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1.

Historia osadnictwa
i pasterstwa w Bieszczadach

Pierwsze ślady osiadłego człowieka na tych ziemiach pochodzą z epoki brązu i należą do ludności zamieszkującej wówczas
południowe stoki Karpat. Ludy te reprezentowały między innymi
kulturę Otomani, należącą do wysoko rozwiniętej cywilizacji z kręgu egejsko-anatolijskiego. Wypierane z południa, przekroczyły Karpaty, przed ponad trzema tysiącami lat zajmując również tereny
w dorzeczu Sanu. Ludność ta prezentowała dość wysoko rozwinięty
szczebel cywilizacji. Był to prawdopodobnie pierwszy okres, kiedy
zaczęto w tym regionie uprawiać ziemię i wypasać zwierzęta.
Trzeba jednak zaznaczyć, że ślady pierwszych osad kultury Otomani stanowią tylko pojedyncze znaleziska z okolic Leska, Stefkowej i Olszanicy. Z późniejszych czasów odnalezione też zostały
ślady kultury łużyckiej (Rajskie) z przełomu epoki brązu i żelaza.
Jeszcze później, w epoce żelaza, rozwinęło się osadnictwo celtyckie,
wkraczające w dorzecze środkowego Sanu. Jednak ani odosobnione osady ani też szlaki handlowe nie miały większego wpływu na
kształtowanie się tutejszych siedlisk. Realne zmiany zapoczątkowało dopiero osadnictwo późnego średniowiecza.
A jak przedstawia się historia miejscowości istniejących po dziś
dzień – w kontekście ich powstawania i rozwijającego się wokół
nich pasterstwa? Choć niektóre z istniejących miast i wsi kryją
w swej ziemi ślady sięgające czasów rzymskich (np. Lesko) lub wczesnośredniowiecznych (Tyrawa Solna), najwcześniej udokumento-
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Wypas bydła na połoninach – między Haliczem a Rozsypańcem
(źródło: Wyd. M.G. Turka, 1939)

wane wzmianki o tych miejscowościach pochodzą z wieku XIV
(np. Średnia Wieś, Myczkowce, Olszanica, Krościenko, Rozpucie).
Znacznie częściej znajdziemy dokumenty lokacyjne z wieku XV (np.
Solina, Uherce Mineralne, Stefkowa, Ustjanowa, Wołkowyja, Mrzygłód, Tyrawa Wołoska). To właśnie wtedy zaczęło się także zasiedlanie górnej części doliny Sanu – na południe od Leska. Intensywny
proces lokacji wsi ciągnął się aż po końcówkę XVI wieku. W tym
czasie powstały: Brzegi Dolne, Równia, Polańczyk, Łodyna i Leszczowate.
W obrębie Gór Sanocko-Turczańskich istnieją dwa niewielkie
miasta: Lesko i Ustrzyki Dolne, a także duże wsie, które niegdyś
miały prawa miejskie, takie jak: Tyrawa (dzisiejszy Mrzygłód), Baligród czy Lutowiska. W popularnej świadomości również Sanok
i Zagórz włączany jest do tego samego regionu – i choć formalnie
miejscowości te leżą już poza granicami Gór Sanocko-Turczańskich,
jako ważne węzły gospodarcze i komunikacyjne silnie wpływały na
charakter tutejszej gospodarki, w tym również pasterstwa. Bliskość
miast, zamieszkiwanych w dużej mierze przez ludność żydowską,
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która trudniła się głównie handlem, ułatwiała zbyt odchowanych
zwierząt, zapewniając też możliwość nabycia środków niezbędnych
do codziennego życia i dalszego rozwijania hodowli.
Osadnictwo w samych Bieszczadach, jako najwyżej położonej
części Podkarpacia, przebiegało najpóźniej. Skromnych początków
można się dopatrywać w wieku XV, a najwyższe fragmenty dolin
kolonizowano dopiero w XVI i XVII wieku. Około 1400 roku król
Władysław Jagiełło złożył w ręce rodu Kmitów ziemie obejmujące
zlewnię górnego Sanu z prawymi dopływami powyżej Leska i lewymi powyżej ujścia Solinki. Siedzibą Kmitów stał się zamek w Sobieniu pod Leskiem. Z kolei dorzecze Solinki i Hoczewki znalazło się
w rękach Matiasza – protoplasty rodu Balów. Za sprawą tych możnowładców zaczęło się stopniowe wylesianie terenu pod przyszłe
wsie. Wśród pierwszych miejscowości znalazł się Żurawin (pierwsze
wzmianki w 1444 r.), a kolejne powstawały w dorzeczu głównych
potoków: Wołosaty, Rzeka, Krywa i Smolnik.
Bieszczady praktycznie do XIV wieku porośnięte były litą puszczą. Do tego czasu trudno tu było uświadczyć jakąkolwiek osadę
pasterską. Sytuacja zmieniła się w wieku XV, kiedy to zaczęto lokować pierwsze miejscowości – początkowo bardzo małe i nieliczne.
Wśród tych pierwszych znalazły się: Stuposiany, Tworylne, Rajskie
i Żurawin. Jednak zdecydowana większość tutejszych wsi powstała dopiero w wieku XVI. W dolinie Sanu w tym czasie lokowano:
Dwernik, Chmiel, Zatwarnię, Hulskie i Krywe. Od południa ku zachodowi powstały: Wołosate, Ustrzyki Górne, Berehy Góne, Wetlina,
Kalnica i Cisna. A wzdłuż wschodniej granicy nad Sanem: Smolnik,
Dźwiniacz Górny, Tarnawa, Bukowiec i Sianki. Nie brakowało wsi
założonych dopiero w wieku XVII, takich jak Bereżki czy Caryńskie.
Wydzieraniu lasom ziemi towarzyszyły metody, które dziś zaliczono by do barbarzyńskich. Na starannie wybranej, topograficznie
dostępnej powierzchni obdzierano z kory wszystkie żywe drzewa,
pozostawiając je do uschnięcia. Dopiero wtedy zabierano się do ich
karczowania. Pnie uschniętych drzew były ścinane, często z wykorzystaniem ich w charakterze materiału do stawiania pierwszych
zagród, a także jako opał i surowiec do powstających tu i ówdzie
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smolarni. Podstawową trudnością w zagospodarowaniu wylesionej
ziemi były pozostawione karpy, czyli pniaki z korzeniami. Aby się ich
pozbyć, podkopywano je i obkładano suchymi gałęziami, po czym
podpalano. Tliły się dość długo w ziemi, zanim można było wejść na
zimne już pogorzelisko. Pozostała warstwa popiołu stanowiła cenny
nawóz pod przyszłe pastwisko.
Żyźniejsze siedliska przeznaczano pod uprawy. Użyźniona przez
popiół gleba wystarczała jednak tylko na 2-3 sezony wegetacyjne.
Należało więc jak najszybciej rozwinąć inny system zasilania gleby
– zwłaszcza, że odsłonięty na stoku grunt był bardzo podatny na
erozję. I właśnie tutaj z pomocą przychodziło bydło, a konkretnie
pozyskany od niego nawóz. Wyjałowione pole na krótki okres pozostawiano spontanicznej sukcesji. Zwykle przez 1-2 lat siedlisko
obficie porastały zioła i siewki drzew. Dopiero po tym czasie wpuszczano woły, które nie tylko hamowały dalszy przebieg sukcesji, ale
też użyźniały miejscową glebę. W ten sposób powstawały pierwsze
pastwiska, zwane czerteżami.
Określenie „ternowe pole” odnosiło się do nowych terenów
przeznaczonych pod wypas i uprawę – stąd powstały lokalne nazwy

Dawny wypas bydła na połoninach
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Woły w zaprzęgu bojkowskim (źródło: Antoni Ossendowski, 1933)

tutejszych wsi, takie jak „Tarnawa”. Istotnym czynnikiem zachęcającym ludność do karczowania lasów i zakładania w ich miejscu
ternowych pól była wolnizna, czyli bardzo długi, zwykle 24-letni,
okres zwolnienia od podatków. Prawo to przysługiwało tym, którzy wykarczowali las. To właśnie taki system pozwalał inwestować
w pogłowie bydła, a tym samym rozwijać kulturę pasterską.
W ten sposób wydzierano lasom coraz to nowe połacie ziemi
pod zwiększanie obszaru pastwisk, które z czasem zajęły każde, nienadające się do uprawy miejsce. Otwarte kompleksy w dolinach
podchodziły coraz wyżej, sukcesywnie łącząc się z polanami, zwanymi carynkami, które z czasem otwierały się na całe piętro połonin.
W dolinach powstawały nowe wioski i osady, a demografia szybko
rosła, więc i ziemi pod uprawę trzeba było coraz więcej. Wydajność
plonu z jałowych gleb była tu bardzo niska, co zmuszało do zwiększania obszaru przeznaczonego pod uprawę. Pola uprawne zakładano coraz wyżej, wypierając pastwiska na reglowe polany i połoniny.
Miejscowości na obszarze tutejszych gór w przeważającej mierze zakładano na prawie wołoskim, co określało pasterstwo jako
główny kierunek gospodarczego rozwoju. Jednosezonowy chów
zwierząt utrzymywał się praktycznie do wybuchu II wojny światowej. Zrąb utrzymywanego pogłowia stanowiły prymitywne rasy by-
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dła – odporne na ostry klimat. Cielęta kupowano wiosną po węgierskiej stronie granicy (dzisiejsza Słowacja), a wypasano przez cały
sezon na tutejszych pastwiskach – na wyżej położonych polanach
i połoninach, gdzie ziemia nie nadawała się do uprawy.
Przed nastaniem zimy podchowane stada sprzedawano na dużym jarmarku w Lutowiskach. Targi te znano nawet za granicą, więc
i zbyt na towar był zawsze spory. Z kolei konie i owce trzymano
głównie na własne potrzeby – kozy przede wszystkim w celu uzyskania sera i wełny, a konie jako zwierzęta juczne. Przędzę wełnianą
uzyskiwano na prymitywnych wrzecionach i najczęściej wykorzystywano ją w domowych warsztatach tkackich podczas zimy. Hodowlę
uzupełniały kozy, świnie i drób, które miały wpływ na formowanie
się pastwisk przyzagrodowych.
Krótki sezon wegetacyjny i jałowy charakter tutejszych gleb to
główne powody, dla których uprawa roli nie mogła się nigdy stać
gałęzią wiodącą, zaspokajając jedynie doraźne potrzeby miejscowej społeczności. Ostre zimy uniemożliwiały też rozwinięcie sadownictwa. Niewielkie grupy drzew owocowych za każdym domem
składały się z prymitywnych odmian – najczęściej jabłoni, gruszy,
węgierek, czereśni i mirabelek. Drzewa owocowe występowały też
samotnie na miedzach i pośród pastwisk. Nie było tutaj klasycznych
sadów, ani rozwiniętych upraw ogrodniczych. Drzewa w obrębie
pastwisk zyskiwały specyficzny pokrój za sprawą częstego zgryzania
pędów i czochrania się zwierząt o ich pień.
Pola ciągnęły się wąskimi smugami, prostopadle do głównej
drogi wiejskiej. Taki układ warunkowany był sprawiedliwym do niej
dostępem, odmierzanym po każdorazowym podziale ojcowizny.
Uprawy podchodziły czasem bardzo wysoko na górskich stokach,
uzyskując też spore nachylenia – dlatego potrzebne były konie
o dużej sile i sprawności w radzeniu sobie z górskimi warunkami.
W takiej roli doskonale sprawdzała się rasa huculska. Konie te odznaczają się nie tylko sprawnością i wytrzymałością, ale także odpornością na warunki klimatyczne (mogły przez cały rok przebywać
poza ocieplonymi budynkami), jak rónież instynktownym i bardzo
skutecznym sposobem obrony przed wilkami (ustawiają się koncen-
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Wypas bydła na połoninach ukraińskich jest szczątkową kontynuacją
kilkuwiekowej gospodarki wypasowej w całych Bieszczadach

trycznie głowami do siebie, broniąc się przed drapieżnikami uderzeniami tylnych kopyt). Długotrwałe wypasanie koni z pewnością
wpływało na charakter darni, choć nigdy nie odciskało się piętnem
na zbyt wielkiej powierzchni pastwisk.
Znaczny spadek terenu nie tylko utrudniał uprawę ziemi, ale
też sprzyjał erozji tutejszych gleb. Dodatkową uciążliwość stwarzał
gliniasty i kamienisty charakter tutejszych gruntów. Kamienie sukcesywnie wyciągano z roli, usypując z nich kopce, które stawały się
wyznacznikami granicznych miedz. Z uwagi na niskie klasy gleb podstawowym zbożem był owies. Występował tu w kilku odmianach.
W niższych położeniach siano niewielkie ilości żyta, jęczmienia
i pszenicy. Na własne potrzeby uprawiano też ziemniaki, brukiew,
buraki, kapustę, bób i marchew. Roślinnego surowca na tkaniny
dostarczały uprawy lnu i konopi.
Stopień samowystarczalności tutejszych wsi był ograniczony
i tylko w podstawowym zakresie zapewniał ich funkcjonowanie.
Wszelkie produkty, których nie dało się pozyskać w ramach miejscowej gospodarki, należało sprowadzić, zaś podstawowy atut na-
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2.

Uwarunkowania geograficzne,
klimatyczne i glebowe

Konie huculskie w Wołosatem

bywczy stanowiły środki pochodzące z corocznej sprzedaży bydła.
Jednak warunki klimatyczne nie pozwalały rozwijać wielopokoleniowej hodowli. Powodem były surowe zimy, małe zasoby paszowe i niedostateczne warunki do przechowania inwentarza pomiędzy kolejnymi sezonami wypasowymi. Dlatego wszystko musiało
być podporządkowane jednosezonowej produkcji, po której woły
sprzedawano. Pozostawał jednak po nich wszechobecny i dość
trwały ślad w tutejszych siedliskach, nie tylko pastwiskowych.
W jednych miejscach dochodziło do akumulacji materii organicznej, w innych do sukcesywnego wyjałowienia stoków górskich.
W ten sposób z jednej strony powstały ubogie murawy z dominacją bliźniczki psiej trawki lub kostrzewy czerwonej – z drugiej zaś
strony, szczególnie w dnach dolin – ogromne łany azotolubnych
ziołorośli, składających się głównie ze szczawiu alpejskiego, trybuli
leśnej, świerząbka korzennego i pokrzywy. Jednak najtrwalsze ślady
po przedwojennym wypasie pozostały w tutejszych drzewostanach
bukowych, noszących dziś nazwę buczyny popastwiskowej, o czym
będzie jeszcze mowa w następnych rozdziałach.

16

Góry Sanocko-Turczańskie wzięły nazwę od miast występujących na ich krańcach – Sanoka i Turki (druga miejscowość leży już
po stronie ukraińskiej). W obrębie tego pasma wydzielane są Góry
Słonne, o dość płynnych granicach – od Sanoka po Olszanicę (według innych źródeł po Ustrzyki Dolne). Nazwa „Słonne” pochodzi od
słonych źródeł, które stanowiły niegdyś miejsca pozyskiwania soli
metodą warzenia. Z kolei nazwa Bieszczady pochodzi od przygranicznych gór pasterskich – i w takiej postaci zachowała się pierwsza
wzmianka w węgierskich dokumentach „Beschad alpes Poloniae”.
Wedlug etnologów toponimia Beskidu i Bieszczadu, pisanych niegdyś w liczbie pojedynczej, wywodzi się z nazewnictwa bałkańskiego, nawiązując do albańskiej nazwy „bjeske”, oznaczającej górską
halę pasterską.
Góry Sanocko-Turczańskie rozciągają się na północ od Bieszczadów i wraz z nimi stanowią część Karpat Wschodnich. Obejmują od
północy wschodnie obrzeża Sanoka, Tyrawę Solną i Kuźminę. Dalej
ich umowna krawędź przebiega drogą na linii: Roztoka, Trzcianiec,
Wojtkowa, Jureczkowa, Liskowate, Krościenko, dochodząc do granicy państwowej z Ukrainą wzdłuż potoku Maksymów. Zachodni
brzeg tego górskiego łańcucha przebiega doliną Sanu – od Sanoka
przez Bykowce do Leska, a dalej odchodzi na południowy zachód
przez Tarnawę, Czaszyn, aż po Szczawne, by tutaj odbić na połu-
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dniowy wschód – w stronę Baligrodu. Stąd linię graniczną poprowadzono przez Stężnicę, Radziejową, Wołkowyję i Rajskie. Południowa
krawędź tych gór biegnie brzegiem Jeziora Solińskiego przez Polanę
do Lutowisk, by za Smolnikiem połączyć się z granicą państwa.
Bieszczady od zachodu graniczą z doliną Nowego Łupkowa,
dalej na północ wytycza je linia Osławy, ciągnąc się od Rzepedzi
po Szczawne, by tutaj połączyć się z wyżej wytyczoną krawędzią
Gór Sanocko-Turczańskich. Granice obydwu pasm górskich bywają
płynne, w zależności od tego, jakiego autora bierzemy pod uwagę.
Nie stanowi to jednak problemu dla niniejszej tematyki pasterstwa,
gdyż opisano tu łącznie obydwa łańcuchy gór w kontekście ich pasterskiej historii i ekologii, a poszczególne lokalizacje określono
najczęściej według miejcowości. Bieszczady niewątpliwie należą
do najpóźniej skolonizowanych terenów w Polsce, na co wpływ
miały zarówno względy geograficzne i geopolityczne, jak również
uwarunkowania klimatyczne.
Klimat wykazuje charakter typowo górski, odznaczający się stosunkowo silnym wpływem kontynentalnych mas powietrza, choć
ogólnie traktowany jest w kategoriach przejściowych. Kształtują
go masy polarnomorskie (61%), polarno-kontynentalne (25%),
arktyczne (10%) i zwrotnikowe (4%). Masy polarno-kontynentalne
przynoszą dużą przejrzystość powietrza późnym latem i wczesną jesienią. Masy arktyczne napływają zwykle wiosną, przynosząc niskie
temperatury, co zasadniczo skraca tutejszy okres wegetacyjny, a to
nie pozostaje bez wpływu na długość sezonu wypasowego.
Głównymi cechami klimatu są wysokie amplitudy temperatur
w przebiegu rocznym, a także zwiększone sumy opadów letnich
w stosunku do zimowych oraz znaczące różnice w wielkości zachmurzenia. W poszczególnych rejonach opisywanego obszaru
można jednak odnotować zróżnicowaną specyfikę na poziomie mikroklimatu – w zależności od oddziaływania rzeźby terenu, ekspozycji, sąsiedztwa jezior i wyniesienia nad poziom morza. Na podkreślenie zasługuje też duże zróżnicowanie klimatu lokalnego między
dolinami a najwyższymi partiami grzbietowymi i połoninami. Ostry
klimat górski w pewnym zakresie został złagodzony przez budowę
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Nowe bacówki postawione na Połoninie Wetlińskiej

zapór na Sanie i spiętrzenie wody w dwóch sztucznych zbiornikach
– Jeziorze Solińskim i Jeziorze Myczkowskim.
Średnie temperatury roczne w niższej części Bieszczadów oscylują
w przedziale 4-6°C. Na Przedgórzu Bieszczadzkim wartości te sięgają
7°C, a w rejonie połonin zaledwie 2-4°C. Średnia temperatura lata
wynosi +15°C, a zimy -5°C. Od późnej jesieni do przedwiośnia zdarzają się dość częste inwersje temperatur, prowadzące do efektownych
zjawisk w postaci osiadających mgieł i nisko płynących chmur. Powietrze o wysokiej wilgotności schodzi wtedy w doliny, odsłaniając odległe krajobrazy, wśród których widoczne są nawet Tatry. Ale inwersja
temperatur ma też swoje negatywne strony, odpowiadając za nagłe
ochłodzenia i przymrozki w dolinach, co nie pozostaje bez wpływu na
tutejsze rolnictwo i pasterstwo.
Choć średnia prędkość wiatru nie osiąga tu szczególnie wysokich
wartości, wahając się w granicach 3-4 m/s, to znaczące piętno na tutejszą przyrodę wywierają silne wiatry halne, które wieją średnio przez
14 dni w roku – w miesiącach późnojesiennych oraz zimowych. Te spię-
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trzone masy ciepłego powietrza, które przetaczają się przez łańcuchy
górskie z południa w kierunku północnym, mogą osiągać prędkość do
120 km/h, a bywa, że nawet więcej. Towarzyszy im gwałtowny wzrost
temperatur, co powoduje gwałtowne odwilże i całkowity zanik śniegu
na pastwiskach. Suma opadów rocznych waha się w przedziale 900 do
1400 mm. Średnia liczba dni z pokrywą śnieżną oscyluje w granicach

90-140. Niskie zakresy temperatur, jak również długi okres zalegającego śniegu stwarza istotne ograniczenia dla wegetacji pastwisk.
Prezentując przyrodnicze uwarunkowania tutejszego wypasu,
nie można pominąć choć krótkiej charakterystyki gleboznawczej.
W obrębie dawnych pastwisk połoninowych i podpołoninowych
występują rankery (gleby na grzbietach góskich) i brunatnoziemy. Na niżej położonych stokach bardzo częste są gleby brunatne.
W kompleksach podmokłych pastwisk na terenie „krainy dolin” występują też gleby gruntowo-glejowe. Mają one charakter nieprzepuszczalnych glin, towarzyszących mokradłom, gdzie najczęściej
występują podmokłe łąki, szuwary i olszyny bagienne. Gleby torfowe rozwinęły się w obrębie torfowisk wysokich, gdzie zgromadziły
się kilkumetrowe (do 5 m miąższości) pokłady materii organicznej.
Natomiast mady, typowe gleby napływowe, ciągną się wzdłuż rzek
i potoków, wykazujac duży udział żwirów i kamieni wraz ze stosunkowo żyzną warstwą próchniczą.
Pastwiska nigdy nie obejmowały litosoli, tj. gleb inicjalnych
związanych z wychodniami skał piaskowcowych. Omijano też regosole – gleby w obrębie rumoszu skalnego na połoninach. Od dawna
wypasu nie prowadzi się również w obrębie płytkich rankierów wysokogórskich i torfowisk, a bardzo rzadko zdarza się wypas w strefie
bagnistych gleb glejowych. Najczęściej zwierzęta wypasane są na
glebach brunatnych, znacznie rzadziej w strefie nadpotokowych
mad. Decydują dziś o tym zarówno względy ekonomiczne, jak i ekologiczne.
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3.

Między ekologią
a ekonomią pastwisk

Zbiorowiska pastwiskowe często tworzą zawiłą mozaikę z roślinnością łąkową, w wielu miejscach występując jako płaty przejściowe, których diagnostyka możliwa jest dopiero po dokładnej,
fitosocjologicznej analizie flory. Fizjonomiczny pokrój darni na
pierwszy rzut oka składa się z podobnych traw i ziół. Zbiorowiska
pastwiskowe bywają więc czasem trudne do odróżnienia od łąkowych. W ich kompleksach pojawiają się też płaty ziołorośli, traworośli, szuwarów, torfowisk i borówczysk – co dodatkowo komplikuje
sytuację. Pośród kompleksów pastwiskowych nie brak też zarośli,
a nierzadko również fragmentów roślinności leśnej – występującej
w postaci izolowanych wysp i smug ciągnących się wzdłuż potoków.
Nie oznacza to jednak, że taki stan rzeczy jest czymś nowym i niepożądanym. Wręcz przeciwnie – coraz częściej zwraca się uwagę
na fitocenotyczny aspekt bioróżnorodności, która obok bogactwa
gatunków stanowi ważny walor całej szaty roślinnej.
Najlepiej rozpoznaną w tym zakresie sytuację znajdziemy
w Bieszczadzkim Parku Narodowym, gdzie różnorodność fitocenotyczna została dokładnie skartowana i opisana, a także od lat
stanowi obiekt szczegółowych monitoringów i zabiegów ochronnych. Cała roślinność nieleśnej „krainy dolin” obejmuje tu ponad
3000 ha i ok. 50 opisanych jednostek fitosocjologicznych (w randze zespołów i zbiorowisk roślinnych). Wśród takiej różnorodności
dominują zbiorowiska łąkowo-pastwiskowe, które przeznaczone
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zostały głównie do koszenia. Tylko w wybranych kompleksach
użytki zielone po skoszeniu są wypasane – głównie w Brzegach
Górnych, Wołosatem, Tarnawie i Caryńskiem.
Zdecydowana większość użytków zielonych z terenu górskiej
części Podkarpacia do niedawna podporządkowana była hodowli
krów i owiec, w mniejszym stopniu koni i kóz. Siano z łąk trafiało do
stodół zwykle raz w roku (rzadko zdarzały się łąki dwukośne), a pastwiska przez cały sezon wegetacyjny były regularnie zgryzane. Po
wejściu Polski do Unii Europejskiej tradycyjny wypas został w wielu miejscach wygaszony, przez co zaistniał problem utrzymania
łąkowo-pastwiskowego potencjału w stanie umożliwiającym jego
przyszłe wykorzystanie, jak również zapewniającym funkcjonowanie związanych z nim ekosystemów. Uruchomiono dopłaty unijne
wypłacane za samo wykoszenie łąki i uprzątnięcie z niej biomasy.
W wielu miejscach przerwano tym samym odwieczny obieg materii
między przyrodą a gospodarką hodowlaną.
Wypas kóz w Smolniku nad Sanem

Mozaika pastwisk, łąk i zarośli

22

Niestety w wyniku zaistniałych zmian w gospodarce skoszoną
biomasę częstokroć pozostawiano na powierzchni lub pryzmowano
w stogach, które przez długi czas pozostawały na miejscu, doprowadzając do eutrofizacji okolicznych gruntów i kształtując specyficzne siedliska dla inwazji gatunków nitrofilnych, takich jak pokrzywy,
przytulie czy poziewniki. Innym razem biomasę wywożono na potrzeby hodowli zewnętrznych, a czasem także w celu zagospodarowania energetycznego lub rozdrabniano ją na powierzchni. Z uwagi
na ochronę lęgów derkacza, koszenia przeprowadzano zwykle późnym latem. Zbyt mała była też obsada zwierząt, aby zgryzanie darni
mogło być na tyle intensywne, żeby ocalić siedliska roślin niskodarniowych. Taka zmiana w użytkowaniu pastwisk doprowadziła do
radykalnej redukcji oligotroficznych muraw, zwłaszcza bliźniczysk
i zbiorowisk z kostrzewą czerwoną, wykazujących niegdyś szczególne bogactwo florystyczne.
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mniej wydajnych – zarówno pod względem produkcji biomasy, jak
i wartości pokarmowej obecnych tu roślin. Dominująca bliźniczka
psia trawka (Nardus stricta) jest gatunkiem omijanym nawet przez
najmniej wybredne owce i kozy. Z kolei towarzyszące jej gatunki mają charakter niskodarniowy, dając bardzo niski plon zielony
i stanowiąc konkurencję dla roślin typowo pastewnych. Niemniej
gatunki związane z tymi murawami często oznaczają się wysoką
wartością florystyczną – właśnie z uwagi na to, że bliźniczyska należą do siedlisk wyraźnie ustępujących. W innych siedliskach światłożądne rośliny związane z bliźniczyskami zostają stłumione przez
konkurencję. Przyjrzyjmy się więc bliżej historii i ekologii muraw
bliźniczkowych, które stanowią czytelny wskaźnik kondycji pasterstwa w danym regionie, jak również ważną ostoję dla zanikających
roślin, które od wieków związane są z wypasem.

Łąka mietlicowa z mieczykiem dachówkowatym (Tarnawa, BdPN)

W kompleksie dolin na miejscu dawnych pastwisk zaczęły dominować jednokośne łąki i ziołorośla, a na obrzeżach lasu, czy na śródleśnych polanach – borówczyska i wysokie traworośla. W związku
z długotrwałą sukcesją najbardziej ucierpiały murawy bliźniczkowe,
a na pogórzu – murawy kserotermiczne. Jedne i drugie ze swej natury związane są z intensywnym zgryzaniem i zdeptywaniem darni. W górskiej części Podkarpacia bliźniczyska stanowiły miejscami
większość powierzchni wypasanych, podczas gdy dziś trzeba się
wiele nachodzić, aby znaleźć choć mały, kilkuarowy płat tej fitocenozy. Murawy bliźniczkowe pozostały jedynie w miejscach, gdzie
silniej zaznacza się erozja (strome stoki) lub nadal prowadzony jest
wypas.
Bliźniczyska stanowią szczególny rodzaj pastwisk, które dawniej
uważane były za najmniej użyteczne, a dzisiaj ich wielogatunkową
postać uznano za siedlisko priorytetowe w Unii Europejskiej. Dlaczego? W aspekcie wydajności paszowej należą do pastwisk naj-
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Murawy na grzbiecie wypasanym przez owce (Rudenka, Góry Słonne)
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4.

Roślinność związana z wypasem

W prowadzonym dziś systemie wypasu ekstensywnego, kiedy
zwierzęta dość swobodnie przemieszczają się po dużym terenie,
pastwiska najczęściej obejmują siedliska łąk świeżych. Wobec krótkiego okresu stacjonowania zwierząt na jednej powierzchni, darń
łąkowa jest raczej słabo i wybiórczo zgryzana, a jej zdeptywanie
ma charakter bardzo ograniczony. W takich warunkach ruń łąkowa
doskonale się regeneruje, a jej użytkowanie może być naprzemienne. Mamy więc pierwszy okres wegetacji obejmujący intensywny
wzrost traw (aż do ich pokosu) i późniejszy czas użytkowania pasterskiego, związany z dopasaniem ponownie rozwijającej się
i paszowo wartościowej, świeżej darni. Przed wojną zagęszczenie
gospodarstw nie pozwalało na taki luksus – owce przez długi czas
stacjonowały na jednej powierzchni, wygryzając darń do ziemi, jednocześnie przyczyniając się do zmian w strukturze i składzie gleby.
Powodem tych zmian była erozja wierzchnich warstw na górskich
stokach lub znacząca eutrofizacja w dolinach i na polanach o słabym nachyleniu.
Obecnie rzadko prowadzony jest wypas w systemie intensywnym, niemniej ślady po nim widoczne są do dziś. Trwałe piętno
zostało odciśnięte na glebach, składzie gatunkowym kompleksów
łąkowych, modyfikacji rozmieszczenia zbiorowisk roślinnych (np.
wtórne występowanie płatów szczawiu alpejskiego w „krainie dolin”), a także w postaci synantropijnych płatów roślinnych. Wśród
tych ostatnich przodują zbiorowiska związane ściśle z długoletnim
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A. Murawy bliźniczkowe (związek Nardion)

Bliźniczyska zarastające jałowcem w Bieszczadzkim PN – z widokiem na
Berehy i Połoninę Caryńską

wypasem. Największy obszar zajmowały murawy bliźniczkowe, nieco mniejszy wilgotne pastwiska sitowe oraz żyzne pastwiska życicowo-grzebienicowe, a na glebach troficznie uboższych – pastwiska
z udziałem kostrzewy czerwonej. Przyjrzyjmy się więc kolejno tym
zespołom roślinnym, które w krajobrazie naszym pozostały jako
najbardziej czytelna pieczęć dawnego i dzisiejszego pasterstwa.
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Wielogatunkowe murawy bliźniczkowe ze związku Nardion
strictae stanowią dziś szczególnie cenne siedlisko przyrodnicze,
istotne dla zachowania różnorodności fitocenotycznej i gatunkowej. Warto też wiedzieć, że to na ogół bardzo wrażliwe i mało
stabilne ogniwo sukcesyjne, którego warunkiem utrzymania jest
intensywny i permanentny wypas. Powszechny zanik pastwiskowej formy zagospodarowania użytków zielonych sprawił, że płaty
bliźniczysk ulegają wyraźnej redukcji, w wielu miejscach całkowicie
znikając z krajobrazu. Najbardziej radykalny zanik tego typu siedlisk
w ciągu ostatnich 70 lat obserwowano w piętrze połonin i wysoko
położonych polan, a dotyczył on wschodniokarpackiego bliźniczyska połoninowego (Hypochoeridi-Nardetum).
Niska darń bliźniczki w wielu miejscach stanowi najważniejszy
rodzaj fitocenoz, w których kształtują się dogodne warunki dla
wielu rzadkich roślin o niskodarniowym pokroju i światłożądnym
charakterze. I to właśnie z tego powodu bliźniczyska, które zachowały florystyczne bogactwo, w europejskim systemie Natura 2000
zostały zaliczone do siedlisk priorytetowych (figurujących na liście
w zał. 2 Dyrektywy siedliskowej 92/43/EWG). Niestety powierzchnia bliźniczysk w ostatnim dwudziestoleciu na terenie całego kraju radykalnie stopniała, a jedynym ratunkiem na ich zachowanie
w krajobrazie byłoby przywrócenie intensywnego wypasu w wydzielonej części użytków zielonych. Żadne inne formy zastępczego
użytkowania tych siedlisk nie są w stanie skutecznie zatrzymać
sukcesji i stworzyć warunków na zachowanie wielogatunkowego
składu flory charakterystycznej dla takich pastwisk.
Proces zanikania muraw bliźniczkowych na największą skalę
obserwowany jest w strefie subalpejskiej, czyli na połoninach. Pałczyński w 1962 roku zwracał już uwagę, że porzucenie pasterskiego
zagospodarowania najwyższych partii gór tuż po ostatniej wojnie
powoduje drastyczny zanik bliźniczyska wschodniokarpackiego,
które z chwilą zaprzestania wypasu zajmowało ponad połowę powierzchni wszystkich połonin, czyli co najmniej 1000 ha, podczas
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gdy cztery dekady później łączna powierzchnia tego rodzaju pastwisk skurczyła się do ok. 5 ha, zaś obecnie nie przekracza 1 ha.
Rozproszone i mocno oddalone od siebie płaty psiar osiągają
dziś powierzchnię najwyżej kilku arów. W piętrze połonin zachowały się głównie na Kińczyku Bukowskim, Rozsypańcu, Tarnicy,
Bukowym Berdzie i Połoninie Wetlińskiej oraz na Wielkiej i Małej
Rawce. Jeśli w najbliższych latach nie zostanie odtworzony wypas
(przynajmniej w namiastkowych rozmiarach), murawy bliźniczkowe całkowicie z połonin ustąpią. To między innymi taka prognoza
skłoniła służby Bieszczadzkiego PN do podjęcia decyzji ponownego
wprowadzenia wypasu owiec na Połoninę Wetlińską od roku 2020.
Proces rewitalizacji tych muraw jest jednak długi i wymaga stosownej obsady owiec, a w dzisiejszych warunkach staje się to coraz
trudniejsze od strony ekonomicznej.
Powierzchnia siedlisk pastwiskowych, w tym szczególnie bliźniczysk, zmniejszyła się również w całym piętrze regla dolnego.
Na śródleśnych polanach, jak również w kompleksie reglowych
łąk, płaty te w dużej mierze uległy zarośnięciu – głównie kłosówką miękką i ziołoroślami z dominacją dziurawca czterobocznego,
ale w wielu miejscach również ustąpiły pod presją wtórnej sukcesji
lasu. Polany zarastane jałowcem i brzozą, czy też doliny zajmowane
przez liczne wierzby i olchę szarą, całkowicie zmieniają swój charakter fitocenotyczny. W celu określenia tempa i kierunku tych zmian
założono kilkadziesiąt zastabilizowanych powierzchni badawczych
na stokach Rawki i Tarnicy.
Wspomniano już o niemal całkowitym zaniku bliźniczysk na połoninach, ale również w dolinach doszło do drastycznej redukcji
tego siedliska. W latach przedwojennych bliźniczyska na terenie
dzisiejszego Parku Narodowego stanowiły zdecydowaną większość zubożałych pastwisk w całej „krainie dolin”. W 1995 roku
powierzchnia tego siedliska wynosiła tu jeszcze 158 ha, podczas
gdy w roku 2015 zajmowała już tylko 38 ha. Nastąpiła też wyraźna
fragmentacja płatów, co z jednej strony doprowadziło do wzrostu
ich liczby (z 128 do 162), a z drugiej strony do radykalnego zmniejszenia średniej powierzchni każdego płatu (średnio z 1,2 ha do 0,2
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Psiary zarastane borówczyskami i traworoślami na połoninach – Rozsypaniec

ha). Powierzchnia największego płatu bliźniczysk na terenie Bieszczadzkiego PN w 1995 roku sięgała 13 ha, podczas gdy w roku 2009
analogiczny fragment zajmował już tylko 3 ha. W procesie zarastania muraw bliźniczkowych, poza sukcesją zarośli i lasu, największy
udział miała roślinność łąkowa, która na tych siedliskach wykształcała się z dwóch zasadniczych powodów: eutrofizacji (głównie
wzbogacenia podłoża w azot) i eliminacji wypasu (brak zgryzania
gatunków konkurencyjnych).
Zasadnicza redukcja warunków świetlnych i narastanie wojłoku
(wieloletnich warstw nieskoszonej darni) stanowi czynnik eliminujący płaty bliźniczkowe. Murawy te, reprezentowane głównie przez
zespół Leontodono-Nardetum, jeszcze w 1960 roku zajmowały aż
40% trwałych użytków zielonych w dolinach całych Bieszczadów.
Dzisiaj nie stanowią nawet 1% analogicznej powierzchni. W niskich
położeniach nad Sanem, na skutek całkowitego zaniku gospodarki
pasterskiej bliźniczyska uległy jeszcze silniejszej redukcji, gdyż sta-
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Murawy bliźniczkowe rozproszone na polanach reglowych (Berehy)

Powierzchnie badawcze na stokach Rawki

nowiska te należą do żyźniejszych, a tempo sukcesji w takich miejscach jest największe. Tam najczęściej dziś dominują wysokie ziołorośla i zarośla łęgowe, a miejscami wkroczyła już roślinność leśna.
W ostatnim czasie dość intensywnie badano strukturę i dynamikę tych pastwisk pod kątem składu florystycznego i syntaksonomicznej przynależności gatunków, a także w zakresie zachodzących
tu zmian jakościowych i powierzchniowych. W wyniku szczegółowych badań stwierdzono znaczny spadek udziału roślin typowych
dla psiar – z 24% do 10% na połoninach i z 43% do 7% w reglu
dolnym. Zwiększyła się natomiast liczba gatunków łąkowych i ziołoroślowych, a miejscami również leśnych i zaroślowych. Prowadzi to
w oczywisty sposób do silnej redukcji gatunków niskodarniowych,
które znajdują główną ostoję występowania właśnie w murawach
bliźniczkowych. Gatunki te niekoniecznie muszą być ściśle związane z murawami w znaczeniu syntaksonomicznym (przez fitosocjologiczną przynależność), ale wobec powszechnej w Bieszczadach
sukcesji zostały wyparte z wielu innych siedlisk niskodarniowych.

Sukcesywnie też w tych miejscach topnieją płaty samej bliźniczki
psiej trawki.
W roku 2015 na terenie Bieszczadzkiego Parku Narodowego
przeprowadzono kompleksowe badania zachowanych fragmentów
bliźniczysk strefy reglowej, poprzedzone założeniem 40 transektów
stałych o rozmiarach 50 m x 25 m każdy (powierzchnie te zostały
w terenie zastabilizowane, co pozwoli kontynuować obserwacje
w kolejnych dziesięcioleciach). Zdjęcia fitosocjologiczne z tego czasu wykazały znaczące zmiany w stosunku do kondycji muraw z lat
1950-1969. Widoczne różnice pojawiły się również w odniesieniu
do okresu o 20 lat późniejszego (1970-1989).
Jednym z pytań, jakie sobie postawiono przed przystąpieniem
do tych badań, było zagadnienie, które gatunki wykazują największą tendencję do ustępowania z powierzchni dawnych pastwisk.
W odniesieniu do notowań sprzed 20 lat wyraźnie skurczyła się
powierzchnia zajmowana przez samą bliźniczkę (Nardus stricta) –
średnio o 40%. Silna redukcja pokrycia dotyczyła też światłożąd-
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Narożnik transektu badawczego w zanikającym bliźniczysku

nych roślin niskodarniowych, takich jak: turzyca pigułkowata (Carex
pilulifera), izgrzyca przyziemna (Danthonia decumbens), jastrzębiec
kosmaczek (Hieracium pilosella), jestrzębiec leśny (Hieracium vulgatum), kosmatka wielokwiatowa (Luzula multiflora), czy pięciornik
kurze ziele (Potentilla erecta).
Pod wpływem odłogowania bliźniczysk wyraźnie obniżył się
w nich również udział innych gatunków niskodarniowych: krwawnika pospolitego (Achillea millefolium), drżączki średniej (Briza
media), dzwonka rozpierzchłego (Campanula patula), turzycy prosowej (Carex panicea), przytulinki wiosennej (Cruciata glabra),
kostrzewy czerwonej (Festuca rubra), świerzbnicy polnej (Knautia
arvensis), konwalijki dwulistnej (Majanthemum bifolium), głowienki pospolitej (Prunella vulgaris), macierzanki zwyczajnej (Thymus
pulegioides), borówki brusznicy (Vaccinium vitis-idaea), przetacznika lekarskiego (Veronica officinalis) oraz fiołków – psiego (Viola
canina) i dackiego (Viola dacica). W płatach tych najcześciej dominować zaczęły dwa gatunki – dziurawiec czteroboczny (Hypericum
maculatum) i kłosówka miękka (Holcus mollis).
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Poza wspomnianymi dominantami na dawnych pastwiskach
większe pokrycie zyskują dziś trawy: mietlica pospolita (Agrostis capillaris), tomka wonna (Anthoxantum odoratum), rajgras angielski
(Arrhenatherrum elatius), śmiałek darniowy (Deschamspia caespitosa) i wiechlina Chaixa (Poa chaixii). W wielu miejscach nastąpiła
też ekspansja średnich i wysokich bylin, takich jak: dzięgiel leśny
(Angelica sylvestris), ostrożeń błotny (Cirsium palustre), przytulia
pospolita (Galium mollugo), przetacznik ożankowy (Veronica chamaedrys), babka lancetowata (Plantago lanceolata) i wyka płotowa
(Vicia sepium). W wielu miejscach wkraczają też gatunki antropogeniczne (obcego pochodzenia), takie jak: fiołek trójbarwny (Viola tricolor), przymiotno białe (Erigeron annuus), konyza kanadyjska (Conyza canadensis), czy przetacznik nitkowaty (Veronica filiformis).
Istnieją jednak gatunki, które dość stabilnie zachowują się
w obliczu zarastania dawnych psiar – do nich należą między innymi: nawłoć pospolita (Solidago virgaurea), dzwonek piłkowany
(Campanula serrata), brodawnik zwyczajny (Leontodon hispidus),
czy mięta polna (Mentha arvensis). Spośród gatunków należących
do samosiewu drzew i krzewów, które biorą udział w zarastaniu
tych pastwisk, odnotowano ekspansję brzozy (Betula pendula), kruszyny (Frangula alnus) i jałowca (Juniperus communis), a miejscami
również wierzb – głównie iwy (Salix caprea) i łozy (Salix cinerea).
A jak wygląda kolorystyczna fizjonomia tych pastwisk? W zachowanych fragmentach muraw bliźniczkowych wciąż kwitną gatunki, które utrzymują te siedliska w typowej dla nich, wielobarwnej
kolorystyce. Do takich gatunków należą między innymi rośliny
kwitnące na kolor fioletowy: chaber łąkowy (Centaurea jacea),
świerzbnica polna (Knautia arvensis) i macierzanka zwyczajna (Thymus pulegioides). Miejscami znajdziemy kwiaty niebieskie – to np.
goryczka trojeściowa (Gentiana asclepiadea), dzwonki – głównie
piłkowany (Campanula serrata) i rozpierzchły (Campanula patula)
oraz przetaczniki – ożankowy (Veronica chamaedrys) i lekarski (Veronica officinalis). Nie brakuje też gatunków kwitnących w kolorze
żółtym: jastrzębiec kosmaczek (Hieracium pilosella), jastrzębiec
leśny (Hieracium vulgatum), dziurawiec czteroboczny (Hypericum
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Po zaprzestaniu wypasu bliźniczka przez jakiś czas zachowuje się jeszcze w darni,
podczas gdy inne gatunki murawowe zupełnie ustępują

maculatum), przytulinka wiosenna (Cruciata glabra) i pięciornik
kurze ziele (Potentilla erecta). Intensywnie pomarańczowe plamy
tworzy najczęściej jastrzębiec pomarańczowy (Hieracium aurantiacum) – gatunek górski o rozerwanym zasięgu między Pieninami a Bieszczadami. Tu i ówdzie pojawiają się kwiaty białe, są to
głównie: biedrzeniec mniejszy (Pimpinella saxifraga), gwiazdnica
trawiasta (Stellaria graminea), podkolan biały (Platanthera bifolia),
czy jastrun łąkowy (Leucanthemum vulgare).
Ciekawie przedstawia się historia sukcesji muraw bliźniczkowych, która często zmierza w kierunku borówczysk. Przy czym
w pierwszym etapie zwiększał się udział borówki brusznicy (Vaccinium vitis-idaea), której owoce w latach 50-tych ubiegłego wieku
stanowiły główny surowiec miejscowych punktów skupu. Dopiero
w latach 60-tych borówczyska brusznicowe sukcesywnie zaczęły ustępować miejsca znacznie bardziej konkurencyjnej borówce
czernicy (Vaccinium myrtillus). Ale i ona nie stanowi końcowego
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stadium przemian. W borówczyska czernicowe coraz intensywniej
wkraczają traworośla, kształtowane przez wysokie gatunki traw,
takich jak wiechlina Chaixa (Poa chaixii), śmiałek darniowy (Deschampsia caespitosa), a w wyższych położeniach trzcinnik – leśny
(Calamagrostios arundinacea) i owłosiony (Calamagrostios villosa).
Na siedliskach stosunkowo suchych miejsca po pastwiskach
bliźniczkowych najczęściej opanowuje świeża łąka mietlicowa
(Campanulo serratae-Agrostietum), zaś w miejscach stosunkowo
wilgotnych - łąka śmiałkowa (Stellario-Deschampsietum). Do częstych płatów trawiastych, opanowujących siedliska muraw bliźniczkowych, należą również fitocenozy z kłosówką miękką (Holcus
mollis). Proces sukcesji skutecznie hamowany jest tylko na stromych, silnie ługowanych stokach, a także w miejscach regularnego
wypasu.
W Bieszczadach bliźniczyska zachowały się głównie w dolinach:
Wołosatego i Brzegów Górnych. W mniejszym udziale występują
w Wetlinie, Smereku, Strzebowiskach, Chmielu i Smolniku (na okolicznych stokach, poddawanych wypasowi). Niemal zupełnie zani-

Zarastające murawy bliźniczkowe w Wołosatem na Przełęczy Beskid
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Sukcesja brzozy na dawnych pastwiskach – Mały Król, Ustjanowa

Kwitnące płaty nawłoci i goryczki trojeściowej na pastwiskach w Berehach
Górnych (z widokiem na Połoninę Caryńską)
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kły w Dolinie Sanu na terenie opuszczonych miejscowości Terka,
Tworylne, Hulskie, Krywe – oraz na odcinku Dźwiniacz – Tarnawa
– Bukowiec. W tych położeniach pojawiają się jedynie w postaci znikomych płatów o mocno zubożałym składzie florystycznym. Warunkowane to jest nie tylko zanikiem wypasu, ale również żyźniejszymi
siedliskami w dnie doliny rzecznej.
Nieco inaczej przedstawia się sytuacja w Górach Słonnych, gdzie
co prawda siedlisko to również się radykalnie skurczyło, ale w wielu
miejscach do niedawna prowadzony był wypas. W związku z tym
odnotowano tu miejscami całkiem duże i florystycznie zróżnicowane płaty bliźniczysk – między innnymi w Olszanicy, Łodynie, Dźwiniaczu, Jałowem, Krościenku, Jureczkowej, a także w rejonie Tyrawy
Wołoskiej, Wojtkowej, Rabego, Czarnej i Lipia. W wielu miejscach
murawy bliźniczkowe, aczkolwiek wciąż jeszcze bardzo wyraziste
i wielogatunkowe, ulegają sukcesywnemu zarastaniu. Najczęściej
w ich miejsce wchodzą jałowce, wierzby i brzozy. W Olszanicy wykształcone na wysokim grzbiecie bliźniczyska gęsto już porasta
wrzos.

Pastwiska w Łodynie – na skutek redukcji wypasu psiary coraz bardziej
przypominają tu łąki
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B. Żyzne pastwiska życicowo-grzebienicowe
(Lolio-Cynosuretum)
Pastwiska z dużym udziałem niskich traw, takich jak życica
i grzebienica, oznaczające się wysoką odpornością na zgryzanie
i zdeptywanie, mają postać stosunkowo niskiej i zwartej darni
o charakterze dywanowym. Występują na intensywnie wypasanych
obszarach w całym kraju, jako podstawowy zespół roślinny w miejscach stosunkowo żyznych i na glebach umiarkowanie wilgotnych
(niepodmokłych).
Pod względem taksonomicznym pastwisko życicowo-grzebienicowe należy do klasy Molinio-Arrhenatheretea i rzędu Arrhenatheretalia – jest więc bardzo pokrewne łąkom świeżym, z którymi
tworzy bogatą strefę fitocenoz przejściowych i mozaikowych. Na
terenie Bieszczadzkiego Parku Narodowego występują obecnie tylko na niewielkich i rozproszonych stanowiskach, w miejscach związanych z przebywaniem koni i owiec. Natomiast w otulinie BdPN
i w Górach Sanocko-Turczańskich są to płaty stosunkowo często
spotykane – szczególnie tam, gdzie jeszcze do niedawna prowadzony był intensywny wypas.

Kozy w Smolniku pomagają zachować ocalałe fragmenty runi pastwiskowej
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Pastwisko życicowo-grzebienicowe ma charakter niskiej darni,
odpornej na zdeptywanie

Pastwiska życicowo-grzebienicowe związane są ze zwięzłymi
glebami mineralnymi, o głębokim poziomie wód gruntowych. Na
ogół są to siedliska położone na lekkich skłonach wzniesień lub na
terenach całkiem płaskich, wykształcających się zwykle w dnie doliny. Płaty tej asocjacji wykazują dużą odporność na zdeptywanie.
Skład florystyczny bywa dosyć zmienny. Nie znajdziemy tu raczej
taksonów unikatowych, istnieje natomiast całkiem spora grupa gatunków synantropijnych, związanych z bytowaniem człowieka – takich jak stokrotka pospolita (Bellis perennis) – i antropogenicznych
(roślin obcego pochodzenia) – takich, jak przetacznik nitkowaty
(Veronica filiformis).
Ze związku Cynosurion najliczniej tu rośnie grzebienica pospolita (Cynosurus criststus) i koniczyna biała (Trifolium repens), natomiast udział życicy trwałej (Lolium perenne) bywa rejestrowany nie
we wszystkich stanowiskach. Życica, jako gatunek łagodnego klimatu atlantyckiego, w górach miewa zasięg ograniczony. Niemniej
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C. Pastwiska kostrzewowo-grzebienicowe
(Festuco-Cynosuretum)

Pastwisko z grzebienicą i życicą trwałą (Tarnawa, BdPN)

Zespół ten stanowi fitocenozę wikaryzującą (zastępczą) w stosunku do uprzednio opisanego Lolio-Cynosuretum, który w większym stopniu związany jest z położeniami niżowymi. Murawa Festuco-Cynosuretum to typowe pastwisko górskie, bardzo częste
w reglowych dolinach i cechujące się – poza obecnością grzebienicy (Cynosurus cristatus) – dużym udziałem kostrzewy czerwonej
(Festuca rubra) w odmianie kępkowej. W systematyce fitosocjologicznej obydwa zespoły należą do tych samych jednostek – rzędu
Arrhenatherion (łąk świeżych) i związku Cenosurion (pastwisk grzebienicowych). Podobny jest również charakter siedliska i związek ze
sposobem użytkowania. A jakie są różnice?
Z uwagi na to, że pastwiska kostrzewowo-grzebienicowe występują w piętrze buczyn dolnoreglowych, związane są ze stokami
o większym nachyleniu, a często również z chłodniejszą ekspozycją.

fizjonomia tego pastwiska jest na tyle wyrazista, że identyfikacja
nie stanowi większego problemu. Poza dominacją życicy, grzebienicy i obecnością wyżej wspomnianych gatunków, występują tu m.
in. brodawnik jesienny (Leontodon autumnalis), komonica zwyczajna (Lotus corniculatus), koniczyna drobnogłówkowa (Trifolium
dubium), marchew zwyczajna (Daucus carota), biedrzeniec wielki
(Pimpinella major) czy krwawnik (Achillea millefolium).

Fragmenty pastwisk z kostrzewą i grzebienicą pośród łąk (Berehy, BdPN)
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Pastwiska kostrzewowo-grzebienicowe utrzymywane dzięki wypasowi bydła
szkockiego (jedna z nowych ras w Bieszczadach), Chmiel nad Sanem

Tym samym posiadają skład florystyczny ograniczający się do roślin
tolerujących krótszy sezon wegetacyjny, surowsze zimy i skromniejszy profil próchnicy. Mają też większe powinowactwo do siedlisk
wilgotniejszych i mniej zasobnych w dostępne minerały, takie jak
N, P i K. Mimo wszystko bogactwo florystyczne jest tutaj dość wysokie, choć na pierwszy rzut oka mało widoczne – w poszczególnych
płatach występuje nawet 40-50 gatunków na jednej powierzchni
5x5 metrów. Na ogół jednak darń wydaje się jednolita i bioróżnorodność nie rzuca się w oczy.
Spośród gatunków wyróżniających warto wymienić regularnie
występujące w tym siedlisku przywrotniki – pasterski i ostroklapowy (Alchemilla monticola, A. acutiloba) oraz świetlik łąkowy (Euphrasia rostkoviana). Poza dominującą grzebienicą i kostrzewą pod
względem ilościowości największą rolę odgrywają: mietlica pospolita (Agrostis tenuis), chaber łąkowy (Centaurea jacea), tomka won-
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na (Anthoxanthum odoratum), śmiałek darniowy (Deschampsia
caespitosa) i koniczyna łąkowa (Trifolium pratense). Po składzie
florystycznym pastwiska te łatwo odróżnić od innego zbiorowiska, w którym dominuje kostrzewa czerwona na glebach bardziej
wyjałowionych, gdzie powstają fitocenozy nawiązujące do muraw
bliźniczkowych. Tam niepodzielnie dominuje kostrzewa czerwona
i dochodzą gatunki typowe dla psiar.
Obydwa typy pastwisk grzebienicowych (Lolio-Cynosuretum
i Festuco-Cynosuretum) są jeszcze dość częste w krajobrazie Gór
Sanocko-Turczańskich i Bieszczadów, stanowiąc jednak płaty z reguły niewielkie i rozproszone. Trudno tu podać konkretne lokalizacje,
gdyż pojawiają się wszędzie tam, gdzie prowadzony jest regularny
wypas. Po jego ustaniu szybko ustępują. W wielu miejscach sukcesywnie już zarastają, przechodząc najpierw w zbiorowiska łąkowe
i ziołoroślowe. Nieco wolniejsze tempo obserwuje się w przypadku
pastwisk z kostrzewą czerwoną – z uwagi na uboższe gleby, ograniczające szybką sukcesję. Generalnie jednak żaden z tych zespołów
pastwiskowych nie ma szans utrzymać się bez wypasu.

Mozaikowe kompleksy łąk z pastwiskiem kostrzewowo-grzebienicowym
(Wołosate)
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D. Wilgotne pastwiska sitowe
(Epilobio-Juncetum effusi)
Pastwisko sitowe należy do pospolitych zbiorowisk, występujących w obrębie wilgotnych kompleksów łąkowych, które niegdyś były wypasane, bądź też nadal użytkowane są pastwiskowo.
Zespół ten tworzą głównie zbiorowiska wykształcone na glebach
wilgotnych, o słabo przepuszczalnym podłożu mineralnym. Tylko
górne warstwy profilu bywają lekko próchniczne, niżej zalegają
poziomy oglejone (gleba gliniasta). Woda utrzymuje się więc przez
znaczną część sezonu wegetacyjnego tuż pod powierzchnią gruntu.
Ubijanie gleby przez wypas zwierząt dodatkowo pogarsza
warunki tlenowe na tych pastwiskach, ograniczając konkurencję
ze strony wielkich bylin. I właśnie dlatego mamy tu do czynienia
z zespołem dość bogatym florystycznie, w którym ogólnie notuje
się około 120 gatunków (przeciętnie w jednym zdjęciu fitosocjologicznym – powierzchnia 25 m2 – występuje około 40 gatunków).
Ruń odznacza się wyraźną strukturą kępkowo-dolinkową. Wiodącą

Sit rozpierzchły

grupę roślin stanowią w tej asocjacji gatunki z klasy Molinio-Arrhenatheretea. Wśród nich mocno zarysowuje się rząd Molinietalia
i związek Calthion, dlatego zespół zaliczono do siedlisk zdecydowanie wilgotnych.
Jedynym charakterystycznym i zarazem dominującym gatunkiem tych pastwisk jest sit rozpierzchły (Juncus effusus). Spośród
taksonów wyróżniających dla zespołu wymienić należy sit członowaty (Juncus articulatus) i wierzbownicę błotną (Epilobium palustre), od której pochodzi łacińska nazwa tego pastwiska. Notujemy
tu również całą gamę roślin charakterystycznych dla łąk mokrych
i wilgotnych ze związku Calthion palustris: knieć błotna (Caltha palustris), koniczyna białoróżowa (Trifolium hybridum), niezapominajka błotna (Myosotis palustris), ostrożeń warzywny (Cirsium oleraceum), ostrożeń łąkowy (Cirsium rivulare), pępawa błotna (Crepis
paludosa), sitowie leśne (Scirpus sylvaticus) i sit skupiony (Juncus
conglomeratus).
Pastwisko wilgotne z sitem rozpierzchłym (Wołosate, w stronę Tarnicy)
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E. Wypasane łąki świeże z rzędu Arrhenatheretalia
Typowe zbiorowiska pastwiskowe tworzą szerokie strefy przejściowe, wykazujące powinowactwo do różnych fitocenoz łąkowych.
Często są to płaty śmiałka darniowego (w przypadku nawożenia)
lub mietlicy pospolitej (jako wynik jej zubożenia przez intensywny
wypas bez zasilania nawozami). W takich sytuacjach obserwujemy płynne przejście do łąk wilgotnych lub do świeżych. Na stokach
powyżej dna doliny najczęstszym komponentem takich pastwisk
jest górska łąka mietlicowa (Campanulo serratae-Agrostietum capillaris), podgórska łąka rajgrasowa (Arrhenatheretum elatioris)
i wilgotna łąka śmiałkowa (Stellario-Deschampsietum caespitosae).
Na miejscach silnie nawożonych obserwujemy znaczną domieszkę
motylkowych i gospodarczo bardziej wartościowych traw – tymotki (Phleum pratense), kupkówki (Dactylis glomerata) i kostrzewy
łąkowej (Festuca pratensis). Z kolei na glebach płytkich i ubogich
Ziołorośla wiązówkowe wykształcone na nieużytkowanych pastwiskach
wilgotnych (Dźwiniacz Górny nad Sanem)

Pastwiska sitowe wydają się być ze wszystkich wymienionych tu
zespołów najtrwalsze – pod warunkiem, że nie znajdują się w strefie
łęgowej. Trwałość tych płatów uwarunkowana jest zapewne dużą
konkurencyjnością gatunku wiodącego – situ rozpierzchłego (Juncus effusus), którego obecność sprawia, że pastwiska te potrafią się
jeszcze utrzymywać przez kilkadziesiąt lat po całkowitym zaprzestaniu wypasania zwierząt. Niemniej i tutaj sukcesywnie wchodzą
gatunki ziołoroślowe – takie, jak dzięgiel leśny (Angelica sylvestris)
i wiązówka błotna (Filipendula ulmaria), zwłaszcza tam, gdzie jest
bliskie sąsiedztwo rzeki lub potoku. Miejscami odtwarzają się też
płaty torfowisk niskich i przejściowych, a w miejscach przesuszonych wkracza śmiałek darniowy (Deschampsia caespitosa).
Łąka mietlicowa w Tarnawie – z dzwonkiem rozpierzchłym
i pępawą dwuletnią
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zwykle dochodzi do ekspansji kostrzewy czerwonej (Festuca rubra).
Na glebach żyznych i dobrze uwilgotnionych, zwykle w samym dnie
doliny, pastwiska przechodzą w łąki wyczyńcowe.
Górska łąka mietlicowa (Campanulo serratae-Agrostietum
capillaris) występuje na siedliskach świeżych, czyli stosunkowo
suchych, użytkowanych z dużą regularnością. W wielu miejscach
bywa na przemian koszona i wypasana. Występuje w trzech podzespołach:
1. Podzespół wilgotny z wyczyńcem łąkowym (Campanulo-Agrostietum alopecuretosum pratensis) – darń tutaj jest rzadko koszona i raczej niewypasana, z ekspansywnymi gatunkami traw
(głównie śmiałkiem darniowym i wiechliną – zwyczajną i łąkową) oraz regularnym i względnie dużym udziałem ziół: dzięglem
leśnym, groszkiem łąkowym, wyką ptasią. Często tu występują
rośliny wilgociolubne, takie jak: niezapominajka błotna, sitowie
leśne, mięta długolistna czy ostrożeń błotny. Z uwagi na wysoką
konkurencję, liczba gatunków jest tutaj stosunkowo niska. Łąka
wykształca się często w trybie użytkowania ekstensywnego lub
całkowitego zaniechania działań.
2. Podzespół suchy i ciepłolubny (Campanulo-Agrostietum centauretosum jacei), występuje na dobrze nasłonecznionych zboczach
dolin, gdzie często łanowo rośnie chaber łąkowy. Łąka ta ma
niską darń, tworzoną przez delikatne trawy, takie jak: drżączka
średnia, tomka wonna, kostrzewa czerwona i mietlica pospolita.
Dzięki temu do runi dociera dużo światła, co stwarza dogodne
warunki do rozwoju gatunków niskodarniowych: macierzanki
zwyczajnej, brodawnika jesiennego, dzwonka rozpierzchłego,
przytulinek, przywrotników i świetlików. W związku z tym należy do fitocenoz kwiecistych i bogatych florystycznie.
3. Podzespół typowy (Campanulo-Agrostietum typicum) z mietlicą i gatunkami charakterystycznymi, takimi jak: dzwonek rozpierzchły i piłkowany, przywrotnik pasterski i płytkoklapowy,
świerzbnica polna, komonica zwyczajna i wiele innych. To dominująca postać łąk na siedliskach świeżych (względnie suchych),
gdzie przeprowadza się cykl regularnych koszeń, często na uzu-
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pełnianych ekstensywnym wypasem. W obrębie tego zespołu
wyróżniamy kilka postaci:
a. facja z konietlicą łąkową (Trisetum flavescens) – łąki regularnie koszone na siedliskach żyznych; dominują w nich trawy
raczej niskiego pokroju – poza konietlicą również mietlica
pospolita, kostrzewa czerwona; często notowany jest tutaj
dzwonek piłkowany, a spory udział ma dziurawiec czteroboczny.
b. facja z kupkówką pospolitą (Dactylis glomerata) – rzadko
koszona i najczęściej wyłączona z wypasu, cechująca się
wysokimi gatunkami traw – oprócz kupkówki głównie jest
to tymotka łąkowa i śmiałek darniowy. Nie brakuje także
gatunków wskazujących na synantropizację siedliska, takich
jak: perz właściwy, ostrożeń polny, jaskier rozłogowy i pokrzywa.
c. facja z kłosówką miękką (Holcus mollis) na glebach ubogich i kwaśnych; poza kłosówką i mietlicą wysoki udział tu
osiąga dziurawiec, a miejscami również wiechlina Chaixa,
ponieważ płaty z kłosówką często wykształcają się na wyżej
położonych polanach, gdzie schodzą gatunki subalpejskie
z połonin.
d. facja z dziurawcem czworobocznym (Hypericum maculatum) – rzadziej koszona i wypasana, zwykle na siedliskach
wilgotniejszych, gdzie obok dziurawca większy udział miewa tymotka łąkowa, śmiałek darniowy i mietlica pospolita,
co wskazuje na stadium stopniowej sukcesji użytkowanych
niegdyś regularnie łąk świeżych.
Miejscami pojawia się też zbiorowisko mietlicy pospolitej
(Agrostis capillaris) – powstaje zwykle jako pionierska fitocenoza
na odsłoniętym gruncie; brakuje tu gatunków charakterystycznych
dla zespołu Campanulo-Agrostietum, ale z czasem sukcesja uzupełnia te braki innymi gatunkami łąkowymi. Jako pierwsze w takiej
fitocenozie pojawiają się: babka lancetowata, krwawnik pospolity,
koniczyna biała.
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5.

Fitocenozy pozostające
w przestrzennym kontakcie z pastwiskami
i następujące po nich w sukcesji

Wypas owiec na łąkach z tymotką (Berehy, BdPN)

Ponadto w rzadziej wypasanych kompleksach łąkowo-pastwiskowych spotykamy też łąki z dosiewanymi gatunkami traw i roślin
motylkowych, które w założeniu miały podnieść wartość pastewną
darni. Skład florystyczny jest tutaj ubogi, brakuje też całego garnituru roślin charakterystycznych dla zespołu łąkowego, a wśród
traw dominuje zwykle tylko jeden gatunek – dotyczy to zbiorowisk:
d. wyczyńca łąkowego (Alopecurus pratensis),
e. kupkówki pospolitej (Dactylis glomerata),
f. tymotki łąkowej (Phleum pratense),
g. kłosówki miękkiej (Holcus mollis),
h. konietlicy łąkowej (Trisetum flavescens).
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Pastwiska rzadko stanowią roślinność jednorodną. Najczęściej
mamy tu do czynienia z bogatą mozaiką siedlisk, wśród których
spotykamy typowe płaty roślinności pastwiskowej obok zbiorowisk,
które wykazują luźniejsze powiązania z wypasem, a także takich,
które pod wpływem wypasu wyraźnie ustępują. Stąd w dzisiejszym
układzie tych siedlisk bardzo ważne jest szczegółowe rozpoznanie
każdego płatu roślinnego, celem zróżnicowania działań ochronnych.
W strefie, gdzie wypas już dawno przeszedł do przeszłości, obserwujemy zmiany sukcesyjne, które doprowadziły do powstania
szeregu nowych fitocenoz. Całą różnorodność tych siedlisk możemy
więc ująć w kategoriach przestrzennych i czasowych. Poniżej przedstawiono przegląd zbiorowisk roślinnych, które obrazują bogactwo
siedlisk, w sposób luźny związanych z obecnym lub dawnym wypasem. Zwykle wkomponowane są one w bogate ciągi sukcesyjne
i rozmaitość przestrzenną.
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A. Łąki podmokłe i wilgotne
Stanowiska o wysokim poziomie wód gruntowych zajmują łąki
z rzędu Molinietalia, do których należą:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

Zbiorowisko śmiałka darniowego (Deschampsia caespitosa)
Łąka jaskrowo-firletkowa (Ranunculus acris-Lychnis flos-cuculi)
Łąka knieciowa z kaczeńcami (związek Calthion)
Wilgotna łąka ostrożeniowa (Cirsietum rivularis)
Zbiorowisko z trzęślicą modrą (Molinia caerulea)
Ziołorośla sitowia leśnego (Scirpetum silvatici)
Ziołorośla wiązówkowo-bodziszkowe (Filipendulo-Geranietum)
Ziołorośla mięty długolistnej (Mentha longifolia)

Wczesną wiosną, w okresie kwietnia i maja, podmokłe łąki
często zakwitają żółtymi łanami kaczeńców – wtedy najłątwiej jest
rozpoznać lokalizację łąk knieciowych. Nieco później, w czerwcu
zaczynają łanowo kwitnąć łąki jaskrowe (na żółto jaskrem ostrym
i różowo firletką poszarpaną), a także łąki ostrożeniowe (na purpurowo – ostrożeniem łąkowym). Niebieskawa kolorystyka mięty długolistnej i kremowa – wiązówki błotnej przejawia się w kolejnych
miesiącach – lipcu i sierpniu. Z kolei we wrześniu najbardziej rzuca
się w oczy pomarańczowa kolorystyka trzęścicy modrej.
Największą powierzchnię spośród wyżej wymienionych fitocenoz zajmują ziołorośla wiązówkowo-bodziszkowe, które mogą się
ciągnąć przez całą dolinę rozległymi łanami. Warunkiem ich powstania jest odstąpienie od koszeń i wypasu na terenach zabagnionych,
co powoduje upodobnienie się roślinności łąkowej i pastwiskowej
do pierwotnych okrajków lasu łęgowego. Warto dodać, że okrajki
takie przed rozwojem pasterstwa stanowiły główny zrąb roślinności
nieleśnej w dolinach. Charakteryzują się one bezwzględną dominacją wiązówki, późnym latem łanowo kwitnącej na kolor kremowy.
Towarzyszą jej często byliny purpurowo kwitnące – bodziszek błotny i krwawnica zwyczajna.
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Wilgotna łąka ostrożeniowa, Sokoliki nad Sanem

Pośród łanów wiązówki krajobraz często urozmaicają płaty mięty długolistnej. Byliny te są niemal równie wysokie, co wiązówka
i podobnie ustępują pod presją wypasu – gdy on jednak ustaje, potrafią się stosunkowo szybko rozwijać na siedliskach podmokłych,
zwłaszcza w strefie okrajków leśnych i zaroślowych. Z niższą darnią
związane są ziołorośla sitowia leśnego, które potrafią przetrwać
krótkotrwałe przepędzanie zwierząt. Jednak najbardziej odporne
na wypas są łąki śmiałkowe i jaskrowo-firletkowe, którym zgryzanie
i zdeptywanie darni nawet sprzyja, jeśli tylko nie jest to związane
z długotrwałym stacjonowaniem zwierząt na powierzchni.
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B. Roślinność szuwarowa
W kompleksach roślinności pastwiskowej niejednokrotnie pojawiają się rozmaite potoki, oczka wodne i zastoiska lub zabagnienia.
Towarzyszy im często roślinność higrofilna i hydrofilna (wilgociolubna i wodna). Bezpośrednio z wodami powierzchniowymi lub
z wysokim lustrem wód gruntowych związana jest roślinność szuwarowa, wśród której odnaleźć możemy:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.

Szuwar mozgowy (Phalaridetum arundinaceae)
Szuwar trzcinowy (Phragmitetum communis)
Szuwar skrzypu bagiennego (Equisetetum limosi)
Szuwar pałki szerokolistnej (Typhetum latifoliae)
Szuwar turzycy dzióbkowatej (Caricetum rostratae)
Szuwar turzycy błotnej (Caricetum acutiformis)
Szuwar turzycy brzegowej (Caricetum ripariae)
Szuwar turzycy prosowej (Caricetum paniculatae)
Szuwar turzycy zaostrzonej (Caricetum gracilis)
Szuwar kosaćca żółtego (Iris pseudoacorus)
Szuwar manny jadalnej (Glycerietum fluitantis)
Szuwar manny olbrzymiej (Glycerietum maximae)

Szuwar turzycy prosowej tworzy duże kępy, wystające ponad
darń pastwiska (Ustjanowa Dolna)

Zbiorowiska szuwarowe występujące bezpośrednio nad brzegiem wód mogą przybierać postać dosyć jednorodną. Im dalej od
brzegu, tym bogatsza bywa mozaika ich płatów, odpowiadająca za
bioróżnorodność w zakresie fitocenotycznym. W całym kompleksie
mokradeł szuwary zwykle tworzą zawiły układ przestrzenny z płatami roślinności ziołoroślowej, torfowiskowej, łąkowej i pastwiskowej.
Wchodząc w kontakt ze strefą regularnie wypasaną, najczęściej
płynnnie przechodząc w różne postacie młak torfowiskowych, ziołorośli sitowiowych, podmokłych łąk knieciowych i pastwiska sitowego (Epilobio-Juncetum effusi). To ostatnie rozpoznawalne jest po
kępach wysokiego situ. Z kolei miejsca koszone w takich siedliskach
inicjują najczęściej powstawanie wilgotnej łąki ostrożeniowej (Cirsietum rivularis), odznaczającej się w czerwcu purpurowymi plamami w krajobrazie.

Szuwar turzycowy i mannowy w strefie wypasu, Tarnawa
(z widokiem na stadninę)
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C. Torfowiska niskie i przejściowe
Fitocenozy wilgociolubne występują też w lokalnych zatorfieniach śródłąkowych, należących do klasy torfowisk niskich i przejściowych (Scheuchzerio-Caricetea nigrae), wśród których odnaleźć
możemy takie młaki, jak:
a. Źródliskowa młaka kozłkowo-turzycowa (Valeriano-Caricetum
flavae)
b. Młaka turzycowo-mietlicowa (Carici canescentis-Agrostietum
caninae)
c. Trzęsawisko z turzycą nitkowatą (Caricetum lasiocarpae)
d. Młaka z turzycą pospolitą (Carex nigra)
e. Trzęsawisko z turzycą obłą (Caricetum diandrae)
f. Zbiorowisko trzęślicy modrej (Molinia coreulea)
g. Zbiorowisko skrzypu błotnego (Equisetum palustre)

Turzyca pospolita (Wołosate)

Kozłek całolistny w młace (Ustrzyki Górne)
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Torfowiska należą do najwrażliwszych siedlisk, którym zagraża
długotrwały wypas. Szczególnie destrukcyjnie działa on na torfowiska wysokie, których tu nie wymieniono, gdyż obecnie wyłącza
się je w sposób bezwzględny z jakiejkolwiek penetracji zwierząt
hodowlanych. W podłożu torfowym łatwo jest uruchomić nieodrwacalne procesy murszenia, dlatego wypas w siedliskach torfowiskowych zagraża nie tylko poszczególnym gatunkom, ale przede
wszystkim prowadzi do erozji podłoża. Ponadto siedliska te prezentują pod kątem paszowym najmniej atrakcyjną darń, więc użytkowanie torfowisk w charakterze pastwisk byłoby również bezcelowe
w aspekcie ekonomicznym.
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D. Roślinność stawów i rozlewisk
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E. Wysokogóskie ziołorośla i traworośla

To niewielkie płaty, które jednak w strefie pastwisk stanowią
istotne urozmaicenie krajobrazowe i fitocenotyczne. Zwykle są
to siedliska nie zajmujące wielkich powierzchni, jednak fizjonomicznym i florystycznym charakterem wyraźnie odcinające się od
otaczającej roślinności. Stanowią niezwykle ważny typ siedlisk dla
rozrodu płazów i występowania wielu owadów wodnych; tutaj też
chętnie pojawiają się nadwodne ptaki. Dla pasących się zwierząt
miejsca te są często naturalnym wodopojem. Wyróżnić tu można
trzy grupy gatunków: pływających, zanurzonych i związanych z linią
brzegową – mamy tu więc rośliny typowo wodne (hydrofity) i ziemno-wodne oraz wilgociolubne (higrofity). Lustro wody pokrywają
liście takich roślin, jak: rzęśl długoszyjkowa (Callitriche cophocarpa), rzęsa drobna (Lemna minor), czy rdestnica pływająca (Potamogeton natans). Przy brzegu zwykle rośnie przetacznik bobowniczek
(Veronica beccabunga).

Ekstensywna forma wypasu w najwyższych partiach gór, jak
również spontaniczna sukcesja wtórna na terenach niegdyś wypasanych, doprowadziła do ukształtowania się fitocenoz ziołoroślowych i traworoślowych z wysokogórskiej klasy Betulo-Adenostyletea. Największą powierzchnię wśród nich zajmują:

Śródłąkowe rozlewiska z ponikłem błotnym i zaroślami wierzbowymi
w Dźwiniaczu Górnym

Ziołorośla szczawiu alpejskiego na Połoninie Caryńskiej
(z widokiem na Połoninę Wetlińską)
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a. Traworośla trzcinnika leśnego (Tanaceto-Calamagrostietum
arundinaceae)
b. Traworośla wiechlinowo-śmiałkowe (Poo chaixii-Deschampsietum)
c. Zbiorowisko maliny i śmiałka (Rubus idaeus-Deschampsia caespitosa)
d. Wschodniokarpackie ziołorośla goździkowo-dziurawcowe
(Diantho-Hypericetum)
e. Subalpejski zespół szczawiu alpejskiego (Galeopsidi speciosae-Rumicetum alpini)
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F. Borówczyska i zbiorowiska im pokrewne
Niebagatelną rolę w strefie dawnego i obecnego wypasu, szczególnie na terenie wyższych położeń górskich (w piętrze regla i połonin) pełnią borówczyska i siedliska do nich nawiązujące (z klasy
Vaccinio-Piceetea). Wyróżnić wśród nich możemy:
a.
b.
c.
d.

Zbiorowisko borówki czarnej (Vaccinium myrtillus)
Zbiorowisko borówki brusznicy (Vaccinium vitis-idaea)
Zbiorowisko kosmatki olbrzymiej (Luzula sylvatica)
Zespół zarośli jarzębinowych z nerecznicą szerokolistną (Dryopteridi dilatae-Sorbetum)

Synantropijne płaty szczawiu alpejskiego, który w dolinach porasta
przenawożone fragmenty pastwisk (Wołosate)

f. Zespół ziołorośli paprociowych z wietlicą alpejską (Athyrietum
distentifoliae)
g. Zarośla jarzębinowe z trzcinnikiem (Calamagrostis arundinacea-Sorbus aucuparia)
h. Zarośla wietlicowo-jarzębinowe (Athyrio distentifoliae-Sorbetum)
i. Zbiorowisko kosmatki gajowej (Luzula luzuloides var. erythranthema)

Borówczysko na dawnej carynce wypasowej pod Tarnicą
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G. Roślinność synantropijna
Na koniec nie sposób nie wspomnieć o typowo synantropijnych siedliskach, które w najsilniejszy sposób zostały przez człowieka przeobrażone. W przypadku wielu z nich duży udział miało
też długotrwałe stacjonowanie zwierząt hodowlanych. Wymienić
tu należy:
a. Zbiorowiska ruderalne (z klasy Artemisietea vulgaris)
b. Dolinowe zbiorowiska ze szczawiem alpejskim (Rumex alpinus)
c. Synantropijne ziołorośla pokrzywowe (z Urtica dioica)
d. Traworośla trzcinnika lancetowatego (Calamagrostis canescens)
e. Zbiorowisko z trzcinnikiem szuwarowym (Calamagrostis
pseudophragmites)
f. Traworośla trzcinnika piaskowego (Calamagrostis epigeios)
g. Zbiorowisko ostrożenia polnego (Cirsium arvense)
h. Zbiorowisko perzu właściwego (Agropyron repens)
i. Zbiorowisko turzycy drżączkowatej (Carex brizoides)
Miejsca przenawożone kolonizowane są przez lite płaty szczawiu
alpejskiego (Rumex alpinus), ostu łopianowatego (Carduus personata) i pokrzywy (Urtica dioica). Dzieje się tak głównie w miejscach
długotrwałego stacjonowania bydła lub owiec, a także zalegania
złogów koszonej biomasy i obornika. Szczaw ten szczególnie rozprzestrzeniał się w strefie sezonowego osadnictwa. Redukcja jego
powierzchni możliwa była jedynie drogą systematycznego karczowania i podsiewania traw w celu zakładania kośnych łąk. Kłączami
wykopanego szczawiu pasterze często skarmiali świnie – zwyczaj
ten do dziś praktykowany jest w Karpatach rumuńskich. Z kolei na
siedliskach pastwiskowych, które zostały poddane głębokiej orce
(z odwróceniem profilu glebowego), następuje ekspansja ostrożenia polnego (Cirsium arvense) i turzycy drżączkowatej (Carex brizoides).
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Smuga wierzb, ciągnąca się przez pastwisko, staje się zaczątkiem korytarza
ekologicznego (u podnóża Szerokiego Wierchu)

H. Roślinność zaroślowa
Opisując strefę wypasu w kontekście całych kompleksów ekosystemowych, nie sposób pominąć spontanicznych zakrzaczeń, które drogą sukcesji rozwijają się w układzie wyspowym lub smugowym – najczęściej wzdłuż dawnych miedz, a także wokół lokalnych
zastoisk wodnych i podmokłości, jak również w strefie aluwialnej,
wzdłuż rzek i potoków. W miejscach stosunkowo suchych ten rodzaj
roślinności najczęściej prezentują tzw. czyżnie (z jeżyną, tarniną
i głogiem) i wdziary (z samosiewem sosny lub jałowców), a w podmokłych częściach dolin – łoziny (z wierzbą szarą).
Takie śródłąkowe grupy krzewów, zwane remizami, którym często towarzyszy samosiew drzew, stanowią ważną ostoję dla ptaków
i wielu innych zwierząt, znajdujących tu warunki do gniazdowania
i żerowania. Korzystają z nich jako miejsc schronienia przed słońcem, wiatrem i drapieżnikami. Smugi i wyspy krzewów w dolinach
stanowią również ważny element korytarzy ekologicznych, ułatwia-
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jących przemieszczanie się fauny pomiędzy zwartymi kompleksami
leśnymi, kształtując jednocześnie pożądany mikroklimat dolin i korzystnie wpływając na walory krajobrazowe. Fitocenozy te zwykle
nie mają ścisłej przynależności syntaksonomicznej i można wśród
nich wydzielić:
a. Zakrzaczenia jałowców (Juniperus communis) na stokach, gdzie
zachodzi erozja gleby
b. Zakrzaczenia wierzby szarej, czyli łozy (Salix cinerea) na gruntach podmokłych
c. Grupy innych wierzb – na polanach wierzby śląskiej (Salix silesiaca) i uszatej (Salix aurita), a w dolinach – wawrzynolistnej
(Salix pentandra) i purpurowej (Salix purpurea)
d. Zadrzewienia brzozy (Betula pendula), iwy (Salix caprea) i osiki
(Populus tremula) – w miejscach dawnych łąki i pastwisk, pozostawionych na długi okres odłogiem, gdzie samosiew drzew
lekkonasiennych miał warunki do rozwoju
e. Zadrzewienia wierzby kruchej (Salix fragilis) i białej (Salix alba)
oraz olchy szarej (Alnus incana) – często wzdłuż potoków, gdzie
zachodzi wtórna sukcesja w strefie łęgowej
f. Grupy drzew i krzewów pochodzenia antropogenicznego – najczęściej zdziczałych sadów z udziałem czarnego bzu (Sambucus nigra), mirabelek (Prunus domestica subsp. syriaca), głogu
(Crategus monogyna), jeżyn (Rubus plicatus, R. hirtus), tarniny
(Prunus spinosa) i dzikiej róży (Rosa canina).
Śródpolne zakrzaczenia i zadrzewienia w kompleksach
pastwiskowych spełniają ważną rolę w zakresie hamowania
wiatrów, utrzymania retencji wodnej, stabilizacji termicznej
i ograniczenia insolacji. Pełnią też rolę korytarzy ekologicznych
i ostoi siedliskowych. Wszystko to wpływa nie tylko na różnorodność biologiczną, ale również stwarza korzystne warunki dla samych zwierząt hodowlanych, które przez dłuższy czas przebywać
muszą na otwartej przestrzeni, znajdując tutaj cień i ochronę przed
wiatrem i deszczem.
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6.

Niekorzystne skutki wypasu w siedliskach
wrażliwych na obecność zwierząt

Wypas nigdy nie pozostaje bez wpływu na skład flory, czyli
obecność poszczególnych gatunków, roślinność – strukturę całych
zbiorowisk roślinnych, jak również glebę – w zakresie jej parametrów fizycznych i chemicznych. Najważniejsza jest tu jednak skala
tych zmian, wynikająca z intensywności zgryzania i zdeptywania
darni oraz długości przebywania zwierząt na pastwisku. Warto też
zwrócić uwagę, że w krajobrazie górskim rzadko odnosi się to wyłącznie do samych ekosystemów pastwiskowych, gdyż występują tu
one zwykle w skomplikowanych systemach przestrzennych, składających się również – jak już wyżej wspomniano – z łąk, ziołorośli,
szuwarów, torfowisk oraz smugowo lub wyspowo rozproszonych
fragmentów lasu i zarośli.
Niegdyś zwierzynę wypędzano w te siedliska celowo, bo ludzie
nie kierowali się świadomością ekologiczną, a do otaczającej przyrody podchodzono eksploatacyjnie. Po dziś dzień obserwujemy
tzw. popastwiskowe drzewostany buczyn, odznaczające się licznymi odroślami od podstawy, a także malowniczymi deformacjami
pni. To najtrwalsze ślady oddziaływania wypasu poza roślinnością
typowo pastwiskową. O wiele szybciej zacierają się ślady pozostawione w strefie torfowisk, szuwarów i ziołorośli. Niemniej w wielu
przypadkach mamy do czynienia z inicjowaniem przez wypas nieodwracalnych procesów erozji. Stosunkowo szybko zacierają się
ślady wypasu w strefie łąk i zarośli.
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Konie chętnie korzystają z rozlewisk, co jednak się wiąże z naruszeniem
wodnego ekosystemu (Tarnawa Górna)

Stopień i nieodwracalny charakter zmian w każdym przypadku będzie jednak zależał od indywidualnych okoliczności. Trzeba
przecież wiedzieć, że gleby w górach są stosunkowo płytkie, a na
stokach stosunkowo łatwo uruchomić erozję wodną i wietrzną, gdy
tylko darń zostanie zniszczona. Niemniej spróbujmy odnaleźć pewne ogólne cechy i zagrożenia, jakie wiążą się z wypasem prowadzonym na tych siedliskach.
Fitocenozy szuwarowe i ich gatunki są na ogół bardzo wrażliwe
na penetrowanie ich siedlisk przez zwierzęta. Z uwagi na swą kruchość i wysokość często ulegają łamaniu i tratowaniu. Jednak nie
to stanowi największe zagrożenie. Potrafią się przecież doskonale
odradzać z podziemnych kłączy i bulw, gdy tylko wypasanie lub stacjonowanie będzie miało charakter krótki i incydentalny. Problem
pojawia się przy długotrwałym pobycie zwierzyny w tym środowisku. Permanentnie zdeptywana gleba uniemożliwia odradzanie się
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zniszczonych roślin, a kumulacja odchodów doprowadza do eutrofizacji miejscowych wód gruntowych i pobliskich wód powierzchniowych. To oczywiście nie pozostaje bez wpływu na całą roślinność,
w którą sukcesywnie wkraczać zaczynają gatunki nitrofilne, takie
jak pokrzywy, szczawie i liczne antropofity.
Bywają też zbiorowiska szuwarowe oddalone od zbiorników
wodnych, jak np. szuwary z mozgą trzcinowatą, turzycą prosową, skrzypem bagiennym czy kosaćcem żółtym. Takie fragmenty
śródłąkowych lub śródpastwiskowych fitocenoz przy permanentnym zdeptywaniu po prostu ustępują, zostając z czasem zamienione w roślinność antropogeniczną lub wilgotne postacie pastwiska.
W takich miejscach powstaje często pastwisko sitowe (Epilobio-Juncetum effusi). Proces zanikania szuwarów i włączania ich siedlisk
do jednorodnego kompleksu intensywnie użytkowanych pastwisk
miał miejsce w czasach powszechnej gospodarki wypasowej. Potencjalne siedliska roślinności szuwarowej dostrzegalne były wtedy
jedynie po występowaniu lokalnych młak i najbardziej odpornych
na zdeptywanie roślin z tejże grupy.
Torfowiska niskie i przejściowe wobec wystawienia na warunki
intensywnego wypasu często spotykał podobny los jak roślinność
szuwarową. Jednak już torfowiska wysokie były rzadko spasane
z uwagi na ich nieatrakcyjną wartość paszową, a także trudną dostępność terenową. A warto tu dodać, że siedliska te, jakkolwiek
dziś stanowią dla nas wysoką wartość, w okresie dominacji pasterstwa były traktowane jako najbardziej poślednie nieużytki. Często
zdarzało się jednak więc przepędzanie bydła, koni czy owiec przez
kopułę torfowiska. Tylko wyjątkowo podejmowano próby wykorzystywania tych miejsc pod wypas, próbując wcześniej osuszać tutejsze podłoże torfowe. Ślady takich działań widoczne są po dziś dzień
w kompleksie torfowisk na terenie Tarnawy nad górnym Sanem.
W ramach próby łąkarskiego i pasterskiego zagospodarowania
torfowisk nad Sanem i nad Wołosatką zainicjowano szereg zabiegów melioracyjnych o charakterze drenującym. Miało to zamienić
torfowiska w użytki zielone. Takie działania prowadzono w ostatnich dwóch wiekach – XIX i XX (do lat 80.), kopiąc systemy rowów
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Torfowisko niskie z wełnianką szerokolistną w obrębie pastwisk
wilgotnych (Ustrzyki Górne)

i zakładając do gruntu sieć drenów osuszających. W niektórych
miejscach zabiegi te doprowadziły do nieodwracalnych zmian, uruchamiając procesy murszenia gleby torfowej. Efektem do dziś widocznym jest ekspansja roślin nietorfowiskowych, takich jak wrzos
zwyczajny, wierzbówka kiprzyca, trzęślica modra itp. Doprowadziło
to również do przyspieszenia sukcesji zarastania kopuł torfowiskowych przez borówkę bagienną, kruszynę, brzozę, świerk i inne gatunki dendroflory.
Bardzo ciekawym i w efektach niezwykle malowniczym procesem wypasu bydła poza pastwiskami jest powszechna obecność
w Bieszczadach specyficznie zdeformowanych drzewostanów. To
tak zwana buczyna popastwiskowa, którą spotkać możemy na stokach wielu gór, gdzie dawniej prowadzono wypas lub przepędzano
na połoniny bydło. Nazwa ta nie odnosi się do żadnej fitocenozy,
a jedynie wskazuje na specyficzny fenotyp buka, który w takich
miejscach przyjmuje formy odroślowe (miotlaste, z licznymi odro-
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Zdeformowane i odroślowe postacie buka w drzewostanie popastwiskowym

stami od korzeni) czy też fantazyjnie zdeformowane, prezentujące
postać „żywych rzeźb”. To dawne przepędzanie i przepasanie bydła
w tutejszych lasach prowadziło do zdeptywania i zgryzania młodych
wówczas drzew i siewek, które następnie przybierały oryginalne
formy fenotypu.
Buczyna popastwiskowa występuje w obrębie potencjalnych
płatów żyznej buczyny karpackiej i kwaśnej buczyny górskiej. W wyniku dawnego wypasu obydwa te zespoły wzajemnie się do siebie
upodabniają, gdyż doszło do znacznego wypłukania składników
mineralnych z podłoża, co spowodowało powierzchniowe zakwaszenie gleby. Zniszczone też zostało charakterystyczne runo, które
wobec zmian w strukturze i składzie gleby odradza się bardzo wolno. Najczęściej takie fragmenty buczyny są niemal całkiem pozbawione runa, względnie występuje ono w bardzo skromnej formie.
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7.

Walory przyrodnicze siedlisk
poddawanych wypasowi

A. Walory florystyczne
W kompleksach pastwiskowych znajdujemy wiele gatunków
rzadkich i chronionych, które podnoszą walor przyrodniczy tych
miejsc. Należą do nich między innymi gatunki chronione polskim
prawem, wśród których występują głównie rośliny niskodarniowe,
jak dziewięćsił bezłodygowy (Carlina acaulis), leniec alpejski (Thesium alpinum) i goryczuszka orzęsiona (Gentianella ciliata). Możemy tu również odnaleźć wiele storczyków – np.: storczycę kulistą
(Traunsteinera globosa), kukułkę szerokolistną (Dactylorhiza majalis), gołek białawy (Leucorchis albida) czy gółkę długoostrogową
(Gymnadenia conopsea). Nie brakuje także gatunków wyższego
pokroju, które w warunkach ekstensywnego wypasu potrafią wypuścić wysokie i dorodne kwiatostany – np. mieczyk dachówkowaty
(Gladiolus imbricatus) czy ciemiężyca biała (Veratrum album). Do
roślin chronionych prawem polskim trzeba jeszcze dodać gatunki
chronione prawem europejskim – np. dzwonek piłkowany (Campanula serrata), tocja karpacka (Tozzia alpina ssp. carpatica) czy
rzepik szczeciniasty (Agrimonia pilosa).
Ciekawym i charakterystycznym elementem florystycznym
w obrębie wyżej położonych pastwisk są gatunki wschodniokar-
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Ziołoroślowe polany w Siankach z wężymordem górskim

Nawłoć alpejska

packie, takie jak: goździk skupiony (Dianthus compactus), fiołek
dacki (Viola dacica), wężymord górski (Scorzonera rosea), czy ciemiężyca biała (Veratrum album). Wszystkie wymienione rośliny
są jednocześnie taksonami subalpejskimi, reprezentującymi florę
wysokogórską, która często schodzi na reglowe polany i jeszcze niżej. Najbardziej znamienną grupę w tej kategorii stanowią gatunki
endemiczne – czyli takie, które poza Karpatami Wschodnimi na
stanowiskach naturalnych nigdzie indziej nie występują – np. tojad bukowiński (Aconitum tauricum) i pszeniec biały (Melampyrum
saxosum).
Istotnym walorem we florze pastwiskowej jest również element
wysokościowy (gatunki górskie), zwłaszcza w ich najwyższych położeniach, czyli w piętrze połonin i podpołoninowych polan. Znajdziemy tu grupę gatunków alpejskich, wśród których na obszarze
strefy wypasu występowały zawsze takie gatunki, jak: kostrzewa

niska (Festuca airoides), tomka alpejska (Anthoxantum alpinum),
prosienicznik jednogłówkowy (Hypochoeris uniflora), szelężnik
alpejski (Rhinanthus alpinus), tymotka alpejska (Phleum commutatum), pięciornik złoty (Potentilla aurea), czy macierzanka halna
(Thymus alpestris).
Jeszcze większą grupę stanowią gatunki subalpejskie (zaliczane
wraz z alpejskimi do wysokogóskich), w różnym stopniu związane
z wypasem lub tolerujące jego formę ekstensywną. Do takich roślin należą gatunki kwitnące w niskiej darni trawiastej, np.: dzwonek piłkowany (Campanula patula), goździk skupiony (Dianthus
compactus), świetlik nadobny (Euphrasia picta), szarota norweska
(Gnaphalium norvegicum), gołek białawy (Leucorchis albida), arnika górska (Arnica montana), oraz dwa malutkie gatunki pszeńca
– pszeniec Herbicha (Melampyrum herbischi) i pszeniec biały (M.
saxosum).
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W darni połoninowej o wyższym pokroju, tworzonej przez
subalpejskie traworośla, również nie brakuje wysokogórskich traw,
takich jak wiechlina Chaixa (Poa chaixi) i trzcinnik leśny (Calamagrostis arundinacea). W nieco mniejszym stopniu towarzyszą im
gatunki odpowiedzialne za efekt kwiecistości – to np. fiołek dacki
(Viola dacica), wrotycz baldachogroniasty Kluzjusza (Tanacetum
corymbosum ssp. clusii) czy nawłoć alpejska (Solidago alpestris).
Z kolei w niższych strefach połonin dochodzą do tej grupy jeszcze
gatunki ziołoroślowe, związane z obszarami źródliskowymi, takie
jak: pełnik alpejski (Trollium altissimus), wężymord górski (Scorzonera rosea) czy szczaw alpejski (Rumex alpinus).
Uzupełniając górski aspekt flory, nie sposób zapomnieć o jeszcze szerszej grupie roślin ogólnogórskich, wśród których na pastwiskach i miejscach związanych z wcześniejszym wypasem występują:
ozorka zielona (Dactylorhiza viridis), rzeżusznik Hallera (Cardaminopsis hallerii), pępawa wielkokwiatowa (Crepis conyzifolia), gółka
długoostrogowa (Gymnadenia conopsea), jastrzębiec pomarańczowy (Hieracium aurantiacum) i świerzbnica leśna (Knautia dipsacifolia). W nieco mniejszym udziale widoczna jest na pastwiskach
grupa roślin reglowych – wśród nich odnajdziemy tu kukułkę bzową
(Dactylorhiza sambucina), wilczomlecz sztywny (Euphorbia serrulata), czy świetlika błękitnego (Euphrasia coerulea).
Ciekawie przedstawia się kwestia tzw. dysjunkcji karpackiej,
czyli rozerwanego zasięgu w geograficznym rozmieszczeniu gatunków górskich. Można tu wyróżnić taksony, które poza Bieszczadami
obecne są dopiero w Beskidzie Sądeckim – np. szelężnik wysokogórski (Rhinanthus alpinus) i pępawę wielkokwiatową (Crepis conyzifolia), w Gorcach – świetlik nadobny (Euphrasia picta) i pełnik
alpejski (Trollius altissimus), w Pieninach – pszeniec Herbicha (Melampyrum herbischi) i driakiew lśniącą (Scabiosa lucida), a w Tatrach – kostrzewę niską (Festuca airoides) i tymotkę alpejską (Anthoxantum alpinum).
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B. zmienność fenologiczna
Początek sezonu wegetacyjnego, przedwiośniem i wczesną
wiosną, już od samego przedwiośnia zarysowuje pastwiska żółtymi
plamami podbiału (Tussilago farfara), knieci błotnej (Caltha palustris) i gorczycznika (Barbarea vulgaris). W tym czasie darń obsypuje się również drobnymi, białymi kwiatuszkami rzeżuchy łąkowej
(Cardamine pratensis) i rzeżusznika (Cardaminopsis halleri) oraz
przetacznika nitkowatego (Veronica filiformis). W dywanowej darni
pastwisk często pojawiają się płaty niebiesko kwitnącego bluszczyku kurdybanka (Glechoma hederacea) oraz czerwone – jasnoty purpurowej (Lamium purpureum). Tu i ówdzie kwitnie wówczas kuklik
zwisły (Geum rivale) i fiołek trójbarwny (Viola tricolor).
Wczesne lato ma również swoistą kolorystykę, oznaczającą się
w miejscach wilgotnych łanami purpurowo kwitnących ostrożeni
łąkowych (Cirsim rivulare). Na siedliskach wilgotnych łanowo też
w czerwcu zakwitają jaskry ostre (Ranunculus acris) z firletką poszarpaną (Lychnis flos-cuculi). Tu i ówdzie niebieszczą się plamy
przetacznika ożankowego (Veronica chamaedrys). W suchych i niskodarniowych miejscach żółte kobierce tworzą kwiaty jastrzębca
kosmaczka (Hieracium pilosella) lub przytulinki krzyżowej (Cruciata
laevipes), a w siedliskach wilgotniejszych – tojeści rozesłanej (Lysimachia nummularia) i gajowej (L. nemorum). Łanowo w czerwcu
zakwitają również mniszki (Taraxacum officinale). Tu i ówdzie kwitnie jakiś pojedynczy bniec czerwony (Melandrium rubrum).
Późniejszym latem, tuż przed koszeniem łąk, które z uwagi na
derkacza prowadzi się dopiero od drugiej połowy kwietnia, kwitną
bodziszki – łąkowe (Geranium pratense) i błotne (Geranium palustre), chabry – łąkowe (Centaurea jacea) i austriackie (Centaurea
phrygia). Pospolicie złoci się wówczas komosa (Lotus corniculatus)
i pępawa dwuletnia (Crepis biennis). Wśród wysokiej już darni traw
wszechobecne są też niebiesko-fioletowe kwiaty wyki (Vicia cracca,
V. sepium). Po skoszeniu szybko odbijają kwitnące pędy świerzbnicy
polnej (Knautia arvensis) i leśnej (Knautia dipsacifolia). Do późnych
miesięcy potrafi też kwitnąć dziewanna (Verbascum nigrum).
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miota uschniętymi kłosami kupkówki. Na starych mrowiskach ponad śnieg wznoszą się również kępy kostrzewy owczej i czerwonej.
Natomiast w okresach odwilży tu i ówdzie odsłaniają się zielone
rozłogi bluszczyku kurdybanka lub tojeści gajowej lub rozesłanej.

Aspekt letni na pastwiskach w BdPN – jastrzębiec pomarańczowy
(gatunek górski).

Kiedy przychodzi jesień pastwiska na nowo odżywają kwieciem
szelężników (Rhinanthus serotinus), które powtórnie teraz masowo
potrafią zakwitać. Do późna też kwitną chabry driakiewniki (Centaurea scabiosa) i biedrzeńce większe (Pimpinella major), a na wyżej położonych łąkach i polanach – nawłocie pospolite (Solidago virgaurea). Nie brakuje też z natury późno kwitnących gatunków, jak
brodawniki jesienne (Leontodon autumnalis) czy czarcikęs łąkowy
(Succisa pratensis). W październiku i listopadzie tu i ówdzie potrafią
pokazać się kwiaty zimowitów jesiennych (Colchicum autumnale).
Ale i zimą można tu spotkać zasuszone kwiatostany i kępy darni, które jednak o tej porze wymagają pewnej umiejętności, aby
w nich rozpoznać poszczególne gatunki. Ponad zasnute śniegiem
pastwiska wznoszą się dorodne baldachy dzięgla leśnego i barszczu
zwyczajnego. W miejscach słabo wypasionych łanowo też występują mniejsze baldachy świerząbków i biedrzeńców. Wiatr tu i ówdzie

78

Aspekt jesienny pastwiska z wrzosem (Olszanica, Góry Słonne)
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C. walory kolorystyczne pastwisk

Kolorystyczny aspekt bliźniczyska z kwitnącą nawłocią pospolitą
(Serednica, Góry Słonne)

Kolorystyczny aspekt z goryczką trojeściową
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Kolorystyczne aspekty poszczególnych sezonów na pastwisku podyktowane są masowo kwitnącymi gatunkami, które odpowiadają za
charakterystyczne tonacje barw pasterskiego krajobrazu. Efektownie
kwitnące gatunki, które dominują w darni, wpływają na zmieniającą
się kolorystykę, charakterystyczną dla kolejnych miesięcy. Często zakwitają też jednocześnie, występując jako komponenty wielobarwnej murawy. Wśród najpowszechniej występujących roślin, które
kształtują kolorystykę pastwisk, należą te, które mają kwiaty:
• niebieskie – np. dzwonek rozpierzchły (Campanula patula), mięta
polna (Mentha arvensis), dzwonek skupiony (Campanula glomerata), niezapominajka błotna (Myosotis palustris) i leśna (Myosotis sylvestris) oraz głowienka (Polygala vulgaris);
• fioletowe – chaber łąkowy (Centaurea jacea) i austriacki (C. phrygia), świerzbnica polna (Knautia arvensis) i leśna (K. sylvestris);
• czerwone – np. bniec czerwony (Melandrium album), goździk skupiony (Dianthus compactus) czy też koniczyny – łąkowa (Trifolium
pratense) i pogięta (T. montanum);
• różowe – jasnota plamista (Lamium maculatum), koniczyna białoróżowa (Trifolium hybridum) i macierzanka zwyczajna (Thymus
pulegioides);
• żółte – na polanach reglowych często pojawia się dziurawiec
czteroboczny (Hypericum maculatum) i pępawa wielkokwiatowa
(Crepis conyzifolia), a w miejscach podmokłych – pępawa błotna
(Crepis paludosa), tojeść gajowa (Lysimachia nemorum) i jaskier
płomiennik (Ranunculus flammula). W kompleksach łąkowych
często rośnie groszek łąkowy (Lathyrus pratensis), jaskier rozłogowy (Ranunculus repens), brodawnik zwyczajny (Leontodon
hispisdus), przytulinka wiosenna (Cruciata glabra) i pięciornik gęsi
(Potentilla anserina);
• białe – niemal na każdym pastwisku znajdziemy krwawnik pospolity (Achillea millefolium), rzeżucha łąkowa (Cardamine pratensis),
biedrzeniec mniejszy (Pimpinella saxifraga), koniczyna biała (Trifolium repens).
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D. walory fitcenotyczne
Wśród regularnie wypasanych zbiorowisk roślinnych znajdziemy fitocenozy w randze siedlisk przyrodniczych z listy Natura 2000,
które znalazły się w załączniku Dyrektywy habitatowej UE. Należą
do nich siedliska oznaczone specjalnym kodem, takie jak:
a. 6230 Wschodniokarpackie bliźniczysko połoninowe (Hypochoeridi uniflorae-Nardetum)
b. 6230 Murawa z bliźniczką psią trawką (związek Nardion)
c. 6430 Ziołorośla szczawiu alpejskiego (Rumicetum alpini)
d. 6510 Górska łąka mietlicowa (Campanulo-serratae-Agrostietum tenuis)
Walorem samym w sobie jest również historyczny aspekt wysokogórskich pastwisk, które stanowią żywe pomniki dawnej kultury
pasterskiej. Wiele z tych siedlisk uległo już silnemu przekształceniu,
niemniej ślady pasterstwa nadal są w nich widoczne. W strefie połonin do takich fitocenoz należą:
a. Subalpejskie ziołorośla szczawiu alpejskiego (Rumicetum alpini)
b. Kwieciste ziołorośla połoninowe (Astrantio-Knautietum)
c. Murawa połoninowa z kostrzewą niską (Potentillo-Festucetum
supinae)
d. Borówczysko połoninowe z kostrzewą niską (Festuco-Vaccinietum myrtilli)
e. Borówczysko z goryczką trojeściową (Gentiano-Vaccinietum
myrtilli)
f. Traworośla wiechlinowo-śmiałkowe (Poo-Deschampsietum)
g. Traworośla trzcinnika leśnego (Tanaceto-Calamagrostietosum
arundinaceae)
h. Traworośla trzcinnika owłosionego (Crepido-Calamagrostietetosum villosae)
i. Zbiorowisko borówki brusznicy (zbior. z Vaccinium vitis-idaea)
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8.

Racjonalizacja współczesnego wypasu
w świetle założeń ekologicznych
i gospodarczych

W dzisiejszym świecie wypas już nie pełni roli wyłącznie gospodarczej, która poprzez pragmatyczny cel uzyskania ze zwierząt
jak największej korzyści pomijała kwestie przyrodnicze, humanitarne i krajobrazowe. W rozumieniu współczesnym pożądana forma
wypasu wiąże się z czterema „e”: ekonomią, ekologią, empatią
i estetyką. Ekonomia stała się podstawowym czynnikiem rozwoju,
a potem zarzucenia wypasu w tym regionie. Załamanie opłacalności wypasu w wielu regionach naszego kraju sprawia, że widok
zwierząt pasących się na okolicznych łąkach i pastwiskach stał się
tak rzadki, jak nigdy dotąd. I chyba nieprędko uda się uczynić hodowlę zwierząt rentowną z uwagi na cele wyłącznie produkcyjne.
Pozostaje więc zwrócić uwagę na pozostałe trzy „e”.
Ekologia jest dziś czynnikiem wiodącym w utrzymaniu wypasu
na większą skalę, przynajmniej do czasu trwania dopłat unijnych.
Sama ekologia nie przekłada się jednak w sposób jednoznaczny na
pieniądze. Owszem, dzięki dbałości o różnorodność siedliskową
i gatunkową zachowujemy przyrodnicze bogactwo, które staje się
ważnym atutem do rozwijania turystyki. Jest to jednak czynnik zbyt
słaby, by mógł być wprzęgnięty w motywację ekonomiczną jako cel
funkcjonujący samodzielnie. Dopiero wraz z dwoma kolejnymi „e”
pozwala stworzyć system atrakcyjny dla turystów.
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Wypas owiec jako atrakcja turystyczna

Empatia wobec zwierząt staje się dziś trudnym do przecenienia
walorem, na którym bazują liczne gospodarstwa agroturystyczne,
gdzie kontakt ze zwierzętami staje się jednym z najistotniejszych
ogniw współczesnej turystyki. Goście przyjeżdżający z wielkich
aglomeracji potrzebują tej bezpośredniej relacji w równym stopniu,
co świeżego powietrza.
Rolę równorzędną do ekologii i empatii odgrywa estetyka krajobrazu, który wyłącznie w formie tradycyjnej może się stawać
realnym walorem turystycznym. Piękno tradycji może jednak oddziaływać tylko w wymiarze autentycznego powrotu do korzeni –
pasące się zwierzęta gospodarskie i związana z nimi infrastruktura:
szałasy, zagrody, brogi czy stogi z sianem. Wszystko to, przesycone
zwierzęcym zapachem, dopełnione odgłosami owiec, krów, koni,
kóz i drobiu, a także z daleka słyszalnych na pastwiskach dzwonków,
w sposób bezpośredni wpływa na ludzkie zmysły. W ten sposób
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dopełniony zostaje efekt na poziomie emocjonalnym, a pośrednio
przekłada się również na realizowane cele ekonomiczne.
Istnieją też inne dziedziny gospodarki w sposób pośredni związane z wypasem i siedliskami pastwiskowymi. Wymienić tu możemy choćby pszczelarstwo czy zielarstwo. Produkcja ekologicznych
miodów na Podkarpaciu zostaje coraz mocniej doceniona z uwagi
na przyrodnicze uwarunkowania południowej części regionu. Miód
wielokwiatowy wymaga dostępu do zróżnicowanego pożytku, który
tworzą następujące po sobie okresy masowego zakwitania roślin.
Wiele z nich ma charakter niskodarniowych roślin pastwiskowych.
Dochodzi do tego jeszcze długość wegetacji i obecność późnych
kwiatów, które licznie występują na tego rodzaju siedliskach.
Wśród tutejszych roślin znajdziemy sporo gatunków, które
uznano za lecznicze. Warto tu szczególnie wyeksponować te, które
w innych siedliskach mają raczej znikomy udział, a w obrębie wypasu występują masowo. Do takich roślin należą między innymi:
krzyżownica zwyczajna, przywrotnik pasterski, centuria pospolita,
dziewięćsił bezłodygowy, pięciornik gęsi, jastrzębiec kosmaczek.
Niektóre z nich są pod ochroną częściową, wymagając ograniczeń
i racjonalizacji zbioru, nadzorowanego przez organa państwowe.
Jednakże w jakim innym miejscu, jak nie na obszarach wypasanych
można stworzyć im odpowiednie warunki do namnażania i tym sa-

Zbiór biomasy, okolice Ustrzyk Dolnych
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9.

Prognozy utrzymania siedlisk
i gatunków związanych z wypasem

Pszczelarstwo na pastwiskach (rejon Baligrodu)

mym zapewnić możliwość pozyskiwania bez większego uszczerbku
dla populacji? Wychodzimy w ten sposób naprzeciw społecznemu
zapotrzebowaniu na terapie naturalne, ale walorem staje się tu nie
tylko cel leczniczy – przecież samo zbieranie ziół w takim otoczeniu
może stanowić jedną z wielu form aktywnej rekreacji i tematycznie
realizowanej turystyki.

86

Trudne jest dziś prognozowanie dalszego rozwoju gospodarki
pasterskiej, a tym bardziej utrzymania roślinności pastwiskowej, jeśli nie znamy długoterminowych planów zarządzania makroekonomią na poziomie krajowym, unijnym i globalnym. A takie cele, wobec narastającej dynamiki i nieprzewidywalności w podejmowaniu
decyzji politycznych i gospodarczych, stają się trudne do określenia.
Można tylko postulować konieczność powrotu do dawnego modelu pasterstwa, opartego na tradycyjnie domykającym się cyklu
między przyrodą a gospodarstwem. Warto też próbować utrzymać,
a w wielu miejscach również odtworzyć, dawne tradycje związane
z pasterstwem, aby przywrócić jego wartość tak w zakresie gospodarczym, jak i kulturowym.
Zatrzymajmy się jednak na chwilę przy wspomnianym cyklu zachodzącym między przyrodą a gospodarką. Istotą tego cyklu jest
obieg materii, który zapewnia utrzymanie równowagi mineralnej
w ekosystemie dzięki regularnemu zabieraniu biomasy i zasilaniu
gleby przetworzonymi składnikami, bogatymi w makroelementy
(azot, fosfor, potas, siarkę, wapń i magnez) i mikroelementy (pozostałe pierwiastki). Skoszona trawa musi być zatem, jak za dawnych
czasów, zagospodarowana na siano, które trafia do okolicznych
stodół lub brogów. Z kolei obornik razem z przefermentowaną
ściółką z obór, stajni i owczarni powinien być późną jesienią (najlepiej w okresie listopada) równomiernie roztrząsany na łąkach.
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Na tych samych powierzchniach coroczny pokos musi być zbierany z powierzchni w okresie od czerwca do sierpnia, a pozyskana
biomasa winna być zwożona do gospodarstwa. Jej zwałowanie na
powierzchni prowadzi do degradacji siedlisk (w tych miejscach powstają lite płaty pokrzywy, poziewnika, przytulii czy szczawiu alpejskiego). Ważne jest zróżnicowanie terminu koszeń – tak, aby
jedne koszenia przeznaczać pod zabieg wczesny, inne wykonywać
później. To warunek zachowania bioróżnorodności ekosystemów.
Jednocześnie łąki, które pełnią też rolę ekstensywnych pastwisk,
zasilane są w minerały bezpośrednio przez stacjonujące na nich
zwierzęta. Tylko taka gospodarka zapewni na tutejszych użytkach
zielonych powrót do kształtowanego od stuleci garnituru gatunków
łąkowo-pastwiskowych.
Innym postulatem jest powrót do intensywnego wypasu na ocalałych fragmentach muraw bliźniczkowych. Tutaj nawożenie byłoby
wręcz szkodliwe, gdyż to właśnie regularne zgryzanie, zdeptywanie
i wyjaławianie gleby jest warunkiem funkcjonowania tych specyficznych fitocenoz. Nie sposób już odtworzyć dawną powierzchnię
bliźniczysk, dlatego warto dokonać wyboru tych fragmentów, któ-

Zbiór siana – Brelików (Góry Słonne)
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Optymalnym rozwiązaniem dla Bieszczadów jest hodowla rozproszona
o charakterze agroturystycznym. Jałowe k. Ustrzyk Dolnych

re zachowały jeszcze w miarę typowy i bogaty skład gatunkowy.
Jedynie powrót w te miejsca regularnego wypasu jest warunkiem
ich utrzymania. Żaden zabieg zastępczy, nawet w postaci częstego
koszenia, tutaj się nie sprawdzi.
W warunkach wysokiej konkurencji dotyczącej produkcji mięsa
i mleka, a także przy drastycznie obniżonym popycie na wełnę, jedyną szansą harmonijnego powiązania celów ekonomicznych z ekologicznymi staje się agroturystyka. To właśnie ona otwiera przed
górskimi terenami perspektywę połączenia dziedzictwa pasterskiej
tradycji z nowymi wyzwaniami czasów. Nie chodzi o dokładne odtwarzanie historii w tym zakresie, ani też o tworzenie lokalnych
skansenów, lecz o takie nawiązanie do dawnych form gospodarki,
które pozwalałoby zachować bogate zasoby przyrodnicze przy jednoczesnym otwarciu nowych szlaków ekonomicznych – nawet przy
wprowadzaniu nowych ras czy gatunków.
Gdyby fundusze, które obecnie kierowane są na samo wykoszenie łąk, przeznaczone zostały na wspieranie miejscowych obiektów turystycznych i noclegowych w zakresie stworzenia szerokiego zaplecza inwentarskiego, z pewnością otwarłoby to możliwość
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Ga l e ri a gatu nków pa stw iskow ych

pastwiska ubogie, na glebach kwaśnych,
murawy bliźniczkowe

Owce nie tylko zgryzają darń, ale też pozostawiają po sobie cenny nawóz

Przetacznik lekarski – bardzo częsty
w murawach bliźniczkowch

Przetacznik macierzankowy – niezbyt
często, wyłącznie w niskiej darni

Przytulinka krzyżowa – gatunek częsty
w miejscach słonecznych

Przytulinka wiosenna – pospolita na łąkach
i pastwiskach

odtworzenia i funkcjonowania małych i rozproszonych stad owiec,
krów, koni, kóz czy danieli przy każdej zabudowie, gdzie przyjmuje
się turystów. Z kolei obecne ekspertyzy środowiskowe powinny być
nakierowane na wytyczenie tylko takich powierzchni pod wypas,
które rokowałyby utrzymanie bądź odtworzenie najcenniejszych
siedlisk pastwiskowych.

Daniele – nowy kierunek hodowli w Bieszczadach
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Siódmaczek leśny – na kwaśnych glebach,
miejscami w murawach

Szarota leśna – częsta w murawach
bliźniczkowych

Tomka wonna – pospolicie w darni muraw
i pastwisk

Turzyca blada – pospolita, choć zwykle
w małych ilościach
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Turzyca pigułkowata – charakterystyczny
gatunek muraw bliźniczkowych

Turzyca zajęcza – dość często w darni
różnych pastwisk i muraw

Ukwap dwupienny – w niskich murawach
od niżu po połoniny

Widłak goździsty – tu i ówdzie w murawach
bliźniczkowych
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Bliźniczka psia trawka – główny gatunek
muraw bliźniczkowych

Borówka brusznica – ekspansywna na
niewypasanych murawach bliźniczkowych

Centuria pospolita – chroniona,
pojawiająca się w luźnych i niskich darniach

Dziewięćsił bezłodygowy – tylko
w niskodarniowej murawie
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Dziewięćsił pospolity – na suchych,
słonecznych łąkach i murawach

Dziurawiec czteroboczny – pospolity na
łąkach i pastwiskowych murawach

Dzwonek piłkowany – z listy Natura 2000,
tutaj w formie typowej i albinotycznej

Goryczka orzęsiona – rzadki gatunek
w niskodarniowych murawach
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| Pa stwi s ka ub o g ie, na g lebac h kwa śn yc h, m u r aw y bl i źn i c zkow e |

| Pa st wi s k a u b o g i e , na glebac h kwa śnyc h , murawy bliź nic z kowe |

Izgrzyca przyziemna – częsta trawa
w murawach bliźniczkowych

Jastrzębiec kosmaczek – gatunek kwaśnych
i niskodarniowych muraw

Kosmatka gajowa – gatunek ubogich,
kwaśnych siedlisk leśnych i nieleśnych

Kosmatka polna – częsta w runi pastwisk
i muraw bliźniczkowych

Jastrzębiec leśny – charakterystyczny
w murawach bliźniczkowych

Kłosówka miękka – ekspansywna na
pastwiskach i kwaśnych murawach

Kostrzewa czerwona – często dominuje
w runi ubogich pastwisk górskich

Krzyżownica czubata – dość rzadko na
niskodarniowych pastwiskach
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| Pa stwi s ka ub o g ie, na g lebac h kwa śn yc h, m u r aw y bl i źn i c zkow e |

Krzyżownica pospolita – pospolita
w murawach bliźniczkowych

Macierzanka zwyczajna – częsta
w ubogich, niskodarniowych murawach

Nasięźrzał pospolity – chroniony i rzadki
gatunek z Polskiej czerwonej listy

Pięciornik kurze ziele – obecny na niemal
każdym pastwisku
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Pastwiska na siedliskach
umiarkowanie suchych i żyznych

Babka lancetowata – gatunek częsty na
łąkach i pastwiskach

Babka średnia – niezbyt częsta, na
słonecznych stanowiskach

Barszcz zwyczajny – na łąkach i pastwiskach
ekstensywnych

Biedrzeniec mniejszy – na pastwiskach
intensywniej zgryzanych
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| Pa stwi s ka na siedliskach u m i a r kowa n i e s u c hyc h i żyzn yc h |

| Pa st w i s k a na sied lisk ac h umiarkowanie s uc h yc h i ż yz nyc h |

Biedrzeniec większy – na pastwiskach
słabiej zgryzanych

Bluszczyk kurdybanek – w niskiej darni,
często silnie zdeptywanej

Chaber łąkowy – na łąkach i ekstensywnych
pastwiskach

Czyścica storzyszek czyli klinopodium –
częsta na łąkach i pastwiskach

Brodawnik jesienny – częsty na
pastwiskach intensywnie użytkowanych

Chaber austriacki – na łąkach
i ekstensywnych pastwiskach

Drżączka średnia – na słonecznych
łąkach mietlicowych

Dziewanna pospolita – słoneczne
i suche pastwiska
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| Pa stwi s ka na siedliskach u m i a r kowa n i e s u c hyc h i żyzn yc h |

| Pa st w i s k a na sied lisk ac h umiarkowanie s uc h yc h i ż yz nyc h |

Dzwonek jednostronny niezbyt często na
obrzeżach pastwisk

Dzwonek rozpierzchły – pospolity w całej
rozciągłości pastwisk

Fiołek trojbarwny – częsty na obrzeżach
intensywnie użytkowanych pastwisk

Goryczel jastrzębcowaty – rozproszony
w płatach antropogenicznych

Dzwonek skupiony – na siedliskach
suchych i słonecznych

Fiołek polny – częsty w rzadkiej runi
lub po przeoraniu łąki

Groszek łąkowy – pospolity na łąkach,
brak na bliźniczyskach

Gółka długoostrogowa – jeden
z najliczniejszych storczyków
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| Pa stwi s ka na siedliskach u m i a r kowa n i e s u c hyc h i żyzn yc h |

| Pa st w i s k a na sied lisk ac h umiarkowanie s uc h yc h i ż yz nyc h |

Głowienka pospolita – prawie w każdym
płacie niskiej darni

Grzebienica pospolita – główny gatunek
żyznych pastwisk

Jastrun łąkowy – pospolity na łąkach
i ekstensywnych pastwiskach

Kminek zwyczajny – rozproszony w strefie
łąk i pastwisk, poza murawami

Gwiazdnica pospolita – częsta
w zdeptywanej darni pastwisk

Gwiazdnica trawiasta – częsta na łąkach
i ekstensywnych pastwiskach

Komonica zwyczajna – częsta w całym
kompleksie łąk i pastwisk

Koniczyna biała – pospolita w miejscach
silnie zdeptywanych
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| Pa stwi s ka na siedliskach u m i a r kowa n i e s u c hyc h i żyzn yc h |

| Pa st w i s k a na sied lisk ac h umiarkowanie s uc h yc h i ż yz nyc h |

Koniczyna białoróżowa – często na łąkach
dosiewana z innymi koniczynami

Koniczyna drobnogłówkowa – bardzo
częsta w niskiej darni łąk i pastwisk

Koniczyna łąkowa – pospolita na
żyźniejszych łąkach i pastwiskach

Koniczyna złocistożółta – po przekwitnięciu
brunatna; w rozproszeniu

Koniczyna pogięta – suche łąki regla
i pogórza

Koniczyna różnoogonkowa – suche gleby,
chętnie zjadana przez owce

Kostrzewa łąkowa – bardzo częsta na
łąkach i ekstensywnych pastwiskach

Kozibród wschodni – tu i ówdzie
w rozproszeniu
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| Pa stwi s ka na siedliskach u m i a r kowa n i e s u c hyc h i żyzn yc h |

| Pa st w i s k a na sied lisk ac h umiarkowanie s uc h yc h i ż yz nyc h |

Krwawnik pospolity – prawie w każdym
płacie łąk i pastwisk

Kupkówka pospolita – często na
żyźniejszych pastwiskach

Mieczyk dachówkowaty – łąki kośne
i ekstensywne pastwiska

Mietlica pospolita – tworzy darń górskiej
łąki świeżej

Lucerna nerkowata – pospolicie w niskiej
darni pastwisk

Marchew zwyczajna – częsta na
żyźniejszych pastwiskach

Mniszek lekarski – częsty na pastwiskach
zdeptywanych

Pięciornik gęsi – pospolity na silnie
zdeptywanych pastwiskach
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| Pa stwi s ka na siedliskach u m i a r kowa n i e s u c hyc h i żyzn yc h |

Pępawa dwuletnia – na łąkach świeżych
i ekstensywnych pastwiskach

Pięciornik siwy – rzadki gatunek z Polskiej
czerwonej listy

Poziomka pospolita – słoneczne pastwiska
z niską darnią

Przetacznik nitkowaty – miejscami masowo
kwitnący, gatunek obcy
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| Pa st w i s k a na sied lisk ac h umiarkowanie s uc h yc h i ż yz nyc h |

Przetacznik ożankowy – pospolity na łąkach
i pastwiskach

Przetacznik perski – w niskiej darni
pastwisk, gatunek obcy

Przytulia pospolita – częsta na pastwiskach,
rzadziej w murawach

Przytulia właściwa – nasłonecznione
łąki i pastwiska
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| Pa stwi s ka na siedliskach u m i a r kowa n i e s u c hyc h i żyzn yc h |

| Pa st w i s k a na sied lisk ac h umiarkowanie s uc h yc h i ż yz nyc h |

Przywrotnik ostroklapowy – gatunek dość
częsty na pastwiskach

Przywrotnik pasterski – gatunek bardzo
częsty na pastwiskach

Rzepik pospolity – miejscami w mniej
intensywnie wypasanej darni

Skrzyp polny – bardzo często przy
intensywnym wypasie

Przywrotnik płytkoklapowy – gatunek
rozproszony na pastwiskach

Rogownica pospolita – częsta przy
intensywnym wypasie

Szczaw zwyczajny – pospolicie na łąkach
i pastwiskach

Szelężnik większy – pospolity półpasożyt
na pastwiskach
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| Pa stwi s ka na siedliskach u m i a r kowa n i e s u c hyc h i żyzn yc h |

Świerzbnica leśna – częsta na pastwiskach
i polanach

Świerzbnica polna – regularnie na łąkach
i pastwiskach

Świetlik wyprężony – na intensywnie
wypasanych pastwiskach

Świetlik łąkowy – częsty na
niskodarniowych łąkach i pastwiskach

114

| Pa st w i s k a na sied lisk ac h umiarkowanie s uc h yc h i ż yz nyc h |

Turzyca owłosiona – regularnie w darni
łąk i pastwisk

Tymotka łakowa – częsta na łąkach, czasem
na też na pastwiskach

Wiechlina łąkowa – pospolita na łąkach
i pastwiskach

Wiechlina roczna – pospolita w miejscach
silnie zdeptywanych
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| Pa stwi s ka na siedliskach u m i a r kowa n i e s u c hyc h i żyzn yc h |

Wiechlina zwyczajna – często tworzy
intensywnie wypasaną darń

Wilczomlecz lancetowaty – na obrzeżach
pastwisk

Wilczomlecz sosnka – w suchych
płatach pastwisk

Wilczomlecz sztywny – tu i ówdzie
na pastwiskach
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| Pa st w i s k a na sied lisk ac h umiarkowanie s uc h yc h i ż yz nyc h |

Wilżyna bezbronna – w nasłonecznionych
łąkach i pastwiskach

Wyczyniec łąkowy – częsty na łąkach
i ekstensywnych pastwiskach

Wyka ptasia – pospolita na łąkach
i pastwiskach

Wyka płotowa – częsta na łąkach
i pastwiskach
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Pastwiska na siedliskach
wilgotnych i podmokłych

| Pa st w isk a na sied lisk ac h wilgotnyc h i p o d mo k łyc h |

Bodziszek błotny – łąki i pastwiska
użytkowane ekstensywnie

Bodziszek łąkowy – na miejscach mniej
wilgotnych, lecz słabo użytkowanych

Dzięgiel leśny – kwitnie często
na skraju pastwisk

Firletka poszarpana – tworzy czerwcowy
aspekt wilgotnych łąk jaskrowych

Czarcikęs łąkowy – późno, lecz masowo
kwitnący na łąkach i pastwiskach

Czyściec błotny – podmokłe łąki
i pastwiska, słabo użytkowane

Krwawnica pospolita – gatunek częsty na
podmokłych obrzeżach pastwisk

Jaskier ostry – liczny i pospolity na
łąkach i pastwiskach
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| Pa stwi s ka na siedliskach wi lg otn yc h i p odm okł yc h |

Jaskier płomiennik – w rozproszeniu na
mokradłach i brzegach wód

Jaskier rozłogowy – bardzo często w darni
łąk i pastwisk

Jasnota plamista – na obrzeżach pastwisk
i łąk w strefie łęgów

Knieć błotna – podmokłe łąki i pastwiska,
aż po wilgotne partie połonin

120

| Pa st w isk a na sied lisk ac h wilgotnyc h i p o d mo k łyc h |

Kuklik zwisły – dość częsty na mokrych
łąkach i pastwiskach

Kukułka szerokolistna – miejscami liczna
na ekstensywnych pastwiskach

Mięta polna – częsta na wilgotnych
pastwiskach

Niezapominajka błotna – pospolita na
wilgotnych łąkach i pastwiskach
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| Pa stwi s ka na siedliskach wi lg otn yc h i p odm okł yc h |

Oset łopianowaty – górski gatunek na
brzegach żyznych pastwisk

Ostrożeń błotny – omijany przez zwierzęta
na wilgotnych pastwiskach

Ostrożeń warzywny – żyźniejsze skraje
pastwisk

Ostrożeń łąkowy – łanowo rosnący na
mokrych łąkach i pastwiskach
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| Pa st w isk a na sied lisk ac h wilgotnyc h i p o d mo k łyc h |

Pierwiosnka wyniosła – półcieniste miejsca
pastwisk ekstensywnych

Podkolan bialy – pospolity storczyk na
łąkach i ekstensywnych pastwiskach

Przytulia czepna – fragmenty pastwisk
pozostawione odłogiem

Rdest ostrogorzki – częsty nad wodami
i na mokrych przydrożach

123

| Pa stwi s ka na siedliskach wi lg otn yc h i p odm okł yc h |

| Pa st w isk a na sied lisk ac h wilgotnyc h i p o d mo k łyc h |

Rdest wężownik – podmokłe łąki
w niższych położeniach

Rzeżusznik Hallera – częsty na łąkach
i pastwiskach

Sit dwudzielny – przydroża i miejsca
silnie zdeptywane

Sitowie leśne – podmokłe fragmenty
pastwisk i rozlewiska

Rzeżucha gorzka – wilgotne lasy i pastwiska

Rzeżucha łąkowa – wilgotne łąki i pastwiska

Śmiałek darniowy – rzadko użytkowane
łąki i pastwiska

Świerząbek korzenny – łąki i pastwiska
odłogowane
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| Pa stwi s ka na siedliskach wi lg otn yc h i p odm okł yc h |

Świerząbek orzęsiony – wilgotne pastwiska,
na obrzeżach tworzy ziołorośla

Tojeść gajowa – płożąca się na wilgotnych
pastwiskach

Tojeść rozesłana – częsta w niskiej
darni na wilgotnym podłożu

Trybula leśna – ziołorośla podmokłych
fragmentów pastwiska
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| Pa st w isk a na sied lisk ac h wilgotnyc h i p o d mo k łyc h |

Turzyca pospolita – podmokłe, podtorfiałe
łąki i pastwiska

Turzyca prosowa – podmokłe łąki
i pastwiska

Turzyca żółta – młaki i źródliska
wśród pastwisk

Wieczernik śnieżny – opuszczone
pastwiska wilgotne
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| Pa stwi s ka na siedliskach wi lg otn yc h i p odm okł yc h |

Wierzbownica alpejska – wilgotne
fragmenty opuszczonych pastwisk

Wierzbownica błotna – wilgotne
pastwisko sitowe

Wierzbownica kosmata – podmokłe
obrzeża pastwisk

Ziarnopłon wiosenny – podmokłe
fragmenty łąk i pastwisk
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Pastwiska wysokogórskie
na polanach reglowych i połoninach

Fiołek dacki – subalpejski gatunek
wschodniokarpacki

Goryczka trojeściowa – częsta na polanach
i połoninach

Goździk skupiony – subalpejski,
wschodniokarpacki gatunek polan i połonin

Jastrzębiec pomarańczowy – gatunek
górski na polanach i w dolinach

129

| Pa stwi s ka wys o ko g ó r skie n a p ol a n ac h r eg low yc h i p oł on i n ac h |

| Pa st w i s k a wy s o ko gó r sk ie na p o lanac h reglowyc h i p o ło ninac h |

Kostrzewa niska – główny gatunek muraw
alpejskich na połoninach

Macierzanka halna – alpejski gatunek
związany ze szczytami połonin

Pięciornik złoty – alpejski gatunek, częsty
w murawach wysokogórskich

Prosienicznik jednogłówkowy – pospolity
na połoninach gatunek alpejski

Nawłoć alpejska – częsta na połoninach
roślina subalpejska

Pępawa wielkokwiatowa – częsta na
polanach i połoninach

Pszeniec biały – gatunek subalpejski,
endemiczny dla Karpat Wschodnich

Szczaw alpejski – gatunek subalpejski,
schodzący w doliny
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| Pa stwi s ka wys o ko g ó r skie n a p ol a n ac h r eg low yc h i p oł on i n ac h |

Szelężnik alpejski – gatunek wysokogórski
na połoninach

Wiechlina Chaixa – subalpejska trawa,
schodząca na pastwiska w dolinach

Wrotycz baldachogroniasty – subalpejski
gatunek w traworoślach

Wężymord górski – pospolity gatunek
subalpejski i wschodniokarpacki
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Pastwiska niższych położeń,
w miejscach cieplejszych

Bukwica lekarska – częściej na łąkach
pogórza, rzadziej w reglu

Chaber diakiewnik – suche pastwiska,
częściej na pogórzu

Cieciorka pstra – słoneczne pastwiska
i przydroża

Dzwonek brzoskwiniolistny – słoneczne
i najmniej kwaśne siedliska

133

| Pa stwi s ka niż s zych p o ł o żeń , w m i ej s cac h c i ep l ej s zyc h |

| Pa st w i s k a niż s z yc h p o ło ż eń, w miejs cac h c iep lejs z yc h |

Groszek leśny – suche łąki i pastwiska
niższych położeń

Jasieniec piaskowy – suche i przepuszczalne
gleby niższych położeń

Lebiodka pospolita – częsta na suchych
i słonecznych pastwiskach

Lepnica zwisła – słoneczne łąki i pastwiska
w niższych położeniach

Koniczyna dwukłosowa – gleby suche,
najmniej kwaśne

Krwiściąg lekarski – dobra roślina
pastewna, miejsca słoneczne

Lnica pospolita – cieplejsze miejsca w reglu
i pogórzu

Pasternak zwyczajny – na żyznych,
słonecznych łąkach i pastwiskach
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| Pa stwi s ka niż s zych p o ł o żeń , w m i ej s cac h c i ep l ej s zyc h |

Pierwiosnka lekarska – słoneczne łąki
i pastwiska pogórza

Przelot pospolity – słoneczne łąki,
pastwiska i przydroża

Pszeniec różowy – półpasożyt suchych
łąk i pastwisk

Rajgras wyniosły – główna trawa
podgórskich łąk rajgrasowych

136

| Pa st w i s k a niż s z yc h p o ło ż eń, w miejs cac h c iep lejs z yc h |

Rozchodnik ostry – w miejscach
kamienistych, suchych i słonecznych

Starzec jakubek – niebezpieczny dla koni,
obrzeża dróg i pastwisk

Szelężnik włochaty – półpasożyt
ciepłolubnych pastwisk na pogórzu

Szałwia okręgowa – gatunek obcy, suche
łąki, pastwiska i nasypy
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