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1. Imię i nazwisko 

Mariusz Kulik 

 

2. Posiadane dyplomy, stopnie naukowe 

1996-2001 mgr inż. (kierunek rolnictwo) 

Akademia Rolnicza w Lublinie (obecnie Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie) 

Wydział Rolniczy (obecnie Wydział Agrobioinżynierii) 

Tytuł pracy magisterskiej: „Trwałość i plonowanie różnych odmian życicy 

trwałej (Lolium perenne L.) w warunkach użytkowania pastwiskowego na 

glebie torfowo-murszowej”; promotor: prof. dr hab. Ryszard Baryła; egzamin 

dyplomowy magisterski z wynikiem bardzo dobrym – czerwiec 2001 rok 

2001-2005 dr nauk rolniczych (studia doktoranckie agrobioinżynieria) 

Akademia Rolnicza w Lublinie (obecnie Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie) 

Wydział Rolniczy (obecnie Wydział Agrobioinżynierii) 

Tytuł pracy doktorskiej: „Ocena przydatności Festulolium loliaceum do 

mieszanek pastwiskowych w zróżnicowanych warunkach glebowych”; 

promotor: prof. dr hab. Marianna Warda; stopień doktora nauk rolniczych z 

zakresu łąkarstwa i kształtowania zieleni – czerwiec 2005 rok 

 

3. Informacje o dotychczasowym zatrudnieniu w jednostkach naukowych 

2005-2006 asystent 

Akademia Rolnicza w Lublinie (obecnie Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie) 

Wydział Rolniczy (obecnie Wydział Agrobioinżynierii) 

Katedra Łąkarstwa i Kształtowania Zieleni (obecnie Katedra Łąkarstwa i 

Kształtowania Krajobrazu) 

od 2006 adiunkt 

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie 

Wydział Agrobioinżynierii 

Katedra Łąkarstwa i Kształtowania Krajobrazu 
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4. Wskazanie osiągnięcia wynikającego z art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o 

stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki 

(Dz.U. 2016 r. poz. 882 ze zm. w Dz.U. z 2016 r. poz. 1311) 

Rozprawa habilitacyjna: Kulik M., 2018. Ocena zmian w zbiorowiskach łąkowych w 

aspekcie zachowania siedlisk pobagiennych. Rozprawy Naukowe, Wydawnictwo 

Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, z. 392, ss. 105. 

Recenzenci: prof. dr hab. Kazimierz Grabowski, dr hab. inż. Teodor Kitczak, prof. nadzw. 

Omówienie celu naukowego pracy i osiągniętych wyników wraz z omówieniem ich 

ewentualnego wykorzystania 

Ekosystemy trawiaste zajmują na kuli ziemskiej dużą powierzchnię. Dostarczając 

zdrowej paszy dla zwierząt trawożernych, pełnią jednocześnie wiele funkcji przyrodniczych. 

Część trwałych użytków zielonych jest jednak zagrożona wyginięciem. Do takich siedlisk 

należą odwodnione torfowiska, które w wyniku obniżenia poziomu wody gruntowej ulegają 

ciągłym przekształceniom. Tempo osiadania takich torfowisk jest uzależnione od czasu, jaki 

upłynął od regulacji stosunków wodnych, aktualnego uwilgotnienia, powierzchni siedliska 

oraz sposobu użytkowania. Nadmierne przesuszenie powoduje grądowienie siedlisk 

pobagiennych, które powoli zanikają, ponieważ mineralizacja materii organicznej i osiadanie 

odwodnionych torfowisk są w większości przypadków procesami nieodwracalnymi. Nie da 

się poddać renaturalizacji wszystkich tego typu siedlisk ze względów zarówno 

ekonomicznych, jak i przyrodniczych. Z drugiej strony, zbyt duże uwilgotnienie utrudnia 

prowadzenie racjonalnej gospodarki łąkarskiej i może przyczyniać się do zaniechania 

użytkowania. Brak koszenia prowadzi do inicjacji sukcesji wtórnej, a w dłuższym okresie do 

zanikania siedlisk, które są bardzo ważnymi ekosystemami w krajobrazie rolniczym. Z kolei 

ekstensyfikacja gospodarowania polegająca na późnym koszeniu łąk sprzyja lęgom wielu 

ptaków, jednak może powodować zanikanie zbiorowisk roślinnych. W siedliskach 

pobagiennych często występuje zbiorowisko Poa pratensis-Festuca rubra, które może ulegać 

wielokierunkowym zmianom. Trudno jest wskazać najlepszą metodę zachowania tych 

siedlisk, uwzględniającą zarówno aspekty gospodarcze, jak i środowiskowe, ponieważ 

przekształcenia gleby i szaty roślinnej są uzależnione od wielu czynników. Należy zatem 

prowadzić badania o utylitarnym znaczeniu dla przyszłych pokoleń w celu wyznaczenia 

optymalnych sposobów gospodarowania w siedliskach pobagiennych, ograniczających ich 

degradację i pozwalających na ich jak najdłuższe zachowanie. 
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Celem pracy była ocena zmian w zbiorowiskach łąkowych w siedlisku pobagiennym 

w wyniku oddziaływania czynników antropogenicznych, edaficznych i zoobiotycznych. Skład 

gatunkowy runi analizowano głównie na przykładzie reprezentatywnego zbiorowiska Poa 

pratensis-Festuca rubra zajmującego największą powierzchnię na obszarze badań. Oceniano 

zmiany szaty roślinnej i potencjał produkcyjny łąk oraz właściwości fizykochemiczne gleby. 

Badania miały wskazać optymalną metodę użytkowania łąk w aspekcie zachowania siedliska 

pobagiennego. 

W nawiązaniu do celów badań postawiono następujące hipotezy badawcze: 

 roślinność łąk pobagiennych jest wystarczającym kryterium do oceny siedliska metodą 

fitoindykacyjną, 

 przekształcenia składu gatunkowego runi następują w krótkim czasie po zmianie 

użytkowania łąk, 

 brak użytkowania jest czynnikiem, który w największym stopniu wpływa na prze-

kształcenia zbiorowisk łąkowych w siedlisku pobagiennym, 

 czynniki antropogeniczne (częstotliwość i termin koszenia oraz poziom nawożenia), 

mają większy wpływ na zmiany w zbiorowiskach łąkowych siedliska pobagiennego 

niż edaficzne (wilgotność siedliska) i zoobiotyczne (wpływ bobrów i dzików). 

Badania przeprowadzono na łąkach w siedlisku pobagiennym w Sosnowicy (51°31′ N, 

23°04′ E), we wschodniej Polsce, w latach 2006-2015. Wykształcenie tego siedliska było 

wynikiem melioracji torfowiska niskiego w latach 1964-1965. Na trzech obszarach wykonano 

badania fitosocjologiczne oraz ocenę zmian szaty roślinnej w zależności od typu łąk oraz 

częstotliwości lub braku użytkowania. W doświadczeniu ścisłym monitorowano zmiany 

składu gatunkowego runi w zależności od użytkowania, jak również wpływu zniszczeń 

spowodowanych przez dziki i okresowych podtopień łąk. Na podstawie szaty roślinnej 

obliczono wskaźniki siedliskowe wg Ellenberga, określając ich przydatność do oceny siedlisk 

pobagiennych. Badania fizykochemiczne gleby obejmowały określenie odczynu, gęstości 

objętościowej, zawartości materii organicznej oraz fosforu, potasu i magnezu. 

Większość powierzchni analizowanego obszaru porastały zbiorowiska roślinne klasy 

Molinio-Arrhenatheretea, a dominującym było zbiorowisko Poa pratensis-Festuca rubra. 

Analiza zdjęć fitosocjologicznych oraz klasyfikacja numeryczna wykazała małe 

podobieństwo tego zbiorowiska do zespołu Arrhenatheretum elatioris. Większe podobieństwo 

zaobserwowano w stosunku do zbiorowiska Deschampsia caespitosa, umieszczonego w 
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rzędzie Molinietalia. Na podstawie klasyfikacji wyodrębniono pięć wariantów zbiorowiska, w 

zależności od dominacji jednego z gatunków wyróżniających (Poa pratensis, Festuca rubra, 

Holcus lanatus, Alopecurus pratensis) lub dominacji Deschampsia caespitosa. W 2015 roku 

zanotowano więcej łąk śmiałkowych w porównaniu z 2006 rokiem. Zbiorowisko Poa 

pratensis-Festuca rubra należy do związku Arrhenatherion elatioris, jednak to występujące 

na przesuszonych glebach torfowych nie nawiązywało do zespołu Arrhenatheretum elatioris. 

Na łąkach wiechlinowo-kostrzewowych częściej i z większym pokryciem występowały 

bowiem gatunki charakterystyczne rzędu Molinietalia i klasy Molinio-Arrhenatheretea. 

Długoletni brak użytkowania (30 lat) wpływał na zwiększanie pokrycia przez grupę drzew 

i krzewów a zmniejszanie przez roślinność zielną. Na szuwarowych łąkach, niekoszonych od 

10 do 20 lat, również obserwowano zwiększanie pokrycia przez krzewy lub gatunki 

charakterystyczne związku Magnocaricion i klasy Phragmitetea. Z kolei na części łąk 

świeżo-wilgotnych nieużytkowanych od 10 do 20 lat, jak również na 1-kośnych 

zaobserwowano zmiany w kierunku dominacji Deschampsia caespitosa. Na łąkach 

nieużytkowanych obserwowano zwiększanie pokrycia przez krzewy. Najmniejsze zmiany 

zanotowano na łąkach 2-kośnych, zarówno świeżo-wilgotnych, jak i szuwarowych. 

Łąka wyłączona z użytkowania od 1996 roku ulegała sukcesji w kierunku zbiorowiska 

Deschampsia caespitosa, natomiast po 12 latach pojawiły się tam pierwsze siewki brzozy 

omszonej Betula pubescens osiągające wysokość od 10 do 15 cm. W 2010 roku pierwsze 

okazy brzozy osiągnęły wysokość 60 cm, zapoczątkowując proces sukcesywnego zarastania 

łąki. W 2016 roku najwyższe okazy brzozy omszonej osiągnęły średnią wysokość 525 cm. 

Ocena obszarów w kontekście wymagań działania rolno-środowiskowo-klimatycznego 

wykazała możliwość objęcia łąk płatnościami w ramach pakietu 1. Rolnictwo zrównoważone, 

z wyjątkiem działek wyłączonych z użytkowania około 30 lat temu. Obszary Łąk Stacji i 

Hetman wchodzą w skład obszaru specjalnej ochrony ptaków w ramach sieci Natura 2000 – 

Lasy Parczewskie PLB060006, w związku z tym mogą zostać objęte pakietem 4. Cenne 

siedliska i zagrożone gatunki ptaków na obszarach Natura 2000. Nie stwierdzono natomiast 

występowania siedlisk przyrodniczych ujętych w wariantach 4(5).1-3 i 4(5).6. 

Analizując skład gatunkowy runi łąkowej w 10-letnim doświadczeniu, stwierdzono, że 

gatunkami mającymi największy wpływ na jego zmienność w zależności od użytkowania 

były Phalaris arundinacea, Alopecurus pratensis, Poa pratensis i Deschampsia caespitosa. 

Jednym z elementów zróżnicowanego użytkowania łąk był podsiew dwoma różnymi 
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mieszankami wykonany w 2006 roku. W wyniku podsiewu łąk mieszanką spoza Listy 

Odmian COBORU, składającą się z Phalaris arundinacea, Alopecurus pratensis i 

Beckmannia eruciformis w kolejnym roku zwiększył się udział P. arundinacea (średnio o 

12,2%) oraz nieznacznie A. pratensis (średnio o 3,5%). Znacznie lepsze efekty uzyskano 

natomiast po podsiewie mieszanką nasion z Listy Odmian COBORU, składającą się z 

Festulolium braunii, Festuca arundinacea i Lolium perenne. Udział wymienionych gatunków 

w kolejnych latach po podsiewie był uzależniony od częstotliwości koszenia i nawożenia 

azotem. Gatunki te charakteryzowały się najmniejszym udziałem w runi łąki 1-kośnej (1,6-

3,6% – bez nawożenia azotowego; 4,1-10,5% – 30 kg N ha
-1). Większy udział podsianych 

gatunków zanotowano w runi łąki 2-kośnej (2,0-26,3% – 30 kg N ha
-1

; 14,6-38,2% – 60 kg N 

ha
-1) oraz łąki 3-kośnej (5,6-32,4% – 60 kg N ha

-1
; 7,7-36,7% – 90 kg N ha

-1). Największym 

udziałem wśród gatunków wysianych charakteryzowały się Lolium perenne i Festulolium 

braunii, natomiast znacznie mniejszym – Festuca arundinacea. Trawy te notowano w runi 

łąkowej tylko w latach 2007-2008 oraz w pierwszym odroście 2009 roku. Po zalewie łąk na 

początku lata 2009 roku z runi ustąpiły wszystkie gatunki wysiane. 

Na łące wyłączonej z użytkowania wyróżniono dwa etapy kształtowania zbiorowiska 

roślinnego. W pierwszym (od 2008 do 2012 roku) zaobserwowano wzrastający udział 

Phalaris arundinacea (50,6-72,9%). W drugim okresie (od 2013 do 2015 roku) zanotowano 

zwiększający się udział Urtica dioica (28,5-44,5%). 

Duże zmiany zaobserwowano również na 1-kośnej łące bez nawożenia. Sukcesywnie 

zwiększał swój udział Deschampsia caespitosa, który dominował w runi tej łąki od 2012 roku 

(37,3-64,9%). Łąkę 1-kośną (30 kg N ha
-1

) wyróżniał zwiększający się udział Phalaris 

arundinacea, zwłaszcza w 2009 roku, kiedy woda przez kilka tygodni stagnowała na 

powierzchni łąki (od 68,5 do 73,3%). Dominującymi gatunkami w runi łąki 2-kośnej 

nawożonej dawką 30 oraz 60 kg N ha-1
 w początkowym okresie były Alopecurus pratensis i 

Poa pratensis. Po pierwszym odroście 2009 roku, kiedy woda stagnowała na powierzchni łąki 

sukcesywnie zwiększała swój udział Phalaris arundinacea. Łąka 3-kośna nawożona dawką 

60 i 90 kg N ha
-1

 charakteryzowała się większym udziałem Poa pratensis w całym okresie 

badań w porównaniu z pozostałymi obiektami. Większym udziałem odznaczał się również 

Alopecurus pratensis, zwłaszcza w latach 2008-2011. 

W pracy oceniono również siedlisko pobagienne metodą fitoindykacyjną obliczając dla 

poszczególnych lat wskaźniki siedliskowe (wilgotność, kwasowość i zawartość azotu) według 
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Ellenberga. Wskaźnik wilgotności gleby ulegał znacznym zmianom, największym w 2009 

roku, kiedy woda stagnowała na powierzchni łąki (6,0-8,3). W ostatnim roku badań (2015) 

wartość wskaźnika kształtowała się od 6,4 do 7,8. Najwyższą wartością charakteryzowały się 

łąka 1-kośna (30 kg N ha-1
) i 2-kośna (60 kg N ha-1). Najmniejsze zmiany wartości wskaźnika 

wilgotności zanotowano na łąkach 3-kośnych, natomiast największe w warunkach braku 

koszenia. Mniejszym zmianom podlegał wskaźnik kwasowości gleby. W 2006 roku jego 

wartość wynosiła od 5,9 do 6,0. W 2009 roku w wyniku okresowego podtopienia 

zaobserwowano największe zróżnicowanie. Wówczas najwyższą wartością odznaczały się 

łąka nieużytkowana (6,6) oraz łąka 1-kośna 30 kg N ha-1
 (6,7). W ostatnim roku badań 

najwyższą wartością wskaźnika kwasowości charakteryzowała się łąka 1-kośna nawożona 

(6,6), natomiast najniższą – łąka 1-kośna bez nawożenia (5,7). Najmniejsze zróżnicowanie 

zaobserwowano w przypadku wskaźnika zawartości azotu. W 2006 roku jego wartość 

wynosiła od 6,4 do 6,5. Największą wartością wskaźnika zawartości azotu według Ellenberga 

charakteryzowała się łąka nieużytkowana, natomiast najmniejszym – łąka 1-kośna, bez 

nawożenia azotowego. Różnica między tymi obiektami w ostatnim roku badań wynosiła 3,1. 

Obserwacje wpływu okresowych podtopień w wyniku intensywnych opadów deszczu i 

działalności bobrów wykazały duże zmiany składu gatunkowego runi. W 2007 roku 

dominującymi gatunkami w runi analizowanej łąki były Poa pratensis (36,6%), Alopecurus 

pratensis (24,5%) oraz Phalaris arundinacea (15,7%). Po okresowym podtopieniu łąki z runi 

ustępowały lub znacznie zmniejszyły udział gatunki siedlisk umiarkowanie wilgotnych, takie 

jak Poa pratensis, czy Poa trivialis. Pozostały natomiast gatunki siedlisk wilgotnych i 

mokrych. Dominowała Phalaris arundinacea, która po podtopieniu zwiększyła swój udział 

(15,7% i 52,2%). Po dwóch latach po podtopieniu skład gatunkowy uległ kolejnym zmianom. 

W runi ponownie zwiększyły swój udział Poa pratensis (z 5,8% – 2009 do 23,4% – 2011), P. 

trivialis (odpowiednio 0,0% i 10,3%) oraz gatunki z grupy ziół i chwastów (1,9% i 6,9%). 

Zmiany składu gatunkowego w wyniku zniszczeń spowodowanych przez dziki były 

znacznie większe niż w przypadku podtopień. Badania prowadzono na dwóch łąkach 2-

kośnych. Gatunkami dominującymi w runi obiektów kontrolnych były Phalaris arundinacea 

na pierwszej łące oraz Poa pratensis – na drugiej. Na pierwszej łące, zbuchtowanej przez 

dziki, dużym udziałem po dwóch latach charakteryzowały się gatunki z grupy ziół i chwastów 

(82,3%), wśród których dominowały Polygonum persicaria, Polygonum hydropiper, 

Potentilla anserina i Arabidopsis arenosa. W runi pojawiła się również Urtica dioica 

(10,3%), która w kolejnym okresie stała się gatunkiem dominującym (44,9%). Gatunki starej 
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darni cechowały się wówczas małym udziałem: Poa pratensis (2,6%), Phalaris arundinacea 

(4,6%) oraz Alopecurus pratensis (3,7%). Z kolei na drugie łące przed zniszczeniami 

dominowała Poa pratensis (43,1%). Dwa lata po zniszczeniach zanotowano większy udział 

ziół i chwastów (35,7%) oraz Urtica dioica (28,3%), która w ostatnim okresie prawie 

całkowicie opanowała łąkę (80,7%). 

Plon suchej masy był zróżnicowany, uzależniony od częstotliwości koszenia runi 

łąkowej. Istotnie największe plony suchej masy zanotowano w 2007 (średnio 9,33 t ha-1
) i 

2010 roku (9,29 t ha
-1

), natomiast najmniejsze – w 2009 roku (5,07 t ha
-1). Największymi 

plonami charakteryzowały się łąki 2-kośne (8,89-9,57 t ha
-1

) i 3-kośne (8,20-8,57 t ha
-1

). 

Istotnie najniżej plonowały łąki 1-kośne bez nawożenia azotowego (2,37-3,01 t ha
-1

). Wpływ 

na plonowanie w poszczególnych latach badań miały również warunki siedliskowe. Nie 

wykazano wyraźnych zależności między plonem suchej masy a średnią temperaturą, sumą 

opadów czy średnim poziomem wody gruntowej, ale zaobserwowano pewne trendy. 

Najwyższe plony suchej masy notowano w okresach, kiedy średnia temperatura powietrza 

wynosiła 15-17°C, co było charakterystyczne dla miesięcy wiosennych (maj-czerwiec). Wraz 

ze wzrostem temperatury w okresach letnich (lipiec-sierpień) obserwowano zmniejszenie 

plonowania runi łąkowej. Największe plony suchej masy zanotowano, kiedy średni poziom 

wody gruntowej wynosił od -47 do -32 cm. Zmniejszenie plonowania obserwowano, kiedy 

poziom wody gruntowej obniżał się, jak również podnosił do poziomu gruntu. Najmniejszy 

plon zanotowano, kiedy średni poziom wody gruntowej w okresie drugiego odrostu runi 

wynosił -9 cm. Należy jednak zaznaczyć, że była to wartość średnia dla tego okresu, 

natomiast przez 3 tygodnie woda stagnowała na powierzchni łąki, co wpłynęło na mały plon. 

Gleba przed założeniem doświadczenia łąkowego w 2006 roku odznaczała się kwaśnym 

odczynem (pH = 4,94), bardzo niską zawartością potasu (176,0 mg kg-1
) i magnezu (160,0 mg 

kg
-1) oraz średnią zawartością fosforu (341,0 mg kg-1). Średnia zawartość materii organicznej 

w glebie wynosiła 79,61%, natomiast gęstość objętościowa 0,290 Mg m-3. Gęstość 

objętościowa gleby była istotnie zróżnicowana w zależności od głębokości pobrania próbek 

oraz lat. Warstwa gleby na głębokości 5-10 cm charakteryzowała się istotnie większą 

gęstością (0,316 Mg m-3) w porównaniu z warstwą 15-20 cm (0,278 Mg m
-3

). Istotnie 

największą wartością pH odznaczała się gleba z łąki 2-kośnej (60 kg N ha-1
), natomiast 

najmniejszą – z łąki 1-kośnej (0 kg N ha-1
). Gleba z wierzchniej warstwy (5-10 cm) 

charakteryzowała się istotnie mniejszą wartością pH (4,88) w porównaniu z niższą warstwą 

(15-20 cm; 4,97). W latach badań zaobserwowano fluktuacyjne, istotne zróżnicowanie 
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odczynu gleby. Mniejsze zróżnicowanie zaobserwowano w zawartości makroskładników w 

glebie. Istotnie największą zawartością fosforu (370,5 mg kg
-1) charakteryzowała się gleba z 

łąki 2-kośnej (60 kg N ha-1) w porównaniu z niektórymi obiektami, jednak nie 

zaobserwowano zależności od częstotliwości koszenia, czy poziomu nawożenia azotem. 

Istotnie wyższą zawartością tego pierwiastka odznaczała się wyższa warstwa gleby torfowo-

murszowej (351,3 mg kg
-1) w porównaniu z niższą (261,1 mg kg-1). Mniejsze zróżnicowanie 

zaobserwowano w przypadku potasu. Gleba ze wszystkich obiektów odznaczała się bardzo 

niską zawartością tego pierwiastka (170,4-197,4 mg kg
-1

), podobnie jak w wyjściowym 2006 

roku (176,0 mg kg
-1). Istotnie wyższą zawartością potasu charakteryzowała się wyższa 

warstwa gleby torfowo-murszowej (196,0 mg kg
-1) w porównaniu z niższą (166,1 mg kg-1

). 

Gleba charakteryzowała się również bardzo niską zawartością magnezu, zarówno w 2006 

roku (160,0 mg kg
-1

), jak i kolejnych latach. 

W pracy przedstawiono również właściwości fizykochemiczne gleby z wybranych łąk 

zlokalizowanych na obszarze badań, które były od dłuższego czasu koszone z różną 

częstotliwością. Gęstość objętościowa gleby była istotnie zróżnicowana w zależności od 

użytkowania. Największą wartością charakteryzowała się gleba z łąki nieużytkowanej, gdzie 

zaobserwowano również istotne zmiany w latach badań (2006 – 0,563 Mg m
-3

; 2015 – 1,000 

Mg m
-3). Podobne zależności zaobserwowano w przypadku zawartości materii organicznej w 

glebie. Istotnie najmniejszą zawartością materii organicznej charakteryzowała się gleba z łąki 

niekoszonej w porównaniu z pozostałymi obiektami. Tylko w przypadku tej łąki 

zaobserwowano istotne zmiany (2006 – 54,22%; 2015 – 40,78%). Gleba z analizowanych 

obiektów odznaczała się kwaśnym odczynem. Istotnie najniższym pH wyróżniała się gleba z 

łąk, na których zaniechano użytkowania, natomiast najwyższym – łąk 2-kośnych. 

Analizowana gleba charakteryzowała się bardzo niską zawartością przyswajalnej formy 

potasu (132,4-205,3 mg kg
-1), bardzo niską lub niską – magnezu (64,0-282,8 mg kg

-1
) oraz od 

bardzo niskiej do bardzo wysokiej – fosforu (74,5-792,2 mg kg
-1

). 

Wyniki badań fitosocjologicznych łąk w siedlisku pobagiennym w Sosnowicy stanowiły 

podstawę klasyfikacji, według której wyróżniono 20 zbiorowisk roślinnych reprezentujących 

klasy: Molinio-Arrhenatheretea, Phragmitetea i Alnetea glutinosae. Ocena zmian szaty 

roślinnej, plonowania oraz właściwości fizykochemicznych gleb w latach 2006-2015 w 

wyniku oddziaływania czynników antropogenicznych (częstotliwość i termin koszenia oraz 

poziom nawożenia), edaficznych (wilgotność siedliska) i zoobiotycznych (wpływ bobrów i 

dzików) pozwoliła na sformułowanie następujących wniosków: 
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1. Zbiorowisko Poa pratensis-Festuca rubra ze wszystkimi gatunkami wyróżniającymi (Poa 

pratensis, Festuca rubra, Alopecurus pratensis, Holcus lanatus), reprezentatywne dla 

całego obszaru łąk na glebach torfowo-murszowych wykazuje większe podobieństwo do 

zbiorowisk łąk wilgotnych rzędu Molinietalia niż świeżych rzędu Arrhenatheretalia, co 

podważa jego przynależność do związku Arrhenatherion. 

2. Szata roślinna nie jest wystarczającym kryterium do oceny siedliska pobagiennego metodą 

fitoindykacyjną, zwłaszcza w przypadku braku lub ekstensywnego użytkowania łąk. Duże 

różnice między wskaźnikami siedliskowymi Ellenberga (wilgotność, kwasowość i 

zawartość azotu) po 10 latach zróżnicowanej częstotliwości koszenia i nawożenia 

wskazują na potrzebę uwzględniania tych elementów w ocenie warunków siedliska. 

3. Przekształcenia składu gatunkowego łąk w wyniku zmiany częstotliwości i terminu 

koszenia oraz nawożenia następują w krótkim czasie, natomiast na poziomie zbiorowisk 

roślinnych mają charakter długotrwały. Najmniejsze zmiany szaty roślinnej zachodzą na 

nawożonych, 2- i 3-kośnych łąkach wiechlinowo-kostrzewowych. Łąki 2-kośne są 

jednocześnie siedliskiem czajki, gatunku ptaka zagrożonego wyginięciem, którego 

populacja w całej Europie wykazuje trend spadkowy. 

4. Ekstensywne, 1-kośne użytkowanie (późne koszenie i brak nawożenia) lub jego 

zaniechanie na łąkach wiechlinowo-kostrzewowych wpływa na zwiększanie pokrycia 

przez Deschampsia caespitosa lub całkowite przekształcanie fitocenoz w łąki śmiałkowe. 

Nawożenie azotem (30 kg ha-1), nawet w warunkach łąki 1-kośnej w późnym terminie 

sprzyja rozwojowi Phalaris arundinacea, która jednocześnie ogranicza udział 

Deschampsia caespitosa. 

5. Po zniszczeniach spowodowanych przez dziki łąki ulegają degradacji, objawiającej się 

początkowo większym udziałem różnych gatunków z grupy ziół i chwastów, a następnie 

dominacją Urtica dioica, która całkowicie opanowuje siedlisko. Zbiorowisko pokrzywy 

zwyczajnej może być jednym z siedlisk derkacza, jednak z punktu widzenia 

gospodarczego oraz zachowania tych ekosystemów wskazane jest wykonanie podsiewu. 

6. Podsiew w siedlisku pobagiennym daje dobre efekty, jednak zasadność jego stosowania 

jest uzależniona od uwilgotnienia, bowiem okresowe podtopienie łąki w wyniku dużej 

ilości opadów lub działalności bobrów powoduje ustępowanie gatunków podsianych oraz 

typowych dla łąk wiechlinowo-kostrzewowych. Zmniejszenie uwilgotnienia po krótkim 

okresie umożliwia stopniowy powrót do pierwotnego składu gatunkowego, natomiast 

długotrwałe oddziaływanie czynnika wodnego na łąkach powoduje wykształcanie się 

szuwarów właściwych lub wielkoturzycowych. 
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7. Potencjał produkcyjny łąk w siedlisku pobagiennym nie zawsze wykazuje istotne 

zależności od poziomu nawożenia, co jest efektem zróżnicowanego składu gatunkowego 

runi, dużych wahań poziomu wody gruntowej oraz dostępności azotu z mineralizacji 

materii organicznej w glebie torfowo-murszowej. 

8. Brak użytkowania w siedlisku pobagiennym może być przyczyną zmian szaty roślinnej w 

kierunku łąk śmiałkowych, a następnie inicjacji sukcesji wtórnej, co może powodować 

zmiany właściwości fizykochemicznych gleb torfowo-murszowych. W takich warunkach 

rozprzestrzenianie się brzozy omszonej w siedlisku okresowo posusznym może 

przyspieszać proces grądowienia. W siedliskach bardziej wilgotnych wpływ drzew jest 

znacznie ograniczony, na co wskazują właściwości fizykochemiczne gleby podobne do łąk 

1- lub 2-kośnych.  

9. Wierzchnie warstwy gleby torfowo-murszowej charakteryzują się istotnie mniejszą 

zawartością materii organicznej i wartością pH oraz większą gęstością objętościową i 

zawartością makroskładników. Zmiany właściwości fizykochemicznych gleby w siedlisku 

pobagiennym nie są istotne w krótkim okresie po zmianie użytkowania łąk, a w kolejnych 

latach mogą mieć charakter fluktuacyjny. 

10. Większy wpływ na zmiany właściwości fizykochemicznych gleby i szaty roślinnej w 

siedlisku pobagiennym mają czynniki edaficzne (wilgotność siedliska) i zoobiotyczne 

(wpływ bobrów i dzików) niż antropogeniczne (częstotliwość i termin koszenia oraz 

poziom nawożenia). 

11. Zachowanie siedlisk pobagiennych jest uzależnione przede wszystkim od zapewnienia 

optymalnego poziomu wody gruntowej hamującego proces murszenia gleb torfowo-

murszowych, jak również zrównoważonego użytkowania łąk (najlepiej 2-kośnego, z 

nawożeniem na poziomie 30-60 kg N ha
-1), pozwalającego na utrzymanie odpowiedniego 

składu gatunkowego runi oraz siedlisk lęgowych ptaków zagrożonych wyginięciem. 

 

 Znaczenie praktyczne wyników badań sugerujące kierunki ich wykorzystania 

przedstawiono w powyższych wnioskach. Do najważniejszych dotyczących siedlisk 

pobagiennych należą: 

 wskazanie 2-kośnego użytkowania łąk, optymalnego z punktu widzenia zachowania 

siedlisk i bioróżnorodności, 

 zakwestionowanie przynależności zbiorowiska Poa pratensis-Festuca rubra do 

związku Arrhenatherion, 
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 uwzględnianie w ocenie siedliska pobagiennego metodą fitoindykacyjną, oprócz szaty 

roślinnej, użytkowania łąk (częstotliwości koszenia i nawożenia), 

 stosowanie podsiewu po zniszczeniach spowodowanych przez dziki w celu 

przeciwdziałania degradacji zbiorowisk roślinnych. 

Pozostałe wnioski mają znaczenie poznawcze dla nauki. 

 

5. Omówienie pozostałych osiągnięć naukowo-badawczych 

 

 Moja działalność naukowo-badawcza jest związana z Katedrą Łąkarstwa i 

Kształtowania Krajobrazu (dawniej Katedra Łąkarstwa i Kształtowania Zieleni) w 

Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie (dawniej Akademia Rolnicza w Lublinie) i 

dotyczyła wielofunkcyjności trwałych użytków zielonych, w tym ich znaczenia paszowego, 

przyrodniczego i pozaprodukcyjnego. 

 W latach 1996-2001 studiowałem rolnictwo na ówczesnym Wydziale Rolniczym w 

Akademii Rolniczej w Lublinie. Pracę magisterską pt. „Trwałość i plonowanie różnych 

odmian życicy trwałej (Lolium perenne L.) w warunkach użytkowania pastwiskowego na 

glebie torfowo-murszowej” wykonałem w Katedrze Łąkarstwa i Kształtowania Zieleni pod 

opieką prof. dra hab. Ryszarda Baryły, uzyskując w 2001 roku tytuł magistra inżyniera z 

wynikiem bardzo dobrym. Ze względu na interesujący zakres badań oraz chęć poszerzania 

wiedzy w zakresie nauk przyrodniczych, rozpocząłem studia doktoranckie. 

 W trakcie studiów doktoranckich kontynuowałem badania dotyczące przydatności 

życicy trwałej Lolium perenne do mieszanek w siedliskach pobagiennych. Wówczas w 

większości publikacji wykazywano małą trwałość tego gatunku na glebach organicznych. 

Badania prowadzone w Stacji Dydaktyczno-Badawczej w Sosnowicy wykazały zasadność 

stosowania Lolium perenne w mieszankach na gleby organiczne, czego dowodem są 

współautorskie prace opublikowane zarówno przed [9-11], jak i po doktoracie w latach 2006-

2015 [9-11, 17, 34, 35, 39, 42, 64]. 

 Specyficzne warunki w siedlisku pobagiennym ograniczające trwałość wielu 

wartościowych gatunków roślin, były powodem podjęcia badań nad festulolium, mieszańcem 

kompleksu Lolium-Festuca, umożliwiającym połączenie korzystnych cech gatunków 

rodzicielskich. Mieszańce międzyrodzajowe Lolium multiflorum x Festuca pratensis 

otrzymywane są stosunkowo łatwo. Znacznie większe trudności sprawia uzyskanie 
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mieszańców na bazie Festuca pratensis i Lolium perenne. O skali trudności w wyhodowaniu 

trwałej i stabilnej odmiany Festulolium loliaceum świadczy fakt, iż do tej pory na świecie 

wpisano na Listę Odmian Oryginalnych tylko jedną walijską odmianę Prior. Badania nad tymi 

hybrydami były prowadzone w ramach współpracy z Zakładem Nasienno-Rolnym Szelejewo 

oraz Instytutem Genetyki Roślin PAN w Poznaniu. Wyhodowano tam pierwsze polskie 

mieszańce Festulolium loliaceum kombinacji F. pratensis (4x) x L. perenne (4x), z których 

wyprowadzono potomstwa pokolenia F2 i F3, stanowiące materiały wyjściowe do hodowli 

amfiploidalnych odmian. Efektem tych badań była dysertacja pt. „Ocena przydatności 

Festulolium loliaceum do mieszanek pastwiskowych w zróżnicowanych warunkach 

glebowych” pod opieką prof. dr hab. Marianny Wardy. W 2005 roku odbyła się publiczna 

obrona mojej pracy doktorskiej i uzyskałem wówczas stopień doktora nauk rolniczych z 

zakresu agronomii – łąkarstwo i kształtowanie zieleni. 

Działalność naukowo-badawcza po uzyskaniu stopnia doktora obejmowała następujące 

zagadnienia: 

 dobór gatunków i odmian traw do podsiewu trwałych użytków zielonych (ze 

szczególnym uwzględnieniem Festulolium loliaceum oraz Lolium perenne) 

 wartość pokarmowa biomasy 

 zmiany szaty roślinnej i gleby w siedlisku pobagiennym 

 zmiany szaty roślinnej łąk, w tym siedlisk przyrodniczych Natura 2000 

 pozapaszowe wykorzystanie biomasy łąkowej 

 wykorzystanie rodzimych ras zwierząt do ochrony siedlisk przyrodniczych Natura 2000 

Badania nad mieszańcami Festulolium loliaceum kontynuowałem również po 

uzyskaniu stopnia doktora, czego efektem były publikacje potwierdzające trwałość 

wyhodowanych rodów w runi pastwiskowej na tle gatunków rodzicielskich i innych 

wartościowych traw pastewnych. Ponadto badano cechy morfologiczne hybrydów w celu 

znalezienia różnic z Lolium perenne, który jako gatunek rodzicielski jest bardzo podobny. W 

każdym kwiatostanie wykazano obecność zredukowanej plewy dolnej w większości kłosków, 

czego nie ma u Lolium perenne. Wyniki obserwacji morfologicznych zostały opublikowane w 

materiałach konferencyjnych XX Międzynarodowego Kongresu Łąkarskiego, który odbył się 

w Dublinie w 2005 roku, a praca została nagrodzona grantem dla młodych naukowców z 

Europy Wschodniej, gwarantującym aktywny udział w tej konferencji [61]. W badaniach 

potwierdzono dobrą trwałość wyhodowanych mieszańców nawet po 10 latach użytkowania, 
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co daje podstawy do starań o rejestrację pierwszej polskiej odmiany Festulolium loliaceum 

[18, 20, 24, 62-63, 67]. 

Po uzyskaniu stopnia doktora kontynuowałem również badania nad przydatnością 

Lolium perenne do podsiewu trwałych użytków zielonych na glebach organicznych. Jest to 

najważniejszy gatunek trawy w Europie, z największą liczbą zarejestrowanych odmian, 

będący składnikiem większości mieszanek wysiewanych na trwałe użytki zielone oraz 

trawniki. Wieloletnie badania prowadzone w siedlisku pobagiennym w Sosnowicy wykazały 

dużą trwałość większości odmian tego gatunku, zarówno w użytkowaniu pastwiskowym [17, 

35, 39, 64], jak i kośnym [17, 34, 42]. Udział Lolium perenne w runi był uzależniony od 

warunków siedliskowych. Testowane odmiany wyróżniały się większą stabilnością udziału w 

warunkach użytkowania pastwiskowego. Największą trwałością oraz zdolnością regeneracji 

charakteryzowały się polskie odmiany – Maja i Anna. Wykazano również dobrą przydatność 

mieszanki polskich odmian (Anna + Arka + Maja + Solen), co uzasadnia stosowanie do 

podsiewu mieszanek składających się z kilku odmian [17, 34-35]. 

Badania prowadzone w siedlisku pobagiennym w Sosnowicy dotyczyły również oceny 

innych gatunków traw do podsiewu trwałych użytków zielonych. Na podstawie wieloletnich 

badań wykazano, że najbardziej przydatnymi gatunkami do podsiewu zdegradowanych 

zbiorowisk trawiastych na glebach torfowo-murszowych są: życica trwała Lolium perenne, 

koniczyna łąkowa Trifolium pratense, Festulolium Festulolium braunii, kupkówka pospolita 

Dactylis glomerata, kostrzewa trzcinowa Festuca arundinacea i mozga trzcinowata Phalaris 

arundinacea. Wykazano również zasadność stosowania mieszanek z większą liczbą gatunków 

i odmian, zwłaszcza o dużej zdolności konkurencyjnej [3, 12, 15, 22-23]. Uwzględniając 

przyrodnicze i ekonomiczne aspekty, wykazano, że najbardziej optymalną metodą renowacji 

użytków zielonych jest podsiew połączony z osłabieniem konkurencyjności starej darni, 

najlepiej w postaci glebogryzarki [15, 43]. Stosowanie podsiewu jest szczególnie ważne po 

zniszczeniach spowodowanych przez zwierzynę leśną. Gleba organiczna zryta przez dziki, 

zwłaszcza przesuszona, ulega degradacji, a siedlisko bardzo szybko opanowują chwasty, m.in. 

pokrzywa zwyczajna. Wykazano, że zastosowanie podsiewu na takich powierzchniach 

zapewnia dobre zadarnienie gleby torfowo-murszowej przez roślinność, co jest bardzo ważne 

z punktu widzenia zachowania siedlisk pobagiennych [29]. Wieloletnie badania oceniające 

wpływ podsiewu na szatę roślinną oraz plonowanie runi wykazały, że podsiew na glebach 

organicznych jest metodą przyjazną środowisku, zwiększającą różnorodność florystyczną 
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zbiorowisk trawiastych oraz zachowującą lokalne ekotypy roślin, dzięki małej ingerencji w 

środowisko glebowe [3, 12, 15, 22-23, 28-29, 33, 43]. 

Kolejnym zagadnieniem realizowanym w badaniach była wartość pokarmowa 

biomasy pozyskiwanej z trwałych użytków zielonych. Zawartość makro- i mikroskładników 

w biomasie łąkowej oceniano w kontekście nawadniania łąk oczyszczonymi ściekami. Mimo 

dużej zawartości pierwiastków w wodach pościekowych wykazano zróżnicowaną zawartość 

makro- i mikroelementów w biomasie zbiorowisk trawiastych, w tym zmniejszenie 

zawartości wapnia, magnezu, kadmu, miedzi, cynku i manganu, co wskazuje na różnice 

między poszczególnymi roślinami w wielogatunkowej runi łąkowej [25]. Najbardziej 

przydatnymi gatunkami do mieszanek wysiewanych na łąki nawadniane oczyszczonymi 

ściekami okazały się mozga trzcinowata Phalaris arundinacea, kostrzewa trzcinowa Festuca 

arundinacea i kostrzewa łąkowa Festuca pratensis [1]. Z kolei wartość pokarmową biomasy 

pastwiskowej oceniano w oparciu o doświadczenia z wypasem bydła rasy mięsnej limousine 

w siedlisku pobagiennym w Sosnowicy. Porównując dwie gleby (organiczną i mineralną), 

wykazano, że ruń na glebie organicznej charakteryzowała się istotnie wyższą zawartością 

białka ogólnego, fosforu, wapnia i magnezu oraz istotnie niższą zawartością potasu w 

porównaniu z runią na glebie mineralnej. Biomasa z pastwisk utrzymywanych w dobrej 

kulturze odznacza się doskonałą jakością (zawartość ADF) oraz optymalną zawartością 

podstawowych makroskładników [2, 13]. Z kolei biomasa ziół i chwastów występujących 

często w runi pastwiskowej charakteryzowała się mniejszą zawartością azotu oraz większą 

składników popielnych, zwłaszcza magnezu, jednak wykazano duże różnice pomiędzy 

gatunkami [41]. Uwagę zwraca duża zawartość fosforu, potasu i wapnia w biomasie Conyza 

canadensis, wapnia i magnezu – w Geranium pusillum i Capsella bursa-pastoris, fosforu, 

potasu i magnezu – w Cerastium holosteoides, potasu w Taraxacum officinale oraz potasu i 

magnezu w Achillea millefolium. Należy jednak zaznaczyć, że zbyt duży udział tych 

gatunków, mimo dużej zawartości makroskładników, obniża wartość paszy, co z punktu 

gospodarczego potwierdza zasadność stosowania podsiewu w siedliskach pobagiennych. 

 Ważną częścią działalności naukowej były wieloletnie badania zmian gleby i szaty 

roślinnej prowadzone w siedlisku pobagiennym w Sosnowicy. Analizowano wpływ 

użytkowania oraz warunków siedliskowych na zmiany zawartości materii organicznej i 

podstawowych makroelementów oraz gęstości objętościowej gleby torfowo-murszowej. 

Wykazano, że oprócz uwilgotnienia siedliska pobagiennego, duży wpływ na właściwości 

fizykochemiczne gleby ma również sposób oraz intensywność użytkowania [19, 31, 66]. 
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Istotnym elementem zapewniającym ochronę gleb w takich siedliskach są warunki 

hydrotermiczne oraz odpowiednie gospodarowanie dostępną wodą [27, 48]. Wpływ tych 

czynników jest widoczny w zmianach szaty roślinnej w dłuższym okresie czasu [19, 26, 30]. 

 Zmiany szaty roślinnej łąk w wyniku oddziaływania różnych czynników badano 

również na innych kompleksach w województwie lubelskim, zwłaszcza w Poleskim Parku 

Narodowym, czy na wybranych obszarach Natura 2000. Badania wykazały, że największym 

zagrożeniem dla siedlisk łąkowych jest zaniechanie użytkowania, które prowadzi w pierwszej 

kolejności do zmian składu gatunkowego i przekształceń typowych zbiorowisk roślinnych, a 

następnie do sukcesji wtórnej [8, 16, 37, 40, 49, 52-53, 65]. Najbardziej wrażliwe są łąki 

półnaturalne, zwłaszcza cenne siedliska przyrodnicze Natura 2000, które ze względu na 

trendy panujące we współczesnym rolnictwie są zagrożone wyginięciem. Jednym z takich 

siedlisk są niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie Arrhenatherion elatioris 

(kod 6510). Badania wykazały, że są to łąki charakteryzujące się dobrą trwałością, jednak w 

siedliskach mniej żyznych, mogą ulegać przekształceniom do uboższych florystycznie 

zbiorowisk, co może być związane z brakiem stosowania nawożenia mineralnego [8, 49, 52-

53, 65]. Kolejnym rzadkim siedliskiem w Europie są zmiennowilgotne łąki trzęślicowe 

Molinion (kod 6410). Zagrożeniem dla tych łąk jest zaniechanie użytkowania wynikające ze 

specyficznego typu gospodarki, polegającej na braku nawożenia i późnym koszeniu. Łąki 

trzęślicowe powinny być koszone po przekwitnięciu większości roślin, raz do roku lub 

rzadziej [4, 8, 38, 52-53, 55, 58], jednak niektórzy autorzy zalecają wcześniejsze koszenie. 

Prowadzone badania wykazały, że zbyt intensywne użytkowanie może prowadzić do zaniku 

gatunków charakterystycznych, a tym samym – cennych łąk trzęślicowych, które pełnią 

bardzo ważną rolę w zachowaniu bioróżnorodności. Są bowiem siedliskiem wielu rzadkich 

gatunków roślin, motyli, czy ptaków [4, 38]. Wnioski z publikacji potwierdziły również 

badania wykonane w ramach planu ochrony dla Poleskiego Parku Narodowego i obszarów 

Natura 2000 w granicach parku, w którym byłem odpowiedzialny za siedliska łąkowe, w łąki 

trzęślicowe (6410) i rajgrasowe (6510). 

 Problem braku użytkowania łąk w różnych siedliskach był powodem rozpoczęcia 

badań nad pozaprodukcyjnym wykorzystaniem biomasy. Początkowo badania dotyczyły 

możliwości wykorzystania biomasy z różnych typów łąk do celów energetycznych. Wykazały 

one, że ciepło spalania materiału roślinnego było zbliżone do ciepła spalania gatunków z 

rodzaju Salix i wyższe od ślazowca pensylwańskiego Sida hermaphrodita. Najlepszymi 

właściwościami energetycznymi (ciepło spalania i wartość opałowa) odznaczała się mozga 
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trzcinowata Phalaris arundinacea [21]. Było to powodem podjęcia współpracy z Instytutem 

Agrofizyki PAN i realizacji badań nad przydatnością biomasy z różnych siedlisk łąkowych do 

produkcji biogazu [5, 46]. Porównywano parametry biomasy Phalaris arundinacea, 

pozyskanej z plantacji oraz z naturalnych siedlisk łąkowych i stwierdzono, że obydwie 

odmiany mogą być wykorzystywane jako substraty do produkcji biogazu, mimo lepszych 

parametrów odmiany uprawnej. W celu poprawy jakości materiału roślinnego z łąk do 

produkcji biogazu zaleca się zwiększenie częstotliwości koszenia [5]. Obecnie realizowane są 

również badania nad możliwością wykorzystania biomasy z cennych siedlisk przyrodniczych 

Natura 2000 – łąk trzęślicowych i rajgrasowych służących ich zachowaniu. 

 Problem zanikania innych siedlisk przyrodniczych Natura 2000 w całej Europie, był 

powodem do podjęcia interdyscyplinarnych badań nad wykorzystaniem rodzimych ras 

zwierząt do ochrony muraw. W 2008 roku nawiązałem współpracę z Katedrą Hodowli 

Małych Przeżuwaczy i Doradztwa Rolniczego, Instytutem Żywienia Zwierząt i Bromatologii 

oraz Instytutem Gleboznawstwa, Inżynierii i Kształtowania Środowiska. W ramach 

współpracy realizowano projekt „Czynna ochrona wybranych siedlisk Natura 2000 z 

wykorzystaniem rodzimych ras owiec”, a pierwszym siedliskiem były murawy piaskowe, w 

tym ciepłolubne śródlądowe murawy napiaskowe (kod 6120). Są to jedne z półnaturalnych 

siedlisk, które do przetrwania wymagają nieznacznej ingerencji człowieka, bowiem w wyniku 

zarzucenia gospodarki pasterskiej ulegają degradacji i sukcesji wtórnej. W badaniach 

wykazano pozytywny wpływ wypasu rodzimej rasy owiec świniarka na szatę roślinną tych 

muraw oraz hamowanie sukcesji wtórnej [32, 36, 45, 54]. Należy jednak zaznaczyć, że są to 

zbiorowiska charakteryzujące się niskimi plonami [32], a typowe gatunki muraw – małą 

wartością pokarmową [7]. Analizując preferencje pokarmowe owiec, wykazano, że zwierzęta 

nie pobierały gatunków typowych dla ciepłolubnych muraw napiaskowych, takich jak: 

szczotlicha siwa Corynephorus canescens i chrobotek łagodny Cladina mitis, niszcząc je 

racicami podczas wędrówki w poszukiwaniu paszy. W związku z tym, w celu zapewnienia 

dobrostanu pasącym się zwierzętom [6] i ochrony tych muraw, należy zwracać szczególną 

uwagę na odpowiednią obsadę zwierząt na wypasanych obszarach dostosowaną do potencjału 

produkcyjnego siedlisk [32, 36, 45, 54]. 

 Interdyscyplinarne badania nad wykorzystaniem rodzimych ras zwierząt do ochrony 

cennych przyrodniczo siedlisk kontynuowano w latach 2015-2016 w ramach projektu 

„Ochrona bioróżnorodności siedlisk trawiastych wschodniej Lubelszczyzny”, a obecnie w 

ramach projektu „Kierunki wykorzystania oraz ochrona zasobów genetycznych zwierząt 
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gospodarskich w warunkach zrównoważonego rozwoju”. Efektem współpracy są publikacje 

dotyczące wpływu wypasu rodzimych ras owiec na szatę roślinną muraw kserotermicznych z 

klasy Festuco-Brometea (kod 6210), które należą do jednych z najcenniejszych i zarazem 

najbardziej zagrożonych wyginięciem siedlisk Natura 2000. W badaniach wykazano 

pozytywny wpływ wypasu rodzimych ras owiec rasy świniarka i polska owca nizinna na szatę 

roślinną. Wypas wpłynął na zmniejszenie pokrycia przez rodzime gatunki ekspansywne roślin 

zielnych, krzewy i podrost drzew oraz wojłok (martwą materię organiczną), co stworzyło 

dobre warunki do generatywnego rozmnażania się roślin kserotermicznych, m.in. 

dziewięćsiłu popłocholistnego Carlina onopordifolia [44, 47, 58, 68]. Jest to roślina, na którą 

należy zwrócić szczególną uwagę, ponieważ jest bardzo rzadkim gatunkiem endemicznym 

występującym tylko w czterech regionach na świecie (dwa w Polsce i dwa na Ukrainie), 

wśród których w naszym kraju posiada 8 stanowisk naturalnych i 2 zastępcze [44, 47]. Bardzo 

ważnym elementem w planowaniu wypasu na murawach kserotermicznych jest termin jego 

rozpoczęcia. Wykazano, że w kontekście ochrony siedlisk oraz zapewnienia dobrostanu 

pasących się zwierząt, wypas powinien rozpoczynać się najpóźniej w lipcu ze względu na 

postępujące drewnienie roślinności [68]. W ramach prowadzonych badań potwierdzono 

pozytywny wpływ wypasu rodzimych ras zwierząt gospodarskich na zachowanie cennych 

siedlisk przyrodniczych Natura 2000 [51, 56, 58, 60]. W przypadku muraw należy jednak 

uwzględniać optymalną obsadę zwierząt, z uwzględnieniem potencjału produkcyjnego oraz 

specyfiki zbiorowisk roślinnych. Zwierzęta gospodarskie podczas wypasu wywierają 

pozytywny wpływ nie tylko na szatę roślinną, ale również na glebę, poprawiając ich 

właściwości fizykochemiczne [50, 57], a dzięki hamowaniu sukcesji wtórnej, pozwalają na 

zachowanie cennych przyrodniczo i krajobrazowo ekosystemów nieleśnych [59]. W ramach 

obecnie realizowanego projektu prowadzony jest również wypas na innym siedlisku Natura 

2000 – suchych wrzosowiskach (kod 4030) w Poleskim Parku Narodowym. Podsumowaniem 

czynnej ochrony muraw była monografia „Kodeks dobrych praktyk rolniczych sprzyjających 

bioróżnorodności” [52] w ramach projektu „Ochrona różnorodności gatunkowej cennych 

przyrodniczo siedlisk na użytkach rolnych na obszarach Natura 2000 w woj. lubelskim”. 

Podsumowanie osiągnięć naukowo-badawczych 

 Mój całkowity dorobek naukowy wg wykazu czasopism naukowych MNiSW zgodnie 

z rokiem opublikowania wynosi 452,5 pkt. (w tym 436,5 pkt. – po doktoracie z osiągnięciem 

i 411,5 pkt. – po doktoracie bez osiągnięcia), natomiast wg aktualnego wykazu czasopism 

naukowych MNiSW z dnia 9.12.2016 roku oraz Rozporządzenia Ministra Nauki i 
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Szkolnictwa Wyższego z dnia 12.12.2016 r. dotyczącego monografii – 601,5 pkt. (w tym 

566,5 pkt. – po doktoracie z osiągnięciem i 541,5 pkt. – po doktoracie bez osiągnięcia). 

Sumaryczny Impact Factor według listy Journal Citation Reports zgodnie z rokiem 

opublikowania wynosi: 6,906, liczba cytowań publikacji według bazy Web of Science: 38 

(bez autocytowań 33), natomiast indeks Hirscha: 4. Jestem autorem 15 oraz współautorem 54 

publikacji (w tym 18 jako pierwszy, 17 jako drugi i 19 jako trzeci i dalszy autor). Większość 

mojego dorobku została opublikowana po uzyskaniu stopnia doktora. 

Tabela 1. Całkowite zestawienie dorobku naukowego wg rodzaju publikacji 

Rodzaj publikacji Liczba IF
1 Suma punktów wg 

MNiSW
2 

Suma punktów wg 

MNiSW
3
 

Czasopisma posiadające współczynnik 
wpływu IF, wyróżnione w bazie 
Journal Citation Reports (lista A) 

7 6,906 117 135 

Czasopisma nieposiadające 
współczynnika wpływu IF (lista B) 

43 - 255 403 

Recenzowane materiały konferencji 
międzynarodowej uwzględnione w 

Web of Science 

1 - 10 15 

Recenzowane materiały konferencji 
międzynarodowej nieuwzględnione w 
Web of Science 

8 - - - 

Monografia naukowa w języku 
polskim 

1 - 20 1 

Monografia naukowa – rozprawa 

habilitacyjna (osiągnięcie) 
1 - 25 25 

Rozdział monografii naukowej w 

języku polskim 
7 - 20,5 17,5 

Rozdział monografii naukowej w 
języku angielskim 

1 - 5 5 

Razem: 

 

- w tym po doktoracie z osiągnięciem 

 

- w tym po doktoracie bez osiągnięcia 

69 

 

65 

 

64 

6,906 

 

6,906 

 

6,906 

452,5 

 

436,5 

 

411,5 

601,5 

 

566,5 

 

541,5 
1
 – sumaryczny Impact Factor (IF) wg bazy Journal Citation Reports (JCR) zgodny z rokiem opublikowania; 

2
 – liczba punktów wg wykazu czasopism naukowych MNiSW zgodnie z rokiem opublikowania; 

3
 – liczba punktów wg aktualnego wykazu czasopism naukowych MNiSW z dnia 9.12.2016 roku oraz 

Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12.12.2016 r. (monografie) 
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Tabela 2. Całkowite zestawienie dorobku naukowego wg tytułów czasopism 

Czasopismo Liczba IF
1 Suma punktów 

wg MNiSW
2 

Suma punktów 

wg MNiSW
3
 

Acta Agrobotanica 1 - 14 14 

Acta Scientiarum Polonorum, Agricultura 3 - 12 33 

Agronomy Research 1 - 2 0 

Annales UMCS, sec. E Agricultura 11 - 66 99 

Bioresource Technology 1 4,494 45 45 

Biuletyn IHAR 1 - 4 6 

Ecological Questions 1 - 13 13 

Electronic Journal of Polish Agricultural Universities 

(EJPAU) 
1 - 12 12 

Fragmenta Agronomica 1 - 4 12 

Journal of Elementology 3 0,641 27 45 

Journal of Water and Land Development 2 - 12 28 

Łąkarstwo w Polsce 11 - 51 77 

Medycyna Weterynaryjna 1 0,195 15 15 

Polish Journal of Environmental Studies 2 0,871 25 30 

Polish Journal of Soil Science 1 - 14 14 

Problemy Inżynierii Rolniczej 1 - 7 7 

Rocznik Ochrona Środowiska 1 0,705 15 15 

Teka Komisji Ochrony i Kształtowania Środowiska 
Przyrodniczego – OL PAN 

1 - 6 8 

Wiadomości Zootechniczne 1 - 7 7 

Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie 1 - 5 10 

Zeszyty Naukowe UP we Wrocławiu, Rolnictwo 1 - 4 9 

Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 3 - 12 39 

Monografie naukowe 2 - 45 26 

Rozdziały monografii naukowej (polski i angielski) 8 - 25,5 22,5 

Conference Proceedings of the 24
th

 General Meeting 

of the EGF (Web of Science) 
1 - 10 15 

Conference Proceedings of the European Grassland 

Federation i inne 
8 - - - 

Razem 69 6,906 452,5 601,5 

1
 – sumaryczny Impact Factor (IF) wg bazy Journal Citation Reports (JCR) zgodny z rokiem opublikowania; 

2
 – liczba punktów wg wykazu czasopism naukowych MNiSW zgodnie z rokiem opublikowania; 

3
 – liczba punktów wg aktualnego wykazu czasopism naukowych MNiSW z dnia 9.12.2016 roku oraz 

Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12.12.2016 r. (monografie) 

 

 

 




