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Działania ochronne objęły siedliska i  stanowiska: 

 42 gatunków specjalnej troski, objętych ochroną prawną                   
i/lub uznanych za zagrożone wyginięciem  

 

 4 gatunków rośl in naczyniowych chronionych na mocy Załącznika 2          
do tzw. Dyrektywy Siedl iskowej,  t j .  wszystkich występujących współcześnie 
w Puszczy Knyszyńskiej  na siedl iskach lasowych i  borowych (poza 
mokradłami) :   
 dzwonecznik wonny 

 leniec bezpodkwiatkowy  

 rzepik szczeciniasty  

 sasanka otwarta  

 

  

ZAGROŻONE WYGINIĘCIEM GATUNKI 

WIDNYCH BORÓW I LASÓW  

 arnika górska 

 buławnik czerwony  

 dzwonecznik wonny 

 koniczyny: długokłosowa  i  łubinowata  

 leniec bezpodkwiatkowy 

 miodunka wąskolistna 

 ostrołódka kosmata  

 pełnik europejski  

 podejźrzon  rutolistny 

 sasanka otwarta  

 traganek duński  

 turówka leśna  

 widlicze : cyprysowy i spłaszczony  

  

 

 14 gatunków rośl in zagrożonych wyginięciem uwzględnionych w Polskiej  
Czer wonej Księdze Rośl in i  na czer wonej l iście rośl in (CR, EN, VU):   



 11 gatunków bliskich zagrożenia (NT):   
 goździk piaskowy,  

 groszek wschodniokarpacki,  

 kruszczyk rdzwoczerwony,  

 mącznica lekarska,  

 podkolan zielonawy,  

 pomocnik baldaszkowaty,  

 rzepik szczeciniasty,  

 tajęża jednostronna,  

 ukwap dwupienny,  

 widłaki: goździsty i jałowcowaty 

 

 11 gatunków pod ochroną ścisłą i 22 pod ochroną częściową 

 

 35 gatunków światło -  i  ciepłolubnych bez specjalnego statusu 
formalno-prawnego, m.in.:   
 dzwonek szczeciniasty, okrzyn szerokolistny, strzęplica polska  

GATUNKI ROŚLIN OBJĘTE DZIAŁANIAMI  



ZMIANY REJESTROWANEJ  

LICZBY STANOWISK 
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gatunki specjalnej troski

pozostałe

 Liczba stanowisk gatunków 

specjalnej t roski ,                

jak i  pozostałych światło -        

i  c iepłolubnych rośl in 

re jestrowanych                          

na powierzchniach objętych 

ochroną czynną 

systematycznie wzrasta 

 

 Obecnie średnio na każdym 

stanowisku notowanych jest  

5-6 gatunków specjalnej 

t roski (początkowo 3) i  b l isko 

12 innych o wysokich 

wymaganiach świetlnych 

i/ lub cieplnych (początkowo 

ok .  9) 

 Czy to bezpośredni efekt  

zabiegów ochronnych?  



 Stanowiska gatunków 
nieobserwowanych na początku 
projektu 
 buławnik czerwony Cephalanthera 

rubra  

 leniec bezpodkwiatkowy Thesium 
ebracteatum  

 marzanka barwierska Asperula 
tinctoria – gatunek nowy dla 
Puszczy Knyszyńskiej, znany w 
regionie dotychczas znad Bugu i z 
P. Augustowskiej) 

 ostrołódka kosmata Oxytropis 
pilosa   

 pełnik europejski Trollius 
europaeus – jedno z ostatnich 
stanowisk zachowanych w 
ekosystemach leśnych 

 podejźrzon rutolistny Botrychium 
multifidum 

ODKRYCIA 

fot. D. Wołkowycki 



ZMIANY REJESTROWANEJ LICZBY STANOWISK 

GATUNKÓW SPECJALNEJ TROSKI  
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Zmiany liczby stanowisk 

2018 - 2021

2019 - 2021

↑ 

Wzrost  rejestrowanej l iczby 

stanowisk dotyczy ogółem      

33 gatunków specjalnej t roski  

czyl i  73% z nich (21 gatunków 

w okresie po rozpoczęciu 

działań ochronnych)  

 

Spadek:  1(2) gatunki  

 podkolan b ia ł y :  3>7>2 

stanowiska  

 miodownik  mel isowaty:  

32>35>34 s tanowiska  
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Tylko sześć gatunków 

występuje na ponad 

¼ wszystkich 

stanowisk; 

 

większość – 

na mniej niż 10% 

 

Z tego względu 

konieczna jest 

ochrona całej grupy 

płatów siedliskowych, 

a nie tylko 

pojedynczych z nich 



0 10 20 30 40 50 60

Chamaecytisus ruthenicus
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19 gatunków                         

w ponad ¼ obiektów. 

 

Do najrzadziej spotykanych 

należą: 
• szczodrzeniec ruski 

• oleśnik górski 

• bodziszek leśny 

• dzwonek szczeciniasty 

• okrzyn szerokolistny 

• fiołek skalny 

• strzęplica polska 



REAKCJA POPULACJI  

GATUNKÓW SPECJALNEJ TROSKI  

NA ODSŁANIANIE DNA LASU  

fot. D. Wołkowycki 
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l. stanowisk = 13 

kępy

pędy generatywne

Sasanka otwarta Pulsatilla patens 

to gatunek o bardzo złożonej                     

i nieprzewidywalnej fenologii 



Arnika górska 
 

Stosunkowo liczne i stabilne 

populacje jedynie w P. Knyszyńskiej 

i Augustowskiej.  

Wymarła niemal w P. Białowieskiej  

i w innych częściach niżu Polski. 

 

Zanik stanowisk w wyniku eutrofizacji,  

zacieniania, ekspansji konkurencyjnych bylin, 

zaburzenia relacji mykoryzowych. 

Załuski, Wołkowycki, Gawenda-Kempczyńska  2014 fot. D. Wołkowycki 



ARNIKA GÓRSKA 

ARNICA MONTANA 
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NAPARSTNICA ZWYCZAJNA 

DIGITALIS GRANDIFLORA 
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fot. D. Wołkowycki 



MIODOWNIK MELISOWATY 
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fot. D. Wołkowycki 

Dane z 19 stanowisk 

Pędy: 



REAKCJA DOMINANTÓW  

NA ZWIĘKSZONY DOPŁYW ŚWIATŁA  

0,00 2,00 4,00 6,00 8,00 10,00 12,00

Impatiens parviflora

Corylus avellana (b)

Carpinus betulus (b)

Vincetoxicum hirundinaria

Rubus saxatilis
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Zmiany średniego pokrycia we wszystkich jednostkach transektów [%]  

kontrolne (n=43)

z zabiegami (n=47)

2019 - 2021 Gatunki o pokryciu 10% i większym 



ZMIANY FREKWENCJI  

GATUNKÓW DOMINUJĄCYCH 
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ZMIANY ŚREDNIEGO POKRYCIA  

NA ZAJĘTYCH JEDNOSTKACH TRANSEKTÓW  
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TALERZOWE ODSŁANIANIE GLEBY  

Jeden z talerzy 

dwa lata  

po wykonaniu 

(2021) 



SIEDLISKA BAGIENNE 

PO DRUGIM SEZONIE 
-  PAŹDZIERNIK 2019 -  

• Blaszkowiec drobnozarodnikowy 

Lenzites betulina 

• Niszczyk liściastodrzewny 

Trichaptum biforme 

• Wrośniak różnobarwny Trametes 

versicolor 

fot. C. Werpachowski 



Rozpoczęciu działań ochronnych towarzyszyły l iczne obawy:  

 czy nie doprowadzimy do efektów odwrotnych od założeń?  

 czy najbardziej nie zyskają gatunki  s i lne konkurencyjnie,  ekspansywne? 

 czy w ogóle są jeszcze szanse na skuteczną ochronę tych s iedlisk i  
gatunków rośl in?  

 

Siedl iska bagienne 

 Poprawa warunków wodnych –  możliwa, a le n iepewna wobec 
gwałtownie przyśpieszających zmian kl imatycznych: bezśnieżnych z im i  
suszy w gorących miesięcy letnich. Brak oznak pogorszenia stanu  

 Warunki do odnowienia sosny –  zdecydowanie tak 

 Ryzyko pogorszenia stanu w wyniku s i lnego rozwoju odrośli  brzozy –  
nikłe,  dz ięki zastosowanej metodzie c ięcia w „ruski  pień”,  ponawianym 
zbiegom i  szybkiemu porażeniu brzozy przez grzyby  

 Miejscami duże zagęszczenie podrostu z  obsiewu bocznego, zwłaszcza 
w warunkach przesychania s iedlisk 

 Regeneracja borów bagiennych z  drzewostanem sosnowym lub 
utrzymanie dobrze uwodnionych nieleśnych tor fowisk mszarnych –  
wysoce prawdopodobna 

 

SUKCES, PORAŻKA CZY NIEPEWNOŚĆ?  



Mineralne s iedliska świeże  

 Ryzyko pogorszenia stanu w wyniku si lnego rozwoju odrośli  graba i  
leszczyny –  i stniejące,  a le w najbliższych latach niewielkie  

 Ryzyko gwałtownego rozwoju ekspansywnych byl in (maliny, orl icy,  
trzcinnika) –  poważne,  a le dotyczy jedynie f ragmentów powierzchni 
ochronnych 

 Wzrost rejestrowanej l iczby s tanowisk gatunków światłożądnych  

 Obfity rozwój wegetatywny i  obfite kwitnienie światłożądnych gatunków  

 Stabilność i  t r wałość populacji  

 

 Zmiana krajobrazowa jest uderzająca . W Puszczy na powrót pojawiły s ię 
krajobrazy z  widnymi lasami  

 

 Skutki  zmian kl imatu i  okresów suszy  

 Wyeksponowane po zabiegach stanowiska plądrowane przez ludzi  

 

 

 Trwałe zachowanie w krajobrazie Puszczy ekosystemów widnych 
borów i lasów mieszanych –  wysoce prawdopodobne, a le zależne od 
podtrzymywania ochrony  

PORAŻKA, NIEPEWNOŚĆ CZY SUKCES?  



 Utrzymanie 65 obiektów o łącznej powierzchni ok. 90 ha zapewni 
trwałą obecność ekosystemów widnych lasów i  związanych z  nimi 
gatunków w zachodniej  i  środkowej części Puszczy Knyszyńskiej 

 Ochrona pojedynczych stanowisk i  płatów siedlisk jest 
niewystarczająca. Konieczne jest utrzymanie łączności przestrzennej 
ekosystemów widnych lasów, metapopulacji i  układów „źródło <> 
odbiornik”  

 Na siedl iskach lasowych konieczna jest osłona zwar tego drzewostanu 
ze względu na ograniczający wpływ na rozwój  ekspansywnych gatunków 
runa. Nadmierne rozluźnianie pułapu koron drzew nie s łuży gatunkom 
wrażl iwym  

 Na siedl iskach borowych niezbędne są zaburzenia naruszające darń i  
górną powierzchnię gleby  

 Ze względu na zróżnicowane reakcje rośl in na warunki  pogodowe i  
okresy spoczynku występujące u niektórych gatunków konieczny jest 
stały,  długoletni monitoring powierzchni ochronnych. Wnioski na 
podstawie danych zbieranych doraźnie są zawodne  

 Wyłączanie powierzchni ochronnych z  użytkowania drzewostanu jest 
zbędne. Konieczne jednak uwzględnianie wymogów ochronnych we 
wszelkich czynnościach gospodarczych  

 

WNIOSKI 



ROŚLINY DĄBRÓW  

I INNYCH WIDNYCH LASÓW MIESZANYCH  

Leniec 

bezpodkwiatkowy 

fot. D. Wołkowycki 



WIDLICZ CYPRYSOWY 

fot. D. Wołkowycki 



GROSZEK WSCHODNIOKARPACKI 

fot. D. Wołkowycki 



POMOCNIK BALDASZKOWATY 

fot. D. Wołkowycki 



PIĘCIORNIK BIAŁY  

fot. D. Wołkowycki 



PODKOLAN ZIELONAWY 

 BUŁAWNIK CZERWONY  



PIERWIOSNEK LEKARSKI  

 

SIERPIK BARWIERSKI  

 

fot. D. Wołkowycki 



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ  


