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Wstęp
Na przestrzeni wieków gospodarka człowieka doprowadziła do przeobrażenia
całego naturalnego krajobrazu, w tym również naturalnych zbiorowisk roślinnych.
Dzięki człowiekowi powstały sztuczne agrocenozy lub też zbiorowiska półnaturalne
– łąki i pastwiska. Wszystkie zbiorowiska antropogeniczne dla zachowania względnej stabilności wymagają ekstensywnych oddziaływań człowieka, w przeciwnym
razie uruchamia się sukcesja w kierunku zbiorowisk leśnych (Kornaś 1990; Barabasz
1994). Z punktu widzenia gospodarki rolnej jest to zjawisko bardzo niekorzystne, natomiast z punktu widzenia przyrodniczego umożliwia powrót naturalnych
składników flory i fauny oraz przywrócenie dawnych warunków siedliskowych.
Celem tego opracowania jest przedstawienie wpływu zaniechania użytkowania
kośno-pastwiskowego na dynamikę zbiorowisk łąkowych, poprzez porównanie
zmian jakie zaszły w siedlisku oraz składzie szaty roślinnej zbiorowisk. Całość
zagadnienia zilustrowana jest na przykładzie łąk północnego kompleksu Puszczy
Niepołomickiej oraz łąk i nieużytków porolnych Cisowej (Pogórze Przemyskie).
Charakterystyka terenu badań, metody
Łąki północnego kompleksu Puszczy Niepołomickiej zlokalizowane są na
północny-wschód od Krakowa w widłach Wisły i jej prawobrzeżnego dopływu –
Drwinki. Obejmują łącznie około 615 ha. Rozciągają się wokół dwóch uroczysk
leśnych Puszczy: Grobla oraz Grobelczyk. W podziale geobotanicznym stanowią
północno-zachodni fragment Kotliny Sandomierskiej (Szafer 1972). Od lat ten
teren znajduje się w rękach prywatnych właścicieli, posiadających w tym rejonie
swoje niewielkie gospodarstwa rolne (Denisiuk 1976). W latach 70. XX w. w całości był ekstensywnie koszony lub wypasany, a w latach 90. stwierdzono, że łąki
śródleśne kompleksu Grobla przestały być wykorzystywane gospodarczo i część z
nich została sztucznie zalesiona (Barabasz 1997).
Łąki i nieużytki porolne okolic Cisowej położone są na południowy zachód
od Przemyśla, między Birczą a Krasiczynem. Zajmują obszar 316 ha rozległej doliny
potoku o tej samej nazwie. Według podziału geobotanicznego teren ten należy
do Okręgu Karpaty Lesiste i Podokręgu Pogórze Przemyskie (Szafer 1972). Po wojnie
w latach 60. XX w. założono tam PGR, specjalizujący się w hodowli owiec (Kryciński
1992). W tym czasie cały obszar był intensywnie wypasany. Część łąk koszono, a po
pierwszym pokosie wypasano do jesieni. Pola orne po dwóch, trzech latach uprawy
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wyrównywano i podsiewano trawami pastewnymi, przekształcając je ponownie w
łąki lub pastwiska. W latach 90. ostatniego stulecia cały majątek został wykupiony
przez Arboretum w Bolestraszycach i obecnie stanowi oddział tegoż arboretum.
Materiał archiwalny z łąk Puszczy Niepołomickiej obejmuje 129 zdjęć fitosocjologicznych, wykonanych klasyczną metodą Braun-Blanqeta w latach 1968-71
(Denisiuk 1976). Dane porównawcze – 205 zdjęć fitosocjologicznych – zebrano
w ciągu trzech sezonów w latach 1992-94. Po 20 latach na łąkach śródleśnych, dokładnie w tych samych miejscach udało się powtórzyć 43 zdjęcia (Barabasz 1997).
W analizach dotyczących łąk i nieużytków porolnych Cisowej punktem
odniesienia była stara mapa katastralna, przedstawiająca typy zbiorowisk wyróżnione ze względu na sposób ich użytkowania (łąki, pastwiska, pola uprawne,
luźne zadrzewienia, lasy). Aktualny materiał porównawczy stanowi 180 zdjęć
fitosocjologicznych wykonanych w latach 1998-2000.
Całość materiału zdjęciowego poddano dwukrotnej klasyfikacji numerycznej:
na podstawie obecności gatunków oraz w oparciu o ilościowy udział gatunków
(Dzwonko 1986). Porównanie otrzymanych w klasyfikacji dendrogramów umożliwiło uwzględnienie w tabelach fitosocjologicznych, jedynie grup zdjęć jednorodnych pod względem składu gatunkowego i ilościowego udziału gatunków w
zbiorowiskach.
Dynamikę zmian roślinności w wyniku zaniechania gospodarki kośno-pastwiskowej zilustrowano poprzez porównanie udziału zbiorowisk przejściowych,
stanowiących stadia sukcesyjne w szacie roślinnej badanych obszarów (ryc. 1).
W celu scharakteryzowania zmian warunków siedliskowych, dla wszystkich
zdjęć fitosocjologicznych, policzono średnie wartości wskaźników wg Ellenberga
(światło – L, wilgotność – F, odczyn – R, zawartość azotu – N), a następnie porównano je ze sobą (Ellenberg i in. 1992). W przypadku Puszczy Niepołomickiej
porównano średnie wskaźniki – policzone dla zbiorowisk wyróżnionych w miejscach, w których udało się powtórzyć zdjęcia po 20 latach (tab. 1). Na podstawie
danych z Cisowej policzono średnie wskaźniki dla wszystkich zbiorowisk łąk i
nieużytków porolnych (tab. 2).
Wyniki i dyskusja
Zmiany w składzie zbiorowisk roślinnych łąk i pastwisk jako efekt
modyfikacji gospodarki kośno-pastwiskowej. W północnej części Puszczy Niepołomickiej w latach 1968-1971 Z. Denisiuk (1976) wyróżnił 9 zbiorowisk łąkowych (8 zespołów: Carici canescentis-Agrostietum caninae, Epilobio-Juncetum, Scirpetum
silvatici, Cirsietum rivularis, Cirsio-Polygonetum, Molinietum coeruleae, Arrhenatheretum
elatioris, Lolio-Cynosuretum i jedno zbiorowisko: Lychnis flos-cuculi-Ranunculus acer) oraz
dwa zespoły szuwarowe (Phalaridetum arundinaceae, Caricetum gracilis). Fitocenozy
Phalaridetum arundinaceae, Caricetum gracilis oraz Carici canescentis-Agrostietum caninae,
uznano za obszary z pogranicza użytków zielonych, natomiast resztę zbiorowisk
zaklasyfikowano jako łąki kośne i pastwiska.
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Wśród wyżej wymienionych zbiorowisk w latach 1992-1994 odnotowano,
iż trzy znajdują się w stadium zanikania: Carici canescentis-Agrostietum caninae,
Scirpetum silvatici, Cirsio-Polygonetum, dwa zupełnie już nie występują w typowej
postaci: Cirsietum rivularis, zbiorowisko Lychnis flos-cuculi-Ranunculus acer, a cztery zachowały się w prawie nie zmienionym stanie: Epilobio-Juncetum, Molinietum coeruleae,
Arrhenatheretum elatioris, Lolio-Cynosuretum. Pojawiło się natomiast pięć nowych typów zbiorowisk nie notowanych tu w latach 1968-71: zbiorowisko Carex brizoides,
Deschampsia caespitosa, Polygonum bistorta, Alnus glutinosa-Urtica dioica oraz zbiorowisko pośrednie między Molinietum i Arrhenatheretum. Spośród wszystkich fitocenoz
cztery stanowiły nieużytki i tereny sztucznie zalesione (Carici canescentis-Agrostietum caninae, zbiorowisko Carex brizoides, Deschampsia caespitosa oraz zbiorowisko
Alnus glutinosa-Urtica dioica), a pozostałe użytkowano jako tereny kośne i w niewielkim stopniu pastwiska. Jednak nasilenie zabiegów gospodarczych było tutaj
znacznie mniejsze niż w latach 70. XX w. (Barabasz 1997).
W Cisowej na podstawie zebranego materiału fitosocjologicznego wyróżniono
13 zbiorowisk, z czego tylko dwa w randze zespołu: Arrhenatheretum elatioris brize-

Ryc. 1. Procentowe porównanie udziału fitocenoz przejściowych: w randze zbiorowiska
– (1) i typowych – w randze zespołu – (2) w składzie szaty roślinnej łąk północnej części
Puszczy Niepołomickiej oraz łąk i nieużytków porolnych Cisowej
Fig. 1. Comparison (in percent) of transitional communities – in the range
of the community – (1) and typical – in the range of the association –
(2) in the vegetation of the meadows of the northern part of the Niepołomice Forest and
meadows and barren agricultural areas of Cisowa
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tosum mediae, Epilobio-Juncetum. Pozostałe fitocenozy są zbiorowiskami (tab. 2). W
przypadku tego terenu tylko nieliczne płaty Arrhenatheretum, zbiorowiska Phleum
pratense-Rumex crispus i zbiorowiska Vicia tetrasperma, są sporadycznie wypasane lub
koszone. Większość fitocenoz to nieużytki.
Zaniechanie koszenia powoduje gromadzenie się nie rozłożonej biomasy
roślinnej, co w efekcie równa się stosowaniu bardzo dużych dawek nawozów azotowych. Udowodniono, że nawet roczne przerwy w koszeniu powodują wkraczanie
gatunków nitrofilnych, takich jak: Urtica dioica, Agropyron repens, Galim aparinae,
Rumex obtusifolius (Kornaś 1990, Barabasz 1994). Na badanych obszarach najłatwiej
dostrzec to zjawisko w okolicach Cisowej, gdzie zaprzestanie użytkowana doprowadziło do wytworzenia całych fitocenoz z gatunkami nitrofilnymi. W rejonie Puszczy
Niepołomickiej płaty nitrofitów występowały w latach 90. ubiegłego stulecia dość
rzadko i to tylko na zaniedbanych gospodarczo łąkach kompleksu Grobla.
Regularne koszenie łąk sprzyja wykształceniu stosunkowo stabilnego składu
gatunkowego, gdyż większość roślin łąkowych dostosowała swój rytm biologiczny do pory i częstotliwości koszenia (Barabasz 1994). Zaniechanie tego zabiegu
Tab. 1. Średnie oraz zakresy wartości wskaźników Ellenberga dla tych samych miejsc
w latach 1968-1971 i 1992-1994
Tab. 1. Average and range of Ellenberg indicator values for the same sites
from 1968-1971 and 1992-1994
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Tab. 1. Średnie oraz zakresy wartości wskaźników Ellenberga dla tych samych miejsc
w latach 1968-1971 i 1992-1994 – cd.
Tab. 1. Average and range of Ellenberg indicator values for the same sites
from 1968-1971 and 1992-1994 – cd.

nie tylko powoduje zaburzenie rytmu biologicznego roślin łąkowych, ale również
wkraczanie innych gatunków np. siewek drzew i krzewów, co po kilku latach doprowadzi do zarośnięcia łąki, a w konsekwencji eliminacji zasiedlających ją dotąd
gatunków. W północnej części Puszczy Niepołomickiej obserwuje się to na zaniedbanych łąkach śródleśnych w fitocenozach Carex brizoides, gdzie wkraczającymi
gatunkami drzew są: Fraxinus excelsior i Quercus robur. W okolicach Cisowej zjawisko
to przybrało znacznie większą skalę. Właściwie we wszystkich typach wyróżnionych
tu zbiorowisk można znaleźć gatunki drzew i krzewów, takich jak: Salix capraea,
Alnus incana, Prunus spinosa, Carpinus betulus, Pyrus communis itd. Kiedyś luźne zadrzewienia stanowiły niewielki procent tego obszaru (Mapa katastralna sporządzona
na podstawie operatów ewidencji gruntów z 27. 11. 1992). Aktualne badania pokazały,
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Tab. 2. Średnie wartości wskaźników wg Ellenberga policzone dla wszystkich zbiorowisk
łąkowych okolic Cisowej wyróżnionych w latach 1998-2000
Tab. 2. Average Ellenberg indicator values for the all meadow communities near Cisowa
distinguished from 1998-2000.

że jeśli nie zostanie zmieniona gospodarka tego terenu, to w niedługim czasie powierzchnia luźnych zadrzewień znacznie wzrośnie, a areał obszarów nieleśnych
ulegnie znacznemu skurczeniu.
W zbiorowiskach pastwiskowych przy intensywnym wypasie maleje udział
traw pastewnych i ziół, na rzecz gatunków niechętnie zjadanych, takich jak sity.
Prowadzi to do znacznego zubożenia siedliska. W efekcie zmiany składu mogą być
tak duże, że zbiorowisko przestaje nadawać się do użytku (Barabasz 1994). W okolicach Cisowej pozostałością po bardzo intensywnym użytkowaniu pastwiskowym
są płaty Epilobio-Juncetum oraz zbiorowisko z Juncus effusus. Mimo, że obecnie się
nie wypasa, to fitocenozy te utrzymują się nadal, ponieważ konkurencja z sitem
jest bardzo trudna, ze względu na rozrost jego kłączy oraz dużą trwałość nasion
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(Dzieżyc 1962). W okresie działalności PGR zdewastowane płaty pastwisk regenerowano poprzez wprowadzanie kilkuletnich upraw rolnych, a następnie ponownie
przeznaczano do wypasu (Słonimski 1965). W rejonie Puszczy Niepołomickiej
utrzymanie pastwisk polegało przede wszystkim na ich eksploatacji, bez jakichkolwiek zabiegów regeneracyjnych (Denisiuk 1976). Spadek opłacalności hodowli
spowodował zmniejszenie intensywności wypasu, co umożliwiło częściową regenerację zbiorowisk. Dzięki temu pastwiska przetrwały tu w podobnej formie do dziś.
Ograniczenie, a nawet całkowite zaprzestanie wypasu na wilgotnych pastwiskach
z zespołem Epilobio-Juncetum zahamowało ekspansję tego zbiorowiska w Puszczy
Niepołomickiej (Barabasz 1997).
Generalnie można stwierdzić, że całkowite zaprzestanie wypasu, powoduje
podobne zmiany składu roślinnego, jak opisane wcześniej skutki zaniechania
koszenia.
Za wskaźnik reakcji szaty roślinnej łąk na modyfikację sposobów jej użytkowania można przyjąć proporcję udziału fitocenoz typowych (w randze zespołów)
i fitocenoz stanowiących różnego rodzaju stadia przejściowe (zbiorowiska) (ryc. 1).
Tego typu porównanie wykonane dla badanych obszarów pokazało, iż największą
dynamiką charakteryzuje się szata roślinna łąk okolic Cisowej, w której dominują
stadia sukcesyjne, zmierzające w kierunku zbiorowisk leśnych. Jest to efektem
prawie całkowitego zaniechania w tym rejonie gospodarki kośno-pastwiskowej.
Nieco mniejszy zakres zmian wywołany tym samym czynnikiem zaobserwowano
na łąkach śródleśnych Puszczy Niepołomickiej, w kompleksie Grobla.
Wszystkie przytoczone powyżej przykłady jednoznacznie potwierdzają tezę,
że jedynie racjonalnie prowadzona gospodarka kośno-pastwiskowa jest w stanie
zapewnić względną stabilność fitocenoz łąkowych, zarówno na poziomie gatunkowym jak i na poziomie całych zbiorowisk, warunkując tym samym ich dużą
bioróżnorodność.
Zmiany siedliska wynikające z modyfikacji gospodarki kośno-pastwiskowej łąk. Najdokładniejszych danych dotyczących zmian siedliskowych w
Puszczy Niepołomickiej dostarczyło porównanie wskaźników Ellenberga dla zdjęć
z płatów, które udało się odszukać po 20 latach (tab. 1). W tym przypadku najistotniejsze zmiany stwierdzono w sześciu zbiorowiskach: Carici canescentis-Agrostietum
caninae, Cirsietum rivularis, Phalaridetum arundinacea, Carex brizoides, Lychnis flos-cuculi
-Ranunculus acer i Alnus glutinosa-Urtica dioica. We wszystkich tych miejscach nastąpił
wzrost średniej wartości wskaźnika zawartości azotu. Wartości, które tu odnotowano, są jednak mniejsze w porównaniu z wskaźnikami żyzności fitocenoz np.
Urtica dioica, wyróżnionych w Cisowej (tab. 2). Wzrost żyzności podłoża po zaprzestaniu koszenia i wypasu wynika z mechanizmów opisanych w poprzednim
rozdziale, mianowicie z gromadzenia się nie rozłożonej masy roślinnej, wzbogacającej podłoże w azot. Dodatkowo w fitocenozach tak bardzo intensywnie
wypasanych, jak to miało miejsce kiedyś w okolicach Cisowej, duże ilości azotu
mogły być już wcześniej zgromadzone w glebie wskutek naturalnego nawożenie
przez pasące się owce.
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Na łąkach Puszczy Niepołomickiej w miejscach, gdzie powstało sztuczne
zbiorowisko Alnus glutinosa-Urtica dioica przyczyną wzrostu żyzności jest zniszczenie
roślinności poprzez przeoranie i inne zabiegi przygotowujące teren pod zalesienie.
W zbiorowisku tym zaobserwowano również niewielki spadek wskaźnika dostępności światła, co jest rezultatem rozwoju roślinności drzewiastej. Prześledzenie
zmian dostępności światła, wynikających z sukcesji po zaniechaniu użytkowania,
możliwe będzie już wkrótce na zarastających łąkach i pastwiskach okolic Cisowej,
jeśli sposób ich gospodarowania nie ulegnie modyfikacji.
Regularne koszenie i wypas wpływa na przyspieszenie procesów lądowacenia
(Dubiel 1973). Zaprzestanie zabiegów użytkowych sprzyja zatrzymywaniu większej
wilgotności podłoża, co w połączeniu z zaniedbaniem urządzeń melioracyjnych
może spowodować podtopienie terenu. Przykładem mogą tu być łąki śródleśne
Puszczy Niepołomickiej, gdzie w efekcie takich zjawisk, znacznie rozprzestrzenił
się areał Phalaridetum arundinaceae, na którym zaobserwowano wzrost wskaźnika
wilgotności (tab. 1).
Zbyt intensywny wypas może również przyczyniać się do wtórnego podtopienia terenu, zwłaszcza gdy ma to miejsce w płatach o wysokim poziomie wód
gruntowych. W tym przypadku rezultatem jest zniszczenie struktury gleby wskutek udeptywania, co prowadzi do zabagnienia (Barabasz 1994). Stwierdzono to w
fitocenozach Epilobio-Juncetum z okolic Cisowej, gdzie płaty tego zespołu występują
w miejscach lekko zagłębionych, posiadających bardzo nierówną powierzchnię
gleby i płytko zalegającą wodę.
Warunki siedliskowe są czynnikiem niezwykle ważnym, zwłaszcza dla
funkcjonowania fitocenoz półnaturalnych. Z przytoczonych tu rozważań wynika
jednoznacznie, że ekstensywna gospodarka kośno-pastwiskowa kształtuje specyficzne warunki siedliskowe zbiorowisk łąkowych oraz pastwiskowych, a zarówno
jej intensyfikacja, jak i zaniechanie wywołuje drastyczne zmiany siedliska, uruchamiając procesy sukcesyjne roślinności.
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THE EFFECT OF HAY-MAKING AND GRAZING MANAGEMENT
UPON THE HABITAT AND THE DIVERSITY
OF MEADOW VEGETATION
Summary
Semi-natural communities of meadows and pastures require extensive management methods such as hay-making, grazing or manuring to maintain their
relative stability. These methods modify not only the vegetation of those communities but also form specific habitat conditions. The aim of the paper is to present
the effect of abandoning hay-making and grazing management upon the dynamics of meadow communities by comparing the changes which have taken place
in the habitat and in the vegetation of the communities. The whole of the problem
is exemplified by the meadows of the northern complex of the Niepołomice Forest
as well as by the meadows and barren agricultural areas of Cisowa (the Przemyśl
Foothills).
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