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Zbadano wpływ koszenia trawy na zbiorowiska roślinne, gleby i roztocze 
glebowe (Acari) łąki śródleśnej w pobliżu rezerwatu Cisy Staropolskie w Borach 
Tucholskich. Koszenie łąki zwiększyło udział gatunków klasy Molinio-Arrhena- 
theretea w zbiorowisku roślinnym, lecz zmniejszyło zawartość substancji orga-
nicznej w glebie. Zwiększyło też liczebność Gamasida, ale nie zmieniło ogólnej 
liczebności roztoczy i liczby gatunków mechowców w porównaniu z łąkami nie-
kośnymi. Cechy zgrupowań mechowców glebowych badanych łąk w najwięk-
szym stopniu kształtował odczyn gleby. Roztocze zasiedlały głównie dolne części 
traw, co można wiązać z dużą wilgotnością gleby. 
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1. WSTĘP  

Bory Tucholskie to jeden z największych obszarów leśnych w Polsce, położony 
pomiędzy rzekami Brdą i Wdą, które swoim biegiem wyżłobiły w glebie doliny i zako-
la, tworząc malownicze krajobrazy. Obszar ten ma bogatą sieć wód powierzchniowych 
w postaci rzek, strug i licznych jezior, które należą do dorzecza Wisły i prowadzą wodę 
dawnymi szlakami odpływu wód polodowcowych. Bory Tucholskie cechuje duże bo-
gactwo ekosystemów, czystość środowiska i bogactwo świata roślin i zwierząt.  

W celu ochrony zabytków i pomników przyrody na terenie Borów Tucholskich 
utworzono 17 rezerwatów przyrody, w tym rezerwat Cisy Staropolskie im. Leona Wy-
czółkowskiego w Wierzcholesie, należący do najstarszych rezerwatów leśnych w Pol-
sce. Teren rezerwatu przez wiele lat stanowiła mało dostępna wyspa na jeziorze Mukrz, 
co chroniło go przed działalnością człowieka. Znaczna jego część znajdowała się pod  
wodą, jednak naturalne zarastanie jeziora oraz prace melioracyjne doprowadziły do 
obniżenia poziomu wody gruntowej, częściowego osuszenia terenu i połączenia wyspy 
ze stałym lądem. Rezerwat chroni naturalny fragment Borów Tucholskich, a jego naj-
większą osobliwością jest cis pospolity (Taxus baccata L.), z największą liczbą starych 
drzew w Polsce. 
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Celem badań było poznanie wpływu koszenia trawy na zespoły roślinne, glebę  
i roztocze glebowe łąki w strefie otulinowej rezerwatu Cisy Staropolskie, o dużym stop-
niu naturalności. 

2. OPIS TERENU BADAŃ 

Teren badań leży w Nadleśnictwie Zamrzenica, Leśnictwie Rykowisko i w strefie 
otulinowej, przylegającej do rezerwatu Cisy Staropolskie. Wchodzi w skład mezoregio-
nu Borów Tucholskich [1], który dzisiejszą rzeźbę zawdzięcza epoce lodowcowej,  
w szczególności ostatniemu zlodowaceniu bałtyckiemu. W tym czasie u czoła lodowca 
tworzyły się pagóry moren czołowych, a na ich przedpolu powstawały rozległe równiny 
piaszczyste (sandry), usypane przez wody wypływające spod topniejącego lodu.  

3. MATERIAŁ I METODY 

W otulinie rezerwatu Cisy Staropolskie wybrano 3 łąki niekośne (1-3) i łąkę kośną 
(łąka 4), roślinność zbadano wiosną metodą Braun-Blangueta [7], a podstawowe wła-
ściwości gleby określono standardowymi metodami gleboznawczymi. Materiał do ba-
dań roztoczy pobrano wiosną i jesienią w latach 2001-2002 z 3 łąk niekośnych i łąki 
kośnej. Próby o powierzchni 17 cm2 i miąższości 9 cm pobrano każdorazowo z każdej 
łąki w 20 powtórzeniach, po czym podzielono je na poziom traw (1-3 cm) i dwa podpo-
ziomy glebowe (1-3 cm i 4-6 cm). Roztocze wypłaszano w zmodyfikowanym aparacie 
Tullgrena, konserwowano, preparowano i oznaczano. Z ogólnej liczby 960 prób uzys-
kano 12 372 roztoczy. Wyniki badań weryfikowano testem HSD Tukeya (ANOVA, 
Statistica 5) dla P < 0,05. Lista gatunków mechowców i ich reakcja na koszenie traw 
przedstawiona zostanie w osobnej pracy. 

Wiosną pobrano próby zielonki w celu określenia w niej zawartości składników 
pokarmowych. Skład chemiczny materiału podsuszonego zbadano w Katedrze Żywie-
nia Zwierząt i Gospodarki Paszowej UTP w Bydgoszczy przy użyciu spektrofotometru 
InfraAlyzer 450, firmy Bran & Luebbe, z zastosowaniem spektroskopii odbiciowej  
w bliskiej podczerwieni (NIRS).  

4. WYNIKI 

4.1. Roślinność 

Łąka niekośna 1 to mozaika trzech zbiorowisk roślinnych (tab. 1), powstała  
w efekcie mikroreliefu oddziaływania wilgoci. Miejsca bardziej suche porasta świeża 
łąka rajgrasowa Arrhenatheretum elatioris, a niższe siedliska zajmują płaty Holcetum 
lanati i Stellario palustris-Deschampsietum cespitosae, które świadczą o ekstensywnym 
użytkowaniu łąki w przeszłości [3, 4]. Śmiałek darniowy jest wskaźnikiem łąk uboż-
szych, słabo nawożonych i niekoszonych [5, 6]. Pokrycie roślinności wynosi 100%,  
a łącznie występuje 40 gatunków roślin. 
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Tabela 1. Analiza florystyczna badanych łąk 
Table 1.  Floristic analysis of the meadows investigated 
 

Łąka – Meadow 
1 2 3 4 

Nr zdjęcia – Survey 
1 2 3 1 1 2 3 1 
Liczba gatunków – No. of plant species 

Wyszczególnienie 
Specification  

24 30 23 14 15 6 6 17 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Ch. Arrhenatheretalia         

Rajgras wyniosły (Arrhenatherum elatius) 4  1      

Komonica zwyczajna (Lotus corniculatus) + 2m +  1    

Krwawnik pospolity (Achillea millefolium) 1 + 1     1 

Przytulia pospolita (Galium mollugo) + +  +     

Barszcz zwyczajny (Haracleum sphondylium) +        

Bodziszek łąkowy (Geranium pratense)  +       

Brodawnik zwyczajny (Leontodon hispidus)   +      

Ch. Molinietalia         

Śmiałek darniowy (Deschampsia cespitosa) 1 4 + 1 5 +   

Przytulia błotna (Galiom palustre)  1       

Komonica błotna  (Lotus uligonosus)  1       

Ostrożeń błotny (Cirsium palustre) + +  +  + +  

Skrzyp błotny (Eguisetum  palustre)  +       

Drżączka średnia (Bryza media)  +       

Ch. Molinio – Arrhenatheretea         

Kłosówka wełnista (Holcus lanatus) 1 1 4     1 

Kostrzewa czerwona (Festuca rubra) 1 1 1      

Jaskier rozłogowy (Rannuculus repens) + 1 1  +   2a 

Tymotka łąkowa (Phleum pratense) 1  1      

Szczaw zwyczajny (Rumex acetosa) 1 1      + 

Koniczyna łąkowa (Trifolium pratense) + + +      

Rogownica pospolita (Cerastium vulgatum) + +       

Babka lancetowata (Plantago lanceolata) + +      + 

Ostrożeń warzywny(Cirsium oleraceum)  + +     1 

Wiązówka błotna (Filipendula ulmaria)  + +      

Wyka ptasia (Vicia cracca) r  +      

Pięciornik gęsi (Potentilla anserina) +        

Jaskier ostry (Rannunculus acris)  +   + +  + 
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cd. tabeli 1 – Table 1 continued  

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Kuklik zwisły (Geum rivale)  +  +     

Turzyca owłosiona (Carex hirta)   +     1 

Kaczeniec błotny (Caltha palustris)    1 1    

Sit skupiony (Juncus conglomeratus)    1   +  

Tojeść pospolita (Lysimachia vulgaris)    1 +    

Komonica zwyczajna (Lotus corniculatus)    +     

Firletka poszarpana (Lychnis flos – cuculi)    + +    

Sit rozpierzchły (Juncus effusus)      4 1  

Trzęślica modra (Molinia caerulea)     1    

Groszek żółty (Lathyrus pratensis)     +    

Rzeżucha łąkowa (Cardamine pratensis)     +    

Wierzbownica kosmata (Epilobium hirsutum)       +  

Sitowie leśne (Scirpus sylvaticus)        1 

Przetacznik ożankowy (Veronica chamaedrys)        1 

Barszcz zwyczajny (Heracleum sphondylium)        + 

Głowienka pospolita (Prunella vulgaris)        + 

Ch. Phragmitetea         

Skrzyp bagienny (Eguisetum fluviatile) + 2a 1 1 + +   

Przytulia błotna (Galium palustre)  + +      

Gorysz błotny (Peucedanum palustre)  + +      

Tarczyca pospolita (Scutellaria galericulata)  +       

Mozga trzcinowa (Phalaris arundinacea)      + 5 4 

Przytulia bagienna (Galium uliginosum)        1 

Gatunki towarzyszące         

Turzyca błotna (Carex acutiformis) + 1 +      

Tomka wonna (Antoxanthum odoratum) 1  +  +    

Przytulia właściwa (Galium verum)  1   +    

Przetacznik ożankowy (Veronica chamaedrys)   1      

Turzyca pospolita (Carex nigra) + + + 1     

Kozłek dwupienny (Valeriana dioica) + +       

Kosmatka polna (Luzula campestris) +        

Prosienicznik  szorstki (Hypochaeris radicata)   +      

Bluszczyk kurdybanek (Glehoma hederacea) + + +     1 

Wierzbownica kosmata (Epilobium hirsutum)    +     
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cd. tabeli 1 – Table 1 continued   
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Wełnianka wąskolistna (Eriophorum angusti-
folium) 

   +     

Jaskier różnolistny (Ranunculus auricomus)    +     

Wierzbownica błotna (Epilobium palustre)     +  +  

Poziewnik szorstki (Galeopsis tetrachit)     r    

Przywrotnik  pospolity (Alchemilla vulgaris)        1 

Mlecz polny (Sonchus arvensis)        + 

 
Łąka niekośna 2 jest przesuszonym szuwarem mozgi trzcinowatej (Phalaris arun-

dinacea), który jest okresowo zalewany lub silnie podsiąka wodą, przynajmniej wiosną. 
W zbiorowisku dominuje mozga trzcinowa z niewielkim udziałem skrzypu bagiennego 
(Eguisetum fluviatile). Sukcesja roślinności zmierza w kierunku roślinności łąkowej,  
o czym świadczy bardzo liczny udział gatunków z klasy Molinio-Arrhenatheretea, jak 
śmiałek darniowy (Deschampsia cespitosa), kaczeniec błotny (Caltha palustris), jaskier 
rozłogowy (Ranunculus repens), sit skupiony (Juncus conglomeratus) i tojeść pospolita 
(Lysimachia vulgaris). Łącznie występuje 14 gatunków roślin. 

Łąka niekośna 3 reprezentuje ekstensywną łąkę Stellaria palustis-Descham-
psietum cespitosae, na której niewielki wycinek zajmuje zbiorowisko o charakterze 
pastwiskowym, nawiązujące do Juncetum effusi, natomiast na siedlisku najwilgotniej-
szym wykształcił się szuwar mozgowy. Łącznie występuje 18 gatunków roślin. 
 Łąka kośna (4) to szuwar mozgowy, który jest koszony, występuje w nim wiele 
gatunków z klasy Molinio-Arrhenatheretea: jaskier rozłogowy (Ranunculus repens), 
ostrożeń warzywny (Cirsium oleraceum), turzyca owłosiona (Carex hirta), krwawnik 
pospolity (Achillea millefolium), kłosówka wełnista (Holcus lanatus), sitowie leśne 
(Scirpus sylvaticus) i przetacznik ożankowy (Veronica hamaedrys). Łącznie stwier- 
dzono 17 gatunków roślin.  

Koszenie trawy wpłynęło na skład gatunkowy roślinności, ale nie zmieniło liczby 
gatunków roślin w porównaniu z łąkami niekośnymi. Najbogatsza w gatunki roślin była 
łąka niekośna 1, a najuboższa łąka niekośna 2. Najwięcej suchej masy, popiołu, białka, 
tłuszczu i włókna zawierała zielonka z łąki niekośnej 3, której roślinność ma charakter 
pastwiskowy, a stosunkowo mało tych składników znajdowała się w trawie z łąki  
kośnej (tab. 2).  
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Tabela 2. Skład chemiczny (w %) zielonki świeżej (a) i suchej masy (b) na badanych łąkach 
Table 2.  Chemical composition (in %) of fresh (a) and dry (b) green matter in the mea- 

dows investigated  
 

 Łąka – Meadow Cecha 
Characteristic  1 2 3 4 

a 26,25 25,64 27,30 23,06 Sucha masa 
Dry matter b 100,00 100,00 100,00 100,00 

a 1,95 1,91 1,96 1,91 Popiół surowy 
Crude ash b 7,43 7,44 7,17 8,28 

a 3,24 2,91 4,28 3,19 Białko ogólne 
Total protein b 12,34 11,34 15,67 13,83 

a 0,72 0,69 0,77 0,65 Tłuszcz surowy 
Crude fat b 2,74 2,69 2,82 2,82 

a 5,52 5,65 6,18 4,63 Włókno surowe 
Crude fibre b 21,02 22,03 22,63 20,07 

a 14,82 14,48 14,11 12,68 BNW  
N–free extract b 56,47 56,5 51,71 55,00 

4.2. Gleby 

Badane łąki reprezentują gleby torfowo-murszowe i murszowate właściwe, zali-
czane do rzędu gleb pobagiennych i działu gleb hydrogenicznych. Analiza wykonana  
w Katedrze Gleboznawstwa Wydziału Rolniczego UTP w Bydgoszczy wykazała, że 
gleba łąki kośnej była wyraźnie uboższa w substancję organiczną i N organiczny  
w porównaniu z łąkami niekośnymi (tab. 3). 

 
Tabela 3. Właściwości fizykochemiczne gleb na badanych łąkach 
Table 3.  Physical and chemical properties of soils in the meadows investigated  

Łąka  
Meadow 

Substancje 
organiczne 

Organic matter 
% 

pH 
(H2O) 

pH 
(KCl) 

CaCO3  
(%) 

N-org. 
(g · kg–1) 

1 35,57 7,30 7,06  15,30 0,73 

2 32,75 6,27 5,94 0,00 0,92 

3 36,59 6,07 5,49 0,00 0,58 

4 11,43 6,37 6,66 0,00 0,31 

4.3. Liczebność i pionowe rozmieszczenie roztoczy 

 Roztocze osiągnęły największe zagęszczenie na łące niekośnej 1, a najmniejsze na 
łące niekośnej 2 (tab. 4). Różnice istotne statystycznie stwierdzono tylko pomiędzy 
łąkami 4 i 1, co oznacza, że koszenie traw nie wpłynęło znacząco na ogólną liczebność 
roztoczy. Wśród roztoczy dominowały mechowce, a różnice istotne statystycznie 
stwierdzono jedynie pomiędzy liczebnością tej grupy na łąkach 4 i 1. Gamasida były 
wyraźnie mniej liczne, ale zareagowały pozytywnie na koszenie trawy; na łące kośnej 
ich liczebność była statystycznie istotnie wyższa niż na łąkach niekośnych. Pozostałe 
grupy roztoczy wystąpiły mało licznie. 
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Roztocze zasiedlały głównie dolne części roślin, mniej ich było w górnej warstwie, 
a najmniej w dolnej warstwie gleby. Takie rozmieszczenie cechowało wszystkie grupy 
roztoczy (tab. 5).  

 
Tabela 4. Liczebność roztoczy (A w tys. osobn. · m–2)  i liczba ga-

tunków Oribatida na badanych powierzchniach       
Table 4.  Density of mites (A thousand indiv. · m–2)  and number 

of species of Oribatida in the plots investigated  
                   

Łąka – Meadow Grupa roztoczy  
Group of mites 1 2 3 4 

Oribatida 26,9* 18,0 20,7 20,5 

Liczba gatunków 
No. of species 

29 19 23 22 

Actinedida 0,9 0,9 1,1 0,7 
Acaridida <0,1 0,1 <0,1 <0,1 
Tarsonemida 1,7* 0,9 0,3 0,4 
Gamasida 2,9* 2,8* 2,6* 4,6 
Acari 32,4* 22,7 24,7 26,2 

* różnice istotne statystycznie pomiędzy powierzchniami 1-3  
a powierzchnią 4, przy P < 0,05 – significantly different  
between plots 1-3 and plot 4 at P < 0.05 

 
Tabela 5.  Pionowe rozmieszczenie roztoczy na badanych łąkach (osobn. · 50 cm–3)         
Table 5.  Vertical distribution of mites in the meadows investigated (indiv. · 50 cm–3)     

Łąka – Meadow Grupa roztoczy  
Group of mites 

Poziom 
Layer 1 2 3 4 
P1 23,6 18,1 25,8 22,0 
P2 18,9 9,5 7,5 10,9 Oribatida 
P3 2,2 2,3 6,0 1,1 
P1 1,0 0,9 1,2 0,6 
P2 0,4 0,4 0,4 0,6 Actinedida 
P3 0,1 0,2 0,2 0,1 
P1 2,7 1,5 0,5 0,4 
P2 0,1 <0,1 0,1 0,2 Tarsonemida 
P3 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 
P1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 
P2 <0,1 0,1 <0,1 <0,1 

Acaridida 
 

P3 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 
P1 2,5 3,8 3,9 3,5 
P2 1,8 0,6 0,4 3,9 Gamasida 
P3 0,9 0,3 0,1 0,2 
P1 29,8 24,3 31,4 26,5 
P2 21,2 10,6 8,4 15,6 Acari 
P3 3,2 2,8 6,3 1,4 

 

 R – dolne części roślin, P1 i P2 – warstwy gleby  
 R – lower parts of plants, P1 and P2 – soil layers 
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5. DYSKUSJA  

Łąka śródleśna w otulinie rezerwatu Cisy Staropolskie różni się od łąk rolniczych 
przede wszystkim klimatem, który jest bardziej wilgotny i łagodniejszy niż na otwartej 
przestrzeni, a także składem gatunkowym roślin. Łąki rolnicze pozostają pod dużym 
wpływem człowieka, który walczy z chwastami, a popiera gatunki o dużej wartości 
pokarmowej dla zwierząt domowych. Łąki śródleśne są bardziej naturalne, a poza tra-
wami występuje dużo ziół, które jako składnik pokarmowy działają korzystnie na zwie-
rzęta dzikie i hodowlane, ale zawierają mniej białka i więcej włókna surowego niż zie-
lonka z łąk rolniczych [10, 12]. Skład gatunkowy roślin łąkowych i klimat wpływają na 
liczebność i skład gatunkowy roztoczy [8]. 
 Koszenie łąki zwiększyło udział gatunków klasy Molinio-Arrhenatheretea, lecz 
zmniejszyło zawartość materii organicznej w glebie, co jest niewątpliwie następstwem 
braku nawożenia i corocznego wywozu materii organicznej w postaci skoszonego siana. 
Z roztoczy na koszenie traw pozytywnie zareagowały jedynie Gamasida, prezentujące 
głównie drapieżniki, nie zmieniła się natomiast ogólna liczebność roztoczy i liczba 
gatunków mechowców w porównaniu z łąkami niekośnymi. 

Liczebność roztoczy na badanych łąkach była porównywalna z rolniczymi łąkami 
trwałymi [2, 8], a wyższa niż na trawiastych użytkach przemiennych [9-12]. Wśród 
roztoczy wysoko dominowały mechowce, które są z reguły wrażliwe na odczyn, zawar-
tość materii organicznej i wilgotność gleby [8]. W badaniach odczyn gleby wywierał 
większy wpływ na cechy zgrupowań mechowców niż jej wilgotność i zawartość materii 
organicznej.  

Jest interesujące, że roztocze zasiedlały głównie dolne części roślin, co można  
wiązać z dużą wilgotnością gleby. Spostrzeżenie to jest zgodne z obserwacjami prowa-
dzonymi na stosunkowo wilgotnych łąkach nadnoteckich [2], bowiem na przemiennym 
użytku łąkowym w rejonie małych opadów atmosferycznych roztocze skupiały się  
w górnej warstwie gleby [12]. 

 
 

6. WNIOSKI 
 

1.  Koszenie trawy zwiększyło udział gatunków klasy Molinio-Arrhenatheretea  
w zbiorowisku roślinnym, lecz zmniejszyło zawartość materii organicznej w glebie. 

2. Koszenie trawy zwiększyło liczebność Gamasida, natomiast nie wpłynęło na liczeb-
ność ogólną roztoczy i liczbę gatunków mechowców. 

3. Cechy zgrupowań mechowców na łąkach w największym stopniu kształtował  
odczyn gleby. 

4.  Roztocze zasiedlały głównie dolne części traw, co można wiązać z dużą wilgotno-
ścią gleby. 
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EFFECT OF GRASS MOWING ON PLANT ASSOCIATIONS, 
SOIL AND SOIL MITES (ACARI) OF MID-FOREST MEADOWS 

IN THE VICINITY OF ‘CISY STAROPOLSKIE’ RESERVE  
IN THE TUCHOLA FOREST 

Summary 

There was investigated an effect of grass mowing on plant associations, soil and 
soil mites (Acari) of mid-forest meadow in the vicinity of ‘Cisy Staropolskie’ Reserve 
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in the Tuchola Forest. Grass mowing increased the participation of species of the Moli- 
nio-Arrhenatheretea class in the plant association, however it decreased the content of 
organic matter in soil. It also increased the density of Gamasida, however it did not 
change the total number of mites and the Oribatida species number, as compared with 
the non-hay meadows. The characteristics of soil Oribatida communities of the mead-
ows investigated were mainly affected by the soil pH. Most mites were found on the 
lower parts of grasses, which can be due to high soil moisture. 

Key words: mid-forest meadows, grass mowing, Acari, Oribatida 
 


