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Wstęp  

Do niedawna, w Polsce funkcjonowało przekonanie, o niewielkiej wartości przyrodniczej obszarów związanych 
z wydobyciem i przeróbką rud Zn-Pb. Pogląd ten, został jednak zweryfikowany i okazało się, że tereny te mogą 

mieć wielką wartość przyrodniczą i krajobrazową (Jędrzejczyk-Korycińska i in. 2015). Znaczenie obszarów 

galmanowych w Polsce i na świecie wzrosło, czego dowodem jest ujęcie w wykazie Dyrektywy Siedliskowej 
(Habitatowej) – zbiorowiska niskich muraw galmanowych z klasy Violetea calaminariae jako biotopu rzadkiego 

i ginącego. Jednym z przykładów, jest ponad stuletnia murawa na starej hałdzie w Bolesławiu koło Olkusza, 

której unikatowy charakter oraz obecność wielu gatunków chronionych i rzadkich, został dostrzeżony i obszar 
ten został włączony do sieci Natura 2000. W związku z toksycznością podłoża i znacznym zanieczyszczeniem 

powietrza, w murawie przez długi czas występowała bardzo nielicznie sosna pospolita (Pinus sylvestris) 

(Kowolik i in. 2010). Wraz z polepszeniem jakości powietrza, rozrastające się drzewa pokryły murawę 

w znacznym stopniu. Warunkiem koniecznym, dla zachowania murawy galmanowej – była aktywna ochrona, 
w postaci wycinki drzew i krzewów, którą przeprowadzono zimą 2011 r., a następnie efekty monitorowano – 

w sieci, regularnie rozmieszczonych poletek.  

Cele pracy  
Wykazanie zmian zachodzących w składzie murawy galmanowej poddanej zabiegom ochrony czynnej oraz 

w murawie bez działań ochronnych.  

Wyniki i ich omówienie  

W wyniku przeprowadzonych działań aktywnej ochrony murawy galmanowej, a następnie prowadzonego 
corocznie monitoringu zmian stwierdzono, iż na terenach odsłoniętych, zwiększyła się liczba gatunków w poletkach. 

Znacznie wzrosła liczba poletek z gatunkami murawowymi (Agrostis capillaris, Campanula rotundifolia, 

Dianthus carthusianorum, Linum catharticum, Scabiosa ochroleuca oraz Silene vulgaris). Pojawiły się gatunki 
nowe (Anthoxanthum odoratum, Reseda lutea i Trifolium repens, a także siewki Acer pseudoplatanus, Betula 

pendula, Populus tremula i Frangula alnus). Bardzo dobry efekt dało całkowite odsłonięcie podłoża hałdy, 

gdzie w kolejnym roku pojawiły się pożadane gatunki murawy galmanowej, takie jak: Biscutella laevigata, 
Silene vulgaris, Thymus pulegioides, Gypsophila fastigiata. Na obszarze objętym badaniami, ale bez zabiegów 

ochronnych, liczba gatunków była stała lub zmniejszała się. W strefie przejściowej pomiędzy obszarem 

odsłoniętym, a w pełni zacienionym, następowały zmiany składu i liczby gatunków. 

Wnioski  
W wyniku prowadzonych badań, wykazano szereg zmian jakie zaszły w murawie galmanowej, w wyniku 

aktywnej ochrony (wycinka drzew, a także mechaniczne odsłonięcia podłoża). Skutkiem tych działań jest, 

powiększenie powierzchni o pożądanym składzie gatunkowym murawy galmanowej. 
Jednakże zaobserwowano również, wkraczanie nowych gatunków, których udział należy kontrolować i w razie 

potrzeby regulować, poprzez usuwanie gatunków krzewiastych i drzewiastych. 

Zabiegami o największym znaczeniu są: wycinka drzew i krzewów iglastych, karczowanie drzewiastych 
gatunków liściastych i odsłanianie podłoża. Znaczenie aktywnej ochrony muraw galmanowych ma ogromne 

znaczenie dla zachowania ich bioróżnorodności. 
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Introduction  

Until recently, in Poland there was a conviction of the low value of natural areas associated with the extraction 
and processing of Zn-Pb ores. However, this view was verified and it turned out that these sites may have great 

natural and landscape value (Jędrzejczyk-Korycińska et al. 2015). The importance of calamine areas in Poland, 

and in the world, has increased, as evidenced by the inclusion of communities of Violetea calaminariae as a rare 
and disappearing habitat in the Annex I to Directive 43/92/EEC. One example is grassland on more than a 

century old heap in Bolesław near Olkusz, whose unique character and the presence of many rare and protected 

species, was noticed and the area was included in the Natura 2000 network. Pine (Pinus sylvestris) was 
occurring there very sparsely for a long time, due to the toxicity of the substrate and considerable air pollution 

(Kowolik et al. 2010). Along with the improvement of air quality, pine covered the grassland to a considerable 

extent. A necessary condition for the preservation of calamine grassland was a removal of trees and shrubs (as a 

part of active protection), which was done in the winter of 2011, and then the effects were annully monitored 
until 2016 – in the network of regularly arranged plots. 

Aims of the work  
Demonstration of changes in the composition of calamine grassland subjected to the treatment of the active 
protection. 

Results and discussion 

As a result of the active protection of calamine grassland and subsequent annual monitoring, it was found that in 

the open areas, the number of species increased. The number of plots with grassland species (Agrostis capillaris, 
Campanula rotundifolia, Dianthus carthusianorum, Linum catharticum, Scabiosa ochroleuca and Silene 

vulgaris) has increased significantly. New species had also appeared: Anthoxanthum odoratum, Reseda lutea 

andTrifolium repens, together with seedlings of Acer pseudoplatanus, Betula pendula, Populus tremula and 
Frangula alnus. Creating patches with bare substrate gave very good effects, as the desired grassland species 

such as: Biscutella laevigata, Silene vulgaris, Thymus pulegioides, Gypsophila fastigiata, appeared the 

following year. In a part of study area, without the protective treatments, the number of species was constant or 
decreased. In the transition zone between the open and fully shaded area, there were changes in the composition 

and the number of species. 

Conclusions 

The study showed a number of changes that have occurred in the calamine grassland, as a result of the active 
protection (the removal of trees and the exposure of the substrate). The effect of these activities is to enlarge the 

area with the desired species composition of a calamine grassland. However, new species encroaching has also 

been observed. Their share should be controlled and, when appropriate, regulated by the removal mainly woody 
species. The most important treatments are: cutting coniferous trees, grubbing deciduous trees and shrubs and 

exposing the substrate. The active protection of calamine grasslands is of great importance for the preservation 

of their biodiversity. 
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