
Wpływ ratraków na walory 
przyrodnicze doliny Biebrzy

-
rezultaty dotychczasowe

Lars Lachmann, 
OTOP AW LIFE Project Manager

Goniądz, 27.05.2011



Treść prezentacji:

• Przypomnienie: dlaczego kosimy

• Jak odbywa si ę koszenie

• Jakie dane monitoringowe zostały zebrane 
w ramach projektów LIFE OTOP

• Jakie wyniki ju Ŝ istniej ą

• MoŜliwo ści udoskonalenia koszenia



• Przypomnienie: dlaczego kosimy

• Ochrona otwartych torfowisk niskich i 
wszystkich gatunków zale Ŝnych od tego 
typu siedliska

• Dolina Biebrzy ma najwi ększy obszar 
blisko pierwotnych torfowisk niskich w UE

• Istnieje zagro Ŝenie ze strony 
przyśpieszonej sukcesji – bez koszenia 
obserwowane jest  stopniowe zarastanie 
otwartych przestrzeni.  



Wodniczka – gatunkiem flagowym

• Najbardziej cennym gatunek siedliska
• Druga najwi ększa populacja na świecie
• 20% światowej populacji, 80% unijnej
• Szczególnie du Ŝa międzynarodowa 

odpowiedzialno ść Polski

• Najbardziej wyspecjalizowany gatunek do • Najbardziej wyspecjalizowany gatunek do 
Ŝycia na torfowiskach niskich

• Wymagania siedliskowe zbie Ŝnie z 
wymogami innych cennych gatunków tego 
siedliska  (wyj ątki trzeba naukowo 
identyfikowa ć i bra ć pod uwag ę)

���� ochrona wodniczki = ochrona otwartych torfowisk nisk ich



Chroni ąc wodniczk ę równie Ŝ chronimy inne gatunki:
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Zagro Ŝenia dla torfowisk niskich

dla wodniczki i jej s ąsiadów



W ostatnim stuleciu wielko ść 
populacji wodniczki spadła o 95%.

Dlaczego?



Zniszczenie torfowisk niskich

Osuszanie torfowisk i 
intensyfikacja u Ŝytkowania



Wydobycie torfu na skal ę 
przemysłow ą



Obecnie:
Wiele siedlisk 
zniszczonych lub zniszczonych lub 
porzuconych, z 
zaburzonymi stosunkami 
wodnymi i rosn ącą 
mineralizacj ą poprzez 
wodę i powietrze 



Dzisiaj:

Porzucenie gospodarki 
prowadzi do :prowadzi do :

zarastania gruntów przez 
drzewa i krzewy 









Dlaczego dziko wyst ępujący gatunek 
stał si ę zaleŜny od zabiegów 
ochronnych? 

• Wodniczka jest gatunkiem wyspecjalizowanym do Ŝycia na siedliskach, 
które s ą jedn ą z faz sukcesji 

• Faza ta mo Ŝe trwać przez kilka tysi ęcy lat 

• Nowe siedliska o tym charakterze mog ą się stale naturalnie rozwija ć 
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• Nowe siedliska o tym charakterze mog ą się stale naturalnie rozwija ć 

Obecnie: 

• Wielko ść populacji drastycznie zmalała ���� bardziej nara Ŝona

• Tempo sukcesji znacznie wzrosło 

• Naturalny rozwój nowych siedlisk został zatrzymany

Efekt: 

� Siedliska, które jeszcze pozostały, wymagaj ą zabiegów utrzymuj ących je 
we właściwej fazie sukcesji  

� Nowe siedliska o odpowiednim charakterze musz ą być aktywnie 
tworzone



Łąki w Dolinie Biebrzy w przeszło ści 

były koszone r ęcznie.



Obecne techniki koszenia















Jakie dane monitoringowe zostały 
zebrane w ramach projektów LIFE 
OTOP



Pełne liczenia i 
mapowanie 
śpiewaj ących samców  śpiewaj ących samców  
wodniczki

Dane od roku 1996



Liczenie na losowych Liczenie na losowych 
transektach (70) według 
metody MPPL

Od roku 2011



Monitoring siedliska na 
transektach BACI



Ścisły monitoring rezultatów 
uzyskanych w ramach 
podj ętych prac:podj ętych prac:

Hydrologia



Wegetacja



Baza pokarmowa/bezkr ęgowce



Identyfikacja optymalnego 
siedliska dla wodniczki we 
wschodniej Polsce:

Badania siedliskowe na 48 transektach

38 - Dolina Biebrzy, 
3 - Dolina Narwi,
4 - Poleski Park Narodowy, 
3 - Chełmskie torfowiska w ęglanowe.



Badanie produktywno ści l ęgowej i 
rozmieszczenia samców i gniazd 
wodniczki w zale Ŝności od koszenia

Studium pilotowe na 
2 powierzchniach 
(2x20 ha) w 2010(2x20 ha) w 2010

5 powierzchni w 
2011



Dotychczasowe wyniki



Area under conservation management 
for Aquatic Warblers
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Together> 1940 ha



Zabiegi ochronne na Bagnie Ławki, 2007/2008





Liczebno ść wodniczki w Dolinie Biebrzy









Grzywaczewski & Marczakiewicz 2005















Wyniki analizy liczebno ści i rozmieszczenia 
wodniczki na Bagnie Ławki:



Analiza statystyczna WinBugs:

• Kalkulowanie liczebno ści i trendów dla całej Doliny 
Biebrzy i oddzielnych cz ęści doliny od roku 1996

• Pokazuje statystycznie istotny trend wzrastaj ący na 
obszarach, gdzie wykonano zabiegiobszarach, gdzie wykonano zabiegi

• W przygotowaniu publikacje



Badanie produktywno ści l ęgowej i rozmieszczenia 
samców i gniazd wodniczki w zale Ŝności od 
koszenia



Badania 2010, wyniki:

• 56 gniazda 
• Udane l ęgi:

– 50% w koszonych areałach
– 67.5% w nie-koszonym otwartym areale
– 58% średnio (podobnie do 62.5%, Dyrcz & 

Zdunek 1993)Zdunek 1993)
• Produktywno ść:

– 4,3 młodych/udany lęg (Dyrcz 1993: 4,4)
• Większy sukces (przy wysokiej wodzie w 2010):

– Wcześniejsze lęgi
– Grubsza ściółka

• Rozmieszczenie śpiewaj ących samców podobne 
do rozmieszczenia gniazd



Badanie produktywno ści l ęgowej i rozmieszczenia 
samców i gniazd wodniczki w zale Ŝności od 
koszenia:

Plan na 2011



Wstępne wyniki studium siedliska optymalnego (w 
opracowaniu)

(zagęszczenie wodniczki ≥ 2 śpiewające samce/10 ha)

Parametr Średnia ± SE
Wysokość ściółki 21.4 ± 2.2 cm
Pokrycie mchami 5.2 ± 0.5 [skala Londo]

Pokrycie ściółką 7.0 ± 0.4 [skala Londo]

Wysokość wody 0.7 ± 0.1 cm
Uschnięte łodygi trzciny 0.9 ± 0.4 [no/0.5 m2]

Zielone łodygi trzciny 0.8 ± 0.3[no/0.5 m2]

Wysokość krzewów 46.6 ± 6.5 cm



no impact   no impact   no impact   impact

Analiza danych z 
transektów  BACI: 
w opracowaniu

no impact   no impact    no impact      impact

no impact    no impact    no impact    impact

no impact   no impact   no impact   impact

Słupowa Droga
BACI transekt



Wyniki z danych o charakterze anegdot:

• Wodniczk ę teraz wida ć i słycha ć od Carskiej 
Drogi

• Powrót du Ŝych ilo ści siewkowców na Bagno 
Ławki (2005: tylko kulik wielki, 2010: pełny Ławki (2005: tylko kulik wielki, 2010: pełny 
zestaw)

• Pierwszy l ęg łęczaka w Polsce od 10 lat w 2009 (i 
2010)

• Powrót bekasika (gniazdo znaleziono w 2011)
• Potencjalny l ęg bataliona w 2011



Potrzebne dodatkowe badania

• Dalsza analiza istniej ących danych z bada ń BACI 
(struktura ro ślinno ści, ilo ść bezkr ęgowców)

• Kwantyfikacja wpływu zabiegów na liczebno ść 
siewkowców (analiza pół-standaryzowanych 
danych dr Grzegorza Grzywaczewskiego)danych dr Grzegorza Grzywaczewskiego)

• Wpływ zabiegów na wszelkie gatunki, dla których 
negatywny wpływ jest podejrzewany:
– błotniak łąkowy?
– małe ssaki?
– łosie?
– storczyki?



Udoskonalenie koszenia

• Znaleźć minimaln ą potrzebn ą częstotliwo ść 
koszenia

• Kosi ć w  mniejszych zwartych kawałkach
• Płyty jezdne, pasy technicznie faszynowe• Płyty jezdne, pasy technicznie faszynowe
• Płaskie g ąsienice
• RoŜne techniki koszenia (samozbieraj ące i 

kosz ące na pokos) i terminy ���� minimalizowanie 
ryzyka

• Przedłu Ŝenie okresu koszenia do zimy


