dotacja z funduszu 
leśnego – 102 050 PLN

Ochrona ssaków pilchowatych Gliridae  
w Tatrzańskim Parku Narodowym
Jan Cichocki, Agnieszka Ważna – Katedra Zoologii, Uniwersytet 

Zielonogórski

OPIS PROJEKTU

Orzesznica leszczynowa jest najczęściej stwierdzanym ssakiem 
pilchowatym w Tatrach. Występuje zarówno w lasach regla 
dolnego, w reglu górnym, jak również powyżej górnej granicy 
lasu. Struktura gatunkowa tatrzańskich lasów odbiega od opty-
malnych wymogów siedliskowych gatunku. Celem badań było 
określenie preferencji siedliskowych orzesznic w warunkach wy-
sokogórskich oraz określenie, jakie biotopy są dla nich najatrak-
cyjniejsze.

Badania prowadzone były na obszarze Tatrzańskiego Parku 
Narodowego. Tatry są najwyższym masywem górskim w Karpa-
tach. Wyraźnie wyodrębniają się z otoczenia, chociaż długość 
pasma sięga niespełna 57 km długości i 18 km szerokości. Wy-
sokość nad poziomem morza zmienia się od około 900 metrów 
u podnóża do 2499 metrów na Rysach, najwyższym szczycie 
polskich Tatr. Polskie i słowackie Tatry chronione są jako park 
narodowy, a także jako bilateralny Rezerwat Biosfery UNESCO. 
Tatrzański Park Narodowy obejmuje polską część Tatr Wysokich 
oraz Zachodnich wraz z przedpolem na powierzchni 21 164 ha. 
Tatry posiadają cechy krajobrazu alpejskiego z piętrowym ukła-
dem roślinności: regiel dolny (do 1200 m n.p.m.), regiel gór-
ny (1200–1550 m n.p.m.), piętro kosodrzewiny (1550–1800 m 
n.p.m.), piętro alpejskie (1800–2250 m n.p.m.), piętro subniwal-
ne (powyżej 2250 m n.p.m.).

Badania monitoringowe prowadzono na 10 powierzch-
niach zlokalizowanych w różnych rejonach Tatrzańskiego Parku 
Narodowego: Dolina Rybiego Potoku, Dolina Filipka, Dolina 
Gąsienicowa, Dolina Strążyska, Dolina Kościeliska. Powierzchnie 
zlokalizowane były w różnorodnych siedliskach: buczyny, bory 
świerkowe w reglu dolnym, bory świerkowe w reglu górnym, 
wiatrołomy, zarośla kosodrzewiny. Wybór powierzchni do moni-

364



Tatrzański Park Narodowy

toringu podyktowany był siedliskiem oraz technicznymi możliwościami prowadze-
nia regularnych kontroli. Na każdej powierzchni powieszonych zostało 30 budek 
dedykowanych dla pilchów. Odległość pomiędzy budkami wynosi około 20 me-
trów. Budki typu B, dla pilchów mają standardowy kształt dla tej grupy ssaków. 
Budki powieszono na drzewach na wysokości 2–5 metrów, jedynie w kosówce 
oraz w maliniskach zostały powieszone niżej, na gałęziach lub słupkach. Ponadto  
w 2016 roku zostały uzupełnione na powierzchniach budki, które zostały zniszczo-
ne działaniem warunków atmosferycznych.

Obserwacje zasiedlania budek przez orzesznice prowadzono w 2014 i 2016 
roku od maja do października. Zasiedlanie budek określano na podstawie obecno-
ści orzesznic lub ich gniazd.

Obserwacje prowadzone w Tatrzańskim Parku Narodowym wskazują, że  
w 2016 roku orzesznice zasiedlały 19% budek monitoringowych na 10 powierzch-
niach próbnych. W pierwszym roku budki były zasiedlane w niewielkim stopniu. 
W 2014 roku orzesznice odnotowano na trzech powierzchniach: w wiatrołomie  
w Dolinie Rybiego Potoku oraz w wiatrołomie i na powierzchni borowej w rejonie 
Zazadniej.

Porównanie zasiedlania budek dla pilchowatych wskazuje, że orzesznica lesz-
czynowa wykazuje na obszarach górskich preferencje w stosunku do środowiska. 
Gatunek najliczniej stwierdzany był w wiatrołomach, często z licznymi fragmentami 
drzew zniszczonych po gradacji kornika drukarza Ips typographus. Siedliska te cha-
rakteryzują się rozbudowanym podszytem z licznymi maliniskami Rubus sp., jarzę-
bem pospolitym Sorbus aucuparia, wierzbówką kiprzycą Epilobium angustifolium 
oraz podrostem świerkowym Picea abies. W stosunku do tego siedliska orzesznica 
wykazuje preferencje. Siedliskiem obojętnym dla gatunku, które nie jest prefero-
wane, ale również nieunikane są buczyny. Negatywna selektywność została wy-
kazana w stosunku do przeważających w drzewostanie TPN borów świerkowych  
i kosodrzewiny Pinus mugo. W zaroślach kosówki orzesznice stwierdzane były jedy-
nie na obrzeżach płatów lub w miejscach, gdzie płaty nie tworzyły zwartej pokry-
wy. Różnice w stopniu zasiedlania budek przy porównaniu wiatrołomów z borami 
świerkowymi i buczynami są istotne statystycznie. Istotne statystycznie różnice od-
notowano również pomiędzy borami świerkowymi i buczynami.

Procentowy udział zasiedlanych budek wskazuje, że orzesznica jest liczniejsza 
w rejonach niżej położonych, niezależnie od typu siedliska, poza piętrem kosodrze-
winy, które obejmuje obszar powyżej 1550 m n.p.m. Powyżej górnej granicy lasu 
wykazywana jest najrzadziej.
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Obecność orzesznic na powierzchniach monitoringowych stwierdzana była 
najczęściej na podstawie obecności charakterystycznych gniazd w budkach. Ob-
serwowano również zwierzęta. W rejonie Zazadniej na powierzchni z wiatrołomem 
jednorazowo stwierdzono do 13 osobników (na 19 zajętych budek). 

PUBLIKACJE PREZENTUJĄCE WYNIKI PROJEKTU

Cichocki J., Ważna A., Mierczak Z., Zwijacz-Kozica T. 2018. Nowe stanowiska orzesznicy 
leszczynowej Muscardinus avellanarius w Tatrach Zachodnich. Kulon 23, 165–175.
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Temat projektu
Określenie wpływu ruchu 
turystycznego oraz zmian 
zachodzących w drzewostanach 
na obszarze Tatrzańskiego Parku 
Narodowego na liczebność  
i rozmieszczenie ptaków

Słowa kluczowe
awifauna lęgowa, las w fazie 
rozpadu, wiatrołom, gradacja 
kambio- i ksylofagów

Termin realizacji
2015 r.

Koszt ogółem
24 550 PLN,  
w tym dotacja z funduszu 
leśnego – 24 550 PLN

Określenie wpływu ruchu turystycznego  
oraz zmian zachodzących w drzewostanach  
na obszarze Tatrzańskiego Parku Narodowego  
na liczebność i rozmieszczenie ptaków
Maksym Pięta, Bogusław Binkiewicz – Ogród Botaniczny, Instytut 

Botaniki, Uniwersytet Jagielloński

OPIS PROJEKTU

Celem badań była inwentaryzacja miejsc występowania po-
szczególnych gatunków ptaków, dokonanie analizy wpływu ru-
chu turystycznego na stan awifauny, określenie wpływu sposo-
bów zagospodarowania lasu na liczebność i strukturę gatunko-
wą ptaków, a także ocena roli kornika drukarza i wiatru halnego 
w przekształcaniu warunków dla ptaków w drzewostanach.

Badania związane z ustaleniem wpływu ruchu turystycz-
nego na awifaunę realizowano na 5 transektach obejmujących 
kluczowe szlaki turystyczne w polskich Tatrach: Dolina Rybiego 
Potoku, Dolina Suchej Wody, Dolina Małej Łąki, Dolina Koście-
liska, Dolina Chochołowska oraz w otoczeniu 5 schronisk tury-
stycznych: nad Morskim Okiem, na Hali Gąsienicowej, na Hali 
Kondratowej oraz w dolinach: Kościeliskiej i Chochołowskiej. 
Badania dotyczące oddziaływania wiatru halnego i kornika dru-
karza na ptaki, a także wpływu zagospodarowania lasu oraz 
oceny wartości form krajobrazu oparto na obserwacjach w ob-
rębie sieci 30 stałych powierzchni próbnych, rozmieszczonych 
równomiernie na terenie całego Tatrzańskiego Parku Narodo-
wego i obejmujących łącznie 35 ha powierzchni.

W 2015 roku, wzdłuż wytypowanych do badań szlaków tu-
rystycznych w Tatrzańskim Parku Narodowym odnotowano 42 
gatunki ptaków, większość z nich zaliczono do kategorii lęgo-
wych. W poszczególnych dolinach stwierdzono podobną liczbę 
gatunków: maksymalnie 27 gatunków w Dolinie Kościeliskiej, 
minimalnie 18 gatunków w Dolinie Małej Łąki. Najbogatszy ze-
spół ptaków lęgowych osiągający także jedno z najwyższych za-
gęszczeń (22 gatunki, 21,6 par/10 ha) stwierdzono w Dolinie Ry-
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biego Potoku, natomiast najuboższy (18 gatunków, zagęszczenie 14,9 pary/10 ha)  
w Dolinie Małej Łąki. Bardzo podobne zagęszczenia zespołu ptaków lęgowych cha-
rakteryzują Dolinę Kościeliską i Chochołowską (odpowiednio 18,3 i 19,7 par/10 ha),  
natomiast najwyższe zagęszczenia stwierdzono w Dolinie Suchej Wody – 26,7 
pary/10 ha. Gatunkami o dużej frekwencji i osiągającymi stosunkowo wysokie li-
czebności są kapturka, rudzik, strzyżyk oraz zięba, nieco niższe liczebności osiągają 
gil, kos, pierwiosnek, sosnówka i śpiewak. Na pojedynczych stanowiskach stwier-
dzono pokląskwę (Siwa Polana w Dolinie Chochołowskiej), sóweczkę (Dolina Suchej 
Wody) oraz świergotka drzewnego (Wielka Polana Małołącka). Warte odnotowa-
nia jest także stwierdzenie śpiewających samców dziwonii, w dolnych, odlesionych 
obecnie odcinkach dolin: Kościeliskiej i Chochołowskiej.

W trakcie prowadzonych obserwacji w sąsiedztwie wytypowanych schronisk 
turystycznych stwierdzono obecność 31 gatunków ptaków, najwięcej, 17 gatunków 
w otoczeniu schroniska na Hali Kondratowej, najmniej, 12 gatunków w sąsiedztwie 
schroniska Murowaniec na Hali Gąsienicowej. 

Liczebność zespołu ptaków lęgowych była podobna na poszczególnych stano-
wiskach (od 10 koło Murowańca do 15 na Hali Kondratowej), podobnie zbliżone 
były zagęszczenia (od 18 par/10 ha koło schroniska w Dolinie Chochołowskiej do 
25,5 pary/10 ha przy schronisku nad Morskim Okiem). Najwyższą frekwencję – 
100% – osiągnęły czyż, pierwiosnek oraz zięba, ten ostatni gatunek był również 
najliczniejszy. Na pojedynczych stanowiskach w sąsiedztwie schronisk odnotowano 
sóweczkę i derkacza (oba gatunki na Hali Kondratowej). Interesujący jest fakt, że 
niektóre gatunki wykorzystują schroniska i budynki gospodarcze w ich sąsiedztwie, 
jako miejsce śpiewu (np. pleszka na Murowańcu) czy nawet gniazdowania (kop-
ciuszki na Hali Kondratowej i w Dolinie Chochołowskiej).

Na powierzchniach próbnych, zaklasyfikowanych jako powstałe w wyniku gra-
dacji kornika drukarza stwierdzono 27 gatunków ptaków lęgowych. W odniesieniu 
do poszczególnych powierzchni liczba stwierdzonych gatunków wahała się w zakre-
sie od 5 do 12 a łączna liczba par od 8 do 19. Gatunkami o najwyższej frekwencji 
były strzyżyk oraz zięba, a dość często notowane (powyżej 50% powierzchni) były 
także: kapturka, pierwiosnek, rudzik i sosnówka. Na uwagę zasługują stwierdzenia 
dzięcioła trójpalczastego (2 terytoria obejmujące powierzchnie: Wanta oraz Pod 
Igłą) i sóweczki (Dolina Suchej Wody), dla których rozpadające się drzewostany 
świerkowe, tzw. gniazda kornikowe, stanowią optymalne tereny lęgowe i żerowi-
skowe. Wśród zespołu ptaków lęgowych stwierdzono wyłącznie gatunki związane  
z lasami, brak gatunków siedlisk otwartych i zaroślowych.
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Na powierzchniach, gdzie drzewostan został powalony przez wiatrołomy, 
stwierdzono gniazdowanie 28 gatunków ptaków. W odniesieniu do poszczególnych 
powierzchni próbnych liczba gniazdujących gatunków zawierała się w zakresie od 
1 do 10, a liczba par lęgowych od 4 do 18. Największą różnorodnością gatunkową 
cechowały się najstarsze wiatrołomy z 1968 roku (średnio 8 gatunków lęgowych na 
powierzchni) a najmniejszą najnowsze, z 2013 roku (średnio 6,1 gatunku lęgowego 
na powierzchni), podobny rozkład wykazuje także liczba par lęgowych (średnie dla 
wiatrołomów z lat 1968, 2002 i 2013 wynoszą odpowiednio: 14, 13,33 oraz 10, 
61 par/powierzchnię). Gatunkami o najwyższej frekwencji były: kapturka, pierwio-
snek, rudzik, strzyżyk oraz zięba, przy czym pierwiosnek, rudzik oraz zięba wystę-
pują częściej na wiatrołomach starszych (z lat 1968 i 2002), natomiast strzyżyk na 
wiatrołomach najnowszych (z 2013 roku) i jest jedynym gatunkiem, który w tym 
środowisku wykazuje frekwencję na poziomie 100%. W zespole ptaków lęgowych 
zdecydowanie dominują gatunki siedlisk leśnych, ale stwierdzono także gatunki 
zaroślowe: cierniówkę oraz piegżę. Na uwagę zasługuje również muchołówka mała, 
odnotowana w powalonej buczynie karpackiej (Grześkówki).

PUBLIKACJE PREZENTUJĄCE WYNIKI PROJEKTU

Pięta M., Pięta G., Binkiewicz B. 2016. Zespoły ptaków lęgowych gniazd kornikowych 
i wiatrołomów w Tatrzańskim Parku Narodowym. Chrońmy Przyr. Ojcz. 72(3):  
184–195.
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Temat projektu
Weryfikacja pochodzenia 
drzewiastych form kosodrzewiny 
na terenie Tatrzańskiego Parku 
Narodowego za pomocą analiz 
genetycznych

Słowa kluczowe
Pinus × rhaetica, DNA markers, 
SSAP, genetic similarity

Termin realizacji
2015 r.

Koszt ogółem
83 000 PLN,  
w tym dotacja z funduszu 
leśnego – 83 000 PLN

Weryfikacja pochodzenia drzewiastych form 
kosodrzewiny na terenie Tatrzańskiego Parku 
Narodowego za pomocą analiz genetycznych
Kornelia Polok – Centre for Evolution, Genomics and Bioinformatics, 

Hannover; Samodzielny Zakład Genetyki i Biotechnologii, Uniwersytet 
Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Roman Zieliński – Samodzielny Zakład Genetyki i Biotechnologii, 
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

OPIS PROJEKTU

Celem badania była weryfikacja pochodzenia drzewiastych form 
kosodrzewiny (sosny drzewokosej) występujących na terenie Ta-
trzańskiego Parku Narodowego. Za pomocą markerów DNA na-
leżało ocenić, czy zebrane próby sosny drzewokosej należą do 
gatunku Pinus sylvestris, P. mugo czy stanowią formy mieszańco-
we Pinus x rhaetica.

Zebrano 36 prób sosny drzewokosej ze stanowisk tatrzań-
skich wraz z 20 próbami z rosnących w pobliżu okazów sosny 
zwyczajnej Pinus sylvestris i 25 okazów kosodrzewiny Pinus mugo. 
Zebrano 25 prób sosny hakowatej Pinus uncinata ze stanowisk 
alpejskich jako materiał kontrolny. Dodatkowo jako materiał 
kontrolny wykorzystano 20 prób sosny błotnej Pinus uliginosa, 
po 10 ze stanowiska w Węglińcu oraz Wielkiego Torfowiska Ba-
torowskiego. Wcześniejsze badania wykazały, że kosodrzewina 
oraz sosna błotna nie różnią się na poziomie molekularnym  
i stanowią jeden gatunek biologiczny. Określono wzory moleku-
larne charakterystyczne dla typowej sosny hakowatej, P. unici-
nata, kosodrzewiny, P. mugo, sosny błotnej, P. uliginosa i sosny 
zwyczajnej, P. sylvestris na podstawie analizy markerów B-SAP 
z wykorzystaniem 8 starterów KatG oraz markerów transpozo-
nowych SSAP z wykorzystaniem 4 kombinacji starterów, Tpo/
PstAT, Bare/PstAT, Ogre/PstAT, IFG7/MseC. Określono wzory 
molekularne sosny drzewokosej, Pinus x rhaetica ze stanowisk 
tatrzańskich wykorzystując markery wymienione w punkcie 4 
i porównano je ze wzorami potencjalnych form wyjściowych. 
Oszacowano poziom zmienności genetycznej, określono podo-
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bieństwo genetyczne badanych taksonów i przeprowadzono grupowanie metodą 
UPGMA, co pozwoliło na ustalenie powiązań filogenetycznych pomiędzy nimi oraz 
pochodzenia sosny drzewokosej w Tatrach. Zsekwencjonowano markery różnicują-
ce badane gatunki – B-SAP otrzymane przy pomocy starterów KatG08 oraz SSAP 
otrzymane przy pomocy startera komplementarnego dla transpozonu Bare. Se-
kwencje porównano z tymi zdeponowanymi w bazie NCBI. Przeprowadzono anali-
zę zbieżności, wyznaczając miejsca mutacji. Zaprojektowano startery pozwalające 
identyfikować badane taksony na podstawie prostych analiz PCR.

Osobniki Pinus x rhaetica na terenie TPN nie są mieszańcami międzygatun-
kowymi między sosną zwyczajną, P. sylvestris a kosodrzewiną, P. mugo. Wyklucza 
to niskie podobieństwo genetyczne do sosny oraz bardzo wysokie w stosunku do 
kosodrzewiny, a także obecność u Pinus x rhaetica nukleotydów typowych dla ga-
tunków kompleksu Pinus mugo w sekwencji KatG08 oraz Bare. Nie wyklucza to 
jednak możliwości introgresji. Sosna błotna, P. uliginosa, kosodrzewina, P. mugo, 
oraz sosna drzewokosa, Pinus x rhaetica posiadają wspólną pulę genową i wysokie 
podobieństwo genetyczne (współczynnik Nei’a równy lub wyższy od 0,9) co świad-
czy, iż stanowią one gatunek biologiczny, ktory należałoby traktować jako gatunek 
złożony. 

Osobniki Pinus x rhaetica na terenie TPN są przejawem zmienności wewnątrz-
gatunkowej. Pinus uncinata pochodząca z Alp należy do tej samy grupy co kosod-
rzewina, sosna błotna oraz sosna drzewokosa tworząc kompleks Pinus mugo. Jedno-
cześnie jej odrębna pozycja na dendrogramach i stosunkowo niskie podobieństwo 
wykluczają ją jako formę rodzicielską sosny drzewokosej. Markery rozróżniające 
badane taksony obejmują 4 markery B-SAP oraz 16 miejsc insercji transpozonow. 
Większość markerów pozwala na odróżnienie sosny od gatunków kompleksu Pinus 
mugo. Rozróżnienie gatunków w obrębie tego kompleksu jest trudniejsze, gdyż 
większość prążków była wspólna u wszystkich gatunków. Sosnę P. sylvestris od ga-
tunkow kompleksu Pinus mugo (P. mugo, P. uliginosa, P. rhaetica, P. uncinata) od-
różnia sekwencja hipotetycznego białka otrzymana w wyniku sekwencjonowania 
markera KatG-08. W trzech pozycjach sosna zwyczajna zawiera adeninę (A) nato-
miast gatunki kompleksu Pinus mugo – tyminę (T) lub cytozynę (C). Sekwencję tę 
można wykorzystać do rozróżniania sosny zwyczajnej od gatunków kompleksu Pi-
nus mugo. Transpozony okazały się efektywne w rozróżnianiu badanych gatunków 
sosen. Mutacje punktowe w regionie 15–20 bp odróżniają zarówno sosnę zwyczaj-
ną od gatunków kompleksu Pinus mugo, jak i pozwalają na różnicowanie gatunków  
w obrębie tego kompleksu, tj. P. uncinata, P. uliginosa, P. mugo oraz Pinus x rhaetica. 
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Na podstawie sekwencji transpozonu Bare zaprojektowano startery specyficzne dla 
badanych gatunków sosen.

PUBLIKACJE PREZENTUJĄCE WYNIKI PROJEKTU

Polok K., Zwijacz-Kozica T., Zieliński R. 2016. Weryfikacja pochodzenia drzewiastych 
form kosodrzewiny na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego na podstawie poli-
morfizmu miejsc insercji transpozonów. Sylwan 160(7): 573–581.
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Temat projektu
Określenie składu gatunkowego 
oraz stężenia zarodników 
grzybów występujących  
w gawrach niedźwiedzich

Słowa kluczowe
gawry, niedźwiedź brunatny, 
mykobiota, grzyby w powietrzu

Termin realizacji
2015–2016 r.

Koszt ogółem
29 640 PLN,  
w tym dotacja z funduszu 
leśnego – 29 640 PLN

Określenie składu gatunkowego oraz stężenia 
zarodników grzybów występujących  
w gawrach niedźwiedzich
Wojciech Pusz, Agata Kaczmarek – Zakład Fitopatologii i Mykologii, 

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Anna Baturo-Cieśniewska – Katedra Biologii i Ochrony Roślin, Uniwersytet 

Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

OPIS PROJEKTU

Celem przeprowadzonych badań było określenie stopnia wystę-
powania oraz bioróżnorodności grzybów występujących w po-
wietrzu gawr niedźwiedzia brunatnego w Tatrach.

Analizę powietrza gawr przeprowadzono metodą zderze-
niową z wykorzystaniem aparatu Air Ideal 3P z użyciem podłoża 
hodowlanego PDA (Potato Dextrose Agar) firmy Biocorp. Próbki 
powietrza zostały pobrane w następujących gawrach: 

•	 Nad Jaworzynką: w roku 2015 wykonano pierwszą se-
rię badań. Zimą 2014/2015 zimowała tam samica bez 
młodego. Podczas kolejnego zimowania, 2015/2016 
stwierdzono w gawrze obecność samicy z młodym;

•	 Nad Pisaną: zimą 2015/2016 w gawrze zimował sa-
miec Hugo;

•	 Pod Granią: zimą 2015/2016 w gawrze prawdopodob-
nie zimowała samica z młodym;

•	 Głowoniowa Nyża: zimą 2015/2016 w gawrze prawdo-
podobnie zimowała samica z młodym;

•	 Siwa Nyża: gawra nie była zasiedlona od co najmniej 
5 lat.

W trakcie analizy mykologicznej powietrza pobierano prób-
ki o objętości 10 l i 50 l. W każdym obiekcie pomiar wykonywa-
ny był w trzech powtórzeniach. Dodatkowo wykonano analizę 
powietrza w okolicach gawr. Inkubację pobranych na podłoże 
PDA próbek powietrza prowadzono w temperaturze pokojowej 
(22°C) przez okres 7 dni. Po zakończeniu inkubacji zliczano 
ukazujące się kolonie, oznaczono do gatunku wg cech morfo-
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logicznych (próbki z 2015 roku) oraz na podstawie badań genetycznych (próbki 
z 2016 roku), a następnie obliczano liczbę jednostek tworzących kolonie (JTK)  
w przeliczeniu na 1000 l (1 m3) powietrza. Liczba kolonii grzybów wyrosłych na 
szalce przeliczano na 1 m3 powietrza wg wzoru: 

X = (a × 1000) / V

w którym: a – suma kolonii grzybów, które wyrosły na szalce pobranej próbki 
powietrza atmosferycznego, V – objętość pobranego powietrza atmosferycznego  
w litrach. 

Analizie mykologicznej poddano także resztki roślinne znajdujących się w ga-
wrze tj. gałęzie, igliwie, siano itp. Inkubację kolonii i ich oznaczenie wykonano iden-
tycznie jak w przypadku kolonii uzyskanych z powietrza gawr. Kolejnym etapem 
badań były badania molekularne.

W trakcie przeprowadzonej analizy aeromykologicznej powietrza gawr stwier-
dzono obecność 13 gatunków grzybów. Największą liczbę gatunków (10) grzybów 
notowano w powietrzu gawry Nad Jaworzynką, podczas analizy wiosennej, w kilka 
tygodni po wyjściu niedźwiedzicy z młodym. Po 6 gatunków grzybów stwierdzono 
w gawrach: Pod Granią i Głowoniowej Nyży, które były prawdopodobnie zasiedlone 
przez samice z młodymi. Natomiast najmniej gatunków stwierdzono w gawrze Nad 
Pisaną, w której zimował samiec Hugo, a także w roku 2015 w gawrze Nad Jawo-
rzynką, która zimą 2014/2015 zajęta była przez samotną samicę. W niezasiedlonej 
od co najmniej 5 lat gawrze Siwa Nyża stwierdzono obecność 4 gatunków grzybów.

We wnętrzu gawr, w których zimowały samice z młodymi, najwięcej zarodni-
ków należało do grzybów z rodzaju Penicillium. Z kolei w przypadku gawr, gdzie 
nie zimowały samice z młodymi, najwyższe stężenia zarodników zanotowano dla 
gatunku Thysanophora penicillioides: około 6000 JTK/m3 w gawrze Nad Jaworzynką 
w roku 2015 i prawie 7000 JTK/m3 w gawrze samca Hugo (gawra Nad Pisaną). 
Gatunek ten stwierdzano na poziomie ponad 90 JTK/m3, gdy zimowała samica  
z młodym (gawra Nad Jaworzynką), 650 JTK/m3 w gawrze Głowoniowa Nyża (gdzie 
prawdopodobnie była samica z młodym) i 340 JTK/m3 w niezasiedlonej gawrze 
Siwa Nyża. W gawrze Pod Granią, gdzie prawdopodobnie zimowała samica z mło-
dym, stężenie T. penicillioides osiągnęło stosunkową wysoką wartość, bo ponad 
3000 JTK/m3. W powietrzu gawr stwierdzano także obecność innych grzybów ta-
kich jak: Aspergillus niger, Botrytis cinerea czy też Trichoderma spp. 

Analizując stężenie jednostek tworzących kolonię w 1 m3 powietrza (JTK/m3) 
stwierdzono, że najwyższe wartości występowały w gawrach Nad Pisaną – 6700 
JTK/m3 oraz w roku 2015 w gawrze Nad Jaworzynką – 6100 JTK/m3. Obydwie te 
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gawry były wcześniej zasiedlone odpowiednio – przez samca oraz samotną samicę. 
Stężenia JTK w 1 m3 na poziomie około 5000 notowano w gawrach, w których 
prawdopodobnie zimowały samicę z młodymi: Pod Granią i Głowoniowa Nyża. Na-
tomiast w gawrze Nad Jaworzynką, w kilka tygodni po wyjściu samicy z młodym 
wartość JTK/m3 wynosiła nieco ponad 800. W gawrze niezasiedlonej Siwa Nyża 
wartość ta wyniosła 600 JTK/m3.

Porównując stężenia zarodników w powietrzu wewnątrz gawr do stężenia, ja-
kie występowało na zewnątrz widać wyraźnie, że wartości JTK/m3 z wnętrza gawr 
są wielokrotnie wyższe niż te określone na otwartej przestrzeni. Najwyższe stężenia 
stwierdzono w najbliższej okolicy gawry Siwa Nyża – ponad 1000 JTK/m3, a naj-
niższe podczas analizy wiosennej w okolicy gawry Nad Pisaną – 270 JTK/m3. Naj-
wyższe stężenia osiągały takie gatunki jak T. penicillioides, B. cinerea czy też grzyby 
z rodzaju Penicillium.

Najwięcej gatunków grzybów wyizolowanych z materiału roślinnego zgroma-
dzonego w gawrze stwierdzono w gawrze Pod Granią – 6 gatunków. 3 gatunki 
grzybów wyizolowano z gawry Nad Pisaną, a po 2 w gawrze Nad Jaworzynką i Gło-
woniowa Nyża. Największym udziałem charakteryzował się grzyb Mucor hiemalis 
(gawry Nad Pisaną i Pod Granią). W gawrach Nad Jaworzynką i Głowoniowa Nyża 
najwięcej było kolonii Mortierella hyaline. 

PUBLIKACJE PREZENTUJĄCE WYNIKI PROJEKTU

Pusz W., Baturo-Cieśniewska A., Zwijacz-Kozica T. 2018. Culturable Fungi in Brown Bear 
Cave Dens. Polish Journal of Environmental Studies 27(1): 247–255.
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Temat projektu
Wpływ zabiegów 
gospodarczych  
w drzewostanach świerkowych 
Tatrzańskiego Parku 
Narodowego na występowanie 
owadów kambiofagicznych

Słowa kluczowe
wiatrołomy, Tatrzański Park 
Narodowy, drzewostan 
świerkowy, kornik drukarz, 
owady kambiofagiczne

Termin realizacji
2015–2018 r.

Koszt ogółem
179 200 PLN,  
w tym dotacja z funduszu 
leśnego – 179 200 PLN

Wpływ zabiegów gospodarczych  
w drzewostanach świerkowych Tatrzańskiego 
Parku Narodowego na występowanie owadów 
kambiofagicznych
Wojciech Grodzki – Zakład Lasów Górskich w Krakowie, Instytut Badawczy 

Leśnictwa
Wojciech Gąsienica Fronek – Tatrzański Park Narodowy

OPIS PROJEKTU

Pod koniec 2013 roku w drzewostanach zachodniej części Ta-
trzańskiego Parku Narodowego (głównie w rejonie Doliny Ko-
ścieliskiej) doszło do powstania wiatrołomów obejmujących 
drzewostany świerkowe, położone zarówno w obszarze ochro-
ny czynnej, jak i biernej (ścisłej). Zgodnie z zasadami wynika-
jącymi z uregulowań ustawowych, drzewa powalone i złamane  
w obszarze ochrony czynnej zostały w większości usunięte, na-
tomiast w obszarze ochrony ścisłej – pozostawione na gruncie. 
Sytuacja ta stwarzała okazję do prześledzenia dynamiki liczeb-
ności populacji kornika drukarza w ciągłym obszarze górskim 
objętym zróżnicowanym reżimem ochronnym. W marcu 2017 
roku na obszarze TPN doszło do powstania kolejnych szkód wy-
rządzonych przez wiatr halny, które tym razem dotknęły środko-
wo-wschodniej części Parku, głównie w obwodach ochronnych 
Kośne Hamry i Zazadnia. Wobec zaniechania zabiegów czynnej 
ochrony drzewostanów przed kornikiem drukarzem w Dolinie 
Kościeliskiej i związanego z tym wyczerpania się możliwości 
zrealizowania tam celu badań, wiosną 2018 r. zdecydowano  
o ich kontynuacji w uszkodzonych przez wiatr halny świerczy-
nach obwodu ochronnego Kośne Hamry. Celem badań było 
dokonanie oceny wpływu sposobu postępowania ochronnego 
(usunięcie bądź pozostawienie wywrotów i złomów) w drze-
wostanach świerkowych uszkodzonych przez wiatr na presję 
ze strony owadów kambiofagicznych w wybranych częściach 
Tatrzańskiego Parku Narodowego, jako podstawy planowania 
tego postępowania w przyszłości. 
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Badania prowadzono na obszarze Tatrzańskiego Parku Narodowego, w wy-
branych drzewostanach silnie uszkodzonych przez wiatrołomy W latach 2015–2017 
były to drzewostany uszkodzone przez wiatr |w grudniu 2013 r. w zachodniej części 
Parku, w rejonie Doliny Kościeliskiej, jednak wobec zaniechania działań ochronnych, 
skutkującego brakiem zróżnicowania sposobów ochrony w tym obszarze, w 2017 
r. uznano, że kontynuowanie badań terenowych w tym rejonie w kolejnych latach 
jest bezcelowe. Wobec tego w 2018 r. badania przeniesiono w świerczyny silnie 
uszkodzone przez wiatrołom z marca 2017 r., zlokalizowane w obwodzie ochronnym 
Kośne Hamry (wschodnia część TPN). Dla potrzeb realizacji projektu w 2015, 2017 
i 2018 zakładano systemy niewielkich powierzchni obserwacyjnych zlokalizowanych 
na odsłoniętych ścianach drzewostanów świerkowych na obrzeżach obszaru wia-
trołomu. Powierzchnie zlokalizowane były w równej liczbie (po 5) w drzewosta-
nach objętych ochroną czynną i bierną, w podobnych warunkach ekspozycji ścian, 
celem zapewnienia porównywalności wyników. Powierzchnie w ochronie czynnej 
założono w obszarach, z których uprzednio uprzątnięte zostały drzewa powalone 
i złamane, natomiast powierzchnie w obszarze ochrony biernej zakładano w tere-
nach z pozostawionymi wywrotami i złomami, niezależnie od formalnego statusu 
danego obszaru. Pojedynczą powierzchnię stanowiła grupa oznakowanych drzew 
o określonej, stałej liczbie (20 szt.), które podlegały obserwacjom podczas trwa-
nia sezonu wegetacyjnego, celem określenia liczby i terminu pojawiania się drzew 
zaatakowanych (skutecznie zasiedlonych) przez kornika drukarza. Na wybranych 
drzewach, ściętych w obszarze ochrony czynnej w ramach zabiegów ograniczają-
cych liczebność populacji korników, określono według sprawdzonej, standardowej 
metodyki gęstość żerowisk, strukturę płciową i efektywną rozrodczość (liczebność 
potomstwa) kornika drukarza, jako cechy mogące wskazywać na tendencje grada-
cyjne badanej jego populacji kornika drukarza. W tym celu wykonywano analizy 
entomologiczne drzew zasiedlonych na płatach kory o wymiarach 25 x 25 cm, po-
branych z czterech charakterystycznych sekcji strzał: I – w odziomku, II – w połowie 
między odziomkiem a podstawą korony, III – pod koroną, IV – w połowie korony 
(Grodzki 2007). W obszarze ochrony czynnej sekcje wyznaczano po ścięciu drzewa, 
dokonując pomiaru ich obwodu (obliczenie powierzchni kory), natomiast w obsza-
rze ochrony ścisłej pobierano płaty kory z sekcji I i II z drzew stojących (Ryc. 1). 
Rejestrowano parametry charakteryzujące stan i dynamikę populacji kornika druka-
rza, takie jak: gęstość zasiedlenia na analizowanych, występujące stadia rozwojowe, 
strukturę płciową populacji zasiedlającej badane drzewa, długość chodników ma-
cierzystych, rozrodczość i śmiertelność owadów w żerowiskach (parazytoidy, grzy-
by entomopatogeniczne). Określano także liczbę żerowisk rytownika pospolitego 
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Pityogenes chalcographus (L.) i innych gatunków współwystępujących z kornikiem 
drukarzem na opanowanych drzewach posuszowych.

W Dolinie Kościeliskiej w sezonie wegetacyjnym 2014 roku (pierwszym po 
wiatrołomie) w strefie ochrony czynnej intensywnie usuwano drzewa powalone  
i złamane. W 2015 roku na 10 powierzchniach obserwacyjnych zarejestrowano 
ogółem 59 świerków zasiedlonych przez kornika drukarza, co stanowi 29,5% po-
czątkowej liczby drzew. W obszarze ochrony biernej kornik zasiedlił 39 drzew na  
3 powierzchniach, a w obszarze ochrony czynnej – 20 drzew na 1 powierzchni, co 
stanowi odpowiednio 39 i 20% początkowej liczby oznakowanych drzew. W 2016 
roku zostały zasiedlone wszystkie pozostałe drzewa na powierzchniach w obszarze 
ochrony biernej i kolejne 60% w obszarze ochrony czynnej. Natomiast w sezo-
nie wegetacyjnym 2017 roku na 12 nowo założonych powierzchniach obserwacyj-
nych zarejestrowano ogółem 181 świerków zasiedlonych przez kornika drukarza, 
co stanowi 75,4% początkowej liczby drzew. Na powierzchniach znajdujących się  
w obszarze ochrony biernej kornik zasiedlił 93 drzewa na 6 powierzchniach, a w ob-
szarze ochrony czynnej – 88 drzew na 5 powierzchniach, co stanowi odpowiednio 
77,5 i 73,3% początkowej liczby oznakowanych drzew (Grodzki, Gąsienica Fronek 
2017, 2018). Natomiast w Kośnych Hamrach w sezonie wegetacyjnym 2018 r. na 
12 powierzchniach obserwacyjnych zarejestrowano ogółem 155 świerków zasie-
dlonych przez kornika drukarza, co stanowi 64,6% początkowej liczby drzew. Na 
powierzchniach ochrony biernej kornik zasiedlił 118 drzew na 6 powierzchniach,  
a na powierzchniach ochrony czynnej – 37 drzew na 4 powierzchniach, co stanowi 
odpowiednio 98,3 i 30,8% początkowej liczby oznakowanych drzew. Na dwóch 
powierzchniach nie stwierdzono obecności drzew zasiedlonych.

Osiągnięty w Dolinie Kościeliskiej pozytywny efekt ochronny po usunięciu 
drzew powalonych i złamanych w obszarze ochrony czynnej, został zatem zniwe-
lowany w następstwie odstąpienia od dalszych zabiegów ochronnych związanych  
z usuwaniem posuszu czynnego. Dowodzi tego stopniowe zbliżanie się parametrów 
opisujących występowanie kornika drukarza w obszarze ochrony czynnej i biernej 
zaobserwowane w kolejnych latach po wiatrołomie. Natomiast wyniki z 2018 r. 
wskazują na realizowanie się tego samego schematu, wyrażającego się zróżnicowa-
niem parametrów opisujących występowanie kornika drukarza w zależności od za-
stosowanego sposobu postępowania ochronnego, w innym rejonie Parku (Ryc. 2).  
Stanowią one pośredni dowód celowości i efektywności prowadzenia zabiegów 
czynnej ochrony świerczyn przed kornikiem drukarzem z zastosowaniem znanych  
i sprawdzonych metod, polegających zwłaszcza na usuwaniu zasiedlonych drzew 
powalonych i stojących przed wylotem nowego pokolenia chrząszczy I. typographus. 
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Ryc. 1.  
Zbiór próbek kory  
z drzew stojących w obszarze 
ochrony ścisłej  
(Fot. W. Gąsienica Fronek)

Ryc. 2.  
Zamarłe świerki w otoczeniu 
powierzchni obserwacyjnych  
w O.O. Kośne Hamry w 2018 r. 
(Fot. W. Grodzki)
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PUBLIKACJE PREZENTUJĄCE WYNIKI PROJEKTU

Grodzki W., Gąsienica Fronek W. 2017. Reproduction abilities of Ips typographus (L.) (Co-
leoptera: Curculionidae, Scolytinae) in the stands damaged by the wind in 2013 in 
the Kościeliska Valley (Tatra National Park). Folia Forestalia Polonica ser. A. Forestry, 
59(4): 259–264.

Grodzki W., Gąsienica Fronek W. 2017. Występowanie kornika drukarza Ips typographus 
(L.) (Coleoptera, Curculionidae, Scolytinae) po wiatrołomie z 2013 roku w Dolinie Ko-
ścieliskiej w Tatrzańskim Parku Narodowym. Leśne Prace Badawcze 78 (2), 113–119.

Grodzki W., Gąsienica Fronek W. 2018. Wpływ postępowania ochronnego na występo-
wanie kornika drukarza Ips typographus (L.) w Dolinie Kościeliskiej w Tatrzańskim 
Parku Narodowym. Sylwan 162 (8): 628–637.

Grodzki W., Gąsienica Fronek W. 2019. The European spruce bark beetle Ips typogra-
phus (L.) in wind-damaged stands of the eastern part of the Tatra National Park – 
the population dynamics pattern remains constant. Folia Forestalia Polonica ser. A. 
Forestry (w druku).
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Temat projektu
Ocena wpływu 
wielkoobszarowych 
wiatrołomów na reżim 
hydrochemiczny i denudację 
zlewni położonych w obszarach 
leśnych na terenach górskich 
(Tatry Polskie)

Słowa kluczowe
Tatry, wiatrołom, chemizm 
wód, zawiesina, granulometria, 
zróżnicowanie jonów, 
mozaikowość hydrochemiczna, 
gradacja kornika, wykroty

Termin realizacji
2015–2018 r. 

Koszt ogółem
4 424 812,38 PLN,  
w tym dotacja z funduszu 
leśnego – 4 424 812,38 PLN

Ocena wpływu wielkoobszarowych wiatrołomów 
na reżim hydrochemiczny i denudację zlewni 
położonych w obszarach leśnych na terenach 
górskich (Tatry Polskie)
Mirosław Żelazny, Monika Adamska, Daria Błotnicka, Anna Bojarczuk, 

Małgorzata Ciemborowicz, Marek Drewnik, Magdalena Gus, 
Barbara Jaśkowiec, Ewelina Jelonkiewicz, Łukasz Jelonkiewicz, 
Tymoteusz Karcz, Amanda Kosmowska, Adrian Kowalski, 
Przemysław Kruk, K. Lelito, Mikołaj Lelito, Małgorzata Lisowicz, 
Anna Michno, Katarzyna Płonka, Marta Pufelska, Agnieszka 
Rajwa-Kuligiewicz, Joanna Paulina Siwek, Janusz Siwek, Monika 
Sajdak, Mateusz Sobucki, Aleksandra Skaszczyk, Mateusz 
Stolarczyk, Dariusz Strzyżowski, Piotr Szubert, M. Mickiewicz, 
Dominika Wrońska-Wałach, J. Wzorek – Instytut Geografii  
i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Jagielloński

Joanna Fidelus-Orzechowska – Instytut Geografii, Uniwersytet 
Pedagogiczny im. KEN, Kraków

Tomasz Kolerski – Katedra Hydrauliki, Politechnika Gdańska
Stanisław Małek – Instytut Ekologii i Hodowli Lasu, Uniwersytet Rolniczy 

w Krakowie
K. Rojewska, Agnieszka Rutkowska – Wydział Chemii, Uniwersytet 

Jagielloński
Tomasz Stańczyk – Katedra Kształtowania Środowiska SGGW, Warszawa
Michał Stopka-Walkosz – Tatrzański Park Narodowy
Katarzyna Wasak – Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania 

PAN, Kraków
Stanisław Węglarczyk – Katedra Inżynierii i Gospodarki Wodnej, 

Politechnika Krakowska
M. Żelazny – Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska AGH, 

Kraków

OPIS PROJEKTU

W środowisku przyrodniczym obieg geochemiczny jonów jest 
między innymi związany z wodą. Kształtowanie składu chemicz-
nego wód wynika ze złożonych relacji między: wodą – skałą 
– roślinnością. W grudniu 2013 r. huraganowy wiatr w Tatrzań-
skim Parku Narodowym wylesił stoki, szczególnie w północnej 
części Doliny Kościeliskiej w rejonie Kopek Kościeliskich. Niektó-
re zlewnie cząstkowe zostały wylesione w całości w Pośredniej 
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Kopce: 96,9%, i w mniejszym stopniu w Przedniej Kopce 69,9% i Wściekłym Żle-
bie: 29,8%. Siły natury wytworzyły unikatową przestrzeń przyrodniczą do pozna-
nia wpływu wylesienia na zmiany hydrologiczno-chemiczne i geomorfologiczne 
w zlewniach, gdzie została naruszona pokrywa glebowa wzdłuż całego stoku od 
grzbietu do jego podnóża. Można zatem stwierdzić, że wystąpienie wiatrołomu 
umożliwiło wykonanie biernego eksperymentu hydrologiczno-chemicznego. Naj-
starsze systematyczne badania leśnych ekosystemów, składowych obiegu wody, 
niekiedy o charakterze eksperymentów (w tym np. wylesienie) prowadzone są 
od lat 30. w zlewni Coweeta w Północnej Karolinie i od początku lat 60. XX w.  
w zlewni Hubbard Brook w New Hempshire w USA (Johnson 1969, Likens i in. 
1978, Swank i in. 1988, Likens 2013).

Celem badań było określenie wpływu wielkoobszarowych wiatrołomów na 
geomorfologiczne i hydrochemiczne funkcjonowanie zlewni. Badania zostały wy-
konane w okresach letnich w latach 2015–2018. Były prowadzone synchronicznie 
w zlewniach cząstkowych Kościeliskiego Potoku o różnym wylesieniu. Stoki pokryte 
lasem reprezentowane były w zlewniach: Mały Regiel, Hruby Regiel, Kończysta Tur-
nia i Krowi Żleb, a – wylesione: Pośrednia Kopka, Wściekły Żleb, Cudakowa Polana 
i Przednia Kopka (Ryc. 1). Zmienność krótkookresowa składu chemicznego wód  
w czasie fal wezbraniowych i okresów bezopadowych była badana przy pomocy 
autosamplerów, które pobierały wodę zwykle w tempie co 4 godziny, niekiedy od  
2 od 12 godzin. W czasie letnim zbierano wody na kilkunastu stanowiskach repre-
zentujących zlewnie o różnym stopniu wylesienia i genezie (opadowe, cieki, źródła) 
w tempie około dwutygodniowym. W zlewni, np. Wściekłego Żlebu pobierano wodę 
także z mniejszych cieków, które reprezentowały stoki wylesione wskutek: wiatroło-
mu, rozpadu drzewostanu w skutek gradacji kornika oraz górną pokrytą lasem część 
zlewni. Systematycznie pobierano wodę z podłużnego profilu hydrochemicznego 
Kościeliskiego Potoku. Każdego roku trzykrotnie skartowano około 20 km2 zlew-
ni w Kościeliskiego Potoku. W czasie badań terenowych w zlewniach zalesionych  
i wylesionych pobrano w czasie 4 lat 7086 prób wody, oraz 1350 prób zawiesiny  
z fal wezbraniowych i pułapek akumulacyjnych. Metodą kartowania geomorfolo-
gicznego zidentyfikowano istniejące i potencjalne źródła dostawy materiału do ko-
ryta i dalszego transportu fluwialnego. W celu poznania zróżnicowania przestrzenne-
go składu chemicznego wody w 2018 r. skartowano pod względem hydrologiczno 
chemicznym praktycznie wszystkie źródła i niezależne cieki w zalesionych Tatrach 
Polskich (~175 km2; n=868 wód). Było to trzecie w historii Tatr Polskich kartowanie 
hydrochemiczne wód, ostatnie wykonane zostało podczas realizacji projektu MNiSW 
w latach 2007–2010 (Żelazny 2012), zaś wcześniejsze w 50–60. i 70. XX w.
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W Laboratorium Hydrologiczno-Chemicznym IGiGP UJ w wodach oznaczano 
skład chemiczny metodą chromatografii jonowej. System chromatograficzny wy-
posażony w kolumny analityczne Thermo Dionex IonPac AS-18 oraz CS-16 umoż-
liwił jednoczesne oznaczenie jonów: Ca2+, Mg2+, Na+, K+, Li+ NH4

+, SO4
2-, Cl-, NO3

-, 
NO2

-, PO4
3- oraz F-, stężenie HCO3

- obliczono na podstawie zasadowości. Pomiar 
przewodnictwa elektrolitycznego właściwego i odczynu wykonano metodą po-
tencjometryczną, zasadowość – miareczkową, zawiesinę ogólną i substancji roz-
puszczonych – wagową w temperaturach suszenia 105°C i 180°C. Wiarygodność 
wyników analitycznych zweryfikowano bilansem jonowym wody oraz analizą za 
pomocą certyfikowanych materiałów referencyjnych. Analizę granulometryczną za-
wiesiny i osadów określono oznaczając udział frakcji co pół phi dla 24 przedziałów 
uziarnienia od 2 mm do 0,24 µm metodą dyfrakcji laserowej. Fosfor w zawiesinie 
oznaczono jako: fosfor organiczny i mineralny w tym: fosfor wolny, glin, żelazo, 
wapń i krzemiany. W interpretacji stosowano również: fosfor labilny (Plab), fosfor 
związany z glinem (PAl), fosfor związany z żelazem (PFe), fosfor związany z wap-
niem (PCa), całkowitą zawartość fosforu (Ptot), zawartość fosforu mineralnego (Pmin), 
fosforu organicznego (Porg), frakcję pozostałą (rezydualną Prez) oraz oznaczenie pH  
i starty żarowej zawiesiny. 

Podczas badań kameralnych parametry morfometryczne zlewni określono sto-
sując moduły GIS (ArcMap i SAGAGis). Wykonano mapy nachyleń, ekspozycji, flow 
accumulation, convergence index. W dalszych analizach wykorzystano zwektoryzo-
wane mapy geologiczne Tatr (1:10000) oraz warstwy wektorowe w zakresie zmian 
w pokrywie roślinnej zlewni Kościeliskiego Potoku za okres 1990–2013. Morfody-
namiczną strukturę koryt analizowano w odniesieniu do źródeł dostawy materia-
łu do koryta, identyfikacją lokalnych „pułapek depozycyjnych” oraz zróżnicowania 
osadów zawiesinowych. W ramach określenia wpływu wiatrołomów na rzeźbę zlew-
ni na podstawie ortofotomap z 2015 r. zinwentaryzowano wykroty i szlaki zrywko-
we. Przeprowadzono także szczegółowe kartowanie terenowe karp korzeniowych 
powalonych drzew w obrębie 4 poligonów i szlaków zrywkowych. Ponadto przez  
2 lata monitorowano tempo odpadania materiału mineralno-glebowego z kilku 
karp korzeniowych, zebrany materiał poddano dalszym analizom laboratoryjnym. 
Szczegółowy opis metodyk z zakresu analiz chemicznych wód zawarto w monogra-
fii Żelazny (2012) i recenzowanych publikacjach i rocznych raportach.

Skutkiem geomorfologicznym wiatrołomu było naruszenie pokrywy zwietrze-
linowo-glebowej stoków, gdzie zagłębienia powykrotowe stanowiły aż 5,3% po-
wierzchni zlewni. Całkowita objętość materiału przemieszczona w zlewniach wynio-
sła od 69 do ponad 3900 m3, zaś jeden wykrot przemieścił średnio 2 m3 materiału. 
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Kartowanie terenowe (2016 r.) wykazało, że w trzecim roku po wiatrołomie 68%  
z nich jest zarośnięta i uniemożliwia dostawę materiału wykrotowego, ze stoków 
bezpośrednio do koryt potoków. Tempo odpadania materiału mineralno-glebowe-
go z karp korzeniowych wykazuje silne zróżnicowanie i wynosi od 3 do 238 g·dobę–1.  
W strukturze odpadającego materiału, średnio 69% stanowią części szkieletowe 
(>2 mm), niekiedy duże głazy (>180 mm). Szczegółowe wyniki na temat przekształ-
ceń stoku przez powstałe wykroty oraz szlaki i drogi zrywkowe zamieszczone są  
w pracach Strzyżowskiego i in. (2016) oraz Fidelus i in. (2018). Skutki saltacji wykro-
towej w ujściowych odcinkach zlewni nie zostały odzwierciedlone w cechach tekstu-
ralnych zakumulowanych osadów. Obserwowana gwałtowna sukcesja roślinności 
po wiatrołomie skutecznie uniemożliwia dalszy transport materiału zwietrzelinowo-
glebowego (Michno i in. 2016).

Analiza zawiesiny ze zlewni leśnych wykazała wyższe koncentracje węgla or-
ganicznego (TOC) i azotu (TN) niż w zlewniach wylesionych w wyniku wiatrołomu 
oraz wyższe wartości stosunku C/N, co świadczy o słabszym stopniu rozkładu ma-
terii organicznej w osadach zlewni leśnych. Wyższej zawartości TOC i TN w zlew-
niach leśnych towarzyszą niższe wartości pH osadów niż w zlewniach wylesionych. 
Stwierdzono także występowanie sezonowych różnic w koncentracji TOC, TN oraz 
pH w osadach poszczególnych zlewni. Zawartość fosforu ogólnego Pc oraz jego 
największej puli – fosforu organicznego Porg nie różni się w zlewniach zalesionych 
i wylesionych, jednakże pojawiają się różnice w zawartości niektórych jego form: 
zawartość PFe jest wyższa w zlewniach zalesionych, a PCa – w wylesionych. Znaczny 
wpływ na chemizm osadów w zlewniach mają sezonowe gradacje kornika, które 
powodują wzrost zawartości słabo rozłożonej materii organicznej, obniżenie pH 
osadu i wzrost zawartości fosforu.

Denudacja mechaniczna określona na stężeniem zawiesiny w potokach od-
wadniających zlewnie wylesione i zalesione wykazała ich spektakularne różnice  
w czasie fal wezbraniowych w 2017 r. W zlewniach zalesionych średnie stężenie za-
wiesiny w potokach: Hruby Regiel: 190,3 mg·L–1; Kończysta Turnia: 176,4 mg·L–1 były 
ponad dwa razy wyższe niż w zlewniach wylesionych: Wściekły Żleb 83,2 mg·L–1;  
Pośrednia Kopka 88,1 mg·L–1. Oczekiwano relacji odmiennej, lecz to interesują-
ce zjawisko było związane z faktem, że po wylesieniu silne wezbranie wypłukało  
z koryt zlewni wylesionych zdeponowany materiał, co potwierdziło kartowanie geo-
morfologiczne koryt cieków, natomiast w zlewniach zalesionych tak silna erozja nie 
wystąpiła. Zatem czynnikiem determinującym była lokalna dostępność materiału 
zwietrzelinowo-glebowego. Kolejny 2018 r. był zupełnie odmienny, ich stężenia 
było wielokrotnie mniejsze i było podobne, w wylesionej zlewni Pośredniej Kopki 
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jak i w zalesionej – Kończystej Turni ~27,4 mg·L–1. W kontekście rozpadającego 
się drzewostanu w Tatrzańskim Parku Narodowym, wskutek postępującej gradacji 
kornika, zidentyfikowano stosując analizę falkową, obszary o podobnej zmienności 
temperatury wody. Te badania stanowią odniesienie do zmian które są obserwo-
wane w zlewniach wylesionych i w dalszym ciągu są monitorowane ze względu na 
potrzebę uzyskania dłuższych ciągów pomiarowych (Żelazny i in. 2018).

Pod względem hydrochemicznym wylesienie zmieniło strukturę składu che-
micznego wód szczególnie w członie anionowym. Zaobserwowano wielokrot-
ny wzrost stężenia (mg·L-1) i udziału (% mval·L-1) NO3

- w członie anionowym. 
Udział NO3

- w wodach zlewni wylesionych wskutek wiatrołomu wynosi śred-
nio 3,3% mval·L-1 i jest ponad trzykrotnie wyższy niż w zlewniach zalesionych  
(1,1% mval·L-1) i prawie dwukrotnie wyższy niż w zlewni z gradacją kornika  
(1,7% mval·L-1). Warto podkreślić, że udział jonów NO3

- w strukturze składu che-
micznego wód odwadniających zlewnie wylesione w Tatrach był na tyle duży, że 
uległa zmianie sekwencja anionów: z naturalnej: HCO3>SO4>NO3>Cl występującej 
w wodach na tym obszarze przed wylesieniem, na sekwencję HCO3>NO3>SO4>Cl – 
po wylesieniu (Kosmowska i in., 2018, Żelazny i in., 2017). W ostatnim roku (2018)  
w wylesionych fragmentach Tatr średnie stężenie azotanów w półroczu letnim zmie-
niało się od najwyższej 8,61 mg·L–1 (max=11,35 mg·L–1) występującej na stoku z wia-
trołomem w zlewni Wściekłego Żlebu (I) do najniższej – 1,02 mg·L–1 (max=2,51 mg·L–1)  
w wylesione zlewni (wiatrołom, kornik) Przedniej Kopki. Warto zauważyć, że w zlew-
niach zalesionych w półroczu letnim średnie stężenie azotanów zmieniało się od 
najwyższej średniej 9,19 mg·L–1 (max=17,20 mg·L–1) występującej w zlewni Małego 
Regla do najniższej – 3,45 mg·L–1 (max=3,81 mg·L–1) w zlewni zalesionej Krowiego 
Żlebu. Wystąpienie wyższych stężeń azotanów w lecie w zlewni zalesionej świadczy  
o słabej kondycji drzewostanu, którą należy wiązać z gradacją kornika. Rok 2018 oka-
zał się szczególnie interesujący ponieważ sukcesja roślinności w zlewniach wylesio-
nych i rozpad drzewostanu w zlewniach zalesionych skutkowały odmiennym hydro-
chemicznym funkcjonowaniem zlewni. Azotany, które są miarodajnym wskaźnikiem 
kondycji roślinności mają niższe stężenia niż 10 lat wcześniej, zatem można z du-
żym prawdopodobieństwem stwierdzić, że następuje „konsumpcja” azotu w zlewni.  
W zlewni Przedniej Kopki gdzie występuje silna sukcesja roślinności w porównaniu 
do lat 2007–2010 (śr.=2,55 mg·L–1) obecne stężenie jest ponad dwukrotnie niższe 
(śr.=1,02 mg·L–1). W zlewni Pośredniej Kopki całkowicie wylesionej stężenie azota-
nów w potoku wynosi 2,55 mg·L–1). Analiza empirycznych funkcji gęstości azotanów 
(mg·L–1) pozwala zidentyfikować ich wielomodalne rozkłady, co świadczy o silnym 
wpływie wylesienia na zmiany stężenia azotanów (Ryc. 2) w poszczególnych latach. 
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W zlewni Pośredniej Kopki ich stężenie wielokrotnie zmalało a w zlewni zalesionej 
Kończystej Turni można zauważyć przesunięcie na osi x wartość w prawo, pojawiają 
się subpopulacje wód o wyższych stężeniach azotanów. 

Ryc. 2. Zmiany stężenia azotanów w latach 2015–2018

Odmienne zjawisko hydrochemiczne występuje w zlewniach zalesionych. Śred-
nie stężenie azotanów jest 3,6-krotnie wyższe niż w latach ubiegłych 2007–2010 
oraz wyższe o 6,74% w synchronicznych pomiarach azotanów uzyskanych w wo-
dach odwadniających tzw. zlewnie wylesione. Obserwowany jest intensywny roz-
pad drzewostanu, ponieważ pokrywa roślinna – las nie wykorzystuje zasobów azo-
tu i następuje jego wymywanie ze zlewni. Zaobserwowany w zlewni wylesionej  
w 2015 r. wielokrotny wzrost stężenia azotanów i ich zdecydowanie większy udział 
w kształtowaniu składu chemicznego wód szczególnie wśród anionów dobrze ilu-
struje proces wypłukiwania azotu ze zlewni, który po czterech latach już nie jest 
obserwowany. Proces wypłukiwania azotu ze zlewni opisany był przez np. Rothe 
i Mellert 2004; Pierzgalski i in., 2007, 2009. Zróżnicowanie przestrzenne składu 
chemicznego wód (n=868) w Tatrach Polskich w 2018 r. wykazało zdecydowanie 
wyższe stężenia i udziały azotanów w strukturze składu chemicznego wód w za-
kresie anionów w obszarach wylesionych w wyniku zarówno wiatrołomu (2013 r.) 
jak i gradacji kornika. Średnie stężenie azotanów w odniesieniu do poszczególnych 
dolin w stosunku do lat 2007–2010 wzrosło we wszystkich dolinach za wyjątkiem 
doliny Filipki. Najsilniejszy wzrost wystąpił w wodach dolin: Mała Łąka, Za Bramką 
– Suchy Żleb (o 186%), nieco mniejszy – Lejowej (o 180%), Kościeliskiej (o 165%) 
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i Strążyskiej – Ku Dziurze – Spadowiec (o 164%). Maksymalne stężenia azotanów 
odnotowano w Dolinie Lejowej i były one o 269% wyższe niż 10 lat temu. Zesta-
wione na rycinie 3 stężenia azotanów na górnej mapie pokazują ich wielokrot-
ny wzrost (czerwony symbol 2015–2018) na tle stężeń z lat 2007–2010 (Ryc. 3).  
W latach ubiegłych obserwowano wysokie stężenia azotanów na wylesionych sto-
kach w Dolinie Kościeliskiej w obszarze wiatrołomów (Kosmowska i in., 2015, 2016, 
2018; Raport 2015, 2016, 2017, 2018). Dolna rycina uwidacznia skalę rozpadu 
drzewostanu w Tatrach Polskich. Można zauważyć, że jest on pod względem hy-
drochemicznym – mozaikowy. Fakt wystąpienia podwyższonych stężeń azotanów 
świadczy o osłabieniu drzewostanu, a stężenie azotanów można uznać za miarodaj-
ny wskaźnik kondycji lasu. 

Przeprowadzone w Tatrzańskim Parku Narodowym badania dokumentują 
ważną rolę lasu w hydrochemicznym funkcjonowaniu zlewni. W dotychczasowej 
literaturze zwykle zwracano uwagę na potoki odwadniające zlewnie już wylesione. 
Obecne synchroniczne badania prowadzone metodą analogi hydrologiczno-che-
micznej w Tatrzańskim Parku Narodowym, poza wynikami dokumentującymi zmia-
ny wartości cech fizyczno-chemicznych i składu chemicznego wód w zlewniach wy-
lesionych, dokumentują także synchroniczne funkcjonowanie hydrochemiczne zlew-
ni zalesionych oraz niezwykle interesujące zjawiska sukcesji roślinności oraz rozpadu 
drzewostanu i ich wpływ na strukturę składu chemicznego wody.
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Ryc. 3. Wpływ wylesienia na zróżnicowanie przestrzenne stężenia 
azotanów, mapa górna: stężenia uzyskane w czasie kartowania w latach 
2007–2010, mapa dolna – 2018 r.
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Temat projektu
Ocena liczebności głuszca 
Tetrao urogallus na terenie 
Tatrzańskiego Parku 
Narodowego, na podstawie 
analiz genetycznych odchodów 
i piór

Słowa kluczowe
głuszec Tetrao urogallus, 
wielkość populacji, badania 
genetyczne, Tatrzański Park 
Narodowy

Termin realizacji
2016 r.

Koszt ogółem
70 000 PLN,  
w tym dotacja z funduszu 
leśnego – 42 000 PLN

Ocena liczebności głuszca Tetrao urogallus  
na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego,  
na podstawie analiz genetycznych odchodów  
i piór
Robert Rutkowski – Muzeum i Instytut Zoologii PAN

OPIS PROJEKTU

Celem badań była ocena liczebności głuszca Tetrao urogallus na 
terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego na podstawie analiz 
genetycznych odchodów i piór.

Zebrano 157 prób nieinwazyjnych (151 prób odchodów 
i 6 piór) na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego (TPN). 
Wszystkie próby poddano procesowi ekstrakcji DNA i amplifika-
cji 9 markerów molekularnych – sekwencji mikrosatelitarnych. 
Wiarygodne genotypy mikrosatelitarne (udana amplifikacja co 
najmniej 7 spośród 9 badanych markerów; idealna bądź wy-
soka powtarzalność uzyskiwanych genotypów w 5 kolejnych 
reakcjach PCR; zakres wielkości alleli charakterystycznych dla 
badanego gatunku) uzyskano w przypadku 96 prób (61%). 
Wykorzystując genotypy mikrosatelitarne, przeprowadzono 
następujące analizy: (i) określono, które próby pochodziły od 
tych samych osobników. Przyjmowano, że zgodność genotypów  
w co najmniej 8 spośród 9 badanych markerów mikrosatelitar-
nych jest dowodem, że próba pochodzi od tego samego osob-
nika (ii) oszacowano poziom zmienności genetycznej populacji 
głuszca z TPN. 

DNA było izolowane z odchodów zgodnie z metodyką opi-
saną przez Rutkowskiego et al. (2005, 2012). Izolacja DNA była 
przeprowadzana w oddzielnym pomieszczeniu, przeznaczonym 
tylko do izolacji z tzw. trudnych materiałów. Przed każdą izo-
lacją pomieszczenie oraz pipety automatyczne były wyjaławia-
ne światłem UV. Izolacja była przeprowadzana w zestawach po  
10 prób, z jedną tzw. próbą ślepą, zawierającą wszystkie od-
czynniki i poddawana wszystkim procedurom, ale bez materiału 
biologicznego. Powyższe procedury pozwoliły ograniczyć praw-

390



Tatrzański Park Narodowy

dopodobieństwo kontaminacji materiału lub ewentualne jej wykrycie na etapie 
PCR (amplifikacja „próby ślepej”). Izolacja z odchodów przeprowadzana była przy 
użyciu zestawu NucleoSpin Soil (firma Machery-Nagel). 

Analizowano 9 markerów mikrosatelitarnych: Tut1, TuT2, TuT3, TuT4 (po-
wtórzenia czteronukleotydowe) oraz TuD4 (powtórzenia dwunukleotydowe) oraz  
6 czteronukleotydowych markerów mikrosatelitarnych opisanych dla cietrzewia Te-
trao tetrix: TTT1, Bg12, Bg16 i Bg18. 

Markery mikrosatelitarne amplifikowano metodą multiplex-PCR w trzech 
‚miksach’ reakcyjnych: MIX1: Bg16, TTT1, TUT2, Bg12; MIX2: TuT1, TuD4, TUT4, 
TUT3, Bg18. Mieszanina reakcyjna zawierała 1,5 µl mieszaniny starterów dla każ-
dego markera w stężeniu 2 pmol/µl; 7,5 µl PCR MasterMix (QIAGEN); 2,7 µl wody 
do PCR, 0,3 µl antyinhibitora PCR (DNA Gdańsk) oraz 3 µl ekstraktu DNA. Reak-
cję przeprowadzano w następujących warunkach: 15 min w 95°C; 40 cykli: 30 s  
w 94°C, 90 s w 57°C; 90 s w 72°C; 1 cykl: 30 s w 94°C, 90 s w 57°C; 10 min. 
w 72°C. Analizę genotypów była przeprowadzana z wykorzystaniem sekwenatora 
automatycznego CEQ8000. 

Analizy wyników genotypowania mikrosatelitarnego przeprowadzono w kil-
ku etapach: (i) zidentyfikowano próby o jednakowych genotypach i, przyjmując 
założenie, że próby te pochodzą od tych samych osobników, określono liczbę ge-
notypów unikatowych w badanej populacji. Powyższe analizy przeprowadzono za 
pomocą programu GenAlEx v. 6; (ii) dla wszystkich genotypów unikatowych, na 
podstawie wskaźników polimorfizmu markerów mikrosatelitarnych, określono po-
ziom zmienności genetycznej badanej populacji: oszacowano liczbę alleli w loci 
(różnorodność alleliczną, A), bogactwo alleliczne (R), efektywną liczbę alleli (Ne), 
heterozygotyczność obserwowaną i oczekiwaną (HO i HE) dla poszczególnych loci, 
jak i wartości średnie tych wskaźników. Dla każdego locus, jak również dla całej 
populacji określono istotność odchylenia heterozygotyczności oczekiwanej od ob-
serwowanej (HWE) testem bezpośrednim Fishera, jak również wartość i istotność 
wskaźnika zinbredowania FIS. W powyższych analizach wykorzystano program Ge-
nAlEx, FSTAT v. 2.9.3 (Goudet 2001) i Genepop on the Web version 4.0.10. 

Wiarygodne genotypy udało się uzyskać w przypadku 86 prób z 2016. Analizy 
genetyczne wykazały, że wśród 157 prób znajdowało się 9 odchodów pochodzą-
cych od innych gatunków niż głuszec. Stwierdzono występowanie 38 genotypów 
unikatowych, z czego 18 genotypów stwierdzono w więcej niż 1 próbie (genotypy 
G1–G18), a 20 genotypów (G19–G38) występowało tylko w pojedynczych próbach. 
Wyniki wskazują więc, że na terenie badań stwierdzono występowanie 38 osobni-
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ków głuszca.  W badanej populacji wszystkie analizowane markery charakteryzo-
wały się polimorfizmem. Liczba alleli w locus (A) zawierała się w przedziale 4–7, co 
wskazuje, że poziom polimorfizmu w poszczególnych loci był bardzo zbliżony. Dwa 
spośród 9 analizowanych loci mikrosatelitarnych wykazało istotne odchylenie od 
równowagi Hardy’ego-Weinberga (HWE), we wszystkich przypadkach wynikające 
z niedoboru heterozygot (FIS = 0.111, P < 0.05). Ogólny test na HWE (dla wszyst-
kich loci w całej populacji), wykazał, że populacja nie znajduje się w równowadze 
genetycznej HWE. Jednakże usunięcie z analiz locus o najwyraźniejszym niedoborze 
heterozygot (TUT1), spowodowało, że ani odchylenie od HWE, ani współczynnik 
inbredu nie były istotne (P > 0.05; FIS = 0.033, ns.). Średnia liczba alleli i śred-
nia heterozygotyczność obserwowana wskazują, że populacja z TPN jest stabilna  
i w porównaniu z innymi krajowymi populacjami głuszca, charakteryzuje się wyso-
kim poziomem zmienności genetycznej. Badania parazytologiczne kału wykonano 
dwoma metodami: metodą flotacji przy zastosowaniu komory McMastera (ocena 
ilości jaj oraz oocyst) oraz metodą sedymentacji (dekantacji). 

PUBLIKACJE PREZENTUJĄCE WYNIKI PROJEKTU

Rutkowski R., Dulisz B., Szczepański S., Nowakowski J. J., Zwijacz-Kozica T., Krzan P. 
2017. Conservation genetics of the capercaillie in Poland – estimating the size of the 
Tatra National Park population by the genotyping of noninvasive sample. Fragmen-
ta Faunistica 60(2): 119–128.
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Temat projektu
Ocena zasięgu i nasilenia erozji 
wzdłuż szlaków turystycznych  
w zależności od stanu szlaków

Słowa kluczowe
bezzałogowe statki latające, 
dokumentacja 3D, szlaki 
turystyczne, antropopresja, 
modele różnicowe

Termin realizacji
2016 r.

Koszt ogółem
117 465 PLN,  
w tym dotacja z funduszu 
leśnego – 95 500 PLN

Ocena zasięgu i nasilenia erozji wzdłuż szlaków 
turystycznych w zależności od stanu szlaków
Paweł Ćwiąkała, Rafał Kocierz, Edyta Puniach, Michał Nędzka, 

Karolina Mamczarz, Witold Niewiem, Paweł Wiącek – Wydział 
Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska, Akademia Górniczo-Hutnicza 
im. Stanisława Staszica w Krakowie

OPIS PROJEKTU

Badania miały na celu określenie zasięgu i stopnia erozji postę-
pującej w rejonie Tatr Zachodnich wraz z analizą sukcesji leśnej 
w rejonach podlegających bezpośredniemu wpływowi denuda-
cji antropogenicznej. 

Najważniejszym zadaniem zrealizowanym w ramach pro-
jektu była inwentaryzacja liniowych szlaków turystycznych na 
odcinkach od regla dolnego do najwyżej położonych odcinków 
w piętrach hal. Pomiar aktualnego stanu szlaków wykonano 
metodą fotogrametryczną (z wykorzystaniem bezzałogowego 
statku powietrznego), której dokładność zweryfikowano innymi 
metodami geodezyjnymi (pomiar przekroi kontrolnych, naziem-
ne skanowanie laserowe). Uzyskane dane, po ich porównaniu  
z danymi archiwalnymi dostarczonymi przez Tatrzański Park Na-
rodowy lub danymi pozyskanymi w kolejnych seriach pomiaro-
wych, są cenną informacją pozwalającą na:

– badanie stopnia erozji szlaków w obszarach zalesionych 
i niezalesionych, 

– badanie postępu sukcesji leśnej, 
– badanie zmiany górnej granicy lasu,
– badanie wpływu denudacji antropogenicznej na zmia-

ny granicy lasu w obszarach granic pięter roślinności  
w terenie bezpośrednio przylegającym do szlaków tu-
rystycznych. 

W wyniku realizacji projektu stworzono Numeryczne Mo-
dele Pokrycia Terenu i/lub Numeryczne Modele Terenu w dwóch 
okresach: pierwotnym i wtórnym. Model aktualny został wyko-
nany na podstawie danych pozyskanych z wykorzystaniem Bez-
załogowych Statków Latających. Natomiast źródłem informacji 
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do stworzenia modelu pierwotnego były dane z lotniczego skanowania laserowego 
dostarczone przez Tatrzański Park Narodowy. 

Warto dodać, że w dłuższej perspektywie wykonanie kolejnych serii pomiaro-
wych na tym samym obszarze pozwoli na przeprowadzenie szczegółowych analiz 
wpływu ruchu turystycznego na stan środowiska przyrodniczego. Umożliwi również 
ocenę wykorzystania wyremontowanych nawierzchni jak i sprawdzenie, czy remon-
ty spełniły stawiane wobec nich oczekiwania.

Opracowaniem zostały objęte liniowe szlaki turystyczne w Tatrach Zachodnich 
wskazane przez pracowników Tatrzańskiego Parku Narodowego. Zinwentaryzowa-
no około 27,0 km szlaków. Ponadto po konsultacji z pracownikami TPN zinwenta-
ryzowano fragment żółtego szlaku turystycznego z Olczyskiej Polany w kierunku 
Przełęczy Nosalowej o długości 0,6 km i przewyższeniu 70 m oraz ścieżki poza 
wyznaczonym szlakiem turystycznym na wschodnich stokach Kondrackiej Kopy po-
między szlakiem czerwonym i żółtym.

Cześć inwentaryzowanych obszarów to szlaki turystyczne, które w ostatnich 
latach (2014–2015) były remontowane. Są to szlaki wymienione w punktach od  
1 do 10 o łącznej długości 13,8 km. Obszary, na których w ostatnich latach nie były 
prowadzone remonty szlaków, wyszczególnione pod numerami od 11 do 20, liczyły 
13,2 km długości. 

Obszar opracowania o gwarantowanej dokładności określonej w zamówieniu 
obejmuje pas o szerokości 25 m po obydwu stronach wyżej wymienionych szlaków. 
Do TPN przekazano cały pozyskany materiał pomiarowy, przy czym poza zdefi-
niowanym zakresem opracowania dokładność wykonanych produktów może być 
niższa. Z tego względu mogą być one wykorzystywane wyłącznie do celów inter-
pretacyjnych/poglądowych.

Prace terenowe obejmowały:

•	 wykonanie nalotów fotogrametrycznych bezzałogowym statkiem po-
wietrznym dla całego obszaru opracowania, w trakcie prac terenowych 
zrealizowano 37 zaprojektowanych misji fotogrametrycznych. Wszystkie 
operacje lotnicze były wykonywane zgodnie z projektem przez osoby po-
siadające świadectwo kwalifikacji UAVO (operatora Bezzałogowego Stat-
ku Powietrznego), z zachowaniem wysokich standardów bezpieczeństwa, 
w warunkach VLOS (Visual Line of Sight – operacje w zasięgu wzroku 
operatora);

•	 pomiar metodą naziemnego skanowania laserowego obszarów o dużym 
znaczeniu (minimum 5% obszaru opracowania) – dla potrzeb analizy 
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dokładności modelu uzyskanego z wykorzystaniem UAV, a także jego 
uzupełnienia, wykonano pomiary dodatkowe naziemnym skanerem lase-
rowym. Jest to szczególnie istotne dla terenów o gęstym zadrzewieniu, 
gdzie gałęzie drzew uniemożliwiają wykonania zdjęć poziomu terenu;

•	 pomiar przekrojów poprzecznych, wykonany klasycznymi metodami geo-
dezyjnymi (RTK/RTN GNSS) we wskazanych miejscach szlaku – w celu 
walidacji dokładności uzyskanego Numerycznego Modelu Terenu meto-
dą fotogrametryczną z pułapu UAV wykonano 45 przekroi poprzecznych 
szlaków tatrzańskich objętych inwentaryzacją.

Jednym z głównych celów prowadzonych prac było określenie zasięgu i inten-
sywności erozji szlaków turystycznych. W tym celu wykonano porównanie chmur 
punktów pozyskanych z UAV względem danych archiwalnych z lotniczego skanowa-
nia laserowego dla całego obszaru opracowania. Na podstawie wyników tych ana-
liz wygenerowano rastrowe mapy różnicowe, które pozwalają na wizualną ocenę 
stopnia i przyczyn zjawisk erozyjnych. Należy jednak pamiętać, że dane archiwalne 
pochodzące z lotniczego skanowania laserowego (ALS) charakteryzują się znacznie 
mniejszą rozdzielczością przestrzenną i tym samym część specyficznych obiektów 
przestrzennych tj. koryta szlaków, pojedyncze głazy, leje erozyjne mogły ulec gene-
ralizacji. Jednocześnie dane te charakteryzują się mniejszą dokładnością przestrzen-
ną, co może się objawiać w stałym przesunięciu względem danych aktualnych, co 
zostało udowodnione przez pomiar profili kontrolnych oraz analizy statystyczne. 

W wyniku przeprowadzonych analiz uzyskano dla każdego punktu ze zbioru 
pozyskanego z UAV wartość odchylenia pomiędzy NMPT i/lub NMT pochodzącym 
z danych archiwalnych a stanem aktualnym. Ze względu na specyfikę porównywa-
nych danych właściwa interpretacja otrzymanych map różnic powinna polegać na 
zlokalizowaniu lokalnych zaburzeń wartości różnic i porównaniu ich z obrazem na 
wysokorozdzielczej ortofotomapie. Dzięki takiemu postępowaniu możliwe jest okre-
ślenie przyczyn powstałych zmian lub stwierdzenie, że są one związane z błędami 
pomiarowymi (np. ludzie znajdujący się na szlaku w trakcie wykonywania pomiaru). 

Poniżej przedstawiono przykładowy obszar analizy, który pokazuje możliwości 
interpretacyjne pozyskanych materiałów. W poniższym przykładzie wykorzystano 
skalę barwną (Ryc. 1b). Należy zaznaczyć, że za dane referencyjne przyjęto dane  
z lotniczego skanowania laserowego, zatem wartości ujemne (niebieskie) świadczą 
o ubytkach powstałych w okresie pomiędzy seriami pomiarowymi, natomiast war-
tości dodatnie (czerwone) świadczą o przyroście (akumulacji) lub występowaniu na 
danych z UAV obiektów, które nie występują na danych ALS. Na poniżej zobrazo-
wanym obszarze (Ryc. 1a) na podstawie różnic pomiędzy NMPT UAV a NMPT ALS 
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na połaci dachowej schroniska (Ryc. 1c) można oszacować względną dokładność 
obu zbiorów danych. 

Ryc. 1. Przykładowy obszar analizy: a – obszar opracowania – schronisko na Hali Kondratowej,  
b – skala barwna (jednostki podane w m), c – porównanie numerycznego modelu powierzchni 
terenu z bezzałogowego statku powietrznego, dane z 2016 (NMPT UAV) – z numerycznym modelem 
powierzchni terenu ze skanowania laserowgo, dane 2012 (NMPT ISOK), d – wyniki porównania 
numerycznego modelu powierzchni terenu z bezzałogowego statku powietrznego, dane z 2016 
(NMPT UAV) – z numerycznym modelem terenu ze skanowania laserowgo, dane 2012 (NMT ISOK) 
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Zakładając, że pomiędzy epokami pomiarowymi dach schroniska nie uległ 
żadnym przemieszczeniom, dokładność ta kształtuje się na poziomie od około  
-20 cm do +10 cm. Kolejny aspekt, który można zaobserwować na omawianym 
przykładzie, to miejsca o wyraźnie bardziej pomarańczowo-czerwonej barwie, które 
w przypadku porównania NMPT UAV – NMPT ALS świadczą o przyroście wegeta-
cji, przy czym przyrost ten może być zależny od okresu wykonywania pomiarów, na-
tomiast w przypadku porównania NMPT UAV – NMT ALS świadczy o występowa-
niu średniej i wysokiej wegetacji (Ryc. 1d). Analizując obszar szlaku, należy przede 
wszystkim zaobserwować obszar koryta szlaku oraz niewielkie względne różnice 
barw, które świadczą o erozji (bardziej niebieskie) lub akumulacji (jasnożółte-po-
marańczowe). Przy czym na powyższym obszarze zmiany te są bardzo niewielkie.

Kolejnym przykładowym obszarem porównań był żółty szlak w obszarze Jawo-
rzynka-Siodłowa Perć (Ryc. 2) obrazujący możliwości interpretacyjne pozyskanych 
materiałów. Na powyższych obrazach możemy zaobserwować następujące zmiany 
występujące w obszarach szlaku:

•	 linia fioletowa – miejsca zwiększonej erozji,
•	 linia żółta – miejsca akumulacji,
•	 linia zielona – błędy w danych pomiarowych wynikające z obecności ludzi 

na szlaku w trakcie pomiaru.

    

Ryc. 2. Ortofotomozaika obszaru. Porównanie numerycznego modelu powierzchni terenu: a – z bez-
załogowego statku powietrznego, dane z 2016 (NMPT UAV) – z numerycznym modelem powierzchni 
terenu, b – ze skanowania laserowgo, dane 2012 (NMPT ISOK)
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PUBLIKACJE PREZENTUJĄCE WYNIKI PROJEKTU

Ćwiąkała P., Kocierz R., Puniach E., Nędzka M., Mamczarz K., Niewiem W., Wiącek P. 
2017. Documentation of hiking trails and wooden areas using unmanned aerial ve-
hicles (UAV) in Tatra National Park. Infrastructure and Ecology of Rural Areas, ISSN 
1732–5587. 2017 no. IV/2, s. 1545–1561.

Ćwiąkała P., Kocierz R., Puniach E., Nędzka M., Mamczarz K., Niewiem W., Wiącek P. 
2018. Assessment of the possibility of using unmanned aerial vehicles (UAVs) for the 
documentation of hiking trails in alpine areas. Sensors, ISSN 1424–8220. 2018 vol. 
18 iss. 1 art. no. 81, s. 1–28.
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Temat projektu
Rozmieszczenie, zasoby  
i ekologia wybranych gatunków 
storczykowatych Orchidaceae 
w lasach Tatrzańskiego Parku 
Narodowego

Słowa kluczowe
Epipogium aphyllum, Listera 
cordata, Orchidaceae, Polskie 
Karpaty Zachodnie, Tatrzański 
Park Narodowy, gatunki 
zagrożone

Termin realizacji
2016 r.

Koszt ogółem
42 000 PLN,  
w tym dotacja z funduszu 
leśnego – 42 000 PLN

Rozmieszczenie, zasoby i ekologia wybranych 
gatunków storczykowatych Orchidaceae  
w lasach Tatrzańskiego Parku Narodowego
Bogusław Binkiewicz – Ogród Botaniczny, Instytut Botaniki, Uniwersytet 

Jagielloński

OPIS PROJEKTU

Celem badań było zebranie danych dotyczących aktualnego 
rozmieszczenia, zasobów populacji, preferencji siedliskowych  
i zagrożeń dla wybranych gatunków storczykowatych, a na tej 
podstawie ocena stopnia ich zagrożenia oraz próba określenia 
wpływu przemian zachodzących w drzewostanach Tatrzańskie-
go Parku Narodowego (zarówno o charakterze naturalnym oraz 
antropogenicznym) na ich populacje.

W trakcie prac kontrolowano zarówno stanowiska znane, jak 
i przeszukiwano odpowiednie biotopy na pozostałym obszarze 
parku, wytypowane w oparciu o mapę fitosocjologiczną na pod-
stawie wymagań siedliskowych poszczególnych gatunków. Na 
odnalezionych stanowiskach notowano następujące informacje:

•	 nazwa	stanowiska	oraz	jego	bliższa	lokalizacja;
•	 koordynaty	 geograficzne	 oraz	 wysokość	 w	 m	 n.p.m.	

(odczytywane z odbiornika GPS Garmin eTrex 20);
•	 kwadrat	ATPOL	(w	siatce	10	x	10	km);
•	 powierzchnia	stanowiska	(jako	pole	wielokąta,	którego	

wierzchołki wyznaczają miejsca znalezienia poszczegól-
nych okazów);

•	 ekspozycja	(jako	kierunki	główne:	N	–	północ,	S	–	po-
łudnie, E – wschód, W – zachód i pośrednie: NE, NW, 
SE, SW) i nachylenie stanowiska (w stopniach 0);

•	 zasoby	populacji	(podane	dla	listery	sercowatej	jako	su-
maryczna liczba pędów oraz liczba pędów generatyw-
nych (G) i wegetatywnych (W), natomiast w przypadku 
gatunków, które tworzą jedynie pędy generatywne: 
żłobika koralowatego i storzana bezlistnego podawano 
tylko jedną wartość) oraz typ rozmieszczenia (rozpro-
szony, skupiskowy);
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•	 zbiorowisko	roślinne	–	określane	na	podstawie	zdjęcia	fitosocjologiczne-
go wykonywanego na stanowisku w płacie jednorodnym o powierzchni 
25–200 m2 lub na podstawie struktury zbiorowiska i obecności gatunków 
charakterystycznych;

•	 kod	i	nazwa	siedliska	przyrodniczego	Natura	2000;
•	 struktura	 drzewostanu	 (w	 3	 kategoriach:	 jednowiekowa,	 wielowiekowa,	

wielowarstwowa – wielogeneracyjna);
•	 wiek	 dominującej	 frakcji	 w	 drzewostanie	 (w	 5	 kategoriach:	 <	 50	 lat,	 

51–100, 101–150, 151–200, > 200);
•	 stopień	mozaikowatości	siedliska	jako	liczba	i	udział	mikrosiedlisk	zawar-

tych w areale populacji (G – gniazdo kornikowe, K – kosówka, L – lasy 
(żywe), P – polana, S – skały, głazy na powierzchni gruntu, T – infrastruk-
tura turystyczna, W – wody, cieki, WW – wiatrowały i wiatrołomy);

•	 zasoby	 martwego	 drewna	 leżącego	 (0	 –	 brak,	 <	 5	 m3/ha – mało,  
5–50 m3/ha – średnio, > 50 m3/ha – dużo);

•	 status	ochrony	(ochrona	ścisła,	czynna,	krajobrazowa);
•	 użytkowanie	gospodarcze	drzewostanu	(obecność,	rodzaj,	intensywność);
•	 stwierdzone	zagrożenia	(istniejące	oraz	potencjalne).

Przeprowadzone obserwacje pozwalają zaktualizować wiedzę dotyczącą roz-
mieszczenia i stopnia zagrożenia populacji żłobika koralowatego, listery sercowatej 
i storzana bezlistnego na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego. Największą 
liczbą stanowisk (w tym wiele utrzymujących się już od kilkudziesięciu czy nawet 
ponad 100 lat) i stosunkowo dużym wachlarzem zasiedlanych fitocenoz charakte-
ryzuje się żłobik koralowaty, stąd można go uznać za najmniej zagrożony. Jest to 
jednak w krajowej części Karpat roślina dość rzadka, ograniczona głównie do ich 
zachodniej części, a Tatry stanowią jego najważniejszą ostoję – stąd ważne jest za-
bezpieczenie jego zasobów na tym obszarze. W strefie ochrony ścisłej położonych 
jest tylko około połowy jego stanowisk, co nie jest wysokim wskaźnikiem. Również 
jego wyraźna preferencja drzewostanów świerkowych, które z jednej stronie podle-
gają planowej przebudowie w reglu dolnym, a z drugiej – ulegają wielkopowierzch-
niowemu rozpadowi na znacznych obszarach Parku, wskazują, że jego zasoby mogą 
ulec znacznemu ograniczeniu w perspektywie kilkudziesięciu lat.

Listera sercowata jest z kolei gatunkiem, który najprawdopodobniej podlega 
silnemu, choć słabo udokumentowanemu spadkowi liczebności w Tatrach. Źródła 
historyczne podają około 40 stanowisk, z których w trakcie badań potwierdzono 
zaledwie około 25%. Ponadto w końcu XIX wieku zasoby populacji określane były 
jako „nierzadki”, „miejscami pospolicie”, „obficie”, obecnie większość populacji skła-
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da się z maksymalnie kilkudziesięciu okazów. Stwierdzony spadek liczebność po 
części może wynikać z cyklicznych wahań liczebności, którym podlegają populacje 
storczykowatych, niemniej stwierdzono wycofanie się gatunku z niektórych fitoce-
noz, w których dawniej dość często był spotykany – m.in. na wapiennej świerczyny 
górnoreglowej Polysticho-Piceetum czy z zarośli kosodrzewiny Pinetum mugo (choć 
w tym ostatnim zbiorowisku, z racji na położenie ponad piętrem leśnym, przepro-
wadzono tylko wstępne rozpoznanie na zboczach Ornaku). Obecnie listerę noto-
wano tylko w świerczynach przypotokowych, w miejscach stosunkowo wilgotnych. 
Być może spadek jej liczebności spowodowany jest przez zmiany mikroklimatu pa-
nującego w lesie – rozpad drzewostanów czy wiatrołomy powodują zwiększone 
parowanie z dna lasu, co powoduje przesuszenie warstwy runa i w konsekwencji 
ustąpienie tego stenotypowego gatunku. Listera sercowata jest w polskich Karpa-
tach gatunkiem bardzo rzadkim, jej stanowiska koncentrują się w zachodniej części 
pasma, jednak na wielu stanowiskach nie była potwierdzana od szeregu lat i za-
pewne wymarła – np. w Beskidzie Śląskim czy w pasmach Pilska i Policy w Beskidzie 
Żywieckim. Zachowanie stanowisk w Tatrach jest więc kluczowe dla zachowania 
karpackich zasobów tego gatunku. 

Storzan bezlistny jest natomiast gatunkiem w Tatrach nieco liczniejszym, niż 
uważano, na co wskazują kolejne odnajdywane stanowiska. Zasadniczą trudnością 
przy inwentaryzacji zasobów tego gatunku jest bardzo krótki okres wegetacyjny, 
efemeryczność pojawów oraz trudność z odnalezieniem drobnych i niepozornych 
okazów. Obserwacje wskazują, że tylko na około połowie tatrzańskich stanowisk 
storzan pojawia się corocznie, co powoduje, że do w miarę kompletnej oceny roz-
mieszczenia i zasobów tego gatunku badania powinny być prowadzone przez kilka 
sezonów. Niemniej zebrany materiał pozwala na stwierdzenie, że TPN jest najważ-
niejszą w polskich Karpatach ostoją tego gatunku, a jego przetrwaniu zagrażają 
zarówno czynniki antropogeniczne (zwłaszcza gospodarka leśna i pozaszlakowy 
ruch turystyczny), jak i naturalne (powały drzewostanów wskutek silnych wiatrów, 
być może także katastrofalne gradacje kornika). Z tego względu znane stanowiska 
powinny być poddane ochronie i wyłączone z użytkowania, co jednak, zważywszy 
na ich stosunkowo niewielką powierzchnię, nie powinno być trudne do realizacji.

PUBLIKACJE PREZENTUJĄCE WYNIKI PROJEKTU

Binkiewicz B., Pięta M., Pięta G. 2017. Rozmieszczenie, zasoby oraz zagrożenia Epipo-
gium aphyllum i Listera cordata (Orchidaceae) w lasach Tatrzańskiego Parku Narodo-
wego. Fragm. Florist. Geobot. Polon. 24(1): 85–98.
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Temat projektu
Stan populacji sichrawy 
karpackiej Pseudogaurotina 
excellens w lasach Tatrzańskiego 
Parku Narodowego

Słowa kluczowe
kózkowate, Cerambycidae, 
górskie bory świerkowe,  
Natura 2000, Karpaty

Termin realizacji
2016 r.

Koszt ogółem
29 600 PLN,  
w tym dotacja z funduszu 
leśnego – 29 600 PLN

Stan populacji sichrawy karpackiej 
Pseudogaurotina excellens w lasach  
Tatrzańskiego Parku Narodowego
Stanisław Szafraniec – Babiogórski Park Narodowy

OPIS PROJEKTU

Celem badań było określenie aktualnego występowania si-
chrawy w Tatrzańskim Parku Narodowym, wskazanie siedlisk 
przyrodniczych wykorzystywanych przez gatunek, poznanie li-
czebności populacji oraz opisanie wskaźników siedliskowych na 
stwierdzonych stanowiskach.

Wykonano inwentaryzację sichrawy karpackiej w zespole 
dwuosobowym, na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego 
(TPN). Łącznie prace inwentaryzacyjne zajęły 18 wyjść tereno-
wych. Przebadano następujące przestrzenie w TPN: przypotoko-
we części dolin: Chochołowskiej, Jarząbczej, Kościeliskiej, Toma-
nowej, Pyszniańskiej, Lejowej, Miętusiej, Małej Łąki, Za Bram-
ka, Strążyskiej, ku Dziurze, Białego, Kondratowej, Jaworzynki, 
Olczyskiej, Suchej Wody, Pańszczycy, Roztoki, Rybiego Potoku, 
Waksmundzkiej; tereny w otoczeniu Ścieżki nad Reglami, Drogi 
pod Reglami, Smrekowego Stawu, szlaku niebieskiego do Hali 
Gąsienicowej, Waksmundzie Ścianki. 

Prace terenowe wykonane w miesiącach od czerwca do 
listopada polegały na odszukaniu miejsc grupowego występo-
wania wiciokrzewu czarnego, a następnie ich kontroli w celu 
stwierdzenia występowania sichrawy karpackiej. Lokalizacje ze 
stwierdzonymi wyrośniętymi larwami w charakterystycznych 
kolebkach to aktualne stanowiska gatunku. Następnie zgodnie 
z przewodnikiem metodycznym opisano każde stanowisko na 
formularzu terenowym (Robocza karta stanowiska) obejmują-
cym: lokalizację, opis terenu, opis drzewostanu, dane dotyczące 
wiciokrzewów i obrazów żerowania sichrawy karpackiej, zagro-
żenia i potrzeby ochronne na stanowisku. Jako stanowisko przy-
jęto jednorodny fragment terenu leśnego, na którym występują 
krzewy wiciokrzewu czarnego oraz stwierdzono różne stadia roz-
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wojowe lub odnaleziono wyraźne świeże ślady żerowania larw sichrawy karpackiej, 
na którym znajduje się co najmniej 10 okazów wiciokrzewu czarnego tworzących 
wyraźne skupisko. Odległość między stanowiskami min. 200 m. 

Po odszukaniu stanowisk sichrawy rejestrowano współrzędne geograficzne 
środka powierzchni, za pomocą odbiornika GPS, określono kształt i orientacyjną 
powierzchnię stanowiska. Po wstępnej lustracji stanowiska zapisano dane dotyczą-
ce terenu i opisu drzewostanu. Następnie przeglądano krzewy wiciokrzewu i stwier-
dzone obrazy żerowania sichrawy karpackiej. Dla małych stanowisk (do 0,5 ha) 
przeglądnięto wszystkie krzewy, zaś dla dużych reprezentatywną część stanowiska. 
Wykonano również dokumentację fotograficzną. 

W czasie prac kameralnych uzupełniono dane dotyczące: typ siedliskowy lasu, 
gleby, zadrzewienia drzewostanu i inne cechy, w oparciu o istniejące opracowania 
w materiały. 

W ramach oceny stanu populacji wytypowano i przeglądnięto pod kątem wy-
stępowania imagines 11 stanowisk. Obserwacje wykonano od początku czerwca do 
początku lipca, w odstępach kilku dniowych. 

Uzupełniającymi wskaźnikami przeanalizowanymi dla pozostałych stanowisk 
były zasiedlone krzewy i żerowiska czynne.

Lasy TPN są główną ostoją sichrawy karpackiej w Polsce. Sichrawa karpacka 
występuje dość często w lasach TPN, niemal do ich górnej granicy. Na wszyst-
kich stanowiskach sumaryczna liczebność imagines i larw nie przekroczyła liczby 9,  
co potwierdza nieliczne występowanie gatunku w TPN. Stwierdzono przynajmniej 
częściową fragmentację stanowisk, co może mieć wpływ na stan populacji sichrawy 
karpackiej. Większość stwierdzonych stanowisk zlokalizowanych jest na siedliskach 
9140 górskich borów świerkowych. Z uwagi na krótki okres pojawu imagines pod-
stawą oceny stanu liczebności populacji sichrawy mogą być obserwacje czynnych 
żerowisk larwalnych.

PUBLIKACJE PREZENTUJĄCE WYNIKI PROJEKTU

Szafraniec S., Zwijacz-Kozica T. 2017. Występowanie sichrawy karpackiej Pseudogauroti-
na excellens (Coleoptera: Cerambycidae) w Tatrzańskim Parku Narodowym. Fragm. 
Chrońmy Przyr. Ojcz. 73(1): 40–48.
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Temat projektu
Uzupełnienie stanu 
wiedzy o nietoperzach Tatr 
występujących na tym obszarze 
w okresie pozahibernacyjnym

Słowa kluczowe
alpejski region biogeograficzny, 
Karpaty, Chiroptera, lasy, 
jeziora, cieki wodne, schronienia 
letnie, aktywność letnia, 
struktura zgrupowań, pionowe 
zróżnicowanie

Termin realizacji
2016 r.

Koszt ogółem
47 950 PLN,  
w tym dotacja z funduszu 
leśnego – 47 950 PLN

Uzupełnienie stanu wiedzy o nietoperzach  
Tatr występujących na tym obszarze  
w okresie pozahibernacyjnym
Krzysztof Piksa, Tomasz Brzuskowski – Zakład Zoologii Kręgowców  

i Biologii Człowieka, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji 
Narodowej w Krakowie

OPIS PROJEKTU

Celem badań było uzupełnienie stanu wiedzy o nietoperzach 
Tatr z okresu letniego, a w szczególności:

– poznanie składu gatunkowego i poziomu aktywności 
nietoperzy na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowe-
go w okresie letnim, w różnych typach siedlisk (m.in. 
tereny leśne, tereny leśne i otwarte, cieki wodne, stawy 
i jeziora, piętro kosówki turni i hal, przełęcze górskie 
itp.); 

– poszukiwanie schronień letnich nietoperzy; 
– określenie statusu gatunków w obszarze (wykazujący 

rozród vs niewykazujący rozrodu, osobniki dorosłe vs 
młode); 

– poznanie spektrum pionowego zasięgu poszczególnych 
gatunków nietoperzy;

– ocena stanu populacji i siedlisk nietoperzy z załącznika 
II Dyrektywy Siedliskowej (nocka Bechsteina i mopka 
zachodniego).

Badania prowadzone były w lasach Tatrzańskiego Parku 
Narodowego. Tatrzański PN obejmuje polską część Tatr Wyso-
kich i Tatr Zachodnich wraz z przedpolem o powierzchni ponad 
21 tysięcy ha. Położone w centralnej części Karpat Zachodnich 
Tatry wyraźnie górują nad otoczeniem, długość pasma sięga 
niespełna 57 km długości i 18 km szerokości. W polskiej części 
Tatr wysokość zmienia się w zakresie od około 900 u podnóża 
do 2499 m n.p.m. Tatry posiadają cechy typowego krajobrazu 
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alpejskiego z piętrowym układem roślinności. Prace terenowe prowadzone były we 
wszystkich piętrach klimatyczno-roślinnych.

W trakcie badań fauny nietoperzy wykorzystano następujące metody:

– odłowy nietoperzy w sieci chiropterologiczne celem określenie gatunku, 
płci, wieku i statutu rozrodczego gatunku; 

– poszukiwanie nietoperzy w naturalnych i sztucznych schronieniach, 
– nasłuchy z użyciem szerokopasmowych detektorów, rejestratorów ultraso-

nicznych i mikrofonów oraz analiza rejestrowanego materiału z użyciem 
specjalistycznego oprogramowania bioakustycznego.

W trakcie badań prowadzonych latem 2016 roku stwierdzono obecność w Ta-
trach 11 gatunków nietoperzy (Tab. 1).

Tabela 1. Lista gatunków nietoperzy stwierdzonych latem 2016 roku na terenie Tatrzańskiego Parku 
Narodowego i ich statut rozrodczy (+ – oznaczono gatunki, u których stwierdzono rozród  
w obszarze)

Lp. Gatunek Status gatunku
1 Nocek wąsatek Myotis mystacinus (Kuhl, 1817) +

2 Nocek Brandta Myotis brandtii (Eversmann, 1845) +

3 Nocek rudy Myotis daubentonii (Kuhl, 1817) +

4 Mroczek pozłocisty Eptesicus nilssonii (Keyserling & Blasius, 1839) +

5 Mroczak posrebrzany Vespertilio murinus Linnaeus, 1758 –

6 Karlik malutki Pipistrellus pipistrellus (Schreber, 1774) –

7 Karlik drobny Pipistrellus pygmaeus (Leach, 1825) –

8 Karlik większy Pipistrellus nathusii (Keyserling & Blasius, 1839) –

9 Borowiec wielki Nyctalus noctula (Schreber, 1874) +

10 Gacek brunatny Plecotus auritus (Linnaeus, 1758) +

11 Mopek zachodni Barbastella barbastellus (Schreber, 1774) –

Odłowy nietoperzy i nasłuch detektorowe dostarczyły cennych informacji na 
temat aktywności nietoperzy w różnych typach siedlisk. Na terenach leśnych zde-
cydowanie najliczniej odławiane były nietoperze z grupy nocka wąsatka, tj. nocek 
wąsatek sensu stricto i nocek Brandta (udziały odpowiednio 71,1% i 14,5%). Udzia-
ły pozostałych gatunków były niskie i nie przekraczały 6%. Nad ciekami wodnymi 
w piętrze regli struktura dominacyjna zgrupowań była inna, najliczniej odławiane 
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były: nocek wąsatek sensu stricto, nocek rudy i mroczek pozłocisty (udziały odpo-
wiednio: 32,5%, 30,0% i 30,0%). Nie obserwowano istotnych różnic w strukturze 
zgrupowań nietoperzy pomiędzy drzewostanami iglastymi a liściastymi. W obu ty-
pach lasu najliczniej odławiane były nietoperze z grupy nocka wąsatka (drzewosta-
ny iglaste: 84,6% vs. drzewostany liściaste 90,9%). 

Stwierdzono różnicę w strukturze zgrupowań nietoperzy pomiędzy terenami 
leśnymi a obszarami leżącymi powyżej górnej granicy lasu. Na terenach leśnych 
taksonem zdecydowanie najliczniej rejestrowanym były nocki (udział 78,8%). Na 
terenach leżących powyżej górnej granicy lasu (piętro kosodrzewiny, hal i turni) tak-
sonem najczęściej rejestrowanym był mroczek pozłocisty (56,2%), nocki najliczniej 
występujące w reglach notowane były mniej licznie (28,3%).

Obserwowano różnicę w strukturze zgrupowań nietoperzy rejestrowanych nad 
stawami leżącymi w piętrze regli, a stawami powyżej granicy lasu. W piętrze regli 
dominującym taksonem były nocki (udział 58,3%), nieco mniej licznie występował 
mroczek pozłocisty (31,1%). Nad stawami powyżej górnej granicy lasu zdecydowa-
nie dominował mroczek pozłocisty (66,4%). Udział nocków był znacznie mniejszy 
niż nad stawami w piętrze regli (17,3%).

Obserwowano bardzo dużą aktywność nietoperzy w miejscach wypasu owiec. 
Najczęściej rejestrowane były tam nocki (udział 59,6%), mniej licznie reprezento-
wany był mroczek pozłocisty (26,5%). Udziały pozostałych taksonów były znacznie 
mniejsze.

Badania miały charakter wstępny i były punktem wyjścia do dalszych prac.

PUBLIKACJE PREZENTUJĄCE WYNIKI PROJEKTU

Piksa K., Brzuskowski T., Cichocki J., Gubała W. J. 2017. Różnorodność gatunkowa nie-
toperzy Chiroptera Tatrzańskiego Parku Narodowego w okresie aktywności letniej. 
Chrońmy Przyrodę Ojczystą, 73(2): 121–134.

406



Tatrzański Park Narodowy

Temat projektu
Zróżnicowanie gatunkowe, 
liczebność, preferencje 
siedliskowe i rozmieszczenie 
przestrzenne sów Strigiformes 
w lasach Tatrzańskiego Parku 
Narodowego

Słowa kluczowe
Glaucidium passerinum, Aegolius 
funereus, Asio otus, Strix aluco, 
Strix uralensis, Bubo bubo, Tatry, 
zagęszczenia sów

Termin realizacji
2016 r.

Koszt ogółem
62 500 PLN,  
w tym dotacja z funduszu 
leśnego – 62 500 PLN

Zróżnicowanie gatunkowe, liczebność, preferencje 
siedliskowe i rozmieszczenie przestrzenne  
sów Strigiformes w lasach Tatrzańskiego  
Parku Narodowego
Maksym Pięta, Gabriela Pięta, Bogusław Binkiewicz – Ogród 

Botaniczny, Instytut Botaniki, Uniwersytet Jagielloński

OPIS PROJEKTU

Celem badań było określenie zróżnicowania gatunkowego, roz-
mieszczenia przestrzennego, liczebności i preferencji siedlisko-
wych oraz zagrożeń sów w lasach Tatrzańskiego Parku Narodo-
wego.

Badania prowadzono w 2016 roku z wykorzystaniem me-
tody stymulacji głosowej i nasłuchów prowadzonych w oparciu  
o sieć transektów. Transekty wytyczono, wykorzystując istnieją-
cą sieć szlaków turystycznych, dróg wewnętrznych Parku oraz 
ścieżek leśnych o łącznej długości około 310 km, od regla dol-
nego po granicę pięter regla górnego i kosodrzewiny. Kontrole 
rozpoczynano 1–2 godziny przed zachodem słońca i prowa-
dzono do północy, czasami również o świcie i w godzinach po-
rannych (do godz. 10:00). Jedynie w przypadku sóweczki, przy 
pochmurnej pogodzie, wabienia prowadzono również w godzi-
nach okołopołudniowych. Na kontrole wybierano noce z pogo-
dą wyżową, a przy występującym zachmurzeniu – bez opadów 
śniegu i deszczu, silnego wiatru oraz mgieł, z temperaturą po-
wyżej –5°C. Transekty pokonywano pieszo, zwykle w dwuoso-
bowych zespołach. Średnio w odstępach co 400 m prowadzono 
przez trzy minuty nasłuch ptaków samoistnie się odzywających,  
a w dalszej kolejności odtwarzano przy użyciu przenośnego gło-
śnika i odtwarzacza mp3 głosy terytorialne samców poszczegól-
nych gatunków, zgodnie z zalecaną metodyką (Mikusek 2005). 
Głosy odtwarzano w sekwencji od najmniejszego do najwięk-
szego gatunku (sóweczka, włochatka, uszatka Asio otus, pusz-
czyk Strix aluco, puszczyk uralski, puchacz). Miejsca prowadzenia 
nasłuchów starano się dobierać w rejonie grzbietów, przełęczy, 
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zboczy górskich, polan i wychodni skalnych, a unikano wabienia z niższych położeń 
w obrębie dolin, gdzie szum potoków znacznie utrudniał prowadzenie nasłuchu.  
W przypadku stwierdzenia odzywającej się sowy rejestrowano jej położenie za po-
mocą odbiornika GPS lub metodą azymutów krzyżowych, a także notowano szcze-
gółowe dane dotyczące zachowania.

W 2016 roku w lasach Tatrzańskiego Parku Narodowego stwierdzono wy-
stępowanie sześciu gatunków sów: sóweczki, włochatki, uszatki, puszczyka, pusz-
czyka uralskiego oraz puchacza. Łącznie odnaleziono 93 terytoria na powierzchni  
125,2 km2, co daje średnie zagęszczenie 7,4 terytorium/10 km2.

PUBLIKACJE PREZENTUJĄCE WYNIKI PROJEKTU

Pięta M., Pięta G., Binkiewicz B. 2017. Rozmieszczenie i liczebność sów (Strigiformes) w 
lasach Tatrzańskiego Parku Narodowego w 2016 roku. Chrońmy Przyr. Ojcz. 73(6): 
424–436.
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Temat projektu
Określenia stopnia zasiedlenia 
i składu gatunkowego grzybów 
mikroskopijnych zasiedlających 
martwe drewno świerkowe  
w Tatrzańskim Parku 
Narodowym

Słowa kluczowe
mykobiota, martwe drewno, 
grzyby rozkładające drewno

Termin realizacji
2016 r.

Koszt ogółem
40 500 PLN,  
w tym dotacja z funduszu 
leśnego – 40 500 PLN 

Tatrzański Park Narodowy

Określenia stopnia zasiedlenia i składu 
gatunkowego grzybów mikroskopijnych 
zasiedlających martwe drewno świerkowe  
w Tatrzańskim Parku Narodowym
Wojciech Pusz, Agata Kaczmarek – Zakład Fitopatologii i Mykologii, 

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

OPIS PROJEKTU

Celem badań było określenie składu gatunkowego mykobioty 
zasiedlającej martwe drewno w Tatrzańskim Paru Narodowym 
w zależności od metody ochrony przyrody.

Doświadczenie obejmowało, w głównej mierze, martwe 
drewno świerka, zarówno leżaninę, jak i pniaki. Dodatkowo,  
w celach porównawczych wykonano także analizę mykologiczną 
martwego drewna olchy czarnej, kosodrzewiny, wierzby, limby, 
jarząbu, jawora oraz brzozy. Próbki były pobierane trzy razy  
w sezonie wegetacyjnym, tj. wiosną, latem i jesienią. Stanowi-
ska badawcze zlokalizowano w Dolinie Białki oraz Dolinie Cho-
chołowskiej. Dodatkowo jedno stanowisko zlokalizowane było 
w okolicy Centrum Edukacji Przyrodniczej TPN w Zakopanem. 
Wyznaczono 31 stanowisk monitoringowych – punktów poboru 
próbek, które obejmowały po 3 obiekty (martwe drewno stoją-
ce lub leżące) co daje sumarycznie 93 próby w każdym terminie 
badań (279 prób w całym okresie badań).

W trakcie badań terenowych określano stopień rozkładu 
drewna wg skali Pyla i Browna, wysokość n.p.m. oraz koordy-
naty GPS. Następnie z głębokości około 1–2 cm (jednego wy-
branego obiektu/pniaka na 1 stanowisku monitoringowym) po-
brano sterylnym narzędziem fragmenty drewna do określenia 
ich zasiedlenia przez grzyby mikroskopowe. Fragmenty drewna 
zostały następnie opłukane powierzchniowo w 1% roztworze 
podchlorynu sodu przez kilka sekund. Kolejnym etapem było 
wyłożenie około 0,5 cm fragmentów drewna po 6 na szalki Pe-
triego z zestaloną, zakwaszoną pożywką PDA (agar glukozowo-
ziemniaczany). Wyrastające z drewna grzyby były odszczepiane 
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na skosy z pożywką PDA i oznaczane do gatunku na podstawie cech morfologicz-
nych. 

W trakcie analizy mykologicznej składu gatunkowego grzybów mikroskopo-
wych zasiedlających martwe drewno stwierdzono, że największym udziałem cha-
rakteryzują się grzyby z rodzaju Trichoderma: T. harzianum, T. polysporum oraz  
T. hamatum. Grzyby z rodzaju Trichoderma są gatunkami pospolicie występującymi 
w środowisku naturalnym. Występują w glebie oraz są odpowiedzialne za rozkład 
martwej tkanki organicznej. Niektóre z gatunków, jak np. T. harzianum jest z po-
wodzeniem wykorzystywany w biologicznej ochronie roślin do zwalczania chorób 
powodowanych przez takie patogeny, jak: Fusarium spp. czy Rhizoctonia spp. Wy-
kazano, że drewno zaliczane do niższych stopni rozkładu charakteryzuje się innym 
składem gatunkowym niż drewno zaliczane do 4 czy 5 stopnia rozkładu. Stwierdzo-
no też większą liczbę gatunków mykocenozy niższych klas rozkładu w porównaniu 
do drewna z 4 czy 5 stopnia. Dominującymi grzybami mikroskopowych zasiedlają-
cymi martwe drewno w wybranych rejonach Tatr są grzyby z rodzaju Trichoderma, 
Znacznie większą różnorodnością gatunkową grzybów wyizolowanych z martwego 
drewna charakteryzowała się Dolina Białki niż Dolina Chochołowska Więcej gatun-
ków oraz kolonii uzyskiwano z leżaniny i starszego martwego drewna niż z pniaków 
w wyższych klasach rozkładu Martwe drewno innych gatunków niż świerk charak-
teryzowało się znacznie uboższą mykocenozą. W prowadzonych badaniach nie wy-
kazano wyraźnych różnic w składzie gatunkowym mykocenozy martwego drewna  
z zależności od gatunku drzewa. 

PUBLIKACJE PREZENTUJĄCE WYNIKI PROJEKTU

Pusz W., Zwijacz-Kozica T. 2017. Zbiorowiska grzybów mikroskopijnych zasiedlających 
martwe drewno świerkowe w Tatrzańskim Parku Narodowym. Sylwan, 161(4): 312–319.

Pusz W., Zwijacz-Kozica T., Patejuk K., Uklańska-Pusz C. 2017. Zbiorowiska grzybów mi-
kroskopijnych zasiedlających martwe drewno w Karkonoszach i Tatrach. Edukacja 
Biologiczna i Środowiskowa, 1: 22–26.

410



Tatrzański Park Narodowy

Temat projektu
Budowa i struktura tatrzańskich 
drzewostanów na podstawie 
regularnej siatki powierzchni 
pomiarowych

Słowa kluczowe
lasy górskie, próba statystyczno-
losowa, siatka stałych 
powierzchni badawczych, Tatry, 
odnowienie, martwe drewno, 
zasobność drzewostanów, 
struktura gatunkowa, naturalne 
zaburzenia

Termin realizacji
2016–2017 r.

Koszt ogółem
662 875 PLN,  
w tym dotacja z funduszu 
leśnego – 402 000 PLN

Budowa i struktura tatrzańskich drzewostanów 
na podstawie regularnej siatki powierzchni 
pomiarowych
Jerzy Szwagrzyk, Jan Bodziarczyk, Anna Gazda, Janusz Szewczyk  

– Instytut Ekologii i Hodowli Lasu, Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja  
w Krakowie

OPIS PROJEKTU

Celem pracy było założenie sieci stałych kołowych powierzch-
ni badawczych w ekosystemach leśnych Tatrzańskiego Parku 
Narodowego oraz poznanie struktury drzewostanów TPN, przy 
uwzględnieniu odnowienia i martwego drewna.

Badaniami objęto cały obszar Tatrzańskiego Parku Naro-
dowego, wynoszący 21,1 tys. ha. Na terenie Parku założono 
stałe powierzchnie badawcze w więźbie 500×500 m, w nawią-
zaniu do państwowego układu współrzędnych (Ryc. 1). W wę-
złach sieci założono powierzchnie kołowe o powierzchni 5 arów, 
a w ich obrębie pomierzono pierśnice wszystkich drzew żywych 
i drzew martwych stojących. Ponadto, pomierzono wykroty oraz 
złomy. Wysokości nieuszkodzonych żywych drzew pomierzono 
na powierzchniach współśrodkowych o wielkości 1 ara. Ponadto  
w obrębie 5 arów pomierzono leżące na dnie lasu kłody, których 
długość wynosiła co najmniej 1 m, a grubość w cieńszym końcu 
≥ 7 cm. Odnowienie, w celu określenia zagęszczenia, mierzono 
uwzględniając 30 najbliższych osobników od środka powierzch-
ni do granicy 5 arowego koła. Wszystkie osobniki odnowienia 
pomierzono szczegółowo: określono gatunek, zmierzono wyso-
kość, odległość od środka powierzchni oraz azymut; odnowienie 
przypisano do trzech kategorii: nalot (H < 0,5 m), podrost niski 
(0,5 H < 1,3 m) i podrost wysoki (H > 1,3 m i dbh < 7 cm); 
krzewy uwzględniano tylko o H > 0,5 m. Ponadto notowano 
uszkodzenia nalotów, np. zgryzanie, spałowanie i inne.

Tego typu badania przeprowadzono w TPN po raz pierw-
szy, a zastosowana metoda – oparta na regularnej sieci stałych 
powierzchni badawczych – pozwala na uzyskanie najbardziej 
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obiektywnego obrazu aktualnej struktury drzewostanów. W przyszłości sieć ta po-
służy do kontynuacji badań nad dynamiką badanych drzewostanów.

Ryc. 1. Rozmieszczenie stałych powierzchni badawczych w Tatrzańskim Parku Narodowym na tle 
różnych rodzajów ochrony oraz stref wysokościowych nad poziomem morza (A – stałe powierzchnie 
badawcze; B – warstwica 1200 m n.p.m.; C – warstwica 1400 m n.p.m.; D – granica państwa;  
E – granica Tatrzańskiego Parku Narodowego; F – obszar ochrony ścisłej; G – obszar ochrony czynnej; 
H – obszar ochrony krajobrazowej)

Za powierzchnie leśne uznano te, na których wystąpiło co najmniej 1 drzewo 
(żywe lub martwe, w tym pniaki) o pierśnicy ≥ 7 cm. W ten sposób w zakresie ana-
liz znalazły się także powierzchnie usytuowane powyżej górnej granicy zwartego 
lasu, w strefie występowania pojedynczych drzew wśród łanów kosodrzewiny, która 
według ujęcia siedliskowego traktowana jest jako siedlisko boru wysokogórskiego. 

Na potrzeby analiz, w gradiencie wysokościowym, obszar TPN został podzielony na 
trzy umowne strefy wysokości: dolną (do 1200 m n.p.m.), środkową (1201–1400 m  
n.p.m.) oraz górną (powyżej 1400 m n.p.m.), które nawiązują do tradycyjnego po-
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działu na regiel dolny, górny i strefę górnej granicy lasu. Dla każdej powierzchni 
przypisano jeden z trzech rodzajów ochrony: ścisła, czynna lub krajobrazowa. 

Na podstawie pomierzonych pierśnic oraz wysokości drzew żywych nieuszkodzo-
nych, dopasowano krzywe wysokości dla każdego gatunku oddzielnie w programie 
Crancod, korzystając z funkcji Michaiłowa. W przypadku świerka relacje te opisano 
oddzielnie dla drzew w trzech różnych piętrach wysokościowych: do 1200 m n.p.m., 
od 1201 do 1400 m n.p.m. oraz powyżej 1400 m n.p.m. Następnie wyliczono 
miąższości pojedynczych drzew na podstawie pomierzonej pierśnicy i oszacowanej 
wysokości. Miąższość kłód obliczono, wykorzystując wzór środkowego przekroju. 
Rozkłady zagęszczenia drzew oraz ich miąższość na powierzchni badawczej prze-
analizowano przy pomocy testu Kołmogorowa-Smirnowa i testu Lilleforsa w celu 
sprawdzenia ich normalności. Wyniki obu testów wykazały, że rozkłady te znacząco 
odbiegają od rozkładu normalnego. Do dalszych analiz zastosowano więc testy 
nieparametryczne: test Kruskala Wallisa oraz test Chi-kwadrat. W analizach wyko-
rzystano oprogramowanie Statistica ver. 12.

Średnia miąższość drzew żywych w lasach TPN wyniosła 259 m3/ha, drzew mar-
twych 176 m3/ha. Złomy stanowiły największą część martwego drewna. Świerk 
Picea abies dominował wśród martwych drzew stojących (97%). Udział świerka po-
śród drzew żywych wahał się od 81% w reglu dolnym do 98% w reglu górnym 
(do 1400 m n.p.m.). W strefie regla dolnego udział jodły Abies alba wynosił 11%,  
a buka Fagus sylvatica 4,5%. W strefie regla górnego i górnej granicy lasu za-
znaczył się istotny udział jarzębiny Sorbus aucuparia. Ponadto zaobserwowano, że  
w reglu dolnym, udział buka, był istotnie wyższy w strefie ochrony ścisłej, aniżeli 
każdej innej strefie ochrony Parku.

PUBLIKACJE PREZENTUJĄCE WYNIKI PROJEKTU

Bodziarczyk J., Zwijacz-Kozica T., Gazda A., Szewczyk J., Frączek M., Zięba A., Szwagrzyk 
J. 2017. Skład gatunkowy, wzniesienie nad poziomem morza i kategoria ochrony 
jako czynniki wpływające na intensywność zgryzania odnowień w Tatrzańskim Parku 
Narodowym. Leśne Prace Badawcze, 78(3): 238–247.

Bodziarczyk J., Szwagrzyk J., Zwijacz-Kozica T., Zięba A., Szewczyk J., Gazda A. 2019. 
Struktura drzewostanów Tatrzańskiego Parku Narodowego – wyniki inwentaryzacji 
z lat 2016–2017. Leśne Prace Badawcze, 80(1): 13–21.
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Temat projektu
Monitoring genetyczny 
dynamiki populacji niedźwiedzi 
brunatnych

Słowa kluczowe
niedźwiedź brunatny, 
Tatrzański Park Narodowy, 
ocena liczebności, genetyczna 
identyfikacja osobników, 
nieinwazyjny zbiór prób

Termin realizacji
2017 r.

Koszt ogółem
80 749,50 PLN,  
w tym dotacja z funduszu 
leśnego – 80 749,50 PLN

Monitoring genetyczny dynamiki populacji 
niedźwiedzi brunatnych
Maciej Konopiński, Teresa Berezowska-Cnota, Nuria Selva, Agnieszka 

Sergiel – Instytut Ochrony Przyrody PAN 

OPIS PROJEKTU

Celem badań była ocena liczebności niedźwiedzia brunatnego 
Ursus arctos na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego przy 
użyciu nieinwazyjnych metod genetycznych.

Prace terenowe w ramach projektu realizowano w okre-
sie od 15 maja do 31 października 2017 r. W oparciu o siat-
kę kwadratów o bokach 5 km × 5 km (Fernández i in. 2012) 
obszar Tatrzańskiego Parku Narodowego został podzielony na 
20 kwadratów, przy czym tylko jeden pełny kwadrat tej siatki 
znajduje się w całości w obszarze badań, pozostałe 19 stano-
wią tylko fragmenty. Zgodnie z założeniami projektu metody-
ka badań obejmowała zbieranie sierści niedźwiedzi za pomocą 
pułapek włosowych oraz prób odchodów niedźwiedzi wzdłuż 
transektów. Do zainstalowania pułapek włosowych wytypo-
wano 13 kwadratów o znaczniejszym udziale terenów leśnych. 
W wyznaczonych w ten sposób powierzchniach badawczych  
w okresie 15–22 maja 2017 r. zamontowano po jednej pułapce 
włosowej w trzynastu lokalizacjach. Pułapki włosowe kontrolo-
wano do końca października 2017 r., średnio co dwa tygodnie. 
Łącznie przeprowadzono 116 kontroli, w czasie których zebrano 
128 prób sierści niedźwiedzia brunatnego. Wszystkie pułapki 
sprawdzane były co najmniej ośmiokrotnie. W trakcie kontroli 
pułapek włosowych zbierano także próby świeżego kału niedź-
wiedzi na wyznaczonych transektach. Łącznie pokonano ponad 
200 km odcinków transektowych. Ponadto, świeży kał niedź-
wiedzi zbierano w sposób oportunistyczny poza wyznaczonymi 
transektami i poza wyznaczonymi terminami kontroli. Z każdych 
odchodów materiał pobierano do dwóch probówek. Łącznie ze-
brano 120 prób kału (240 próbówek) niedźwiedzia brunatnego. 
Zgromadzone próby sierści przechowywano w papierowych ko-
pertach w temperaturze pokojowej, próby kału przechowywano 
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w zamrażalniku w temperaturze -20ºC. W ramach prowadzonych prac terenowych 
zebrano łącznie 248 prób sierści i kału niedźwiedzia brunatnego.

Izolację DNA przeprowadzono dla 120 prób odchodów oraz 112 prób sier-
ści. Wstępne przygotowanie odchodów do izolacji DNA obejmowało ich rozdrob-
nienie i wydzielenie prób o wadze około 200 mg. Z prób sierści odcinano pod 
lupą cebulki włosowe. Tak przygotowane próby przechowywano w sterylnych pro-
bówkach w zamrażalniku w temperaturze -20˚C do czasu dalszych analiz. 16 prób 
sierści nie zostało poddanych procesowi izolacji DNA ze względu na brak cebulek 
włosowych. Materiał genetyczny izolowano przy użyciu komercyjnych zestawów 
do izolacji DNA zgodnie ze standardowymi protokołami. Dla prób odchodów za-
stosowano zestaw Stool Kit (Qiagen™), w przypadku prób sierści wykorzystano 
zestaw Nucleospin Tissue Kit XS (Macherey & Nagel™). Ilość oraz czystość DNA 
określono przy pomocy spektrofotometru NanoDrop 1000. Ilość DNA określano 
na podstawie absorbancji przez roztwór DNA promieniowania ultrafioletowego  
o długości 260 nm, natomiast czystość DNA określano jako stosunek absorbancji UV 
o długościach 260/280 nm (zanieczyszczenia białkowe) i 260/230 nm (zanieczysz-
czenie niespecyficzne). Przed wykonaniem pomiaru próby zwirowano przez 5 min  
w 20 000 G, aby usunąć ewentualne cząstki koloidalne znajdujące się w roztworze, 
które mogłyby wpłynąć na wynik odczytu.

Identyfikację osobników przeprowadzono w oparciu o polimorfizm długo-
ści loci mikrosatelitarnych. Wykorzystano zestaw dwunastu markerów opisany  
w Skrbinšek i in. 2010: Mu10, Mu50, G10L, Mu59, Mu23 (Bellemain i Taberlet 
2004); G10X, G10P, Mu09, Mu15 (Taberlet i in. 1997); G1D, G10H, G10C (Paetkau  
i in. 1998) oraz w celu określenia płci osobników parę starterów do amplifikacji 
genu SRY (Bellemain i Taberlet 2004). Wszystkie loci namnażano w pojedynczej 
reakcji multipleksowej przy użyciu Multiplex PCR Kit (Qiagen™). Reakcje wykony-
wano w termocyklerze Eppendorf™ MastCycler Pro w następującym profilu tempe-
raturowym:

1.  denaturacja wstępna (95°C, 15 min), 
2.  amplifikacja właściwa, powtarzana w 38 cyklach, obejmująca: 

  denaturację (94°C, 30 s), 
  hybrydyzację (58°C, 90 s), 
  wydłużanie (72°C, 60 s), 

3.  końcowe wydłużanie produktów (60°C, 30 min).

W reakcjach wykorzystano startery znakowane fluorescencyjnie. Reakcje prowadzo-
no zgodnie z procedurą opisaną przez Skrbinšek i in. 2010. Skuteczność amplifikacji 
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sprawdzano przez elektroforezę w 2,5% żelu agarozowym (Prona™). DNA znako-
wano fluorescencyjnie przez kąpiel w rozworze bromku etydyny (Applichem™). Pro-
dukty reakcji multiplex PCR przechowywano w lodówce w temperaturze 4°C.

Przy użyciu metod „odłowu-znakowania-ponownego odłowu” liczbę niedźwie-
dzi pojawiających się na terenie parku oszacowano na 55 osobników (przedział 
ufności 45–79). Wynik ten jest zbliżony do poprzedniego oszacowania z użyciem 
metod genetycznych, przeprowadzonego w 2011 roku. Na terenie parku zaobser-
wowano znaczną przewagę liczby samic.

PUBLIKACJE PREZENTUJĄCE WYNIKI PROJEKTU

Konopiński M., Berezowska-Cnota T., Selva N., Sergiel A., Zwijacz-Kozica T. 2016. Ocena 
liczebności niedźwiedzia brunatnego (Ursus arctos) na terenie Tatrzańskiego Parku 
Narodowego. Chrońmy Przyr. Ojcz. 74(6): 410–421.
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Temat projektu
Ocena występowania 
endopasożytów i wybranych 
patogennych drobnoustrojów 
u kuraków leśnych z terenu 
Tatrzańskiego Parku 
Narodowego

Słowa kluczowe
głuszec, cietrzew, jarząbek, 
pasożyty, Tatrzański Park 
Narodowy

Termin realizacji
2017 r.

Koszt ogółem
70 000 PLN,  
w tym dotacja z funduszu 
leśnego – 46 382,11 PLN

Ocena występowania endopasożytów i wybranych 
patogennych drobnoustrojów u kuraków leśnych  
z terenu Tatrzańskiego Parku Narodowego
Michał Bednarski, Tomasz Piasecki – Katedra Epizootiologii z Kliniką 

Ptaków i Zwierząt Egzotycznych, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

OPIS PROJEKTU

Celem badań była ocena występowania inwazji pasożytów  
u trzech gatunków kuraków: głuszca Tetrao urogallus, cietrzewia 
Tetrao tetrix i jarząbka Tetrastes bonasia z terenu Tatrzańskiego 
Parku Narodowego.

W okresie od stycznia 2017 do października 2017 bada-
niami objęto 127 próbek kału kuraków pochodzących z terenu 
Tatrzańskiego Parku Narodowego. Łącznie przebadano próbek 
26 kału od jarząbka Tetrastes bonasia, 44 od cietrzewia Lyrurus 
tetrix i 57 od głuszca Tetrao urogallus.

Badania parazytologiczne kału wykonano dwoma meto-
dami: metodą flotacji przy zastosowaniu komory McMastera 
(ocena ilości jaj oraz oocyst) oraz metodą sedymentacji (dekan-
tacji). Uzyskane wyniki były interpretowane w oparciu o klucze 
parazytologiczne z uwzględnieniem specyficznych dla danego 
gatunku pasożytów. 

W badanym materiale najczęściej stwierdzano jaja ni-
cieni z rodzaju Capilaria spp., której obecność stwierdzono  
w 30,77% odchodów jarząbka, w 20,45% odchodów cietrze-
wia oraz 15,79% odchodów głuszca. Infestacja nie była wysoka  
i wahała się w granicach od 38,2 jaj/g u głuszca do 53,5 jaj/g 
u jarząbka. Stosunkowo często stwierdzano oocysty kokcydii. 
Odsetek zakażonych zwierząt wynosił 3,84%, 13,64% i 8,77% 
odpowiednio dla jarząbka, cietrzewia i głuszca. Średnia liczba 
oocyt była niska. Wyjątek stanowił samica głuszca z rejonu Hali 
Gąsienicowej, w której kale stwierdzono aż 4100 oocyst/g.

Ponadto, stwierdzono pojedyncze przypadki zakażeń He-
terakis spp. oraz co istotne w odchodach jarząbków wykazano 
obecność jaj Syngamus trachea. Pasożyt ten bytuje w tchawicy 
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lub dużych oskrzelach i może być przyczyną poważnych zaburzeń ze strony układu 
oddechowego oraz osłabienia zarażonych osobników.

PUBLIKACJE PREZENTUJĄCE WYNIKI PROJEKTU

Bednarski M., Piasecki T., Zwijacz-Kozica T. 2018. Występowanie endopasożytów  
w populacji głuszca, cietrzewia i jarząbka z Tatrzańskiego Parku Narodowego. Nauki 
Przyrodnicze 4(22): 29–36.
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Temat projektu
Ocena zasięgu i nasilenia erozji 
wzdłuż szlaków turystycznych 
w zależności od stanu szlaków 
– etap II

Słowa kluczowe
bezzałogowe statki latające, 
dokumentacja 3D, szlaki 
turystyczne, antropopresja, 
modele różnicowe, 
zobrazowania wielospektralne

Termin realizacji
2017 r.

Koszt ogółem
135 300 PLN,  
w tym dotacja z funduszu 
leśnego – 135 300 PLN

Ocena zasięgu i nasilenia erozji wzdłuż szlaków 
turystycznych w zależności od stanu szlaków  
– etap II
Paweł Ćwiąkała, Rafał Kocierz, Edyta Puniach, Stanisław Szombara, 

Michał Nędzka, Witold Niewiem, Paweł Wiącek, Katarzyna 
Więch – Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska, Akademia 
Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

OPIS PROJEKTU

Projekt miał na celu określenie zasięgu i stopnia erozji postępu-
jącej w Tatrach Wysokich oraz Tatrach Zachodnich, oraz analizę 
sukcesji leśnej w rejonach podlegających bezpośredniemu wpły-
wowi denudacji antropogenicznej. 

Najważniejszym zadaniem zrealizowanym w ramach pro-
jektu była inwentaryzacja liniowych szlaków turystycznych na 
odcinkach od regla dolnego do najwyżej położonych odcinków 
w piętrach hal. Pomiar aktualnego stanu szlaków wykonano 
metodą fotogrametryczną (z wykorzystaniem bezzałogowego 
statku powietrznego), której dokładność zweryfikowano innymi 
metodami geodezyjnymi (pomiar przekroi kontrolnych, naziem-
ne skanowanie laserowe). Uzyskane dane, po ich porównaniu  
z danymi archiwalnymi dostarczonymi przez Tatrzański Park Na-
rodowy lub danymi pozyskanymi w kolejnych seriach pomiaro-
wych, są cenną informacją pozwalającą na:

– badanie stopnia erozji szlaków w obszarach zalesionych 
i niezalesionych, 

– badanie postępu sukcesji leśnej, 
– badanie zmiany górnej granicy lasu,
– badanie wpływu denudacji antropogenicznej na zmia-

ny granicy lasu w obszarach granic pięter roślinności  
w terenie bezpośrednio przylegającym do szlaków tu-
rystycznych. 

W wyniku realizacji projektu stworzono Numeryczne 
Modele Pokrycia Terenu i/lub Numeryczne Modele Terenu  
w dwóch okresach: pierwotnym i wtórnym. Model aktualny 
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został wykonany na podstawie danych pozyskanych z wykorzystaniem Bezzało-
gowych Statków Latających. Natomiast źródłem informacji do stworzenia mode-
lu pierwotnego były dane z lotniczego skanowania laserowego dostarczone przez 
Tatrzański Park Narodowy. 

Warto dodać, że w dłuższej perspektywie wykonanie kolejnych serii pomiaro-
wych na tym samym obszarze pozwoli na przeprowadzenie szczegółowych analiz 
wpływu ruchu turystycznego na stan środowiska przyrodniczego. Umożliwi również 
ocenę wykorzystania wyremontowanych nawierzchni, jak i sprawdzenie, czy remon-
ty spełniły stawiane wobec nich oczekiwania.

Badaniami zostały objęte liniowe szlaki turystyczne w Tatrach Zachodnich 
wskazane przez pracowników Tatrzańskiego Parku Narodowego. Zinwentaryzowa-
no około 29,0 km szlaków. Ponadto, po konsultacji z pracownikami TPN zinwen-
taryzowano fragment żółtego szlaku turystycznego z Olczyskiej Polany w kierunku 
Przełęczy Nosalowej o długości 0,6 km i przewyższeniu 70 m.

Obszar opracowania obejmuje pas o szerokości 25 m po obydwu stronach 
wyżej wymienionych szlaków. Prace terenowe obejmowały:

•	 wykonanie nalotów fotogrametrycznych bezzałogowym statkiem po-
wietrznym dla całego obszaru opracowania; w trakcie prac terenowych 
zrealizowano 27 zaprojektowanych misji fotogrametrycznych; wszystkie 
operacje lotnicze były wykonywane zgodnie z projektem przez osoby po-
siadające świadectwo kwalifikacji UAVO (operatora Bezzałogowego Stat-
ku Powietrznego), z zachowaniem wysokich standardów bezpieczeństwa, 
w warunkach VLOS (Visual Line of Sight – operacje w zasięgu wzroku 
operatora);

•	 wykonanie zobrazowań wielospektralnych z pokładu bezzałogowego stat-
ku powietrznego dla zielonego szlaku turystycznego z Jaszczurówki na 
Olczyską Polanę, fragmentu żółtego szlaku z Olczyskiej Polany na Przełęcz 
Nosalową, całego obszaru Olczyskiej Polany oraz zielonego szlaku tury-
stycznego z Myślenickich Turni na Kasprowy Wierch;

•	 wykonanie kartowania geomorfologicznego dla zielonego szlaku tury-
stycznego z Kuźnic do Myślenickich Turni oraz zielonego szlaku turystycz-
nego z Myślenickich Turni do Kasprowego Wierchu.

Obszarem, który podlegał inwentaryzacji fotogrametrycznej przy użyciu zdjęć 
pozyskanych z pokładu UAV zarówno w roku 2016, jak i w roku 2017 był rejon 
Olczyskiej Polany. Dzięki temu możliwa była ewaluacja dokładności geometrycznej 
produktów fotogrametrycznych oraz ocena zmian naturalnych i antropogenicznych 
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w obrębie wymienionego wyżej obszaru. Etap walidacji przydatności technologii 
pomiarowej w kontekście analizy wieloczasowej jest szczególnie istotny. Przekształ-
cenia terenu, które zaszły na obszarze objętym badaniami, mogą być bardzo łatwo 
zinwentaryzowane. Do najbardziej widocznych i zachodzących najszybciej nale-
żą przekształcenia antropogeniczne. W okresie pomiędzy pomiarem pierwotnym 
(2016 r.) i wtórnym (2017 r.) wyremontowana została część szlaku oraz regulacji 
uległ potok płynący wzdłuż niego. Na wykonanych w ramach zlecenia mapach  
z łatwością możliwe jest zauważenie tych zmian. Należy zwrócić uwagę na rejon 
znajdujący się między ławką i szałasem, gdyż zaszły tam relatywnie duże zmiany 
(Ryc. 1). Dzięki bardzo wysokiej rozdzielczości danych możliwa jest analiza czasowa 
przemieszczania się nawet niewielkich struktur. 

      

Ryc. 1. Ortofotoobraz – Polana Olczyska 

Kolejne opracowania (Ryc. 2 i 3) pokazują przykłady szczegółowej analizy ilo-
ściowej zmian terenowych dla obszaru remontowanego szlaku. Na jej podstawie 
możemy zaobserwować, że w wyniku przeprowadzonego remontu powoli zaczy-
nają pojawiać się procesy akumulacyjne na obszarze starego koryta szlaku oraz 
bardzo intensywne procesy erozyjne w rynnie wzdłuż nowego szlaku.

2016 r. 2017 r.
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Ryc. 2. Analiza zmian ukształtowania terenu w rejonie remontowanego szlaku: a – ortofotomozaika 
UAV 2016, b – ortofotomozaika UAV 2017, c – mapa różnic 2017–2016

Ryc. 3. Szczegółowa analiza zmian ukształtowania terenu w rejonie remontowanego szlaku: a – profil 
terenu w rejonie remontowanego szlaku; linia czerwona – UAV NMPT 2016, linia niebieska – UAV 
NMPT 2017, b – różnice wysokości profilu terenowego UAV NMPT 2016 i UAV NMPT 2017
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Oprócz zmian antropogenicznych Olczyska Polana podlega także zmianom 
związanym z przekształceniami pokrywy roślinnej. Na obszarze Olczyskiej Polany 
można zauważyć stopniowe zarastanie starego szlaku. Na mapach widać wyraźnie, 
że ruch turystyczny przeniósł się na nowo wytyczony szlak. W przyszłości prognozu-
je się całkowite zarośnięcie nieużytkowanego szlaku. Zaproponowana technologia 
daje precyzyjne i szybkie narzędzie służące do analiz sukcesji roślinności, a także jej 
obumierania.

W zagadnieniach dotyczących monitoringu środowiska cenne są informacje 
pochodzące z sensorów obrazujących w zakresie podczerwonym. Należy zwrócić 
uwagę, że metoda ze względu na wciąż postępującą miniaturyzację i popularyza-
cje kamer wielospektralnych aplikowana jest także na platformach bezzałogowych. 
Monitoring za pomocą bliskiej podczerwieni dostarcza danych o aktualnym stanie 
wegetacji. Celem projektu było sprawdzenie możliwości i ograniczeń tej technolo-
gii. Różnice w oświetleniu silnie wpływają na wiarygodność produktów opartych 
na podczerwieni. Jednak na terenach odkrytych metoda sprawdza się znakomicie. 
Na rycinie 4a przestawiono częściowo skoszoną Polanę Olczyską. Identyfikacja od-
rastającej trawy nie jest trudnym zadaniem, dzięki zastosowaniu indeksu wegetacji  
(Ryc. 4b). W ten sposób monitoring środowiska naturalnego staje się bardziej wy-
dajny.

     

Ryc. 4. Polana Olczyska (2017 r.): a – ortofotoobraz; b – wskaźnik wegetacji NDVI
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Temat projektu
Ocena zdrowotności aparatu 
asymilacyjnego limby Pinus 
cembra na terenie Tatrzańskiego 
Parku Narodowego

Słowa kluczowe
limba, grzyby, patogeny roślin

Termin realizacji
2017 r.

Koszt ogółem
45 510 PLN, 
w tym dotacja z funduszu 
leśnego – 45 510 PLN

Ocena zdrowotności aparatu asymilacyjnego 
limby Pinus cembra na terenie Tatrzańskiego 
Parku Narodowego
Wojciech Pusz, Agata Kaczmarek – Zakład Fitopatologii i Mykologii, 

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Anna Baturo-Cieśniewska – Katedra Biologii i Ochrony Roślin, Uniwersytet 

Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

OPIS PROJEKTU

Celem przeprowadzonych badań było określenie mykobioty wy-
stępującej na przebarwiających się igłach limby oraz określenie 
stanu zdrowotnego drzew. 

Obserwacje terenowe prowadzono w roku 2017, od maja 
do października, na wybranych stanowiskach badawczych zlo-
kalizowanych na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego  
w Dolinie Białki oraz Dolinie Suchej Wody. Określano objawy 
oraz zdrowotność igieł na podstawie skali porażenia (Pusz i in. 
2013). W tym celu na każdym stanowisku wybrano 4 obiekty 
badawcze, na których oceniano występowanie objawów chorób 
na 10 losowo wybranych pędach, na wysokości około 1,5 metra. 

Zastosowana skala porażenia:

1 – igły na ocenianych pędach zdrowe, bez objawów cho-
robowych; 

2 – pojedyncze plamy (zmiany chorobowe) na igłach, na 
ocenianych pędach, obejmujące do 5% powierzchni 
igły;

3 – plamy (zmiany chorobowe) na igłach, na ocenianych 
pędach, obejmujące 6–30% powierzchni igły;

4 – plamy (zmiany chorobowe) na igłach, na ocenianych 
pędach, obejmujące 31–70% powierzchni igły;

5 – plamy (zmiany chorobowe) na igłach, na ocenianych 
pędach, obejmujące powyżej 70% powierzchni igły 
lub igły obumierające;

6 – igły obumarłe; przy lekkim poruszeniu pędu odpada-
jące.
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Opierając się na powyższej skali i uzyskanych wynikach obliczano wskaźnik 
porażenia igieł, posługując się wzorem:

Wp = ∑ (P x W)x100 /n

gdzie:

∑ (P x W) – suma iloczynów liczby roślin porażonych w określonym stopniu – 
„P”, przez odpowiadającą im wartość stopnia porażenia – „W”;
n – liczba wszystkich ocenianych roślin.

Do analizy mykologicznej wybrano igły, na których stwierdzono objawy po-
rażenia w postaci przebarwień, obejmujących 50–60% powierzchni igły. Pobrane 
igły zostały przewiezione w papierowych kopertach do laboratorium, a następnie 
zostały opłukane w sterylnej wodzie oraz odkażone przez 5 minut w 1% podchlory-
nie sodu. Igły zostały pocięte na 1–2 mm fragmenty, które następnie wyłożono na 
standardową pożywkę PDA (Potato Dextrose Agar, Biocorp, Polska). Rosnące kolo-
nie grzybów zostały przeszczepione na skosy z pożywką PDA celem dalszej hodowli 
i oznaczenia do gatunku. Grzyby oznaczano na podstawie cech morfologicznych 
według dostępnych monografii, a także metodami molekularnymi.

Wszystkie badane osobniki Pinus cembra wykazywały objawy chorobowe 
w postaci przebarwień igieł. Najwyższe wartości indeksu porażenia stwierdzono  
w przypadku limb rosnących na Hali Gąsienicowej oraz w Dolinie Roztoki, a naj-
niższe w Dolinie Białki. Gatunkiem, który dominował w mykobiocie igieł P. cembra, 
wykazujących objawy chorobowe był gatunek Fusarium oxysporum. Obecnie nic nie 
przemawia za tym, aby planować jakiekolwiek zabiegi ochronne; sytuacje należy 
jednak monitorować, a przyszłe badania mykologiczne poszerzyć o analizy fitopa-
tologiczne nasion, pędów oraz strzały.

PUBLIKACJE PREZENTUJĄCE WYNIKI PROJEKTU

Pusz W, Baturo-Ciesniewska A, Zwijacz-Kozica T. 2018. The mycobiota of discoloured 
needles of the Swiss stone pine (Pinus cembra L.) in the Tatra Mountains (Poland). 
Journal of Mountain Science 15(12): 2614–2621 https://doi.org/10.1007/s11629-
018-4926-1.
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Temat projektu
Identyfikacja genetyczna 
taksonów modrzewia obcych 
dla flory Tatrzańskiego Parku 
Narodowego

Słowa kluczowe
identyfikacja taksonomiczna, 
genetyka konserwatorska, Larix 
decidua Mill., Larix kaempferi 
(Lambert) Carriere, Larix x 
eurolepis Henry

Termin realizacji
2017 r.

Koszt ogółem
100 550 PLN,  
w tym dotacja z funduszu 
leśnego – 100 550 PLN

Identyfikacja genetyczna taksonów modrzewia 
obcych dla flory Tatrzańskiego Parku Narodowego
Marta Kempf – Zakład Genetyki, Nasiennictwa i Szkółkarstwa Leśnego, 

Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie

OPIS PROJEKTU

Celem pracy była genetyczna weryfikacja doniesień o wystę-
powaniu w drzewostanach Tatrzańskiego Parku Narodowego 
obcych dla Polski taksonów modrzewia, takich jak: modrzew ja-
poński i modrzew eurojapoński oraz weryfikacja występowania 
obcych dla Tatr ekotypów modrzewia np. sudeckiego, polskiego 
oraz alpejskiego. 

Zbiór uiglonych pędów dokonano z 48 drzew zlokalizowa-
nych w większości w rejonie górnej granicy lasu oraz w reglu 
górnym na obszarze całego Tatrzańskiego Parku Narodowego. 
Ze względu na trudną lokalizację stanowisk, znajdujących się 
poza obszarem łatwo dostępnym dla człowieka oraz ze wzglę-
du na wiek drzew sięgający według szacunków często ok. 100 
lat, grupa ta uznawana jest za modrzewie naturalnego pocho-
dzenia. Próbki zebrano również ze 100 drzew z rejonu Doliny 
Strążyskiej, Doliny Jaworzynki, Upłazu Kalackiego i Kopieńca 
(po ok. 24 próbki/lokalizację). Są to populacje co, do których 
istniało podejrzenie, że są taksonami obcymi dla flory Tatr, po-
chodzącymi ze sztucznych nasadzeń z połowy XX wieku. 

Do identyfikacji gatunkowej modrzewia europejskiego, 
modrzewia japońskiego i modrzewia eurojapońskiego wykorzy-
stano polimorfizm długości fragmentów restrykcyjnych genu 
rbcL zlokalizowanego w chloroplastowym DNA z zastosowaniem 
starterów dostępnych w literaturze (Petit i in. 1998) i enzymu 
restrykcyjnego TaqI (Thermo Fisher Scientific), tzw. chloropla-
stowy marker ll-TaqI (Petit i in. 1998, Acheré i in. 2004, Jagiel-
ska 2008). Szczegółowy opis wykonanych analiz zamieszczono 
w pracy Kempf i in. (2018). Uzyskane po trawieniu fragmenty 
DNA rozdzielano podczas elektroforezy w 1,5% żelu agarozo-
wym zawierającym bromek etydyny (0,5 mg/ml). 
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Genotypy wszystkich osobników zostały określone przy użyciu 11 wysoce 
polimorficznych loci mikrosatelitarnych jądrowego DNA wybranych na podstawie 
wcześniejszych opracowań (Wagner i in. 2012, Wagner 2013). Produkty PCR zosta-
ły rozdzielone w automatycznym sekwenatorze ABI 3130XL (Applied Biosystems, 
Foster City, CA, USA), ze standardem wielkości LIZ600. Identyfikacja długości frag-
mentów poszczególnych alleli została przeprowadzona przy użyciu programu GE-
NOTYPER 3.7.

W celu identyfikacji przynależności podgatunkowej modrzewia europejskiego 
występującego na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego dokonano porównania 
z 1071 genotypów referencyjnych z pracy Wagner i in. (2015) oraz drzew z TPN 
zidentyfikowanych jako modrzew europejski. Do analiz porównawczych wybrano  
9 loci (Ld101, Ld31, Ld42, Ld45, Ld50, Ld56, bcLK189, bcLK211, bcLK263). Doko-
nano rekalibracji nazw alleli badanych osobników z TPN, tak, by symbole odpo-
wiednich alleli odpowiadały symbolom alleli danych z pracy Wagner i in. (2015). 

Analizy przeprowadzono za pomocą programu STRUCTURE (v.2.3.4) (Pritchard 
i in. 2000). Identyfikację przynależności podgatunkowej modrzewia europejskiego 
wykonano w dwóch wariantach. W pierwszym wariancie założono istnienie struktu-
ry 2 głównych subpopulacji (K=2), tzn. grupy alpejskiej oraz grupy środkowoeuro-
pejskiej. W drugim wariancie założono istnienie 7 subpopulacji. 

Identyfikacja gatunkowa z wykorzystaniem polimorfizmu długości fragmen-
tów restrykcyjnych markera ll-TaqI chloroplastowego DNA wykazała, że łącznie dla 
148 próbek zebranych na terenie TPN, 105 to modrzewie europejskie, 38 modrze-
wie japońskie, a 5 – modrzewie eurojapońskie. W grupie 48 modrzewi, typowanych 
przy pobieraniu prób, jako naturalne, analiza wykazała obecność zaledwie jednego 
modrzewia japońskiego, zlokalizowanego przy Morskim Oku. W grupie 100 mod-
rzewi, co do których istnieje duże prawdopodobieństwo, że pochodzą z nasadzeń 
sztucznych, stwierdzono obecność 58 modrzewi europejskich, 37 m japońskich  
i 5 m eurojapońskich. Osobniki stanowiące mieszańce (Larix x eurolepis) wystę-
powały w rejonie Doliny Strążyskiej oraz Doliny Jaworzynki. Najwięcej, bo aż  
13 modrzewi japońskich zweryfikowano w regionie Kopieńca. W Dolinie Strążyskiej 
i okolicznych reglach odnotowano 9 osobników tego gatunku. Pozostałe osobniki 
tego gatunku znajdowały się w regionie Dolinki Jaworzynki – 7 sztuk; Nosala i Kuź-
nic 5 sztuk, Upłazu Kalackiego – 2 sztuki oraz w rejonie Tatr Wysokich (1 sztuka). 

W celu identyfikacji przynależności podgatunkowej dokonano porównania 
1071 genotypów z pracy Wagner i in. (2015) oraz 105 zidentyfikowanych osobni-
ków modrzewia europejskiego. Spośród badanych drzew, 40 osobników przypisano 
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do klastra K1 (pochodzenia alpejskie) ze średnią wartością prawdopodobieństwa 
przypisania 0,866, a 58 osobników przypisano do klastra K2 (pochodzenia środko-
woeuropejskie) wartością prawdopodobieństwa przypisania 0,860. 

Analiza przypisania poszczególnych osobników do jednego z siedmiu regio-
nów wykazała, że spośród 105 analizowanych modrzewi 2 drzewa należą do kla-
stra 1 (Alpy Zachodnie), 24 do klastra 2 (Alpy Środkowo-Zachodnie), 6 do kla-
stra 3 (Alpy Środkowo-Wschodnie), 7 do klastra 4 (Alpy Wschodnie), 22 do klastra  
5 (Sudety), 31 do klastra 6 (Karpaty Północne) oraz 5 osobników do klastra 7 
(Karpaty Wschodnie). Średnia wartość prawdopodobieństwa przypisania wynosiła 
0,631. Łącznie 39 osobników przypisano do klastrów k1-k4 (pochodzenia alpejskie), 
natomiast 58 osobników przypisano do klastrów k5-k7 (pochodzenia środkowoeuro-
pejskie). Wartości te potwierdzają przypisanie do dużych grup (K1, K2). Dla 8 osob-
ników przypisanie było niejednoznaczne. To znaczy, nie można było wskazać klastra, 
co może być wynikiem krzyżowania się między osobnikami z różnych klastrów. 

Przeprowadzone badania posłużyły genetycznej weryfikacji taksonów mod-
rzewia występującego w drzewostanach Tatrzańskiego Parku Narodowego. Użycie 
chloroplastowego markera DNA ll-Taq I pozwoliło nakreślić skalę problemu zanie-
czyszczenia rodzimej puli genowej modrzewia europejskiego w próbie drzew ob-
jętej badaniami. W analizowanej grupie modrzewi stwierdzono obecności obcych 
dla flory Tatr gatunków, takich jak: modrzew japoński Larix kaempferi (Lambert) 
Carricre i modrzew eurojapoński Larix x eurolepis Henry. Otrzymane wyniki stano-
wią potwierdzenie wcześniejszych doniesień o możliwości wprowadzenia na teren 
Tatrzańskiego Parku Narodowego obcych taksonów, na skutek prowadzenia sztucz-
nych nasadzeń w połowie XX wieku m.in. w rejonie Dol. Strążyskiej, Dol. Jaworzyn-
ki, Upłazu Kalackiego oraz Kopieńca. Praktycznym aspektem przeprowadzonych 
badań powinno być podjęcie aktywnych działań mających na celu eliminację osob-
ników obcych taksonów, zagrażających czystości rodzimych zasobów genowych 
modrzewia w Tatrach.

Wykorzystując markery mikrosatelitarnego DNA, w wyróżnionej w pierwszym 
etapie analiz grupie modrzewi europejskich, przeprowadzono weryfikację przyna-
leżności podgatunkowej. Badania wykazały, że na terenie objętym badaniami naj-
liczniejszą grupą są osobniki z Karpat Północnych. Uwagę zwraca fakt licznej grupy 
drzew z Sudetów, jak również z Alp Środkowo-Zachodnich, co może być wynikiem 
ich sztucznego pochodzenia. Należy jednak podkreślić, że otrzymane wyniki iden-
tyfikacji przynależności podgatunkowej nie mogą one stanowić podstawy identyfi-
kacji osobniczej w konkretnych klastrach i służyć na przykład podejmowaniu decyzji 
o eliminacji niektórych osobników. Wykazane proporcje udziałów drzew w poszcze-
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gólnych klastrach są jednak wiarygodne i mogą stać się podstawą do poszukiwania 
pewnych reguł i historycznych prawidłowości rozprzestrzeniania się modrzewia eu-
ropejskiego na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego. 

Dla uzyskania pełniejszego obrazu translokacji modrzewia w zasięgu karpac-
kim konieczne wydaje się rozszerzenie obszaru badań i włączenie subpopulacji wy-
stępujących po słowackiej stronie Tatr.

PUBLIKACJE PREZENTUJĄCE WYNIKI PROJEKTU

Kempf M., Hebda A., Zięba A., Zwijacz-Kozica T. 2018. Genetic identification of alien 
larch taxa – the case of the Tatra National Park. Dendrobiology, vol. 80, 112–122.
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Temat projektu
Optymalny społecznie model 
ochrony lasów Tatrzańskiego 
Parku Narodowego – badanie 
preferencji deklarowanych

Słowa kluczowe
las gospodarczy, las naturalny, 
park narodowy

Termin realizacji
2017 r.

Koszt ogółem
59 000 PLN,  
w tym dotacja z funduszu 
leśnego – 59 000 PLN

Optymalny społecznie model ochrony lasów 
Tatrzańskiego Parku Narodowego  
– badanie preferencji deklarowanych
Marek Giergiczny – Wydział Nauk Ekonomicznych, Uniwersytet Warszawski

OPIS PROJEKTU

Celem badania było określenie preferencji turystów odwiedza-
jących Tatry względem sposobu ochrony tatrzańskich lasów 
oraz sprawdzenie, czy i w jakim stopniu, dostarczenie informacji  
o zasadach i skutkach każdego ze sposobów ochrony wpływa na 
ocenę atrakcyjności lasu oraz ocena, w jakim stopniu zachodzi 
konflikt pomiędzy funkcją społeczną a funkcją ochronną.

Badanie ankietowe zostało zrealizowane przez firmę Mill-
ward Brown w dwóch etapach: 

Etap 1: badanie OMNIBUS na 1000-osobowej ogólnopolskiej 
reprezentatywnej próbie mieszkańców Polski. Etap ten pozwolił na 
określenie struktury osób odwiedzających TPN. Etap 2: badanie 
przeprowadzone na 1000-osobowej próbie mieszkańców Polski, 
którzy w ostatnich 5 latach przynajmniej raz odwiedzili TPN. 

Struktura próby w etapie 2 była zgodna z wynikami bada-
nia OMNIBUS. Badanie zostało przeprowadzone w październiku  
i listopadzie 2017 roku. Średni wiek respondentów wynosił  
41 lat, 49% badanych osób to kobiety. 33% respondentów to 
osoby posiadające wykształcenie wyższe (przynajmniej licencjat), 
średnia liczba wizyt w Tatrach w ciągu ostatnich 5 lat to 4,97 razy.

Badanie zrealizowano metodą ankietową i składało się  
z następujących części. W części pierwszej pytano respondentów 
o ich preferencje względem różnych modeli ochrony tatrzań-
skich lasów i celów, jakie powinny być realizowane przez TPN. 
W części tej pokazano respondentom 5 par zdjęć ilustrujących 
różne aspekty ochrony aktywnej i biernej. Dla każdej pary zdjęć 
respondenci byli proszeni o wskazanie lasu, który ich zdaniem 
jest atrakcyjniejszy. Ponieważ w kwestionariuszu podano infor-
macje dotyczące ochrony biernej/aktywnej, aby odizolować 
efekt informacji od preferencji, połowa badanych (50% próby) 
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porównywała zdjęcia na początku badania (tj. przed podaniem informacji o ochronie 
biernej/aktywnej), a 50% pod koniec badania (tj. po dostarczeniu informacji o ochro-
nie biernej/aktywnej). W przypadku każdej pary zdjęć respondenci mieli możliwość 
zamieszczenia komentarzy. W drugiej części zadano pytania dotyczące głównych ce-
lów, jakie powinny być realizowane i jakie nie powinny być realizowane przez TPN. 
Dostarczenie informacji o ochronie biernej/aktywnej polegało na wyjaśnieniu różnic 
pomiędzy lasem gospodarczym a lasem zbliżonym do naturalnego. Omówiono specy-
fikę lasów tatrzańskich, w podziale na regiel dolny i górny oraz możliwych sposobach 
ochrony i ich skutkach dla wyglądu lasu. Dla uproszczenia przyjęto podział dychoto-
miczny na ochronę bierną (ochrona ścisłą) oraz aktywną (ochrona czynna i krajobra-
zowa). Respondenci zostali poinformowani, że aktualny model ochrony tatrzańskich 
lasów jest wynikiem historycznych zaszłości i konieczności godzenia różnych, często 
sprzecznych, wizji dotyczących ochrony przyrody. Pokazano mapę z podziałem na róż-
ne strefy ochrony na terenie TPN. Respondenci uzyskali informację, że objęcie ochroną 
bierną monokultur świerkowych może skutkować widokiem uschniętych, w wyniku 
gradacji kornika lub innych katastrof naturalnych (np. wiatrołomów), drzew na dużych 
powierzchniach, co zostało zobrazowane za pomocą zdjęcia.

Wyniki przeprowadzonego badania wskazują, że dostarczenie informacji ma 
istotny wpływ na postrzeganie atrakcyjności lasu objętego różną formą ochrony. Wy-
jaśnienie ludziom czym różni się las gospodarczy od naturalnego, czym są procesy 
naturalne i pokazanie jak przyroda radzi sobie z naturalnymi zaburzeniami, w znaczący 
sposób zwiększa atrakcyjność miejsc objętych ochroną bierną (ze wszystkimi tego fak-
tu konsekwencjami). Komentarze respondentów wskazują jednoznacznie, że znaczna 
część badanych osób nie rozumie, czym różni się las naturalny od lasu gospodarczego, 
nie rozumie roli martwego drewna w ekosystemie leśnym, a także nie ma świadomo-
ści, że las pozostawiony siłom przyrody, nawet gdy ulegnie zaburzeniom (gradacje, 
wiatrołomy), ma zdolność regeneracji. Wyniki badania wskazują, że systematyczna  
i przejrzysta akcja edukacyjna i informacyjna prowadzona przez TPN mogłaby rozwiać 
wiele wątpliwości i znacząco poprawić społeczną percepcję działań ochronnych prowa-
dzonych przez Park, w tym zwiększyć poparcie społeczne dla ochrony biernej. 

PUBLIKACJE PREZENTUJĄCE WYNIKI PROJEKTU

Giergiczny M. Zwijacz-Kozica T. 2018. Optymalny społecznie model ochrony lasów Ta-
trzańskiego Parku Narodowego dotkniętych zjawiskami klęskowymi. Studia i mate-
riały CEPL w Rogowie, 54(4): 69–74.
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Wpływ wielkopowierzchniowych zaburzeń 
drzewostanów na faunę nietoperzy  
w lasach Tatrzańskiego Parku Narodowego
Krzysztof Piksa, Tomasz Brzuskowski – Zakład Zoologii Kręgowców  

i Biologii Człowieka, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji 
Narodowej w Krakowie

OPIS PROJEKTU

Celem badań było poznanie:

– jak zmienia się aktywność nietoperzy i ich różnorod-
ność gatunkowa w drzewostanach, w kolejnych fazach 
jego wzrostu i rozpadu;

– czy są różnice w bogactwie gatunkowym nietoperzy  
i ich aktywności pomiędzy drzewostanami regla gór-
nego i dolnego;

– jak zmienia się liczba schronień letnich nietoperzy i wa-
runki do ich formowania w drzewostanach w trakcie 
rozpadu;

– jaki jest stopień zasiedlania sztucznych schronień 
(nadrzewnych budek dla nietoperzy).

Badania prowadzone były w lasach Tatrzańskiego Parku Naro-
dowego. Tatrzański PN obejmuje polską część Tatr Wysokich i Tatr 
Zachodnich wraz z przedpolem o powierzchni ponad 21 tysięcy ha. 
Położone w centralnej części Karpat Zachodnich Tatry wyraźnie gó-
rują nad otoczeniem, długość pasma sięga niespełna 57 km długo-
ści i 18 km szerokości. W polskiej części Tatr wysokość zmienia się  
w zakresie od około 900 u podnóża do 2499 m n.p.m. Tatry posia-
dają cechy typowego krajobrazu alpejskiego z piętrowym układem 
roślinności. Prace terenowe prowadzone były w lasach regla dol-
nego i górnego polskiej części Tatr na wybranych powierzchniach 
w obrębie m.in. młodnika świerkowego i bukowego, dojrzałego 
drzewostanu świerkowego i bukowego, borze świerkowym dolno- 
i górno-reglowym zamierającym na powierzchniach z dużą ilością 
martwych stojących drzew z odstającą korą i na powierzchniach  
o dużej ilości stojących, martwych drzew pozbawionych kory.

Temat projektu
Wpływ wielkopowierzchniowych 
zaburzeń drzewostanów  
na faunę nietoperzy  
w lasach Tatrzańskiego Parku 
Narodowego

Słowa kluczowe
alpejski region biogeograficzny, 
Karpaty, Chiroptera, lasy, 
schronienia letnie, budki dla 
nietoperzy, aktywność letnia, 
struktura zgrupowań nietoperzy, 
pionowe zróżnicowanie

Termin realizacji
2017–2018 r.

Koszt ogółem
170 570 PLN,  
w tym dotacjia z funduszu 
leśnego – 170 570 PLN
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W trakcie badań fauny nietoperzy wykorzystano następujące metody:

– odłowy nietoperzy w sieci chiropterologiczne celem określenie gatunku, 
płci, wieku i statutu rozrodczego gatunku; 

– poszukiwanie nietoperzy w naturalnych i sztucznych schronieniach (w tym 
powieszonych w 2017 roku budkach dla nietoperzy), 

– nasłuchy z użyciem szerokopasmowych detektorów, rejestratorów ultraso-
nicznych i mikrofonów oraz analiza rejestrowanego materiału z użyciem 
specjalistycznego oprogramowania bioakustycznego.

W trakcie badań prowadzonych na terenach leśnych Tatrzańskiego Parku Naro-
dowego stwierdzono obecność 17 gatunków nietoperzy (Tab. 1). Z danych faunistycz-
nych na szczególną uwagę zasługuje stwierdzenie nietoperzy z załącznika II Dyrekty-
wy Siedliskowej, tj. podkowca małego, nocka Bechsteina oraz mopka zachodniego, 
oraz bardzo rzadko spotykanych w południowej Polsce nocka Alkatoe i gacka szarego. 

Tabela 1. Lista gatunków nietoperzy stwierdzonych latem w lasach Tatrzańskiego Parku Narodowego 
w latach 2017–2018 i ich statut rozrodczy (+ – oznaczono gatunki, u których stwierdzono rozród  
w obszarze)

Lp. Gatunek Status gatunku

1 Podkowiec mały Rhinolophus hipposideros (Borkhausen, 1797) –

2 Nocek duży Myotis myotis (Borkchausen, 1797) –

3 Nocek Bechsteina Myotis bechsteinii (Kuhl, 1817) +

4 Nocek wąsatek Myotis mystacinus (Kuhl, 1817) +

5 Nocek Brandta Myotis brandtii (Eversmann, 1845) +

6 Nocek Alkatoe Myotis alcathoe (von Helversen & Heller, 2001) –

7 Nocek Natterera Myotis nattereri (Kuhl, 1817) –

8 Nocek rudy Myotis daubentonii (Kuhl, 1817) +

9 Mroczek pozłocisty Eptesicus nilssonii (Keyserling & Blasius, 1839) +

10 Mroczak posrebrzany Vespertilio murinus Linnaeus, 1758 –

11 Karlik malutki Pipistrellus pipistrellus (Schreber, 1774) –

12 Karlik drobny Pipistrellus pygmaeus (Leach, 1825) –

13 Karlik większy Pipistrellus nathusii (Keyserling & Blasius, 1839) –

14 Borowiec wielki Nyctalus noctula (Schreber, 1874) +

15 Gacek brunatny Plecotus auritus (Linnaeus, 1758) +

16 Gacek szary Plecotus austriacus (Fischer, 1829) –

17 Mopek zachodni Barbastella barbastellus (Schreber, 1774) –
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Na terenach leśnych Tatr najliczniej odławianymi były nietoperze z grupy noc-
ka wąsatka, tj. nocek wąsatek sensu stricto i nocek Brandta (odpowiednio 54,5%  
i 23,7%). Stosunkowo licznie odławiany był także gacek brunatny (12,5%). Udziały 
pozostałych gatunków były znacznie mniejsze i nie przekraczały 2%. Stwierdzono 
wyższe bogactwo gatunkowe nietoperzy w lasach regla dolnego, struktura domina-
cyjna była podobna, w obu piętrach leśnych zdecydowanie dominowały nietoperze 
z grupy wąsatka. 

Aktywność wokalną nietoperzy rejestrowano w trakcie 176 nocy. Najwyż-
szą aktywność obserwowano w dojrzałych drzewostanach świerkowych i buko-
wych oraz w drzewostanach będących w początkowym etapie rozpadu, najniższą  
w młodniku świerkowym.

W schronieniach naturalnych (pod odstającą korą świerków) stwierdzono obec-
ność trzech gatunków nietoperzy (nocka wąsatka, nocka Brandta i gacka brunat-
nego). W budkach dla nietoperzy i popielic obserwowano nietoperze należące do 
sześciu gatunków: nocka Bechsteina, nocka wąsatka, mroczka pozłocistego, karlika 
malutkiego, gacka brunatnego i gacka szarego. W przypadku budek dla nietoperzy 
obserwowano stosunkowo wysoki stopień ich zasiedlenia już w drugim roku po 
powieszeniu, chętniej w Tatrach zasiedlane są budki trocinobetonowe.

PUBLIKACJE PREZENTUJĄCE WYNIKI PROJEKTU

Piksa K., Brzuskowski T., Cichocki J., Slezak J., Wazna A. 2018. Pierwsze stwierdzenia 
podkowca małego, nocka Bechsteina i nocka Alkatoe na terenach leśnych w polskiej 
części Tatr. Przegląd Przyrodniczy, 29(2): 107–112.

Piksa K., Brzuskowski T. 2019. Nocek Bechsteina Myotis bechsteinii, mroczek pozłocisty 
Eptesicus nilssonii i gacek szary Plecotus austriacus w budkach dla nietoperzy w Ta-
trach. Chrońmy Przyrodę Ojczystą (praca w druku).
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Temat projektu
Grzyby pasożytnicze 
występujące na wybranych 
gatunkach roślin obcych  
i inwazyjnych w Tatrzańskim 
Parku Narodowym

Słowa kluczowe
rośliny inwazyjne, patogeny 
roślin, dryf symbiotyczny, 
hipoteza ERS

Termin realizacji
2018 r.

Koszt ogółem
52 710 PLN,  
w tym dotacja z funduszu 
leśnego – 52 710 PLN

Tatrzański Park Narodowy

Grzyby pasożytnicze występujące  
na wybranych gatunkach roślin obcych  
i inwazyjnych w Tatrzańskim Parku Narodowym
Wojciech Pusz, Agata Kaczmarek – Zakład Fitopatologii i Mykologii, 

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Anna Baturo-Cieśniewska – Katedra Biologii i Ochrony Roślin, Uniwersytet 

Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

OPIS PROJEKTU

Celem badań było określenie składu gatunkowego grzybów pa-
sożytniczych na roślinach inwazyjnych w Tatrzańskim Parku Na-
rodowym oraz ocena zdrowotności roślin inwazyjnych. 

Badania prowadzono od maja do przełomu września i paź-
dziernika. Obserwacje, opis objawów oraz pobieranie próbek do 
badań odbywało się co 3–4 tygodnie (w lipcu odbyły się dwa 
wyjazdy terenowe w odstępach dwutygodniowych), na wybra-
nych 19 lokalizacjach na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowe-
go. Na stałej powierzchni badawczej, obserwacjami objęto od 
10 do 20 osobników danego gatunku lub powierzchnię około 
2–10 m2, na której badany gatunek zajmował większą część pła-
tu. Badaniami zostały objęte następujące gatunki roślin obcych  
i inwazyjnych obcego pochodzenia: jarząb szwedzki Sorbus inter-
media, sosna czarna Pinus nigra, niecierpek gruczołowaty Impa-
tiens glandulifera, niecierpek drobnokwiatowy Impatiens parvi-
flora, rdestowiec ostrokończysty Reynoutria japonica, smotrawa 
okazała Telekia speciosa, wieczornik damski Hesperis matronalis, 
nawłoć kanadyjska Solidago canadiensis, rukiewnik wschodni 
Bunias orientalis, tojeść kropkowana Lysimachia punctata, róża 
pomarszczona Rosa rugosa oraz wyka brudnożółta Vicia gran-
diflora i mekonops walijski Meconopsis cambrica. Badania labo-
ratoryjne w zależności od stwierdzonych objawów obejmowały:

•	 bezpośrednie pobranie zarodników z miejsc zmienio-
nych chorobowo oraz ich obserwacja mikroskopowa 
(in situ);

•	 wykonanie wilgotnej kamery celem stymulacji wzrostu 
grzybni oraz jej zarodnikowania;
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•	 analizę mykologiczną porażonych organów roślinnych oraz nasion wybra-
nych gatunków roślin.

Rosnące grzyby oznaczono do gatunku za pomocą metod tradycyjnych, jak  
i molekularnych. Spośród objętych badaniami gatunków roślin inwazyjnych i obce-
go pochodzenia na obszarze Tatrzańskiego Parku Narodowego, objawy chorobowe 
stwierdzono na następujących gatunkach: jarząb szwedzki Sorbus intermedia, so-
sna czarna Pinus nigra, niecierpek gruczołowaty Impatiens glandulifera, niecierpek 
drobnokwiatowy Impatiens parviflora, rdestowiec ostrokończysty Reynoutria japo-
nica, smotrawa okazała Telekia speciosa, nawłoć kanadyjska Solidago canadiensis, 
rukiewnik wschodni Bunias orientalis, tojeść kropkowana Lysimachia punctata, róża 
pomarszczona Rosa rugosa, mięta pieprzowa Mentha piperita. Najniższą kondycją 
fitosanitarną charakteryzował się jarząb szwedzki Sorbus intermedia, szczególnie 
osobniki rosnące w niższych położeniach (wzdłuż Drogi Ku Olczy). Wydaje się, że 
patogenami, mogącymi wpływać na populacje roślin inwazyjnych i obcych na te-
renie Tatrzańskiego Parku Narodowego, są: Botrytis cinerea, sprawca szarej pleśni 
na owocach jarząbu szwedzkiego S. intermedia oraz zasiedlający zamierające wierz-
chołki pędów mięty pieprzowej M. piperita. Wykazano pierwsze stanowisko Cole-
sporium telekiae (sprawca rdzy na smotrawie okazałej T. speciosa na terenie Polski. 
Opisano po raz pierwszy w Polsce plamistość pędu niecierpka drobnokwiatowego  
I. parviflora oraz kompleks grzybów, który powoduje takie objawy w Polsce.

PUBLIKACJE PREZENTUJĄCE WYNIKI PROJEKTU

Pusz W, Baturo-Cieśniewska A, Patejuk K., Zwijacz-Kozica T. 2019. Ocena zdrowotności 
liści rdestowca ostrokończystego (Reynoutria japonica Houtt.) w wybranych lokaliza-
cjach Tatrzańskiego Parku Narodowego i Wigierskiego Parku Narodowego. Progress 
in Plant Protection 59(1): 27–31. http://dx.doi.org/10.14199/ppp-2019-004

Pusz W, Baturo-Cieśniewska A, Zwijacz-Kozica T. 2019. Zdrowotność jarzębu szwedzkie-
go (Sorbus intermedia L.) w wybranych lokalizacjach Tatrzańskiego Parku Narodowe-
go. Sylwan 163(6): 489–495.
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Temat projektu
Zamieranie limby – ocena 
skali i przyczyn zjawiska ze 
szczególnym uwzględnieniem 
owadów kambiofagicznych

Słowa kluczowe
Pinus cembra, owady 
kambiofagiczne, zamieranie 
drzew, Tatry

Termin realizacji
2018 r.

Koszt ogółem
30 000 PLN,  
w tym dotacja z funduszu 
leśnego – 20 000 PLN

Zamieranie limby – ocena skali i przyczyn 
zjawiska ze szczególnym uwzględnieniem 
owadów kambiofagicznych
Wojciech Grodzki – Zakład Lasów Górskich w Krakowie, Instytut Badawczy 

Leśnictwa
Antoni Zięba, Tomasz Zwijacz-Kozica – Tatrzański Park Narodowy

OPIS PROJEKTU

W latach 2008–2009 w słowackiej części Tatr, na obszarze  
TANAP, odnotowano zjawisko zamierania sosny limby zarówno 
w reglu górnym, jak i w strefie górnej granicy lasu. Zamarłe 
limby były wcześniej zasiedlone przez korniki, głównie Ips amiti-
nus i I. typographus, pochodzące z objętych gradacją świerków  
w obszarach ochrony biernej (Vakula i in. 2009). Także z polskiej 
części Tatr (TPN) zaczęły dochodzić sygnały o zamieraniu eg-
zemplarzy limby – wczesną jesienią 2012 r. pojedyncze zamarłe 
drzewa tego gatunku twierdzono np. w rejonie Sywarnego nad 
drogą do Morskiego Oka.

Celem badań było uzyskanie odpowiedzi na następujące 
pytania:

– czy w naszej części Tatr także mamy do czynienia ze 
wzmożonym zamieraniem limby,

– jaka jest skala tego zjawiska, 
– czy i w jakim stopniu uczestniczą w tym owady kam-

bio- i ksylofagiczne, zwłaszcza związane ze świerkiem 
pospolitym, 

– czy wobec tego może to być „skutkiem ubocznym” gra-
dacji korników na świerku w TPN?

Badania prowadzono na obszarze Tatrzańskiego Parku 
Narodowego. W pierwszej ich fazie przegląd drzewostanów  
z udziałem limby (ok. 130 ha) pod kątem wyszukiwania ognisk 
zamierania dokonano poprzez szczegółowy przegląd znanych 
stanowisk tego gatunku. Dokonano także szczegółowej inwen-
taryzacji limb w Dolinie Suchej Wody, która objęła 439 rosną-
cych tam okazów. Następnie wybrano 50 drzew zamierających 
lub zamarłych, rozmieszczonych pojedynczo w różnych rejonach 
TPN (Ryc. 1), na wysokości 1216–1672 m n.p.m. (prócz szkółki 
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Ryc. 1.  
Rozmieszczenie stanowisk,  
z których pobierano próbki kory 
limby z żerowiskami owadów 
kambiofagicznych  
na terenie TPN

Ryc. 2.  
Fragment kory limby  
z żerowiskiem kornika drukarza
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na wysokości 930 m n.p.m.). Z drzew tych pobierano fragmenty kory z żerowiskami 
owadów kambiofagicznych (Ryc. 2), aby na ich podstawie (oraz ewentualnie znale-
zionych w nich chrząszczy lub ich fragmentów) określić skład gatunkowy i frekwen-
cję stwierdzonych gatunków.

W wyniku dokonanego przeglądu stwierdzono, że zjawisko zamierania limb 
ma charakter rozproszony i raczej epizodyczny. Podczas szczegółowej inwenta-
ryzacji w Dolinie Suchej Wody na 439 skontrolowanych drzew stwierdzono tylko  
4 osobniki martwe. Nigdzie nie stwierdzono grupowego zamierania drzew. Limby 
objęte przeglądem zamarły w różnym czasie – obok starego posuszu znajdowano 
także drzewa w fazie zamierania, w tym również limby uszkodzone/złamane przez 
wiatr lub rażone piorunem.

Spośród 50 limb, z których pobierano fragmenty kory, 44 stanowiły drzewa 
martwe, natomiast 6 (3+3) drzew określone jako zamierające i osłabione. Były to 
osobniki w wieku oszacowanym na 80–400 lat. 

Na podstawie żerowisk na fragmentach kory pobranych z zamierających i za-
marłych limb stwierdzono obecność chrząszczy należących do 10 taksonów, których 
frekwencja była zróżnicowana (Ryc. 3). Spośród stwierdzonych taksonów chrząszczy 
6 to owady mogące przyczyniać się do zamierania drzew (oznaczone na rycinie  
3 słupkami w kolorze niebieskim), pozostałe 4 to owady związane z martwym ły-
kiem lub drewnem (słupki w kolorze zielonym). Podczas badań stwierdzano lim-
by w różnych fazach zamierania, które u tego gatunku wydaje się mieć charakter 
powolny i długotrwały. Wszystkie stwierdzone podczas niniejszych badań taksony 
chrząszczy były wymieniane w wymienionych wcześniejszych opracowaniach doty-
czących entomofauny limby w Tatrach. Zamieranie limby w polskiej części Tatr ma 
charakter indywidualny i incydentalny, nieporównywalny z zamieraniem w TANAP. 
Spośród stwierdzonych na podstawie żerowisk 10 taksonów kambio- i ksylofagów 
pewne znaczenie w zamieraniu drzew mogą mieć: Ips typographus, I. amitinus, Pity-
ogenes chalcographus, Polygraphus sp., Tetropium sp. i Pissodes pini. Występowanie 
pozostałych gatunków ma charakter wtórny. Stwierdzenie na badanych limbach 
zespołu kambiofagów typowego dla świerka wskazuje, że możliwy jest ich współ-
udział w zamieraniu limb spowodowany wysoką liczebnością w drzewostanach ob-
jętych ich gradacją na świerku, jednak rola tych owadów w zamieraniu drzew nie 
jest decydująca. Badania entomofauny na limbie są trudne ze względu na status 
ochronny i rozmieszczenie gatunku, dlatego wyniki często są przybliżone i należy je 
traktować jako orientacyjne.
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Ryc. 3. Frekwencja poszczególnych taksonów owadów stwierdzonych na badanych 50 limbach z TPN

PUBLIKACJE PREZENTUJĄCE WYNIKI PROJEKTU

Grodzki W., Zięba A., Zwijacz-Kozica T. 2019. Zamieranie limby w Tatrach – ocena skali 
zjawiska i roli owadów kambiofagicznych. Sylwan (praca przyjęta do druku).
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Temat projektu
Wykorzystanie metod 
molekularnych do oceny 
liczebności i zróżnicowania 
genetycznego wilków Canis 
lupus w Tatrzańskim Parku 
Narodowym

Słowa kluczowe
genetyka konserwatorska, 
duże drapieżniki, populacje 
transgraniczne

Termin realizacji
2018 r.

Koszt ogółem
50 000 PLN,  
w tym dotacja z funduszu 
leśnego – 29 657,25 PLN

Wykorzystanie metod molekularnych do oceny 
liczebności i zróżnicowania genetycznego wilków 
Canis lupus w Tatrzańskim Parku Narodowym
Robert W. Mysłajek, Maciej Szewczyk – Instytut Genetyki i Biotechnologii, 

Uniwersytet Warszawski
Tomasz Zwijacz-Kozica, Jarosław Rabiasz – Tatrzański Park Narodowy
Natalia Niedźwiecka, Michał Figura, Sabina Nowak – Stowarzyszenie 

dla Natury „Wilk”
Gabriela Chovancová – Štátne lesy TANAPu, Słowacja
Erika Feriancová – Správa Tatranského Národného Parku, Słowacja

OPIS PROJEKTU

Celem badań była ocena podstawowych parametrów różnorod-
ności genetycznej populacji wilka zamieszkującej Tatry i Podta-
trze, w tym położonych po obu stronach granicy polsko-słowac-
kiej parków narodowych.

Zbiór prób do badań genetycznych nad wilkami prowadzo-
no zarówno po polskiej (Tatrzański Park Narodowy – TPN, Pa-
smo Gubałowskie), jak i po słowackiej (Tatranský národný park 
– TANAP, Kotlina Liptowska, Kotlina Popradzka) stronie Tatr.

DNA wyizolowano głównie z prób nieinwazyjnych. Analizy 
oparto na 13 autosomalnych loci mikrosatelitarnego DNA.

Z prób materiału biologicznego, zebranego w latach 2017–
2018, zidentyfikowano genotypy 42 wilków. Wszystkie badane loci 
były polimorficzne, ze średnią liczbą alleli wynoszącą Na=5,077  
i różnorodnością alleliczną AR=4,771. Zbliżone wartości heterozy-
gotyczności obserwowanej i oczekiwanej (Ho=0.652, He=0.656) 
wskazały na brak odchylenia od równowagi Hardy’ego-Weinber-
ga. Wartości współczynnika inbredu sugerują, iż badana populacja 
nie jest zagrożona wystąpieniem chowu wsobnego.

PUBLIKACJE PREZENTUJĄCE WYNIKI PROJEKTU

Mysłajek R. W., Szewczyk M., Zwijacz-Kozica T., Niedźwiecka N., 
Rabiasz J., Chovancová G., Feriancová E., Figura M., Nowak S. 
2019. Różnorodność genetyczna tatrzańskiej populacji wilka Ca-
nis lupus. Studia i Materiały CEPL w Rogowie, 21(59), 2: 38–45.
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Wpływ naturalnych zaburzeń (ze szczególnym 
uwzględnieniem wiatrowałów i gradacji kornika 
drukarza) oraz zabiegów ochronnych  
na szatę roślinną i zbiorowiska roślinne  
lasów Tatrzańskiego Parku Narodowego
Jerzy Szwagrzyk, Jan Bodziarczyk, Remigiusz Pielech (wraz z zespołem 

geobotaników) – Instytut Ekologii i Hodowli Lasu, Uniwersytet 
Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie

OPIS PROJEKTU

Celem badań było poznanie w jaki sposób współcześnie przebie-
gające naturalne procesy zachodzące w Tatrzańskim Parku Na-
rodowym, ale także działalność człowieka będąca konsekwencją 
tych zaburzeń wpływają na skład gatunkowy oraz zróżnicowanie 
zbiorowisk roślinnych.

Materiał do badań w postaci zdjęć fitosocjologicznych 
został zebrany na regularnie rozmieszczonych powierzchniach 
obejmujących zarówno obszary objęte naturalnymi zaburzenia-
mi (wiatrowały, drzewostany zamarłe na skutek gradacji kornika 
drukarza), jak i w lasach nieobjętych naturalnymi zaburzenia-
mi (próba referencyjna) na obszarze ochrony ścisłej, czynnej  
i krajobrazowej. W celu opisu aktualnego składu gatunkowego 
lasów na powierzchniach badawczych zostały wykonane zdjęcia 
fitosocjologiczne zgodnie z metodą Braun-Blanqueta (Braun- 
-Blanqet 1964). Powierzchnia każdego zdjęcia fitosocjologicz-
nego wynosiła 100 m2 (R = 5,64 m). Łącznie wykonano 665 
zdjęć fitosocjologicznych na terenie całego Tatrzańskiego Parku 
Narodowego (Ryc. 1). Spisy florystyczne wprowadzono do bazy 
danych Turboveg (Hennekens & Schaminée 2001).

Cały zgromadzony zbiór danych jest mocno zróżnicowany 
pod względem typów zbiorowisk roślinnych. Największą grupę 
stanowią górskie bory świerkowe, natomiast mniej licznie repre-
zentowane są buczyny, bory i lasy jodłowe, zarośla kosodrze-
winy, bory limbowe oraz różnego typu zbiorowiska zastępcze. 
Aby scharakteryzować wpływ poszczególnych typów zaburzeń 

Temat projektu
Wpływ naturalnych zaburzeń  
(ze szczególnym uwzględnieniem 
wiatrowałów i gradacji kornika 
drukarza) oraz zabiegów 
ochronnych na szatę roślinną 
i zbiorowiska roślinne 
lasów Tatrzańskiego Parku 
Narodowego

Słowa kluczowe
flora, Tatry, naturalne 
zaburzenia, ochrona 
przyrody, górskie zbiorowiska 
leśne, geobotanika, próba 
statystyczno-losowa, siatka 
stałych powierzchni badawczych

Termin realizacji
2018 r.

Koszt ogółem
292 654,25 PLN,  
w tym dotacja z funduszu 
leśnego – 272 654,25 PLN
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na zbiorowiska leśne, każdą powierzchnię przeanalizowano pod kątem występowa-
nia zaburzeń w okresie od 1999 roku. W oparciu o zdjęcia lotnicze i zobrazowania 
satelitarne w środowisku GIS określono, czy wystąpiły tam zaburzenia naturalne lub 
zaburzenia spowodowane działalnością człowieka. W grupie naturalnych zaburzeń 
wyróżniono wiatrołomy i wiatrowały oraz gradacje kornika; pozostałe typy zabu-
rzeń o charakterze naturalnym, takie jak lawiny, osuwiska czy powodzie, zajmowały 
niewielkie powierzchnie. Zaburzeniem spowodowanym przez człowieka były cięcia, 
zwykle dokonywane na powierzchniach zaburzonych przez wiatr lub kornika, ale 
zmieniające wyraźnie charakterystyki zaburzonego terenu, głównie poprzez usunię-
cie większej części masy martwych drzew oraz przekształcenia powierzchni gruntu 
wynikające z wywózki drewna.

Wstępne analizy wykonano na całym zbiorze danych obejmującym wszystkie 
640 powierzchni. Wyniki były jednak trudne do ekologicznej interpretacji ze wzglę-
du na dużą różnorodność analizowanych zbiorowisk. Z tego względu zbiór danych 
ograniczono jedynie do górskich borów świerkowych.

Wszystkie analizy statystyczne przeprowadzono i zilustrowano w środowisku  
R (R core team 2018), wykorzystując pakiety ‘vegan’ oraz ‘ggplot2’ (Wickham 2009,  

Ryc. 1. Rozmieszczenie stałych powierzchni badawczych w Tatrzańskim Parku Narodowym na tle 
różnych rodzajów ochrony oraz stref wysokościowych nad poziomem morza (A – stałe powierzchnie 
badawcze; B – warstwica 1200 m n.p.m.; C – warstwica 1400 m n.p.m.; D – granica państwa;  
E – granica Tatrzańskiego Parku Narodowego; F –obszar ochrony ścisłej; G – obszar ochrony czynnej; 
H – obszar ochrony krajobrazowej)
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Oksanen et al. 2018). Aby prześledzić ogólne zróżnicowanie składu gatunkowe-
go górskich lasów świerkowych, zarówno niezaburzonym, jak i poddanych różnym 
typom zaburzeń (zarówno naturalnym, jak i spowodowanym działalnością czło-
wieka), przeprowadzono niemetryczne skalowanie wielowymiarowe (Nonmetric 
Multidimensional Scaling, NMDS), wykorzystując funkcję vegan::meta MDS(). Po-
nieważ trzy porównywane grupy były na wykresie NMDS częściowo wymieszane, 
wykorzystano permutacyjną wielowymiarową analizę wariancji (PERMANOVA)  
w celu przetestowania istotności tych różnic, korzystając z funkcji vegan::adonis(). 
Następnie przeanalizowano, jak poszczególne gatunki roślin przyczyniają się do 
różnic pomiędzy trzema wyróżnionymi grupami. W tym celu przeprowadzono ana-
lizę SIMPER (similarity percentage), wykorzystując funkcję vegan::simper(). Meto-
dę SIMPER analizuje indeksy niepodobieństwa Braya-Curtisa, a następnie oblicza,  
w jaki sposób każdy gatunek przyczynia się do całkowitego niepodobieństwa po-
między porównywanymi grupami. Aby dodatkowo scharakteryzować różnice wy-
wołane różnymi typami zaburzeń a lasami niezaburzonymi, porównano bogactwo 
gatunkowe oraz wskaźnik różnorodności i równomierności. W tym celu wykorzysta-
no analizę wariancji (ANOVA) oraz dodatkowo test Kruskala-Walisa w celu porów-
nania zmiennych niespełniających założeń parametrycznej analizy wariancji. Oba 
typy analiz wraz z odpowiednimi testami post-hoc wykonano, wykorzystując funk-
cje boxplert() i boxplerk() (Borcard et al. 2018).

Analiza NMDS wykazała, że niezaburzone zbiorowiska borów świerkowych 
są najbardziej rozproszone w przestrzeni ordynacyjnej, co odzwierciedla ich duże 
zróżnicowanie. Bory świerkowe poddane różnym typom zaburzeń charakteryzu-
ją się bardziej ujednoliconym składem gatunkowym, zajmując znaczne mniejszą 
część przestrzeni ordynacyjnej. Zbiorowiska zaburzone w wyniku gradacji wykazują 
większą zmienność wzdłuż gradientu generowanego przez pierwszą oś ordynacyjną 
(NMDS1), podczas gdy zbiorowiska poddane cięciom charakteryzują się większą 
zmiennością względem gradientu generowanego przez drugą oś (NMDS2). Permu-
tacyjna wielowymiarowa analiza wariancji (PERMANOVA) potwierdziła istotne sta-
tystycznie różnice składu gatunkowego pomiędzy trzema analizowanymi grupami 
(F= 15,394, R2= 0,04835, p = 0.001).

Analiza SIMPER pozwoliła na wyodrębnienie gatunków, które przyczyniają się 
najbardziej do odrębności trzech analizowanych grup. Gatunkiem najsilniej różni-
cującym bory świerkowe, które nie podlegały zaburzeniom, od zbiorowisk zaburzo-
nych jest oczywiście świerk Picea abies, którego średnie pokrycie w zbiorowiskach 
zaburzonych wynosi 31%, a w niezaburzonych – 57,5%. Drugim różnicującym ga-
tunkiem jest borówka czernica Vaccinium myrtillus, której średnie pokrycie w zbioro-
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wiskach zaburzonych (36,5%) jest wyraźnie wyższe niż w niezaburzonych. Borówka 
wyraźnie korzysta z większej ilości światła pojawiającego się tam, gdzie drzewostan 
został silnie przerzedzony. Kolejne gatunki w podobny jak borówka sposób różni-
cujące obie grupy to: malina właściwa Rubus idaeus (10,1% wobec 2,9% w nie-
zaburzonych), wietlica alpejska Athyrium distentifolium (9,1 wobec 3,2%), jarząb 
zwyczajny Sorbus aucuparia (10,4 wobec 5,4%). Odwrotnie różnicuje powierzchnie 
zaburzone i niezaburzone trzcinnik leśny Calamagrostis arundinacea; więcej jest go 
w zbiorowiskach niezaburzonych (6,4%) niż w zaburzonych (4,3%). Odwrotna sy-
tuacja jest w przypadku drugiego gatunku z tego samego rodzaju, czyli trzcinni-
ka owłosionego Calamagrostis villosa. Jego pokrycie w świerczynach zaburzonych 
(6,9%) jest prawie dwukrotnie większe niż w niezaburzonych (3,4%). Podobnie jest 
w przypadku kolejnego gatunku trawy, śmiałka pogiętego Deschampsia flexuosa 
(8,1% w zaburzonych wobec 3,7 w niezaburzonych). Co ciekawe, bardzo podobną 
tendencję wykazuje też podbiałek alpejski Homogyne alpina (9,2 w zaburzonych  
i 5,0% w niezaburzonych) oraz szczawik zajęczy Oxalis acetosella (pokrycie w grupie 
zaburzonych 15%, wobec 10,4% w niezaburzonych). Zwłaszcza drugi z tych przy-
padków odbiega od oczekiwań. Szczawik zajęczy jako gatunek cieniowytrzymały, 
zazwyczaj kojarzy się z występowaniem pod okapem zwartych drzewostanów. War-

Ryc. 2. Niemetryczne skalowanie wielowymiarowe (NMDS) wykonane dla borów świerkowych 
poddanych różnym reżimom zaburzeń. Elipsy odzwierciedlają 95% obszar ufności (confidenceellipse) 
(Fox & Weisberg 2018)
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to jednak zauważyć, że świerczyny zaburzone przez czynniki naturalne bądź antro-
pogeniczne reprezentują warunki świetlne bardzo różne od warunków panujących 
na otwartej przestrzeni: średnie pokrycie świerka ponad 30% zapewnia ocienienie 
zupełnie wystarczające dla szczawika zajęczego, przynajmniej w górskich świerczy-
nach, charakteryzujących się wilgotnym i chłodnym klimatem.

Analiza wariancji wykazała brak istotnych różnic pomiędzy średnimi wartościa-
mi bogactwa gatunkowego. Porównanie wariancji pokazuje jednak, że powierzch-
nie poddane cięciom charakteryzują się występowaniem stosunkowo mniejszej 
liczby gatunków, a płaty zawierające powyżej 20 gatunków notowane były w tej 
grupie powierzchni jedynie sporadycznie. Cięcia następujące po naturalnych zabu-
rzeniach w znacznej mierze prowadzą do ujednolicenia warunków środowiskowych 
i przyczyniają się do zmniejszenia liczby występujących na tych powierzchniach 
gatunków. Z kolei w grupie lasów niezaburzonych oraz podlegających naturalnym 
zaburzeniom płaty bogate w gatunki (>20 gatunków) stanowią znaczną część zbio-
ru. Porównanie wskaźnika różnorodności Shannona wykazało, że różnice między 
tymi grupami nie były statystycznie istotne. Natomiast wskaźniki równomierności 
Simpsona były istotnie wyższe w grupie borów świerkowych podlegających natu-
ralnym zaburzeniom.

PUBLIKACJE PREZENTUJĄCE WYNIKI PROJEKTU

Zięba A. 2018. Nowe stanowisko rzadkich gatunków alpejskich roślin w Tatrzańskim 
Parku Narodowym. Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 25(2): 169–182.
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Rozpoznanie różnorodności gatunkowej grzybów 
wielkoowocnikowych – wstępne rozpoznanie  
i waloryzacja mykologiczna Wielkopolskiego 
Parku Narodowego
Anna Kujawa - Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN w Poznaniu 

Błażej Gierczyk - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

OPIS PROJEKTU

Celem badań było:

a) rozpoznanie i skompletowanie mykologicznych danych 
z literatury i opracowań niepublikowanych;

b) wykonanie badań terenowych rozpoczynających kilku-
letnie rozpoznanie aktualnej różnorodności grzybów  
w Wielkopolskim Parku Narodowym;

c) wstępne wytypowanie miejsc szczególnie cennych dla 
ochrony mykobioty WPN.

Badania były prowadzone metodą marszrutową, najbar-
dziej skuteczną w ocenie ogólnej różnorodności gatunkowej 
dużego terenu. Badaniami objęty został cały teren Wielkopol-
skiego Parku Narodowego, ze szczególnym uwzględnieniem 
obszarów ochrony ścisłej. Rozpoznania przeprowadzono w 74 
oddziałach leśnych. Podczas kontroli terenowej odnotowane 
zostały wszystkie napotkane gatunki grzybów wielkoowocni-
kowych zasiedlających różne substraty (glebę, ściółkę, drewno, 
żywe drzewa, węgiel drzewny, odchody zwierząt, rogi itp.). Spo-
rządzona została dokumentacja w postaci:

Wielkopolski 
Park Narodowy

Jeziory, 62–050 Mosina, 
 tel.+48  (61) 898 23 00

e-mail: sekretariat@wielkopolskipn.pl; http://www.wielkopolskipn.pl/

Temat projektu
Rozpoznanie różnorodności 
gatunkowej grzybów 
wielkoowocnikowych – wstępne 
rozpoznanie i waloryzacja 
mykologiczna Wielkopolskiego 
Parku Narodowego

Słowa kluczowe
grzyby wielkoowocnikowe, 
bioróżnorodność, gatunki 
rzadkie i chronione, ochrona 
czynna i bierna, monitoring 
grzybów

Termin realizacji
2012–2014 r.

Koszt ogółem
34 570,57 PLN,  
w tym dotacja z funduszu 
leśnego - 34 570,57 PLN
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a) wykazów gatunków;
b) lokalizacji GPS stanowisk niektórych gatunków cennych;
c) dokumentacji fotograficznej owocników niektórych gatunków cennych;
d) zasuszonych owocników przechowywanych w zielniku.

Owocniki gatunków wymagających identyfikacji mikroskopowej zostały ze-
brane i oznaczone metodami stosowanymi powszechnie w mykologii (obserwacja 
cech mikroskopowych na preparatach barwionych) przy użyciu literatury specjali-
stycznej. Gatunki chronione określono na podstawie rozporządzenia Ministra Śro-
dowiska z roku 2014, a zagrożone zgodnie z czerwoną listą autorstwa Wojewody  
i Ławrynowicz (2006).

Do określenia aktualnej (przed rozpoczęciem badań) liczby gatunków Wielko-
polskiego Parku Narodowego wykorzystano dane z literatury oraz niepublikowane 
dane z prac magisterskich i maszynopisów przygotowywanych w latach wcześniej-
szych na potrzeby opracowania operatu ochronnego grzybów.

Na podstawie dostępnych danych z literatury oraz niepublikowanych prac 
magisterskich i opracowań do operatów mykologicznych planu ochrony Wielko-
polskiego Parku Narodowego (45 pozycji) zestawiono listę gatunków odnotowa-
nych do tej pory z terenu Parku. Dane z wymienionych materiałów obejmują lata  
1927-1997 (pojedyncze dane pochodzą z późniejszego okresu). Wykazano 786 
taksonów (gatunków, odmian i form) grzybów wielkoowocnikowych. Oprócz tych 
taksonów zestawiono listę 50 gatunków, których jednoznaczna przynależność tak-
sonomiczna jest wątpliwa ze względu na zmiany wynikające zarówno ze zmian no-
menklatury oraz postępu badań.

Podczas badań terenowych przeprowadzonych w roku 2018, mimo warun-
ków pogodowych niesprzyjających tworzeniu owocników, odnotowano stanowiska 
313 gatunków grzybów w 74 oddziałach. Wśród nich 145 jest nowych dla tego 
terenu, a 10 nowych dla Polski: Ciliolarina laricina, Pachyella violaceonigra, Scu-
tellinia patagonica, Botryobasidium robustius, Hebeloma subtortum, Helicoglea lar-
gerheimii, Leccinum brunneogriseolum, Naucoria badiolateritia, Scopuloides hydno-
ides i Sistotrema athelioides. Łączna liczba gatunków znanych z terenu Parku wynosi  
obecnie 931.

222 gatunki uznano za szczególnie cenne, w tym: Mucronella flava Corner 
– pierwsze notowanie w Wielkopolsce (Ryc. 1) oraz Phlebia subochracea (Bres.)  
J. Erikss. & Ryvarden – pierwsze notowanie w Wielkopolsce (Ryc. 2). Wśród nich 
są grzyby chronione, umieszczone na czerwonej liście, nowe dla Polski, skrajnie 

Wielkopolski Park Narodowy
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Wielkopolski Park Narodowy

Ryc. 1.  
Mucronella flava – gatunek 
nowy dla Wielkopolski  
(Fot. A. Kujawa)

Ryc. 2.  
Phlebia subochracea – gatunek 
nowy dla Wielkopolski  
(Fot. A. Kujawa)
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rzadkie, znane z 1–3 stanowisk w Polsce oraz niewykazane na krytycznych listach 
grzybów Polski, zazwyczaj odnotowane na początku XXI wieku.

Wytypowano 21 gatunków do monitoringu w przyszłości. Uwzględniono 
wszystkie gatunki chronione (9 objętych ochroną częściową i 3 objęte ochroną 
ścisłą), dodatkowo wybrano gatunki z czerwonej listy owocnikujące w różnych 
porach roku, a także gatunki skrajnie rzadkie, nieujęte w czerwonej liście. Więk-
szość wybranych gatunków tworzy owocniki łatwe do identyfikacji na podstawie 
cech makroskopowych. Rozpoznanie kilku wymaga opatrzenia lub konsultacji  
ze specjalistą. 

PUBLIKACJE PREZENTUJĄCE WYNIKI PROJEKTU

Gierczyk B., Kujawa A. Contribution to the knowledge on mycobiota of Wielkopolska 
National Park (W Poland). Acta Mycologica (w druku).

Wielkopolski Park Narodowy

452



Badania organizmów saproksylicznych 
w różnych ekosystemach leśnych Wigierskiego 
Parku Narodowego
Fałtynowicz Wiesław, Panek Eugeniusz – Wydział Nauk Biologicznych, 

Uniwersytet Wrocławski
Halama Marek – Muzeum Przyrodnicze, Uniwersytet Wrocławski
Sawoniewicz Michał – Zamiejscowy Wydział Leśny w Hajnówce, 

Politechnika Białostocka
Staniaszek-Kik Monika – Katedra Geobotaniki i Ekologii Roślin, 

Uniwersytet Łódzki
Anna Krzysztofi ak, Lech Krzysztofi ak, Maciej Romański – Wigierski 

Park Narodowy

OPIS PROJEKTU

Celem badań było określenie i ocena różnorodności organizmów 
saproksylicznych, ich preferencji siedliskowych oraz zagrożeń ja-
kim podlegają.

Badania prowadzono na terenie Wigierskiego Parku Na-
rodowego, na trzech stanowiskach w trzech typach lasów: 
w grądzie Tilio-Carpinetum, sosnowo-brzozowym lesie bagien-
nym Thelypteridi-Betuletum pubescentis oraz w świerczynie ba-
giennej Sphagno girgensohnii-Piceetum. Na każdym stanowisku 
wyznaczonych zostało po 12 powierzchni badawczych o rozmia-
rach 5 x 5 m. Prace terenowe, związane z inwentaryzacją bada-
nych grup organizmów saproksylicznych, prowadzone były od 
lipca 2012 roku do października 2014 roku. Pomiary wybranych 
czynników meteorologicznych i fi zycznych środowiska prowa-
dzono w sposób ciągły od września roku 2013 r. 

Wigierski
Park Narodowy

Krzywe 82, 16–402 Suwałki
tel. +48 (87) 563 25 40; fax +48 (87) 563 25 41

e-mail: wigry_pn@wigry.org.pl; http://www.wigry.org.pl/

Temat projektu
Badania organizmów 
saproksylicznych w różnych 
ekosystemach leśnych 
Wigierskiego Parku 
Narodowego.

Słowa kluczowe
martwe drewno, ekosystemy 
leśne, chrząszcze saproksyliczne, 
grzyby makroskopijne, 
porosty, mchy, wątrobowce, 
różnorodność biologiczna, 
zbiorowiska leśne, Wigierski 
Park Narodowy

Termin realizacji
2012–2014 r.

Koszt ogółem
440 217,54 PLN, 
w tym dotacja z funduszu 
leśnego – 359 067,54 PLN
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Wigierski Park Narodowy

Badania śluzowców polegały na rejestracji i prowadzeniu dokumentacji foto-
graficznej osobników znalezionych na badanych powierzchniach. 

Badania mszaków prowadzono w terenie, analizując występowanie mchów  
i wątrobowców na następujących typach obiektów: (1) kłody o długości powyżej  
0,5 m, (2) pniaki o średnicy górnej ponad 15 cm oraz (3) martwe, stojące drzewa. 
Dla wszystkich obiektów oceniano, przy użyciu pięciostopniowej skali, stopień za-
awansowania dekompozycji. 

Badania grzybów makroskopijnych opierały się przeważnie na rejestrowaniu 
owocników i/lub podkładek pojawiających się na danym obszarze w trakcie sezo-
nu wegetacyjnego. Spis owocowań prowadzono jedynie z fragmentów martwego 
drewna, cechujących się średnicą nie mniejszą niż 20 cm. Badania grzybów licheni-
zowanych (porostów) prowadzone były na powierzchniach badawczych, na których 
brano pod uwagę wyłącznie kłody i martwe pnie o średnicy nie mniejszej niż 20 cm. 
Osią tych powierzchni była kłoda murszejącego drewna o różnym stopniu rozkładu. 

Odłowy owadów (chrząszczy) początkowo prowadzono jedynie przy wykorzysta-
niu metody „na upatrzonego”, w spróchniałym drewnie w 1 i 2 fazie rozkładu oraz  
w owocnikach grzybów nadrzewnych. Zbiór za pomocą tej metody prowadzony był na 
terenie powierzchni badawczych oraz na terenach do nich przylegających. W kolejnych 
latach zastosowano także odłów chrząszczy za pomocą zmodyfikowanych pułapek 
ekranowych typu „Netocia”, zamontowanych na próchniejących pniach oraz przy 
wykorzystaniu fotoeklektorów (zmodyfikowanego aparatu Tullgrena), w których na 
10 dni umieszczano próbki różnego typu próchna, w celu wypłoszenia z niego 
chrząszczy.

Czynniki meteorologiczne badano przy pomocy zainstalowanych na trzech 
powierzchniach badawczych kompaktowych stacji meteorologicznych (Ryc. 1). Każ-
da ze stacji dokonywała ciągłego pomiaru następujących parametrów: prędkość 
wiatru, kierunek wiatru, wielkość opadu atmosferycznego, wilgotność względna 
powietrza, temperatura powietrza, promieniowanie słoneczne całkowite. 

Na jednej powierzchni w grądzie wybrano do badań szczegółowych kłodę próch-
niejącego drewna, na której zainstalowano zestaw czujników mierzących tempe-
raturę (powietrza – tuż przy kłodzie drewna, w kłodzie drewna oraz w glebie tuż 
przy kłodzie), wilgotność gleby, drewna i powietrza oraz przewodność elektrolitycz-
ną gleby i drewna (Ryc. 2). Łącznie na powierzchni zainstalowano 20 czujników:  
5 w drewnie (w powierzchniowej warstwie), 5 w glebie (w odległości 10 i 50 cm od 
kłody, na głębokości 5 cm) i 10 nad powierzchnią gleby (10 cm od kłody i 10 cm 
nad powierzchnią gruntu).
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Ryc. 1.  
Kompaktowa stacja 
meteorologiczna – Sernetki, 
Wigierski Park Narodowy  
(Fot. M. Romański)

Ryc. 2.  
Kłoda spróchniałego drewna 
z zainstalowanymi czujnikami 
wilgotności powietrza (przy 
kłodzie) oraz przewodności 
elektrolitycznej drewna  
(Fot. M. Romański)

Wigierski Park Narodowy
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Śluzowce. W trakcie badań stwierdzono występowanie 27 gatunków śluzow-
ców. W roku 2013 stwierdzono podobną liczbę wystąpień śluzowców (77), jak  
w roku 2012 (73), natomiast w sierpniu i wrześniu roku 2014 zanotowano jedy-
nie 32 wystąpienia. Znalezione gatunki w ogromnej większości były takie same 
w ciągu całego okresu badań, przeważnie występowały także na tych samych po-
wierzchniach, choć czasem na innych ich fragmentach. Po raz pierwszy w roku 
2013 znaleziono Metatrichia vesparia, a w roku 2014 Physarum leucophaeum. 
Nie odnaleziono 5 gatunków obecnych w roku 2012: Arcyria ferruginea, Diderma 
ochraceum, Lepidoderma tigrinum, Didymium iridis oraz Reticularia lycoperdon. Naj-
częściej spotykanym gatunkiem był kędziorek mylny Trichia decipiens, notowany  
26 razy na różnych podłożach. Osiemnaście razy stwierdzono Lycogala epidendrum, 
czternaście razy notowano Hemitrichia clavata i Physarum album, a trzynastokrotnie 
Stemonitis fusca. Są to wszystko gatunki pospolite. Znaleziono jeden gatunek nowy 
dla Wigierskiego Parku Narodowego – Diderma ochraceum. Najwięcej gatunków 
śluzowców znaleziono na Picea abies (17), Tilia cordata (12), Betula pubescens (12)  
i Quercus robur (8). Tylko dwa gatunki znaleziono na mszakach porastających kłody 
(Diderma ochraceum, Stemonitis axifera). Duży wpływ na występowanie śluzowców 
ma pogoda. Susza lub obfite deszcze nie sprzyjają wytwarzaniu zarodni. W pierw-
szym przypadku śluźnie przechodzą w stan spoczynku, tworząc skleroty lub prze-
mieszczają się do wnętrza kłód. W drugim, prowadząc aktywny tryb życia, nie wy-
twarzają zarodni. Obfite opady deszczu we wrześniu 2013 roku spowodowały, że na 
północy Parku badane kłody leżały w wodzie głębokiej na kilkanaście centymetrów 
i podczas wrześniowych badań nie znaleziono na nich śluzowców. W roku 2014, po 
letniej suszy i obfitych deszczach w sierpniu, znaleziono najmniej śluzowców, gdyż 
gwałtowne opady zniszczyły delikatne zarodnie śluzowców.

Brioflora epiksyliczna. W obrębie analizowanych 36 stałych powierzchni, na 
siedliskach murszejącego drewna, stwierdzono występowanie 80 taksonów msza-
ków, w tym 55 gatunków i jednej odmiany mchów oraz 24 gatunków wątrobow-
ców. Uwzględniając częstość występowania mszaków na badanych powierzchniach, 
taksony rzadkie stanowią 47% stwierdzonej brioflory, częste – 27%, a pospolite 
– 26%. Do gatunków najczęściej notowanych zaliczamy: wątrobowce – Lepido-
zia reptans, Lophocolea heterophylla, Nowellia curvifolia Ptilidium pulcherrimum, 
Riccardia latifrons oraz mchy – m.in. Herzogiella seligeri, Thuidium tamariscinum, 
Brachythecium salebrosum, Dicranum scoparium, Eurhynchium angustirete, Hyloco-
mium splendens, Rhizomnium punctatum, Sanionia uncinata czy Tetraphis pelluci-
da. W badanych fitocenozach leśnych, na rozkładającym się drewnie, stwierdzono 
występowanie trzech gatunków zagrożonych: Nowellia curvifolia (kat. V – zagro-
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żony), Calypogeia suecica (V) i Geocalyx graveolens (V). Na badanych podłożach 
odnotowano także 27 gatunków chronionych, w tym jeden – Geocalyx graveolens, 
będący pod ochroną ścisłą i 26 pod ochroną częściową – Aulacomnium palustre, 
Calliergonella cuspidata, Climacium dendroides, Dicranum polysetum, D. scoparium, 
Eurhynchium angustirete, E. striatum, Hylocomium splendens, Pleurozium schrebe-
ri, Ptilium crista-castrensis, Rhytidiadelphus triquetrus, Sphagnum angustifolium,  
S. capillifolium, S. fallax, S. fimbriatum, S. girgensohnii, S. magellanicum, S. palustre, 
S. russowii, S. squarrosum, Thuidium delicatulum, T. tamariscinum. Spośród badanych 
zbiorowisk leśnych największym bogactwem gatunkowym mszaków epiksylicznych 
cechowały się powierzchnie w borealnej świerczynie, gdzie średnio notowano  
27 gatunków. Wartość ta dla powierzchni w brzezinie wyniosła – 23, a w grądzie 
tylko 19. Badane typy zbiorowisk w niewielkim stopniu różniły się pod względem 
średniej liczby gatunków mchów, która wynosiła odpowiednio: w borealnej świer-
czynie i brzezinie bagiennej 18, a w grądzie 16. Natomiast znaczące różnice stwier-
dzono w odniesieniu do wątrobowców. Największe bogactwo gatunkowe tej grupy 
roślin odnotowano w borealnej świerczynie na torfie, gdzie na powierzchni wystę-
powało średnio aż 9 gatunków wątrobowców, niemal o połowę mniej w brzezinie 
bagiennej – 5, a zaledwie 2 w grądzie.

Grzyby makroskopijne. Podczas trzech sezonów wegetacyjnych zidentyfikowa-
no 181 gatunków grzybów, co stanowi blisko 25% grzybów znanych z obszaru 
Wigierskiego Parku Narodowego. Wśród zebranych przedstawicieli macromycetes 
dominującą grupę stanowią podstawczaki (164 gatunki). Udział workowców jest 
zdecydowanie niższy (17 gatunków). W badanych fitocenozach leśnych, na roz-
kładającym się drewnie stwierdzono obecność 9 gatunków nowych dla mikobio-
ty Polski oraz jednego gatunku objętego ochroną ścisłą (błyskoporek podkorowy 
Inonotus obliquus). Odnotowano ponadto 36 gatunków grzybów uznawanych za 
zagrożone w Polsce, w tym 1 z kategorią zagrożenia Ex (Scytinostroma galactinum), 
8 gatunków z kategorią E, 7 gatunków z kategorią V, 19 gatunków z kategorią R, 
1 gatunek z kategorią I. 

Na próchniejących kłodach, gałęziach i pniach, w obrębie wyznaczonych 
powierzchni badawczych, dominowały grzyby występujące bardzo rzadko (72%), 
gatunków rzadkich było 15%, częstych – 8%, zaś powszechnych – jedynie 6%. 
Do najczęściej notowanych przedstawicieli macromycetes (sumarycznie ok. 50% 
wszystkich notowań grzybów) należą gatunki ściśle związane z martwym drew-
nem (Fomitopsis pinicola, Mycena viridimarginata, Armillaria ostoyae, Fomes fo-
mentarius, Orbilia delicatula, Dacrymyces stillatus, Galerina triscopa, Hyphodontia 
aspera, Hyphodontia breviseta, Mycena purpureofusca, Phlebia livida), jak również 
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grzyby naściółkowe (Gymnopus androsaceus) oraz związane z mszakami (Rickenella 
fibula, Rickenella swartzii, Galerina vittiformis) – wtórnie związane z analizowany-
mi elementami drewna. Spośród badanych zbiorowisk leśnych największym bo-
gactwem gatunkowym grzybów związanych z murszejącymi elementami drewna 
cechowały się powierzchnie zlokalizowane w grądzie, gdzie ogółem odnotowano  
94 gatunki. Wartość ta dla powierzchni w brzezinie wyniosła – 86, zaś w borealnej  
świerczynie – 71. 

Porosty. Na badanych powierzchniach na murszejącym drewnie znaleziono  
50 taksonów porostów. Liczba taksonów na kłodach zmniejszyła się w okresie ba-
dań prawie o 40%. W 2012 r. znaleziono 41 taksonów, podczas gdy w 2013 r. – 28,  
a w 2014 r. już tylko 25. Zmiany te są bardzo duże i świadczą o zaskakująco szybkim 
tempie procesów sukcesyjnych na murszejących kłodach. Zaobserwowane zmiany 
dotyczą liczby taksonów, liczby wystąpień poszczególnych gatunków oraz ich ilo-
ściowości. Wszystkie taksony porostów znacznie zmniejszyły częstotliwość swoje-
go występowania. Najwięcej stanowisk stracił rodzaj Trapeliopsis, w 2014 r. został 
znaleziony tylko na 7 stanowiskach wobec 106 zanotowanych w 2012 r. Spośród 
znalezionych 8 humusolubnych gatunków z rodzaju Cladonia w 2014 r. trzech już 
nie odnaleziono, a pozostałe znacznie zmniejszyły sumaryczną liczbę stanowisk  
– z 232 w 2012 r. do 97 do 2014 r. Największe zmniejszenie różnorodności gatun-
kowej porostów stwierdzono w Tilio-Carpinetum – liczba gatunków w ciągu dwóch 
lat zmniejszyła się aż o 62%. Mniejsze, ale także duże i istotne zmiany były w Betu-
letum pubescentis oraz w Sphagno girgensohni-Piceetum, gdzie ubyło prawie 50% 
taksonów. Głównym czynnikiem powodującym tak duże zmiany w biocie porostów 
epiksylicznych jest konkurencja ze strony mchów i roślin naczyniowych. Szczególnie 
szybko zarastają mszakami i roślinami kłody najmocniej uwilgotnione, stykające się 
z powierzchnią gleby. 

Chrząszcze saproksyliczne. W trakcie trzyletnich badań odłowiono łącznie 
6385 osobników chrząszczy, należących do 51 rodzin i 263 gatunków. Najliczniej-
szymi rodzinami okazały się Ciidae (26,8% wszystkich odłowionych osobników), 
Staphylinidae (17,0%) i Curculionidae (10,4%). Z odłowionych chrząszczy 9 gatun-
ków znajduje się na Czerwonej Liście Zwierząt Ginących i Zagrożonych w Polsce,  
a 77 gatunków zostało zakwalifikowanych jako rzadkie lub należące do reliktów 
lasów pierwotnych. Wykazano 253 nowe gatunki dla Wigierskiego Parku Naro-
dowego i 53 nowe gatunki dla Pojezierza Mazurskiego. W badaniach ilościowych 
najwięcej gatunków odłowiono w grądzie, następnie w sosnowo-brzozowym lesie 
bagiennym, a najmniej w świerczynie bagiennej. Żyźniejsze siedliska charakteryzo-
wały się większym bogactwem gatunkowym. Średnia liczba gatunków rzadkich lub 

Wigierski Park Narodowy
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będących reliktami lasów pierwotnych, odłowionych w Wigierskim Parku Narodo-
wym, była dodatnio skorelowana z żyznością siedlisk.

PUBLIKACJE PREZENTUJĄCE WYNIKI PROJEKTU

Staniaszek-Kik M., Fałtynowicz W., Halama M., Panek E., Romański M., Sawoniewicz M, 
Krzysztofiak L. 2014. Założenia i wstępne rezultaty projektu „Badania organizmów 
saproksylicznych w różnych ekosystemach leśnych Wigierskiego Parku Narodowe-
go”. Studia i Materiały CEPL w Rogowie, R. 16. Zeszyt 41(4): 240–247.
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Temat projektu
Badania dynamiki zmian 
poziomu wód podziemnych 
oraz ich wpływu na podmokłe 
ekosystemy leśne Wigierskiego 
Parku Narodowego

Słowa kluczowe
wody podziemne, podmokłe 
siedliska leśne, Wigierski Park 
Narodowy, porosty, grzyby 
makroskopijne, mszaki, owady

Termin realizacji
2012–2014 r.

Koszt ogółem
339 442,07 PLN,  
w tym dotacja z funduszu 
leśnego – 265 942,07 PLN

Wigierski Park Narodowy

Badania dynamiki zmian poziomu wód 
podziemnych oraz ich wpływu na podmokłe 
ekosystemy leśne Wigierskiego Parku Narodowego
Wiesław Fałtynowicz, – Wydział Nauk Biologicznych, Uniwersytet 

Wrocławski 
Piotr Górski – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Michał Sawoniewicz – Zamiejscowy Wydział Leśny w Hajnówce, 

Politechnika Białostocka
Marek Halama – Muzeum Przyrodnicze, Uniwersytet Wrocławski
Monika Staniaszek-Kik – Katedra Geobotaniki i Ekologii Roślin, 

Uniwersytet Łódzki
Anna Krzysztofiak, Lech Krzysztofiak, Maciej Romański – Wigierski 

Park Narodowy

OPIS PROJEKTU

Celami realizacji projektu było: rozpoznanie warunków hydrolo-
gicznych w wybranych ekosystemach leśnych Parku, określenie 
wpływu czynników hydrologicznych na stan wybranych ekosys-
temów leśnych oraz poszukiwanie w nich cennych gatunków 
mszaków, porostów, grzybów i owadów. 

Badania prowadzono w czterech wybranych typach lasów: 
w sosnowo-brzozowym lesie bagiennym Thelypteridi-Betuletum 
pubescentis, sosnowym borze bagiennym Vaccinio uliginosi-Pine-
tum, świerczynie bagiennej Sphagno girgensohnii-Piceetum oraz 
w olsie porzeczkowym Ribo nigri-Alnetum. Na każdym stanowi-
sku badawczym wytypowano i oznaczono po 5 drzew do badań 
oraz zainstalowano po 4 piezometry, w których umieszczono 
ceramiczne czujniki ciśnienia oraz rejestratory zmian poziomu 
wody i temperatury wody (łącznie zainstalowano 16 piezome-
trów). Ponadto, w poszczególnych typach lasu rejestrowano 
warunki meteorologiczne, przy użyciu kompaktowych stacji me-
teorologicznych. Rozmieszczenie piezometrów oraz stacji meteo-
rologicznych przedstawia rycina 1.

Mszaki. W trakcie badań stwierdzono występowanie 59 
taksonów mszaków, tj. 16 gatunków wątrobowców oraz 43 
mchów. Do najczęściej notowanych wątrobowców zaliczyć 
można: Blepharostoma trichophyllum, Calypogeia muelleriana,  
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Ryc. 1. Mapa Wigierskiego Parku Narodowego z rozmieszczeniem piezo-
metrów (czerwone punkty) i leśnych stacji meteorologicznych (fioletowe 
punkty)
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Lepidozia reptans, Lophocolea heterophylla oraz Ptilidium pulcherrimum, a wśród 
mchów Dicranum scoparium, Herzogiella seligeri, Orthodicranum montanum, Pla-
giothecium laetum i Tetraphis pellucida. Uwzględniając częstość występowania po-
szczególnych gatunków, wśród wątrobowców prawie 70% stanowiły gatunki rzadkie. 
Pozostałe 30% to taksony częste i pospolite. W przypadku mchów, gatunki o najniż-
szej frekwencji (rzadkie) stanowią 61%, podczas gdy częste 27%, a pospolite 11%. 
Porównując bogactwo gatunkowe epifitów w badanych zbiorowiskach roślinnych, 
największe odnotowano w olsach – średnio dziewięć gatunków na drzewie, następ-
nie w świerczynach – średnio sześć gatunków, lesie sosnowo-brzozowym – cztery,  
a w borze bagiennym tylko jeden. Znaczna część gatunków we wszystkich zbio-
rowiskach jest taka sama, jednak poszczególne zespoły różnią się częstością ich 
występowania. W sosnowym borze bagiennym zdecydowaną większość drzew sta-
nowią sosny, których łuszcząca się kora wyraźnie nie sprzyja rozwojowi brioflory 
epifitycznej. Jedynie u nasady szyi korzeniowych znajdywano darnie mchów (np. 
Pleurozium schreberi) i wątrobowców (Calypogeia muelleriana, Cephalozia connivens 
i Odontoschisma denudatum). Łącznie w tym zbiorowisku odnotowano dziewięć 
gatunków mszaków. Znacznie bogatsza jest brioflora epifityczna w sosnowo-brzo-
zowym lesie bagiennym, która łącznie liczy 24 taksony. Najczęściej notowanymi 
epifitami są tu Lepidozia reptans, Lophocolea heterophylla, Orthodicranum monta-
num, Plagiothecium laetum, Ptilidium pulcherimmum i Tetraphis pellucida. W świer-
czynie bagiennej na badanych drzewach odnaleziono w sumie 34 gatunki, spośród 
których najwięcej notowań miały: Hypnum cupressiforme, Lophocolea heterophylla, 
Orthodicranum montanum, Plagiothecium laetum i ortotropowy Tetraphis pellucida. 
Najbogatszą florą epifityczną cechują się drzewa w olsie. Łącznie stwierdzono tu 44 
taksony, a najczęściej notowanymi były: Herzogiella seligeri, Hypnum cupressiforme, 
Lophocolea heterophylla, Orthodicranum montanum, Plagiothecium laetum oraz Pla-
tygyrium repens. W trzyletnim cyku badań we wszystkich badanych fitocenozach 
zaobserwowano wzrost liczby gatunków na badanych drzewach. Największe zmiany 
zaobserwowano w borealnej świerczynie, gdzie w ciągu trzech lat średnia liczba 
gatunków mszaków notowanych na pojedynczym drzewie wzrosła ze 5,9 do 6,8. 
Wzrastający trend w liczbie gatunków na poszczególnych gatunkach forofitów za-
obserwowano na wszystkich gatunkach drzew. Największe zmiany dotyczyły Picea 
abies i Populus tremula.

Porosty. Na badanych powierzchniach we wszystkich latach badań znaleziono 
łącznie tylko 38 taksonów porostów. W olsie znaleziono 22 gatunki porostów. Zde-
cydowanie przeważają – pod względem liczby wystąpień i ilościowości – porosty  
z rodzaju Lepraria, które występowały na większości drzew przez cały okres badań. 
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Ryc. 2. Imshaugia aleurites – acydofilny porost typowy dla kwaśnej kory sosny (Fot. M. Romański)

Pozostałe taksony, nawet jeśli niektóre z nich występują dość często, to ilościowo 
nie odgrywają większej roli. Aż 10 taksonów (ponad 45%) jest sporadycznych (1–2 
wystąpienia), a poza Lepraria tylko Buellia griseovirens, Cladonia coniocraea, Phlyctis 
argena, Lecanora pulicaris i Arthonia spadicea można spotkać częściej. Na sosnach 
w borze bagiennym znaleziono 26 gatunków porostów. Podobnie jak w olsie, domi-
nują pod względem liczby wystąpień i ilościowości porosty z rodzaju Lepraria, które 
występują tutaj bardzo licznie i na wszystkich drzewach. Również bardzo liczne  
i częste są acydofilne porosty typowe dla kwaśnej kory sosny: Parmeliopsis ambi-
gua, Chaenotheca ferruginea, Imshaugia aleurites i Hypocenomyce scalaris, a także 
humusolubny chrobotek palczasty Cladonia digitata. W świerczynie bagiennej zna-
leziono 21 gatunków porostów. Dominują, pod względem liczby wystąpień i ilościo-
wości, porosty z rodzaju Lepraria, a poza nimi tylko trzy inne gatunki mają większe 
znaczenie, rosnąc na ponad 20% badanych drzew. Są to Chaenotheca ferruginea, 
Cladonia digitata i Dimerella pineti. Aż 10 taksonów (prawie 50%) jest sporadycz-
nych. W brzezinie bagiennej znaleziono 25 gatunki porostów. Jak w pozostałych 
badanych zbiorowiskach, dominują pod względem liczby wystąpień i ilościowości 
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porosty z rodzaju Lepraria, a u nasady pni licznie i często występuje Cladonia di-
gitata. W biocie porostów brzeziny bagiennej zdecydowanie przeważają gatunki 
o plechach skorupiastych, a udział form listkowatych sprowadza się tylko do nie-
licznie występującego Parmeliopsis ambigua oraz sporadycznej Platismatia glaca. 
Biotę porostów brzeziny bagiennej wyróżnia duży udział porostów humusolubnych, 
głównie z rodzaju Cladonia.

Owady. W trakcie badań na pniach drzew kontrolnych stwierdzono obec-
ność jedynie dwóch gatunków owadów: Agelastica alni i Microbregma emar-
ginatum. Żerowiska Microbregma emarginatum odnaleziono na 4 powierzch-
niach badawczych i 11 drzewach kontrolnych. Obecność postaci doskonałych 
Agelastica alni stwierdzono na 3 drzewach kontrolnych rosnących na jednej 
powierzchni badawczej. Na 5 brzozach rosnących na 5 różnych powierzch-
niach badawczych stwierdzono niemożliwe do identyfikacji otwory wylotowe 
owadów. Na 23,7% drzew kontrolnych i 50,0% powierzchni badawczych za-
obserwowano żerowiska lub obecność owadów. Chrząszcze uważane za szko-
dniki drzew (Agelastica alni) występowały na 3,7% drzew kontrolnych i 6,2% 
powierzchni badawczych. Na pomocniczych powierzchniach badawczych 
stwierdzono obecność dwunastu taksonów owadów: Callidium violaceum, 
Elateroides dermestoides, Ips typographus, Polygraphus poligraphus, Rhagium 
inquisitor, Saperda carcharias, Scolytus ratzeburgii, Tetropium castaneum, Tomi-
cus piniperda, Monochamus sp., Tremex fuscicornis i Xiphydria camelus.
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Badania znaczenia otwartych przestrzeni 
śródleśnych dla zachowania różnorodności 
gatunkowej owadów, na przykładzie motyli  
i pszczołowatych
Jarosław Buszko, Ewa Jurkiewicz – Katedra Ekologii i Biogeografii, 

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Anna Krzysztofiak – Wigierski Park Narodowy

OPIS PROJEKTU

Celem strategicznym badań było określenie znaczenia prze-
strzeni śródleśnych dla zachowania różnorodności gatunkowej 
wybranych grup owadów, na przykładzie motyli Lepidoptera  
i pszczół Apoidea. Celami szczegółowymi projektu były: 

1. określenie wpływu wielkości powierzchni oraz jej 
kształtu na liczbę gatunków motyli i pszczół, 

2. określenie wpływu typu środowiska – łąki suche i wil-
gotne – na skład gatunkowy motyli i pszczół, 

3. ocena zasobów kwitnących roślin, będących bazą po-
karmową pszczół, motyli dziennych i kraśników, na ba-
danych terenach, 

4. ocena zagrożenia gatunków, podlegających prawnej 
ochronie lub znajdujących się na Czerwonej Liście Ga-
tunków Ginących i Zagrożonych w Polsce, na badanym 
terenie.

Badania prowadzono na terenach leśnych Wigierskiego 
Parku Narodowego, na 10 wybranych powierzchniach, stano-
wiących różnego typu obszary śródleśne, niezadrzewione. Po-
wierzchnie te różniły się wielkością, kształtem, stanem zacho-
wania oraz składem roślinności, obejmując niemal pełny zakres 
środowisk łąkowych. W pierwszym roku badań pracami obję-
to również torowisko kolejki wąskotorowej, jako obszar poten-
cjalnego korytarza migracyjnego dla badanych grup owadów.  
W kolejnych latach zrezygnowano jednak z badań tego obszaru, 
ponieważ dotychczasowe obserwacje nie wykazały jakiegokol-
wiek znaczenia torowiska, jako korytarza migracyjnego owadów. 

Temat projektu
Badania znaczenia otwartych 
przestrzeni śródleśnych  
dla zachowania różnorodności 
gatunkowej owadów,  
na przykładzie motyli  
i pszczołowatych

Słowa kluczowe
Papilionoidea, Zygaenoidea, 
Apoidea, zróżnicowanie 
gatunkowe, otwarte przestrzenie 
śródleśne, Wigierski Park 
Narodowy

Termin realizacji
2013–2015

Koszt ogółem
205 653 PLN,  
w tym dotacja z funduszu 
leśnego – 169 953 PLN
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Prawdopodobnie przyczyną tego był fakt, że w większości trasa kolejki przebiega 
pod okapem drzew, a roślinność z torowiska i miejsc bezpośrednio do niego przy-
legających, jest regularnie usuwana. Stare torowiska, nie wykorzystywane obecnie 
na potrzeby kolejki, przez lata silnie zarosły krzewami i drzewami i również nie mają 
większego znaczenia dla owadów. Charakterystyka wybranych do badań stanowisk 
przedstawia się następująco:

1. Wiatrołuża I. Powierzchnia 1,04 ha. Teren jest nachylony w kierunku pół-
nocnym. Środowisko suche, zarastające wysokimi trawami, w środkowej części po-
wierzchni znajdują się opuszczone zabudowania. Do najważniejszych roślin nekta-
rodajnych należą: Anthemis tinctoria, Leucanthemum vulgare. Solidago virgaurea, 
Centaurea jacea, Fragaria vesca, Knautia arvensis, Trifolium pretense, Medicago falca-
ta, Anthyllis vulneraria, Galium verum.

2. Wiatrołuża II. Powierzchnia 0,95 ha. Teren nachylony w kierunku południo-
wym. Przez środek powierzchni przechodzi asfaltowa szosa. W górnej części środo-
wisko suche, w dolnej umiarkowanie wilgotne, wschodnia część zarasta wysokimi 
bylinami. Najważniejsze rośliny nektarodajne: Anthemis tinctoria, Solidago virgau-
rea, Centaurea scabiosa, Cirsium arvense, Eupatorium cannabinum, Fragaria vesca, 
Knautia arvensis, Jasione montana, Trifolium medium, Medicago falcata, Anchusa 
officinalis, Echium vulgare, Valeriana officinalis, Galium verum.

3. Wiatrołuża III. Powierzchnia 0,50 ha. Teren płaski, leżący w dolinie rzeki 
Wiatrołuża. Środowisko silnie podmokłe. W sąsiedztwie rzeki wyraźna tendencja 
do sukcesji w kierunku olsu. Najważniejsze rośliny nektarodajne: Cirsium oleraceum, 
Cirsium palustre, Filipendula ulmaria, Thalictrum flavum, Lychnis flos-cuculi, Lythrum 
salicaria, Geranium palustre, Polemonium caeruleum, Veronica longifolia.

4. Powały – binduga. Powierzchnia 0,26 ha. Teren (wierzchowina) częściowo 
płaski, częściowo silnie nachylony w kierunku północnym, schodzący do jeziora. 
Środowisko suche, na stoku zbiorowiska pionierskiej roślinności kserotermofilnej. 
Najważniejsze rośliny nektarodajne: Anthemis tinctoria, Centaurea jacea, Eupatorium 
cannabinum, Knautia arvensis, Anthyllis vulneraria, Medicago falcata.

5. Powały. Powierzchnia 6,38 ha. Teren płaski. Środowisko suche, znaczna 
jego część wykorzystywana jest pod uprawy zbożowe. Od południowej strony po-
wierzchnia przylega do czynnego torowiska kolejki wąskotorowej. Najważniejsze 
rośliny nektarodajne: Anthemis tinctoria, Erigeron annuus, Senecio jacobaeae, Hiera-
cium pilosella, Achillea millefolium, Fragaria vesca, Knautia arvensis, Jasione monta-
na, Trifolium pretense, Medicago falcata, Vicia cracca, Anthyllis vulneraria.
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6. Widne. Powierzchnia 1,07 ha. Teren leżący nad jeziorem Widne, nachylony 
w kierunku północnym. Środowisko na stoku suche, nad jeziorem mocno podmo-
kłe. Najważniejsze rośliny nektarodajne: Cirsium palustre, Centaurea jacea, Potentilla 
erecta, Knautia arvensis, Trifolium pratense, Trifolium repens, Medicago falcata.

7. Czerwony Krzyż I. Powierzchnia 1,40 ha. Teren płaski, jedynie w północnej 
części opada stromo do jeziora. Środowisko suche, z dużym bogactwem florystycz-
nym, skoszone w roku 2014. Do najważniejszych roślin nektarodajnych należą: An-
themis tinctoria, Solidago virgaurea, Centaurea scabiosa, Senecio jacobaeae, Knautia 
arvensis, Trifolium pratense, Medicago falcata, Anthyllis vulneraria, Thymus pulegio-
ides, T. serpyllum, Anchusa officinalis, Galium verum.

8. Czerwony Krzyż II. Powierzchnia 2,09 ha. Teren płaski. Środowisko wybit-
nie kserotermiczne z dużym bogactwem florystycznym. Do najważniejszych roślin 
nektarodajnych należą: Anthemis tinctoria, Solidago virgaurea, Centaurea scabiosa, 
Senecio jacobaeae, Hieracium pillosella, Knautia arvensis, Jasione montana, Trifolium 
pratense, Medicago falcata, Anthyllis vulneraria, Clinopodium vulgare, Thymus pule-
gioides, Anchusa officinalis, Echium vulgare, Silene viscaria, Helianthemum nummu-
laria, Galium verum.

9. Lipowe. Powierzchnia 7,72 ha. Teren płaski. Środowisko suche, przy leśni-
czówce z dużym udziałem roślinności nitrofilnej, w pozostałej części dominują zbio-
rowiska murawowe. Przy południowej granicy widoczne jest zarastanie powierzchni 
przez młodnik brzozowy. Najważniejsze rośliny nektarodajne: Cirsium arvense, So-
lidago virgaurea, Senecio jacobaeae, Achillea millefolium, Knautia arvensis, Jasione 
montana, Trifolium pratense, Medicago falcata, Anthyllis vulneraria, Clinopodium 
vulgare.

10. Składnica. Powierzchnia 4,03 ha. Teren płaski, po dawnej składnicy drew-
na. Wschodnia część polany uprawiana (gryka). Niewielkie bogactwo florystyczne. 
Do najważniejszych roślin nektarodajnych należą: Anthemis tinctoria, Centaurea ja-
cea, Leucanthemum vulgare. Knautia arvensis, Trifolium pratense, Trifolium medium, 
Vicia cracca, Dianthus deltoides, Thymus pulegioides, Echium vulgare, Helianthemum 
nummularia, Geranium sanguineum, Galium verum.

Dla określenia składu gatunkowego motyli i pszczołowatych prowadzono do-
kładną penetrację całych powierzchni i notowano wszystkie napotkane gatunki. 
Obserwacje prowadzono w trzech kolejnych sezonach w okresie 2013–2015. Każdą 
powierzchnię odwiedzano trzykrotnie w ciągu sezonu. Okresy obserwacji dostoso-
wane były do fenologii lotu owadów i w ciągu trwania projektu obejmowały prze-
dział czasu od początku maja do końca sierpnia. Nie było możliwe zastosowanie 
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metody transektu, którą można było przyjąć tylko dla czterech największych po-
wierzchni. Ponadto metoda ta nie pozwalałaby na wykrycie obecności wszystkich 
gatunków na danej powierzchni, zwłaszcza tych, które są reprezentowane przez 
pojedyncze osobniki. Motyle identyfikowane były przyżyciowo na podstawie wy-
glądu, według ilustrowanych podręczników i kluczy. W wątpliwych przypadkach 
(np. w rodzaju Leptidea) odławiano pojedyncze osobniki, z których następnie wyko-
nywano preparaty narządów rozrodczych, umożliwiające poprawną identyfikację. 
Pszczołowate identyfikowano na podstawie monografii, kluczy oraz przewodników 
terenowych. Niska liczebność osobników niemal wszystkich gatunków nie pozwala-
ła na zastosowanie metod ilościowych. Ograniczono się więc do informacji o obec-
ności gatunku na danym stanowisku w badanym okresie.

W okresie badań stwierdzono występowanie na badanych powierzchniach 60 
gatunków motyli dziennych, na 71 wykazanych z Wigierskiego Parku Narodowego 
(85%), 4 gatunków kraśników, na 6 wykazanych z WPN (66%) oraz 106 gatunków 
pszczół, na 216 wykazanych z WPN (50%). Pod względem liczby stwierdzonych 
gatunków motyli najbogatsze były powierzchnie: Wiatrołuża I (40 gat.), Czerwo-
ny Krzyż I (43), Czerwony Krzyż II (38) i Lipowe (43). Wszystkie te powierzchnie 
były duże, z bogatą i różnorodną roślinnością kserotermofilną. Duże powierzchnie, 
ale ze stosunkowo ubogą, sucholubną roślinnością, takie jak Wiatrołuża II, Powały 
i Składnica, odwiedzane były przez wyraźnie mniejszą liczbę gatunków motyli – 
odpowiednio 29, 31 i 26 gatunków. Na małych powierzchniach (Powały-binduga 
i Widne) zanotowano dwukrotnie mniej gatunków motyli, niż na powierzchniach 
dużych – odpowiednio 18 i 19 gatunków. Na wszystkich powierzchniach suchych 
łąk dominowały te same gatunki motyli, jednak na mniejszych powierzchniach ich 
różnorodność była mniejsza. Gatunki rzadko spotykane notowano pojedynczo na 
różnych powierzchniach, niektóre z nich obserwowano tylko raz, np. Aricia arta-
xerxes, Argynnis laodice i Nymphalis polychloros. Środowiska podmokłych łąk, takie 
jak Wiatrołuża III, zasiedlane były jedynie przez 14 gatunków motyli. Poza kilko-
ma gatunkami ubikwistycznymi, były one na ogół ściśle związane z tym typem 
siedliska. Dotyczy to takich gatunków jak Heteropterus morpheus, Boloria selene  
i Coenonympha tullia. Na wilgotnych łąkach nie stwierdzono ani jednego gatunku 
kraśnika. 

Największą liczbę gatunków Apoidea stwierdzono na powierzchni Czerwony 
Krzyż I (75 gat.) i Czerwony Krzyż II (63 gat.) oraz Lipowe (46 gat.), natomiast naj-
mniej gatunków pszczół zaobserwowano na powierzchni Składnica (12 gat.) oraz 
Powały-binduga (26 gat.) i Wiatrołuża III (27 gat.). Badania przyniosły również 
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pierwsze stwierdzenie w Wigierskim Parku Narodowym chronionego gatunku – 
rozrożki chabrowej Tetraloniella (dawniej Tetralonia) dentata.

Antofilne owady o dziennej aktywności wymagają otwartych powierzchni, 
gdzie znajdują miejsca do rozrodu oraz zasoby pokarmowe. Na ich bogactwo ga-
tunkowe wpływa mozaikowe zróżnicowanie krajobrazu. Na terenach leśnych obec-
ność rozmaitych terenów otwartych w znaczącym stopniu decyduje o różnorodno-
ści faunistycznej. Zwarte kompleksy leśne charakteryzuje niewielka liczba gatunków 
motyli dziennych. Przykładowo na obszarze Białowieskiego Parku Narodowego 
znaleziono zaledwie 28 gatunków, a w całej polskiej części Puszczy Białowieskiej 
aż 107. Na badanych powierzchniach w Wigierskim Parku Narodowym zaznacza 
się wyraźna zależność między wielkością powierzchni otwartych, a liczbą gatunków 
obserwowanych tam motyli i pszczół. Na powierzchniach o wielkości poniżej 1 ha 
stwierdzono spadek liczby gatunków obu badanych grup owadów. Zaznacza się 
także wyraźny wpływ typu siedliska na skład gatunkowy motyli i pszczół. Znacznie 
większa liczba gatunków zanotowana została w środowiskach suchych łąk, co wy-
nika z ogólnej preferencji siedliskowej motyli i pszczół, gdzie większość gatunków 
preferuje siedliska kserotermiczne. 

Wielkość powierzchni jest tylko jednym z czynników determinujących bogac-
two gatunkowe motyli i pszczół. Równie ważna jest dostępność roślin nektaro-
dajnych. Niektóre z badanych powierzchni były częściowo użytkowane rolniczo  
i tam skład roślin nektarodajnych był ubogi. Znalazło to odzwierciedlenie w niższej 
liczbie notowanych gatunków. Najbardziej sprzyjające dla motyli i pszczół były sie-
dliska łąkowe, gdzie prowadzono koszenie raz na 2–3 lata. Pozwalało to na stałą 
obecność wielu gatunków roślin, z których największą rolę jako źródło pokarmu 
odgrywały Knautia arvensis, Centaurea scabiosa, Triforium pratense i Anthemis tinc-
toria. Zachowanie otwartych przestrzeni wśród kompleksów leśnych ma ogromne 
znaczenie dla ochrony motyli dziennych i pszczół. Większość z nich można okre-
ślić jako gatunki ekotonowe, które do życia wymagają zarówno obecności lasu jak  
i przestrzeni otwartych. Stąd najdogodniejszym dla nich siedliskiem są śródleśne 
łąki o stosunkowo dużej powierzchni. Tym niemniej, także i mniejsze polany są nie 
bez znaczenia. Na badanych powierzchniach zanotowano zaledwie trzy gatunki 
motyli podlegające ochronie prawnej w kraju. Są to: Lycaena dispar i Lopinga achi-
ne – objęte ochroną ścisłą oraz Coenonympha tullia – objęty ochroną częściową.  
W przypadku L. dispar i C. tullia obserwowano pojedyncze osobniki – gatunki te 
są charakterystyczne dla podmokłych łąk. Z kolei L. achine jest gatunkiem leśnym  
i na otwartych powierzchniach pojawiał się sporadycznie, mimo znacznego pozio-
mu liczebności w sąsiadujących drzewostanach. 
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Ryc. 1. Osadnik wielkooki Lopinga achine jest jednym z dwóch gatunków motyli objętych ochroną 
ścisłą stwierdzonych na badanych powierzchniach (Fot. L. Krzysztofiak)

PUBLIKACJE PREZENTUJĄCE WYNIKI PROJEKTU

Buszko J., Jurkiewicz E., Krzysztofiak A. 2018. Znaczenie otwartych przestrzeni śródle-
śnych dla zachowania różnorodności gatunkowej motyli dziennych, kraśników (Le-
pidoptera: Papilionoidea, Zygaenoidea) oraz pszczół (Apoidea) w Wigierskim Parku 
Narodowym. Acta ent. siles., Vol. 26: 1–13.

470



Wpływ obecności pszczoły miodnej w środowisku 
leśnym na wybrane rośliny runa i podszycia lasu 
oraz konkurencyjność względem innych zapylaczy
Beata Bąk, Jerzy Wilde – Katedra Pszczelnictwa, Uniwersytet Warmińsko- 

-Mazurski 
Anna Krzysztofiak, Lech Krzysztofiak – Wigierski Park Narodowy
Naukowe Koło Pszczelarskie „Dzikie Pszczoły”

OPIS PROJEKTU

Celem badań było sprawdzenie w jakim stopniu obecność 
pszczoły miodnej Apis mellifera w środowisku leśnym wpływa 
na plonowanie roślin w nim występujących, takich jak: malina 
właściwa Rubus idaeus i malina kamionka Rubus saxatilis. Jed-
nocześnie został określony udział procentowy pszczoły miodnej 
w apifaunie leśnej na powierzchniach z dostawioną pasieką oraz 
bez pasieki, co pozwoliło wstępnie ustalić w jakim stopniu może 
ona stanowić konkurencję pokarmową dla miejscowych gatun-
ków zapylaczy.

Badania prowadzono na terenie Wigierskiego Parku Naro-
dowego od 8 maja do 21 lipca 2014 roku, na dwóch stanowi-
skach (Gawarzec i Czerwony Krzyż), na których obficie występo-
wały malina właściwa i malina kamionka. Wybrane stanowiska, 
leżące po przeciwnych stronach jeziora Wigry, dzieli odległość 
około 7 km w linii prostej. 

Stanowisko A – Czerwony Krzyż: siedlisko boru sosnowe-
go świeżego, z dobrze rozwiniętym runem. Dominującymi ga-
tunkami drzew są sosna właściwa i świerk pospolity. W runie 
występują liczne krzaki maliny właściwej Rubus idaeus, maliny 
kamionki Rubus saxatilis, borówki czarnej Vaccinium myrtillus 
oraz poziomek Fragaria. Stanowisko to jest również bogate  
w mchy. 15 maja w odległości 100 m od stanowiska A umiesz-
czono 20-pniową pasiekę (Ryc. 1). 

Temat projektu
Wpływ obecności pszczoły 
miodnej w środowisku 
leśnym na wybrane rośliny 
runa i podszycia lasu oraz 
konkurencyjność względem 
innych zapylaczy

Słowa kluczowe
pszczoła miodna, pszczoły 
dziko żyjące, zapylanie owoców 
leśnych, konkurencja między 
pszczołami

Termin realizacji
2014 r.

Koszt ogółem
60 330 PLN,  
w tym dotacja z funduszu 
leśnego – 45 630 PLN

Wigierski Park Narodowy
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Ryc. 1. Pasieka ustawiona na powierzchni badawczej na siedlisku boru mieszanego świeżego 

Stanowisko B – Gawarzec jest to siedlisko boru sosnowego świeżego z dobrze 
rozwiniętym runem i dużym udziałem drzew i krzewów liściastych. Dominującymi 
gatunkami drzew są sosna właściwa i świerk pospolity. W runie liczne krzaki mali-
ny właściwej, maliny kamionki, borówki czarnej, poziomek. Runo obfitujące w tra-
wy średnie i wysokie. Na stanowisku tym nie zaobserwowano obecności pszczoły 
miodnej.

Tego samego dnia na obu stanowiskach oznaczono po 12 pędów przeciętnej 
wielkości maliny właściwej oraz po 40 krzaczków maliny kamionki. Połowa z wyzna-
czonych do badań roślin została umieszczona w izolatorach, by obserwować plono-
wanie roślin bez obecności zapylaczy. Co tydzień badano ilość pąków kwiatowych  
i kwiatów wytworzoną przez wyznaczone do badań rośliny, a także dynamikę ob-
lotu kwiatów oraz skład gatunkowy zapylaczy na każdym stanowisku. W tym celu 
przez cały dzień od godziny 10.00 do 16.00 co godzinę przez 5 minut na obydwu 
wyznaczonych stanowiskach wykonywano liczenie zapylaczy, klasyfikując je do jed-
nej z grup: pszczoła miodna, pszczoły dziko żyjące, pozostałe owady. 

Dodatkowo, w pewnej odległości od wyznaczonych stanowisk, umieszczono 
na gruncie po 7 pułapek barwnych Moerickego koloru białego, o średnicy 20 cm  
i głębokości 12 cm, napełnionych do połowy płynem o składzie: 94,2% woda, 
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5,6% glikol etylowy oraz 0,2% detergent. Pozwoliło to na ocenę składu apifauny 
leśnej. Pułapki były opróżniane raz na dwa tygodnie.

Dojrzałe owoce zebrano z wyznaczonych roślin na obu stanowiskach, zliczano 
je i ważono w celu oceny plonowania. Uzyskane wyniki zostały opracowane i pod-
dane analizie statystycznej za pomocą testu ANOVA.

Malina właściwa. Analiza statystyczna wykazała istotny wpływ miejsca prowa-
dzenia badań oraz izolowania roślin na liczbę wytwarzanych pąków kwiatowych. 
Badane pędy maliny właściwej w Gawarcu (stanowisko B) na początku obserwacji 
wykazywały się istotnie wyższą liczbą wytworzonych pąków – średnio 54,7 – w sto-
sunku do pędów w Czerwonym Krzyżu, gdzie stwierdzono średnio 26,9 paków na 
jednym pędzie. Istotnie więcej pąków (średnio 47,9) wytworzyły pędy maliny wła-
ściwej pod izolatorami niż rośliny nie izolowane (średnio 33,7). Może to wskazywać 
na fakt, że rośliny izolowane są w pewien sposób chronione przed niekorzystnymi 
czynnikami środowiska, głównie przed uszkodzeniami mechanicznymi, ale również 
być może po części przed silnymi wiatrami. Być może siatka rozpraszała światło, co 
zwiększało fotosyntezę, a tym samym dawało roślinie więcej energii na wytworze-
nie pąków.

Stwierdzono natomiast, że izolowanie roślin nie wpływa na liczbę kwiatów. Na 
obydwu badanych stanowiskach dynamika kwitnienia maliny właściwej miała inny 
przebieg. W Czerwonym Krzyżu pierwsze kwiaty zaobserwowano 31 maja – średnio 
3 na jednym pędzie, a szczyt kwitnienia wystąpił już 7 czerwca (29,8 kwiatów). 
Natomiast w Gawarcu proces kwitnienia maliny właściwej był mniej dynamiczny  
i liczba kwiatów wzrastała stopniowo od 13,5 średnio na jednym pędzie 31maja do 
maksymalnie 38,8 w dniu 15 czerwca. 

Pędy nie izolowane wytworzyły na obydwu stanowiskach podobną liczbę 
owoców – średnio 10 w Czerwonym Krzyżu i 9 w Gawarcu. W przypadku pędów 
izolowanych natomiast istotnie mniej owoców wytworzyły maliny w Czerwonym 
Krzyżu. Istotnie wyższą masą charakteryzowały się owoce w z pędów nie izolowa-
nych (0,51 g na stanowisku A i 0,36 g na stanowisku B). Pędy izolowane w Gawarcu 
w ogóle nie wytworzyły owoców.

Skuteczność zapylania oszacowano współczynnikiem plonowania, który wyra-
żono stosunkiem liczby owoców do maksymalnej liczby kwiatów zarejestrowanych 
na pędzie. W Czerwonym Krzyżu skuteczność zapylania była istotnie wyższa, ponie-
waż tam 68% kwiatów dało owoce, podczas gdy w Gawarcu dopiero co trzeci kwiat 
został skutecznie zapylony.
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Malina kamionka. Wykazano istotny wpływ stanowiska oraz izolowania ro-
ślin na liczbę wytwarzanych pąków kwiatowych. Najwięcej pąków krzaczki maliny 
kamionki posiadały 15 maja. Wówczas w Gawarcu na jednej roślinie było średnio 
3,8 pąka, a w Czerwonym Krzyżu 4,6. Potem liczba pąków na kwiatach spadała 
stopniowo aż do 15 czerwca.

Liczba pąków kwiatowych na krzakach maliny kamionki nie izolowanych i pod 
izolatorami, w dniu zakładania izolatorów była podobna i wynosiła ok. 4. Dopiero 
w kolejnych dniach obserwacji liczba pąków na krzakach nieizolowanych była istot-
nie wyższa niż na izolowanych.

Analiza statystyczna wykazała istotny wpływ izolowania roślin na liczbę wy-
twarzanych kwiatów. Średnia liczba kwiatów ze wszystkich dni obserwacji była naj-
wyższa na stanowisku Czerwony Krzyż pod izolatorem. W pozostałych przypadkach 
była na wyrównanym poziomie i wahała się od 2,1 na roślinach nie izolowanych  
w Czerwonym Krzyżu do 2,9 na krzaczkach pod izolatorami w Gawarcu.

Rośliny izolowane wytworzyły owoce tylko w Czerwonym Krzyżu. Średnio na 
jeden krzak przypadało 0,2 owocu. Istotnie więcej owoców wytworzyły rośliny nie 
izolowane na obydwu stanowiskach. W Gawarcu jeden krzaczek wydał średnio 1,5 
owocu, a w Czerwonym Krzyżu średnio ponad dwa owoce – obydwie średnie różni-
ły się istotnie. Najwyższy współczynnik plonowania wykazano w Czerwonym Krzy-
żu na roślinach nie izolowanych i wynosił on 0,64. W Gawarcu owoce wytworzyło 
27% kwiatów z krzaków nie izolowanych. W Czerwonym Krzyżu pod izolatorami 
owoce wytworzyło około 5% kwiatów. Było to istotnie mniej niż na roślinach nie 
izolowanych w Gawarcu i wysoko istotnie mniej niż na krzaczkach nieizolowanych 
w Czerwonym Krzyżu.

Apifauna. Badane rośliny kwitły od 24 maja do 7 czerwca i tylko w tym okre-
sie były atrakcyjne dla owadów. Obserwacje owadów pojawiających się na kwia-
tach pozwoliły stwierdzić, że dominującym gatunkiem na stanowisku w Czerwonym 
Krzyżu była pszczoła miodna (do 76% owadów odwiedzających badane rośliny), 
która wykazywała aktywność lotną każdego dnia obserwacji, od godziny 10.00 
do godziny 16.00. Inne pszczoły obserwowano na kwiatach mniej liczniej, a ich 
aktywność była najwyższa w godzinach 11.00–14.00. Pozostałe owady najliczniej 
obserwowane były na kwiatach roślin doświadczalnych od 10.00 do 13.00.

W Gawarcu nie stwierdzono obecności pszczoły miodnej. Kwiaty odwiedzane 
były najczęściej przez inne owady (nie pszczoły), szczególnie w godzinach popołu-
dniowych. Szczyt odwiedzania kwiatów przez pszczoły dziko żyjące przypadał na 
godzinę 15.00.
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Analiza zawartości pułapek Moericke’go wykazała, że w Czerwonym Krzyżu do-
minowały owady sklasyfikowane jako Parasitica (współczynnik dominacji D=O,42). 
Podobnie często do pułapki wpadała A. mellifera, średnio 1,25 osobnika na dobę. 
W miskach stwierdzono tylko jednego przedstawiciela rodzaju Vespa (D=0,01).

Natomiast w Gawarcu dominującym rodzajem wśród pszczół był trzmiel 
(D=0,09) – odławiano średnio 1 trzmiela na 4 dni. Do pułapek w Gawarcu wpada-
ły głównie owady sklasyfikowane jako Parasitica (D=0,89).

Intensywność penetracji środowiska przez trzmiele na obu stanowiskach była 
taka sama (0,25). W Gawarcu w pułapki odłowiono z pszczół tylko przedstawicieli 
rodzaju: Bombus, Nomada oraz Lasioglossum. Podczas gdy w Czerwonym Krzyżu, 
poza pszczoła miodną i gatunkami wymienionych grup taksonomicznych, występo-
wały też inne gatunki pszczołowatych sklasyfikowane jako Apoidea (D=0,11).

Na podstawie przeprowadzonych badań mozna wyciągnąć następujące wnio-
ski:

1. Szczyt wytwarzania pąków maliny właściwej przypadał na 24 maja na obu 
stanowiskach, a szczyt kwitnienia w Czerwonym Krzyżu wypadł 7czerwca, 
podczas gdy w Gawarcu tydzień później. Pojedynczy pęd osiągał liczbę 
średnio 34 kwiatów. Roślina kwitła na obu stanowiskach około 3 tygodni, 
przy czym na stanowisku A proces kwitnienia maliny przebiegał gwałtow-
niej.

2. Malina właściwa bez dostępu do zapylaczy bardzo rzadko wytwarzała 
owoce, a jeżeli już, to były one znacznie mniejsze od owoców pochodzą-
cych z roślin nie izolowanych. Przeciętnie pojedynczy pęd maliny właści-
wej nie izolowanej wytwarzał 10,5 owocu, którego masa wynosiła średnio 
0,43 g.

3. Plonowanie maliny właściwej w obecności pszczoły miodnej było lepsze 
niż na stanowisku pozbawionym tego zapylacza.

4. Szczyt wytwarzania pąków przez malinę kamionkę przypadał 15 maja. Rośli-
ny te kwitły na obu stanowiskach około 5 tygodni, przy czym średnio na po-
jedynczych krzaczkach obserwowano 3,6 kwiatów. Proces kwitnienia maliny 
kamionki na obydwu stanowiskach przebiegał z podobną dynamiką.

5. Średnia liczba owoców wytwarzanych przez malinę kamionkę w Gawarcu 
wynosiła 1,5, a w Czerwonym Krzyżu 2,15. Roślina ta bez dostępu zapyla-
czy bardzo rzadko wydawała owoce, ale masa takich owoców była zbliżona 
do owoców uzyskanych z roślin nieizolowanych i wynosiła średnio 0,42 g.
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6. Obecność pszczoły miodnej w środowisku pozwalała malinie kamionce 
wytworzyć więcej owoców z kwiatów niż w środowisku pozbawionym tego 
zapylacza. Mimo, że między średnimi współczynnikami plonowania nie 
wykazano różnic statystycznych, zauważono pewną tendencję w tym kie-
runku. Aby sprawdzić, czy będzie się ona utrzymywać, należałoby powtó-
rzyć badania.

7. Postawienie pasieki w lesie spowodowało, że A. mellifera stała się gatun-
kiem dominującym w populacji apifauny. Jej przewaga nad innymi ga-
tunkami pszczołowatych polegała również na dłuższej aktywności lotnej  
w ciągu dnia. Te fakty dały podstawę do wnioskowania, że pszczoła miod-
na może być poważnym konkurentem pokarmowym dla pszczół dziko ży-
jących w środowisku leśnym.

8. Analiza składu apifauny stanowisk zlokalizowanych w Wigierskim Par-
ku Narodowym wykazała, że na obu stanowiskach występują gatunki  
z rodzaju Andrena, Bombus, Psithyrus, Lasioglossum i Nomada. Dominują 
trzmiele, które są reprezentowane przez takie gatunki jak: B. pascuorum,  
B. pratorum B. ruderarius, B. terrestris.

9. Na badanych stanowiskach w Wigierskim Parku Narodowym licznie 
występowały również inne owady należące do 20 grup taksonomicz-
nych.
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Badania nad saproksyliczną fauną skoczogonków 
(Collembola) wybranych siedlisk leśnych 
Wigierskiego Parku Narodowego w kontekście 
realizowanych i proponowanych działań 
renaturyzacyjnych
Dariusz Skarżyński, Agata Piwnik – Instytut Biologii Środowiskowej, 

Uniwersytet Wrocławski
Anna Krzysztofiak – Wigierski Park Narodowy

OPIS PROJEKTU

Celami badań było: (1) przygotowanie i przeprowadzenie wstęp-
nych badań nad składem gatunkowym saproksylicznej fauny 
skoczogonków Wigierskiego Parku Narodowego, jej rozmiesz-
czeniem w odniesieniu do stopnia naturalności badanych zbio-
rowisk leśnych, cechami ekologicznymi (preferencje siedliskowe 
itp.) i właściwościami wskaźnikowymi (indykacja stopnia od-
kształcenia środowiska); (2) ocena skuteczności dotychczaso-
wych działań renaturyzacyjnych prowadzonych na terenie WPN 
i opracowanie stosownych zaleceń do planu zadań ochronnych 
parku; (3) przeprowadzenie badań nad translokacją martwego 
drewna wraz z towarzyszącymi organizmami i ocena skuteczno-
ści tej metody renaturyzacji. 

Badania zrealizowano na dziewięciu powierzchniach re-
prezentujących trzy dominujące zbiorowiska leśne Wigierskiego 
Parku Narodowego, tj. grąd Tilio-Carpinetum (TC), kontynental-
ny bór sosnowy świeży Peucedano‐Pinetum (PP) i subborealny 
bór mieszany Serratulo-Pinetum (SP) w trzech wariantach na-
turalności (TC 1–3 SP 1–3, PP 1–3), różniących się pod wzglę-
dem zawartości i jakości martwego drewna. W obrębie każde-
go zbiorowiska założono następujące powierzchnie badawcze: 
powierzchnia 1 – zlokalizowana w drzewostanie zbliżonym 
do naturalnego, w strefie ochrony ścisłej, czynnej zachowaw-
czej lub czynnej stabilizującej; powierzchnia 2 – zlokalizowana  
w drzewostanie odkształconym, ale mającym typowe cechy, 
właściwe dla siedliska, w strefie ochrony czynnej renaturyzacyj-

Temat projektu
Badania nad saproksyliczną 
fauną skoczogonków 
(Collembola) wybranych siedlisk 
leśnych Wigierskiego Parku 
Narodowego w kontekście 
realizowanych i proponowanych 
działań renaturyzacyjnych

Słowa kluczowe
saproksyliczne skoczogonki, 
Collembola, renaturyzacja, 
translokacja martwego drewna, 
Wigierski Park Narodowy

Termin realizacji
2015 r.

Koszt ogółem
46 300 PLN,  
w tym dotacja z funduszu 
leśnego – 46 300 PLN

Wigierski Park Narodowy
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nej; powierzchnia 3 – zlokalizowana w drzewostanie bardzo silnie odkształconym,  
w strefie ochrony czynnej rekonstrukcyjnej, w dwóch wariantach: 3a – drzewostan 
silnie odkształcony z typowymi dla danego zbiorowiska zasobami martwego drew-
na, 3b – drzewostan bardzo silnie odkształcony z małymi zasobami martwego 
drewna. Z każdej powierzchni pobrano, w lipcu i wrześniu 2015 r., po 3 próby 
o objętości ok. 0,25 litra z martwego drewna (wraz z warstwą epiksyli) w każdej 
z trzech faz rozkładu oraz dla porównania 3 próby epifitów z żywych drzew i 3 
próby ściółkowo-glebowe. Zebrano łącznie 270 prób, w tym 162 próby martwe-
go drewna, 54 próby ściółkowe i 54 próby epifitów nadrzewnych. Próby zebrane  
w terenie przewożono do laboratorium, gdzie skoczogonki były poddawane ekstrak-
cji w aparacie Tullgrena. Pozyskane okazy konserwowano w 75% alkoholu, a następ-
nie identyfikowano. Do opisu zgrupowań użyto typowych parametrów zoocenolo-
gicznych (frekwencja, dominacja, wskaźnik zróżnicowania Margalefa (d), wskaźnik 
różnorodności Shannona-Wienera (H’), wskaźnik równomierności Pielou (E).

W 2015 r. przeprowadzona została eksperymentalna translokacja martwego 
drewna z powierzchni o bogatej faunie (TC 1, SP 1 i PP 1) na powierzchnie wyma-
gające renaturyzacji (TC 3b, SP 3b i PP 3b), a reprezentujące dominujące zbiorowiska  
w Parku: Tilio-Carpinetum (TC), Serratulo-Pinetum (SP) i Peucedano-Pinetum (PP). Frag-
menty wcześniej badanych kłód z powierzchni „matecznych” zostały przewiezione na 
powierzchnie „zaszczepiane”, gdzie wraz z fragmentami badanych wcześniej miejsco-
wych kłód zostały rozlokowane w taki sposób, aby pozostawały ze sobą w kontakcie  
i utworzyły odpowiednio zasobny rezerwuar substratu dla gatunków saproksylicznych 
(stosy). W celu zminimalizowania ewentualnych negatywnych skutków dla skoczogon-
ków i innych organizmów, spowodowanych zmianą siedliska, translokacja martwego 
drewna odbywała się w okresie wilgotnym i chłodnym. Respektowana była zasada 
przenoszenia materiału wyłącznie pomiędzy powierzchniami tego samego typu zbio-
rowiska leśnego. Lokalizacja stanowisk została określana przy pomocy GPS, sporządzo-
na została także ich dokumentacja fotograficzna, ponadto zostały one oznakowane 
przy pomocy palików pomalowanych pomarańczową farbą oraz plastikowych etykiet.

Ocena efektywności eksperymentu „zaszczepiania” zostanie przeprowadzona 
w 2019 roku na trzech wspomnianych wyżej powierzchniach badawczych na któ-
rych rozlokowanych jest łącznie 19 stanowisk/stosów (TC 3b: 8 stanowisk, SP 3b:  
5 stanowisk, PP 3b: 6 stanowisk). 

W trakcie badań w roku 2015 złowiono 73 838 osobników (w tym w próbach 
martwego drewna 42 574, ściółki i gleby 11 165 i w próbach epifitów nadrzewnych 
20 099) należących do 63 gatunków. Najwięcej gatunków wykazano z martwego 
drewna – 59, w ściółce i glebie zarejestrowano ich 48, a w próbach epifitów zaledwie 

478



Wigierski Park Narodowy

16. Spośród wykazanych 63 gatunków, 12 można uznać za ściśle związane z martwym 
drewnem. Pięć gatunków, tj. Xenylla corticalis, Hymenaphorura polonica, Desoria ni-
vea, Proisotoma minima i Vertagopus cinereus zasługuje na miano saproksylobiontów. 
Pozostałych 7 gatunków (Friesea claviseta, Pseudachorutes parvulus, Pseudachorutella 
asigillata, Neanura muscorum, Neanura minuta, Micraphorura absoloni i Entomobrya 
corticalis) to saproksylofile. Wśród gatunków saproksylicznych możemy wyróżnić te, 
żyjące w przestrzeniach podkorowych: X. corticalis, F. claviseta, D. nivea, V. cinereus  
i E. corticalis, butwiejącym drewnie: H. polonica oraz te, które preferują oba mikro-
siedliska: P. parvulus, P. assigillata, N. muscorum, N. minuta, M. absoloni, P. minima. 
W Wigierskim Parku Narodowym brak tylko tych gatunków saproksylicznych, których 
zasięg występowania na terenie Polski ograniczony jest do Karpat oraz Sudetów, które 
są najbardziej zasobne faunistycznie. W związku z tym globalny skład gatunkowy sa-
proksylicznych skoczogonków WPN należy uznać za optymalny. 

Badania saproksylicznej fauny Collembola wykazały, że jej stan można ostroż-
nie określić jako umiarkowanie dobry. Typowy dla niżu polskiego globalny skład 
gatunkowy, z odpowiednim udziałem gatunków stricte saproksylicznych, pozwala 
wysoko ocenić potencjał faunistyczny badanych zbiorowisk, a w szczególności Tilio-
Carpinetum, które odznacza się najbogatszą i najbardziej zróżnicowaną fauną (Tab. 
1). Wydaje się, że zbiorowiska borowe serwujące trudniejsze warunki egzystencji dla 
skoczogonków (niższa wilgotność, wyższa temperatura, próchnica typu mor), niejako 
z definicji, nie mogą mieć tak bogatej fauny jak grąd – żyzny, zacieniony, a więc bar-
dziej wilgotny i z bardziej wyrównaną, niższą temperaturą w okresie wegetacyjnym. 

Pewien niepokój budzi niska pozycja gatunków ściśle saproksylicznych w struk-
turze populacji. Niewiele jest gatunków lokujących się w klasach wysokiej frekwencji 
i dominacji, a sporo, szczególnie saproksylobiontów w klasach: sporadyczny (domi-
nacja) i akcydentalny (frekwencja). Opierając się na obecnym stanie wiedzy trudno 
rozstrzygnąć, czy dostrzeżona zależność jest wynikiem naturalnej rzadkości tych ga-
tunków, czy też kluczem jest szeroko rozumiana zła jakość środowiska. 

Porównując fauny zbiorowisk o różnym stopniu odkształcenia, można dojść do 
generalnego wniosku, że tylko silna degradacja drzewostanów i znaczne zmniejsze-
nie zasobów martwego drewna skutkują istotnym obniżeniem jakości fauny sapro-
ksylicznej. Biorąc pod uwagę ogólny stan siedlisk leśnych WPN, odległy od natural-
nego, ale nie jednoznacznie zły, można powyższy wniosek uznać za optymistyczny. 
Na terenie Parku znajdują się płaty leśne mogące funkcjonować jako rozsadniki,  
z których w odpowiednich warunkach dokonuje się migracja saproksyli. Wydaje się 
więc, że kontynuacja dotychczasowej gospodarki nakierowanej na renaturyzację 
siedlisk leśnych w zgodzie z ich potencjałem może przynieść bardzo dobre rezultaty. 
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Aby dokonywane obecnie przekształcenia miały większe przełożenie na stan 
siedlisk leśnych niezbędne jest pozostawianie nieokorowanego martwego drewna 
różnych klas w lesie. Trzeba pamiętać, że dla wielu gatunków skoczogonków prze-
strzenie podkorowe są preferowanymi miejscami życia, a świeżo padłe drzewo po-
trzebuje wielu lat, by stać się habitatem dostępnym dla gatunków saproksylicznych.

Tabela 1. Wartości parametrów zoocenologicznych opisujących zgrupowania Collembola martwego 
drewna WPN (d – wskaźnik zróżnicowania Margalefa, H’ – wskaźnik różnorodności Shannona
-Wienera, E – wskaźnik równomierności Pielou, TC – Tilio Carpinetum, SP – Serratulo-Pinetum, 
PP – Peucedano-Pinetum, 1-3b – klasy jakości siedlisk)

Siedlisko Liczba gatunków 
ogółem

Liczba gatunków 
saproksylicznych

Liczba  
osobników

d H’ E

TC 1–3 56 12 14 167 5,75 2,82 0,70

SP 1–3 45 9 14 898 4,58 2,76 0,72

PP 1–3 42 8 13 509 4,31 2,79 0,75

TC 1 46 12 4 014 5,42 2,84 0,74

TC 2 44 10 6 760 4,88 2,40 0,63

TC 3a 40 10 2 443 5,00 2,91 0,79

TC 3b 24 3 950 3,35 2,09 0,66

SP 1 37 9 6 928 4,07 2,33 0,64

SP 2 36 6 3 946 4,23 2,69 0,75

SP 3a 28 5 2 479 3,45 2,41 0,72

SP3b 26 4 1 545 3,40 2,66 0,82

PP 1 34 7 6 128 3,78 2,60 0,74

PP 2 32 7 3 619 3,78 2,70 0,78

PP 3a 29 5 2 952 3,50 2,49 0,74

PP 3b 16 3 810 2,24 2,15 0,78

PUBLIKACJE PREZENTUJĄCE WYNIKI PROJEKTU

Skarżyński D., Piwnik A., Krzysztofiak A. 2016. Saproksyliczne skoczogonki (Collembola) 
Wigierskiego Parku Narodowego. Leśne Prace Badawcze, 77(3): 186–203.
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Wpływ działalności bobra europejskiego  
Castor fiber L. na skład gatunkowy drzewostanów 
Wigierskiego Parku Narodowego
Wojciech Misiukiewicz, Małgorzata Januszewicz – Wigierski Park 

Narodowy
Paweł Janiszewski – Uniwersytet Warmińsko Mazurski w Olsztynie
Joanna Gruszczyńska, Beata Grzegrzółka – Szkoła Główna Gospodarstwa 

Wiejskiego w Warszawie

OPIS PROJEKTU

Celem badań było rozpoznanie sezonowego wykorzystania ro-
ślinności drzewiastej przez bobry, określenie wpływu działalno-
ści bobra europejskiego na drzewa i krzewy rosnące w czterech 
różniących się hydrologicznie i fitosocjologicznie środowiskach. 

Zakres prac obejmował:

1. ustalenie preferencji w ścinaniu gatunków roślin drze-
wiastych,

2. określenie stopnia bogactwa i zasobności bazy żerowej 
na badanym obszarze,

3. wskazanie średnic pni, które są najchętniej ścinane 
przez bobry,

4. zbadanie sezonowych zmian w drzewostanie na bada-
nych terenach wywołanych obecnością i działalnością 
bobra.

Przed podjęciem badań, mających na celu określenie 
pływu działalności populacji bobra europejskiego na skład 
gatunkowy drzewostanów Wigierskiego Parku Narodowego, 
przystąpiono do wyznaczenia powierzchni badawczych. Grupa 
rodzinna w obrębie areału swojego występowania może utrzy-
mywać więcej niż jedno stanowisko, a stanowiska te mogą być 
oddalone od siebie (Dezhkin i inni 1986; Niewęgłowski, 2005; 
Vasin, 2001). Ponadto, zwierzęta użytkują swoje terytorium nie-
równomiernie (Niewęgłowski, 2000; Janiszewski i Misiukiewicz, 
2012). Aby uniknąć błędów inwentaryzacyjnych, w ramach re-
alizacji działania 1 oraz 2, przeprowadzono tradycyjną inwen-
taryzację stanowisk bobrowych oraz podjęto próbę mającą na 

Temat projektu
Wpływ działalności bobra 
europejskiego Castor fiber 
L. na skład gatunkowy 
drzewostanów Wigierskiego 
Parku Narodowego

Słowa kluczowe
bóbr europejski, Wigierski 
Park Narodowy, roślinność 
drzewiasta, termowizja

Termin realizacji
2015 r.

Koszt ogółem
49 630 PLN,  
w tym dotacja z funduszu 
leśnego – 49 630 PLN

Wigierski Park Narodowy
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celu potwierdzenia zasiedlenia obszaru przez gryzonie w danej chwili przy pomocy 
kamery termowizyjnej. Wyniki przeprowadzonych prac zadecydowały o lokalizacji 
powierzchni badawczych, na których prowadzono badania zaplanowane w działa-
niu 3 (inwentaryzacja zgryzień bobrowych na wyznaczonych powierzchniach ba-
dawczych). Badania i pomiary zaplanowane w działaniach 1, 2 oraz 3 wykonano  
w terminach 2.01–15.10.2015 r.

Działanie 1 (inwentaryzacja stanowisk bobrowych ) oraz działanie 2 (wyznaczanie 
powierzchni badawczych) zostały wykonane trzyetapowo:

Etap I. Tradycyjna, terenowa inwentaryzacja stanowisk bobrowych przez spe-
cjalistów oraz służby terenowe Wigierskiego Parku Narodowego.

Etap II. Weryfikacja zasiedlenia stanowisk wskazanych podczas etapu I przy 
pomocy kamery termowizyjnej. 

Etap III. Kameralne opracowanie wyników odczytu z kamery termowizyjnej. 
Wskazanie stanowisk zasiedlonych oraz niezasiedlonych przez bobry.

Działanie 2. Aby uchwycić sezonowe zmiany związane ze zgryzaniem roślin drze-
wiastych, pierwszy termin pomiarów przeprowadzono wczesną wiosną, na początku 
sezonu wegetacyjnego roślin. Kolejna inwentaryzacja zgryzień przeprowadzona zo-
stała jesienią. Obserwacje terenowe prowadzone były w następujących terminach:

– 01.05–30.05.2015 r. i dotyczyły inwentaryzacji wszystkich, również naj-
starszych zgryzień. 

– 1.10–15.10.2015 r. i dotyczyły wyłącznie świeżych zgryzień.

Właściwe prace polegały na opisie i klasyfikacji zgryzów wszystkich gatunków 
drzew i krzewów występujących na wyznaczonych transektach. Transekty o stałej 
szerokości 4 m zakładano prostopadle do brzegów wód. Dla każdej powierzchni 
wyznaczono po 5 transektów. Ich długość uzależniona była od lokalizacji ostat-
niego zgryzienia drzewa bądź krzewu, stwierdzonego na wyznaczonym transekcie.

Zasady klasyfikacji ujętych w pracy zgryzień przyjęto według następujących 
parametrów:

•	 I klasa zgryzień – pniak,
•	 II klasa zgryzień – pniak z powalonym obok drzewem lub krzewem,
•	 III klasa zgryzień – nadgryzienie – uszkodzenie drewna i łyka stojącego 

drzewa i krzewu,
•	 IV klasa zgryzień – okorowanie stojącego drzewa lub krzewu,
•	 O klasa zgryzień – brak uszkodzeń.
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Podczas realizacji badań obserwacji poddano wyłącznie rośliny drzewiaste. 
W czasie inwentaryzacji wszystkich klas uszkodzeń nie brano pod uwagę drzew 
i krzewów o średnicy poniżej 2 cm średnicy. Ponadto każda uszkodzona roślina 
drzewiasta została zmierzona pod względem średnicy pnia około 15–20 cm nad 
ziemią, z podziałem na dwie klasy: >10cm oraz <10cm. Drzew zdrowych (0 klasa) 
nie klasyfikowano na klasy grubości.

Wykorzystując przyjęte warianty wyliczono ilościowe oraz procentowe warto-
ści analizowanych parametrów na powierzchniach badawczych. 

Analizę statystyczną wyników przeprowadzono przy pomocy pakietu SAS® 
(SAS, 2011). Porównania rozkładów liczebności poszczególnych gatunków roślin 
drzewiastych w opisanych siedliskach i sklasyfikowanych zgryzień w poszczególnych 
etapach badań wykonano przy pomocy testu chi2 (procfreq) na poziomie p ≤ 0,05. 

Wyniki – działanie 1 oraz działanie 2

Etap I

Podczas inwentaryzacji prowadzonej przez służby terenowe Wigierskiego Par-
ku Narodowego stwierdzono 123 różne elementy wskazujące na aktualne bądź 
historyczne zasiedlenia stanowisk przez bobry. Do dalszych badań wyznaczono 
40 stanowisk bobrowych. Podczas prowadzenia prac terenowych, specjaliści przy 
współudziale leśników Wigierskiego Parku Narodowego określili, iż 11 spośród 40 
stanowisk było niezasiedlonych przez gryzonie. 

Etap II

Szczegółowym pomiarom podczas realizacji etapu II poddano 40 żeremi. Zda-
niem specjalistów wykonujących inwentaryzację termowizyjną w terenie, 18 spo-
śród 40 żeremi było aktualnie niezasiedlonych przez gryzonie.

Etap III

Podczas realizacji etapu III prowadzono wyłącznie prace kameralne, na ba-
zie wykonanych w terenie fotografii. Osoba interpretująca wyniki, nie mając wie-
dzy na temat sytuacji w terenie, oceniała fotografie w sposób obiektywny jedynie  
w oparciu o bazę fotografii. Specjalista przy zastosowaniu programu Guide IrA-
nalyser wskazał, iż 6 stanowisk bobrowych spośród 40 zmierzonych kamerą termo-
wizyjną (etap II) jest niezasiedlonych. Pozostałe żeremia zdaniem specjalisty były 
zamieszkane przez zwierzęta. 
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Wyniki pomiarów termowizyjnych zadecydowały o lokalizacji powierzchni ba-
dawczych wyznaczonych do dalszych badań. Do badań wyznaczono 4 powierzch-
nie wokół następujących środowisk:

– rzeka – Maniówka,
– rów melioracyjny – Krzywe,
– jezioro dystroficzne „suchar” – Jezioro Widne,
– środowisko śródpolne – Leszczewo.

Działanie 3

Podczas prowadzenia badań zinwentaryzowano łącznie 15110 sztuk roślin drzewia-
stych. Najwięcej roślin stwierdzono w środowisku śródpolnym (54,12%), następnie 
rowu melioracyjnego (18,37%), „suchara” (17,56%), najmniej nad rzeką – 9,96%. 
Obserwacji poddano 17 gatunków drzew i krzewów. Rozpatrując preferencje  
w zgryzaniu roślin drzewiastych stwierdzono, iż dostępność poszczególnych gatun-
ków drzew i krzewów na badanych powierzchniach nie odpowiada w większości 
przypadków preferencjom bobrów w zgryzaniu tych gatunków (wynik testu Chi2 
dla 6 najliczniej występujących gatunków: Chi2 = 332,8324, v=5, p<0,0001; dla 11 
najliczniejszych gatunków Chi2 = 393,9085; v=10; p <0,0001; dla wszystkich 17 
gatunków Chi2 = 402,3261, v=16, p <0,0001). W ujęciu procentowym, najchętniej 
zgryzana była wierzba iwa, lecz charakteryzowała się ona jedną z najmniejszych 
liczebności na badanych obszarach. Brzoza brodawkowata zaliczona do średnio 
licznych gatunków, była w ujęciu procentowym drugim, najchętniej zgryzanym 
gatunkiem (45,37%). Osika, uznawana powszechnie jako najbardziej preferowany 
przez bobry gatunek, była trzecią, w ujęciu procentowym najbardziej preferowaną 
rośliną. Najliczniej reprezentowana na wszystkich badanych powierzchniach wierz-
ba szara (9290 sztuk) była zgryzana w 25,19%. Druga pod względem liczebności 
– leszczyna pospolita (3010 sztuk), została zgryziona w 32,46%. Do grupy najbar-
dziej chętnie zgryzanych zalicza się też brzoza omszona, która została zgryziona  
w 37,24%. W obrębie swojego gatunku, w przedziale 0,93–18,18% zgryzione zosta-
ły: jarząb pospolity, sosna zwyczajna, świerk pospolity, lipa drobnolistna, czerem-
cha zwyczajna, dąb szypułkowy, olsza czarna. Zupełnie niezgryzione były: kruszy-
na pospolita, jałowiec pospolity, jesion wyniosły, przy czym dwa ostatnie gatunki 
charakteryzowały się najmniejszą liczebnością na badanych obszarach. Łącznie, od 
momentu pojawienia się bobrów na badanych obszarach do końca maja 2015 roku, 
bobry wycięły bądź usunęły z powierzchni (I i II klasa uszkodzeń) 26,75% dostęp-
nych drzew i krzewów.
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Podczas prowadzenia badań podjęto próbę określenia w jaki sposób wielo-
letnia działalność bobrów wpływa na zmiany składu liczbowego dostępnych roślin 
drzewiastych. Analizując rozkłady liczbowe oraz procentowe klas uszkodzeń, któ-
re zinwentaryzowano od momentu pojawienia się bobrów w obszarach do końca 
maja 2015 roku (etap I), stwierdzono, iż najliczniej reprezentowane na badanych 
powierzchniach były rośliny zdrowe, nie uszkodzone przez zwierzęta. Mimo wielo-
letniej obecności bobrów O klasa uszkodzeń wyniosła aż 73,09%. Drugą grupę sta-
nowiły pniaki po drzewach i krzewach całkowicie usunięte przez bobry z badanych 
powierzchni (I klasa uszkodzeń) – 26,29%. Klasy II, III i IV występowały najrzadziej 
– II klasa – 0,46%, III klasa – 0,07%, IV klasa – 0,09%. 

Dowiedziono, iż kamera termowizyjna może być urządzeniem wspomagają-
cym podczas prowadzenia tradycyjnej, terenowej inwentaryzacji czynnych stano-
wisk bobrowych. Nie może być natomiast wyłącznym sposobem na realizację tejże 
inwentaryzacji. 

Wieloletnia obecność bobrów wpłynęła znacząco na zmianę składu gatunko-
wego drzewostanu. Bobry poprzez swoją działalność, w przeciągu średnio 15 lat  
rotacyjnej obecności na badanych powierzchniach, ścięły oraz usunęły 26,75% 
roślin drzewiastych. Pnie nadgryzione stanowiły zaledwie 0,16% wszystkich do-
stępnych w obszarach. Natomiast udział zdrowych roślin drzewiastych wyniósł aż 
73,09%. Wskazuje to, iż pomimo wieloletniej presji bobrów na roślinność drze-
wiastą, udział drzew i krzewów zdrowych pozostaje zwykle największy (Margaletić  
i inni, 2006). Spośród 17 gatunków roślin drzewiastych, do najchętniej zgryzanych 
należały wierzba szara i leszczyna pospolita. 

Wigierski Park Narodowy
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Temat projektu
Toposiedliskowe uwarunkowania 
występowania wątrobowca 
Fuscocephaloziopsis catenulata 
(Huebener) Váňa & L.Söderstr. 
na terenie Wigierskiego Parku 
Narodowego w kontekście 
wyznaczania obszarów  
o wysokim stopniu naturalności 
z cechami pierwotnego lasu 
puszczańskiego

Słowa kluczowe
Fuscocephaloziopsis 
(=Cephalozia) catenulata, relikty 
lasów puszczańskich na niżu, 
martwe drewno

Termin realizacji
2015–2017 r.

Koszt ogółem
141 560,46 PLN,  
w tym dotacja z funduszu 
leśnego – 141 560,46 PLN

Toposiedliskowe uwarunkowania występowania 
wątrobowca Fuscocephaloziopsis catenulata 
(Huebener) Váňa & L.Söderstr. na terenie 
Wigierskiego Parku Narodowego w kontekście 
wyznaczania obszarów o wysokim stopniu 
naturalności z cechami pierwotnego lasu 
puszczańskiego
Piotr Górski – Katedra Botaniki, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Dominik Tomaszewski – Instytut Dendrologii, Polska Akademia Nauk
Maciej Romański – Wigierski Park Narodowy

OPIS PROJEKTU

Celem projektu było określenie, jakie właściwości siedliska deter-
minują występowanie Fuscocephaloziopsis catenulata (Ryc. 1). Co 
sprawia, że pomimo dużej dostępności martwego drewna (w róż-
nym stadium rozkładu) w obrębie rozległych kompleksów leśnych 
Wigierskiego Parku Narodowego ten epiksyliczny wątrobowiec jest 
tutaj rzadki? Odpowiedź na to pytanie powinna wyjaśniać także 
przyczyny zagrożenia tej rośliny w skali całego kraju (kategoria VU). 
Pierwszym zadaniem projektowym było określenie rzeczywistych 
zasobów tego gatunku na obszarze Parku.

Fuscocephaloziopsis (=Cephalozia) catenulata jest gatunkiem 
epiksylicznym występującym w lasach o wysokim stopniu natu-
ralności, o cechach lasu pierwotnego. Zaliczany jest do grupy tzw. 
reliktów lasów puszczańskich. Pomimo stosunkowo licznych badań 
briologicznych na terenie Wigierskiego Parku Narodowego w latach 
1935–2010, F. catenulata nie był dotychczas stąd podawany. Odna-
leziono go tutaj dopiero w 2014 roku.

W pierwszym roku realizacji projektu przeprowadzono in-
wentaryzację stanowisk Fuscocephaloziopsis catenulata na całym 
obszarze Wigierskiego Parku Narodowego. Jej wyniki były pod-
stawą do wytypowania miejsc, w których prowadzono obserwa-
cję zmiennych siedliskowych (następne 2 lata trwania projektu). 
Wybrano 20 kłód (o zbliżonym stanie rozkładu), w kompleksach 

Wigierski Park Narodowy
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leśnych reprezentujących ten sam typ fitocenozy (borealna świerczyna na torfie, 
Sphagno girgensohnii-Piceetum). Przy wyborze powierzchni kierowano się obecno-
ścią lub brakiem Fuscocephaloziopsis catenulata, by w ten sposób utworzyć dwie 
grupy, które następnie poddawano analizom porównawczym. Ostatecznie do ba-
dań wybrano 10 kłód z tym gatunkiem (FUSCAT Yes) i 10 bez niego (FUSCAT no). 
Na każdej kłodzie, na górnej powierzchni wybrano płat o wymiarach 70 × 50 cm 
(0,35 m2), w którym dokonano pełnego spisu gatunków mchów, wątrobowców, 
porostów i roślin naczyniowych wraz z określeniem ich udziału ilościowego. Na kło-
dach, w miejscu występowania mszaków epiksylicznych, zainstalowano rejestratory 
Onset HOBO Pro v2 U23–001. Dla każdego punktu badawczego uzyskano następu-
jące dane: temperaturę (Temp, °C), względną wilgotność (RH, %) oraz punkt rosy 
(DewPt, °C). Pomiary prowadzone były co godzinę przez 13 miesięcy (396 dni). 
Dodatkowo, na każdym stanowisku badawczym wykonano, w ciągu jednego dnia, 
zdjęcia hemisferyczne (Canon EOS 50D). Uzyskano w ten sposób dwie zmienne:  
1) bezpośrednie promieniowanie słoneczne (DSF) oraz 2) promieniowanie słonecz-
ne rozproszone (ISF).

Rozmieszczenie i siedliska Fuscocephaloziopsis catenulata na obszarze Wigierskiego 
Parku Narodowego

Na badanym obszarze stwierdzono występowanie Fuscocephaloziopsis catenu-
lata w 25 punktach badawczych rozmieszczonych w 8 kompleksach leśnych bądź 

Ryc. 1. Głowiak łańcuszkowaty Fuscocephaloziopsis catenulata – nowy we florze WPN relikt lasów 
puszczańskich, ściśle chroniony i zagrożony wątrobowiec epiksyliczny (Fot. M. Romański)
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leśno-torfowiskowych. Najobfitsze stanowiska, rozumiane jako liczba porośniętych 
przez gatunek próchniejących kłód, znajdują się przy Jeziorze Rzepiskowym oraz  
w Dolinie Czarnej Hańczy. Na terenie WPN prawie wszystkie stanowiska C. catenu-
lata związane są z rozkładającym się drewnem kłód sosnowych lub świerkowych.

Analiza zmiennych siedliskowych

Obie grupy stanowisk (FUSCAT YES oraz FUSCAT no) cechowała niemal iden-
tyczna średnia temperatura dzienna w poszczególnych miesiącach całego roku. Pod 
tym względem warunki termiczne na kłodach z badanym wątrobowcem w stosunku 
do miejsc, gdzie nie występuje, nie różniły się. Różnice w termice wykryto jednak 
pod względem średniej amplitudy dziennej (Ryc. 2). Wyniki wyraźnie wskazują, że 
stanowiska z Fuscecephaloziopsis catenulata cechowały się niższymi wartościami tej 
zmiennej w stosunku do siedlisk, gdzie F. catenulata nie występował.

Wartości wilgotności względnej we wszystkich punktach pomiarowych były 
wysokie i przez większą część sezonu utrzymywały się powyżej 95%. Wartości am-
plitudy dziennej wilgotności w miejscach występowania F. catenulata były niższe od 
kwietnia do sierpnia (Ryc. 2). Powyższe dane wskazują, że w odniesieniu do wilgot-
ności badany wątrobowiec preferuje stanowiska zapewniające stabilną wilgotność 
(podobnie jak z temperaturą), jednak o wartościach średnich nieznacznie niższych 
w stosunku do miejsc, w których go brak. Analizie poddano też wartości średnie 
temperatury punktu rosy. Jej wartości były niemal identyczne dla obu badanych 
grup stanowisk. Analiza dyskryminacyjna wykazała, że stanowiska FUSCAT Yes ce-
chują istotnie statystycznie wyższe wartości DSF (światło bezpośrednie, ryc. 2).

Funkcjonowanie i obecność bogatej flory epiksylicznych mszaków w lasach  
o puszczańskim charakterze, w porównaniu do układów gospodarczych, związane 
jest z dostępnością drewna w różnym stadium rozkładu oraz odpowiednią wilgot-
nością. Ale czy rzeczywiście to wilgotność powietrza jest czynnikiem decydującym 
o występowaniu lub braku Fuscocephaloziopsis catenulata w obrębie lasu pusz-
czańskiego? Wyniki projektu potwierdzają to tylko w niewielkim stopniu. Wilgot-
ność w miejscach występowania F. catenulata jest wyższa w sezonie wegetacyjnym  
w stosunku do kłód, gdzie gatunek ten nie występuje. Warto połączyć ten fakt z tym, 
że do stanowisk z F. catenulata dociera więcej światła bezpośredniego (wyższe war-
tości DSF, ryc. 3). Potwierdzają to obserwacje terenowe. Omawiany wątrobowiec czę-
sto występuje w miejscach z niewielkimi prześwietleniami drzewostanu, najczęściej 
drobnopowierzchniowymi wykrotami. Wzrost wilgotności prawdopodobnie związa-
ny jest tutaj z łatwiejszym dostępem wody deszczowej w rozluźnionym drzewostanie.
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Wydaje się natomiast, że większy od samej wilgotności wpływ na rozmieszcze-
nie stanowisk Fuscocephaloziopsis catenulata ma stabilność warunków termicznych  
i wilgotnościowych w ciągu doby. Występowanie tej rośliny związane jest z miejscami 
o stabilniejszej temperaturze i wilgotności, szczególnie w okresie czerwiec – wrzesień 
(Ryc. 2 B, D i F). Stabilność warunków ekologicznych jest jednym z podstawowych cech 
opisujących koncepcję „lasu pierwotnego”. W samym pralesie istnieje mozaika mikro-
siedlisk, z których niektóre będą cechowały się bardziej, a inne mniej wyrównanymi 
warunkami temperatury czy wilgotności. To z kolei będzie tworzyło warunki bardziej 
lub mniej sprzyjające wzrostowi wybranych gatunków roślin, w tym także mszaków.

Ryc. 2. Średnia dzienna temperatura (A), dzienna amplituda temperatury (B), średnia dzienna 
wilgotność względna (C), dzienna amplituda wilgotności względnej (D), średnia dzienna punktu 
rosy, (E), dzienna amplituda punktu rosy (F) dla dwóch grup stanowisk (kłody z Fuscocephaloziopsis 
catenulata ‚FUSCAT YES’ oraz bez tego gatunku ‚FUSCAT no’). Linie ciągłe i przerywane odnoszą się 
do średniej z danego miesiąca

Na podstawie uzyskanych wyników można stwierdzić, że w odniesieniu do 
temperatury i wilgotności Fuscocephaloziopsis catenulata jest gatunkiem stenoto-
powym, który preferuje siedliska o bardziej wyrównanych wartościach tych para-
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metrów w czasie doby. To z całą pewnością tłumaczy jego występowanie w lasach  
o puszczańskim charakterze w przeciwieństwie do lasów gospodarczych.

Co może być przyczyną bardziej stabilnych warunków termicznych na kłodach 
z badanym gatunkiem? Poza warunkami otoczenia (wnętrza lasu) przyczyny mogą 
tkwić w termice samej kłody. W badaniach dotyczących respiracji i uwalniania wę-
gla z CWD połączonych z pomiarem temperatury kłód na głębokości 5 cm zauważa 
się wyraźne, sezonowe różnice w temperaturze kłód i powietrza. Niewykluczone, 
że to temperatura wnętrza kłody wynikająca z procesu jej dekompozycji, ma stabi-
lizujący wpływ na warunki mikroklimatyczne panujące na jej powierzchni. W tym 
znaczeniu stopień rozkładu CWD miałby decydujące znaczenie w zasiedlaniu po-
wierzchni kłody przez określone gatunki, na co mogą wskazywać niektóre badania 
geobotaniczne. 

Ryc. 2. Wynik liniowej analizy dyskryminacyjnej dla ISF, DSF oraz średniej temperatury dziennej 
września dla stanowisk, na których występował Fuscocephaloziopsis catenulata, oraz stanowisk 
bez tego gatunku. 95% stanowisk zostało prawidłowo sklasyfikowanych w grupach (P=0.0038). 
Centroidy oznaczono symbolem +. Zewnętrze elipsy wyznaczają poziom ufności 95%, a wewnętrzne 
obejmują 50% obserwacji. Promienie określają wkład trzech zmiennych do funkcji dyskryminacyjnej. 
Wykreślone są z punktu (0) wyznaczającego średnią dla całego zbioru danych

Wyniki analizy dyskryminacyjnej (Ryc. 3) wskazują, że ważne dla występowa-
nia Fusocephaloziopsis catenulata są także warunki oświetlenia. Istnieją poważne 
przesłanki, by sądzić, że gatunek ten preferuje miejsca o wyższych wartościach 
DSF i jednocześnie mniejszych amplitudach temperatury i wilgotności. Jeśli teza 
ta jest prawdziwa, wyjaśniać by to mogło, dlaczego gatunek ten jest tak rzadki. 
Naszym zdaniem taka kombinacja warunków siedliskowych jest dość trudna do zre-
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alizowania. Logicznie rzecz biorąc, wyższe wartości DSF powinny wiązać się raczej  
z większymi wahaniami temperatury i wilgotności między dniem i nocą. Przypusz-
czamy, że istnieją dodatkowe czynniki, jakie modyfikują taki układ i sprawiają, że 
w określonych przypadkach może on zaistnieć. Takim nierozpoznanym czynnikiem 
mógłby być na przykład wspomniany wyżej stopień rozkładu kłody, który wpraw-
dzie nie może wpływać na warunki oświetlenia, ale mógłby modyfikować warunki 
termiczne i, co za tym idzie, wilgotnościowe.

PUBLIKACJE PREZENTUJĄCE WYNIKI PROJEKTU

Górski P., Romański M. 2016. Fuscocephaloziopsis catenulata (Huebener) Váňa et L. 
Söderstr. – a liverwort new to Wigry National Park (north-eastern Poland). Steciana 
20, 1, 45–52.

Górski P., Romański M. 2016. Rediscovery of the rare liverwort Liochlaena subulata (Jun-
germanniaceae) in Poland. Herzogia 29, 2: 810–813.

Górski P., Romański M., Tomaszewski D. 2019. Seeking for habitat characteristics which 
determine epixylic liverwort Fuscocephaloziopsis catenulata occurrence in old boreal 
forests in north-eastern Poland. Herzogia 32, 1: 172–182.
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Temat projektu
Wpływ bytowania bobra 
europejskiego (Castor fiber L.) 
na obecność martwego drewna 
w drzewostanach Wigierskiego 
Parku Narodowego

Słowa kluczowe
bóbr europejski, Wigierski 
Park Narodowy, roślinność 
drzewiasta, martwe drewna

Termin realizacji
2016 r.

Koszt ogółem
27 100 PLN,  
w tym dotacja z funduszu 
leśnego – 27 000 PLN

Wpływ bytowania bobra europejskiego  
(Castor fiber L.) na obecność martwego drewna  
w drzewostanach Wigierskiego Parku Narodowego
Sławomir Piętka, Ernest Bielinis – Uniwersytet Warmińsko Mazurski  

w Olsztynie
Wojciech Misiukiewicz – Wigierski Park Narodowy

OPIS PROJEKTU

Celem projektu było oszacowanie zasobów martwego drewna, 
jakie jest wydzielane z drzewostanu w wyniku bytowania bobra 
europejskiego w dolinach rzek oraz ich najbliższego sąsiedztwa. 

Powierzchnie badawcze zostały zlokalizowane w dolinach 
trzech rzek Wigierskiego Parku Narodowego: Wiatrołuży, Ka-
mionki i Samlanki. Na rzekach tych stwierdzano w przeszłości  
i jest obecnie stwierdzana działalność bobrów. Powierzchnie ba-
dawcze założono w okolicach tam bobrowych.

Powierzchnia badawcza składała się z 16 powierzchni prób-
nych (Ryc. 1). Połowę powierzchni zlokalizowano przed tamą,  
a więc w miejscu piętrzenia wody w wyniku budowy tamy. Dru-
gą połowę zlokalizowano za tamą, w dole cieku. Powierzchnie 
pomiarowe wyznaczono na lewym (1–8) i prawym (1’–8’) brze-
gu rzeki. Powierzchnie pomiarowe wytyczano w zależności od 
odległości od tamy i wynosiły one średnio od 15 (powierzchnie 
1 i 1’ oraz 5 i 5’) do 75 m (powierzchnie 4 i 4’ oraz 8 i 8’). 

Teren badań, dzięki pomiarom nachyleń terenu na każdym 
transekcie, został podzielony na odcinki o podobnym ukształto-
waniu terenu i odległości od rzeki. Wyznaczono obszary:

– doliny (rzeka i najbliższe sąsiedztwo o nachyleniu poni-
żej 5 stopni), 

– zbocza (o dużym nachyleniu powyżej 10 stopni, koniec 
zbocza przy spadku nachylenia poniżej 10 stopni),

– lasu (teren o zróżnicowanym nachyleniu).

Wigierski Park Narodowy
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Ryc. 1. Przykład rozmieszczenia poletek badawczych

Badania obejmowały określenie zasobów martwego drewna leżącego (leżani-
ny) oraz martwych drzew stojących, krzewów i pni. Pomiar leżaniny został wykona-
ny z pomocą metody linii siecznej – Line Intersect Sampling (Warren i Olsen 1964, 
Van Wagner 1982, Tomusiak i in. 2014). Pomiar polegał na określeniu średnicy każ-
dego kawałka drewna w miejscu przecięcia przez linię transektu oraz długości tego 
kawałka (Ryc. 2). Uzyskane średnice zostały przeliczone na miąższość, powierzch-
nię i liczbę sztuk martwego drewna w przeliczeniu na hektar, według algorytmów 
przedstawionych w tabeli 1. Linia transektu dzieliła na połowę powierzchnię prób-
ną o wymiarach 10 x 100 m, na której z kolei wykonywano pomiar drzew, krzewów 
oraz pniaków. Pomiar polegał na określeniu średnicy (pierśnicy) każdego drzewa  
i pniaka oraz ich wysokości. Złomy o wysokości do 3 m zaliczano do pniaków, po-
wyżej 3 m zaliczano do drzew.

Podczas inwentaryzacji, każdemu kawałkowi drewna, podporządkowano ga-
tunek oraz stopień rozkładu według pięciostopniowej skali zaproponowanej przez 
Harmona i Sextona (1996). Każdemu martwemu drzewu, pniakowi i kawałkowi 
leżaniny została przyporządkowana odległość od rzeki. Jeżeli było to możliwe, okre-
ślano również sposób w jaki powstało martwe drewno, a więc czy zostało wycięte 
przez bobry, człowieka, wywrócone przez wiatr czy zostało wydzielone z drzewosta-
nu z innej przyczyny. 
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Ryc. 2. Pomiar leżaniny 

Miąższość drzew określono przy pomocy wzorów empirycznych do określania 
pierśnicowej liczby kształtu zaproponowanych przez Bruchwalda i in. (2000). Miąż-
szość pniaków określono przy pomocy wzoru na objętość walca. Miąższość drzew 
złamanych określono przy pomocy „Tablic miąższości kłód odziomkowych i drzew 
stojących” Czuraja (1991). Tablice Czuraja posłużyły również do obliczenia określe-
nia miąższości martwych drzew dla brzozy.

Uzyskane wyniki zostały przeliczone na miąższość martwego drewna (m3/ha), 
liczbę kawałków drewna (szt./ha) oraz powierzchnię dna lasu (m2/ha) zajmowaną 
przez martwe drewno. Analizom poddano zasoby martwego drewna w zależności 
od odległości od tamy oraz w zależności od odległości od rzeki. Porównano zasoby 
martwego drewna przed tamą z zasobami za tamą. Porównano też zasoby w za-
leżności od odległości od rzeki. Analizy i wizualizacje danych wykonano w arkuszu 
kalkulacyjnym Excel, pakiecie statystycznym Statistica 12 oraz programie JMP 13.

Jednoczynnikowa analiza wariancji wykazała, że cechy tj. liczebność kawał-
ków, miąższość martwego drewna i powierzchnia zajmowana przez martwe drewno 
różniły się istotnie zależnie od lokalizacji, w której prowadzono badania (V m3/ha: 
F2,45 = 22.8, p < 0.001; Powierzchnia zajmowana: F2,45 = 30.1, p < 0.001; Liczba 
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kawałków szt./ha: F2,45 = 4.1, p < 0.001). Zasoby martwego drewna (m3/ha) wa-
hały się w granicach od 29 m3/ha do 137 m3/ha, przy czym wartość uzyskana na 
powierzchni nad rzeką Kamionką wynikała w głównej mierze z dużej ilości zalegają-
cych wiatrołomów świerkowych. Porównanie zasobów martwego drewna pomiędzy 
doliną, zboczem i lasem nie wykazało istotnych różnic.

By sprawdzić intensywność oddziaływania bobrów zależnie od lokalizacji 
względem wybudowanych przez nie tam, przeprowadzono dwuczynnikową ana-
lizę wariancji, uwzględniającą różne lokalizacje oraz lokalizacje względem tamy. 
Wpływ lokalizacji względem tamy nie był istotny dla żadnej z analizowanych cech 
(Liczba kawałów F1, 42=0.39, p>0.05; V F1, 42=0.13, p>0.05 Powierzchnia zajmowa-
na F1, 42=1.93, p>0.05, jednak interakcja lokalizacji i obecności tamy była istotna 
(p<0.05). 

Najwięcej zarejestrowano leżaniny. Rodzaj martwego drewna obserwowa-
nego na powierzchniach istotnie różnił się w poszczególnych grupach (V m3/ha:  
F3,159 =34.38, p < 0.001; Powierzchnia zajmowana: F3,159 = 107.94, p < 0.001; liczba 
kawałków szt./ha: F3,159 = 23.87, p < 0.001). Interakcja między lokalizacją a rodza-
jem martwego drewna była istotna dla miąższości (F6,159 =25.49, p < 0.001) oraz 
zajmowanej powierzchni (F6,159 =14.94, p < 0.001).

Aby ocenić, który czynnik (pochodzenie drewna, lokalizacja) wpływał najbar-
dziej na ilość martwego drewna wykonano dwuczynnikową analizę wariancji. Po-
chodzenie drewna istotnie wpływało na wszystkie cechy (V m3/ha: F3, 138 =18.28, 
p < 0.001; powierzchnia zajmowana: F3, 138 = 44.53, p < 0.001; liczba kawałków 
szt./ha: F3, 138 = 16.35, p < 0.001). Interakcja lokalizacji i pochodzenia drewna była 
istotna dla dwóch analizowanych cech, dla miąższości (F6, 138 = 8.06, p < 0.001) 
oraz zajmowanej powierzchni (F6, 138 = 6.71, p < 0.001). 

Bóbr europejski żerował głównie w dolinie oraz na zboczach, przy czym naj-
większe zasoby wygenerował w dolinie. Pomimo bardzo dużej ilości kawałków 
drewna ze śladami żerowania, miąższość martwego drewna powstała w wyniku 
bezpośredniej działalności bobra była nieduża i w zależności od lokalizacji zawie-
rała się w przedziale od 0,5 do 5 m3/ha. Ostatecznie miąższość martwego drewna 
wygenerowana przez bobra nie różniła się istotnie od miąższości wygenerowanej 
przez człowieka, którego wpływ najsilniej widoczny był w lesie. Warto jednak za-
znaczyć, że zasoby powstałe w wyniku działalności pośredniej bobra, poprzez pod-
topienie mogą być o wiele większe, szczególnie w dolinie. Określenie jednak wpły-
wu bobra w tym aspekcie jest trudne z uwagi na brak istotnych różnic pomiędzy 
zasobami przed tamą i za tamą.
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Największe zasoby martwego drewna powstają w wyniku procesów niebę-
dących wynikiem bezpośredniej działalności bobra lub człowieka. Na powierzchni 
Kamionka bardzo duże ilości martwego drewna powstało w wyniku wiatrowałów. 
Zaburzenie to dostarczyło co najmniej 69 m3/ha martwego drewna.

Pod względem podziału zasobów martwego drewna, w ujęciu stopnia roz-
kładu wśród martwych drzew oraz krzewów, dominowały 1 i 2 klasa rozkładu, co 
świadczy o dość krótkim czasie jaki upłunął od momentu wydzielenia się drzew  
i krzewów z drzewostanu. Wśród leżaniny oraz pniaków dominował trzeci stopień 
rozkładu.

Największy udział w drewnie wygenerowanym przez bobra miały pierwsze 
dwa stopnie rozkładu. Człowiek, głównie w wyniku trzebieży lub cięć przygodnych, 
wygenerował dość dużą ilość martwego drewna w krótkim czasie, stąd większość 
drewna powstałego w wyniku działalności człowieka zawiera się w jednym stopniu 
rozkładu. Podobna sytuacja ma miejsce w przypadku drewna wygenerowanego  
w wyniku zaburzenia (wiatr). Drewno powstałe w inny sposób jest podzielone  
w miarę równomiernie pomiędzy stopnie rozkładu.

Bóbr europejski na badanych powierzchniach zdecydowanie preferował lesz-
czynę oraz olszę. Olsza dominowała w dolinie, natomiast leszczyna najczęściej ści-
nana była na zboczach oraz w lesie. Pod wpływem wiatru głównym gatunkiem 
wydzielającym się z drzewostanu był świerk. Pod wpływem działalności człowieka 
najczęściej pojawiającym gatunkiem była sosna, świerk oraz leszczyna.

Wnioski

•	 zasoby martwego drewna na badanych powierzchniach wahały się w gra-
nicach od 29 m3/ha do 137 m3/ha;

•	 pomimo bardzo dużej ilości kawałków martwego drewna, miąższość po-
wstała w wyniku bezpośredniej działalności bobra była nieduża i w zależ-
ności od lokalizacji zawierała się w przedziale od 0,5 do 5 m3/ha;

•	 zasoby wygenerowane przez człowieka oraz bobra nie różniły się istotnie  
i nie stanowiły dużego udziału w zasobach martwego drewna na bada-
nych powierzchniach;

•	 obecność tamy nie miała wpływu na wielkość zasobów martwego drew-
na. Zasoby przed tamą oraz za tamą nie różniły się istotnie;

•	 odległość od rzeki nie była związana z zasobami martwego drewna. Za-
soby w dolinie oraz na zboczu nie różniły się istotnie;

•	 największe zasoby powstały na powierzchni na rzece Kamionka w wyniku 
działalności wiatru;
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•	 najbardziej preferowanymi gatunkami przez bobra europejskiego była 
leszczyna oraz olsza.

PUBLIKACJE PREZENTUJĄCE WYNIKI PROJEKTU

Misiukiewicz W., Piętka S., Bielinis E. 2018. Impact of the European beaver Castor fiber 
on deadwood resources in lowland river valley – a case study in Wigry National Park 
(NE Poland). Pol. J. Ecol. 66: 270–285.

Misiukiewicz W., Piętka S., Bielinis E. 2018. The effects of the European beaver (Castor 
fiber) on deadwood resources near beaver dams in lowland river valley – Wigierski 
National Park. Pol. J. Ecol. 3 (w druku).
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Temat projektu
Doskonalenie systemu 
obserwacji dużych i średnich 
ssaków w ekosystemach 
leśnych Wigierskiego Parku 
Narodowego

Słowa kluczowe
wilk, dieta, monitoring ssaków

Termin realizacji
2016–2018 r.

Koszt ogółem
255 887,91PLN,  
w tym dotacja z funduszu 
leśnego – 255 887,91 PLN

Doskonalenie systemu obserwacji dużych 
i średnich ssaków w ekosystemach leśnych 
Wigierskiego Parku Narodowego
Robert W. Mysłajek – Instytut Genetyki i Biotechnologii, Uniwersytet 

Warszawski
Sabina Nowak – Stowarzyszenie dla Natury „Wilk”
Maciej Romański – Wigierski Park Narodowy

OPIS PROJEKTU

Celem projektu było poznanie składu pokarmowego i selekcji 
ofiar z zespołu ssaków kopytnych przez wilki posiadające swoje 
terytoria na terenie Parku oraz pozyskanie danych dotyczących 
średnich i dużych ssaków, ze szczególnym uwzględnieniem wilka 
i jego potencjalnych ofiar.

Ocenę diety wilków w Wigierskim Parku Narodowym wy-
konano na podstawie analizy zebranych odchodów. W roku 
2017 spośród 167 pobranych prób, do analizy przydatnych było 
149 prób, natomiast w roku 2018 udało zebrać się tylko 45 
prób, z których do analizy nadawało się 41. Dla każdej zebranej 
porcji odchodów określano ich lokalizację za pomocą odbiorni-
ka GPS. Odchody umieszczano w papierowych kopertach, a na-
stępnie suszono i przechowywano do czasu analizy. Wysuszone 
odchody ważono, po czym przepłukiwano na gęstym sicie, po-
nownie suszono oraz ważono. Identyfikacji gatunków zwierząt 
zjedzonych przez wilki dokonywano na podstawie wypłukanych 
szczątków pokarmu, takich jak sierść, kości, włosy, racice, pa-
zury, zęby (Lockie 1959, Goszczyński 1974). Ofiary identyfiko-
wano do gatunku lub rodzaju przy pomocy kluczy (Dziurdzik 
1973, Debrot et al. 1982, Pucek 1984, Teerink 1991, De Marinis 
i Asprea 2006), a także materiału porównawczego Stowarzysze-
nia dla Natury „Wilk”. 

Skład pokarmu wyrażono jako: (1) procentowy udział 
odchodów, które zawierają poszczególne kategorie pokarmu  
w stosunku do łącznej liczby wszystkich odchodów oraz (2) pro-
cent biomasy komponentów diety w odniesieniu do całkowitej 
biomasy pokarmu zjedzonego przez wilki. Biomasę określono 

Wigierski Park Narodowy
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mnożąc suchą masę resztek pokarmu danej kategorii przez współczynniki strawial-
ności. Wykorzystano następujące współczynniki strawialności: ssaki średniej wielko-
ści – 50, kopytne – 118, materiał roślinny – 4 (Jędrzejewska i Jędrzejewski 1998). 
Za pomocą wzoru Levinsa (1968) obliczono szerokość niszy pokarmowej: B = 1/
Σpi2, gdzie pi stanowi udział procentowy każdej z kategorii ofiar w łącznej biomasie 
zjedzonego pokarmu. Wskaźnik Levinsa przyjmuje w tym przypadku wartości od 
1 (gdy zwierzę odżywia się wyłącznie jednym rodzajem pokarmu) do 3 (gdy zwie-
rzę korzysta równomiernie ze wszystkich kategorii pokarmu). Na potrzeby obliczeń 
ofiary pogrupowano w następujące kategorie: (1) dzikie ssaki kopytne, (2) zwierzęta 
domowe, (3) małe dzikie ssaki.

Wybiórczość pokarmową obliczono na podstawie wzoru Jacobsa (1974): 

D = (r × p)/(r + p – 2rp), 

gdzie 

r – udział danego gatunku w całkowitej liczbie dzikich ssaków kopytnych za-
bitych przez wilki, 

p – udział danego gatunku w zespole dzikich kopytnych. 

Wskaźnik D przyjmuje wartości od 1 (pełna preferencja) do -1 (całkowite uni-
kanie). Udział gatunków saków kopytnych w diecie wilków oceniono na podstawie 
ich frekwencji w odchodach. W przypadku braku możliwości identyfikacji gatunku 
jeleniowatych ich udział w analizowanych odchodach był określane na podstawie 
proporcji gatunków w próbach, w których oznaczono gatunek. Dane o składzie 
gatunkowym dzikich ssaków kopytnych w Wigierskim Parku Narodowym uzyskano 
z nagrań fotopułapkami. 

Monitoring dużych i średnich ssaków, przy użyciu fotopułapek, prowadzony 
jest od września 2013 roku. Zasoby sprzętowe są sukcesywnie rozbudowywane. 
W 2013 r. zakupiono 9 urządzeń LTL Acorn TV 6240, a w 2014 r. zakupiono 10 
takich samych kamer. Obydwu zakupów dokonano dzięki wsparciu funduszu leśne-
go. W 2015 roku ze środków własnych dokupiono jeszcze 3 identyczne kamery.  
W 2016 roku, ponownie dzięki wsparciu funduszu leśnego, zakupiono 20 takich sa-
mych urządzeń. W roku 2017 system monitoringu został rozbudowany o kolejnych  
10 urządzeń Acorn 6240 oraz 2 fotopułapki Reconyx XR-6, natomiast w roku 2018 
zakupiono po cztery urządzenia LTL Acorn 6210 i EreAgle E1b oraz po dwa Brow-
ning SpecOps Advantage i Reconyx XR-6.

Od początku prowadzenia obserwacji starano się, aby urządzenia pracowały 
nieustannie w terenie, a wszelakie przerwy techniczne ograniczano do niezbęd-
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nego minimum, aby maksymalnie wykorzystać czas ich pracy. Oczywiście, duża 
część starszych urządzeń z czasem uległa awarii. W latach 2017–2018 nieustannie 
pracowało od 35 do 49 kamer jednocześnie. Ponieważ głównym zadaniem foto-
pułapek jest gromadzenie informacji na temat wilków, nie są one rozmieszczane 
losowo, lecz w oparciu o dane zebrane podczas długodystansowych tropień zimo-
wych. Kamery montowane są również przy wodopojach, a także w miejscach, które 
ze względu na konfigurację terenu, kanalizują ruch zwierząt. Ze względu na to, że 
głównym zadaniem fotopułapek jest gromadzenie informacji na temat wilków, zwy-
kle są one instalowane nisko nad ziemią, tak aby zarejestrować cechy umożliwiające 
rozpoznawanie konkretnych osobników (ubarwienie pyska, ogona, obecność smug 
na przednich łapach itp.). Znaczna część zainstalowanych kamer pracuje stale,  
w tych samych miejscach, nawet przez okres wielu lat. Testowanie nowych, poten-
cjalnych lokalizacji, również zwykle prowadzone jest przez okres kilku miesięcy, aby 
uwzględnić sezonową zmienność wykorzystania przestrzeni przez różne gatunki. 
Rzadko fotopułapki instalowane są w wybranych miejscach na okresy krótsze – 
głównie przy odnalezionych ofiarach wilków czy w celu sprawdzenia zasiedlenia 
nor, dokumentacji konkretnego gatunku lub wydarzenia (np. rykowiska).

Zwykle kontrola fotopułapek odbywa się w cyklu miesięcznym. W specyficz-
nych sytuacjach przynajmniej część fotopułapek kontrolowana jest częściej – co 2 
tygodnie lub nawet co tydzień. Dotyczy to głównie kamer umieszczonych przy wo-
dopojach w okresach upalnych oraz w trakcie trwania rykowiska. W okresach takich 
czasem w ciągu kilku dni może dojść do zapełnienia karty pamięci. Częste kontro-
le wymagane są również przy dłuższych okresach słonecznej i wietrznej pogody.  
W takich warunkach kamery rejestrują bardzo duże ilości pustych nagrań, ponieważ 
czujniki ruchu reagują na plamy słońca i poruszającą się roślinność. W skrajnych 
przypadkach, w ciągu jednego dnia, kamera może zarejestrować kilkaset nagrań.

Za wybór miejsc instalacji fotopułapek i ich kontrolę odpowiada jedna osoba. 
Zebrany materiał jest przeglądany i opisywany również przez jedną osobę. W czasie 
przeglądania zebranego materiału wideo każdy plik zostaje opisany według tego 
samego schematu: kod_fotopułapki-data-godzina=gatunek_(ilość, płeć). Czasem 
do tego schematu dodawane są kody lub skróty dotyczące zawartości nagranego 
materiału. Jeżeli dane osobniki, lub ich grupa, dłużej przebywały przed kamerą, 
generując kolejne nagrania stanowiące logiczną całość, dodawany jest skrót „CD”  
i w części analiz taki blok nagrań traktowany jest jako jedno zdarzenie. W przypad-
ku nagrań z wilkami opis pliku jest bardziej rozbudowany. Dodatkowo zapisywana 
jest informacja o rozpoznanych osobnikach, kierunku ich przemieszczania, kolejno-

500



Wigierski Park Narodowy

ści, czy ewentualnie znakowały itp. Jeżeli na nagraniu rejestrowanych jest więcej niż 
jeden gatunek, jest to również uwzględniane w opisie pliku.

Miesięcznie, w zależności od pory roku i aktywności zwierzyny, rejestrowanych 
jest od kilkuset do ponad 14 000 filmów. Po opisaniu wszystkich filmów generowa-
ne są listy wszystkich plików. Od 2017 roku rozwijana jest baza danych działająca 
pod kontrolą oprogramowania MS Access. Listy zarejestrowanych nagrań przeno-
szone są do bazy danych w rozbiciu na składowe elementy zakodowanej informacji. 
Czasem opatrywane są dodatkowymi komentarzami i informacjami. Ze względu na 
odmienną strukturę gromadzonych informacji dane dotyczące wilków gromadzone 
są w specjalnej podbazie. W bazie danych rozwijane są dodatkowe moduły, służące 
specyficznym analizom zarejestrowanych zdarzeń. Jednym z takich modułów jest 
np. analiza aktywności zwierzyny w zależności od pory dnia, wyznaczanej według 
pozycji słońca (wschód, zachód, świt, zmierzch, górowanie). 

Wszystkie nagrane filmy z udziałem wilków podlegają archiwizacji. W pozo-
stałych przypadkach większość nagrań jest kasowana. Archiwizowane są tylko ma-
teriały przedstawiający ciekawy gatunek, materiał dobrej jakości, nadający się do 
montażu filmów, nagrania prezentujące ciekawe sytuacje lub zachowania.

Analiza zawartości odchodów zebranych od lutego do września 2017 r. wy-
kazała, że wilki w Wigierskim Parku Narodowym miały stosunkowo wąską niszę 
pokarmową (B=1,67). Pokazuje to ich specjalizację w polowaniu na dzikie ssaki 
kopytne, które stanowiły 75,4% biomasy konsumowanego pokarmu. Najczęściej 
zjadana była sarna, której udział w pokarmie wilków dwukrotnie przekraczał udział 
jelenia (odpowiednio 39,6% i 18,7%). Trzecim pod względem ważności w diecie 
wilków były dziki, natomiast łosie zjadane były sporadycznie. Ważnym uzupełnie-
niem diety tutejszych wilków były bobry, stanowiące aż 10,9% biomasy konsumo-
wanego pokarmu. Zdecydowanie rzadziej wilki zjadały zające, a sporadycznie małe 
gryzonie i ptaki. W odchodach wilków z Wigierskiego PN odkryto szczątki krowy, 
kozy, świń oraz psów, których łączny udział w biomasie pokarmu wyniósł 9,5%.  
W jednej porcji kału zarejestrowano drobne fragmenty plastiku (Tab. 1).

Tabela 1. Skład pokarmu wilków w Wigierskim Parku Narodowym (%O – procentowy udział  
w odchodach, %B – procentowy udział skonsumowanej biomasy pokarmu, + – udział <0,05%)

Kategoria pokarmu
2017 2018

%B %O %B %O

Jeleń Cervus elaphus 18,7 18,1 34,2 22,0

Sarna Capreolus capreolus 39,6 36,9 7,9 12,2
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Łoś Alces alces 0,7 1,3 – –

Jeleniowate nieoznaczone Cervidae 8,1 10,7 5,5 9,8

Dzik Sus scrofa 8,3 13,4 42,1 65,9

Dzikie ssaki kopytne łącznie 75,4 76,5 89,7 92,7

Koza Capra aegagrus hircus 0,5 0,7 – –

Bydło domowe Bos sp. 4,6 1,3 – –

Świnia domowa Sus scrofa domesticus 2,0 1,3 – –

Pies Canis lupus familiaris 2,3 4,7 – –

Zwierzęta hodowlane łącznie 9,5 8,1 – –

Zając Lepus europaeus 4,1 6,0 – –

Bóbr Castor fiber 10,9 14,8 8,1 7,3

Borsuk Meles meles – – 2,1 2,4

Małe gryzonie 0,1 4,7 – –

Małe ssaki łącznie 15,1 25,5 10,2 9,7

Ptaki Aves + 0,7 – –

Materiał roślinny + 4,7 0,1 19,5

Plastik + 0,7 + 2,4

Liczba odchodów 149 41

Biomasa skonsumowanego pokarmu [kg] 138,9 37,5

Szerokość niszy pokarmowej B 1,67 1,23

Zespół dzikich ssaków kopytnych w Wigierskim Parku Narodowym, określony 
przy pomocy intensywnych nagrań fotopułapkami, składał się z czterech gatunków. 
Najczęściej rejestrowano dziki (n=2808 nagrań), następnie jelenie (n=2273) i sarny 
(n=866), a najrzadziej łosie (n=202). Wilki z tego zespołu najchętniej wybierały 
sarnę, dla której współczynnik selekcji Ivleva wynosił D=0,763. Pozostałe gatunki 
były zabijane w mniejszym stopniu niż wynosił ich udział w zespole ofiar, o czym 
świadczą ujemne wartości współczynnika.

W próbach odchodów wilków, zebranych w Wigierskim Parku Narodowym  
w okresie od listopada 2017 r. do września 2018 r., przeważały resztki dzikich ssa-
ków kopytnych, które stanowiły 89,7% biomasy skonsumowanego przez te drapież-
niki pokarmu (Tab. 1). Wśród nich zdecydowanie przeważał dzik (42,1%) oraz jeleń 
(34,2%), natomiast udział sarny był znacząco mniejszy (7,9%). Spośród małych 
ssaków wilki najchętniej konsumowały bobry (8,1%), a wyjątkowo także borsuki 
(2,1%).
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Ryc. 1. Odchody wilka z fragmentem nakrętki plastikowej butelki (Fot. M. Romański)

W odniesieniu do składu pokarmu wilka, określonego na podstawie prób ze-
branych od lutego do września 2017 r. (Mysłajek et al. 2018), widoczne jest utrzy-
mywanie się podstawowych dwóch kategorii pokarmu (dzikich ssaków kopytnych  
i małych ssaków) na zbliżonym poziomie (odpowiednio 75,4% i 89,7% oraz 15,1% 
i 10,2%). Zwraca jednak uwagę zmiana składu gatunkowego wśród zjadanych 
przez wilki ssaków kopytnych, bowiem w drugim okresie zdecydowanie wzrosła 
konsumpcja dzika i jelenia, a spadła sarny. Należy jednak zwrócić uwagę na to, że 
ze względu na stosunkowo niewielką liczbę prób odchodów zebranych w drugim 
okresie, porównania te należy traktować z ostrożnością. Niewielka ilość zebranych 
odchodów związana była z bardzo znacznym spadkiem liczebności wilków przeby-
wających na terenie Parku.

Choć początkowo nie zdawano sobie z tego sprawy, fotopułapki okazały się 
być potężnym źródłem bardzo różnorodnych danych. Od 2013 roku stale uczono się 
wykorzystywania tego narzędzia i ulepszano system, zarówno poprzez rozbudowę 
sieci obserwacyjnej, jak i sposób gromadzenia i przetwarzania danych. Niestety, 
część danych pochodzących z pierwszego okresu uległa utraceniu. Gromadzenie 
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danych uzyskanych dzięki fotopułapkom w bazie danych umożliwia różnorodne 
analizy dotyczące np. aktywności dobowej, sezonowej wybranych gatunków, a tak-
że długoterminowych zmian w liczebności danego gatunku (mierzone ilością zare-
jestrowanych nagrań, frekwencją, liczebnością grup). Na podstawie nagrań reje-
strowane są również zmiany par rodzicielskich wilczych rodzin, ich sukces rozrodczy, 
stan zdrowia itp. Szczególnie intensywnym monitoringiem jest objęte terytorium 
rodziny „Północnej”, które prawie w całości znajduje się na terenie Parku. Mniej 
intensywnymi obserwacjami objęta jest rodzina „Południowa”, której terytorium 
tylko częściowo zachodzi na teren Parku, natomiast terytorium rodziny „Płocicz-
no”, której terytorium tylko w marginalnej części zachodzi na teren Parku, objęte 
jest wyrywkowymi obserwacjami. Obszar prawdopodobnie użytkowany przez wilki  
z rodziny „Pomorze” nie jest objęty obserwacjami.

Ryc. 2. Wilk identyfikowany jako „Smoluch”. Rejestrowany od początku kwietnia 2018 r. na terytorium 
dawnej rodziny „Północnej”. Jego pochodzenie jest nieznane. Od lipca 2018 r. związany z samicą 
identyfikowaną jako „Jasna”. Obecnie jest to para rodzicielska nowej rodziny na tym terytorium

Kluczowym aspektem monitoringu wilków jest rozpoznawanie konkretnych 
osobników. Jest to proces żmudny i nie zawsze możliwy do wykonania. Jednak 
dzięki temu możliwe jest prześledzenie zmian par rodzicielskich i liczebności rodzin. 
Dzięki nagraniom z fotopułapek, w połączeniu z identyfikacją konkretnych wilków, 
uchwycony został również moment przejęcia terytorium rodziny „Północnej”, przez 
obcą grupę. Fotopułapki zarejestrowały również wybuch epidemii świerzbowca, 
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obrażenia wywołane przez wnyki, a także liczbę szczeniaków i ich przeżywalność. 
Przy specyficznym rozmieszczeniu fotopułapek, umożliwiły one również oszacowa-
nie tempa przemieszczania się wilków pomiędzy punktami kontrolnymi oraz sposób 
pokonywania przeszkód, takich jak rzeki czy ruchliwe drogi. Obserwacje prowa-
dzone od 2013 roku wykazują na bardzo dużą dynamikę zmian par rodzicielskich, 
szczególnie w okresie od 2015 do 2018 roku. 

Intensywność obserwacji można wyrazić ilością dni, w których fotopułapki 
pracowały w danym okresie czasu. W 2013 r. roku wszystkie fotopułapki pracowały 
łącznie przez 1006 dni, a w kolejnych latach odpowiednio: 2014 r. – 4308, 2015 
r. – 7399, 2016 r. – 9071, 2017 r. – 13992, a w 2018 r. przez 16362 dni. Przykła-
dowe listy rejestrowanych gatunków za 2017 i 2018 rok pokazuje tabela 2. Zawarto 
w niej również ilość scen z danym gatunkiem oraz liczbę „niezależnych zdarzeń”,  
z wykluczeniem sekwencji nagrań tego samego osobnika lub grupy osobników, 
stanowiących logiczny ciąg – np. jelenie wylegujące się w błocie przez wiele godzin 
– w takim wypadku, blok nagrań traktowany jest jako jedno zdarzenie.

 

Tabela 2. Liczba zarejestrowanych scen (SC) i niezależnych zdarzeń (NZ) z udziałem danego gatunku 
w roku 2017 i 2018 (ze względu na fakt, że czasem na nagraniu rejestrowanych jest kilka ga-
tunków na raz, liczba scen nie odpowiada ilości nagrań) 

Nr Grupa Gatunek
2017 2018

SC NZ SC NZ

1 Ssaki Borsuk (Meles meles) 609 576 879 714

2 Ssaki Bóbr (Castor fiber) 44 33 11 10

3 Ssaki Daniel zwyczajny (Dama dama)     2 1

4 Ssaki Dzik (Sus scrofa) 1889 1045 1077 625

5 Ssaki Jeleń szlachetny (Cervus elaphus) 3435 1769 6560 3021

6 Ssaki Jenot (Nyctereutes procyonoides) 181 177 552 476

7 Ssaki Koń domowy (Equus caballus)     17 5

8 Ssaki Kot domowy (Felis catus) 18 17 36 35

9 Ssaki Kuna leśna (Martes martes) 243 231 376 335

10 Ssaki Kuna domowa (Martes foina) (?) 3 3    

11 Ssaki Lis rudy (Vulpes vulpes) 705 669 1439 1351

12 Ssaki Łasica pospolita (Mustela nivalis) 2 2    

13 Ssaki Łasicowate (Mustelidae) 2 2 5 5

14 Ssaki Łoś (Alces alces) 379 204 436 292
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15 Ssaki Myszarka (Apodemus sp.) 117 112 96 94

16 Ssaki Nietoperz (Chiroptera) 5 5 10 9

17 Ssaki Pies domowy (Canis lupus familiaris) 16 15 38 27

18 Ssaki Sarna europejska (Capreolus capreolus) 1119 984 1712 1369

19 Ssaki Tchórz zwyczajny (Mustela putorius) 19 18 5 5

20 Ssaki Wiewiórka pospolita (Sciurus vulgaris) 704 676 776 741

21 Ssaki Wilk (Canis lupus) 215 178 268 250

22 Ssaki Wizon amerykański (Neovison vison) 28 28 1 1

23 Ssaki Wydra europejska (Lutra lutra) 3 3 5 4

24 Ssaki Zając szarak (Lepus europaeus) 117 111 98 94

25 Ssaki Nierozpoznany ssak 168 163 399 391

26 Ssaki Nierozpoznany psowaty (Canidae) 28 28 29 29

27 Ssaki Człowiek rozumny (Homo sapiens) 271 241 599 469

1 Ptaki Bocian czarny (Ciconia nigra) 7 7 1 1

2 Ptaki Bogatka (Parus major) 37 19 73 57

3 Ptaki Brodziec samotny (Tringa ochropus) 21 14 4 4

4 Ptaki Czapla biała (Ardea alba) 30 28 5 5

5 Ptaki Czapla siwa (Ardea cinerea) 69 65 91 86

6 Ptaki Czubatka (Lophophanes cristatus) 2 1    

7 Ptaki Czyż zwyczajny (Spinus spinus) 1 1    

8 Ptaki Drozd (Turdus sp.) 269 234 288 267

9 Ptaki Dzięcioł czarny (Dryocopus martius) 59 23 57 49

10 Ptaki Dzięcioł duży (Dendrocopos major) 65 55 44 43

11 Ptaki Dzięcioł trójpalczasty (Picoides tridactylus)     2 1

12 Ptaki Dzięcioł średni (Dendrocoptes medius) 2 2

13 Ptaki Dzięcioł (Picinae) 2 2 1 1

14 Ptaki Dzwoniec (Chloris chloris) 1 1

15 Ptaki Gil (Pyrrhula pyrrhula) 6 5 18 16

16 Ptaki Gołąb grzywacz (Columba palumbus) 490 441 353 310

17 Ptaki Grubodziób (Coccothraustes coccothraustes) 29 25 12 11

18 Ptaki Jarząbek (Tetrastes bonasia) 6 5 10 7

19 Ptaki Jastrząb (Accipiter gentilis) 3 3 1 1

20 Ptaki Kaczka krzyżówka (Anas platyrhynchos) 60 31 20 17

21 Ptaki Kaczki (Anatinae) 12 9 12 7
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22 Ptaki Kapturka (Sylvia atricapilla) 1 1    

23 Ptaki Kos (Turdus merula) 601 519 664 575

24 Ptaki Kowalik (Sitta europaea) 6 5 13 12

25 Ptaki Krogulec (Accipiter nisus) 19 15 4 3

26 Ptaki Kruk (Corvus corax) 1 1 11 9

27 Ptaki Łabędź niemy (Cygnus olor) 11 10 18 15

28 Ptaki Modraszka (Cyanistes caeruleus) 1 1

29 Ptaki Myszołów (Buteo sp.) 120 78 273 33

30 Ptaki Orlik krzykliwy (Aquila pomarina) 3 2    

31 Ptaki Orzechówka (Nucifraga caryocatactes) 25 20 9 9

32 Ptaki Pełzacz leśny (Certhia familiaris)     4 3

33 Ptaki Pliszka siwa (Motacilla alba) 1 1

34 Ptaki Puszczyk (Strix aluco) 109 68 30 22

35 Ptaki Rudzik (Erithacus rubecula) 16 16 10 10

36 Ptaki Słonka (Scolopax rusticola) 6 6 4 4

37 Ptaki Sosnówka (Periparus ater)     4 3

38 Ptaki Sójka (Garrulus glandarius) 409 331 877 645

39 Ptaki Strzyżyk (Troglodytes troglodytes) 22 20 10 10

40 Ptaki Świergotek drzewny (Anthus trivialis) 1 1    

41 Ptaki Tracz nurogęś (Mergus merganser) 5 5 9 7

42 Ptaki Turkawka (Streptopelia turtur) 4 3

43 Ptaki Zięba (Fringilla coelebs) 151 109 147 101

44 Ptaki Zimorodek (Alcedo atthis) 1 1 1 1

45 Ptaki Żuraw (Grus grus) 235 172 290 237

46 Ptaki Nierozpoznane ptaki 522 466 1016 829

47 Ptaki Nierozpoznane ptaki szponiaste 30 23 49 39

1 Inne Inne (płazy, motyle, ważki, pająki itp.) 193 7

2 Inne Sprzęt mechaniczny (samochody, traktory) 37 151

3 Inne Puste nagrania 11838   23808
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Zróżnicowanie gatunkowe motyli (Lepidoptera) 
w dominujących typach siedliskowych lasów 
Wigierskiego Parku Narodowego
Buszko Jarosław, Jurkiewicz Ewa – Katedra Ekologii i Biogeografii 

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 
Anna Krzysztofiak, Lech Krzysztofiak – Wigierski Park Narodowy

OPIS PROJEKTU

Badania miały na celu określenie zróżnicowania gatunkowego 
motyli w najważniejszych typach siedliskowych lasu w Wigier-
skim Parku Narodowym. Dlatego zaplanowano wykonanie sze-
regu prac, które mają opisać aktualny stan bogactwa gatun-
kowego zarówno w  wybranych typach siedliskowych jak i na 
terenie całego Parku, który stanowi mozaikę przenikających się 
siedlisk. Na podstawie wyników badań określono: liczbę gatun-
ków motyli występujących w poszczególnych typach siedlisk, 
wpływ typu siedliska na skład gatunkowy motyli, ogólną liczbę 
gatunków spotykanych w Wigierskim Parku Narodowym i jego 
otulinie, fenologię lotu poszczególnych gatunków i wpływ po-
gody na to zjawisko, a także występowanie wybranych gatun-
ków na tle ich zasięgów.

Motyle odławiano na 5 stałych powierzchniach badaw-
czych reprezentujących 5 podstawowych typów siedliskowych 
lasu w Wigierskim Parku Narodowym: bór bagienny (Ryc. 1), 
świerczyna na torfie (Ryc. 2), ols (Ryc. 3), subkontynentalny bór 
mieszany (Ryc. 4) i grąd (Ryc. 5). 

Całonocne odłowy motyli, od zmierzchu do świtu, prowa-
dzono przy pomocy samołownych pułapek świetlnych UV (Ryc. 
5), w okresie od kwietnia do października, w odstępach 12–30 
dniowych. Na każdej powierzchni badawczej eksponowano po 
cztery pułapki, zawieszane na wysokości ok. 1,5 m nad po-
wierzchnią gruntu. Ponadto, prowadzono dorywcze obserwacje 
w środowiskach przejściowych i ekotonowych, by ustalić pełną 
liczbę występujących w Wigierskim Parku Narodowym gatun-
ków, potencjalnie mogących penetrować wytypowane siedliska. 

Temat projektu
Zróżnicowanie gatunkowe 
motyli (Lepidoptera)  
w dominujących typach 
siedliskowych lasów 
Wigierskiego Parku 
Narodowego

Słowa kluczowe
zróżnicowanie gatunkowe 
motyli, zgrupowania motyli 
typów siedliskowych lasu, grąd, 
ols, świerczyna na torfie, bór 
mieszany świeży, bór bagienny

Termin realizacji
2016–2018 r.

Koszt ogółem
166 180,39 PLN,  
w tym dotacja z funduszu 
leśnego – 166 180,39 PLN

Wigierski Park Narodowy
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Podczas regularnych odłowów motyli w latach 2017–2018 warunki meteo-
rologiczne znacząco były różne. Rok hydrologiczny 2017, pod względem termicz-
no-opadowym, był rokiem lekko ciepłym i bardzo wilgotnym, ze średnią tempe-
raturą 7,2ºC i sumą opadów 710,6 mm. Średnia temperatura powietrza w okresie 
odłowów motyli (okres nocny) wynosiła 11,5ºC, (od 3,7ºC pod koniec kwietnia 
do 17,7ºC w pierwszej połowie sierpnia). Minimalne temperatury chwilowe w tym 
okresie wahały się od 1,7 do 14,9ºC, a maksymalne od 7,6 do 21,7ºC. Rok hy-
drologiczny 2018 był bardzo ciepły i suchy, ze średnią temperaturą 8,4ºC i sumą 
opadów 485,6 mm. Podczas odłowów motyli średnia temperatura powietrza wy-
nosiła 10,8ºC (od 4,0ºC pod koniec września do 18,9ºC w drugiej połowie lipca). 
Minimalne temperatury chwilowe w tym okresie wahały się od 0,5 do 17,7ºC,  
a maksymalne od 6,7 do 22,5ºC.

Oprócz samołówek stosowano również inne metody odłowu, np. wabienie 
motyli do ekranu oświetlonego żarówką żarowo-rtęciową. W tym przypadku zde-
cydowaną większość motyli identyfikowano przyżyciowo, a do dalszego oznacza-
nia odławiano tylko te osobniki, których nie dało się zidentyfikować na miejscu. 
Wabienie motyli do przynęty pokarmowej stosowano w ograniczonym stopniu, ze 
względu na niekorzystne warunki pogodowe, które ograniczały efektywność takiej 
metody. Niewielką liczbę danych pozyskano także w oparciu o wyszukiwanie i ho-
dowlę stadiów przedimaginalnych. 

Identyfikowanie okazów prowadzono w oparciu zarówno o polską jak i euro-
pejską literaturę. Identyfikacja znacznej liczby okazów drobnych motyli możliwa 
była tylko w oparciu o sporządzenie preparatów mikroskopowych z narządów roz-
rodczych. Pozwoliło to na ustalenie przynależności gatunkowej niemal wszystkich 
pozyskanych okazów. Część okazów spreparowano i sporządzono z nich zbiór po-
równawczy, który znacznie ułatwił oznaczanie kolejnych materiałów.

Z każdego odłowu sporządzano listę gatunków, którą następnie wprowadzano 
do bazy danych, sporządzonej w oparciu o program MS Access. Dane te mogą być 
obecnie sortowane i analizowane według doraźnych potrzeb. 

Zgrupowania motyli poszczególnych zespołów leśnych zostały scharakteryzo-
wane pod względem różnorodności gatunkowej, struktury dominacji, łowności oraz 
cenności. Wskaźniki dominacji (D), równomierności Pielou (J’), różnorodności ga-
tunkowej Shannona-Weavera (H’) i bogactwa gatunkowego Simpsona (DS) zostały 
obliczone za pomocą programu PAST3. Do obliczeń statystycznych wykorzystano 
program Statistica 10. 
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Ryc. 1.  
Powierzchnia badawcza  
w borze bagiennym  
(Fot. L. Krzysztofiak)

Ryc. 2.  
Powierzchnia badawcza  
w świerczynie na torfie  
(Fot. L. Krzysztofiak)

Ryc. 3.  
Powierzchnia badawcza w olsie 
(Fot. L. Krzysztofiak)

Ryc. 4.  
Powierzchnia badawcza  
w borze mieszanym  
(Fot. L. Krzysztofiak)

Ryc. 5.  
Powierzchnia badawcza  
w grądzie  
(Fot. L. Krzysztofiak)

Wigierski Park Narodowy
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Ryc. 6.  
Samołowna pułapka świetlna 

UV w świerczynie na torfie  
(Fot. L. Krzysztofiak)

Ryc. 7.  
Ryc. 7. Brudnica mniszka 

Lymantria monacha 
zdecydowanie dominuje  

w zgrupowaniu motyli  
w świerczynie na torfie  

(Fot. L. Krzysztofiak)

Wigierski Park Narodowy
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Ocena różnorodności gatunkowej na powierzchniach badawczych. Badania skła-
du gatunkowego motyli nocnych pokazały dość wyrównany skład gatunkowy  
w poszczególnych typach siedliskowych lasu (Tab. 1). Liczba gatunków zanotowa-
nych w roku 2018 była znacznie niższa niż w 2017, nieco inny okazał się też rozkład 
gatunków. Najwięcej gatunków stwierdzono w subborealnym borze mieszanym, 
nieco mniej w borze bagiennym oraz w grądzie i olsie. Najniższą liczbę w roku 2018 
zanotowano, podobnie jak w roku 2017, w świerczynie na torfie. Podobnie, jak  
w roku 2017, różnica pomiędzy najuboższym a najbogatszym siedliskiem to tylko 
63 gatunki. W 2018 roku największą różnorodność gatunkową notowano w czerw-
cu i lipcu. Na żadnym stanowisku liczba złowionych w ciągu jednego dnia gatun-
ków nie przekroczyła 100, podczas gdy w roku 2017 w borze bagiennym osiągnęła 
149. Pod względem liczebności największe próby były stwierdzone w subkontynen-
talnym borze mieszanym – 1444 osobników (w roku 2017 – 1447), gdzie znaczący 
udział miały Lymantria monacha, Panthea cenobita i Scoparia basistrigalis.

Tabela 1. Rozkład liczby gatunków i liczebności motyli w siedliskach leśnych w 2017 i 2018 r.

Siedlisko leśne

Rok 2017 Rok 2018

Liczba

gatunków osobników gatunków osobników

grąd 288 1886 222 1022

świerczyna na torfie 280 1717 178 678

ols 330 2794 219 966

bór bagienny 349 3328 237 1076

kontynentalny bór mieszany 312 4755 241 4173

Razem osobników 14480 7915

Gatunki motyli charakterystyczne dla badanych siedlisk. Motyle charakteryzują sie-
dliska poprzez związki z roślinami pokarmowymi. Powszechne występowanie od-
powiednich gatunków roślin odpowiada za obecność liczebnych populacji motyli  
w danym siedlisku. Pomijając fakt, że dorosłe motyle w okresie lotów dyspersyjnych 
mogą zalatywać w inne siedliska, to struktura dominacji wskazuje wyraźnie na to, 
który gatunek w danym siedlisku znajduje optymalne warunki do rozwoju.

Grąd. Występuje tu wiele gatunków związanych z drzewami liściastymi i rośli-
nami zielnymi. Poza wyraźną dominacją Patania ruralis żyjącego na pokrzywie, nie 

513



Wigierski Park Narodowy

notowano wyraźnej dominacji innych gatunków, gdyż były one spotykane także  
w innych siedliskach, zwłaszcza w olsie.

Świerczyna na torfie. Widoczna jest dominacja gatunków związanych ze 
świerkiem – Lymantria monacha (Ryc. 7) i warstwą mchów (gatunki z rodzajów 
Scoparia i Eudonia), co zaznacza się w środkowej części sezonu wegetacyjnego.

Ols. Reprezentowany jest przez szereg gatunków związanych z olchą oraz ro-
ślinami zielnymi zwłaszcza pokrzywą, np. Patania ruralis oraz gatunkami żyjącymi 
na porostach nadrzewnych, np. Eilema griseola. Jedynie w okresie jesiennym stwier-
dzono tu zdecydowaną dominację Poecilocampa populi.

Bór bagienny. Występują tu gatunki związane z roślinnością torfowiskową,  
a niektóre z nich należą do dominantów, np. Hypenodes humidalis. Niezbyt liczne, 
poza Pennithera firmata, były gatunki związane z sosną. Należy także zaznaczyć, 
że siedlisko to jest najsilniej penetrowane przez gatunki pochodzące z terenów 
otwartych, które okresowo mogą stanowić element nominacyjny w tym siedlisku,  
np. Plutella xylostella.

Subkontynentaly bór mieszany. Najbogatsze siedlisko zarówno pod wzglę-
dem liczby gatunków, jak i liczby osobników. Do dominantów należały gatunki 
związane z sosną, w tym Lymanthria monacha i Panthea cenobita. Bardzo liczne były 
także gatunki związane z mszakami reprezentujące rodzaje Scoparia i Eudonia, jak 
również żyjące na porostach nadrzewnych, jak Eilema depresja.

PUBLIKACJE PREZENTUJĄCE WYNIKI PROJEKTU

Buszko J., Jurkiewicz E., Krzysztofiak A. 2018. Two new to the Polish fauna species of 
Lepidoptera from Wigry National Park. Acta entomologica silesiana, Vol. 26: (online 
037): 1–4.

Buszko J., Jurkiewicz E., Krzysztofiak A. 2018. Elementy borealne w faunie motyli (Le-
pidoptera) Wigierskiego Parku Narodowego. Acta Entomologica Silesiana, Vol. 27 
(w druku).

Buszko J., Krzysztofiak A. 2019. Blepharita amica (Treit.) w Wigierskim Parku Narodo-
wym. Wiadomości Entomologiczne (w druku).
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Myrmekofauna zbiorowisk leśnych WPN 
i dynamika jej zmian na tle zdrowotności 
drzewostanów, badanej przy użyciu zdjęć 
hiperspektralnych
Michał T. Chiliński – Laboratorium Informacji Obrazowej, Wydział Biologii, 

Uniwersytet Warszawski 
Katarzyna Czajkowska – Pracownia Etologii, Instytut Biologii 

Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN
Lech Krzysztofiak – Wigierski Park Narodowy
Paweł J. Mazurkiewicz – Zakład Fizjologii Zwierząt, Uniwersytet 

Warszawski; Pracownia Etologii, Instytut Biologii Doświadczalnej  
im. M. Nenckiego PAN

OPIS PROJEKTU

Celem badań było określenie zgrupowań mrówek (składu gatun-
kowego, zagęszczenia gniazd i wielkości penetracji) w dominu-
jących zbiorowiskach leśnych Wigierskiego Parku Narodowego  
(w subkontynentalnym borze mieszanym Serratulo-Pinetum  
i subkontynentalnym grądzie Tilio-Carpinetum) oraz ocena wpły-
wu populacji mrówek na zdrowotność drzewostanu tych siedlisk. 

Badania polegały na określeniu zgrupowań gatunków 
mrówek w wybranych zbiorowiskach leśnych WPN oraz zmian 
populacji mrówek w tych zbiorowiskach, na tle zdrowotności 
drzewostanu. W celu określenia zdrowotności drzewostanu wy-
konane zostały zdjęcia spektralne, które posłużyły do określenia 
wskaźników stanu rozwojowego oraz kondycji roślinności. 

Do badań wytyczono 40 powierzchni badawczych – 20 
w środowisku boru mieszanego, 20 w środowisku grądowym. 
Każda powierzchnia była kwadratem 10 x 10 metrów. Wewnątrz 
tego obszaru dokonano poszukiwań mrowisk. Przejrzano zarów-
no ściółkę oraz wierzchnią warstwę gleby, martwe drewno (jeśli 
było obecne), powierzchnie pod kamieniami, jak i powierzchnie 
roślinne. Dodatkowo, wokół każdej z powierzchni wytyczono 
kwadrat 100 x 100 metrów w taki sposób, że powierzchnia ba-
dawcza znajdowała się dokładnie po środku szerszego obszaru. 
Na tym terenie poszukiwano gniazd mrówek kopcowych. Na 10 

Temat projektu
Myrmekofauna zbiorowisk 
leśnych WPN i dynamika jej 
zmian na tle zdrowotności 
drzewostanów, badanej przy 
użyciu zdjęć hiperspektralnych

Słowa kluczowe
myrmekofauna, ekosystemy 
leśne, dron, wskaźniki stanu 
roślinności, NDVI, zdjęcia 
spektralne, Wigierski Park 
Narodowy

Termin realizacji
2017 r.

Koszt ogółem
58 500 PLN,  
w tym dotacja z funduszu 
leśnego – 58 500 PLN
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powierzchniach (5 zlokalizowanych na terenie grądu i 5 na terenie boru) mrówki 
były odławiane za pomocą pułapek Barbera (na każdej powierzchni zainstalowano 
po 5 pułapek). Odłowione owady zostały wybrane z pułapek dwukrotnie – pod 
koniec sierpnia oraz pod koniec październiku. Po wyizolowaniu z pozyskanego ma-
teriału mrówek policzono je i określono przynależność gatunkową. Dodatkowo, na 
powierzchniach badawczych przeprowadzono także odłowy mrówek z roślinności 
niskiej (do 1 m wysokości), za pomocą czerpaka entomologicznego. Wszystkie ba-
dania terenowe były prowadzone od lipca do końca października. 

Naloty były wykonywane przy pomocy platformy bezzałogowej Versadro-
ne Versa X6 Research. Pomiary spektralne były prowadzone przy pomocy dwóch 
spektrometrów OceanOptics STS zamontowanych w jednej obudowie. Jeden  
z nich rejestrował promieniowanie w zakresie widzialnym, drugi w zakresie bliskiej 
podczerwieni. W trakcie przygotowań projektu wyselekcjonowane zostały cztery 
teledetekcyjne wskaźniki stanu roślinności, które były wyliczane dla badanych 
powierzchni. Selekcja została dokonana w oparciu o powszechność zastosowania, 
trudność w pozyskaniu danych spektralnych oraz stopień korelacji ze wskaźnikiem 
LAI. Pierwszym ze wskaźników jest Normalized Difference Vegetation Index (NDVI), 
bazujący na prostej zależności dwóch długości fali. Ze względu na szybką saturację 
wskaźnika NDVI w przypadku wielopoziomowej roślinności oraz niskiej korelacji 
z LAI zaproponowany został wskaźnik Renormalized Difference Vegetation Index 
(RDVI), mający linearyzować zależność od zmiennych biofizycznych. Kolejnym za-
stosowanym wskaźnikiem jest Modified Simple Ratio (MSR), który bazuje na prostej 
zależności spektralnej, ale poprawia zależność od cech biofizycznych. Najbardziej 
rozwiniętym z zastosowanych wskaźników jest Modified Chlorophyll Absorption Ra-
tio Index [DGG+92] zmodyfikowany przez Houbdane [HMP+04] do postaci MCA-
RI2, uwzględniający takie czynniki, jak zawartość chlorofilu, strukturę komórek oraz 
współczynnik korekcji glebowej. 

W celu podsumowania uzyskanych wyników zestawiono dane z pomiarów wy-
konanych podczas nalotów dronem oraz dane dotyczące występowania mrówek 
na badanych powierzchniach. Wykonano szereg korelacji rangowych ρ Spearmana.

Wartości wskaźników zmierzone w czasie badań odpowiadają zakresowi cha-
rakterystycznemu dla zbiorowisk leśnych strefy umiarkowanej. Średnia wartość dla 
wszystkich punktów pomiarowych wynosząca 0,548 +/- 0,042 wskazuje na siedliska 
o dobrej kondycji, obejmujące zbiorowiska liściaste oraz iglaste. W przypadku boru 
średnia wartość wskaźnika NDVI dla wszystkich punktów wyniosła 0,466 +/- 0,024,  
co jest wartością charakterystyczną dla zbiorowisk iglastych. Średnia wartość NDVI 
dla grądu wyniosła 0,589 +/- 0,028, więc była wyższa niż dla boru i mieściła się 
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w obszarze charakterystycznych wartości dla zbiorowisk liściastych w dobrej kon-
dycji. Ze względu na naturalne różnice w mierzonych wartościach wskaźnika NDVI 
dla grądu i boru analiza kondycji roślinności była przeprowadzona tylko w ramach 
określonych siedlisk. Z tego też względu wykonana analiza skupiała się na porówny-
waniu zmienności wewnątrz badanych grup – oddzielnie dla boru oraz oddzielnie 
dla grądu.

Ryc. 1. Bezzałogowa platforma latająca, przy pomocy której wykonywane były zdjęcia spektralne 
(Fot. L. Krzysztofiak)

Grąd

Liczba gniazd mrówek. Odnotowano bliską istotności statystycznej korelację pomię-
dzy wartością współczynnika MCARI2n, a liczbą gniazd mrówek z gatunku Lasius 
platythorax. Korelacja ta była dodatnia, co oznacza, że wraz ze wzrostem liczby 
gniazd tego gatunku na badanej powierzchni odnotowywano wzrost wskaźnika 
MCARI2n. Siła odnotowanego związku była umiarkowanie duża. Siła związku liczby 
gniazd L. platythorax z pozostałymi trzema wskaźnika była nieco słabsza, przez co 
nie był on nawet bliski istotności statystycznej. Pozostałe związki także nie były 
istotne statystycznie.
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Liczba mrówek furażujących. Odnotowano istotną statystycznie korelację pomię-
dzy liczbą złapanych rudych mrówek leśnych (Formica polyctena lub Formica rufa),  
a wartościami współczynnika NDVIn, RDVn i MSRn. Wszystkie te korelacje były do-
datnie, czyli obserwowano wyższe wskaźniki wraz ze wzrostem liczby furażujących 
mrówek odnotowanych na badanym terenie. Charakteryzowały się one dużą siłą 
związku. Związek między liczbą mrówek z tych gatunków, a wskaźnikiem MCARI2n 
był umiarkowanie silny i nie osiągał poziomu nawet bliskiego istotności statystycz-
nej. Pozostałe związki także nie były istotne statystycznie.

Pułapki Barbera oraz liczba gniazd mrówek kopcowych. Odnotowano istotną staty-
stycznie korelację pomiędzy liczbą odnotowanych kopców mrówek, a wartościami 
wszystkich czterech analizowanych współczynników. Wszystkie te korelacje były do-
datnie, czyli odnotowywano wyższe wskaźniki wraz ze wzrostem liczby znalezionych 
gniazd. Charakteryzowały się one dużą siłą związku. Pozostałe badane związki nie 
były istotne statystycznie. Sprawdzono, czy na powierzchniach, gdzie odnotowano 
choć jedno gniazdo mrówek kopcowych, wartości wskaźników zdrowotności drze-
wostanu były wyższe od powierzchni, gdzie nie stwierdzono żadnego kopca mró-
wek. Wykonano serię testów U Manna-Whitney’a, które potwierdziły tą różnicę (od-
powiednio: NDVIn: Z=-2,57; p=0,010; RDVIn: Z=-2,46; p=0,014; MSRn: Z=-2,57; 
p=0,010; MCARI2n: Z=2,34; p=0,025). 

Bór

Liczba gniazd mrówek. Odnotowano istotne statystycznie korelacje pomiędzy war-
tościami wszystkich czterech współczynników zdrowotności drzewostanu a liczbą 
gniazd mrówek z gatunku Myrmica ruginodis oraz sumaryczną liczbą odnotowa-
nych gniazd. Korelacje te były ujemne, co oznacza, że wraz ze wzrostem liczby 
gniazd na badanej powierzchni odnotowywano spadek badanych wskaźników 
zdrowotności. Siła tych korelacji była duża. Odnotowano także bliskie istotności 
statystycznej korelacji pomiędzy wartościami wszystkich czterech współczynników  
a liczbą gniazd mrówek z gatunku Lasius platythorax. Korelacje te także były ujem-
ne i charakteryzowały się dużą siłą. Dodatkowo, odnotowano związki godne uwa-
gi pomiędzy liczbą gatunków mrówek z odnotowanymi gniazdami a wskaźnikami 
NDVIn i MSRn. Choć nie były one istotne statystycznie, ich siła była umiarkowana. 
Warto więc obserwować te związki w kolejnych badaniach. Pozostałe, niewymienio-
ne związki nie były istotne statystycznie.

518



Wigierski Park Narodowy

Liczba mrówek furażujących. Nie odnotowano żadnych związków istotnych, czy 
nawet bliskich istotności statystycznej, pomiędzy liczbą mrówek furażujących,  
a wskaźnikami zdrowotności drzewostanu.

Pułapki Barbera oraz liczba gniazd mrówek kopcowych. Odnotowano istotną sta-
tystycznie korelację pomiędzy liczbą odnotowanych kopców mrówek, a wartością 
współczynnika MCARI2n. Korelacja ta była dodatnia, czyli obserwowano wyższą 
wartość wskaźnika wraz ze wzrostem liczby odnotowanych gniazd. Siła odnoto-
wanego związku była duża. Nieco słabsze, ale wciąż silne, bliskie istotności staty-
stycznej korelacje odnotowano pomiędzy wartością wskaźników NDVIn i MSRn,  
a liczbą odnotowanych gniazd mrówek kopcowych. Pozostałe, niewymienione po-
wyżej związki nie były istotne statystycznie.

W celu sprawdzenia związku pomiędzy występowaniem gniazd mrówek kop-
cowych, a wartościami wskaźników zdrowotności drzewostanu wykonano serię te-
stów U Manna-Whitney’a. Testy te potwierdziły różnicę w zakresie współczynnika 
MCARi2n (MCARI2n: Z=2,32; p=0,021), a także w zakresie NDVIn i MSRn (w obu 
przypadkach Z=-1,70; p=0,090). Różnica w przypadku RDVIn nie była nawet bliska 
istotności statystycznej (Z=-1,23; p=0,217).

Uzyskane wyniki badań pozwoliły na:

– stwierdzenie występowania 6 gatunków mrówek, których gniazda znajdo-
wały się bezpośrednio na powierzchniach badawczych – zarówno w borze, 
jak i w grądzie odnotowano Myrmica ruginodis, Myrmica rubra, Lasius pla-
tythorax oraz Camponotus herculeanus; dodatkowo, w samym borze odno-
towano pojedyncze gniazdo Myrmica lobicornis oraz nietypowe, ziemne 
gniazda Formica polyctena;

– stwierdzenie, że w obu badanych siedliskach zdecydowanym dominantem 
były mrówki z gatunku Myrmica ruginodis;

– stwierdzenie, na terenie boru w południowej części Wigierskiego Parku 
Narodowego, rzadko spotykanego (jedno stanowisko w 2001 r.) gatunku 
Myrmica lobicornis;

– stwierdzenie, że liczba mrówek penetrujących powierzchnie badawcze oraz 
ich zróżnicowanie gatunkowe były większe na powierzchniach w grądzie 
niż w borze; 

– stwierdzenie w pułapkach Barbera gatunków niespotkanych podczas ba-
dań terenowych, w szczególności warto podkreślić obecność Stenamma 
debile, mrówki o skrytym trybie życia;
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– stwierdzenie, że punkty pomiarowe znajdujące sie na terenie gradu cha-
rakteryzowały się istotnie wyższymi wartościami badanych wskaźników 
roślinnych (+25% dla NDVI, +37% RDVI, +44% dla MSR i +50% dla 
MCARI2) w porównaniu z borem (odpowiada to charakterystyce siedlisk 
i w zasadniczej części jest spowodowane przez różnice pomiędzy krzywą 
odbicia spektralnego drzew liściastych i iglastych, będącą następstwem 
innej zawartości chlorofilu oraz innej struktury fizycznej tkanki);

– porównanie różnych teledetekcyjnych wskaźników stanu roślinności, któ-
re wykazało nieznaczne różnice pomiędzy nimi, co sugeruje, że wniosko-
wanie statystyczne dotyczące zdrowotności drzewostanu i myrmekofauny  
z takim samym skutkiem może być prowadzone dla najprostszego wskaź-
nika jakim jest NDVI, jak i dla najbardziej złożonego jakim jest MCARI2;

– zweryfikowanie założeń metody pomiarowej, dostarczenie wstępnych 
danych na temat związku teledetekcyjnych wskaźników stanu roślinności  
z myrmekofauną zbiorowisk leśnych. 

PUBLIKACJE PREZENTUJĄCE WYNIKI PROJEKTU

Chiliński M. T., Czajkowska K., Krzysztofiak L., Mazurkiewicz P. J. 2018. Application of 
remote sensing indices in determining the interrelation between condition of tree 
stands and myrmecofauna in forests of Wigry National Park. Steciana, Vol. 22(3): 
115–121.
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Badanie zachowań i dyspersji polęgowej 
młodocianych bielików za pomocą lokalizatorów 
GPS/GSM w Wigierskim Parku Narodowym
Dariusz Anderwald – Komitet Ochrony Orłów, Leśny Zakład Doświadczalny 

w Rogowie, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Stefan Lewandowski – Komitet Ochrony Orłów
Paweł Mirski – Komitet Ochrony Orłów, Instytut Biologii, Uniwersytet  

w Białymstoku
Piotr Pieczyński – Wigierski Park Narodowy
Dorota Zawadzka – Komitet Ochrony Orłów, Instytut Nauk Leśnych Filia  

w Tomaszowie Mazowieckim, Uniwersytet Łódzki

OPIS PROJEKTU

Celem badań była obserwacja i opisanie behawioru przestrzenne-
go młodych bielików w okresie usamodzielniania się, a w szczegól-
ności odpowiedź na pytania: 

•	 jak długo i w jakim stopniu młode bieliki korzystają  
z drzewostanów lęgowych? 

•	 kiedy następuje rozpad rodziny i opuszczenie teryto-
rium lęgowego rodziców? 

•	 gdzie młode bieliki spędzają okres usamodzielniania 
się, jak daleko zapuszczają się w eksploracji? 

•	 czy w kolejnych sezonach eksplorowany obszar zwięk-
sza się, czy zawęża?

•	 czy młodociane ptaki wracają w pobliże miejsca uro-
dzenia? 

•	 czy są miejsca i siedliska szczególnie ważne w okresie 
usamodzielniania się ptaków? 

•	 jaki jest poziom śmiertelności młodych ptaków i jakie 
są jej przyczyny?

Badania prowadzono w Wigierskim Parku Narodowym 
(54°01'N 23°05'E), położonym na styku Pojezierza Wschodnio-
suwalskiego i Równiny Augustowskiej w północno-zachodniej 
części Puszczy Augustowskiej, w woj. podlaskim. Powierzchnia 
parku wynosi 150,85 km2, z czego lasy pokrywają 62% po-
wierzchni, wody 19%, tereny niezalesione 19%. Na terenie par-

Temat projektu
Badanie zachowań i dyspersji 
polęgowej młodocianych 
bielików za pomocą 
lokalizatorów GPS/GSM  
w Wigierskim Parku 
Narodowym

Słowa kluczowe
telemetria, Haliaeetus albicilla, 
dyspersja, ochrona strefowa

Termin realizacji
2017–2018

Koszt ogółem
51 500 PLN,  
w tym dotacja z funduszu 
leśnego – 51 500 PLN

Wigierski Park Narodowy
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ku leży ponad 40 jezior. Ok. 90% lustra wody zajmuje grupa jezior wigierskich  
z największym jeziorem Wigry. Jest to polodowcowe jezioro o powierzchni 2187 ha 
i maksymalnej głębokości 73 m, oraz długości linii brzegowej 72,2 km. Wszystkie 
3 rewiry bielika skupione są na otoczonym jeziorem całkowicie zalesionym pół-
wyspie Wysoki Węgieł, na obszarze nieudostępnianym dla turystyki i wypoczyn-
ku (objętym zakazem wstępu). Gniazda poszczególnych par są od siebie oddalone  
o 1,0–2,2 km.

W 2017 roku logery GPS GSM (40 gram, producent: Ecotone) zostały zamon-
towane na pisklętach z dwóch gniazd, oddalonych od siebie o niecałe 2 kilometry 
(Mirski i in. 2017). Gniazda zlokalizowane były na półwyspie Wysoki Węgieł, który 
dzieli jezioro Wigry na dwie części. W gnieździe przy południowej części zamonto-
wano logger na osobniku HALB02, a przy północnej części na osobnikach HALB03 
i HALB04. Kolejne dwa urządzenia zamontowano 13 czerwca 2018 roku na dużych 
pisklętach w gnieździe przy północnej stronie jeziora (HALB05, HALB06). Ptaki 
zostały również oznakowane kolorowymi i standardowymi obrączkami. Płeć bada-
nych osobników została oznaczona standardowymi metodami molekularnymi na 
podstawie DNA z piór pobranych w trakcie znakowania.

Interwał zbierania danych przez logery był sterowany za pomocą komend 
wysyłanych poprzez internetową aplikację producenta urządzeń. Dane zbierano  
w możliwie najczęstszym interwale (maksymalnie 1 punkt co pół godziny), dopaso-
wując interwał do bieżącego stanu naładowania logerów. Latem ładowanie panelu 
słonecznego jest dobre, ale jesienią maleje wraz ze skracaniem się dnia i zmianą 
kąta padania promieni słonecznych.

Wszystkie śledzone osobniki przeżyły w całym raportowanym okresie. Loka-
lizacje z czerwca i lipca pochodziły z gniazda lub bezpośredniej okolicy. Dopiero  
z początkiem sierpnia ptaki zaczęły opuszczać okolicę gniazda, dlatego wcześniej-
sze dane nie zostały uwzględnione w analizach. Okres uwzględniony w analizach 
wynosił 466 dni w przypadku ptaków HALB02, HALB03, HALB04 oraz 105 dni  
w przypadku ptaków HALB05 i HALB06. 

Dane zostały zdeponowane i zanalizowane w oprogramowaniu ArcGIS 10.3. 
Wielkość areałów osobniczych została obliczona metodą minimalnych poligonów wy-
pukłych dla 95-ego percentyla z wykorzystaniem wtyczki ArcMET 10.3.1. (Wall 2014). 

Udział siedlisk użytkowanych przez bieliki obliczono przecinając warstwy z lo-
kalizacjami ptaków i wektorowymi warstwami wektorowymi lasów i wód powierzch-
niowych, dodając do tych ostatnich bufor 30 metrów, uwzględniający czatowanie 
bielików na drzewach nad skrajem jeziora. Za moment opuszczenia gniazda przez 
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Ryc. 1.  
Montaż logerów  
na dużych pisklętach  
w Wigierskim Parku 
Narodowym  
(Fot. P. Pieczyński)

Ryc. 2.  
Młode bieliki w gnieździe  
po założeniu logerów  
(Fot. D. Anderwald)

Wigierski Park Narodowy
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pisklaki przyjęto pierwszy dzień, gdy dystans zarejestrowanych lokalizacji od gniaz-
da wynosił przynajmniej 50 metrów i powielał się w kolejnych dniach. Za moment 
opuszczenia rewiru rodziców przyjęto przemieszczenie ptaka, który w ciągu kolej-
nych 7 dni nie wrócił w pobliże gniazda. 

W okresie postpisklęcym młode bieliki przez dłuższy czas przebywały w re-
wirach swoich rodziców. Zasięg areałów osobniczych wskazuje, że areały osobnicze 
juwenalnych osobników z gniazda nad północną częścią jeziora Wigry (HALB03-06)  
prawie nie pokrywa się z areałem osobnika z gniazda nad południową częścią je-
ziora Wigry, mimo że gniazda te są zlokalizowane względem siebie o mniej niż  
2 kilometry, a ptaki jeszcze w sierpniu oddalały się na większy dystans. Terytoria-
lizm wśród juwenalnych osobników szczególnie dobrze widać na wschodnim krańcu 
półwyspu Wysoki Węgieł, gdzie lokalizacje GPS osobników z dwóch różnych gniazd 
nigdy nie pokrywają się przestrzennie, mimo, że czasem dzieli je odległość jedynie 
100 metrów. Rewiry rodzeństw z 2017 i 2018 roku na północy tego półwyspu 
nakładają się w przeważającej mierze. Juwenalne bieliki różniły się ilością czasu spę-
dzanego w otoczeniu gniazda. Nawet dobrze lotne pisklęta jeszcze w sierpniu więk-
szość czasu spędzają w bezpośredniej okolicy gniazda. Z wyjątkiem jednego ptaka, 
który opuścił rewir wcześnie, reszta ptaków spędzała istotną część (>30%) czasu  
w otoczeniu gniazda aż do początku października. Ptak, który opuścił rewir rodzi-
ców dopiero w marcu, przebywał w strefie wokół gniazda jeszcze na początku lute-
go. Przebieg dyspersji młodych bielików z Wigierskiego Parku Narodowego był bar-
dzo zmienny (Tab. 1). Osobniki, które wykluły się w 2017 roku, przebywały dłużej  
w rewirach rodziców niż ptaki wyklute w 2018 roku. Data i kierunek dyspersji ro-
dzeństwa HALB03 i HALB04 były bardzo zsynchronizowane, choć dokładne godzi-
ny i przebieg trasy wskazują, że ptaki nie opuściły rewiru rodziców razem. Większość 
bielików opuściła rewir rodziców jesienią (we wrześniu i październiku), ale jeden  
z osobników spędził w nim całą jesień i zimę, a opuścił go dopiero na przełomie 
zimy i wiosny. Cztery z pięciu śledzonych ptaków nie oddaliły się znacząco podczas 
swojej pierwszej jesieni i zimy, poruszając się krótkimi „skokami”, zmieniając od cza-
su do czasu żerowiska. Dyspersja przebiegała dynamicznie głównie przez pierwsze 
dni po opuszczeniu rewiru rodziców. Różnice w odległości od gniazda po 10 i 30 
dniach niewiele się różniły. Tylko jeden z ptaków od samego początku podjął da-
lekie i kierunkowe przemieszczenie, pokonując w ciągu ośmiu dni trasę o długości 
prawie 900 kilometrów (przez Białoruś i Ukrainę), żeby dotrzeć do Węgier do Parku 
Narodowego Hortobagy i nad jezioro Cisa. Ptak ten wrócił jednak w kwietniu (inną 
drogą przez Beskid Niski), aby kolejne miesiące spędzić w Północno-Wschodniej 
Polsce, na Litwie i obwodzie Kaliningradzkim. 
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Ryc. 3. Trasy przemieszczeń młodych bielików z Wigierskiego Parku Narodowego w okresie od 
1.08.2017 do 14.11.2018 r.

Tabela. 1. Data, kierunek i odległość dyspersji pięciu juwenalnych bielików z Wigierskiego Parku 
Narodowego

Osobnik
Data opuszczenia 
rewiru

Kierunek 
dyspersji

Odległość od gniazda (km)

po 10 dniach po 30 dniach maksymalna

HALB02 2018–03–12 W 173 172 221

HALB03 2017–10–30 S 95 98 2128

HALB04 2017–10–30 SSE 723 730 754

HALB05 2018–09–02 SE 168 173 189

HALB06 2018–10–06 NW 75 102 131

Zaskakująco dalekie przemieszczenie podjął wiosną, w drugim roku życia bie-
lik HALB03, który w końcu kwietnia wyruszył z Podlasia, przez Białoruś, kraje bał-
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tyckie, zachodnią Rosję, aż nad Morze Peczorskie. Cała trasa wędrówki liczyła około 
3300 km i trwała 35 dni, w tym 11 dni trwał postój w słynnym rezerwacie Dar-
wina nad zbiornikiem Rybińsk. Odległość przemieszczenia od gniazda wyniosła aż  
2128 km i jest to najdalsze, udokumentowane przemieszczenie tego gatunku spo-
śród wszystkich bielików znakowanych w Polsce (Mizera T., inf. ustna). Bielik ten 
spędził tam całe lato, aby dopiero z początkiem października rozpocząć wędrówkę 
powrotną i po miesiącu zatrzymać się w okolicy Mińska na Białorusi.

PUBLIKACJE PREZENTUJĄCE WYNIKI PROJEKTU

Mirski P., Anderwald D., Lewandowski S., Pieczyński P., Zawadzka D. 2017. Przemieszcze-
nia juwenalnych bielików z Wigierskiego Parku Narodowego po opuszczeniu gniazd. 
Studia i materiały CEPL w Rogowie, R. 19, 53(4), 56–66.

Mirski P., Anderwald D., Pieczyński P., Zawadzka D. 2018. Przemieszczenia juwenalnych 
bielików z Wigierskiego Parku Narodowego po opuszczeniu gniazd. Studia i mate-
riały CEPL w Rogowie, R. 20, 54 (4), 134–144.
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Drzewa centrami różnorodności biologicznej 
organizmów zarodnikowych w lasach – studium 
porównawcze na przykładzie Wigierskiego Parku 
Narodowego
Wiesław Fałtynowicz – Wydział Nauk Biologicznych, Uniwersytet 

Wrocławski
Marek Halama – Muzeum Przyrodnicze, Uniwersytet Wrocławski
Agnieszka Kowalewska – Trójmiejski Park Krajobrazowy, Gdańsk
Monika Staniaszek-Kik – Katedra Geobotaniki i Ekologii, Uniwersytet 

Łódzki
Hanna Fałtynowicz – Zakład Chemii i Technologii Paliw, Politechnika 

Wrocławska
Katarzyna Patejuk – Zakład Fitopatologii i Mykologii, Uniwersytet 

Przyrodniczy we Wrocławiu
Amelia Piegdoń – Uczelnia Państwowa im. Jana Grodka w Sanoku
Joanna Lenarczyk – Zakład Fykologii, Instytut Botaniki Polskiej Akademii 

Nauk w Krakowie
Bartosz Pencakowski – Zakład Biotechnologii Farmaceutycznej, 

Uniwersytet Medyczny we Wrocławiui

OPIS PROJEKTU

Celem badań było: 

– rozpoznanie zróżnicowania wątrobowców, mchów, po-
rostów, grzybów makroskopijnych i mikroskopijnych 
oraz glonów, rosnących na pniach dębu szypułkowe-
go Quercus robur, topoli osiki Populus tremula, klonu 
zwyczajnego Acer platanoides oraz świerka pospolitego 
Picea abies, ważnych biocenotycznie oraz gospodarczo 
drzew w polskich lasach; 

– określenie miejsc występowania poszczególnych ga-
tunków epifitów na pniach i próba wyjaśnienia przy-
czyn takiej dystrybucji; 

– uzupełnienie wiedzy o ekologii epifitów. 

Punktem wyjścia do przygotowania i realizacji projektu była 
hipoteza, że drzewa stanowią centra różnorodności biologicznej 
organizmów zarodnikowych w zbiorowiskach leśnych, podobnie 
jak to udowadniano do tej pory w tropikach. Na pniach, konarach 

Temat projektu
Drzewa centrami różnorodności 
biologicznej organizmów 
zarodnikowych w lasach  
– studium porównawcze na 
przykładzie Wigierskiego Parku 
Narodowego

Słowa kluczowe
dęby, osiki, klony, porosty, 
mszaki, glony, grzyby, Wigierski 
Park Narodowy

Termin realizacji
2017–2018 r.

Koszt ogółem
300 000 PLN,  
w tym dotacja z funduszu 
leśnego – 300 000 PLN

Wigierski Park Narodowy
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i gałęziach drzew rosną rozmaite gatunki z różnych grup taksonomicznych: mchy, wą-
trobowce, porosty, grzyby makroskopijne i mikroskopijne, glony oraz śluzowce. 

Badania prowadzono na obszarze Wigierskiego Parku Narodowego, w domi-
nującym na tym terenie zbiorowisku grądu subkontynentalnego Tilio-Carpinetum. 
Do badań wybrano drzewa rosnące w tym zbiorowisku, z wyjątkiem dębu, któ-
ry rośnie licznie również na siedliskach borowych. Organizmy zarodnikowe na dę-
bach badano w 2017 r.; losowo wybrano 60 okazów dębów, po 30 w grądzie oraz  
w subkontynentalnym borze mieszanym Serratulo-Pinetum. W 2018 r. badano epi-
fity 60 okazów topoli osiki.

Materiał zbierano metodami alpinistycznymi, zarówno z pni, jak i z konarów 
oraz z gałęzi. Na każdym drzewie wyróżniano strefy, których liczba zależała od wyso-
kości drzewa oraz od możliwości jego bezpiecznej eksploracji. Pierwsza strefa sięga-
ła od poziomu gruntu do wysokości 2 m na pniu, a każda następna miała wysokość  
4 m. Na każdym z drzew, w odniesieniu do wyznaczonych stref wysokościowych  
i zajmowanego mikrosiedliska (pień, konary, gałęzie), wykonywano spisy gatunków 
wraz z oceną ich udziału ilościowego. Okazy porostów, mszaków oraz grzybów 
makroskopijnych niemożliwe do oznaczenia w warunkach terenowych zbierano  
w ilościach minimalnych, niezbędnych do oznaczenia w laboratoriach. Jednocześnie 
prowadzona była dokumentacja fotograficzna okazów oraz prac terenowych. 

Dęby. Na dębach udokumentowano występowanie 295 taksonów, w tym 97 
porostów, 103 grzybów makroskopijnych, 49 grzybów mikroskopijnych oraz 46 
mchów i wątrobowców. Wykazano, że najwięcej gatunków porostów rośnie w gór-
nych partiach drzew. Prawie 50% taksonów nie występowało w pierwszej strefie 
(do wysokości 2 m), a około 25% stwierdzono tylko powyżej 6 metrów. Najbogat-
sze w tę grupę okazały się gałęzie. Prawdopodobnie wynika to z faktu większej 
żyzności kory w koronach, które wyłapują i akumulują liczne związki chemiczne 
zawarte w powietrzu. Największe zróżnicowanie porostów stwierdzono na dębach 
rosnących w grądzie; drzewa w borach były znacznie uboższe. Aż 11 gatunków oka-
zało się nowych dla lichenobioty Wigierskiego Parku Narodowego. 

Na dębach odnotowano ponad 100 taksonów grzybów makroskopijnych,  
z czego 85 określono do gatunku lub niższej rangą jednostki taksonomicznej. Po-
twierdza to duże znaczenie dębów w kształtowaniu nisz ekologicznych dla wielu 
przedstawicieli macromycetes, w tym także gatunków bardzo rzadkich i zagro-
żonych w Europie. Większość towarzyszących dębom grzybów makroskopijnych 
stanowiły saprotrofy (>83%). Udział patogenów był prawie pięciokrotnie niższy. 
Największe bogactwo macromycetes stwierdzono w trzeciej strefie wysokościowej, 
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gdzie zanotowano ponad 50 gatunków. Biorąc pod uwagę architekturę drzew, de-
cydującą rolę w generowaniu różnorodności grzybów makroskopijnych kształtowa-
ły konary i gałęzie, na których stwierdzono po 48 gatunków. Pnie dębów były pod 
tym względem przeszło dwukrotnie bardziej ubogie. Mykobiotę dębów w borze  
i w grądzie cechowało wyraźne zróżnicowanie taksonomiczne. Jedynie 22 gatunki 
(26%) to grzyby wspólne dla obu typów zbiorowisk. W porównaniu do borów, grą-
dy cechowały się o 18% wyższym stopniem zróżnicowania gatunkowego.

Spośród grzybów mikroskopijnych głównymi gatunkami towarzyszącymi dę-
bom były saprotrofy. Udział zarodników grzybów potencjalnie fitopatogenicznych 
w koronach dębów w Parku jest niewielki, a presja z ich strony na drzewa nieznacz-
na. W związku z tym na dębach nie zaobserwowano objawów zamierania ani od-
działywana chorobotwórczych grzybów na fyllosferę. Stwierdzono, że wokół dębów 
rosnących na siedlisku grądowym występuje większe bogactwo gatunkowe oraz 
wyższe stężenie zarodników grzybów w powietrzu w porównaniu do boru. 

Stwierdzono występowanie (42 gatunków mchów i 4 wątrobowców). Najwięk-
sze bogactwo odnotowano na pniach (41 gatunków). Znacznie uboższe były konary 
(28) i gałęzie (21). Brioflorę dębów w borze i w grądzie cechuje duże podobieństwo. 
Wśród mszaków na dębach stwierdzono 12 gatunków prawnie chronionych, 4 za-
grożone wymarciem w Polsce oraz 4 gatunki reliktowe dla lasów puszczańskich 
na niżu. Dwa taksony są nowe dla flory mchów Parku. Największym bogactwem 
gatunkowym mszaków cechuje się strefa pierwsza, najniższa, w której na pniach 
stwierdzono aż 35 gatunków. Strefa ta ma charakter przejściowy między siedliskiem 
naziemnym, a typowo nadrzewnym. Bliskość gleby wpływa na poprawę warunków 
wilgotnościowych, a szyja korzeniowa jest miejscem odkładania się znacznych ilo-
ści cząsteczek gleby i humusu, co ułatwia zasiedlanie mszakom naziemnym. Wraz  
z wysokością drzewa notujemy spadek liczby gatunków porastających pień. 

Osiki. Na osikach znaleziono 307 taksonów: 95 porostów, 100 grzybów ma-
kroskopijnych, 60 grzybów mikroskopijnych, 49 mchów, 8 wątrobowców i 5 glo-
nów. Udokumentowano 28 gatunków objętych ochroną prawną (12 porostów i 16 
mszaków), oraz 29 gatunków z czerwonych list (12 porosty, 11 grzyby makroskopij-
ne i 6 mchy i wątrobowce). Znaleziono 4 gatunki grzybów makroskopijnych nowe 
dla Polski. Analizy genetyczne wskazują na obecność w zebranym materiale kilku 
gatunków tej grupy, które są nowe dla nauki. Aż 18 gatunków okazało się nowymi 
dla Parku (3 porosty, 12 grzybów makroskopijnych oraz 3 mchy). 

Wykazano zależność występowania większości gatunków porostów od wyso-
kości na pniu i od poszczególnych elementów architektury drzewa (konarów i gałę-
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zi). Najbogatsze są górne części drzewa, 66% taksonów nie występowało w pierw-
szej strefie (do wys. 2 m), a prawie połowa rosła tylko powyżej 6 m. Najbogatsze  
w gatunki są gałęzie i konary. 

W przypadku grzybów makroskopijnych, uzyskane dane dostarczają nowych 
informacji na temat preferencji siedliskowo-ekologicznych określonych gatunków. 
Liczba zidentyfikowanych dotychczas grzybów na osikach obejmuje ok. 10% 
wszystkich znanych z Parku przedstawicieli macromycetes. Wskazuje to na istotne 
znaczenie tych drzew w kształtowaniu zróżnicowania taksonomicznego mikobioty 
tego obszaru. Większość towarzyszących osikom grzybów makroskopijnych stano-
wiły saprotrofy (>88%). Udział patogenów był przeszło dziesięciokrotnie niższy. 
Największe bogactwo macromycetes stwierdzono w czwartej i piątej strefie wyso-
kościowej, gdzie zanotowano ponad 35 gatunków. Biorąc pod uwagę architekturę 
drzew, decydującą rolę w generowaniu różnorodności grzybów makroskopijnych 
kształtowały gałęzie, na których stwierdzono blisko 50 gatunków. Z konarami było 
związanych ok. 25% mniej grzybów, zaś pnie dębów były pod tym względem po-
nad dwukrotnie bardziej ubogie. 

Rezultaty uzyskane w trakcie badań grzybów mikroskopijnych na osikach sta-
nowią cenne uzupełnienie wyników uzyskanych na dębach i pokazują, jak wielką 
rolę w budowaniu bioaerozolu mają warunki środowiska. W porównaniu do 2017 
roku, który odznaczał się chłodnym i mokrym latem, średnia liczba jednostek two-
rzących kolonie w 2018 r. (cieplejszym i bardziej suchym) była 3 razy większa, a licz-
ba wyizolowanych taksonów wzrosła o 20%. Ta różnica ilości opadów zaznaczona 
jest również w liczebności gatunków sucho- i wilgociolubnych, z czego najlepszym 
przykładem jest patogen – Botrytis cinerea, którego średnia liczebność w 2018 r. 
była o połowę mniejsza. Gatunek ten szczególnie dobrze rozwija się w warunkach 
zwiększonej wilgotności, doprowadzając do nekroz owoców, liści i kwiatów roślin 
(tzw. szara pleśń). Wysoka temperatura powietrza prawdopodobnie wpłynęła rów-
nież na rozwój gatunków ciepłolubnych, takich jak Absidia glauca oraz Arthrinium 
arundis, odnalezionych w 2018 r. Bardzo interesującą obserwacją jest procentowe 
zmniejszanie się udziału grzybów rodzaju Penicillium wraz ze wzrostem wysoko-
ści. Rodzaj ten występuje powszechnie na liściach, nekrozach i martwym drewnie, 
jednak szczególną rolę przypisuje się mu w procesach glebotwórczych. Wraz ze 
wzrostem wysokości jego procentowy udział spada, a jego miejsce wypełniają ubi-
kwistyczne rodzaje Cladosporium spp. i Alternaria spp.

Na 60 okazach osik stwierdzono 57 gatunków mchów i wątrobowców, co sta-
nowi aż 20% całkowitej brioflory Parku. Wyniki badań epifitów na osikach poka-
zały, jak istotne dla bioróżnorodności mszaków są wyższe strefy drzew, najczęściej 
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Ryc. 1.  
Przygotowania alpinistyczne  
do eksploracji drzewa
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nieobjęte klasycznymi badaniami florystycznymi. Przykładowo, dane literaturowe 
wskazują, że Orthotrichum obtusifolium ma na terenie Parku tylko cztery stanowiska. 
Tymczasem stwierdzono go na 30 osikach. Warto zauważyć, że mech ten rośnie wy-
łącznie w strefach 2–7, czyli poza zasięgiem standardowych metod zbioru. Podobnie 
jest w przypadku innych gatunków tego rodzaju zbieranych w wyższych partiach 
drzew (O. pumilum, O. pallens i O. stramineum). Przeprowadzone badania wnoszą 
także nowe informacje o ekologii epifitów. Warto wspomnieć o dwóch zaobserwo-
wanych zjawiskach. Pierwsze, dotyczy stanowisk mchów z rodzaju Orthotrichum (rza-
dziej wątrobowców, np. Frullania dilatata), które znane są głównie z drzew samot-
nie stojących, poza zwartymi drzewostanami leśnymi. Tymczasem, są one obecne 
(z wysoką frekwencją) również w obrębie zwartych kompleksów leśnych, ale rosną 
tam wyłącznie w koronach drzew, mając tam bardziej sprzyjające warunki świetlne  
i niższą wilgotność powietrza. Kolejne zjawisko, obserwowane już w trakcie badań 
dębów, to występowanie niektórych mchów typowo epigeicznych w wyższych stre-
fach drzew (Calliergonella cuspidata, Eurhynchium angustirete, Plagiomnium cuspida-
tum i Hylocomium splendens), które notowano w strefach od 2 do 7. 

Konkludując, wyniki badań potwierdzają hipotezę, że drzewa są centrami róż-
norodności biologicznej organizmów zarodnikowych w lasach. Liczba gatunków na 
dębach i osikach w zbiorowiskach grądowych okazuje się być znacznie wyższa niż 
w runie tych lasów, gdzie dominują rośliny naczyniowe. Dotyczy to przede wszyst-
kim porostów i mszaków. Odnośnie grzybów makroskopijnych i mikroskopijnych 
brakuje danych porównawczych z tego terenu, ale na podstawie literatury można 
domniemywać, że ich bogactwo na drzewach jest równie duże i co najmniej dorów-
nuje zróżnicowaniu obserwowanemu na glebie i drewnie. Dęby oraz osiki okazują 
się być składnikiem lasów bardzo istotnym i ważnym dla zwiększania i zachowania 
różnorodności biologicznej. Ich rola biocenotyczna, jak również rola jako siedliska 
i podłoża dla setek gatunków z różnych grup taksonomicznych, do tej pory była 
zdecydowanie niedoceniana, co prowadziło do tego, że w gospodarce leśnej osikę 
traktowano jako chwast i szybko usuwano z drzewostanów. Wyniki przez nas uzy-
skane wskazują na konieczność zmiany tego poglądu. 

PUBLIKACJE PREZENTUJĄCE WYNIKI PROJEKTU

Fałtynowicz W., Kowalewska A., Fałtynowicz H., Piegdoń A., Patejuk K., Górski P., Hala-
ma M., Staniaszek-Kik M. 2018. Epiphytic lichens of Quercus Robur in Wigry National 
Park (Ne Poland). Steciana, Vol. 22(1): 9–17.
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Ryc. 2.  
Zebrany z drzewa materiał 
w znacznej części był 
opracowywany na bieżąco
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Temat projektu
Grzyby pasożytnicze 
występujące na wybranych 
gatunkach roślin inwazyjnych  
w Wigierskim Parku 
Narodowym

Słowa kluczowe
fitopatogeny, choroby roślin, 
rośliny inwazyjne, Wigierski Park 
Narodowy

Termin realizacji
2017–2018 r.

Koszt ogółem
92 439,82 PLN,  
w tym dotacja z funduszu 
leśnego – 92 439,82 PLN

Grzyby pasożytnicze występujące  
na wybranych gatunkach roślin inwazyjnych  
w Wigierskim Parku Narodowym
Wojciech Pusz, Katarzyna Patejuk, Agata Kaczmarek – Zakład 

Fitopatologii i Mykologii, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Anna Baturo-Cieśniewska – Pracownia Fitopatologii i Mykologii 

Molekularnej, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

OPIS PROJEKTU

Cel badań:

•	 określenie składu gatunkowego grzybów pasożytni-
czych na roślinach inwazyjnych w Wigierskim Parku 
Narodowym,

•	 ocena zdrowotności (kondycji) roślin inwazyjnych  
w Wigierskim Parku Narodowym,

•	 próba oceny stopnia udomowienia roślin inwazyjnych 
na podstawie mykobioty występującej na roślinach in-
wazyjnych na terenie Wigierskiego Parku Narodowego,

•	 próba stwierdzenia w jaki sposób proces chorobowy 
wpływa na podstawowe wartości biometryczne wy-
branych gatunków roślin inwazyjnych.

Badania prowadzono od maja do października, w miesięcz-
nych odstępach, na wybranych lokalizacjach na terenie Wigier-
skiego Parku Narodowego. Na stałej powierzchni badawczej 
obserwacjami objęto od 10 do 20 osobników danego gatunku 
lub powierzchnię około 10 m2, na której badany gatunek zajmo-
wał większą część płatu. Wyjątek stanowiły pojedyncze osobniki 
dębu czerwonego oraz rdestowca ostrokończystego. Badaniami 
zostały objęte następujące gatunki roślin inwazyjnych obcego 
pochodzenia: klon jesionolistny (Acer negundo), dąb czerwony 
(Quercus rubra), robinia akacjowa (Robinia pseudoacacia), cze-
remcha amerykańska (Prunus serotina), róża pomarszczona (Rosa 
rugosa), nawłoć kanadyjska (Solidago canadensis), winobluszcz 
pięciolistkowy (Parthenocisus quienqifolia), rdestowiec ostrokoń-
czysty (Reynoutria japonica) oraz niecierpek drobnokwiatowy 
(Impatiens parviflora).

Wigierski Park Narodowy
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Badania laboratoryjne w zależności od stwierdzonych objawów obejmowały:

– bezpośrednie pobranie zarodników z miejsc zmienionych chorobowo oraz 
ich obserwacja mikroskopowa (in situ);

– wykonanie wilgotnej kamery celem stymulacji wzrostu grzybni oraz jej 
zarodnikowania;

– analizę mykologiczną porażonych organów roślinnych.

W celu wyizolowania grzybów z porażonych organów zostało pobranych, pod-
czas każdego wyjazdu terenowego, od 2 do 10 roślin (w zależności od siedliska  
i gatunku rośliny) z wyraźnymi objawami porażenia. Z porażonych organów były 
wycinane fragmenty, które następnie zostały odkażone powierzchniowo w 0,5% 
roztworze podchlorynu sodu przez 10 sekund. Kolejnym etapem było wyłożenie 
około 0,5 cm fragmentów tkanki na szalki Petriego z zestaloną pożywką PDA (agar 
glukozowo-ziemniaczany). Wyrastające z łodyg kolonie grzybów były odszczepiane 
na skosy z pożywką PDA i oznaczane do gatunku na podstawie cech morfologicz-
nych oraz molekularnych.

Wykonano również analizę mykologiczną nasion A. negundo i I. parviflora. 
Uzyskane nasiona podzielono na dwie partie. Jedna z nich została wyłożona bez-
pośrednio na szalki Petriego z 2% zestaloną glukozowo-ziemniaczaną PDA. Pozo-
stałe nasiona przed wyłożeniem na pożywkę, zostały odkażone powierzchniowo 
1% roztworem podchlorynu sodu przez 30 sekund. Dzięki temu możliwa była izola-
cja grzybów zasiedlających wnętrze nasion. Wyrastające z nasion kolonie grzybów 
oznaczono do gatunku na podstawie cech morfologicznych oraz za pomocą technik 
molekularnych.

Dodatkowo przeprowadzono badania biometryczne populacji I. parviflora. Na 
każdym ze stanowisk badawczych określano zdrowotność 10 roślin (występowanie 
P. komarovii, procent porażonych liści, procent porażonej blaszki liściowej), a na-
stępnie mierzono wysokość rośliny, liczbę kwiatów i łuszczyn. Pomiary wykonywa-
no od maja do sierpnia. We wrześniu zaniechano pomiarów gdyż nie stwierdzono 
dalszego wzrostu roślin oraz stopnia porażenia. 

Spośród objętych badaniami gatunków roślin inwazyjnych obcego pochodze-
nia, na obszarze Wigierskiego Parku Narodowego objawy chorobowe stwierdzono 
na następujących gatunkach: klon jesionolistny (Acer negundo), czeremcha amery-
kańska (Prunus serotina), róża pomarszczona (Rosa rugosa), niecierpek drobnokwia-
towy (Impatiens parviflora), winobluszcz zaroślowy (Parthenocissus inserata), nawłoć 
kanadyjska (Solidago canadensis), dąb czerwony (Quercus rubra), rdestowiec ostro-
kończysty (Reynoutria japonica), robinia akacjowa (Robinia pseudoacacia). Najwięk-
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szą liczbą porażonych osobników charakteryzował się niecierpek drobnokwiatowy, 
klon jesionolistny oraz czeremcha amerykańska. 

W porównaniu do pierwszego roku badań (2017 r.) po raz pierwszy objawy 
chorobowe stwierdzono na dębie czerwonym, rdestowcu ostrokończystym (Ryc. 1)  
i robinii akacjowej, mimo tego, że w 2017 roku panowały diametralnie inne wa-
runki atmosferyczne (duża suma opadów) w porównaniu z 2018 rokiem (mniejsza 
suma opadów, duża liczba dni z temperaturą powyżej 300 C).

Ryc. 1. Objawy plamistości liści Reynoutria japonica 

Stwierdzono zależność pomiędzy stanowiskiem, wysokością rośliny, liczbą 
kwiatów i owoców niecierpka drobnokwiatowego, a jego porażeniem przez Puccinia 
komarowi – była to zależność wprost proporcjonalna (Ryc. 2). Wydaje się, że aby 
potwierdzić tę zależność konieczne jest zwiększenie liczby stanowisk badawczych 
z niecierpkiem drobnokwiatowym zlokalizowanych w różnych siedliskach, a także 
ocena zdrowotności rodzimego gatunku niecierpka I. noli-tangere. 

Wydaje się, że patogenami mogącymi wpływać ograniczająco na populacje 
roślin inwazyjnych są: Puccinia komarovii (na I. parviflora), Diplodina acerina (na A. 
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Ryc. 2.  
Rośliny Impatiens parviflora 
z objawami porażenia przez 
Puccinia komarovii 

Ryc. 3.  
Zamieranie pędów Acer 
negundo spowodowane przez 
grzyb Diplodina acerina

Wigierski Park Narodowy
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negundo) (Ryc. 3). oraz kompleks grzybów powodujących plamistości i  zamiera-
nie pędów P. serotina. Potwierdzenie tej tezy wymaga jednak kontynuacji badań  
w kolejnych latach.

Pozostałe gatunki roślin, na których podczas dwóch latach badań nie stwier-
dzono objawów chorobowych, należy nadal monitorować, gdyż nie wykluczone 
jest, że w kolejnych latach badań pojawią się nań grzyby patogeniczne (co zostało 
potwierdzone w przypadku trzech gatunków roślin).

PUBLIKACJE PREZENTUJĄCE WYNIKI PROJEKTU

Patejuk K., Pusz W. 2018. Występowanie Puccinia komarovii Tranzschel w wybranych lo-
kalizacjach Wigierskiego Parku Narodowego. Przegląd Przyrodniczy XXIX/1: 96–100.

Pusz W, Baturo-Ciesniewska A, Patejuk K., Zwijacz-Kozica T. 2019. Ocena zdrowotności 
liści rdestowca ostrokończystego (Reynoutria japonica Houtt.) w wybranych lokaliza-
cjach Tatrzańskiego Parku Narodowego i Wigierskiego Parku Narodowego. Progress 
in Plant Protection 59(1): 27–31.
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Czy lasy Wigierskiego Parku Narodowego  
są ostoją orzesznicy leszczynowej  
(Muscardinus avellanarius)?
Joanna Gruszczyńska, Grzegrzółka Beata – Szkoła Główna Gospodarstwa 

Wiejskiego w Warszawie
Wojciech Misiukiewicz – Wigierski Park Narodowy

OPIS PROJEKTU

Środowisko leśne Wigierskiego Parku Narodowego, z dużym 
udziałem leszczyny w podszycie, teoretycznie może być miej-
scem bytowania orzesznicy leszczynowej. Badania miały na celu 
wykazanie czy orzesznica leszczynowa (Muscardinus avellana-
rius) występuje w obszarze Parku.

W celu wykrycia obecności orzesznicy wyznaczone zostały 
powierzchnie, na których poszukiwano pogryzów na orzechach 
laskowych. Lasy Wigierskiego Parku Narodowego charakteryzu-
ją się dużym udziałem leszczyny Corylus avellana, a metoda ta 
daje dużą pewność wykrycia orzesznicy (Bright et al. 2006). Po-
gryzy poszukiwane były we wrześniu. Zgodnie z metodą Brighta 
i in. (1994, 2006) wyznaczone zostały półhektarowe obszary,  
w obrębie których losowo wybrano pięć powierzchni o wymia-
rach 5 × 5 m. Powierzchnie te przeszukiwane były przez 20 
minut. Założono, iż jeśli pogryz nie zostanie odnaleziony po 
przeszukaniu pięciu powierzchni, obecność orzesznicy w danym 
oddziale zostanie wykluczona. Na terenie WPN wyznaczonych 
zostało łącznie 30 powierzchni badawczych. 

Na terenie WPN rozmieszczono również zaprojektowane 
dla orzesznic tzw. tubki gniazdowe. Tubki gniazdowe to lekkie 
konstrukcje, w formie prostopadłościanu z wysuwaną podłogą 
zbudowaną z drewnianej sklejki (Bright et al. 2006). Wykorzy-
stano oryginalne konstrukcje typu nest tube oraz samodzielnie 
wykonane konstrukcje z zaimpregnowanego kartonu. W ob-
szarze każdego obrębu ochronnego WPN wyznaczone zostały 
po dwie powierzchnie z tubkami gniazdowymi. Na każdej po-
wierzchni rozmieszczono 40 szt. tubek, co w skali całego Par-
ku dało 20 powierzchni badawczych, na których rozlokowano 

Temat projektu
Czy lasy Wigierskiego Parku 
Narodowego są ostoją 
orzesznicy leszczynowej 
(Muscardinus avellanarius)?

Słowa kluczowe
orzesznica leszczynowa, 
Wigierski Park Narodowy

Termin realizacji
2018 r.

Koszt ogółem
49 875 PLN,  
w tym dotacja z funduszu 
leśnego – 49 875 PLN

Wigierski Park Narodowy
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łącznie 800 tubek gniazdowych. Jako powierzchnie badawcze wybierano obszary 
z wyjątkowo dużym udziałem leszczyny. Tuby rozwieszano na wysokości od 0,5 do 
1,8 m nad ziemią. Budki były kontrolowane co 2 tygodnie od maja do pierwszych 
dni października (Czapracka et al. 2010).

Ponadto przeprowadzono kontrolę budek lęgowych dla ptaków. Budki typu 
A i A1 rozwieszone są we wszystkich obwodach ochronnych Parku. Podczas kon-
troli budek poszukiwano gniazd orzesznicy, które wykorzystują tego typu kryjówki. 
Łącznie skontrolowano 510 budek lęgowych ptaków.

Tuby gniazdowe. Podczas kontroli zasiedlenia budek obecność orzesznicy 
leszczynowej wykryto na terenie Obwodu Ochronnego Powały, w oddziale 383 
h. Stwierdzono 3 kartonowe tubki gniazdowe, w których znajdowały się gniazda 
orzesznicy oraz zaobserwowano obecność jednego zwierzęcia. Spośród odnalezio-
nych gniazd, 2 gniazda miały budowę jednowarstwową i były one zbudowane  
z liści. Jedno gniazdo było dwuwarstwowe, z wyraźną warstwą zewnętrzną z liści  
i wewnętrzną z traw (Ryc. 1). Wszystkie gniazda były odnalezione w tubkach gniaz-
dowych rozwieszonych na wysokościach od 0,8 do 1,3 m od ziemi, co jest typowe 
dla tego gatunku (Vilhelmsen 1996, Juškaitis and Remeisis 2007, Čanády 2015). 

Ponadto na terenie Obwodu Ochronnego Lipowe, w oddziale 362 odnale-
ziono 2 gniazda w tubach wykonanych z polipropylenu kanalikowego. Warstwa 
wewnętrzna gniazd dwuwarstwowych składała się z traw, drobnych fragmentów 
liści leszczyny i brzozy, pojedynczo igieł. Tuby w których odnaleziono gniazda znaj-
dowały się na wysokości koło 1 m od ziemi. 

Powierzchnie pogryzowe. W celu wykrycia obecności orzesznicy wyznaczono 
na terenie parku 30 badawczych powierzchni pogryzowych. Jednak ze względu 
na wyjątkową suszę, która wystąpiła w sezonie wegetacyjnym roślin w 2018 roku, 
miał miejsce nieurodzaj nasienny leszczyny pospolitej (Coryllus avellana). Podczas 
poszukiwań pogryzów nie stwierdzono orzechów, które zostałyby uszkodzone przez 
orzesznicę. Badania na powierzchniach pogryzowych nie wykazały obecności tego 
gatunku w obszarze.

Budki lęgowe dla ptaków. Orzesznica leszczynowa jest gatunkiem chętnie za-
mieszkującym budki lęgowe dla ptaków (Jurczyszyn et al. 2016). W okresie letnim 
mogą one zajmować nawet do 40% wywieszonych budek (Ważna et al. 2012). Po-
szukiwanie gniazd w budkach lęgowych ptaków, oprócz pogryzów na orzechach la-
skowych, jest jednym z najskuteczniejszych sposobów wykrywania obecności orzesz-
nicy (Jurczyszyn 2004). Podczas prowadzenia badań w dniach 26.09–5.10.2018 r. 
skontrolowano łącznie 510 budek lęgowych dla ptaków.
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Ryc. 1. Gniazdo orzesznicy leszczynowej Muscardinus avellanarius zbudowane z liści i traw

Stwierdzono występowanie gniazd w następujących lokalizacjach:

– O.O. Krzywe, oddział 57sy – gniazdo letnie jednowarstwowe zbudowane  
z liści,

– O.O. Gawarzec, oddział 127g – gniazdo letnie dwuwarstwowe, z wyraźną 
warstwą zewnętrzną (z liści), i wewnętrzną (z innych materiałów niż liście),

– O.O. Gawarzec, oddział 132a – gniazdo jednowarstwowe z traw.

Miejsca, w których znaleziono gniazda, charakteryzują się dużym udziałem 
leszczyny w podszycie. Do budowy gniazd posłużyły materiały pochodzenia natu-
ralnego – liście drzew i krzewów. Liście były suche. Ponieważ orzesznice najchętniej 
wykorzystują w konstrukcji gniazd liście z gałęzi sąsiadujących z budowanym gniaz-
dem (Airapetjanc 1983), również w przypadku schronień odnalezionych na terenie 
WPN, jako budulec zwierzęta wykorzystały liście z pobliskich roślin drzewiastych. 
Do budowy wykorzystały też liście roślin rosnących w pobliżu (Bracewell 2009). 
Ogółem orzesznice leszczynowe wykorzystały w konstrukcji gniazda liście leszczyny, 
dębu, lipy, brzozy. Ponieważ dominującym gatunkiem w obszarze była leszczyna, 
stanowiła ona największy udział budulcowy (Wachtendorf 1951, Lozan 1970, Zayt-
seva 2006). Gniazdo znalezione na terenie O.O. Krzywe zostało wybudowane na 
gnieździe z mchu pozostawionym w skrzynce przez ptaki.
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Najliczniejszą liczbę gniazd orzesznicy wykryto w tubach gniazdowych roz-
wieszonych na powierzchniach badawczych na obszarze O.O. Powały. W tubach 
odnaleziono 3 gniazda oraz zaobserwowano 1 osobnika tego gatunku. 

Podsumowując, orzesznica leszczynowa (Muscardinus avellanarius) jest jedy-
nym przedstawicielem popielicowatych (Gliridae) występującym na terenie Wigier-
skiego Parku Narodowego. Niewielka liczba stwierdzeń (8 gniazd oraz 1 obserwa-
cja bezpośrednia gatunku) wskazuje, iż orzesznica nie jest na terenie Wigierskiego 
Parku Narodowego gatunkiem pospolitym. 
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Przyrodnicze i przestrzenne uwarunkowania 
występowania wydry (Lutra lutra) na terenie 
Wigierskiego Parku Narodowego – Etap I
Romanowski Jerzy – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego  

w Warszawie
Grzegrzółka Beata – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego  

w Warszawie
Wojciech Misiukiewicz – Wigierski Park Narodowy

OPIS PROJEKTU

Bogactwo wód parku (42 jeziora oraz 8 rzek) sprawia, iż ob-
szar Wigierski Park Narodowy jest miejscem bytowania wydry. 
Jest to jednak gatunek skryty, a informacji na temat obserwacji 
bezpośredniej gatunku w obszarze parku jest niewiele. W hi-
storii Wigierskiego Parku Narodowego nigdy nie prowadzono 
inwentaryzacji ani monitoringu wydry. Nie są znane przestrzen-
ne uwarunkowania występowania gatunku. Obszar Parku cha-
rakteryzuje się dużym zróżnicowaniem zbiorników wodnych, 
które zajmują 18% jego powierzchni. Występują tu wszystkie 
typy limnologiczne zbiorników wodnych, tzn. jeziora, jeziorka 
oraz zbiorniki dystroficzne (polichumusowe) – suchary. Nie jest 
znany stopień zasiedlenia sucharów przez wydrę. 

W Polsce, jak i w Europie, z powodu trudności metodolo-
gicznych brak jest dokładnych danych o liczebności wydry (Ro-
manowski i inni 2010, Romanowski i inni 2011). Z powodu trud-
ności obliczenia zagęszczenia gatunku, gromadzone mogą być 
jedynie dane potwierdzające obecność występowania wydry  
w obrębie badanego cieku bądź zbiornika wodnego. Określone 
jest to jako względna częstość występowania gatunku. Meto-
dyka badawcza dla określania względnej częstości występowa-
nia gatunku jest spójna ze standardową metodą (Macdonald  
i Mason 1994, Reuther i in. 2000), skutecznie wykorzystaną do 
badań nad wydrą w wielu krajach Europy, w tym w Polsce (Brze-
ziński i inni 1996, Romanowski 2006, Zając 2008, Romanowski 
i inni 2013).

Temat projektu
Przyrodnicze i przestrzenne 
uwarunkowania występowania 
wydry (Lutra lutra) na 
terenie Wigierskiego Parku 
Narodowego – Etap I

Słowa kluczowe
wydra, Wigierski Park 
Narodowy

Termin realizacji
2018 r.

Koszt ogółem
35 500 PLN,  
w tym dotacja z funduszu 
leśnego – 35 500 PLN

Wigierski Park Narodowy
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Badania terenowe prowadzone przy użyciu standardowej metody polegają 
na poszukiwaniu śladów obecności wydry (głównie odchodów, a także wyraźnych 
tropów, śladów żerowania, kopczyków) na odcinkach brzegu cieków i zbiorników 
wodnych o długości najczęściej do 600 m, zwanych punktami inwentaryzacyj-
nymi (Lenton i inni 1980). Poszukiwania najczęściej rozpoczyna się pod mostami  
i przerywa się je po znalezieniu śladów wydry, choć zalecane jest, aby dla opisu ele-
mentów środowiska penetrować minimum 200-metrowe odcinki brzegu. Ponieważ 
Jeziora Wigry i Białe są bardzo dużymi zbiornikami, nie były traktowane jako stałe 
punkty inwentaryzacyjne. Na Jeziorze Wigry wyznaczonych zostało 6 niezależnych 
punktów, na Jeziorze Białym 2. Ponadto badaniom podlegały wszystkie pozostałe 
40 jezior i wszystkie rzeki parku. Penetrowane były również brzegi rowów melio-
racyjnych. Dla każdego punktu inwentaryzacyjnego obserwacje były przeprowa-
dzone dwukrotnie w ciągu roku. W terenie pozycjonowane były punkty pozytywne  
i negatywne, w zależności od otrzymanego wyniku. Na terenie parku wyznaczono 
48 punktów inwentaryzacyjnych na jeziorach, 8 na rzekach, 3 na rowach meliora-
cyjnych, co dało łącznie 59 punktów inwentaryzacyjnych. Określony był też wpływ 
struktury środowiska na użytkowanie przestrzeni przez wydrę.

Dla określenia warunków środowiskowych, sprzyjających występowaniu wy-
dry, posłużono się elementami metodyki monitoringu gatunku, zaproponowaną  
w przewodniku metodycznym opracowanym pod redakcją Makomska-Juchiewicz 
M. 2015. Monitoring gatunków zwierząt. Przewodnik metodyczny. Część IV. Biblio-
teka Monitoringu Środowiska. GIOŚ, Warszawa. Badane charakterystyki środowiska 
zostały pogrupowane w 3 główne wskaźniki: „baza pokarmowa”, „udział siedli-
ska kluczowego dla gatunku”, „charakter strefy brzegowej”. Ponadto dla określe-
nia typów limnologicznych jezior i rzek oraz wykazania składu gatunkowego ryb, 
sięgnięto do „Operatu ochrony zasobów i różnorodności gatunkowej ryb i raków  
w Wigierskim Parku Narodowym” (Zdanowski 1999).

Wyniki prowadzonych dwukrotnie badań terenowych wykazały obecność wy-
dry w obszarze 39 punktów inwentaryzacyjnych. Wydra występowała na 22 jezio-
rach o typach limnologicznych: mezoeutroficznym, eutroficznym, stawowym oraz 
we wszystkich rzekach Parku. Jeziorami niezasiedlonymi przez wydrę były wszystkie 
jeziora dystroficzne, typu „suchar”. Wydrę stwierdzono również w obszarze trzech 
punktów inwentaryzacyjnych wyznaczonych na rowach melioracyjnych. 

Analizując układ przestrzenny rozmieszczenia gatunku w obszarze Parku, 
stwierdza się, iż wydra występuje na wszystkich możliwych do zasiedlenia terenach. 
Są to zarówno obszary ochrony ścisłej, jak i o znaczącej antropopresji, o brzegach 
wód z zabudową mieszkaniową, gospodarczą i letniskową. Obecność wydry stwier-

544



Wigierski Park Narodowy

dzana jest również w środowisku śródpolnym, z dala od zbiorników i głównych 
cieków wodnych. Rozmieszczenie gatunku jest równomierne na całym obszarze Wi-
gierskiego Parku Narodowego.

Analiza wyników wykazała, iż największy wpływ na występowanie wydry 
miały typ limnologiczny zbiorników oraz cieków wodnych i ściśle związana z tym 
liczebność gatunków ryb, które stanowią podstawowy, całoroczny pokarm wydry. 
W wodach Parku żyją 32 gatunki ryb oraz 2 gatunki raków. Występują one najlicz-
niej w grupie jezior o typach limnologicznych: mezoeutroficznym, eutroficznym, 
stawowym oraz we wszystkich rzekach parku. Jeziorami o najmniejszym zarybieniu 
są jeziora dystroficzne, typu suchar.

Oceniając dostępność bazy pokarmowej stwierdzono, iż średnia liczba gatun-
ków ryb, wystarczająca dla bytowania wydry w obszarze, jest najwyższa w jeziorach 
oraz rzekach. Najmniejszą różnorodność gatunkową ryb stwierdza się w sucharach. 
Tak więc skład gatunkowy i ilościowy ryb są podstawowymi czynnikami wpływają-
cymi na przestrzenne uwarunkowania występowania wydry na terenie Wigierskie-
go Parku Narodowego. 

W przypadku rzek, wszystkie cieki wodne charakteryzowały się optymalną dla 
występowania wydry szerokością koryta rzecznego. Szerokość każdej z rzek była 
większa niż 3 m.

Oceniając kolejny parametr siedliska – charakter strefy brzegowej, stwierdzo-
no, iż zarówno stopień pokrycia brzegów roślinnością drzewiastą, jak i lesistość, 
przyjmują tak dla wszystkich jezior jak i rzek, optymalne wartości dla zasiedlenia 
obszaru przez wydrę. Tym niemniej suchary, pomimo iż parametry charakteryzujące 
strefę brzegową przyjęły najwyższą wartość, są całkowicie niezasiedlone przez wy-
drę. Tak więc w przypadku zbiorników dystroficznych, charakteryzujących się ubogą 
bazą pokarmową, stopień pokrycia brzegów roślinnością drzewiastą oraz lesistość, 
nie mają żadnego wpływu na obecność gatunku w badanych obszarach. Większość 
jezior dystroficznych WPN ma wody pozbawione tlenu praktycznie od głębokości 
2,5 m, a poniżej występuje strefa beztlenowa z obecnością siarkowodoru (Górniak 
i inni 2014). Są to podstawowe powody dla których jeziora te charakteryzują się 
niewielkim składem gatunkowym i ilościowym ryb, a przez to nie są zasiedlone 
przez wydrę.

Oprócz jezior i rzek, punkty inwentaryzacyjne założono również na rowach 
melioracyjnych. Łączna długość rowów na terenie WPN wynosi obecnie 19,5 km 
(Górniak i inni 2014). Wszystkie rowy melioracyjne powstały w okresie poprzedza-
jącym utworzenie Parku. Mają szerokość około 0,5 m. Nie są to więc cieki, które ca-
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łorocznie zasiedlałaby wydra. Tym niemniej w przypadku 3 wyznaczonych do kon-
troli rowów melioracyjnych stwierdzono obecność wydry w badanych obszarach. 

Wzajemne uwarunkowania pomiędzy poszczególnymi składnikami ekosyste-
mów jeziornych WPN są zmienne w czasie i przestrzeni (Zdanowski 1999). Zasad-
niczym powodem tej zmienności jest sukcesja jezior będąca wynikiem eutrofizacji. 
W przypadku Wigierskiego Parku Narodowego o zasiedleniu obszaru przez wydrę 
decyduje różnorodność gatunkowa i liczebność ryb. Dlatego też wszystkie rzeki 
oraz jeziora, z wyłączeniem dystroficznych, są zasiedlone przez wydrę. Gatunek ten 
penetruje równomiernie brzegi wód, bez względu na stopień antropopresji bada-
nego obszaru.
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Wzorce rozmieszczenia epifitycznego wątrobowca 
Frullania dilatata (miedzik płaski)  
w gradiencie termicznym i wilgotnościowym  
na obszarze Wigierskiego Parku Narodowego, 
jako model oceny potencjalnego zagrożenia  
tego gatunku w Polsce – Etap I
Piotr Górski – Katedra Botaniki, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Agnieszka Górska
Maciej Romański – Wigierski Park Narodowy 

OPIS PROJEKTU

Celem strategicznym badań jest próba określenia, jakie czynniki 
siedliskowe w istotny sposób wpływają na występowanie Frulla-
nia dilatata (Ryc. 1) w ekosystemie leśnym. Przyjęto podstawowe 
założenie, że wilgotność, temperatura (przy istotnym wpływie 
oświetlenia) oraz podłoże (rodzaj forofita) są najważniejszymi 
elementami warunkującymi występowanie mszaków epifitycz-
nych w ekosystemie leśnym. Celami szczegółowymi było: 

– określenia obecnego rozmieszczenia Frullania dilatata 
w Wigierskim Parku Narodowym ze szczególnym zwró-
ceniem uwagi na zajmowane podłoża (forofit), 

– wytypowania stanowisk monitoringowych poddanych 
całorocznej rejestracji temperatury i wilgotności,

– określenia preferencji siedliskowych i tendencji dyna-
micznych tego gatunku w kraju na bazie danych lite-
raturowych, które posłużą jako tło do interpretacji zja-
wisk obserwowanych w Wigierskim PN. 

Inwentaryzację stanowisk Frullania dilatata na obszarze Wi-
gierskiego Parku Narodowego (WPN) prowadzono już od 2012 
roku. W 2018 roku spenetrowano dodatkowe kompleksy leśne, 
tak by badaniami objęty był cały obszar Parku. Rejestrowano 
każde wystąpienie miedzika płaskiego (na pojedynczym drzewie 
lub krzewie) określając jego położenie w przestrzeni (przy po-
mocy odbiornika satelitarnego GPS) oraz typ podłoża (gatunek 
forofita). Taką informację umownie przyjęto określać jako noto-

Temat projektu
Wzorce rozmieszczenia 
epifitycznego wątrobowca 
Frullania dilatata (miedzik 
płaski) w gradiencie 
termicznym i wilgotnościowym 
na obszarze Wigierskiego Parku 
Narodowego, jako model oceny 
potencjalnego zagrożenia tego 
gatunku w Polsce – Etap I

Słowa kluczowe
Frullania dilatata, wątrobowców 
epifitycznych, Wigierski Park 
Narodowy

Termin realizacji
2018 r.

Koszt ogółem
42 000 PLN,  
w tym dotacja z funduszu 
leśnego – 42 000 PLN

Wigierski Park Narodowy
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wanie gatunku. Pojęcie stanowiska oznacza tutaj obecność rośliny (tj. z przynajmniej 
jednym notowaniem) w kwadracie 100 x 100 m. 

Ryc. 1. Miedzik płaski Frullania dilatata – epifityczny wątrobowiec będący obiektem badań (Fot.  
M. Romański)

W celu rozpoznania dotychczasowych danych o występowaniu Frullania dilatata  
w Polsce zestawiono dane literaturowe, w postaci bazy danych, obejmujące informacje  
o typie zajmowanego podłoża, rzeczywistej daty zbioru i lokalizacji stanowiska. Dane te 
są ważnym odniesieniem i tłem do zjawisk obserwowanych na terenie WPN. Zgroma-
dzono informacje o 830 stanowiskach tej rośliny publikowanych w latach 1842–2018.

Dokonano wyboru 41 stanowisk (21 drzew/krzewów z Frullania dilatata, 20 
bez badanego wątrobowca), na których zainstalowano loggery Hobo U23–001 
Pro V2 firmy Onset, rejestrujące wilgotność i temperaturę powietrza w interwałach 
co godzinę (Ryc. 2). Rozmieszczenie niektórych rejestratorów, na tle występowania 
Frullania dilatata, przedstawia rycina 3.

Dla badanych powierzchni monitoringowych wyliczono wskaźniki nasłonecznienia 
(LAI – Leaf Area Index, FAPAR – Fraction of Absorbed Photosynthetically Active Radiation, 
FCOVER – Fraction of vegetation cover, LAICab – Chlorophyll content in the leaf oraz LA-
Icw – Canopy Water Content) w module Biophysical Processor w oprogramowaniu SNAP. 
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Ryc. 2. Logger rejestrujący wilgotność i temperaturę powietrza zainstalowany na stanowisku  
z Frullania dilatata (Fot. M. Romański)

Dodatkowo, z cyfrowego modelu terenu wyliczono następujące parametry: 
1) nasłonecznienie całkowite (total insolation; kWh/m2), 2) nasłonecznienie bez-
pośrednie (direct Insolation; kWh/m2) oraz 3) nasłonecznienie rozproszone (diffuse 
insolation; kWh/m2). 

W latach 2012–2018, na terenie Wigierskiego Parku Narodowego, zarejestro-
wano 188 notowań Frullania dilatata. W odniesieniu do siatki kwadratów MGRS  
o boku 100 x 100 m, wątrobowiec ten występuje na 43 stanowiskach (Ryc. 4). 
Dane literaturowe są źródłem informacji jedynie o 4 lokalizacjach tej rośliny w WPN 
(Wiśniewski, Rejment 1935, Karczmarz, Sokołowski 1985, Wierzcholska i in. 2010).

Na badanym obszarze Frullania dilatata występuje wyłącznie jako epifit, na 9 ga-
tunkach drzew i krzewów. Są to: Acer platanoides, Alnus glutinosa, Carpinus betu-
lus, Corylus avellana, Fraxinus excelsior, Populus tremula, Padus avium, Tilia cordata  
i Ulmus sp. 

W 54% przypadków forofitem dla miedzika płaskiego jest leszczyna. Jest to 
sytuacja wyjątkowa w skali całego kraju. Na 830 stanowisk tej rośliny w Polsce 
(bez danych z WPN) zgromadzonych w latach 1842–2018, Frullania dilatata na 
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Ryc. 3. Rozmieszczenie 
wybranych grup rejestratorów: 
A, B – lokalizacja rejestratorów 
na tle rozmieszczenia Frullania  

dilatata (miejsca o dużej 
 [A] i małej [B] koncentracji 

badanego wątrobowca); C, D, F, 
 G, H – wybrane obszary WPN  

z dokładną lokalizacją loggerów;  
C – Kamionka i Leszczewo,  

D – Bindas i Sobolewski 
Gościniec, E – Leszczewek,  

F – Czarna Hańcza,  
G – Wierchstaw, H – Powały

Wigierski Park Narodowy

550



Ryc. 4. Rozmieszczenie wątrobowca Frullania dilatata w Wigierskim Parku 
Narodowym w siatce kwadratów MGRS o boku 100 x 100 m

Wigierski Park Narodowy
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pędach leszczyny notowana była tylko dwa razy – w Białowieży (Klama 2002)  
i Karpatach Wschodnich (rezerwat „Na Opalonym” – Fojcik i in. 2018). W kraju,  
F. dilatata występuje głównie na buku (36% notowań) oraz jaworze i jesionie (po 
9%). Poza leszczyną, miedzik płaski rośnie w WPN na korze: Acer platanoides (19,2% 
przypadków), topoli osice (11,8%), jesionie wyniosłym (6,2%), grabie (4,5%), lipie 
drobnolistnej (2,8) oraz olszy, czeremsze i wiązie (poniżej 1%). Można zatem przy-
jąć, że leszczyna (głównie) i klon zwyczajny „przejmują” (zastępują) siedliska tego 
wątrobowca, jakie generują buk i jawor w obszarze ich naturalnego zasięgu oraz że 
topola osika jest ważnym siedliskiem dla omawianego wątrobowca we wschodniej 
części kraju.

Ogromna większość stanowisk Frullania dilatata położona była w obrębie fi-
tocenoz grądu subkontynentalnego Tilio-Carpinetum (93%); pozostałe układy leśne 
stanowiły niewielki odsetek: borealna świerczyna na torfie (Sphagno girgensohnii
-Piceetum, 6%) i bór bagienny (Vaccinio uliginosi-Pinetum, 1%).

Analiza tendencji dynamicznych populacji Frullania dilatata w Polsce wskazuje, 
że począwszy od lat 70-tych ubiegłego stulecia do dzisiaj utrzymuje się niski (aż 
o połowę niższy niż w latach 50–60-tych) poziom notowalności Frullania dilatata. 
Może to świadczyć, że roślina staje się coraz rzadsza na niżu, podczas gdy na stałym 
poziomie utrzymuje się tylko na obszarze Karpat.ziński i inni 1996, Romanowski 
2006, Zając 2008, Romanowski i inni 2013).

Badania terenowe prowadzone przy użyciu standardowej metody polegają na 
poszukiwaniu śladów obecności wydry.
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OPIS PROJEKTU

Badania miały na celu dostarczenie szczegółowych informacji na 
temat wpływu niecierpka drobnokwiatowego na wybrane grupy 
organizmów, takie jak: grzyby wielkoowocnikowe, rośliny naczy-
niowe, pareczniki Chilopoda, krocionogi Diplopoda, równonogi 
Isopoda, dżdżownice Lumbricidae, mechowce Oribatida, skoczo-
gonki Collembola, mrówki, Formicidae oraz muchówki z rodziny 
zadrowate Phoridae. Badaniom poddano również wybrane pa-
rametry fizykochemiczne gleby (odczyn, przewodność elektroli-
tyczna, zawartość azotu, potasu, sodu, magnezu i wapnia). 

W pierwszym roku badań, w zbiorowiskach grądowych 
zlokalizowanych w południowo-zachodniej części Parku, wy-
znaczono 6 stałych powierzchni badawczych 10 x 10 m – trzy  
z niecierpkiem drobnokwiatowym (Ryc. 1) i trzy bez niecierpka. 
Na wszystkich badanych powierzchniach zostały zainstalowane 
pułapki naziemne typu Flytrap do odłowu muchówek oraz pu-
łapki Barbera (po 5 na każdym stanowisku). Łącznie zainstalo-
wanych zostało 18 pułapek Flytrap (po 9 na każdej części płata) 
i 30 pułapek Barbera, które były eksponowane w terenie od 
maja do października.

Temat projektu
Wpływ niecierpka 
drobnokwiatowego Impatiens 
parviflora na różnorodność 
gatunkową wybranych 
organizmów i stan środowisk 
leśnych Wigierskiego Parku 
Narodowego 

Słowa kluczowe
niecierpek drobnokwiatowy 
Impatiens parviflora, gatunki 
inwazyjne obcego pochodzenia, 
fauna glebowa, fauna 
epigeiczna

Termin realizacji
2016–2018 r.

Koszt ogółem
351 657,59 PLN,  
w tym dotacja z funduszu 
leśnego – 351 657,59 PLN

Wigierski Park Narodowy
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Badania roślin naczyniowych były prowadzone w obrębie 70 kwadratowych 
powierzchni o boku 1 metra, wyznaczonych w granicach oraz w najbliższym oto-
czeniu 6 głównych, stałych powierzchni badawczych. Na stanowiskach prowadzone 
były badania dotyczące parametrów lokalnych zgrupowań niecierpka drobnokwia-
towego, takich jak: wielkość roślin, liczba kwiatów i zawiązanych owoców, liczba 
nasion (w części płata z niecierpkiem) oraz innych gatunków roślin naczyniowych. 
Ponadto, na każdej powierzchni badawczej wykonane zostały zdjęcia fitosocjolo-
giczne.

Obserwacje grzybów wielkoowocnikowych prowadzono rejestrując wszystkie 
grzyby występujące na badanych powierzchniach. Spis owocowań prowadzono na 
wszystkich typach dostępnego podłoża (do wysokości 2 metrów w przypadku pni 
drzew). Zakres czasowy prac terenowych uwzględniał rytmikę sezonową grzybów. 
W terenie rejestracji podlegały: obecność i liczba owocników/podkładek, typ ko-
lonizowanego przez grzyby podłoża (mikrosiedliska), stopień rozkładu drewna wg 
5-stopniowej skali (Renvall 1995), towarzyszące składniki dendroflory (w odległości 
równej promieniowi o długości ok. 10 m), obecność mszaków oraz lokalny typ ma-
krosiedliska (zbiorowiska). Do określenia obfitości owocowań wykorzystano zmody-
fikowaną skalę Nespiaka (1959). W przypadku grzybów wytwarzających owocniki 
resupinatowe, rejestrowano dodatkowo orientacyjną powierzchnię stwierdzonego 
owocowania.

Zadrowate (Diptera, Phoridae) zbierane były przy wykorzystaniu pułapek Fly-
trap (Ryc. 2). Oznaczony materiał znajduje się w zbiorach MiIZ PAN.

Pareczniki Chilopoda, krocionogi Diplopoda, równonogi Isopoda, mechowce 
Oribatida i dżdżownice Lumbricidae pozyskiwano z obrzeży powierzchni badaw-
czych, nie naruszając podłoża we wnętrzu powierzchni badawczej. Próby glebowe 
uwzględniały podpowierzchniową (edaficzną) część zgrupowania fauny glebowej 
(gatunki o drobnym ciele, chroniące się w głębszych warstwach ściółki lub w war-
stwie mineralnej gleby). Dodatkowe zastosowanie przesiewek posłużyło do orienta-
cyjnej kontroli liczebności badanych grup bezkręgowców w okresie letnim. Materiał 
z pułapek Barbera stanowią głównie gatunki epigeiczne (napowierzchniowe), o naj-
większych możliwościach szybkiego przemieszczania się (co wiąże się z ich więk-
szymi rozmiarami ciała). Zbiory ręczne uzupełniły wykaz gatunków chroniących się 
w przyściółkowych kryjówkach takich jak spróchniałe drewno, szczeliny pod korą, 
kamieniami lub drenem. 

W badaniach fauny skoczogonków Collembola na każdej z sześciu powierzchni 
badawczych w każdym roku dwukrotnie pobierano po 5 prób glebowych w taki 
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Ryc. 1.  
Niecierpek drobnokwiatowy 
na jednej z powierzchni 
badawczych  
(Fot. L. Krzysztofiak)

Ryc. 2.  
Pułapka naziemna typu Flytrap 
do odłowu muchówek  
(Fot. L. Krzysztofiak)
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sposób, aby możliwie w pełni zobrazować różnorodność mikrosiedlisk na wybra-
nych powierzchniach (wyniesienia, obniżenia w różnej odległości od drzew i krze-
wów, martwe drewno, nagromadzenia ściółki, kępy roślin itp.). Próby zbierano za 
pomocą pobieraka o średnicy 5 cm (powierzchnia próby około 20 cm2) i wysokości 
10 cm. Próby zebrane w terenie przewożono do laboratorium, gdzie skoczogonki 
były poddawane ekstrakcji w aparacie Tullgrena. Pozyskane okazy konserwowano 
w 75% alkoholu, a następnie identyfikowano przy użyciu mikroskopu stereoskopo-
wego. Jeśli było to konieczne, okazy były umieszczane na preparatach trwałych, 
prześwietlane w płynie Nesbitta, a następnie zamykane w płynie Swana na szkieł-
ku mikroskopowym i oznaczane do gatunku przy pomocy mikroskopu z kontra-
stem fazowym. Uzyskane dane wykorzystano do obliczenia typowych wskaźników 
biocenotycznych stosowanych w analizie ekologicznej jak: liczba gatunków, liczba 
okazów, zagęszczenie, frekwencja, dominacja i wskaźnik bogactwa gatunkowego 
(różnorodności gatunkowej) Margalefa.

Aby nie zaburzać wyników pozostałych badań materiał służący do badania 
mrówek Formicidae zbierano z powierzchni przylegającej do właściwych powierzch-
ni badawczych. W przypadku każdej powierzchni badawczej wyznaczono 8 po-
letek badawczych o boku 1 x 1 m. Jeden bok poletka badawczego opierał się  
o skraj powierzchni badawczej, przy czym przy każdym lokowano dwie powierzchnie  
w każdym rogu powierzchni badawczej. Każde z ośmiu poletek badawczych zo-
stało dokładnie przebadane w kontekście występowania mrówek. Przejrzano za-
równo ściółkę oraz wierzchnią warstwę gleby, martwe drewno (jeśli było obecne), 
powierzchnie pod kamieniami, jak i powierzchnie roślinne. Mrówki penetrujące 
powierzchnię roślinności zielnej oraz krzewy odławiano przy użyciu czerpaka en-
tomologicznego. Okazy mrówek pochodziły również z pułapek Barbera oraz prób 
glebowych, pobieranych na obecność innych organizmów. 

Dotychczasowe wyniki badań pozwoliły na wyciągnięcie następujących wnio-
sków:

– bardzo istotnym czynnikiem ograniczającym rozprzestrzenianie się, wzrost 
i rozwój niecierpka drobnokwiatowego jest niedobór wody;

– dominacja niecierpka wpływa na ilościowość innych roślin kwiatowych; 
na powierzchniach z Impatiens parviflora pokrywanie towarzyszących mu 
roślin jest mniejsze niż w fitocenozach bez tego gatunku inwazyjnego;

– średnia liczba gatunków w fitocenozach grądowych na powierzchniach  
z niecierpkiem jest mniejsza niż bez tej rośliny;

– zanotowano nieznaczny negatywny wpływ Impatiens parviflora na zgrupo-
wania Collembola na badanych powierzchniach; 
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– nie stwierdzono jednoznacznego wpływu niecierpka na zgrupowania mró-
wek, zadrowatych, pareczników, glebowych Isopoda i dżdżownic;

– w przypadku Oribatida i Mesostigmata stwierdzono spadek średniej li-
czebności na poletkach z Impatiens parviflora w porównaniu do kontroli,  
z drugiej strony dla Prostigmata średnia liczebność nieznacznie wzrasta na 
poletkach opanowanych przez niecierpka;

– miąższość martwego drewna była większa w płatach z udziałem I. parvi-
flora, niż w płatach pozbawionych tej rośliny, jednak analiza statystycz-
na wyników pozwala wstępnie zminimalizować znaczenie zróżnicowania 
miąższości analizowanej frakcji martwego drewna, jako pierwszoplano-
wego czynnika wyjaśniającego zróżnicowanie badanych powierzchni pod 
względem różnorodności grzybów makroskopijnych związanych z mar-
twym drewnem.

PUBLIKACJE PREZENTUJĄCE WYNIKI PROJEKTU

Wytwer J., Tajovský K. 2019. The Siberian centipede species Lithobius proximus Sse-
liwanoff, 1878 (Chilopoda, Lithobiomorpha): a new member of the Polish fauna. 
ZooKeys 821: 1–10.

Disney H. R. L., Durska E. 2017. Two new species of Megaselia Rondani (Diptera: Phori-
dae) from Poland. Fragmenta Faunistica 60(1): 47–52.
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gatunków roślin na terenie Wolińskiego  
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OPIS PROJEKTU

W roku 2015 przeprowadzono inwentaryzację dziesięciu wybra-
nych taksonów roślin obcych dla rodzimej flory i roślinności Wo-
lińskiego Parku Narodowego. Były to gatunki drzewiaste i krze-
wiaste (jodła pospolita Abies alba, kasztanowiec biały Aesculus 
hippocastanum, oliwnik wąskolistny Elaeagnus angustifolia, 
świerk pospolity Picea abies, czeremcha późna Padus serotina, 
daglezja zielona Pseudotsuga menziesii, robinia akacjowa Robi-
nia pseudoacacia, wierzba ostrolistna Salix acutifolia, żywotniki 
Thuja spp.) oraz rdestowce Reynoutria spp. Zostały one wska-
zane przez Park, jako rośliny stwarzające potencjalne lub rze-
czywiste zagrożenie dla środowiska przyrodniczego Wolińskiego 
Parku Narodowego. 

W trakcie prac terenowych rejestrowano lokalizację poje-
dynczych osobników i ich skupień oraz określano obfitość wystę-
powania. Na tej podstawie rozpoznano aktualne rozmieszczenie 
wybranych taksonów roślin obcych i wskazano miejsca najbar-
dziej narażone na ich ekspansję. Korzystając z danych zebranych 
na potrzeby Planu Ochrony Wolińskiego Parku Narodowego, 
określono częstość występowania gatunków obcych w zbioro-

Woliński 
Park Narodowy

ul. Niepodległości 3a, 72–500 Międzyzdroje 
tel. +48 (91) 328 07 27, +48 (91) 328 07 37; fax +48 (91) 328 03 57

e-mail: sekretariat@wolinpn.pl; http://www.wolinpn.pl/

Temat projektu
Występowanie wybranych, 
obcych geograficznie gatunków 
roślin na terenie Wolińskiego 
Parku Narodowego i jego 
otuliny

Słowa kluczowe
ekspansja gatunku, gatunki 
obce, obce gatunki inwazyjne, 
świerk, Wolin

Termin realizacji
2015 r.

Koszt ogółem
50 000 PLN,  
w tym dotacja z funduszu 
leśnego – 50 000 PLN
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wiskach roślinnych. Znajomość rozmieszczenia i obfitości występowania wybranych 
gatunków obcych posłuży do zaplanowania działań zaradczych przeciwko ich roz-
przestrzenianiu się. W przypadku świerka, który migruje do wnętrza kompleksów 
leśnych Wolińskiego Parku Narodowego z nasadzeń w otulinie, skuteczność tych 
działań wymagać będzie ścisłej współpracy z Nadleśnictwem Międzyzdroje, prowa-
dzącym gospodarkę leśną w bezpośrednim sąsiedztwie Parku. 

Tabela 1. Liczba stwierdzeń poszczególnych gatunków obcych na terenie Wolińskiego Parku Narodo-
wego, jego otuliny lub bezpośrednio przy ich granicach (na podstawie prac terenowych 2015 r.)

Gatunek
Liczba 
stwierdzeń  
w WPN

Liczba  
stwierdzeń  
w otulinie

Przy  
granicy

Łączna  
liczba 
stwierdzeń

czeremcha amerykańska Padus serotina 52 76 13 141

robinia biała Robinia pseudoacacia 20 16 22 58

świerk pospolity Picea abies 626 561 82 1269

jodła pospolita Abies alba 32 4 7 43

daglezja zielona Pseudotsuga menziesi 133 68 15 216

żywotniki Thuja spp. 55 7 72 134

wierzba ostrolistna Salix acutifolia 66 0 0 66

oliwnik wąskolistny Elaeagnus angustifolia 1 0 0 1

kasztanowiec biały Aesculus hippocastanum 18 6 25 49

rdestowce Reynoutria spp. 0 1 5 6

Łącznie 1003 739 241 1983

Do gatunków stwarzających najmniejsze zagrożenie należą: 

•	 oliwnik – ze względu na bardzo ograniczone występowanie – odnaleziono 
tylko 1 stanowisko, mimo potencjalnie znacznego potencjału do rozprze-
strzeniania się, 

•	 kasztanowiec – ponieważ występuje na niewielu stanowiskach (31 wy-
dzieleń), dominują pojedyncze osobniki, słabo lub wcale nie rozmnaża-
jące się. 

Do gatunków o najwyższym stopniu zagrożenia należą: 

•	 czeremcha amerykańska – liczne stanowiska (90 wydzieleń), często zaj-
mujące duże powierzchnie, duży udział osobników młodocianych;
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Ryc. 1. Stopień zagrożenia ekosystemów Wolińskiego Parku Narodowego i otuliny przez wybrane 
gatunki obce

•	 świerk pospolity – masowe występowanie na terenie WPN i jego otuliny 
(949 wydzieleń), liczne samosiejki i nasadzenia decydują o dużych możli-
wościach dyspersji; 

•	 rdestowce – które mają wprawdzie tylko kilka stanowisk na badanym te-
renie (7 wydzieleń), ale występują w pełnym zwarciu i najprawdopodob-
niej szybko mogą powiększyć zajmowaną powierzchnię;

•	 wierzba ostrolistna – stwarza wysokie zagrożenie w pasie nadmorskim, 
tworzy tu miejscami zwarte zarośla, ale także rozprzestrzenia się w postaci 
pojedynczych osobników. Łącznie stwierdzona w 30 wydzieleniach;

•	 daglezja zielona – również została zaliczona do tej grupy gatunków ze wzglę-
du na bardzo liczne stanowiska (247 wydzieleń) i obecność w podszycie.

Otrzymane wyniki pozwalają na wskazanie terenów, które narażone są na więk-
szą presję gatunków obcych, niż inne. Należą do nich w WPN: okolice miejscowo-
ści, ośrodków wypoczynkowych innych, w których koncentruje się ruch turystyczny  
i rekreacyjny, jak również nadmorski pas siedlisk wydmowych i innych pokrewnych. 
W otulinie zaś wyższe zagrożenie występuje także w okolicy miejscowości i miejsc 
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wykorzystywanych turystycznie, ale również, przynajmniej w części, w sąsiedztwie 
dróg, a także przy granicach WPN. Te ostatnie mogą być źródłem zagrożenia dla 
ekosystemów występujących w WPN, a dotąd wolnych od gatunków obcych. 

Z powyższego zestawienia wynika, że pewne zbiorowiska roślinne są bardziej 
niż inne narażone na inwazje niektórych gatunków obcych. I tak np. wierzba ostro-
listna związana jest głównie z murawami piaskowymi siedlisk nadmorskich i eko-
tonem wzdłuż nadmorskiego boru sosnowego na klifie. Czeremcha amerykańska 
– z lasami nadmorskimi z udziałem sosny. Natomiast jodła, daglezja, żywotniki, 
kasztanowiec – głównie z lasami liściastymi z udziałem buka. Pewne gatunki, jak 
robinia czy świerk występują z równą częstością w różnych typach zbiorowisk, co  
w przypadku świerka wynika m.in. z dużej skali nasadzeń. 

Wyraźne jest także częste występowanie gatunków obcych (czeremcha, rde-
stowce, robinia, ale także żywotniki, jodła, świerk) w miejscach o zaburzonej struk-
turze roślinności określonych jako zbiorowiska zastępcze.

Tabela 2. Związek występowania poszczególnych gatunków obcych ze zbiorowiskami roślinnymi

Gatunek Zbiorowisko roślinne
Liczba  
stanowisk

czeremcha amerykańska 
Padus serotina

Zbiorowiska zastępcze 11

Empetro nigri-Pinetum 9

Leucobryo-Pinetum 8

Betulo-Quercetum roboris loniceretosum  
xylostei

9

Galio odorati-Fagetum 1

Luzulo pilosae-Fagetum 5

robinia biała 
Robinia pseudoacacia

Fago-Quercetum petraeae 3

Empetro nigri-Pinetum 1

Zbiorowiska zastępcze 4

Leucobryo-Pinetum 2

Luzulo pilosae-Fagetum 2
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świerk pospolity 
Picea abies

Empetro nigri-Pinetum 26

Zbiorowiska zastępcze 112

Leucobryo-Pinetum 169

Fago-Quercetum petraeae 55

Galio odorati-Fagetum 7

Stellario holosteae-Carpinetum betuli 5

Betulo-Quercetum roboris loniceretosum  
xylostei

7

Betulo -Quercetum 1

Luzulo pilosae-Fagetum 204

jodła pospolita 
Abies alba

Galio odorati-Fagetum 1

Fago-Quercetum petraeae 9

Luzulo pilosae-Fagetum 15

Leucobryo-Pinetum 2

Zbiorowiska zastępcze 3

daglezja zielona 
Pseudotsuga menziesi

Betulo-Quercetum roboris loniceretosum  
xylostei

6

Stellario holosteae-Carpinetum betuli 10

Luzulo pilosae-Fagetum 32

Galio odorati-Fagetum 4

Zbiorowiska zastępcze 25

Fago-Quercetum petraeae 12

Leucobryo-Pinetum 27

żywotniki 
Thuja spp.

Zbiorowiska zastępcze 3

Fago-Quercetum petraeae 1

Luzulo pilosae-Fagetum 24

Galio odorati-Fagetum 1

wierzba ostrolistna 
Salix acutifolia

Betulo-Quercetum roboris loniceretosum  
xylostei

1

Głównie zb. wydmowe przylegające  
do wydzieleń leśnych i ekoton (wg. mapy  
zbiorowisk – Empetro nigri-Pinetum)

13

oliwnik wąskolistny 
Elaeagnus angustifolia

Zbiorowisko zastępcze
1
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kasztanowiec biały 
Aesculus hippocastanum

Koelerion glaucae 1

Zbiorowiska zastępcze 1

Luzulo pilosae-Fagetum 10

rdestowce 
Reynoutria spp.

Zbiorowiska zastępcze lub otwarte
7

PUBLIKACJE PREZENTUJĄCE WYNIKI PROJEKTU

Perzanowska J., Korzeniak J., Król W., Cierlik G., Tworek S. 2016. Występowanie wybra-
nych, obcych geograficznie gatunków roślin na terenie Wolińskiego Parku Narodo-
wego i jego otuliny. Chrońmy Przyr. Ojcz. 72(5): 337–351.
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Model gospodarowania populacjami zwierząt 
gatunków łownych w Wolińskim  
Parku Narodowym i na Wyspie Wolin
Małgorzat Zimnicka-Pluskota, Damian Spieczyński, Antoni Przybylski, 

Adam Mohr – Biuro Konserwacji Przyrody S.C.

OPIS PROJEKTU

Celem projektu było podjęcie próby określenia wielkości popu-
lacji jelenia Cervus elaphus oraz dzika Susu scrofa bytującej na 
wyspie Wolin i zaproponowanie modelu gospodarowania tymi 
populacjami. 

Jelenie bytujące na Wyspie Wolin można traktować jako 
stosunkowo niezależną jednostkę populacyjną z uwagi na wy-
stępujące ograniczenia fizjogeograficzne dla swobodnej migra-
cji osobników. Częściowa izolacja wyspy stwarza rzadko spoty-
kane warunki sprzyjające zastosowaniu całościowego podejście 
do problemu zarządzania populacją. Tymczasem zaprezentowa-
na analiza gospodarowania jeleniem na tym terenie w latach 
2006–2015 świadczy o niewydolności stosowanego do tej pory 
niezintegrowanego systemu pozyskania. Zaprezentowane histo-
ryczne wskaźniki pozyskania przedstawione na podstawie RPŁ 
i zestawień przekazanych przez Woliński Park Narodowy – dla 
kilku jednostek terytorialnych, w których niezależnie kreowano 
plany pozyskania – były całkowicie nieadekwatne do wykazy-
wanych stanów liczebnych. Najbardziej wymownie świadczy  
o tym zestawienie na rycinie 2, z którego wynika, że w obwo-
dzie nr 14 – jednostce zarządzania największej (i najistotniejszej 
dla kształtowania populacji całej wyspy) – w ciągu kolejnych 
czterech sezonów łowickich odsetek pozyskanych łań oscylował 
wokół 100% wykazanego stanu wiosennego, a w niektórych 
latach nawet go przekraczał.

Teren objęty badaniami to wyspa Wolin. Największa wyspa 
w granicach polski o powierzchni 22,5 tys. hektarów. Na obsza-
rze wyspy populacja gatunków łownych jest zarządzana przez 
3 koła łowieckie, a Woliński Park Narodowy realizuje odstrzały 
redukcyjne. 

Temat projektu
Model gospodarowania 
populacjami zwierząt gatunków 
łownych w Wolińskim Parku 
Narodowym i na Wyspie Wolin

Słowa kluczowe
struktura populacji, zarządzanie 
populacją, inwentaryzacja 
zwierząt łownych

Termin realizacji
2015 r.

Koszt ogółem
23 370 PLN,  
w tym dotacja z funduszu 
leśnego – 23 370 PLN

Woliński Park Narodowy

565



Woliński Park Narodowy

W czasie realizacji zadania nie było wdrożonych ani wypracowanych metod 
wspólnego gospodarowania populacjami głównych gatunków łownych: jeleniem, 
sarną i dzikiem. Opracowanie bazowało na analizie planów łowieckich oraz wyni-
kach przeprowadzonej w roku 2014 inwentaryzacji wielkopowierzchniowej meto-
dą pędzeń próbnych, oraz obserwacji letnich. Wyniki tej ostatniej posłużyły jako 
wyjściowe do analizy i propozycji modelu gospodarowania ww. gatunkami w skali 
wyspy Wolin. 

W roku 2014 przeprowadzona została inwentaryzacja wg metody pędzeń 
próbnych oraz obserwacji letnich, która wykazała występowanie jeleni o struktu-
rze populacji (0,86 łani/1 byka) oraz zagęszczeniu 225 osobników/tys. hektarów 
lasu. Liczebność jeleni na całej wyspie obliczono, ekstrapolując wyniki uzyskane 
podczas próbkowania wg wzoru zaproponowanego przez Nasiadkę (1994). W tym 
samym czasie plan łowiecki (wg danych poszczególnych dzierżawców oraz Parku) 
wykazał zaledwie 22 osobniki/tys. hektarów i był stanem stabilnym od roku 2012. 
W analizowanych sezonach poprzedzających inwentaryzację wykazywane stany 
populacji również były niskie (ok. 10% stanu faktycznego) i pomimo pozyskania 
głównie łań nie obserwowano efektu „hamowania” wzrostu populacji. W latach 
2006–2014 roczne pozyskanie w największym obwodzie łowieckim (nr 14) wahało 
się w granicach od 14,5 do 60,5, (x~27,0 osobników/l000 ha (n-9)), podczas gdy 
w pozostałych czterech mniejszych obwodach łowieckich, średnie roczne pozyska-
nie wynosiło zaledwie 0,2 do 9,8 osobników/l,000 ha (n=9). Zrealizowane tempo 
wzrostu populacji określone metodą obserwacji jeleni letnich w 2015 r. wyniosło 
42,2% liczby łań. 

Tabela 2. Liczebność i struktura populacji jeleni bytujących na wyspie Wolin oceniona me-
todą pędzeń próbnych przeprowadzonych 15.03.2014 r.

Rodzaj
danych

Liczebność populacji Zagęszczenie
Zn

os./1000 ha 
lasu

Proporcja

byki łanie cielęta
nieoznaczona 
płeć/wiek

razem N łań/ 
1 byka

liczba 
cieląt/ 

100 łań

Wyniki  
pędzeń

81 70 26 131 308

224,60 0,86 37,10
Wyniki  
ekstrapolacji

1169 1009 376 – 2554
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Ryc. 1.  
Granice Wolińskiego Parku 
Narodowego oraz obwodów 
łowieckich sąsiadujących 
z Parkiem położonych 
częściowo lub w całości na 
terenie Wyspy Wolin. Źródło: 
Plan ochrony Wolińskiego 
Parku Narodowego, granice 
obwodów uaktualnione na 
podstawie Nr XXVI/362/13 
Sejmiku Województwa 
Zachodniopomorskiego

Ryc. 2.  
Wykazywana u progu sezonu 
łowieckiego bezwzględna 
liczebność łań oraz bezwzględna 
liczebność odstrzelonych 
łań, w obwodzie łowieckim 
nr 14 w sezonach łowieckich 
2009/10–2015/16 (wg danych 
zaprezentowanych w RPŁ; dla 
roku łowieckiego 2015/16 
przedstawiono pozyskanie 
planowane)

Woliński Park Narodowy
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Tabela 3. Liczba obserwowanych jeleni i struktury populacyjne jeleni bytujących na terenie 
WPN i w obwodach łowieckich sąsiadujących z terenem chronionym na podstawie da-
nych z obserwacji letnich w 2015 r. (źródło danych: Nadleśnictwo Międzyzdroje)

Obwód 
łowiecki 

byki (klasy)

łanie cielęta
nie-
ozn.

∑ jeleni

% udział byków  
w klasach wieku N łań/ 

1 byka

liczba 
cieląt/ 

100 łańI II III ∑ byków I II III

RAZEM 436 497 80 1013 666 281 83 2043 43 49 8 0,66 42,2

Stosując symulację populacji modelowej spełniającej parametry wskazane  
w inwentaryzacji, badacze obliczyli i zaproponowali optymalne wskaźniki pozyska-
nia jelenia poszczególnych grup wiekowych i płciowych. Założono jednocześnie, 
że w granicach Parku pozyskanie powinno być prowadzone w ramach redukcji,  
z uwagi na kluczowy charakter terenu Parku dla funkcjonowania populacji jelenia. 
Proponowany model monitorowania i zarządzania łowiectwem zakłada optymaliza-
cję warunków środowiskowych, struktury i wielkości rzeczywistej populacji w ciągu 
najbliższych 10 lat. Długoterminowo pozyskanie powinno zmierzać w ciągu ok. 10 
lat do osiągnięcia przez populację zagęszczenia wynoszącego ok. 50 os/1000 ha,  
co odpowiada liczebności ok. 600 jeleni na obszarze całej wyspy. 

Ryc. 3. Prognozowane zmiany liczebności populacji jelenia w kolejnych latach eksploatowania 
populacji zgodnie z założeniami modelu

Przed każdym sezonem łowieckim konieczny jest podział, rozłożenie, kwot 
pozyskania jeleni planowanego w danym roku między WPN, a obwody łowieckie 
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(lub ich części) położone na terenie nadleśnictwa Międzyzdroje. Wdrożenie propo-
nowanego modelu gospodarowania wymaga jednak, co jest bardzo ważne, aby na 
terenie wyspy wdrożyć systematyczny, coroczny monitoring stanu populacji, który 
zagwarantuje właściwe gospodarowanie łowieckie poprzez wdrażanie korekt do 
zaplanowanego modelu eksploatacji. Niezwykle ważne jest to, aby monitoring pro-
wadzony był dla obszaru wyspy jako oddzielnego areału występowania niezależnej 
jednostki populacyjnej jeleni. 

Jak wykazała analiza danych, metoda pędzeń próbnych nie przyniosła efektu 
dla szacowania wielkości populacji ani struktury płaci lub wieku u dzika, co potwier-
dziło wcześniejsze doniesienia. Podobnie sarna okazał się gatunkiem, który w tego 
rodzaju inwentaryzacji nie wykazuje korelacji wynik pędzeń – wielkość populacji. 

Ryc. 4. Jelenie – rykowisko na południowym klifie – Woliński Park Narodowy (Fot. Jan Magda)
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