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1. Wprowadzenie 

 

Antropopresja, czynniki klimatyczne, a także glebowe wpływają na przeobrażenia 

składu gatunkowego asocjacji roślinnych trwałych użytków zielonych występujących 

w dolinie Noteci. Do przekształceń, które odnotowuje się w składzie florystycznym zalicza 

się zanikanie pojedynczych gatunków lub niejednokrotnie całych zespołów roślinnych. 

Zmiany degeneracyjne obejmują także rozprzestrzenianie się nowych taksonów i tym samym 

kształtowanie nowych kombinacji fitocenotycznych. Przystąpienie Polski 

do Unii Europejskiej przyczyniło się do korzystania ze wsparcia oferowanego przez 

Wspólnotę, a narzędziem umożliwiającym połączenie ochrony środowiska z działalnością 

rolniczą były Programy Rolnośrodowiskowe. Ich cel zakłada zachowanie różnorodności 

biologicznej występującej na terenach wiejskich.  

Dolina Środkowej Noteci usytuowana jest w północnej części województwa 

Wielkopolskiego. Do jej cech charakterystycznych zalicza się znaczną rozciągłość 

równoleżnikową, a także fakt, że w naturalny sposób oddziela od siebie dwie formy 

geomorfologiczne - Pojezierze Krajeńskie (od strony północnej) oraz Pojezierze Chodzieskie 

(od południa). Jej specyficzna budowa geologiczna związana jest z występowaniem piasków 

rzecznych oraz osadów bioorganicznych tworzących akumulację torfową, dzięki czemu 

dolina zaliczana jest do jednego z największych obszarów torfowych w Polsce. Panorama 

doliny to głównie trwałe użytki w postaci łąk oraz pola uprawne, ale także jeziora i lasy.  

W niniejszej pracy podjęto próbę określenia rodzaju i kierunku zmian w składzie 

florystycznym półnaturalnych łąk wilgotnych w dolinie Noteci Środkowej, powstałych 

na skutek ponownego uruchomienia tradycyjnych form gospodarowania zdefiniowanych 

w Programie Rolnośrodowiskowym na lata 2007-2013. 

 

Ze względu na zakres pracy sformułowano cztery cele pomocnicze, które dotyczyły: 

1. Określenia stanu roślinności półnaturalnych łąk wilgotnych (w tym stopnia degeneracji) 

na badanych powierzchniach przed rozpoczęciem realizacji Programu 

Rolnośrodowiskowego 2007-2013, 

2. Oceny udziału (w aspekcie jakościowym i ilościowym) grup gatunków 

(taksonomicznych, geograficzno-historycznych, użytkowych i fitoindykatorów) 

w fitocenozach łąkowych na badanych powierzchniach przed realizacją i po okresie 

obowiązywania Programu Rolnośrodowiskowego 2007-2013, 
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3. Określenia zmian w składzie florystycznym półnaturalnych łąk wilgotnych objętych 

Programem Rolnośrodowiskowym (= przed realizacją i po okresie obowiązywania 

Programu Rolnośrodowiskowego 2007-2013), 

4. Określenia wpływu tradycyjnych form użytkowania łąk zdefiniowanych w Programie 

Rolnośrodowiskowym 2007-2013 na dynamikę zmian roślinności wybranych typów 

fitocenoz (Angelico-Cirsietum oleracei, zb. kadłubowe ze związku Calthion). 

 

Postawiono cztery hipotezy badawcze: 

H1. W dolinie Noteci Środkowej zmiany w składzie florystycznym (degeneracje)  

podmokłych łąk eutroficznych obejmują zanikanie istotnych gatunków diagnostycznych  

dla zespołów roślinnych ze związku Calthion i powstanie zbiorowisk kadłubowych  

z dużym udziałem gatunków ogólnołąkowych. 

H2. W składzie florystycznym wilgotnych łąk noszących znamiona degeneracji,  

ponowne uruchomienie tradycyjnego i ekstensywnego użytkowania powoduje:  

 wzrost różnorodności gatunkowej runi łąkowej, 

 zwiększenie udziału ilościowego traw w pokryciu fitocenoz łąkowych, 

 zmniejszenie udziału ilościowego gatunków ogólnołąkowych, 

 zmniejszenie udziału gatunków niełąkowych. 

H3. Stopień regeneracji składu florystycznego wilgotnych łąk w wyniku ponownego  

uruchomienia użytkowania jest uzależniony od typu fitocenozy (syntaksonu). 

H4. Kilkuletni okres ponownego uruchomienia użytkowania jest wystarczający 

na powrót gatunków wskaźnikowych półnaturalnych łąk wilgotnych. 
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2. Materiał i metody 

 

2.1. Badania terenowe 

 

Badania terenowe przeprowadzono w latach 2014-2016 na obszarze łąk położonych 

w północnej części województwa wielkopolskiego, w pięciu miejscowościach, 

administracyjnie przynależnych do pięciu gmin wchodzących w skład trzech powiatów 

(ryc. 1, tab. 1) w dolinie Noteci (Noteć Leniwa, Noteć Bystra). Lokalizację zdjęć 

porównawczych ustalono na podstawie szczegółowej lokalizacji działek siedliskowych (RSS) 

i działek rolnych w dokumentacji eksperckiej.  

Materiał badawczy do wieloaspektowych analiz geobotanicznych obejmował dwie 

podstawowe pule zdjęć fitosocjologicznych. Pierwszą stanowiła dokumentacja geobotaniczna 

zgromadzona przez licencjonowanych ekspertów w latach 2008-2010 na potrzeby Programu 

Rolnośrodowiskowego (PROW 2007-2013; zwana dalej w tekście ekspertyzą).  

Uzyskano ją od beneficjentów programu (za zgodą autorów). Grupa ta składała się z 78 zdjęć 

fitosocjologicznych. Drugą pulę (zwaną dalej porównawczą) stanowiła oryginalna 

dokumentacja wykonana na potrzeby niniejszego opracowania.  

Wykonano łącznie 263 porównawcze zdjęcia fitosocjologiczne siedmiu wariantów 

Pakietu siedliskowego. Zdjęcia zrealizowano na łąkach zagospodarowanych wariantem:  

5.2- Mechowiska, 4.3 i 5.3-Szuwary wielkoturzycowe, 4.6 i 5.6- Półnaturalne łąki wilgotne,  

4.7- Półnaturalne łąki siedlisk świeżych oraz 5.10- Użytki przyrodnicze.  

Po przeanalizowaniu zebranego materiału do analizy, wybrano 89 (spośród wszystkich 

wykonanych) porównawczych zdjęć fitosocjologicznych (stan wyjściowy badań obrazowało 

78 zdjęć fitosocjologicznych wykonanych przez ekspertów) z pakietu 4. Ochrona 

zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk przyrodniczych poza obszarami Natura 2000 

oraz 5. Ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk przyrodniczych na obszarach 

Natura 2000, wariantu 4.6 i 5.6- Półnaturalne łąki wilgotne. 

Wszystkie ujęte w niniejszej pracy obliczenia obejmowały kolejno każde zdjęcie 

fitosocjologiczne oraz w celu przedstawienia zmian w składzie florystycznym grupy zdjęć 

odnoszących się do miejscowości, a także podziału na status ich wykonania. 

Czynnikiem przemawiającym za wyborem półnaturalnych łąk wilgotnych, był fakt, 

że posiadały one największe bogactwo gatunkowe roślin w runi oraz zauważalną podczas 

prac terenowych i kameralnych znaczną zmienność gatunkową omawianych wariantów. 
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Ryc. 1. Podział administracyjny Wielkopolski. Opr. własne na podstawie: https://www.google.com/search?q=po

dzia%C5%82+administracyjny+wielkopolski&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiUjsbVrbbiAhW

9AhAIHTF4AQwQ_AUIDigB&biw=1280&bih=653#imgrc=8bJCGcqjJHpccM:. 

Tabela 1. Podział administracyjny obszaru badań 

powiat gmina miejscowość 

chodzieski Szamocin 1. Atanazyn 

pilski Białośliwie 2. Białośliwie 

czarnkowsko-trzcianecki 

Trzcianka 3. Stobno 

Czarnków 4. Radolinek 

Krzyż Wlkp. 5. Lubcz Wielki 

Opr. własne. 

2.2. Tworzenie bazy danych i systematyka roślinności 

 

Wykonując oryginalną dokumentację porównawczą zastosowano tę samą metodykę 

zbioru danych, co w ekspertyzach. Opisana jest ona w metodyce sporządzania dokumentacji 

przyrodniczej siedliskowej „Dokumentacja przyrodnicza siedliskowa dla pakietów 
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przyrodniczych w ramach Programu Rolnośrodowiskowego 2007-2013” przygotowanej 

przez ARiMR. Najważniejsze jej elementy zestawiono poniżej: 

 zdjęcie fitosocjologiczne to poletko o powierzchni 25m
2
 (wymiary 5x5m), 

 udział ilościowy gatunków w płacie wyrażony jest skalą Brauna-Blanqueta; 

w ekspertyzie przyjęto 6-cio stopniową (od „+” do „5”); w dokumentacji porównawczej 

rozszerzono ją o wartość "r", 

 lokalizację środka poletek określono współrzędnymi GPS (w układzie WGS 84), 

w formacie: stopnie, minuty, sekundy.00. 

Z dostępnych zdjęć fitosocjologicznych sporządzonych przez ekspertów botaników 

oraz wykonanych przez autora badań, utworzono bazę danych przy wykorzystaniu arkusza 

kalkulacyjnego Microsoft Office Excel. Nazewnictwo roślin naczyniowych przyjęto 

za opracowaniem „Flowering plants and pteridophytes of Poland. A checklist” 

(Mirek i in., 2002). 

Diagnozę zdjęć fitosocjologicznych oraz przynależność gatunków do grup 

syntaksonomicznych określono na podstawie „Przewodnika do oznaczania zbiorowisk 

roślinnych Polski” (Matuszkiewicz, 2013). Gatunki wskaźnikowe dla poszczególnych 

wariantów siedliskowych przyjęto za „Dokumentacją ...” 

 

2.3. Metody oceny składu florystycznego 

 

Do analizy składu florystycznego zgromadzonego materiału wykorzystano 

następujące wskaźniki: 

 wskaźniki różnorodności florystycznej 

- wskaźnik różnorodności gatunkowej Shannona-Wienera: 

H’= -∑pi
.
ln(pi) 

 

- wskaźnik różnorodności Simpsona:  

1-D 
 

- wskaźnik równomierności Pielou:  

J’= H’
.
Hmax

-1
 

 

 współczynnik podobieństwa 

- współczynnik Sørensena (1948):  

QS=2C
.
(A+B)

-1
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Analizę składu florystycznego prowadzono także w odniesieniu do grup gatunków 

rozumianych, jako: 

- grupy użytkowe roślin (Poaceae, Fabaceae, Cyperaceae, zioła i chwasty), 

- grupy taksonomiczne gatunków (rodziny botaniczne), 

- grupy geograficzno-historyczne (Chmiel, 1993 i 2006): 

 Spontaneofity (S) 

 Sp- spontaneofity niesynantropijne,  

 Sp/Ap- spontaneofity półsynantropijne, 

 Ap- spontaneofity synantropijne=apofity,  

 Antropofity (A)- nie wystąpiły w badaniach 

- formy życiowe Raunkiaera (Chmiel, 1993; Zarzycki i in., 2002), 

- wskaźniki antropogenicznych zmian składu flor (Chmiel, 2006) 

 wskaźnik naturalności flory 

N=Sp
.
(S+A)

-1.
100% 

 

 wskaźnik synatropizacji flory* = wskaźnik apofityzacji 

Sw= (Ap+A)
.
(S+A)

-1.
100% = Apw= Ap

.
(S+A)

-1.
100% 

 wskaźnik synantropizacji potencjalnej** = wskaźnik apofityzacji potencjalnej 

Sp= (Sp/Ap+Ap+A) 
. 
(S+A)

-1.
100% = App = (Sp/Ap+Ap) 

. 
(S+A)

-1.
100% 

 

Udział grup gatunków przedstawiony był podstawowymi miarami tj.: 

- liczba gatunków (S), 

- procent w liście florystycznej (Balcerkiewicz i in. 1999), 

- udział w pokryciu roślinności (Pawłowski i in., 1959), 

- udział zbiorowy grupy (Balcerkiewicz i in., 1999). 

 

Charakterystykę siedliskową badanych płatów roślinnych określono na podstawie 

ekologicznych liczb wskaźnikowych wg Ellenberga i Leusnchera (2010). 

Wykorzystano wskaźniki wilgotności (F), kwasowości (R), trofizmu (N) 

i nasłonecznienia (L). 

Wszystkie analizy statystyczne wykonano w programie R (wersja 3.3.2- 

„Sincere Pumpkin Patch”, R Development Core Team, 2016). Wykorzystano pakiety: 

agricolae (Mendiburu, 2020) oraz multcompView (Graves i in., 2019). Dla konkretnych 
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lokalizacji, a także wspólnie dla ekspertyz i porównań sprawdzono istotność statystyczną, 

a także wynikające z niej różnice pod względem wskaźników różnorodności florystycznej 

oraz czynników edaficznych przy użyciu analizy wariancji (ANOVA) i testu HSD Tukey’a 

(poziom istotności α<0,05). 

Używając programu PAST (wersja 4.02, Hammer, 1999-2020; Hammer i in., 2001) 

wykonano: 

 obliczenia wskaźników różnorodności biologicznej- H’ (Shannon, 1948),  

1-D (Simpson, 1949) i J’ (Pielou, 1976), 

 analizę głównych składowych- PCA (Hotelling, 1933),  

 dendrogramy- wykorzystując algorytm grupowanie parowe UPGMA- średnie 

połączenia nieważone (Sokal i Michener, 1958) oraz miarę podobieństwa  

Bray’a-Curtisa (Bray i Curtis, 1957). Drzeworyty oparte są na systemie  

„zero-jedynkowym”(1- gatunek wystąpił, 0- brak gatunku). 

 

W celu zobrazowania wyników badań użyto skrótów dla nazw miejscowości- 

Atanazyn (ATA), Białośliwie (BIA), Lubcz Wielki (LBC), Radolinek (RNK) 

oraz Stobno (STB). Dodatkowo dla miejscowości Atanazyn (ATA) i Białośliwie (BIA), 

ze względu na wykonanie zdjęć porównawczych w innych okresach wegetacyjnych- 

2014 i 2015, celem rozróżnienia zastosowano ostatnie dwie cyfry roku, w którym zostały 

przeprowadzone badania (ATA14, ATA15, BIA14 oraz BIA15).  

Wykorzystane w pracy mapy terenu badań wraz z punktami zdjęć fitosocjologicznych, 

na które naniesiono współrzędne GPS wygenerowano przy użyciu oprogramowania 

geoinformacyjnego QGIS 3.4.4 with GRASS 7.4.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 

 

3. Wyniki badań 

 

 Biorąc pod uwagę zakres prac terenowych oraz wielkość analiz w autoreferacie 

przedstawiono charakterystykę składu półnaturalnych łąk wilgotnych razem dla pojedynczej 

ekspertyzy i porównania oraz łącznie dla ekspertyz i porównań (punkt 3.1.), a także wybrane 

parametry łąk przed i po realizacji wymogów wariantu 4.6 i 5.6 na przykładzie łącznego 

zestawienia ekspertyz z porównaniami (punkt 3.2.). Poniższy schemat zobrazowania 

wyników w dysertacji stosowano dla wszystkich wyróżnionych ekspertyz i porównań. 

 

3.1. Charakterystyka składu florystycznego półnaturalnych łąk wilgotnych 

na przykładzie Radolinka oraz łącznie dla ekspertyz i porównań 

 

Radolinek 

Dane szczegółowe dotyczące składu florystycznego na łąkach w Radolinku zostały 

przedstawione w tabeli 2. Ekspertyza pod względem łącznej liczby gatunków, średniej liczby 

taksonów w zdjęciu, a także sumy wystąpień gatunków charakteryzowała się niższymi 

wartościami niż wyniki uzyskane w ramach badania porównawczego. Także pod względem 

udziału Poaceae oraz Fabaceae w grupach użytkowych roślin w runi rezultat pracy 

porównawczej okazał się lepszy. Wyższy wynik dla Cyperaceae oraz ziół i chwastów 

w eRNK, był następstwem prawie dwukrotnie większej liczby gatunków, które zostały 

odnotowane w porównaniu. Natomiast efektem odnotowania dużej liczby taksonów 

zaliczanych do traw jest ich znaczny udział w pokrywie roślinności oraz w sumie gatunków. 

Dodatkowo zanotowano także 37% wzrost współczynnika pokrycia względem ekspertyzy. 

Tabela 2. Skład florystyczny łąk w Radolinku 

R
a
d

o
li

n
ek

 

gatunki 

ro
d

zi
n

y
 

b
o
ta

n
ic

zn
e 

gr. użytk. roś. w runi [%] trawy 

zm. wsp. 

pokr.  

wzgl. 

eksp. [%] łą
cz

n
ie

 

śr
ed

n
io

 w
 

zd
ję

ci
u
  

(z
ak

re
s)

 

su
m

a 

w
y
st

ąp
ie

ń
 

P
o
a
ce

a
e 

C
yp

er
a
c
ea

e
 

F
a
b
a
ce

a
e 

zioła  

i chwasty 

udz. w 

pokr.  

roś. [%] 

udz. w 

sumie  

gat. [%] 

eRNK 28 15 (12-17) 107 15 14,3 10,7 7,1 67,9 15,0 11,0 
6557 

(100) 

pRNK 52 29 (21-36) 204 18 25,0 3,9 9,6 61,5 59,0 29,0 
8678  

(↑ 37) 

 

W tabeli 3 zestawiono rodziny botaniczne roślin występujących na łąkach 

w Radolinku. Podczas wykonywania badań porównawczych stwierdzono obecność 
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26 nowych gatunków, które wcześniej nie występowały w runi, a także nie odnotowano 

wystąpienia dwóch. Taksony występujące w eRNK zaliczono do 15 zespołów, wśród których 

rodziny Poaceae i Rosaceae reprezentowane były przez 4 gatunki, a Cyperaceae posiadały 

trzech przedstawicieli. W przypadku pRNK najliczniej reprezentowaną rodziną były Poaceae 

oraz Asteraceae i Fabaceae. Dla pierwszej odnotowano 13, drugiej 6, natomiast dla trzeciej 

pięć taksonów. Z uwagi na fakt znacznej liczebności gatunkowej w badaniach 

porównawczych zanotowano 4 nowe rodziny- Boraginaceae, Lamiaceae, Primulaceae 

i Rubiaceae. Nie stwierdzono jednak obecności przedstawicieli Urticaceae. 

Tabela 3. Rodziny botaniczne występujące na badanym obszarze łąk w Radolinku 

rodzina botaniczna 

Radolinek 

eRNK pRNK 

il. gat. [szt.] udział [%] il. gat. [szt.] udział [%] 

Poaceae 4 14,3 13 25,0 

Cyperaceae 3 10,7 2 3,9 

Fabaceae 2 7,1 5 9,6 

Apiaceae 1 3,6 1 1,9 

Asteraceae 2 7,1 6 11,5 

Boraginaceae - - 2 3,9 

Caryophyllaceae 1 3,6 2 3,9 

Equisetaceae 1 3,6 1 1,9 

Geraniaceae 2 7,1 2 3,9 

Lamiaceae - - 2 3,9 

Onagraceae 1 3,6 1 1,9 

Plantaginaceae 2 7,1 2 3,9 

Polygonaceae 1 3,6 2 3,9 

Primulaceae - - 2 3,9 

Ranunculaceae 2 7,1 3 5,8 

Rosaceae 4 14,3 4 7,7 

Rubiaceae - - 1 1,9 

Urticaceae 1 3,6 - - 

Valerianaceae 1 3,6 1 1,9 

 

 Zarówno w badaniach eksperckich, jak i w porównawczych zauważona została 

obecność gatunków wskaźnikowych (tab. 4). Łącznie w ekspertyzie znalazło się 

11 gatunków, z których 1 należał do listy A, po dwa do B i F oraz 6 z E.  

Porównanie charakteryzowało się obecnością 16 taksonów. Najliczniej prezentowała się 

lista E z 10 gatunkami, następnie F- 4, a także po jednym przedstawicielu z A i B.  

Tabela 4. Procentowy udział gatunków wskaźnikowych z listy E na tle składu florystycznego w Radolinku  

Rodzaj 

badania 

Udział 

gatunków  

tylko z listy E* 

Udział gatunków z listy E  

we wszystkich wystąpieniach 

gatunków* [%] 

Udział gatunków z list A-H 

we wszystkich wystąpieniach 

gatunków* 

[szt.] [%] [szt.] [%] 

eRNK 6 29,0 21,0 11 39,0 

pRNK 10 48,0 18,0 16 31,0 

*Takson należący do kilku list gatunków wskaźnikowych był liczony, jako jedna sztuka (w przypadku 

wystąpienia na liście E oraz innych uwzględniano go w obliczeniach do listy E). 
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Ekspertyzy i porównania łącznie 

 

Eksperci w ramach swoich badań odnotowali łącznie obecność 24 rodzin 

botanicznych, do których należło 100 gatunków roślin naczyniowych z do 68 rodzajów. 

Jeden z nich- Carex rostrata nie wystąpił w badaniach porównawczych. Analiza pracy 

komparatywnej wykazała występowanie 28 familii, z których gatunki należały do 78 rodzjów 

reprezentowanych przez 120 taksonów (tab. 5), z których aż 21 nie pojawiło się 

w ekspertyzach.  

Tabela 5. Zestawienie rodzin botanicznych gatunków roślin odnotowanych łącznie w badaniach eksperckich 

oraz porównawczych 

Rodzina botaniczna 
Ekspertyzy Porównania 

il. gat. [szt.] udział [%] il. gat. [szt.] udział [%] 

Apiaceae 7 7,0 8 6,7 

Asteraceae 14 14,0 15 12,5 

Betulaceae - - 1 0,8 

Boraginaceae 2 2,0 2 1,7 

Brassicaceae 4 4,0 4 3,3 

Campanulaceae - - 1 0,8 

Caryophyllaceae 2 2,0 4 3,3 

Convolvulaceae - - 1 0,8 

Cyperaceae 8 8,0 10 8,3 

Equisetaceae 2 2,0 2 1,7 

Fabaceae 6 6,0 9 7,5 

Geraniaceae 2 2,0 2 1,7 

Hypericaceae 1 1,0 1 0,8 

Juncaceae 3 3,0 3 2,5 

Lamiaceae 3 3,0 5 4,2 

Lythraceae 1 1,0 1 0,8 

Onagraceae 1 1,0 1 0,8 

Orchidaceae 1 1,0 1 0,8 

Plantaginaceae 4 4,0 5 4,2 

Poaceae 20 20,0 20 16,7 

Polygonaceae 4 4,0 6 5,0 

Primulaceae 2 2,0 2 1,7 

Ranunculaceae 4 4,0 4 3,3 

Rosaceae 4 4,0 4 3,3 

Rubiaceae 3 3,0 4 3,3 

Salicaceae - - 1 0,8 

Urticaceae 1 1,0 1 0,8 

Valerianaceae 1 1,0 2 1,7 

Liczba gatunków 100 120 

Liczba rodzajów 68 78 

Liczba rodzin 24 28 

Najbogatszymi pod względem liczby gatunków (w obu przypadkach) okazały się: 

Poaceae, Asteraceae, Cyperaceae, Apiaceae oraz Fabaceae. W ekspertyzach zgromadziły 

łącznie 55 gatunków, kóre stanowiły 55% wszystkich odnotowanych, natomiast dla porównań 

udział 62 taksonów wyniósł 51,7 %. Dziewięć rodzin: Brassicaceae, Juncaceae, Lamiaceae, 

Plantaginaceae, Polygonaceae, Ranunculaceae, Rosaceae, Rubiaceae oraz Caryophyllaceae 
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(poza ekspertyzami) gromadziło od 3 do 6 gatunków. Dla Boraginaceae, Equisetaceae, 

Geraniaceae i Primulaceae zanotowano po 2 gatunki, a Valerianaceae w ekspertyzach 

charakteryzowały się obecnością 1 taksonu, natomiast w porównaniach dwóch. Pięć rodzin 

posiadało tylko po jednym przedstawicielu. Dodatkowo ze względu na większą ilość 

gatunków w badaniach porównawczych odnotowano pojawienie się czterech rodzin 

nieobecnych w ekspertyzach- Betulaceae, Campanulaceae, Convolvulaceae oraz Salicaceae. 

 Pod względem ilości wystąpień gatunków charakterystycznycznych dla konkretnych 

list, w porównaniach wystąpiło 29, natomiast w ekspertyzach 25 (tab. 6). Najwięcej gatunków 

zostało odnotowanych dla spisu E, z których ekspertyzę cechowało 14, natomiast porównanie 

15 gatunków. W badaniach eksperckich nie wystąpiły gatunki charakterystyczne dla listy A, 

C, G. Badania porównawcze charakteryzowały się większą ilością wystąpień taksonów 

należących do poszczególnych list gatunków wskaźnikowych. 

Tabela 6. Gatunki wskaźnikowe dla pakietów przyrodniczych w ramach Programu Rolnośrodowiskowego  

2007-2013  

Lp. Gatunek 
Ilość wystąpień 

Lista 
Liczba 

gatunków z listy Ekspertyza Porównanie 

1. Carex echinata - 1 A 
2 

2. Valeriana dioica 2 3 A 

3. Dactylorhiza incarnata 1 2 A, C, E 1 

4. Carex panicea - 3 A, C, G 1 

5. Carex acutiformis 1 4 B 

4 
6. Carex disticha 1 1 B 

7. Carex gracilis 5 6 B 

8. Carex rostrata 1 1 B 

9. Selinum carvifolia 1 1 C 1 

10. Caltha palustris 1 1 E 

15 

11. Cirsium oleraceum 5 6 E 

12. Cirsium palustre 2 3 E 

13. Cirsium rivulare 2 3 E 

14. Crepis paludosa 1 1 E 

15. Geranium palustre 3 3 E 

16. Geum rivale 4 4 E 

17. Lotus uliginosus 4 4 E 

18. Lychnis flos-cuculi 6 7 E 

19. Myosotis palustris 2 4 E 

20. Polygonum bistorta 4 6 E 

21. Scirpus sylvaticus 4 4 E 

22. Thalictrum flavum 2 4 E 

23. Valeriana officinalis - 2 E 

24. Veronica longifolia 1 2 E 

25. Carum carvi 1 1 F 

5 

26. Geranium pratense 2 3 F 

27. Lathyrus pratensis 5 7 F 

28. Pimpinella major 2 2 F 

29. Trifolium dubium - 3 F 

 ∑ wystąpień 68 94 29 
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Zbiór danych (167 zdjęć x 120 gatunków) reprezentowany przez 13 klastrów 

wykazuje znaczną odrębność dwóch- eLBC i pLBC (wykazujących 73% podobieństwa 

wobec siebie) względem pozostałych- 43%. Na pierwszym poziomie podobieństwa równym 

46% widoczne są dwie grupy (ryc. 2). Pierwsza widoczna po lewej cechuje się miarą 

podobieństwa wynoszącą 52%, natomiast dla drugiej tworzonej przez eRNK i pRNK 

zauważalna jest odmienność. W centrum dendrogramu wyodrębnił się drugi poziom 

podobieństwa składający się z dziewięciu klastrów: eBIA15, pBIA15, e BIA14, pBIA14, 

eATA, pATA14, pATA15, a także eSTB i pSTB. Widoczne po lewej stronie podobieństwo 

gatunkowe dla ekspertyz i porównań w Białośliwiu wynosi 57%, natomiast po prawej 

dla ekspertyzy i porównań z Atanazyna oraz dwóch klastrów ze Stobna 55%.  

Najwyższym wskaźnikiem podobieństwa (91%) odznaczały się klastry  

pATA14 oraz pATA15. 

 

Ryc. 2. Dendrogram klasyfikacyjny łącznego zestawienia miejsca badań pod względem wystąpień gatunków 

według wszystkich zdjęć fitosocjologicznych wykonanych w ramach ekspertyz i porównań. Zastosowany 

algorytm grupowania parowego metodą UPGMA na podstawie miary podobieństwa Bray’a-Curtisa.  

eLBC-eRNK oraz pLBC-pRNK nazwy rodzaju badań. 
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3.2. Wybrane parametry łąk przed przystąpieniem do Programu Rolnośrodowiskowego  

2007-2013 oraz po zakończeniu okresu zobowiązania Beneficjentów do stosowania 

wymogów wariantu 4.6 i 5.6 na przykładzie łącznego zestawienia ekspertyz 

z porównaniami 

 

3.2.1. Warunki siedliskowe 

 

Łącznie w ekspertyzach i porównaniach fitoindykatory wskaźnika F wskazują 

na świeże i częściowo wilgotne uwilgotnienie siedlisk (tab. 7). Wartość odczynu gleby 

wskazuje na pH obojętne i słabo zasadowe przy umiarkowanym trofizmie.  

Wartość wskaźnika nasłonecznienia charakteryzuje gatunki preferujące stanowiska słoneczne 

i półcieniste.   

Tabela 7. Warunki siedliskowe zbiorowisk roślinnych łącznie w ekspertyzach i porównaniach 

Rodzaj 

badania 

Wskaźniki fitoindykacyjne* 

F R N L 

wartość uwilgotnienie wartość odczyn  wartość trofizm wartość nasłonecznienie 

ekspertyzy 6,86 ścw. 6,59 oso. 5,33 umiark. 6,72 umiark. św. 

porównania 6,60 ścw. 6,42 oso. 5,24 umiark. 6,77 umiark. św. 

*Objaśnienia: 

F- wskaźnik wilgotności: ścw.- świeże i częściowo wilgotne;  

R- wskaźnik odczynu gleby: oso.- obojętne i słabo obojętne;  

N- wskaźnik zawartości azotu: umiark.- umiarkowana;  

L- wskaźnik nasłonecznienia: umiark. św.- umiarkowanego światła. 
 

 Analiza średnich wartości warunków siedliskowych łącznie dla ekspertyz i porównań 

(tab. 8) wykazała istotne statystycznie różnice dla trzech z czterech wskaźników 

fitoindykacyjnych. W omawianych przypadkach wyłoniły się dwie grupy jednorodne- a i b, 

dla p<0,01 (F, N) oraz p<0,05 (R). Rycina 3 przedstawia graficzną interpretację uzyskanych 

wyników. 

Tabela 8. Wykaz wartości warunków siedliskowych zbiorowisk roślinnych wariantu 4.6 i 5.6 oznaczonych 

łącznie w ekspertyzach i porównaniach z uwzględnieniem istotnych statystycznie różnic pomiędzy wskaźnikami 

siedliska (test Tukeya). Przedstawiono średnie wartości według rodzaju wykonania badań (* istotne statystycznie 

dla p<0,05, ** istotne statystycznie dla p<0,01) 

 Wskaźniki fitoindykacyjne* 

Rodzaj badania F R N L 

ekspertyzy 

 średnia ± odchylenie standardowe 

 6,86
a
±0,466 6,59

a
±0,596 5,33

a
±0,574 6,72

a
±0,524 

min 

max 

5,66 

8,40 

4,80 

7,82 

4,52 

7,40 

6,06 

8,40 

porównania 

 6,60
b
±0,622 6,42

b
±0,413 5,24

b
±0,643 6,77

a
±0,445 

min 

max 

5,45 

8,56 

5,28 

7,54 

3,25 

6,73 

6,07 

8,75 

p  ** * ** ns 
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Ryc. 3. Wskaźniki fitoindykacyjne dla miejsc badawczych łącznie w ekspertyzach i porównaniach. 

Te same litery grup jednorodnych (test Tukeya) dla p<0,05 (wartość wskaźnika R) oraz p<0,01 (wskaźnik F i N) 

wskazują na brak istotnych różnic między badaniami. F- wilgotność, R- odczyn gleby, N- trofizm;  

L- nasłonecznienie. 

 

W celu określenia zakresu zmienności oraz kierunków analizowanych warunków 

siedliskowych łącznie dla ekspertyz i porównań wykonano analizę PCA (tab. 9, ryc. 4).  

Tabela 9. Współczynniki korelacji pomiędzy osiami PCA oraz wybranymi zmiennymi środowiskowymi 

określonymi na podstawie liczb wskaźnikowych Ellenberga dla składu florystycznego łącznie w ekspertyzach 

i porównaniach 

 

 

 

 

 

 

Wartości własne pierwszej i drugiej osi, kolejno I- 0,536 i II- 0,344 w istotny sposób 

różnicują ułożenie poszczególnych zdjęć fitosocjologicznych w przestrzeni ordynacyjnej. 

Analiza korelacji pomiędzy osiami PCA, a udziałem taksonów będących indykatorami 

warunków siedliskowych określonych na podstawie liczb wskaźnikowych według Ellenberga 

przedstawia istnienie zależności pomiędzy pierwszą osią ordynacyjną i udziałem gatunków, 

OŚ 1 2 3 4 

wartość własna osi 0,536 0,344 0,204 0,127 

% zmienności 44,29 28,39 16,83 10,48 

odchylenie standardowe 0,732 0,586 0,451 0,356 

F 0,139 0,925 0,148 -0,321 

R 0,482 -0,021 0,729 0,485 

N 0,777 -0,278 -0,161 -0,541 

L 0,381 0,257 -0,648 0,607 
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które są indykatorami trofizmu gleby oraz ilustruje związek drugiej osi z fitoindykatorami 

wilgotności. Ułożenie zdjęć w przestrzeni ordynacyjnej wzdłuż I osi jest zgodne ze wzrostem 

ilości gatunków azotolubnych. Ponadto analiza wyników dla II osi wskazuje również 

na dodatnie powiązanie z taksonami będącymi wskaźnikami uwilgotnienia. 

 

 

 

 

 
 
 
 

Ryc. 4. Analiza PCA łączna dla zbioru zdjęć fitosocjologicznych w ramach ekspertyz i porównań wzdłuż 

pierwszych dwóch osi ordynacyjnych. F- wilgotność, R- odczyn gleby, N- trofizm; L- nasłonecznienie. 

 

3.2.2. Różnorodność florystyczna 

 

Dla wyróżnionych rodzajów badań przeanalizowano wybrane wskaźniki 

różnorodności gatunkowej (tab. 10, ryc. 5). Ogólna liczba gatunków występujących 

w ekspertyzach oraz porównaniach w pewnym stopniu była uzależniona od ilości 

wykonanych zdjęć fitosocjologicznych dla poszczególnych miejscowości, a także 

od warunków siedliskowych. Pomiędzy omawianymi badaniami wykazano różnice istotne 

statystycznie pod względem bogactwa gatunkowego (p=0,04289), wskaźnika różnorodności 

Shannona-Wienera (p=0,005362) oraz wskaźnika różnorodności Simpsona (p=0,002072).  

Bogactwo gatunkowe wykazuje dużą rozbieżność. W przypadku ekspertyzy ich liczba 

waha się od 28 do 64 i jest istotnie uboższa od liczby gatunków, które wystąpiły 

w porównaniach (49-81). Średnia wartość wskaźnika różnorodności H’ dla ekspertyz 

wynosiła 3,450, natomiast dla porównań 3,784, przy czym zarówno minimalna, 

jak i maksymalna dla porównań była wyższa od średniej wykazanej w ekspertyzach. 
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Tabela 69. Wykaz wartości wskaźników różnorodności zbiorowisk roślinnych wariantu 4.6 i 5.6 oznaczonych 

łącznie w ekspertyzach i porównaniach z uwzględnieniem istotnych statystycznie różnic pomiędzy nimi (test 

Tukeya). Przedstawiono średnie wartości według rodzaju wykonania badań (* istotne statystycznie dla p<0,05, 

** istotne statystycznie dla p<0,01) 

Rodzaj badania 
Bogactwo 

gatunkowe 
H’

*
 1-D

*
 J’

*
 

ekspertyzy 

 średnia ± odchylenie standardowe 

 39
b
±13,442 3,450

b
±0,222 0,964

b
±0,006 0,950

a
±0,018 

min 

max 

28 

64 

3,198 

3,821 

0,955 

0,973 

0,919 

0,963 

porównania 

 55
a
±11,456 3,784

a
±0,119 0,974

a
±0,002 0,947

a
±0,018 

min 

max 

49 

81 

3,668 

4,007 

0,971 

0,978 

0,912 

0,968 

p  * ** ** ns 

*Objaśnienia: 

H’- wskaźnik różnorodności gatunkowej Shannona-Wienera; 1-D - wskaźnik różnorodności Simpsona;  

J’- wskaźnik równomierności Pielou. 

 

Wskaźnik różnorodności Simpsona charakteryzował się większymi wartościami, 

które odnotowano dla porównań i przeciętnie wynosił 0,964 w przypadku ekspertyzy, 

natomiast 0,974 w badaniach porównawczych. Wyniki indeksu J’ w obu rodzajach badań 

były bardzo zbliżone do siebie, przez co nie odnotowano między nimi żadnych istotnych 

różnic statystycznych. 

 

Ryc. 5. Wskaźniki różnorodności florystycznej dla miejsc badawczych łącznie w ekspertyzach i porównaniach.  

Te same litery grup jednorodnych wskazują na brak istotnych różnic między badaniami.  Zastosowany test 

Tukeya wykazał różnice istotne statystycznie dla p<0,05 (bogactwo gatunkowe)  

oraz p<0,01 (wskaźnik H’ i 1-D). 
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 Poza wymieninymi wskaźnikami różnorodności gatunkowej przeanalizowano także 

współczynnik podobieństwa Sørensena, który przedstawia zgodność wystąpień taksonów 

w zestawieniu poszczególnych rodzajów badań. Zbieżność składu gatunkowego 

odnotowanego dla odrębnych analiz względem ekspertyz pokazała, że taksony zanotowane 

w eBIA14 oraz eBIA15 wykazały 61,5% zgodności, natomiast w przypadku eBIA14 i eLBC 

ich wspólne gatunki charakteryzowało tylko 27,3%. W przypadku porównań badania 

przeprowadzone w Atanazynie zarówno w 2014, jak i 2015 wykazały podobieństwo 

na poziomie 90%, tymczasem zestawienie pBIA15 oraz pLBC cechowało 47,6%. Najwyższe 

wartości podobieństwa wyszczególnionych ekspertyz i porównań wskazują na 88,3% 

zgodności pomiędzy eSTB, a pSTB, natomiast 65% zbieżności wyróżniało eRNK i pRNK. 

 

3.2.3. Spektrum geograficzno-historyczne i formy życiowe roślin 

 

 Analiza łączna ekspertyz i porównań w przypadku liczby spontaneofitów 

niesynantropijnych i półsynantropijnych oraz apofitów, a także form życiowych roślin 

wykazała znaczny wzrost w porównaniach ze względu na większą liczbę odnotowanych 

gatunków roślin (tab. 11, tab. 12).  

W przypadku Sp wzrost ilości wynosił 6 sztuk, Sp/Ap 3, natomiast dla Ap 11. 

Zarówno wskaźnik naturalności (N), jak równoważnej synantropizacji właściwej oraz 

apofityzacji właściwej (Sw=Apw), a także synantropizacji i apofityzacji potencjalnej (Sp=App) 

w obu przypadkach porównywanych rodzajów badań były takie same i wynosiły kolejno 32, 

56 i 68%.  

Tabela 11. Ocena łączna ekspertyz i porównań na podstawie wykazu odnotowanych sponataneofitów, wskaźnika 

naturalności flory oraz synantropizacji i apofityzacji właściwej oraz potencjalnej 

Rodzaj badań 
Spontaneofity (S)* [szt.]/ [%] 

N [%] Sw=Apw [%] Sp=App [%] 
Sp Sp/Ap Ap ∑ 

ekspertyzy 32/ 32 12/12 56/ 56 100 32 56 68 

porównania 38↑
+6

/32 15↑
+3

/12 67↑
+11

/ 56 120 32 56 68 

*Objaśnienia: 

S- spontaneofity: Sp- spontaneofity niesynantropijne, Sp/Ap- spontaneofity półsynantropijne,  

Ap- apofity= spontaneofity synantropijne.  

↑- wzrost udziału gatunku względem ekspertyz. 
+
- ilość sztuk. 

 

Tabela 12. Wykaz form życiowych roślin odnotowanych łącznie w ekspertyzach i porównaniach 
Rodzaj 

badania 

Forma życiowa* [szt.]/ [%] 

H G Hel T1 T2 F1 F2 

ekspertyzy 76/ 76 16/ 16 2/ 2 2/ 2 4/ 4 - - 

porównania 87 ↑
+11

/ 73 18 ↑
+2

/ 15 3 ↑
+1

/ 3 5 ↑
+3

/
 
4 5 ↑

+1
/
 
4 1 ↑

+1
/
 
1 1 ↑

+1
/ 1 

*Objaśnienia: j.w. 
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4. Podsumowanie i wnioski 

 

Podczas przeprowadzonych badań w dolinie Noteci Leniwej oraz Bystrej 

dla ekspertyz odnotowano obecność 100 gatunków roślin z 24 rodzin botanicznych  

i 68 rodzajów, a w badaniach porównawczych stwierdzono występowanie 120 taksonów 

z 78 rodzajów, należących do 28 rodzin. Pod względem bogactwa gatunkowego liczba 

taksonów w ekspertyzach oscylowała w granicy 28-64, przy średniej od 14 do 23 dla jednego 

zdjęcia fitosocjologicznego. Porównania charakteryzowały się obecnością gatunków 

w przedziale 49-81, przy średniej w zdjęciu wynoszącej od 23 do 35.  

Łącznie w porównaniach zanotowano wystąpienie 21 nowych gatunków roślin 

oraz ustąpienie 1, który był obecny w ekspertyzach. Ekspertyzy charakteryzowały się 

wystąpieniem 25 gatunków roślin wskaźnikowych z list A-H, z których 14 należało do spisu 

E, natomiast porównania cechowały się 29 taksonami ujętymi na wykazie A-H, a wśród nich 

listę E reprezentowało 15.  

Średni wskaźnik uwilgotnienia gleby w ekspertyzach oscylował na poziomie  

F=6,22-7,42, kwasowości R=5,73-7,28, zasobności w azot N=4,97-6,01, a nasłonecznienia 

L=6,40-7,51. Średnie liczby indeksów w badaniach porównawczych cechowały się 

wartościami F=6,32-7,41, R=5,65-6,66, N= 4,42-5,62 oraz L=6,53-7,14.  

Wskaźniki Shannona-Wienera, Simpsona oraz Pielou dla badań eksperckich 

cechowały się wartościami H’=3,198-3,821, 1-D=0,955-0,973 i J’=0,919-0,963, a analiz 

porównawczych charakteryzowały się H’=3,668-4,007, 1-D=0,971-0,978  

oraz J’=0,912-0,968. W łącznym zestawieniu ekspertyz z porównaniami indeksy 

przedstawiają się następująco H’=3,450, 1-D= 0,964 i J’=0,950, a komparatywne H’=3,784, 

1-D= 0,974 oraz J’=0,947. Szczegółowa analiza bogactwa gatunkowego oraz wskaźników 

różnorodności wykazała znaczny wzrost liczby odnotowanych gatunków roślin, a także 

indeksów H’, 1-D i J’ w przypadku porównań, pomimo widocznych różnic pomiędzy 

poszczególnymi badaniami eksperckimi a porównawczymi. 

Dokonane obserwacje pozwoliły na wyciągnięcie następujących wniosków: 

1. Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych i zagrożonych gatunków ptaków 

oraz realizacja działań i stosowanie się do zaleceń zawartych w Programie 

Rolnośrodowiskowym 2007-2013, spowodowały wzrost liczby gatunków w składzie 

florystycznym oraz zwiększenie liczby gatunków wskaźnikowych w poszczególnych 

wariantach. Analiza zmian w składzie gatunkowym badanych grup fitocenoz 
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(ekspertyzy i porównania) wskazuje na zróżnicowanie oraz zwiększenie bogactwa 

roślin naczyniowych w grupie porównawczej. 

2. Na stan różnorodności florystycznej oraz ilość gatunków odnotowanych 

w porównaniach, główny wpływ ma sposób i intensywność użytkowania, 

a także zmieniające się warunki siedliskowe.  

3. We wszystkich rodzajach badań rodzinami charakteryzującymi się największym 

udziałem w runi były Poaceae, Asteraceae, Cyperaceae i Fabaceae.  

Dodatkowo w łącznym zestawieniu badań eksperckich z porównawczymi zaliczyć 

można również rodzinę Apiaceae. Zarówno w poszczególnych ekspertyzach, 

jak i porównaniach oraz łącznie w ekspertyzach, a także porównaniach rodzina 

Poaceae posiadała najwięcej przedstawicieli.     

4. Wykazano istotne statystycznie różnice parametrów opisujących warunki siedliskowe 

panujące w fitocenozach analizowanych grup (ekspertyzy i porównania). Dotyczą one 

parametrów opisujących warunki siedliskowe ekspertyz i porównań, takich jak: 

wilgotność, odczyn, trofizm.  

5. Różnice występujące we współczynniku podobieństwa są wynikiem zwiększonej 

liczby gatunków, które w znaczący sposób wpłynęły na zmiany w składzie 

florystycznym omawianych punktów badawczych. 

6. Przeprowadzone badania w dolinie Noteci Leniwej i Bystrej wykazały, że realizowany 

przez rolników Program Rolnośrodowiskowy wymusił ograniczenie użytkowania 

i sprzyjał metodom gospodarowania przyjaznym środowisku oraz wzrostu wartości 

przyrodniczych. 


