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S t r e s z c z e n i e 

Badania przeprowadzono w 2010 r. w Środkowym Basenie Biebrzy w Biebrzańskim Parku Na-
rodowym. W celu określenia wpływu zaprzestania koszenia na roślinność, na obiekcie łąkowym 
Grzędy wytyczono dwa transekty – jeden w części niekoszonej od 7 lat, drugi – w części sporadycz-
nie koszonej (raz na 2–4 lata). W ramach transektów wykonano łącznie 23 zdjęcia fitosocjologiczne 
metodą Brauna-Blanqueta. Obliczono wskaźniki Elleneberga: F – uwilgotnienia, N – zawartości azo-
tu w glebie i R – odczynu gleby. Oceniono różnorodność gatunkową zbiorowisk na podstawie: łącz-
nej liczby gatunków w transekcie, średniej liczby gatunków przypadającej na zdjęcie fitosocjologicz-
ne oraz obliczając wskaźnik różnorodności gatunkowej Shannona-Wienera dla transektów. Wartość 
użytkową zbiorowisk oceniono na podstawie LWU Filipka i zadarnienia. Stwierdzono, że skład ga-
tunkowy zbiorowisk w obu transektach jest podobny, jednak wyraźnie różni się proporcjami. Na ca-
łym obiekcie dominują fitocenozy zespołu Molinietum caerulae W. Koch 1926 (klasa Molinio- 
-Arrhenatheretea R. Tx. 1937). W części, na której przed 7 laty zaprzestano koszenia, w płatach za-
znacza się wyraźny podrost drzew: Salix cinerea L., Salix repens subsp. rosmarinifolia (L.) Hartm. 
i Betula pubescens Ehrh., co świadczy o postępującej sukcesji wtórnej. W porównaniu z obszarem 
sporadycznie koszonym większa jest średnia wysokość roślin, natomiast mniejsze – zadarnienie. Na 
obszarze koszonym udział gatunków drzewiastych jest znikomy. Z większą ilościowością występuje 
tu Carex panicea L. i Carex buxbaumii Wahlenb. Zaprzestanie użytkowania spowodowało wzrost 
łącznej liczby gatunków w transekcie i średniej liczby gatunków w zdjęciu, ale zmniejszenie wartości 
wskaźnika Shannona-Wienera. Wartość użytkową roślinności obu badanych transektów oceniono 
jako bardzo słabą. 

Słowa kluczowe: chronione gatunki flory, czynna ochrona, ekosystemy nieleśne, sukcesja wtórna 
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WSTĘP 

Koszenie, wypas i nawożenie to podstawowe czynniki antropogeniczne warun-
kujące istnienie półnaturalnych zbiorowisk trawiastych i jednocześnie najsilniej 
modyfikujące ich szatę roślinną [PAWŁOWSKI 1959]. Zaprzestanie użytkowania łąk 
i pastwisk powoduje w krótkim czasie uruchomienie procesu sukcesji wtórnej 
i stopniowe przekształcanie się zbiorowisk trawiastych w ziołorośla i zbiorowiska 
leśne. Przeobrażenia ustrojowe, które miały miejsce w Polsce w końcu ubiegłego 
stulecia spowodowały, że zaprzestanie użytkowania stało się jednym z głównych, 
jeśli nie najczęstszym powodem utraty wielu cennych przyrodniczo fitocenoz i tym 
samym jest zagrożeniem dla zachowania bioróżnorodności na użytkach zielonych 
[KRYSZAK i in. 2005; STYPIŃSKI, PIOTROWSKA 1997]. Skutki tego procesu są wi-
doczne również na półnaturalnych zbiorowisk łąkowych w dolinie Biebrzy [Natura 

2000…; KUCHARSKA, ZNANIECKA 2005; TOMASZEWSKA 1997]. Skuteczna czyn-
na ochrona półnaturalnych zbiorowisk trawiastych wymaga znajomości ich genezy 
oraz warunków siedliskowych, w których występują. Z tego powodu podjęto próbę 
określenia wpływu zaprzestania koszenia na szatę roślinną łąkowego obiektu 
Grzędy zlokalizowanego w Biebrzańskim Parku Narodowym. 

TEREN BADAŃ I METODY 

W połowie czerwca 2010 r. przeprowadzono badania terenowe w środkowej 
części basenu Biebrzy w obrębie obwodu ochronnego Grzędy, w Biebrzańskim 
Parku Narodowym. Badaniami objęto zbiorowiska łąkowe położone koło Łągwi 
(na wschód od Kanału Woźnawiejskiego), przylegające do Ośrodka Hodowli Za-
chowawczej Konika Polskiego. Łąki te przed założeniem parku były użytkowane 
kośnie co 2–3 lata. Obecnie, w ramach programów ochrony cietrzewia i orlika gru-
bodziobego, są one koszone co 4–5 lat przez pracowników parku (siano zbierane). 
Częstotliwość użytkowania terenu jest uzależniona od warunków pogodowych. 
Część badanego obszaru została ostatnio skoszona latem 2003 r., druga zaś koszo-
na jest raz na 2– 4 lata (ostatnio w 2006 r.). 

W obrębie obiektu poprowadzono dwa transekty (rys. 1) – jeden wzdłuż części 
koszonej, drugi – w części, na której koszenia zaprzestano. W obrębie każdego 
z nich, co ok. 100 m wykonano odpowiednio – 12 i 11 zdjęć fitosocjologicznych 
metodą BRAUNA-BLANQUETA [1964]. W każdym płacie wykonano po 2 szacun-
kowe pomiary zadarnienia. 

Klasyfikacji fitosocjologicznej badanych zbiorowisk dokonano według NO-

WIŃSKIEGO [1967] i MATUSZKIEWICZA [2008]. Nazewnictwo gatunków przyjęto 
za MIRKIEM i in. [2002]. 

Stosunki ilościowe gatunków w transektach analizowano bazując na warto-
ściach średniego pokrycia  gatunku  w płatach transektu.  Dla opisanych  zdjęciami 
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 – transekt koszony   mowed transect  
 – transekt niekoszony   not mowed transect 

Rys. 1. Lokalizacja transektów w Biebrzańskim Parku Narodowym; źródło: opracowanie własne 

Fig. 1. Localization of transects in the Biebrza National Park; source: own studies 

płatów obliczono też wskaźniki ELLENEBERGA i in. [1992]: F – wilgotności siedli-
ska, N – zawartości azotu w glebie i R – odczynu gleby. Oszacowano również ich 
wartość użytkową w oparciu o metodę FILIPKA [1973] oraz określono ich różno-
rodność biologiczną na podstawie średniej liczby gatunków w płacie. Dla każdego 
transektu obliczono wskaźnik Shannona-Wienera H’ [MAGURRAN 1996] i łączną 
liczbę gatunków roślin. 

Dla wybranych parametrów płatów roślinnych badanych transektów, traktowa-
nych jako zmienna zależna, przeprowadzono jednoczynnikową analizę wariancji, 
w której czynnikiem jest transekt, czyli użytkowanie kośne lub jego brak. Do obli-
czeń zastosowano program SPSS 17.  

WYNIKI BADAŃ I DYSKUSJA 

Roślinność badanego obszaru, w tym obu transektów należy zaliczyć do łąk 
trzęślicowych (Molinion W. Koch 1926). Są one zdominowane przez płaty zespołu 
Molinietum caerulae z dużym i stałym udziałem turzycy prosowatej (Carex pani-
cea). Duży udział Carex panicea w płatach Molinietum caerulae zaobserwowali 
w Środkowym Basenie Biebrzy również OŚWIT [1991], KAMIŃSKI [2002] oraz 
STELMASZCZYK i in. [2005]. Taka postać zespołu trzęślicy modrej jest przez wielu 
autorów traktowana jako podzespół lub wariant zespołu typowego i określana jako 
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Molinietum (caerulae) caricetosum paniceae [BARYŁA 1974; STELMASZCZYK i in. 
2005]. Według OKRUSZKI [1991] łąki trzęślicowe są, obok turzycowisk, najbar-
dziej reprezentatywnym typem zbiorowisk porastających podsychające torfowiska 
wokół Czerwonego Bagna. W Środkowym Basenie Biebrzy pojawiły się one na 
skutek zbudowania przed ponad 100 laty kilku dużych kanałów: Augustowskiego, 
Rudzkiego, Łęg, Woźnawiejskiego i Kapickiego [DEMBEK i in. 2005]. 

Na badanym terenie, pomimo dominacji wariantu z Carex panicea zaobserwo-
wano wyraźne różnice między roślinnością transektów (fot. 1, 2). Skład florystycz-
ny płatów obu transektów jest bardzo zbliżony, jednak istotnie różni się proporcją  
 

  
Fot. 1. Roślinność transektu koszonego (fot. B. Borawska-Jaramułowicz) 

Photo 1. Vegetation within mowed transect (photo B. Borawska-Jaramułowicz) 

 
Fot. 2. Roślinność transektu niekosznego (fot. D. Sienkiewicz-Paderewska) 

Photo 2. Vegetation within not mowed transect (photo D. Sienkiewicz-Paderewska) 
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Tabela 1. Skład florystyczny badanych transektów  

Table 1. Floristic composition of examined transects 

Transekt 
Transect 

Niekoszony 
Not mowed 

Koszony 
Mowed 

Liczba zdjęć fitosocjologicznych 
Number of floristic relevės 

11 12 

Łączna liczba gatunków w badanych płatach 
Total number of species in examined relevės 

36 53 

Średnia liczba gatunków w płacie 
Mean number of species in relevės 

16 22 

Wartość wskaźnika Shannona-Wienera H’ 
Shannon-Wiener index H’  

2,08 2,3 

S – stałość   constancy 
D – współczynnik pokrycia   mean cover 

S D S D 

1 2 3 4 5 

Skład gatunkowy   Species composition 

Ch, DAss. Molinietum caerulae, Molinion 
Molinia caerulea (L.) Moench V 7295 V 3213 
Carex panicea L. V 1000 V 4667 
Salix repens subsp. rosmarinifolia (L.) Hartm. V 551 V 35 
Thalictrum flavum L. V 114 IV 117 
Lycopus europaeus L. IV 33 II 13 
Carex flava L. III 218 III 38 
Inula salicina L. I 5   
Selinum carvifolia (L.) L. I 5   
Inula britannica L. I 5   
Potentilla erecta (L.) Raeusch.   I 1 

ChAll. Filipendulion 
Lysimachia vulgaris L. V 418   
Lythrum salicaria L. IV 105 V 129 
Stachys palustris L. IV 50 III 21 
Filipendula ulmaria (L.) Maxim. IV 54   
Valeriana officinalis L. I 5   

ChAll. Calthion 
Caltha palustris L. III 27 IV 80 
Lathyrus palustris L. II 18 II 9 
Cirsium rivulare (Jacq.) All. I 5 III 25 

ChAll. Cnidion dubii 
Cnidium dubium (Schkuhr) Thell. IV 68 V 542 
Gratiola officinalis L.   I 4 

ChO. Molinietalia 
Cirsium palustre (L.) Scop III 45 I 4 
Galium uliginosum L. II 73   
Deschampsia caespitosa (L.) P. Beauv. I 23   
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   cd. tab. 1 

1 2 3 4 5 

ChCl. Molinio-Arrhenatheretea   
Poa pratensis L. I 136   
Poa trivialis L. I 5   

Towarzyszące   Accompanying species 
Ch i D Cl. Alnetea glutionosae 
Salix cinerea L. V 1209 IV 38 
Thelypteris palustris Schott V 641 II 29 
Betula pubescens Ehrh. V 268 II 23 
Frangula alnus Mill. II 33   
Alnus glutinosa (L.) Gaertn. I 23   
Salix pentandra L. I 5   
Solanum dulcamara L. I 5   
Salix aurita L.   I 1 

ChCl. Phragmitetea 
Scutellaria galericulata L. V 195 V 100 
Galium palustre L. IV 91 V 133 
Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud. IV 459 II 10 
Carex buxbaumii Wahlenb. III 795 V 1688 
Carex paniculata L. III 236   
Peucedanum palustre (L.) Moench III 41 I 4 
Lysimachia thyrsiflora (L.) Moench I 5 V 1921 
Carex elata All.  0 II 875 
Carex gracilis Curtis  0 II 375 
Carex disticha Huds. I 45   
Carex riparia Curtis I 23   
Ranunculus lingua L. I 5   
Carex rostrata Stokes   I 125 

ChCl. Scheuchzerio-Caricetea nigrae 
Comarum palustre L. V 286   
Stellaria palustris Retz. III 23 I 21 
Calamagrostis stricta (Timm) Koeler III 659 I 21 
Menyanthes trifoliata L. I 9 III 46 
Carex nigra Reichard   I 125 
Carex diandra Schrank   I 125 

Inne   Others 
Dactylorhiza incarnata (L.) Soó IV 55 IV 38 
Salix triandra L. I 23 I 4 
Stellaria media (L.) Vill. I 23   
Mentha aquatica L. I 9 II 17 
Stellaria graminea L. I 5   
Achillea salicifolia Besser I 5   
Rubus ideaus L. I 1   
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   cd. tab. 1 

1 2 3 4 5 

Cirsium arvense (L.) Scop I 1   
Pinus sylvestris L. I 1   

Źródło: wyniki własne.   Source: own studies. 

niektórych gatunków lub grup gatunków (tab. 1). Na obu obiektach dominują ilo-
ściowo gatunki z rzędu Molinetalia i ich średni stopień pokrycia w transektach nie 
różni się istotnie (tab. 2 i 3), jednak w części, na której zaprzestano koszenia trzę-
ślica modra (Molinia caerulea (L.) Moench) osiąga ponad dwukrotnie większą ilo-
ściowość niż na obiekcie sporadycznie koszonym (tab. 1–3). 

Opisywane w prezentowanej pracy fitocenozy, podobnie do zbiorowisk odno-
towanych w Środkowym Basenie Biebrzy przez OŚWITA [1991] oraz STELMASZY-

KA i in. [2005], jak również w dolinie martwego Ełku przez KAMIŃSKIEGO [2002], 
wykazują pewne podobieństwo florystyczne do ziołorośli ze związku Filipendulion 
Segal 1966. Charakteryzuje je stały udział przede wszystkim krwawnicy: pospolitej 
(Lythrum salicaria L.), tojeści pospolitej (Lysimachia vulgaris L.), rutewki żółtej 
(Thalictrum flavum L.) i czyśćca błotnego (Stachys palustris L.). Szczególnie doty-
czy to płatów w części, którą przed pięciu laty zaprzestano kosić (tab. 1). STEL-

MASZCZYK i in. [2005] podobne zjawisko zaobserwowali podczas badań zbioro-
wisk roślinnych w rejonie miejscowości Kuligi w północnej części obiektu Grzędy. 
Odnotowali oni duży udział Filipendula ulmaria i Lythrum salicaria na opuszczo-
nej łące trzęślicowej, przy jednoczesnym zanikaniu Carex panicea. Przeprowadzo-
ne badania również wskazują, że gatunek ten zanika w runi fitocenoz niekoszonych 
(tab. 1). W transekcie koszonym średni stopień pokrycia Carex panicea jest prawie 
pięciokrotnie wyższy, należy jednak zaznaczyć, iż na obu obiektach gatunek ten 
występuje z równie dużą stałością (tab.1). 

Zaprzestanie koszenia zapoczątkowało sukcesję w kierunku zarośli wierzbowo-
brzozowych z klasy Alnetea glutionosae. Średni stopień pokrycia terenu przez ga-
tunki drzew jest ponad dwudziestokrotnie wyższy w płatach części, na której za-
przestano koszenia (tab. 2). Są to najczęściej: Salix repens subsp. rosmarinifolia, 
Salix cinerea i Betula pubescens (tab. 1–3). Analogiczne zmiany sukcesyjne na nie 
koszonych łąkach trzęślicowych zaobserwowali w Środkowym Basenie Biebrzy 
STELMASZCZYK i in. [2005], a w dolinie martwego Ełku KAMIŃSKI [2002].  

Z przeprowadzonej porównawczej analizy składów florysycznych transektów 
wynika, że utrzymywanie koszenia sprzyja występowaniu turzycy Buxbauma Ca-
rex buxbaumii, która w Polsce należy do gatunków podlegających ścisłej ochronie 
[Rozporządzenie... 2004]. Nie zanotowano istotnych różnic pomiędzy transektami 
w występowaniu innych gatunków chronionych: kukułki krwistej (Dactylorhiza 
incarnata (L.) Soó) oraz bobrka trójlistkowego (Menyanthes trifoliata L.) (ochrona 
częściowa) (tab. 1–3). 
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Tabela 2. Średnie wartości wybranych parametrów badanych transektów 

Table 2. Mean values of selected parameters of examined transects 

Parametr 
Parameter 

Średnia   Mean 

niekoszony 
not mowed 

koszony 
mowed 

Średnie pokrycie gatunków charakterystycznych dla Molinio- 
-Arrhenatheretea 
Mean cover by characteristic species from Molinio-Arrhenatheretea 

84,49 55,23 

Średnie pokrycie gatunków charakterystycznych i wyróżniających 
dla Molinietalia 
Mean cover by characteristic species from Molinietalia 

98,59 102,753 

Średnie pokrycie Molinia caerulea 
Mean cover by Molinia caerulea 

72,95 32,13 

Średnie pokrycie Carex panicea 
Mean cover by Carex panicea 

10,00 46,67 

Średnie pokrycie gatunków charakterystycznych dla Alnetea glutio-
nosae 
Mean cover by characteristic species from Alnetea glutionosae 

27,66 1,25 

Średnie pokrycie gatunków charakterystycznych dla Phragmitetea 
Mean cover by characteristic species from Phragmitetea 

18,95 33,10 

Średnie pokrycie gatunków charakterystycznych dla Scheuchzerio- 
-Caricetea nigrae 
Mean cover by characteristic species from Scheuchzerio-Caricetea 
nigrae 

11,95 9,17 

Średnie pokrycie drzew i krzewów 
Mean cover by tree and shrub species 

21,13 1,00 

Średnie pokrycie Carex buxbaumii 
Mean cover by Carex buxbaumii 

7,95 16,88 

Średnie pokrycie Dactylorhiza incarnata 
Mean cover by Dactylorhiza incarnata 

0,55 0,38 

Średnie pokrycie Menyathes trifoiata 
Mean cover by Menyathes trifoiata 

0,09 0,46 

Liczba gatunków w zdjęciu fitosocjologicznym 
The number of species per phytosociological relevé 

22,27 16,42 

Średnia wysokość roślin w płatach transektu, cm 
Mean height of vegetation in the transect, cm 

74,09 58,33 

Zadarnianie, %   Sod cover, % 54,36 62,50 

Wartości wskaźników Ellenberga 
Ellenberg’s index values 

F 7,76 7,99 
R 5,47 6,13 
N 2,18 2,91 

Liczba wartości użytkowej (LWU) 
Index of fodder value score (FVS) 

1,96 1,96 

Źródło: wyniki własne.   Source: own studies. 
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Tabela 3. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji dla wybranych parametrów badanych transektów 

Table 3. The results of one-way ANOVA for selected parameters of examined transects 

Parametr 
Parameter 

Źródło zmienności   Source of variability 

p-value 

międzygrupowa 
between groups 

wewnątrzgrupowa 
within groups 

Stopnie swobody   Degrees of freedom 

1 21 

Suma kwadratów   Sum of squares 
1 2 3 4 

Średnie pokrycie gatunków charakterystycz-
nych dla Molinio-Arrhenatheretea 
Mean cover by characteristic species from Mo-
linio-Arrhenatheretea  

4915,528 21315,052 0,039* 

Średnie pokrycie gatunków charakterystycz-
nych i wyróżniających dla Molinietalia 
Mean cover by characteristic species from Mo-
linietalia 

99,276 22068,739 0,762ns 

Średnie pokrycie Molinia caerulea 
Mean cover by Molinia caerulea 

9567,428 24163,790 0,009* 

Średnie pokrycie Carex panicea 
Mean cover by Carex panicea 

7715,942 10254,167 0,001* 

Średnie pokrycie gatunków charakterystycz-
nych dla Alnetea glutionosae 
Mean cover by characteristic species from Alne-
tea glutionosae 

4004,078 3574,135 0,000* 

Średnie pokrycie gatunków charakterystycz-
nych dla Phragmitetea 
Mean cover by characteristic species from 
Phragmitetea 

1148,365 9441,227 0,125ns 

Średnie pokrycie gatunków charakterystycz-
nych dla Scheuchzerio-Caricetea nigrae 
Mean cover by characteristic species from 
Scheuchzerio-Caricetea nigrae 

44,606 4548,394 0,655ns 

Średnie pokrycie drzew i krzewów 
Mean cover by tree and shrub species 

2324,963 2349,362 0,000* 

Średnie pokrycie Carex buxbaumii 
Mean cover by Carex buxbaumii 

456,688 1861,790 0,034* 

Średnie pokrycie Dactylorhiza incarnata 
Mean cover by Dactylorhiza incarnata 

0,167 5,290 0,425ns 

Średnie pokrycie Menyathes trifoiata 
Mean cover by Menyathes trifoiata 

0,775 5,638 0,104ns 

Liczba gatunków w zdjęciu fitosocjologicznym 
The number of species per phytosociological 
relevé 

196,815 331,098 0,002* 

Średnia wysokość roślin w płatach transektu, cm 
Mean height of vegetation in the transect, cm 

1425,033 4757,576 0,020* 
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  cd. tab. 3 

1 2 3 4 

Zadarnianie, % 
Sod cover, % 

379,933 1069,545 0,013* 

Wartości wskaźników Ellenberga 
Ellenberg’s index values 

F 0,321 4,809 0,250ns 
R 2,509 11,280 0,042* 
N 3,067 10,668 0,023* 

Liczba wartości użytkowej (LWU) 
Index of fodder value score (FVS) 

0,000 3,675 0,999ns 

Objaśnienia: * – różnica istotna na poziomie istotności α = 0,05; ns – różnica nieistotna na poziomie istotności α = 
0,05. 

Explanations: * – statistically significant difference at α = 0.05; ns – not significant at α = 0.05. 

Źródło: wyniki własne.   Source: own studies. 

Na podstawie analizy wartości wskaźników ELLENBERGA [1992], stwierdzono, 
że średni wskaźnik uwilgotnienia dla zbiorowisk obu transektów wynosi ok. 8 (tab. 
2), co oznacza, że zajmują siedlisko silnie uwilgotnione. Gleba na całym obiekcie 
jest uboga w azot, jednak w części niekoszonej zawartość azotu jest istotnie 
mniejsza niż w części koszonej (tab. 2 i 3). Gleba na obszarze koszonym ma od-
czyn kwaśny (wartość indeksu R ok. 5,5–6,1). Odnotowany przez BARYŁĘ [1974] 
w dolinie Tyśmienicy zespół Molinietum caerulae caricetosum paniceae wykształ-
cił się w podobnych warunkach, tzn. na glebach umiarkowanie kwaśnych (pH 5,0–
6,4) i małej żyzności. Według SZULCA [2002] zakwaszenie gleby można tłumaczyć 
postępującą mineralizacją materii organicznej, wynikającą z przesuszenia podłoża 
torfowego. Natomiast obniżenie pH dodatkowo przyspiesza proces mineralizacji 
gleby na skutek wzrostu rozpuszczalności i wymywania w głąb profilu glebowego 
kwasów fulwowych oraz powstawania soli kwasów próchnicznych z glinem i żela-
zem, które również są łatwo wymywane. Takie warunki sprzyjają ekspansji trzęśli-
cy modrej. Z kolei wzrost udziału trzęślicy modrej i zarośli wierzbowo-
brzozowych prowadzi do zmniejszenia zawartości azotu w glebie, do czego dodat-
kowo przyczynia się brak nawożenia. Rozwój łąk trzęślicowych na badanym ob-
szarze należy traktować jako zmianę degradacyjną wywołaną przesuszeniem sie-
dliska i zanikiem zbiorowisk pierwotnie porastających ten obszar. O degradacji 
tego typu piszą KRYSZAK i in. [2005]. Ekspansja gatunków z klasy Alnetea gluti-
nosae jest natomiast przekształceniem o charakterze rekreatywnym, wynikającym 
z zaprzestania koszenia.  

Stwierdzono również wyraźną różnicę między transektami w ogólnej liczbie 
gatunków oraz średniej liczbie gatunków przypadającej na 1 zdjęcie (płat) 
(tab. 1–3). Większą liczbą gatunków charakteryzują się zbiorowiska, których nie 
koszono do 7 lat, natomiast różnorodność florystyczna mierzona współczynni-
kiem Shannona-Wienera przyjmuje większe wartości w transekcie sporadycznie 
koszonym (tab. 1). Zwiększenie liczby gatunków w runi zbiorowisk, do których na 
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skutek zmiany warunków siedliskowych (tu: zmniejszenie częstotliwości pokosów) 
wkraczają nowe gatunki, jest zjawiskiem znanym i opisywanym w literaturze 
[KRYSZAK, KRYSZAK 2005; MATYSIAK, DEMBEK 2006], natomiast użytkowanie, 
a zwłaszcza wczesne koszenie ograniczają efektywność rozmnażania generatyw-
nego i powodują zmniejszenie liczby gatunków w fitocenozach [STELMASZCZYK 
i in. 2005]. MATYSIAK i DEMBK [2006] zwracają także uwagę, że zadrzewienia 
i zakrzaczenia pojawiają się szybciej w runi zbiorowisk wykształconych w siedli-
skach o dużej dynamice zmian wilgotnościowych. 

Ruń obu transektów ma ubogą wartość użytkową: wskaźnik LWU FILIPKA 
[1973] jest prawie identyczny dla obu transektów i wynosi 1,96 (tab. 2). Metoda 
oceny wartości użytkowej runi łąkowej FILIPKA nie uwzględnia jednak gatunków 
drzew, stąd wydaje się, że należałoby wprowadzić pewną poprawkę uwzględniają-
cą ich znaczący udział w płatach transektu niekoszonego i uznać, że wartość użyt-
kowa zbiorowiska w tym transekcie jest wyraźnie mniejsza niż w transekcie ko-
szonym tym bardziej, że średnie zadarnianie płatów w transekcie niekoszonym 
okazuje się istotnie mniejsze (tab. 2–3). 

PODSUMOWANIE 

Reasumując można stwierdzić:  
– Na badanym obiekcie dominują płaty zespołu Molinietum caerulae, w których 

z dużą stałością występuje Carex panicea. 
– Zaprzestanie koszenia przez 7 lat nie powoduje zmiany typu zbiorowiska, ale 

wpływa na proporcje gatunków i grup gatunków. Następuje wykształcenie zaro-
śli wierzbowo-brzozowych i tym samym zwiększenie udziału gatunków charak-
terystycznych dla klasy Alnetea glutinosae. Zwiększa się też udział trzęślicy 
modrej, przy stałym łącznym udziale gatunków z rzędu Molinietalia. Na obsza-
rze nieskoszonym wyraźnie zmniejsza się udział Carex panicea. 

– Zaprzestanie koszenia prowadzi do zanikania turzycy Buxbauma (Carex bux-
baumii), która jest objęta w Polsce ścisłą ochroną gatunkową. 

– Brak koszenia jest przyczyną zmniejszenia wartości użytkowej zbiorowiska, na 
skutek znaczącego wzrostu udziału drzew i istotnego zmniejszenia zadarniania.  
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EFFECTS OF MOWING CESSATION  
ON Molinietum caerulae MEADOW VEGETATION 
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S u m m a r y 

The study was carried out in the year 2010 in the Middle Basin of the Biebrza River in the Bie-
brza National Park. The aim was to find out if the cessation of mowing could have changed some 
parameters of the existing vegetation. And if yes – what kind of changes could be noted. The exam-
ined phytocoenoses were described by 23 relevès made with the BRAUN-BLANQUET method [1964]. 
Eleven of them were made within the transect where vegetation had been mowed every 2–4 years, 
and the other 12 – in the transect, where vegetation had not been mowed for the previous 7 years. 
Species diversity was assessed upon: species composition of each community, their syntaxonomic 
structure, species richness, floristic diversity calculated using the SHANNON-WIENER index (H’) and 
site conditions estimated with the ELLENBERG phytoindication method [1992]. The utilization value 
based on the fodder value score (FVS) defined by FILIPEK [1973] and sod cover were also estimated. 

It was found that species composition in both transects was very similar, however, the proportion 
of some species and syntaxonomic groups of species was different. Generally, the whole examined 
area was covered by the phytocoenoses of Molinetum caerulae association. In the not mowed part the 
clear symptoms of secondary succession were noticed. Young trees and shrubs, mainly Salix cinerea, 
Salix repens subspec. rosmarinifolia and Betula pubescens, appeared in vegetation units. In compari-
son to the mowed area the total number of species in the phytosociological relevé and mean height of 
plants were higher, whereas the sod cover was lower. In the mowed area the mean cover of trees and 
shrubs was negligible. Carex panicea and Carex buxbaumii were numerous there. Other results of the 
abandonment of utilization were: a higher species richness and a lower value of Shannon-Wiener 
index. The utilisation value of vegetation in both examined transects was very poor. 

 


