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Monitoring siedlisk przyrodniczych

Przedmowa

W celu prowadzenia skutecznej ochrony przyrody niezb dne jest posiadanie informacji o jej 
stanie, kierunkach i dynamice zmian. Planowanie efektywnych dzia a  ochronnych, a zw aszcza 
wskazywanie konkretnych zabiegów ochrony czynnej wymaga oceny i monitoringu stanu za-
chowania rodowiska przyrodniczego oraz jego czynników. Potrzeba prowadzenia monitoringu 
przyrody jest uznana zarówno na wiecie � w konwencji o ró norodno ci biologicznej, Europie 
� w tzw. Dyrektywie Siedliskowej Unii Europejskiej, jak i kraju � w ustawie o ochronie przyrody. 

Unia Europejska przyj a na siebie obowi zek ochrony europejskiego dziedzictwa przyrodni-
czego, a wi c tak e, zgodnie z Dyrektyw  Siedliskow , prowadzenia monitoringu stanu ochrony 
gatunków ro lin i zwierz t oraz siedlisk przyrodniczych. Ich stan ochrony obejmuj cy stan za-
chowania i perspektywy ochrony oceniany jest na poziomie kontynentu dla ka dego regionu 
biogeograficznego na podstawie danych przesy anych cyklicznie co 6 lat przez wszystkie kraje 
cz onkowskie. Dane te wchodz  w sk ad 26 europejskich wska ników zatrzymania utraty ró no-
rodno ci biologicznej � Streamling European 2010 Biodiversity Indicators (SEBI 2010).

W Polsce, w celu dostosowania si  do powy szych wymaga  Dyrektywy, G ówny Inspektorat 
Ochrony rodowiska odpowiedzialny za Pa stwowy Monitoring rodowiska, zleci , w latach 
2006�2008, Instytutowi Ochrony Przyrody PAN wykonanie, przy udziale specjalistów z ca ego 
kraju, ogólnopolskiego monitoringu pierwszej grupy gatunków i siedlisk przyrodniczych wraz 
z opracowaniem i przetestowaniem takiej metodyki, która pozwala na uzyskanie po danych 
informacji. 

Charakterystyczn , cenn  cech  opracowanej metodyki jest to, e ju  pierwsze badania moni-
toringowe daj  obraz sytuacji poprzez ocen  stanu ochrony na stanowisku badawczym. Nale y 
równie  podkre li , e jest to pierwsza propozycja zestandaryzowanego monitoringu i b dzie 
ona podlega a weryfikacji w przysz o ci w miar  nabierania do wiadcze , poszerzania kr gu 
wykonawców i w wietle nowych danych. Opracowane w wyniku powy szych prac przewod-
niki metodyczne maj  zapewni  zastosowanie jednolitej metodyki przez ró nych wykonawców 
w ca ym kraju, tak aby wyniki by y spójne i porównywalne, zarówno z poziomu stanowiska ba-
dawczego, obszaru, jak i regionu biogeograficznego. 

Oddajemy do Pa stwa r k przewodnik metodyczny do monitoringu 20 typów siedlisk przyrod-
niczych, b d cy prac  zbiorow  22 specjalistów z ca ej Polski. Wymienione s  w nim równie  
inne siedliska o zbli onej charakterystyce ekologicznej, dla których mo na zastosowa  podobne 
metodyki. Metodyka monitoringu kolejnych gatunków, oparta o g ówny schemat wypracowany 
w latach 2006�2008, opisany w cz ci pierwszej ogólnej przewodnika, b dzie opublikowana 
w nast pnych tomach. 

6
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Przewodnik przeznaczony jest dla osób zaanga owanych w ochron  przyrody, a przede wszyst-
kim w prace monitoringowe na obszarach Natura 2000 oraz innych obszarach cennych przyrod-
niczo, zw aszcza pracowników parków narodowych, regionalnych dyrekcji ochrony rodowiska, 
Lasów Pa stwowych, cz onków przyrodniczych organizacji pozarz dowych, wyk adowców i stu-
dentów wy szych uczelni oraz innych zainteresowanych.

Zgodnie z ustaw  o ochronie przyrody w planach ochrony i zadaniach ochronnych obszarów 
Natura 2000 nale y okre li  sposoby oraz dzia ania w zakresie monitorowania stanu ochrony 
przedmiotów ochrony, w tym siedlisk przyrodniczych. 

Mamy nadziej , e przewodnik b dzie u ytecznym narz dziem nie tylko ogólnokrajowego mo-
nitoringu, ale oka e si  pomocny w zaplanowaniu i realizacji monitoringu siedlisk przyrodni-
czych, w tym ocenie ich stanu ochrony, a w konsekwencji zaprojektowaniu w a ciwych zabiegów 
ochronnych, zw aszcza na obszarach Natura 2000, i przyczyni si  do spójno ci otrzymywanych 
danych o stanie gatunków w ró nych miejscach kraju. 

Andrzej Jagusiewicz
G ówny Inspektor Ochrony rodowiska
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Wst p

Definicja i podstawy prawne monitoringu
Monitoring przyrodniczy to regularne obserwacje i pomiary wybranych sk adników przy-
rody ywej (gatunków, ekosystemów), prowadzone w celu pozyskania informacji o zmia-
nach zachodz cych w nich w okre lonym czasie, a tak e gromadzenie i aktualizowanie 
informacji o stanie innych wa nych elementów przyrody oraz o kierunku i tempie ich prze-

mian. Zbierane dane powinny umo liwi  przeciwdzia anie obserwowanym negatywnym 
zmianom, a wi c podejmowanie okre lonych dzia a  ochronnych, a tak e przewidywanie 
reakcji badanych elementów przyrody na dalsze zmiany rodowiska.

Obowi zek prowadzenia monitoringu nak ada ustawa z dnia 16 kwietnia 2004  r. 
o ochronie przyrody (DzU 2004, nr 92, poz. 880). Zgodnie z art. 112 ust. 1 W ramach 

pa stwowego monitoringu rodowiska prowadzi si  monitoring przyrodniczy ró norodno-
ci biologicznej i krajobrazowej. Jego zakres okre lono w ust. 2: Monitoring przyrodniczy 

polega na obserwacji i ocenie stanu oraz zachodz cych zmian w sk adnikach ró norodno-
ci biologicznej i krajobrazowej na wybranych obszarach, a tak e na ocenie skuteczno ci 

stosowanych metod ochrony przyrody, w tym na obserwacji siedlisk przyrodniczych oraz 

gatunków ro lin i zwierz t, dla których ochrony zosta  wyznaczony obszar Natura 2000. 
Zgodnie z art. 23 i 24 ustawy z dnia 20 lipca 1990  r. o Inspekcji Ochrony rodowiska (DzU 
2007, nr 44, poz. 287 z pó n. zm.) za Pa stwowy Monitoring rodowiska odpowiedzialny 
jest G ówny Inspektor Ochrony rodowiska.

Obowi zek prowadzenia monitoringu przyrodniczego wynika z prawodawstwa Unii 

Europejskiej i mi dzynarodowych konwencji, w tym Dyrektywy Siedliskowej (Dyrektywa 
Rady nr 92/43 z 1992  r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny 
i flory), która okre la prawne ramy tworzenia Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000, 
g ównego narz dzia utrzymania ró norodno ci biologicznej na terytorium UE. Art. 11 Dy-
rektywy Siedliskowej stanowi, e: Pa stwa cz onkowskie b d  nadzorowa  stan zacho-

wania siedlisk przyrodniczych i gatunków o znaczeniu dla Wspólnoty ze szczególnym 
uwzgl dnieniem typów siedlisk i gatunków o znaczeniu priorytetowym. Natomiast zgodnie 
z Art. 17 Dyrektywy: Co 6 lat [�] pa stwa cz onkowskie b d  sporz dza  raport z wdra-
ania dzia a , podejmowanych w oparciu o Dyrektyw . Raport ten b dzie obejmowa  

w szczególno ci informacj  dotycz c  podejmowanych zabiegów ochronnych [�] oraz 

ocen  ich wp ywu na stan zachowania typów siedlisk przyrodniczych z za . I i gatunków 
z za . II, a tak e wyniki nadzoru, o którym mowa w art. 11. Raport, w formie ustalonej przez 
komitet, zostanie przekazany Komisji i udost pniony spo ecze stwu.
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Monitoring siedlisk przyrodniczych

Zakres monitoringu przyrodniczego

Z uwagi na zobowi zania mi dzynarodowe (prawo UE) prowadzony monitoring powinien 
przede wszystkim pozwoli  na ocen  stanu zachowania siedlisk przyrodniczych i gatun-
ków o znaczeniu wspólnotowym i pomóc w ocenie efektywno ci dzia a  podejmowanych 
dla ich ochrony. W zwi zku z tym monitoringowi powinny podlega  wszystkie wyst puj -
ce w Polsce typy siedlisk przyrodniczych wymienione w za czniku I Dyrektywy Siedlisko-
wej (81 typów) oraz gatunki wymienione w za cznikach II, IV i V DS, w tym 142 gatunki 
zwierz t i 54 gatunki ro lin (i dodatkowo takie ca e rodzaje ro lin, jak: wid aki, torfowce 
i chrobotki). Szczególnie wa ny jest monitoring siedlisk przyrodniczych i gatunków o sta-
tusie priorytetowym, a tak e siedlisk przyrodniczych i gatunków o rozpoznanym niew a ci-
wym stanie zachowania.

Z punktu widzenia potrzeb polskiej ochrony przyrody zakres monitoringu powinien 
by  jednak szerszy i obejmowa  tak e siedliska i gatunki spoza za czników DS, które 
s  w Polsce zagro one, z siedlisk dotyczy to np. olsów czy zespo ów chwastów polnych, 
z gatunków � taksonów umieszczonych w polskich czerwonych ksi gach z kategoriami 
CR i EN, gatunków rzadkich (w tym endemicznych), spoza powy szych kategorii i innych 
gatunków o znaczeniu gospodarczym (pozyskiwane ze stanu dzikiego, inwazyjne).

Aktualne opracowanie przedstawia zalecan  metodyk  bada  monitoringowych dla 
wybranych typów siedlisk przyrodniczych, które zosta y obj te wst pnym monitoringiem 
przyrodniczym, realizowanym w latach 2006�2008 przez Instytut Ochrony Przyrody PAN 
w Krakowie na zlecenie G ównego Inspektoratu Ochrony rodowiska. W tym pilota owym 
projekcie wybrano 20 spo ród 81 typów siedlisk przyrodniczych z za cznika I Dyrekty-
wy Siedliskowej wyst puj cych w Polsce. Wybrano przede wszystkim wszystkie 17 typów 
siedlisk przyrodniczych, okre lonych w Dyrektywie Siedliskowej jako priorytetowe, czyli 
takie, za których ochron  pa stwa UE ponosz  szczególn  odpowiedzialno . 

Ponadto badaniami obj to 3 typy siedlisk przyrodniczych, dodane w roku 2004 do 
za cznika I Dyrektywy Siedliskowej na wniosek Polski. S  to: jod owy bór wi tokrzyski 
(kod 91P0), górskie reliktowe laski sosnowe (91Q0) oraz ródl dowy bór chrobotkowy 
(91T0).

Monitoring siedlisk przyrodniczych b dzie prowadzony w regularnie w kolejnych la-
tach i w ramach dalszych prac planuje si  opracowanie metodyki monitoringu pozosta ych 
siedlisk przyrodniczych, a w pó niejszym czasie regularne powtarzanie bada , m.in. na 
stanowiskach wyznaczonych w latach 2006�2008. Umo liwi to stworzenie komplekso-
wego systemu oceny stanu ochrony wszystkich siedlisk przyrodniczych wyst puj cych 
w Polsce, a tak e obserwowanie zachodz cych zmian i � co najwa niejsze � formu owa-
nie wskaza  do optymalizacji obecnych dzia a  ochronnych lub proponowanie inicjacji 
nowych dzia a . 

Prace te powinny równie  umo liwi  optymaln  alokacj  ograniczonych rodków fi-
nansowych przeznaczonych na ochron  siedlisk przyrodniczych w Polsce.

W kolejnych tomach tej serii wydawniczej, na podstawie wyników dalszych bada  mo-
nitoringowych, b d  prezentowane opracowania metodyczne odnosz ce si  do kolejnych 
typów siedlisk przyrodniczych.
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Za o enia i organizacja monitoringu

Za o enia ogólne

Za o enia wdra anego systemu monitoringu s  nast puj ce:
Dostosowanie zakresu oraz zapisu informacji gromadzonej w ramach monitoringu do 
potrzeb sprawozdawczo ci wymaganej przez Dyrektyw  Siedliskow  (zbieranie da-
nych pozwalaj cych na ocen  przyj tych parametrów stanu zachowania siedlisk przy-
rodniczych i gatunków na poziomie regionów biogeograficznych).
Opracowanie i zastosowanie jednolitej metodyki bada  dla poszczególnych typów 
siedlisk i gatunków.
Zastosowanie wspólnego standardu zapisu danych i gromadzenie ich w jednej bazie 
danych
Powi zanie monitoringu stanu zachowania siedlisk przyrodniczych i gatunków na po-
ziomie kraju z monitoringiem na obszarach Natura 2000*, gdzie obowi zek prowadze-
nia monitoringu wynika z prawa krajowego.
W czenie w system niezale nie prowadzonych bada  monitoringowych siedlisk i ga-
tunków

czenie monitoringu siedlisk i gatunków z innymi rodzajami monitoringu (np. monitorin-
gu prowadzonego w ramach Dyrektywy Wodnej, Monitoringu Lasów Pa stwowych itp.)

czenie w miar  mo liwo ci monitoringu ró nych podmiotów ochrony (jednoczesny 
monitoring 2 lub wi cej gatunków lub gatunków i typów siedlisk)

* Zgodnie z wymaganiami Dyrektywy Siedliskowej monitoringiem powinny by  obj te wybrane 
miejsca wyst powania siedlisk przyrodniczych i gatunków zarówno w obr bie obszarów Natura 2000, 
jak i poza nimi, przy czym wybrane stanowiska powinny stanowi  reprezentatywn  (co do liczby i lo-
kalizacji) cz  krajowych zasobów typu siedliska przyrodniczego lub gatunku. Dyrektywa nie wyma-
ga monitoringu na wszystkich obszarach Natura 2000. Natomiast zgodnie z krajow  ustaw  o ochronie 
przyrody we wszystkich obszarach Natura 2000 powinien by  prowadzony monitoring siedlisk i ga-
tunków b d cych przedmiotem ochrony na tych obszarach. W rezultacie monitoring siedlisk z za . 
I DS i gatunków z za . II DS na poziomie kraju b dzie oparty g ównie na ich monitoringu w obszarach 
Natura 2000, z uzupe nieniem w przypadku szerzej rozmieszczonych siedlisk i gatunków o badania 
na stanowiskach niechronionych w sieci.

Nale y podkre li , e jedynym wspólnym (ogólnoeuropejskim) formalnym za o eniem 
metodycznym co do monitoringu sieci Natura 2000 jest metodyka prowadzenia monito-
ringu siedlisk przyrodniczych z za cznika I Dyrektywy Siedliskowej na poziomie regionu 
biogeograficznego. W toku prac nad organizacj  monitoringu tych siedlisk w Polsce za-
adaptowano i rozwini to t  ogóln  metodyk  do poziomu obszarów Natura 2000 i po-
szczególnych stanowisk. Na ka dym poziomie: regionu biogeograficznego, obszaru Natura 
2000 i stanowiska, przyj to ten sam sposób oceny stanu populacji i siedliska gatunku (3 pa-
rametry opisane w dalszej cz ci wst pu), a tak e standardowy 3-stopniowy sposób oceny 
ka dego z parametrów. Szczegó owe za o enia koordynacji prac i organizacji przep ywu 
danych s  specyficzne dla ka dego z krajów UE. Równie  szczegó owe za o enia co do 
organizacji i sposobu prowadzenia bada  terenowych zosta y opracowane dla naszego 
kraju. Jak dotychczas jedyn  wspóln  dla wszystkich krajów UE baz  danych zawieraj c  
informacje o monitoringu sieci Natura 2000 s  wi c raporty dotycz ce stanu siedlisk przy-

Wst p
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rodniczych na poziomie regionu biogeograficznym, do których opracowywania jest ka dy 
z krajów UE zobowi zany co 6 lat (pierwsze takie raporty powsta y w roku 2007). Sposób 
gromadzenia i zarz dzania szczegó owymi danymi o tych siedliskach przyrodniczych zo-
sta  opracowany w latach 2006�2008 przez Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie.

Monitoring siedlisk przyrodniczych oraz gatunków ro lin i zwierz t jest zorganizowany 
hierarchicznie na 3 poziomach: instytucja koordynuj ca (jedna na poziomie kraju), koor-
dynatorzy krajowi (eksperci wdro eni do bada  poszczególnych typów siedlisk i gatun-
ków) oraz eksperci lokalni (zarówno specjali ci biolodzy, jak i s u by ochrony przyrody, 
pracownicy LP, organizacje pozarz dowe, studenci kierunków przyrodniczych).

Ryc. 1. Schemat organizacyjny monitoringu

Instytucja zlecaj ca Instytucja finansuj ca

G ówny Inspektorat 
Ochrony rodowiska

Instytucja koordynuj ca

Zespó  ds. Monitoringu:

Kierownik projektu

Koordynator 
ds. siedlisk przyrodniczych

Koordynator 
ds. gatunków ro lin

Koordynator 
ds. gatunków zwierz t

Koordynatorzy krajowi 
ds. siedlisk przyrodniczych

Koordynatorzy krajowi 
ds. gatunków ro lin Koordynatorzy krajowi ds. gatunków zwierz t

Eksperci lokalni 
ds. siedlisk przyrodniczych

Eksperci lokalni ds. 
gatunków ro lin Eksperci lokalni ds. gatunków zwierz t

Opis procedury monitoringu siedliska przyrodniczego

Monitoring ka dego z siedlisk przyrodniczych jest prowadzony na tzw. stanowiskach mo-
nitoringowych, stanowi cych atwy do wyodr bnienia w terenie, wskazany na mapie to-
pograficznej ci g y fragment przestrzeni przyrodniczej. Powierzchnia takiego stanowiska 
mo e wynosi  od kilku arów do kilkunastu hektarów, w zale no ci od struktury przestrzen-
nej badanego siedliska przyrodniczego. Na stanowiskach monitoringowych stan siedliska 
przyrodniczego jest okre lany na podstawie trzech tzw. parametrów stanu siedliska przy-
rodniczego: powierzchnia siedliska, jego struktura i funkcja oraz perspektywy ochrony. 
Nazwy te zosta y zapo yczone z formularzy przygotowanych przez Komisj  Europejsk  do 
raportów ze stanu zachowania siedlisk i gatunków w regionach biogeograficznych w po-
szczególnych pa stwach. 

Ogólnie mo na stwierdzi , e parametr �stan siedliska� opisuje w sposób syntetyczny 
grup  cech siedliska przyrodniczego, a tak e czynników na nie oddzia uj cych. Sposób 
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oceny parametrów: �powierzchnia siedliska� oraz �perspektywy ochrony� jest taki sam dla 
wszystkich siedlisk przyrodniczych, natomiast trzeci parametr �specyficzna struktura i funk-
cje� opisuje przede wszystkim te cechy, które wyró niaj  dane siedlisko przyrodnicze i sta-
nowi  o jego wyj tkowym charakterze. W zwi zku z tym w czasie projektu realizowanego 
w Polsce przyj to, e koordynatorzy poszczególnych siedlisk przyrodniczych wska  naj-
istotniejsze cechy badanych siedlisk lub zjawiska wp ywaj ce na kluczowe dla zachowa-
nia danego siedliska procesy ekologiczne. Takie cechy lub zjawiska nazwano wska nikami 
specyficznej struktury i funkcji siedliska przyrodniczego (nazywane tak e w poni szym 
opracowaniu wska nikami stanu siedliska). Poza du  warto ci  indykacyjn  i obiektyw-
no ci  takie wska niki powinny charakteryzowa  si  przede wszystkim prostot  i atwo ci  
zastosowania w praktyce bada  terenowych, przy za o eniu jak najni szej kosztoch onno-
ci. Ponadto sposób okre lania warto ci takich wska ników powinien uwzgl dnia  ograni-

czony dost p przysz ych wykonawców do specjalistycznego sprz tu i o ile to tylko mo li-
we � opiera  si  na prostych, sprawdzonych metodach badawczych.

Wybór wska ników jest oparty przede wszystkim na znajomo ci uwarunkowa  wyst -
powania i dynamiki siedlisk przyrodniczych. Wybierane do bada  by y takie cechy struktu-
ry i funkcji siedliska przyrodniczego, które s  wra liwe na oddzia ywanie ró nych natural-
nych i antropogenicznych czynników.

W ramach bada  monitoringowych zbierane s  tak e dodatkowe informacje, dotycz ce 
np. aktualnych i przysz ych oddzia ywa  na siedlisko przyrodnicze, statusu ochrony, pro-
wadzonych dzia a  ochronnych i ich skuteczno ci.

Stanowiska monitoringowe lokalizowane s  na ogó  na istniej cych obszarach Natura 
2000 � wówczas ka dy ze wska ników specyficznej struktury i funkcji siedliska, a tak-
e ka dy z parametrów ocenia si  nie tylko dla poszczególnych stanowisk, ale tak e na 

poziomie ca ego obszaru Natura 2000. Niezale nie od tego stanowiska monitoringowe 
lokalizowane s  równie  poza obszarami Natura 2000, poniewa  pó niejsza ocena stanu 
siedliska przyrodniczego odnosi si  do ca o ci zasobów danego siedliska przyrodniczego 
w regionie, a nie tylko to tej ich cz ci, która jest chroniona w ramach sieci Natura 2000.

Zakres zbieranych informacji i zapis wyników monitoringu s  takie same dla wszystkich 
siedlisk przyrodniczych. Ró nice dotycz  liczby i rodzaju badanych wska ników. Warto ci 
wska ników waloryzowane s  w trzystopniowej skali: FV � w a ciwy, U1 � niezadowalaj -
cy, U2 � z y. Na ich podstawie wyprowadzane s  oceny stanu zachowania odpowiednich 
parametrów w takiej samej skali FV � U1 � U2. W po czeniu z ocen  perspektyw ochro-
ny siedliska przyrodniczego na stanowisku pozwala to oceni  ogólny stan jego ochrony 
na danym stanowisku. Taka skala ocen jest wzorowana na skali przyj tej przez Komisj  
Europejsk  na potrzeby raportów ze stanu ochrony siedlisk i gatunków w regionach bio-
geograficznych. Zastosowanie jej dla oceny parametrów stanu ochrony na poziomie stano-
wisk u atwia wykorzystanie wyników monitoringu krajowego na potrzeby opracowywania 
raportów do Komisji Europejskiej (poziom regionu biogeograficznego w kraju).

Badania monitoringowe powinny by  prowadzone na stanowiskach na terenie ca ej 
Polski, zarówno w centrum zasi gu, jak i na jego skraju, ze szczególnym uwzgl dnieniem 
projektowanych specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000. Badane b d  po-
wierzchnie z dobrze i s abo zachowanymi, jak i zagro onymi oraz niezagro onymi siedli-
skami przyrodniczymi.

Wst p
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Odpowiedzialno  za rozmieszczenie powierzchni badawczych spoczywa na Instytucji 
Koordynuj cej odpowiedzialnej merytorycznie za zakres bada  prowadzonych w danym 
roku. Rozmieszczenie stanowisk badawczych powinno uwzgl dnia  dotychczas prowa-
dzone badania i powinno prowadzi  do jak najlepszej reprezentatywno ci gromadzonych 
danych.

W celu przyst pienia do monitoringu siedliska przyrodniczego w obszarach Natura 
2000 wyznaczonych dla ich ochrony lub poza nimi nale y dokona  przegl du ca ego tere-
nu i na tej podstawie dokona  szacunkowego okre lenia zasobów i zró nicowania ekolo-
gicznego siedliska w obszarze. Ten wst pny etap prac monitoringowych jest bardzo istotny 
dla prawid owego rozmieszczenia powierzchni badawczych oraz dla w a ciwego formu o-
wania ogólnych wniosków opisuj cych lokaln  zmienno  badanego siedliska przyrodni-
czego, a tak e zró nicowania jego stanu ochrony. W zwi zku z tym ekspert lokalny powi-
nien wykazywa  si  dobr  znajomo ci  lokalnych uwarunkowa  przyrodniczych. Trudno 
okre li  szczegó owe zasady takiego wst pnego rekonesansu terenowego � jest to bowiem 
uwarunkowane zarówno specyfik  danego siedliska przyrodniczego, jak i wielko ci  oraz 
zró nicowaniem badanego obszaru. Niew tpliwie po wykonaniu kwerendy bibliograficz-
nej i zidentyfikowaniu wszystkich dost pnych róde  informacji nale y z odpowiednim wy-
przedzeniem i we w a ciwej cz ci sezonu wegetacyjnego zaplanowa  mo liwie dok adn  
wizj  terenow  i wst pnie porówna  kluczowe cechy badanych stanowisk.

Nast pnie na tej podstawie nale y wybra  kilka ( rednio 3�4) stanowisk na badanym 
obszarze, zró nicowanych pod wzgl dem wykszta cenia i zachowania, gdzie prowadzi  
si  b dzie obserwacje szczegó owe. Polegaj  one na wyznaczeniu na ka dym stanowisku 
transektu o d ugo ci 200 m i szeroko ci 10 m (czyli o powierzchni 20 a). Jego pocz tek, 
rodek i koniec stanowi  miejsca, gdzie wykonywane s  zdj cia fitosocjologiczne. Zdj cia 

fitosocjologiczne (czyli standardowe opisy ro linno ci stosowane w fitosocjologii) umo -
liwiaj  pog bion  analiz  sk adu gatunkowego ro linno ci na badanych powierzchniach 
i u atwiaj  pó niejsze porównania florystyczne pomi dzy stanowiskami w ca ym kraju. Do-
k adna analiza zdj  fitosocjologicznych pozwala równie  wyja ni  w tpliwo ci co do pra-
wid owej identyfikacji badanego siedliska przyrodniczego. Ponadto na powierzchni ca ego 
transektu (czyli równie  pomi dzy miejscami wykonania zdj  fitosocjologicznych) ocenia 
si  wska niki stanu siedliska (zwykle jest ich 5�10). Dobrane s  one dla ka dego siedliska 
osobno, wed ug klucza pozwalaj cego na jak najlepszy opis stanu siedliska, uwzgl dniaj c 
jego wra liwe cechy, a wi c np. brak odporno ci na wysychanie, wzrost zacienienia itp. 

Analiza ocen poszczególnych wska ników pozwala na okre lenie oceny parametru 
�specyficzna struktura i funkcje� siedliska. W przypadku siedlisk ma opowierzchniowych, 
tworz cych mozaik  z innymi siedliskami, gdy nie jest mo liwe wyznaczenie transektu 
o za o onych wymiarach w jednym p acie, nale y wybra  kilka roz cznych p atów siedli-
ska i okre li  ich sumaryczn  powierzchni . Optymalnym rozwi zaniem (cho  nie zawsze 
jest to mo liwe) by oby, aby by a ona równa powierzchni transektu.

Aktualny stan ochrony (�kondycja�) siedliska oceniana jest na podstawie 3 parametrów. 
S  to:  

powierzchnia siedliska w obszarze
specyficzna struktura i funkcje
perspektywy ochrony siedliska
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Parametr �powierzchnia siedliska w obszarze� jest warto ci  liczbow , podawan  
najcz ciej w arach lub hektarach. Mo e by  okre lana jako warto  szacunkowa lub na 
podstawie istniej cych map fitosocjologicznych, le nych lub innych materia ów kartogra-
ficznych. Istotne jest, aby w obr bie obszaru okre li  w miar  precyzyjnie rz d wielko ci 
powierzchni siedliska, gdy  jest to cecha, która stanowi o wype nieniu jednego z wymo-
gów Dyrektywy Siedliskowej w kwestii utrzymania w a ciwego stanu jego ochrony. Na 
ocen  parametru wp ywaj  przede wszystkim dane o zmianach powierzchni zajmowanej 
przez siedlisko przyrodnicze, a tak e informacje o strukturze przestrzennej (fragmentacji) 
i stopniu izolacji badanych p atów ro linno ci.

Parametr �specyficzna struktura i funkcje� s u y do okre lenia typowo ci wykszta cenia 
siedliska i zgodno ci z w a ciwym sk adem gatunkowym, jak równie  innych elementów, 
wp ywaj cych po rednio na jego struktur  i funkcj . Do precyzyjnego okre lenia tego pa-
rametru s u y szereg wska ników, indywidualnie dobranych dla ka dego typu siedliska 
przyrodniczego. Co oczywiste, wiele z nich jest jednakowych dla ró nych typów siedlisk, 
zw aszcza tych o podobnym charakterze lub takich, które wykszta caj  si  przy podobnych 
warunkach klimatycznych, glebowych itp. Wytypowano cznie kilkadziesi t wska ników 
stanu zachowania. Zakres i sposób ich pomiaru jest okre lony w tabelach przy opisie po-
szczególnych siedlisk.

Parametr �perspektywy ochrony siedliska� to analiza zachodz cych w siedlisku i jego 
otoczeniu zmian, mog cych wp ywa  na utrzymanie w a ciwego stanu jego ochrony. Eks-
pert uzupe nia obserwacje przeprowadzone w terenie o wnioskowanie na temat zachodz -
cych procesów naturalnych i wykonywanych dzia a  ludzkich (ochronnych lub niszcz -
cych), ew. istniej ce plany zagospodarowania, inwestycyjne lub wdro enia ochrony i na tej 
podstawie ocenia, jak w daj cej si  przewidzie  przysz o ci mo e rysowa  si  przysz o  
danego siedliska.

�Ocena ogólna� to ocena ko cowa stanu ochrony siedliska przyrodniczego. Jest ona 
wypadkow  ocen wszystkich trzech opisanych powy ej parametrów.

Formularze do obserwacji terenowych

Utrzymanie standardu zapisu zbieranych danych zapewniaj  karty obserwacji typu siedli-
ska przyrodniczego na stanowisku. Sk adaj  si  one z kilku cz ci: Karta obserwacji sie-
dliska dla stanowiska, Stan zachowania siedliska na stanowisku, Aktualne oddzia ywania, 
Zagro enia (przysz e, przewidywalne oddzia ywania negatywne), Inne informacje.

Poni ej zamieszczono wzór karty obserwacji siedliska na stanowisku z opisem po-
szczególnych pól.

Pierwsza cz  karty, b d ca �wizytówk � stanowiska, obejmuje informacje pozwala-
j ce na jego identyfikacj , informacje opisuj ce jego po o enie i krótk  charakterystyk , 
informacje dotycz ce wcze niejszych obserwacji typu siedliska na tym stanowisku, a tak e 
techniczne dane, jak czas wykonania obserwacji, nazwisko obserwatora itp. Formularz kart 
obserwacji jest taki sam dla wszystkich monitorowanych siedlisk przyrodniczych.

Wst p
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Karta obserwacji siedliska przyrodniczego na stanowisku

Kod i nazwa 
siedliska przyrodniczego

Kod siedliska wg za cznika I Dyrektywy Siedliskowej; nazwa na 
podstawie poradników ochrony siedlisk (Herbich 2004)

Kod obszaru Wype nia instytucja koordynuj ca

Nazwa obszaru Nazwa monitorowanego obszaru � wype nia si  tylko dla obszaru 
Natura 2000

Kod stanowiska Wype nia instytucja koordynuj ca

Nazwa stanowiska Nazwa monitorowanego stanowiska

Obszary chronione, na któ-
rych znajduje si  stanowisko 

Rezerwaty przyrody, parki narodowe i krajobrazowe, u ytki ekolo-
giczne, stanowiska dokumentacyjne itd.

Wspó rz dne geograficzne Wpisa  wspó rz dne geograficzne pocz tku, rodka i ko ca 
transektu

Wysoko  n.p.m. Wysoko  minimalna i maksymalna

Opis siedliska przyrodniczego 
na stanowisku 

Syntetyczne informacje o rozmieszczeniu, zró nicowaniu, oraz 
topografii, rze bie terenu

Zbiorowiska ro linne Wymieni  wszystkie zbiorowiska charakteryzuj ce siedlisko przy-
rodnicze na tym stanowisku

Powierzchnia 
p atów siedliska

Powierzchnia czna p atu/p atów siedliska, w którym zlokalizo-
wany jest transekt (w hektarach)

Wymiary transektu

Standardowo: 10x200 m.
Wyj tkowo, je li wynika to z punktowego, nieci g ego roz-
mieszczenia siedliska to transekt mo na zast pi  powierzchni  
prostok tn  dowolnych wymiarów (wówczas poda ) równ     
arom (0,2 ha) 

Obserwator Imi  i nazwisko eksperta lokalnego odpowiedzialnego 
za to stanowisko

Daty obserwacji Daty wszystkich obserwacji

Data wype nienia Data wype nienia formularza przez eksperta 

Data wpisania Data wpisania do bazy danych � wype nia instytucja koordynuj ca

Data zatwierdzenia Data zatwierdzenia przez osob  upowa nion  � wype nia instytu-
cja koordynuj ca

G ówna cz  formularza s u y do zapisu wyników bada , czyli warto ci (podanych 
liczbowo lub opisowo) badanych wska ników stanu siedliska oraz ocen tych wska ników, 
a nast pnie ocen poszczególnych parametrów i oceny ogólnej stanu zachowania siedliska 
na stanowisku. Dla poszczególnych siedlisk ta cz  karty ró ni si  tylko list  wska ników. 
Przyk adowe wype nione formularze �stanu ochrony siedliska przyrodniczego na stanowi-
sku� zosta y zamieszczone w cz ci szczegó owej, przy ka dym omawianym siedlisku.
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Stan ochrony siedliska przyrodniczego na stanowisku

Parametry i wska niki Warto  parametru/wska nika Ocena wska nika

Powierzchnia siedliska
Dane o powierzchni badanego siedliska, 
zmianach powierzchni oraz informacje 
o stopniu fragmentacji i izolacji

FV/U1/U2

Specyficzna struktura i funkcje FV/U1/U2

Wska nik 1 Opis lub warto ci liczbowe � w zale no ci 
od specyfiki danego wska nika

FV/U1/U2/XX

Wska nik 2 Opis lub warto ci liczbowe � w zale no ci 
od specyfiki danego wska nika FV/U1/U2/XX

Wska nik � Opis lub warto ci liczbowe � w zale no ci 
od specyfiki danego wska nika FV/U1/U2/XX

Perspektywy ochrony Opis perspektyw ochrony FV/U1/U2

Ocena ogólna
Nale y równie  poda  udzia  
procentowy powierzchni siedli-
ska o ró nym stanie zachowania 
na ca ym stanowisku (w stosunku 
do ca kowitej powierzchni siedli-
ska na stanowisku)

FV x%

FV/U1/U2U1 x%

U2 x%

Ponadto dla wi kszo ci badanych siedlisk przyrodniczych wype nia si  tak e uprosz-
czone formularze zdj  fitosocjologicznych (jak w tabeli poni ej).

Zdj cie fitosocjologiczne I

Wspó rz dne 
geograficzne rodka 
Wysoko  w m n.p.m
Powierzchnia zdj cia
Nachylenie
Ekspozycja
Zwarcie warstw a, b, c, d
Wysoko  warstw a, b, c, d
Jednostka fitosocjologiczna

Gatunki: uk ad alfabetyczny, skala Braun-Blanqueta: r, +, 1, 2, 3, 4, 
5; (poda  tylko ilo ciowo )

Wspó rz dne geograficzne:
N � stopnie, minuty, sekundy
E � stopnie, minuty, sekundy
Np.
N 51o 22� 59.97��
E 19o 23� 01.66��

Powierzchnia zdj cia: 5x5 m, ewentualnie w przypadku mniejszych 
p atów jest równa powierzchni p atu

Gatunki: W niektórych przypadkach wystarczy oznaczenie gatunku 
sensu lato lub nawet tylko rodzaju, w zale no ci od mo liwo ci 
oznaczenia taksonu w terenie, jedynie w przypadku taksonów 
o du ej warto ci przyrodniczej, gatunków charakterystycznych itp. 
nale y podawa  np. podgatunek lub odmian .
Podajemy przede wszystkim gatunki ro lin naczyniowych, podanie 
mszaków, porostów, w trobowców jest fakultatywne, chyba e s  to 
gatunki istotne dla danego siedliska, np. mszaki na ródliskach, lub 
gatunki chrobotków w borach chrobotkowych.

Wa ne: Nie ma konieczno ci wybierania p atu typowo wykszta co-
nego dla poszczególnych syntaksonów! Poniewa  badamy zmiany, 
mog  to by  równie  p aty przej ciowe, zaburzone itp. Zdj cie 
wykonujemy dok adnie na pocz tku, w rodku i na ko cu transektu. 
W przypadku, je li rodkiem transektu biegnie np. cie ka

Wst p
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(b dzie tak przyk adowo w zaro lach kosodrzewiny), nale y zlo-
kalizowa  zdj cie w najbli szym mo liwym miejscu po lewej lub 
prawej (odnotowa  przy wspó rz dnych � na lewo lub na prawo od 
transektu) stronie od punktu wyznaczaj cego transekt.

Formalnie rzecz bior c, przy takim sposobie lokalizacji badanego 
p atu ro linno ci i uproszczonej metodyce (np. braku opisu gleb, 
pod o a, pH), nale a oby w tym przypadku raczej mówi  o spisie 
gatunków ro lin z wykorzystaniem klasycznej metodyki fitosocjo-
logicznej do oceny ilo ciowo ci gatunków. Jednak aby nie kom-
plikowa  opisu metodyki, w ca ym opracowaniu odnosimy si  do 
pospolitego w ród botaników terminu �zdj cie fitosocjologiczne�.

Zdj cie fitosocjologiczne II � jak wy ej

Zdj cie fitosocjologiczne III � jak wy ej

Kolejna cz  formularza pozwala na zapis zidentyfikowanych aktualnych oddzia y-
wa  na siedlisko przyrodnicze na stanowisku oraz przewidywanych zagro e . Do ujedno-
licenia zapisu skorzystano tu z listy kodowanych oddzia ywa  zgodnych z za cznikiem E 
do Standardowego Formularza Danych dla obszarów Natura 2000 (lista w za czeniu na 
ko cu wst pu).

Wymagane jest okre lenie intensywno ci (silne � A, rednie � B, s abe � C) i wp ywu 
(negatywny �, pozytywny +, neutralny 0) danego oddzia ywania lub zagro enia oraz poda-
nie jego krótkiego opisu.

Lista najwa niejszych oddzia ywa  na siedlisko przyrodnicze na badanym stanowisku (w tym 
u ytkowanie). Nale y stosowa  kodowanie oddzia ywa  zgodne z Za cznikiem E do Standar-
dowego Formularza Danych dla obszarów Natura 2000

Aktualne oddzia ywania

Kod Nazwa dzia alno ci Intensywno Wp yw Syntetyczny opis 

A/B/C +/0/�

A/B/C +/0/�

Lista czynników, które w d u szej perspektywie czasowej mog  stanowi  zagro enie dla siedli-
ska przyrodniczego (przysz e, przewidywalne oddzia ywania, jak np. planowane inwestycje, 
zmiany w zarz dzaniu i u ytkowaniu, wzrastaj ca presja urbanizacyjna). Nale y stosowa  ko-
dowanie zagro e  zgodne z Za cznikiem E do Standardowego Formularza Danych dla obsza-
rów Natura 2000. Je li brak odpowiedniego kodu � sam opis s owny w tabeli �Inne informacje� 
w polu �Inne uwagi�.

Zagro enia (przysz e przewidywalne oddzia ywania)

Kod Nazwa Intensywno Wp yw Syntetyczny opis

A/B/C +/0/�

A/B/C +/0/�
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Karty obserwacji zawieraj  te  miejsce na zapis innych istotnych informacji, których nie 
przewidywa y poprzednie pola, w tym zw aszcza informacji o innych ni  monitorowany 
�obiekt� warto ciach przyrodniczych zaobserwowanych na stanowisku, innych obserwacji 
terenowych, które mog  mie  wp yw na wyniki aktualnych bada  monitoringowych, uwag 
dotycz cych zabiegów ochronnych prowadzonych na stanowisku, uwag metodycznych 
lub sugestii odno nie do bada  szczegó owych.

Inne informacje

Inne warto ci 
przyrodnicze

Inne obserwowane gatunki zwierz t i ro lin z za czników Dyrekty-
wy Siedliskowej i Ptasiej: gatunki zagro one (Czerwona ksi ga) i inne 
rzadkie gatunki (poda  liczebno  w skali: liczny, rednio liczny, 
rzadki); inne wyj tkowe walory obszaru

Inne obserwacje Wszelkie informacje pomocne przy interpretacji wyników, np. ano-
malie pogodowe.

Zarz dzanie terenem
Wymieni  instytucje, organizacje, podmioty prawne odpowiedzialne 
za gospodarowanie na tym terenie (np. park narodowy, nadle nictwo 
i le nictwa, RZGW itd.)

Istniej ce plany
i programy ochrony/
zarz dzania/
zagospodarowania

Plany ochrony parków i rezerwatów, plany urz dzania lasu, progra-
my ochrony przyrody w Lasach Pa stwowych, projekty renaturali-
zacji (np. LIFE, Ekofundusz). Wszelkie dokumenty, które mog  mie  
znaczenie dla ochrony opisywanego siedliska przyrodniczego na tym 
obszarze

Wykonywane zabiegi 
ochronne i ocena 
ich skuteczno ci

Np. ochrona cis a, koszenie, podwy szenie poziomu wody, wypas, 
inne dzia ania renaturalizacyjne

Uwagi metodyczne

Wszelkie inne uwagi zwi zane z prowadzonymi pracami. W tym 
przede wszystkim informacje istotne dla dalszego planowania 
monitoringu (metodyka prac; wska niki, które powinny by  badane 
w monitoringu, regionalnie optymalny czas prowadzenia bada  itp.).

Waloryzacja badanych wska ników

Warto ci wska ników struktury i funkcji siedliska przyrodniczego, okre lone liczbowo lub 
opisowo, musz  by  zwaloryzowane w trzystopniowej skali: FV � stan w a ciwy; U1 � nie-
w a ciwy � niezadowalaj cy; U2 � niew a ciwy � z y (ewentualnie � nieznany XX). Jak 
wspomniano, jest to skala przyj ta przez Komisj  Europejsk  na potrzeby okre lania stanu 
zachowania gatunków i typów siedlisk na poziomie regionów biogeograficznych.

W zwi zku z tym okre lonym warto ciom (a raczej zakresom warto ci) wska ników 
(wyra onym liczbowo lub opisowo) nale a o przypisa  konkretn  ocen . Obserwacje 
przeprowadzone w toku pilota owego monitoringu, w wielu przypadkach poparte wielo-
letnim do wiadczeniem ekspertów, pozwoli y na wypracowanie �kluczy� do waloryzacji 
wska ników. �Klucze� te przedstawione s  w opracowaniach dla poszczególnych siedlisk 
przyrodniczych. W wielu przypadkach b d  wymaga y jeszcze dyskusji i dopracowania, 
a tak e modyfikacji z uwagi specyfik  ró nych regionów kraju i lokalne zró nicowanie.

Drugim elementem waloryzacji wska ników s  tzw. wska niki kardynalne, czyli te 
wska niki, które s  najistotniejsze dla utrzymania struktury i funkcji siedliska. Ich lista, do-
stosowana indywidualnie do ka dego z siedlisk, jest zamieszczona w cz ci szczegó owej 
przy opisie metodyki przewidzianych dla niego bada  monitoringowych.

Wst p
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Ocena parametrów stanu zachowania na podstawie badanych wska ników

Na ocen  ka dego parametru, a zw aszcza parametru �struktura i funkcja siedliska�, sk ada-
j  si  oceny kilku wska ników. Poszczególne wska niki nie maj  jednakowego wp ywu na 
stan zachowania siedliska (nie s  równocenne). Wyró nia si  wi c wspomniane wska niki 
kardynalne (najwa niejsze dla utrzymania struktury i funkcji siedliska), których obni ona 
ocena skutkuje automatycznym obni eniem oceny ca ego parametru. Pozosta e traktowane 
s  jako pomocnicze i ich gorsza ocena nie powoduje konieczno ci obni enia oceny dla 
parametru, je li wska niki kardynalne wskazuj  na w a ciwy stan siedliska.

Formularze do charakterystyki obszaru

Na podstawie danych uzyskanych w wyniku prac terenowych eksperci powinni wype ni  
formularz opisuj cy stan siedliska przyrodniczego w obszarze Natura 2000 i dokona  jego 
oceny. Konstrukcja tego formularza jest analogiczna do tego dla stanowiska (uzupe niony 
jest o kilka rubryk) i nie wymaga dodatkowych obja nie . Formularzy takich nie wype nia 
si , je li badane stanowiska po o one s  poza obszarami Natura 2000.

Karta obserwacji siedliska przyrodniczego w obszarze

Kod i nazwa 
siedliska przyrodniczego

Kod siedliska wg za cznika I Dyrektywy Siedliskowej; nazwa na 
podstawie poradników ochrony siedlisk (Herbich 2004)

Kod obszaru Wype nia instytucja koordynuj ca

Nazwa obszaru Nazwa obszaru monitorowanego

Kod stanowiska Wype nia instytucja koordynuj ca

Nazwa stanowiska Nazwa stanowiska monitorowanego

Obszary chronione, na których 
znajduje si  stanowisko 

Rezerwaty przyrody, parki narodowe i krajobrazowe, u ytki eko-
logiczne, stanowiska dokumentacyjne itd.

Wspó rz dne geograficzne Wpisa  wspó rz dne geograficzne rodków ka dego ze stanowisk

Wysoko  n.p.m. Wysoko  minimalna i maksymalna

Opis siedliska 
przyrodniczego w obszarze

Syntetyczne informacje o rozmieszczeniu, zró nicowaniu, oraz 
topografii, rze bie terenu

Zbiorowiska ro linne Wymieni  wszystkie zbiorowiska charakteryzuj ce siedlisko przy-
rodnicze w tym obszarze

Powierzchnia p atów siedliska Powierzchnia czna badanych p atów siedliska

Obserwator Imi  i nazwisko eksperta lokalnego odpowiedzialnego za to 
stanowisko

Daty obserwacji Daty wszystkich obserwacji (zgodne z formularzami dla poszcze-
gólnych stanowisk na tym obszarze)

Data wype nienia Data wype nienia formularza przez eksperta 

Data wpisania Data wpisania do bazy danych � wype nia instytucja
koordynuj ca

Data zatwierdzenia Data zatwierdzenia przez osob  upowa nion  � wype nia instytu-
cja koordynuj ca
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Stan ochrony siedliska przyrodniczego w obszarze

Parametry i wska niki Warto  parametru/wska nika Ocena wska nika

Powierzchnia siedliska
Dane o powierzchni badanego siedli-
ska, zmianach powierzchni oraz infor-
macje o stopniu fragmentacji i izolacji

FV/U1/U2

Specyficzna struktura i funkcje FV/U1/U2

Wska nik 1 Opis lub warto ci liczbowe � w zale -
no ci od specyfiki danego wska nika

FV/U1/U2/XX

Wska nik 2 Opis lub warto ci liczbowe � w zale -
no ci od specyfiki danego wska nika FV/U1/U2/XX

Wska nik � Opis lub warto ci liczbowe � w zale -
no ci od specyfiki danego wska nika FV/U1/U2/XX

Perspektywy ochrony Opis perspektyw ochrony FV/U1/U2

Ocena ogólna
Nale y równie  poda  udzia  procen-
towy powierzchni siedliska o ró nym 
stanie zachowania w ca ym obszarze 
(w stosunku do ca kowitej powierzch-
ni siedliska w obszarze)

FV x%

FV/U1/U2U1 x%

U2 x%

Lista najwa niejszych oddzia ywa  na siedlisko przyrodnicze w obszarze (w tym u ytkowanie). 
Nale y stosowa  kodowanie oddzia ywa  zgodne z Za cznikiem E do Standardowego Formu-
larza Danych dla obszarów Natura 2000

Aktualne oddzia ywania

Kod Nazwa dzia alno ci Intensywno Wp yw Syntetyczny opis

A/B/C +/0/�

A/B/C +/0/�

Lista czynników, które w d u szej perspektywie czasowej mog  stanowi  zagro enie dla siedli-
ska przyrodniczego (przysz e, przewidywalne oddzia ywania, jak np. planowane inwestycje, 
zmiany w zarz dzaniu i u ytkowaniu, wzrastaj ca presja urbanizacyjna. Nale y stosowa  kodo-
wanie zagro e  zgodne z Za cznikiem E do Standardowego Formularza Danych dla obszarów 
Natura 2000.

Zagro enia (przysz e przewidywalne oddzia ywania)

Kod Nazwa Intensywno Wp yw Syntetyczny opis

A/B/C +/0/�

A/B/C +/0/�

Wst p
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Inne informacje

Inne warto ci 
przyrodnicze

Inne obserwowane gatunki zwierz t i ro lin z za czników Dyrektywy 
Siedliskowej i Ptasiej: gatunki zagro one (Czerwona ksi ga) i inne rzadkie 
gatunki (poda  liczebno  w skali: liczny, rednio liczny, rzadki); inne 
wyj tkowe walory obszaru

Inne obserwacje Wszelkie informacje pomocne przy interpretacji wyników, np. anomalie 
pogodowe

Zarz dzanie terenem
Wymieni  instytucje, organizacje, podmioty prawne odpowiedzialne za go-
spodarowanie na tym terenie (np. park narodowy, nadle nictwo i le nictwa, 
RZGW itd.)

Istniej ce plany 
i programy ochrony/
zarz dzania/
zagospodarowania

Plany ochrony parków i rezerwatów, Planu urz dzania lasu, programy 
ochrony przyrody w LP, projekty renaturalizacji (np. LIFE, Ekofundusz). 
Wszelkie dokumenty, które mog  mie  znaczenie dla ochrony opisywanego 
siedliska przyrodniczego na tym obszarze

Wykonywane zabie-
gi ochronne i ocena 
ich skuteczno ci

Np. ochrona cis a, koszenie, podwy szenie poziomu wody, wypas, inne 
dzia ania renaturalizacyjne

Uwagi metodyczne

Wszelkie inne uwagi zwi zane z prowadzonymi pracami. W tym przede 
wszystkim informacje istotne dla dalszego planowania monitoringu (meto-
dyka prac; wska niki, które powinny by  badane w monitoringu, regional-
nie optymalny czas prowadzenia bada  itp.).

Ocena stanu ochrony na poziomie stanowiska i obszaru

Stanowisko
�Ocena ogólna� stanu ochrony siedliska na stanowisku w oparciu o oceny poszczególnych 
parametrów wyprowadzana jest zgodnie z regu  przyj t  we wskazaniach do raportowa-
nia o stanie zachowania gatunków i siedlisk przyrodniczych w regionach biogeograficz-
nych. Regu a ta stanowi, e ocena ogólna jest równa najni szej z ocen cz stkowych (czyli 
ocen poszczególnych parametrów):

3 oceny FV (ew. 2 oceny FV i 1 ocena XX) --> ocena ogólna FV
1 lub wi cej ocen U1 --> ocena ogólna U1
1 lub wi cej ocen U2 --> ocena ogólna U2

Obszar Natura 2000
Ocena stanu ochrony siedliska na stanowiskach monitoringowych jest podstaw  do wypro-
wadzenia oceny ich stanu zachowania na poziomie obszaru Natura 2000.

W formularzach obserwacji dla obszaru dla siedlisk przyrodniczych umieszczono 
rubryk , gdzie ekspert szacuje, jaki procent zasobów siedliska w obszarze zas uguje na 
poszczególne oceny stanu zachowania. Oceny poszczególnych parametrów dla obszaru 
na tej samej zasadzie powinny uwzgl dnia  procentowy udzia  p atów o takich ocenach 
w obszarze. Tak wi c ocena ko cowa powinna by  redni  wa on  ocen poszczególnych 
parametrów dla p atów monitorowanych w obszarze. Trudno ci  jest to, e monitorowane 
s  jedynie wybrane p aty siedlisk w obszarze, a wi c ocena dla obszaru musi opiera  si  
na ekstrapolacji wyników tego monitoringu. Wa nym elementem jest dlatego wst pna faza 
bada  terenowych polegaj ca na wizji terenowej ca ego obszaru oraz wybór p atów i sta-
nowisk (jako reprezentatywnych) do monitoringu.
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W niektórych przypadkach ocena stanu ochrony na stanowiskach jest wprost ocen  
ich stanu zachowania na obszarach Natura 2000 � gdy jest to jedyne stanowisko siedliska 
przyrodniczego w tym obszarze. W innych przypadkach nale y wyprowadzi  oceny stanu 
zachowania na obszarze w oparciu o oceny dla poszczególnych stanowisk. Generalnie za-
k ada si , e je li ponad 50% stanowisk uzyskuje ocen  FV i nie ma stanowisk ocenionych 
na U2, to ocena ogólna dla obszaru wynosi FV. Je li dominuj  oceny U2, to bez wzgl du 
na wyniki z pozosta ych stanowisk ocena ogólna dla obszaru równie  jest U2. Pozosta e 
mo liwe kombinacje prowadz  do oceny U1.

Uk ad przewodników

Charakterystyka ka dego z wybranych siedlisk przyrodniczych oraz opis metodyki bada  
monitoringowych zosta  przygotowany wed ug przedstawionego poni ej schematu

I. INFORMACJA O SIEDLISKU PRZYRODNICZYM

1. Identyfikatory fitosocjologiczne (zwi zki, zespo y, zbiorowiska)
2. Opis siedliska przyrodniczego
3. Warunki ekologiczne
4. Typowe gatunki ro lin
5. Rozmieszczenie w Polsce

II. METODYKA
1. Metodyka bada  monitoringowych
� wybór powierzchni monitoringowych
� sposób wykonania bada
� termin i cz stotliwo  bada
� sprz t do bada

2. Ocena parametrów stanu siedliska przyrodniczego oraz wska ników specyficznej 
struktury i funkcji (z wyró nieniem wska ników kardynalnych)

3. Przyk ad wype nionej karty obserwacji siedliska przyrodniczego na stanowisku
4. Siedliska przyrodnicze o podobnej charakterystyce ekologicznej (dla których mo na 

przystosowa  opisan  metodyk )
5. Ochrona siedliska przyrodniczego
6. Literatura

Ponadto w za czniku na ko cu opracowania przedstawiono dla ka dego z opisywa-
nych siedlisk przyrodniczych przyk adowy wype niony formularz obserwacji, zawieraj cy 
surowe dane z bada  terenowych prowadzonych w latach 2006�2008. Na tej podstawie 
czytelnik mo e si  przekona , w jaki sposób w praktyce raportuje si  wyniki obserwacji.

Nazewnictwo florystyczne przyj to za Mirkiem i in. (2002), natomiast fitosocjologiczne 
� na ogó  za W. Matuszkiewiczem (2006). W niektórych przypadkach proponowano inne 
uj cia syntaksonomiczne � wówczas publikacje, na których si  opierano, podano w roz-
dziale �literatura� przy opisie danego siedliska przyrodniczego.

Wst p
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S owniczek wybranych terminów
Abiotyczny � nieo ywiony element rodowiska (np. woda, osady).
Abrazja � niszczenie brzegów przez fale i pr dy wody, uderzenia fal i zawartego w nich 
materia u skalnego, oraz niszczenie przez wiatr i lód.
Antropopresja � ogó  bezpo rednich i po rednich dzia a  cz owieka prowadz cych do 
ró norodnych (negatywnych lub pozytywnych) zmian w rodowisku przyrodniczym.
Ascenzja � ruch ku górze wody podziemnej w ska ach, wynikaj cy z ró nicy ci nie  hy-
drostatycznych.
Biogeny � (nutrienty, biopierwiastki) pierwiastki chemiczne niezb dne do ycia, które 
wchodz  w sk ad organizmów i uczestnicz  w przebiegu procesów yciowych. Dziel  si  
na makroelementy (azot, fosfor, potas, wap , elazo, magnez) i mikroelementy (m.in. cynk, 
mied , sód, selen, krzem).
Bonitacja � w le nictwie: miara yzno ci siedliska z punktu widzenia potrzeb okre lonego 
gatunku drzewa, oparta na ocenie wysoko ci, do jakiej drzewa tego gatunku dorastaj  na 
tym siedlisku w okre lonym wieku.
Charakterystyczna kombinacja gatunków � stanowi formaln  definicj  syntaksonu i s u y 
jego diagnozie. Jest to zestaw gatunków, sk adaj cy si  z:
� gatunków charakterystycznych danego syntaksonu i gatunków charakterystycznych jed-

nostek nadrz dnych,
� gatunków wyró niaj cych,
� gatunków towarzysz cych o najwy szych stopniach sta o ci � wyst puj cych w ponad 

60% badanych fitocenoz danego typu.
Dyrektywa Siedliskowa � mi dzynarodowy akt prawny, okre laj cy sposób tworzenia 
i funkcjonowania sieci ekologicznej Natura 2000 i ogólniej � zasady ochrony siedlisk przy-
rodniczych w Unii Europejskiej. Dyrektywa Rady nr 92/43 z 1992  r. w sprawie ochrony 
siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory.
Ekosystem � uk ad obejmuj cy wszystkie organizmy ywe yj ce okre lonym obszarze 
(biocenoz ), materi  organiczn  i rodowisko nieo ywione (biotop). Biocenoza i biotop 
powi zane s  funkcjonalnie poprzez obieg materii i przep yw energii.
Ekoton � przej ciowy pas mi dzy dwoma ekosystemami, w którym wyst puj  elementy 
obu z nich.
Ekspansywne gatunki ro lin � szybko rozprzestrzeniaj ce si , na ogó  pospolite gatunki ro-
lin, stanowi ce w wyniku sukcesji wtórnej zagro enie dla rzadkich zbiorowisk ro linnych, 

poprzez liczne wyst powanie zmniejszaj ce bioró norodno  siedlisk przyrodniczych.
Eoliczny (proces) � zachodz cy pod wp ywem dzia alno ci wiatru, który powoduje wywie-
wanie (czyli deflacj ), drobnego materia u mineralnego i organicznego lub jego nagroma-
dzenie, czyli akumulacj . W efekcie p.e. na siedliskach wydmowych nast puje odwiewa-
nie lub zasypywanie piaskiem i tworzenie si  wydm i zag bie  mi dzywydmowych.
Erozja � mechaniczne niszczenie powierzchni Ziemi (ska , gleby), po czone z usuwaniem 
zerodowanego materia u, powodowane g ównie przez wody (m.in. erozja rzeczna, abra-
zja) i wiatr (m.in. deflacja).
Eutrofizacja � wzrost yzno ci, proces nagromadzania si  substancji pokarmowych, g ów-
nie azotu i fosforu.

Wst p
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Fitocenoza, p at � realnie istniej ce zbiorowisko ro linne b d ce cz ci  konkretnego eko-
systemu.
Gatunki charakterystyczne � w fitosocjologii okre lenie to oznacza gatunki ro lin maj ce 
na pewnym obszarze �punkt ci ko ci� swojego wyst powania w obr bie jednego z syn-
taksonów (np. zespo u ro linnego). Oznacza to, e dany gatunek spe nia jedno z kryte-
riów:
� wy czne lub prawie wy czne wyst powanie w fitocenozach danego syntaksonu,
� istotnie wi kszy stopie  sta o ci w danym syntaksonie,
� wyst powanie z wyra nie wi ksz  liczebno ci  lub pokrywaniem w fitocenozach danego 
syntaksonu
� osi ganie wi kszego stopnia ywotno ci w fitocenozach danego syntaksonu.
Gatunki dominuj ce � okre lenie wykorzystano jako wska nik specyficznej struktury i funk-
cji wielu typów siedlisk przyrodniczych, dotyczy gatunków ro lin osi gaj cych najwi ksz  
ilo ciowo  w poszczególnych warstwach ro linno ci.
Gatunki ekspansywne, rodzime � gatunki typowe dla flory Polski (apofity), ale zagra aj -
ce specyficznej strukturze i funkcji siedlisk przyrodniczych poprzez nadmiern  ekspansj , 
spowodowan  zwykle zaburzeniem warunków ekologicznych, charakterystycznych dla 
danego typu siedliska przyrodniczego (np. w wyniku nadmiernego przesuszenia).
Gatunek obcy � gatunek, podgatunek lub ni szy takson introdukowany (przeniesiony) poza 
zasi g, w którym wyst puje on (lub wyst powa  w przesz o ci) w sposób naturalny, w cz-
nie z cz ciami, gametami, nasionami, jajami lub propagulami tego gatunku, dzi ki któ-
rym mo e on prze ywa  i rozmna a  si . Aktualn  list  gatunków obcych wyst puj cych 
w Polsce zamieszczono na stronie: www.iop.krakow.pl/ias.
Gleba szkieletowa � gleba z du  zawarto ci  od amków skalnych.
Go oborze � rumowisko skalne na zboczu góry.
Halofity (s onoro la) � ro liny przystosowane do ycia na pod o u zasolonym, przesyco-
nym o rozpuszczalnymi solami, g ównie chlorkami: sodowym, wapniowym i magnezo-
wym oraz w glanami � sodowym i magnezowym.
Heliofity � ro liny wiat o dne, wymagaj ce pe nego o wietlenia s onecznego.
Hydrofity � inaczej: ro liny wodne.
Inwazyjne gatunki obce � gatunki obce, których introdukcja i rozprzestrzenianie si  zagra-
a ró norodno ci biologicznej.

Kad ubowe zbiorowiska � zbiorowiska zubo a e florystycznie, najcz ciej na skutek silnej, 
jednostronnej antropopresji, pozbawione gatunków charakterystycznych i cz sto wskutek 
tego nie daj ce si  zaklasyfikowa  do okre lonego zespo u, a jedynie do jednostek wy szej 
rangi (zwi zku lub nawet rz du).
Kalcyfity � ro liny wapieniolubne, wyst puj ce na glebach o du ej zawarto ci zwi zków 
wapnia.
Klasa zespo ów � wysoka jednostka systematyki zbiorowisk ro linnych, cz sto odpowiadaj ca 
tak e podstawowym grupom ekologicznym zbiorowisk ro linnych, jak np. bory, olsy, ki.
Krzewinka � ro lina wieloletnia o zdrewnia ych p dach, nieprzekraczaj ca 0,5 metra wy-
soko ci, cz sto o licznych rozga zieniach i p o cych si  p dach.
Kserofilny � �lubi cy susze� � o gatunku, a tak e o zbiorowisku ro linnym z o onym z kse-
rofitów.

http://www.iop.krakow.pl/ias
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Litoral � strefa przej ciowa pomi dzy l dem i wod . W cza si  do niej p ytkie dno mor-
skie, brzeg i cz  l du zalewan  okresowo przez wod .
Litosole � gleby inicjalne skaliste, szkieletowe, wytworzone ze ska y masywnej; na ogó  
w górach.
Makrofity � du e makroskopowe (widoczne �go ym okiem�) ro liny wodne.
Mechowisko � typ zbiorowiska torfotwórczego, którego fizjonomi  okre la dominujacy 
udzia  mchów brunatnych, tworz cych zwarte darnie lub k py.
Mszar � zbiorowisko ro linno ci torfowiskowej, któremu charakterystyczny wygl d nadaje 
dar  mchów torfowców.
Nalot � wyst puj ce w wi kszej ilo ci siewki i m ode osobniki drzew na dnie lasu lub na 
innym gruncie, wyros e spontanicznie z nasion, do czasu gdy wyrosn  ponad warstw  
ro lin zielnych.
Neofity, neofityzacja � gatunki obcego pochodzenia, przyby e po XV wieku, trwale zado-
mowione na pierwotnych siedliskach, wchodz ce do zbiorowisk naturalnych. Neofityzacja 
� jedna z form degeneracji zbiorowisk ro linnych, polegaj ca na wkraczaniu i zadomawia-
niu si  obcych gatunków w zbiorowiskach naturalnych.
Neutrofilny � preferuj cy pod o e o oboj tnym odczynie.
Nitrofilny � poj cie z zakresu ekologii ro lin � o gatunkach, które do rozwoju wymagaj  
du ej ilo ci azotu w glebie.
Okrajek � pas ro linno ci zielnej na skraju lasu.
Okrajek torfowiska � wkl s e, cz sto silnie podtopione obrze e torfowiska, do którego 
sp ywaj  wody z torfowiska i z jego bezpo redniego otoczenia.
Oligotroficzny � ubogi w substancje pokarmowe.
Parametry stanu siedliska przyrodniczego � wyró nia si  trzy parametry: powierzchnia sie-
dliska, specyficzna struktura i funkcja oraz perspektywy ochrony. Na ich podstawie okre la 
si  ocen  ogóln  stanu siedliska w regionie biogeograficznym, w obszarze Natura 2000 
lub na stanowisku monitoringowym. Nazwy parametrów zosta y zapo yczone z formu-
larzy przygotowanych przez Komisj  Europejsk  do raportów ze stanu ochrony siedlisk 
i gatunków w regionach biogeograficznych w poszczególnych pa stwach. Ogólnie mo na 
stwierdzi , e parametr �stan siedliska� opisuje w sposób syntetyczny grup  cech siedliska 
przyrodniczego, a tak e czynników na nie oddzia uj cych.
Pier nica � rednica drzewa na umownej wysoko ci 130 cm od ziemi.
Piezometr � urz dzenie (zwykle rurka o ma ej rednicy) do pomiaru poziomu wód pod-
ziemnych.
Podrost � m ode pokolenie drzew o wysoko ci ponad 50 cm, wyros e pod okapem lasu, 
które w przysz o ci wchodzi  b dzie w sk ad górnej warstwy drzewostanu.
Podszyt � dolna warstwa zbiorowiska le nego sk adaj ca si  z gatunków krzewów oraz 
drzew o wysoko ci od 50 cm do 4 m.
Podzespó  � syntakson hierarchicznie ni szy od zespo u, wyró niany na podstawie obec-
no ci pewnych gatunków (wyró niaj cych si ) jako odzwierciedlenia odr bno ci lokalno-
siedliskowych lub regionalnych.
Relikt, reliktowy � gatunek ro liny lub zwierz cia zachowany w danym regionie na ogra-
niczonym, zwykle niedu ym obszarze; niegdy  szerzej rozmieszczony; okre lenie zwykle 

Wst p



28 BIBLIOTEKA MONITORINGU RODOWISKA

Monitoring siedlisk przyrodniczych

stosuje si  w odniesieniu do populacji, które przetrwa y w okresie zlodowace ; najcz ciej 
w wysokich po o eniach górskich.
R bnia � sposób u ytkowania (pozyskania drewna z lasu) i jednoczesnego odnowienia lasu.
R bnia cz ciowa � sposób u ytkowania i odnowienia lasu polegaj cy na kilkukrotnym, 
w stosunkowo krótkim okresie czasu, przerzedzeniu drzewostanu, a  do jego ca kowitego 
usuni cia. Stopniowe przerzedzanie ma najcz ciej na celu spowodowanie powstania od-
nowienia naturalnego, które zajmie miejsce starego drzewostanu.
R bnia gniazdowa � sposób u ytkowania i odnowienia lasu polegaj cy na wycinaniu grup 
drzew, w wyniku czego powstaj  tzw. gniazda, na których pojawia si  lub jest wprowa-
dzane odnowienie.
R bnia przer bowa (ci g a) � sposób u ytkowania i odnowienia lasu, który polega na ci -
g ym prowadzeniu ci  jednostkowych lub grupowych i nieprzerwanym odnawianiu lasu, 
dzi ki czemu m ode pokolenie drzew trwale korzysta z os ony drzewostanu.
R bnia stopniowa � sposób u ytkowania i odnowienia lasu polegaj cy na stosowaniu ró -
nego rodzaju ci  odnowieniowych, które prowadz  do nierównomiernego, roz o onego 
w czasie przerzedzenia drzewostanu, czego efektem s  drzewostany mieszane, ró nowie-
kowe o zró nicowanej strukturze przestrzennej.
R bnia zupe na � sposób u ytkowania i odnowienia lasu polegaj cy na jednoczesnym wy-
ci ciu wszystkich drzew na stosunkowo du ej powierzchni tzw. zr bu zupe nego, najcz -
ciej na takiej powierzchni pó niej sadzi si  nowe pokolenie drzew.
Ruderalne zbiorowiska � zbiorowiska wyst puj ce na siedliskach wtórnych, stosunkowo 
silnie zmienionych przez cz owieka, cz sto na zanieczyszczonych glebach, nara one na 
gwa towne zmiany.
Siedliska przyrodnicze � w rozumieniu Dyrektywy Siedliskowej (i w lad za ni  ustawy 
o ochronie przyrody) s  to obszary l dowe lub wodne wyodr bnione w oparciu o cechy 
geograficzne, abiotyczne i biotyczne, zarówno ca kowicie naturalne, jak i pó naturalne. 
List  siedlisk przyrodniczych o znaczeniu europejskim podano w za czniku I Dyrektywy 
Siedliskowej, a tak e w jednym z rozporz dze  polskiej ustawy o ochronie przyrody. Na-
le y podkre li , e w tym uj ciu poj cie to jest zbli one do okre lenia �ekosystem�, ponie-
wa  obejmuje zarówno cz  nieo ywion  � biotop oraz o ywion  � biocenoz . Z drugiej 
strony najcz ciej siedliska przyrodnicze mo na identyfikowa  na podstawie ro linno ci, 
a dok adniej zbiorowisk ro linnych, b d cych identyfikatorami fitosocjologicznymi siedli-
ska przyrodniczego.
Stan ochrony (w a ciwy stan ochrony) � stan ochrony siedliska przyrodniczego jest uwa a-
ny za w a ciwy, je eli:

cechy siedliska przyrodniczego wskazuj  na szans  utrzymania si  w d u szej perspek-
tywie czasowej;
naturalny zasi g siedliska przyrodniczego jest stabilny i nie ulegnie zmniejszeniu 
w przewidywalnej przysz o ci;
specyficzna struktura i funkcje siedliska przyrodniczego s  zachowane.

Stanowiska monitoringowe � atwy do wyodr bnienia w terenie, wskazany na mapie to-
pograficznej ci g y fragment przestrzeni przyrodniczej. Powierzchnia takiego stanowiska 
mo e wynosi  od kilku arów do kilkunastu hektarów, w zale no ci od struktury przestrzen-
nej badanego siedliska przyrodniczego.
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Sukcesja � kierunkowe zmiany ro linno ci polegaj ce na nast powaniu po sobie zbioro-
wisk ro linnych ró ni cych si  struktur  i sk adem gatunkowym. Sukcesja rozpoczyna si  
od stadium inicjalnego, po którym nast puj  stadia przej ciowe, a ko czy najbardziej trwa-
ym stadium ko cowym, odpowiednim dla okre lonych warunków siedliskowych, tzw. kli-
maksem.
Sukcesja naturalna � sukcesja odbywaj ca si  spontanicznie, tzn. bez wp ywu cz owieka 
na jej przebieg.
Sukcesja wtórna � sukcesja odbywaj ca si  w miejscach, w których wyst puj ca poprzed-
nio ro linno  uleg a zniszczeniu.
Syntakson � ogólna nazwa ka dej jednostki systematyki zbiorowisk ro linnych (podzespó , 
zespó , zwi zek, rz d, klasa zespo ów itd.).
Syntaksonomia � nauka o systematyce zbiorowisk ro linnych.
Takson � ogólna nazwa ka dej jednostki systematyki organizmów ywych (podgatunek, 
gatunek, rodzaj, rodzina, rz d itd.).
Torfowisko soligeniczne � torfowisko zasilane wyp ywaj cymi wodami podziemnymi.
Torfowisko wysokie � torfowisko zasilane wy cznie przez wody z opadów atmosferycz-
nych, skrajnie ubogie w zwi zki od ywcze.
Transekt � linia, wzd u  której wykonuje si  obserwacje, wyd u ona powierzchnia badaw-
cza s u ca do rejestracji zró nicowania badanej cechy w gradiencie rodowiskowym.
Trawertyn � forma martwicy wapiennej wytr caj cej si  w s siedztwie róde  z wyp ywa-
j cych na powierzchni  wód podziemnych.
Trzebie , ci cie trzebie owe � zabieg z zakresu hodowli lasu polegaj cy na usuni ciu 
z drzewostanu pewnej liczby drzew, by stworzy  lepsze warunki do wzrostu pozosta ym; 
celem trzebie y mo e by  tak e poprawienie sk adu gatunkowego drzewostanu przez wy-
eliminowanie niepo danych drzew (tzw. trzebie  przebudowuj ca).
Wariant � w systematyce fitosocjologicznej: jednostka ni sza od podzespo u, wyró niana 
na podstawie obecno ci pewnych gatunków (wyró niaj cych) jako efektu zró nicowania 
lokalnosiedliskowego.
Wska niki stanu siedliska przyrodniczego � cz stkowe oceny parametru �specyficzna 
struktura i funkcje siedliska�; s  to najistotniejsze cechy badanych siedlisk lub zjawiska 
wp ywaj ce na kluczowe dla zachowania danego siedliska procesy ekologiczne.
Zespó  ro linny � jednostka fitosocjologiczna (syntakson) posiadaj ca w asn  charaktery-
styczn  kombinacj  gatunków, tj. posiadaj ca przynajmniej jeden w asny gatunek charak-
terystyczny. Zespó  jest podstawow  jednostk  klasyfikacji zbiorowisk ro linnych � pe ni t  
sam  rol  co gatunek w taksonomii. Jednostki ni szego rz du (tj. podzespó  i zbiorowisko) 
nie maj  w asnych gatunków charakterystycznych, jedynie gatunki wyró niaj ce.

Wst p
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Lista kodów oddzia ywa  i zagro e  
(wg za . E do Standardowego Formularza Danych dla obszarów Natura 2000)

ROLNICTWO, LE NICTWO

100 Uprawa

101 zmiana sposobu uprawy

102 koszenie/ cinanie

110 Stosowanie pestycydów

120 Nawo enie (nawozy sztuczne)

130 Nawadnianie

140 Wypas

141 zarzucenie pasterstwa

150 Restrukturyzacja gospodarstw rolnych

151 usuwanie ywop otów i zagajników

160 Gospodarka le na � ogólnie

161 zalesianie

162 sztuczne plantacje

163 odnawianie lasu po wycince (nasadzenia)

164 wycinka lasu

165 usuwanie podszytu

166 usuwanie martwych i umieraj cych drzew

167 eksploatacja lasu bez odnawiania

170 Hodowla zwierz t

171 karmienie inwentarza

180 Wypalanie

190 Inne rodzaje praktyk rolniczych lub le nych niewymienione powy ej

RYBACTWO, OWIECTWO I ZBIERACTWO

200 Hodowla ryb, skorupiaków i mi czaków

210 Rybo ówstwo

211 owienie w sta ych miejscach

212 tra owanie

213 owienie p awnicami (dryfuj ce sieci pelagiczne)

220 W dkarstwo

221 wykopywanie przyn ty

230 Polowanie

240 Pozyskiwanie/usuwanie zwierz t, ogólnie

241 kolekcjonowanie (owadów, gadów, p azów...)

242 wyjmowanie z gniazd (soko y)

243 chwytanie, trucie, k usownictwa

244 inne formy pozyskiwania zwierz t

250 Pozyskiwanie/usuwanie ro lin � ogólnie
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251 pl drowanie stanowisk ro lin

290 Inne formy polowania, owienia ryb i kolekcjonowania niewymienione powy ej

GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE SUROWCÓW

300 Wydobywanie piasku i wiru

301 kamienio omy

302 usuwanie materia u z pla

310 Wydobywanie torfu

311 r czne wycinanie torfu

312 mechaniczne usuwanie torfu

320 Poszukiwanie i wydobycie ropy lub gazu

330 Kopalnie

331 kopalnie odkrywkowe

340 Warzelnie soli

390 Inna dzia alno  górnicza lub wydobywcza niewspomniana powy ej

URBANIZACJA, PRZEMYS  I ZBLI ONE RODZAJE AKTYWNO CI

400 Tereny zurbanizowane, tereny zamieszkane

401 ci g a miejska zabudowa

402 nieci g a miejska zabudowa

403 zabudowa rozproszona

409 inne typy zabudowy

410 Tereny przemys owe i handlowe

411 fabryka

412 sk adowisko przemys owe

419 inne tereny przemys owe lub handlowe

420 Odpady, cieki

421 pozbywanie si  odpadów z gospodarstw domowych

422 pozbywanie si  odpadów przemys owych

423 pozbywanie si  oboj tnych chemicznie materia ów

424 Inne odpady

430 Budowle zwi zane z rolnictwem

440 Sk adowanie materia ów

490 Inne rodzaje aktywno ci cz owieka zwi zane z urbanizacj , przemys em itd.

TRANSPORT I KOMUNIKACJA

500 Sie  transportowa

501 cie ki, szlaki piesze, szlaki rowerowe

502 drogi, szosy

503 drogi kolejowe, w tym TGV

504 porty

505 du e porty lotnicze

506 mniejsze lotniska, l dowiska

507 mosty, wiadukty

Wst p
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508 tunele

509 inne typy sieci komunikacyjnej

510 Przesy anie energii

511 linie elektryczne

512 ruroci gi

513 inne formy przesy ania energii

520 Transport okr towy

530 Usprawniony dost p do obszaru

590 Inne formy transportu i komunikacji

WYPOCZYNEK I SPORT

600 Infrastruktura sportowa i rekreacyjna

601 pole golfowe

602 kompleksy narciarskie

603 stadion

604 bie nia, tor wy cigowy

605 hipodrom

606 park rozrywki

607 boiska sportowe

608 kempingi i karawaningi

609 inne kompleksy sportowe i rekreacyjne

610 O rodki edukacyjne

620 Sporty i ró ne formy czynnego wypoczynku, uprawiane w plenerze

621 eglarstwo

622 turystyka piesza, jazda konna i jazda na pojazdach niezmotoryzowanych

623 pojazdy zmotoryzowane

624 turystyka górska, wspinaczka, speleologia

625 lotniarstwo, szybownictwo, paralotniarstwo, baloniarstwo

626 narciarstwo, w tym poza trasami

629 inne rodzaje sportu i aktywnego wypoczynku

690 Inne mo liwe oddzia ywania aktywno ci rekreacyjnej i sportowej niewspomniane powy ej

SKA ENIA I INNE RODZAJE ODDZIA YWA  CZ OWIEKA

700 Zanieczyszczenia

701 zanieczyszczenia wód

702 zanieczyszczenie powietrza

703 zanieczyszczenie gleby

709 inne lub mieszane formy zanieczyszcze

710 Uci liwy ha as

720 Wydeptywanie, nadmierne u ytkowanie

730 Poligony

740 Wandalizm

790 Inne rodzaje zanieczyszcze  lub oddzia ywa  cz owieka
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SPOWODOWANE PRZEZ CZ OWIEKA ZMIANY STOSUNKÓW WODNYCH
(tereny podmok e i rodowisko morskie)

800 Zasypywanie terenu, melioracje i osuszanie � ogólnie

801 budowa polderów

802 osuszanie terenów morskich, uj ciowych, bagiennych

803 wype nianie rowów, tam, stawów, sadzawek, bagien lub torfianek

810 Odwadnianie

811 kszta towanie wodnej lub nadwodnej ro linno ci dla celów zwi zanych z odwadnianiem

820 Usuwanie osadów (mu u...)

830 Regulowanie (prostowanie) koryt rzecznych

840 Zalewanie

850 Modyfikowanie funkcjonowania wód � ogólnie

851 modyfikowanie pr dów morskich

852 modyfikowanie pr dów rzecznych

853 kszta towanie poziomu wód

860 Sk adowanie mieci, odk adanie wybagrowanego materia u

870 Tamy, wa y, sztuczne pla e � ogólnie

871 prace zwi zane z obron  przed aktywno ci  morza i ochron  wybrze y

890 Inne spowodowane przez cz owieka zmiany stosunków wodnych

PROCESY NATURALNE (BIOTYCZNE I ABIOTYCZNE)

900 Erozja

910 Zamulenie

920 Wyschni cie

930 Zatopienie

940 Katastrofy naturalne

941 powód

942 lawina

943 zapadni cie si  terenu, osuwisko

944 sztorm, cyklon

945 dzia alno  wulkanu

946 trz sienie ziemi

947 fala p ywowa

948 po ar (naturalny)

949 inne naturalne katastrofy

950 Ewolucja biocenotyczna

951 wyschni cie/nagromadzenie materii organicznej

952 eutrofizacja

953 zakwaszenie

954 inwazja gatunku

960 Mi dzygatunkowe interakcje w ród zwierz t

961 konkurencja (przyk ad: mewa/rybitwa)

Wst p
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962 paso ytnictwo

963 zawleczenie choroby

964 ska enie genetyczne

965 drapie nictwo

966 antagonizm ze zwierz tami introdukowanymi

967 antagonizm ze zwierz tami domowymi

969 inne lub mieszane formy mi dzygatunkowej konkurencji w ród zwierz t

970 Mi dzygatunkowe interakcje w ród ro lin

971 konkurencja

972 paso ytnictwo

973 zawleczenie choroby

974 genetyczne ska enie

975 brak czynników zapylaj cych

976 szkody wyrz dzane przez zwierzyn  own

979 inne lub mieszane formy mi dzygatunkowej konkurencji w ród ro lin

990 Inne naturalne procesy
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Przewodnik metodyczny cz  szczegó owa

1150* Zalewy i jeziora przymorskie (laguny)

1340* ródl dowe s one ki, pastwiska i szuwary (Glauco-Puccinietalia, 
 cz  � zbiorowiska ródl dowe)

2130* Nadmorskie wydmy szare (Helichryso-Jasionetum litoralis)

2140* Nadmorskie wrzosowiska ba ynowe

4070* Zaro la kosodrzewiny (Pinetum mugo)

6110* Ska y wapienne i neutrofilne z ro linno ci  pioniersk  (Alysso-Sedion)

6120* Ciep olubne ródl dowe murawy napiaskowe

6210* Murawy kserotermiczne (Festuco-Brometea)

6230* Bogate florystycznie górskie i ni owe murawy bli niczkowe 
 (Nardetalia � p aty bogate florystycznie)

7110* Torfowiska wysokie z ro linno ci  torfotwórcz  ( ywe)

7210 Torfowiska nakredowe

7220 ródliska wapienne ze zbiorowiskami Cratoneurion commutati

8160* Podgórskie i wy ynne rumowiska wapienne

9180* Jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stromych stokach i zboczach 
 (Tilio platyphyllis-Acerion pseudoplatani)

91D0* Bory i lasy bagienne

91E0 gi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albae, 
 Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy ródliskowe)

91I0* Ciep olubne d browy (Quercetalia pubescenti-petraeae)

91P0 Jod owy bór wi tokrzyski

91Q0 Górskie reliktowe laski sosnowe (Erico-Pinion)

91T0 ródl dowy bór chrobotkowy
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Zalewy i jeziora przymorskie
 (laguny)

I. INFORMACJA O SIEDLISKU PRZYRODNICZYM

1. Identyfikatory fitosocjologiczne

Klasa: Fontinaletea
 Rz d: Fontinaletalia antypyreticae
  Zwi zek: Fontinalition antipyreticae
   Zespo y i zbiorowiska:
   Fontinaletum antipyreticae � zespó  zdrojka pospolitego
Klasa: Lemnetea
 Rz d: Lemnetalia
  Zwi zek: Lemnion gibbae
   Zespo y i zbiorowiska:
   Lemnetum minoris � zespó  rz sy drobnej
   Lemnetum trisulcae � zespó  rz sy trójrowkowej
Klasa: Charetea
 Rz d: Charetalia fragilis
  Zwi zek: Charion fragilis
   Zespo y i zbiorowiska:
   Charetum tomentosae � zespó  ramienicy omszonej
   Charetum asperae � zespó  ramienicy szorstkiej
   Charetum contrariae � zespó  ramienicy przeciwstawnej
   Nitellopsidetum obtusae � zespó  krynicznicy t pej
  Zwi zek: Charion vulgaris

Fot. 1. Jezioro Kopa , widok od strony po udniowej (© R. Chmara)
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   Zespo y i zbiorowiska:
   Charetum vulgaris � zespó  ramienicy pospolitej
Klasa: Potametea
 Rz d: Potametalia
  Zwi zek: Potamion pectinati
   Zespo y i zbiorowiska:
   Potametum lucentis � zespó  rdestnicy po yskuj cej
   Potametum pectinati � zespó  rdestnicy grzebieniastej
   Potametum perfoliati � zespó  rdestnicy przeszytej
   Najadetum marinae � zespó  jezierzy morskiej
   Ceratophylletum demersi � zespó  rogatka sztywnego
   Myriophylletum spicati � zespó  wyw ócznika k osowego
   Myriophylletum verticillati � zespó  wyw ócznika okó kowego
   Ranunculetum circinati � zespó  w osienicznika kr kolistnego
   Elodeetum canadensis � zespó  moczarki kanadyjskiej
   Parvopotamo-Zannichellietum � zespó  zam tnicy b otnej
   Hydrocharitetum morsus-ranae � zespó  abi cieku p ywaj cego
  Zwi zek: Nymphaeion
   Zespo y i zbiorowiska:
   Nupharo-Nymphaeetum albae � zespó  grzybieni bia ych i gr ela ó tego
   Nymphaeetum candidae � zespó  grzybieni pó nocnych
   Potametum natantis � zespó  rdestnicy p ywaj cej
Klasa: Littorelletea uniflorae
 Rz d: Littorelletalia uniflorae
  Zwi zek: Lobelion   
   Zespo y i zbiorowiska:
   Isoëto-Lobelietum � zespó  poryblinu jeziornego i lobelii jeziornej
   I.-L. littorelletosum � podzespó  z brze yc  jednokwiatow
Klasa: Phragmitetea
 Rz d: Phragmitetalia
  Zwi zek: Phragmition
   Zespo y i zbiorowiska:
   Typhetum angustifoliae � szuwar waskopa kowy
   Typhetum latifoliae � szuwar szerokopa kowy
   Sparganietum erecti � zespó  je og ówki ga zistej
   Scirpetum maritimi � szuwar sitowca nadmorskiego
   Phragmitetum communis � szuwar trzcinowy
   Scirpetum lacustris � szuwar oczeretowy
   Glycerietum maximae � szuwar mannowy (manny mielec)
   Acoretum calami � szuwar tatarakowy
   Equisetetum limosae � szuwar skrzypowy
   Oenantho-Rorippetum � zespó  kropid a wodnego i rzepichy ziemnowodnej
   Sagittario-Sparganietum emersi � zespó  strza ki wodnej i je og ówki pojedynczej
  Zwi zek: Magnocaricion
   Zespo y i zbiorowiska:
   Phalaridetum arundinaceae � szuwar mozgowy
   Cicuto-Caricetum pseudocyperi � zespó  szaleju jadowitego i turzycy ciborowatej
   Thelypteridi-Phragmitetum � zespó  trzciny pospolitej i zachylnika b otnego
   Caricetum acutiformis � szuwar turzycy b otnej
   Caricetum ripariae � szuwar turzycy brzegowej
   Caricetum gracilis � szuwar turzycy zaostrzonej
   Caricetum paniculatae � szuwar turzycy prosowej
   Iridetum pseudacori � szuwar kosa ca ó tego

Zalewy i jeziora przymorskie (laguny)
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Warto podkre li  brak szczegó owych bada  fitosocjologicznych dotycz cych zró ni-
cowania ca ego typu siedliska przyrodniczego.

2. Opis siedliska przyrodniczego

Przybrze ne p ytkie zbiorniki wód s onawych o zmiennym zasoleniu i obj to ci wody, 
ca kowicie lub cz ciowo odseparowane od morza. Zasolenie mo e si  waha  od wód 
s odkich do s onawych w zale no ci od intensywno ci opadów, dop ywu wód rzecznych, 
parowania oraz wlewów wód morskich. W rejonie Morza Ba tyckiego trudno jednoznacz-
nie wyodr bni  laguny od p ytkich i du ych zatok. Jako kryterium klasyfikacji przyjmuje si  
wielko  przep ywu wód rzecznych oraz wymiany z wodami morskimi. Wzd u  polskiego 
wybrze a do kategorii lagun mo na zaliczy  Zalew Wi lany i Szczeci ski oraz jeziora 
przybrze ne. Zatoka Pucka wewn trzna zaliczona zosta a do du ych p ytkich zatok (1160). 
W porównaniu do �du ych p ytkich zatok� siedlisko 1150 wyró nia si  stosunkowo du-
ym wp ywem wód s odkich, a niewielkim morskich, dominacj  gatunków s odkowodnych 

oraz brakiem k podwodnych zostery morskiej Zostera marina.

3. Warunki ekologiczne

Zalewy i jeziora przymorskie w wi kszo ci maj  charakter estuariów. W Polsce s  to 
Zalew Wi lany i Szczeci ski oraz jeziora: Sarbsko, ebsko, Do gie Wielkie, Do gie Ma e, 
Gardno, Wicko, Kopa , Bukowo, Jamno, Koprowo, Resko Przymorskie i Liwia u a. 
Zbiorniki te maj  podobn  genez  oraz podobny typ geomorfologiczny (odpowiednio 
w podtypach), znacz co ró ni  si  jednak stosunkami hydrologicznymi kszta tuj cymi 
ich parametry ekologiczne. S  to zbiorniki w wi kszo ci rozleg e i p ytkie, ze s abo rozwi-
ni t  lini  brzegow  i du ymi wahaniami poziomu lustra wody (przekraczaj cymi nawet 
1 m). Cechuj  si  du ym falowaniem, ich wody s  eutroficzne, dobrze natlenione a  do 
dna, o m tnej wodzie (widzialno  od 0,4 do 1 m), lekko zasolone. Dominuj ce s  gatun-
ki s odkowodne, najwi kszy udzia  gatunków wód s onawych obserwuje si  w Zalewie 
Wi lanym. Ze wzgl du na s ab  przezroczysto  i silne falowanie bardzo s abo rozwini -
ta jest ro linno  podwodna. Fitolitoral najcz ciej zdominowany jest przez ro linno  
szuwarow .

4. Typowe gatunki ro lin

Ro liny naczyniowe: rz sa drobna Lemna minor, rz sa trójrowkowa Lemna trisulca, rdestni-
ca k dzierzawa Potamogeton crispus, rdestnica po yskuj ca Potamogeton lucens, rdestnica 
grzebieniasta Potamogeton pectinatus, rdestnica przeszyta Potamogeton perfoliatus, jezie-
rza morska Najas marina, rogatek sztywny Ceratophyllum demersum, wyw ócznik k osowy 
Myriophyllum spicatum, wyw ócznik okó kowy Myriophyllum verticillatum, w osienicznik 
kr kolistny Batrachium circinatum, je og ówka ga zista Sparganium erectum, sitowiec 
nadmorski Bulboschoenus maritimus i wiele innych.

Gatunki ramienic: ramienica omszona Chara tomentosa, ramienica szorstka Chara aspe-
ra, ramienica przeciwstawna Chara contraria, ramienica pospolita Chara vulgaris.
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5. Rozmieszczenie w Polsce

II. METODYKA

1. Metodyka bada  monitoringowych

Wybór powierzchni monitoringowych
Ze wzgl du na stosunkowo niewielki obszar wyst powania siedliska monitoringiem nale y 
obj  oba zalewy i wszystkie jeziora przybrze ne. Monitoring nale y przeprowadza  na 
kilku stanowiskach w obr bie obszaru (jeziora, zatoki). Stanowiska powinny by  wyzna-
czone wsz dzie tam, gdzie zmienia si  sposób u ytkowania terenu wokó  linii brzegowej, 
proporcjonalnie do udzia u ró nych form zagospodarowania (uwzgl dniaj c m.in. okolice 
punktowych róde  zanieczyszcze ), a tak e zmian ukszta towania misy jeziornej, np. za-
toki, wyp ycenia, okolice odp ywów i dop ywów itp. Wnioski o stanie zachowania siedli-
ska w obszarze i proponowane zabiegi ochronne powinny by  formu owane na podstawie 
monitoringu wszystkich wyznaczonych w obszarze stanowisk. Na potrzeby okre lenia za-
chodz cych procesów nale y monitorowa  ci gle te same raz wyznaczone stanowiska.

Sposób wykonania bada
Badania monitoringowe opisanych jezior i zalewów s  dosy  trudne metodycznie. Rozwi-
ni te pasy szuwarów utrudniaj  dost p do lustra wody. Zw aszcza uci liwe s  pod tym 

Ryc. 1. Mapa rozmieszczenia stanowisk z wyró nieniem stanowisk monitorowanych w roku 2008

Zalewy i jeziora przymorskie (laguny)
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wzgl dem szuwary trzcinowe rozwini te na wi kszo ci jezior przybrze nych. Specyfika 
siedliska utrudnia rozwój dobrze wykszta conych zbiorowisk makrofitów. S aba widzial-
no  w wodzie wyklucza powierzchniow  ocen  ro linno ci zanurzonej metod  makro-
fitoindykacji (MFI) (Ciecierska 2008). W monitoringu siedliska proponuje si  zastosowa  
metod  nurkow  w transektach pasowych. Transekt powinien stanowi  lini  prostopad  
do linii brzegowej. Wymiary transektu: 50x30 m. W transekcie wyznacza si  3 strefy g -
boko ci: (A) 0�0,25 m; (B) 0,25�0,5 m; (C) 0,5�1,0 m. W strefach okre la si  frekwen-
cj  (spotykalno ) danego gatunku na powierzchni 0,1 m2. W ka dej ze stref frekwencj  
ro lin podwodnych mierzy si  w 10 powtórzeniach. cznie w transekcie analizuje si  
frekwencj  z 30 poletek, z których ka de ma powierzchni  0,1 m2. Obecno  danego ga-
tunku zostaje na miejscu odnotowana przez nurka. W poszczególnych strefach g boko ci 
poletka wybiera si  w sposób losowy, wed ug zalece  Madsen, Adams (1988), Madsen 
(1993) i Szmeja (2006). Na ka dym transekcie nale y pobra  do 1,5 litrowej butelki wod  
powierzchniow  i osad oraz zmierzy  odczyn wody (wska nik) i przewodno  elektrycz-
n  (dane uzupe niaj ce). Na stanowiskach, na których obecna jest ro linno  szuwarowa, 
nale y wykona  jedno zdj cie fitosocjologiczne w ka dym jednorodnym p acie ro linnym. 
Zdj cie powinno by  wykonane na powierzchni 5x5 m, z zastosowaniem siedmiostopnio-
wej skali Braun-Blanqueta.

Termin i cz stotliwo  bada
Badania monitoringowe stanu siedliska na stanowiskach w obr bie obszarów (jezior, zatok) 
powinny by  prowadzone raz na trzy lata. Optymaln  por  s  miesi ce od pocz tku lipca 
do ko ca wrze nia.

Sprz t do bada
Stosowana metoda wymaga, aby ekspert by  przeszkolonym nurkiem, wyposa onym 
w profesjonalny sprz t. Potrzebna jest równie  ramka o powierzchni 0,1 m2 do losowego 
wyznaczania poletek badawczych, pH-metr, konduktometr oraz plastikowe butelki 1,5 l 
i woreczki strunowe (na próby wody i osadu).

2. Ocena parametrów stanu siedliska przyrodniczego 

oraz wska ników specyficznej struktury i funkcji

Tab. 1. Opis wska ników specyficznej struktury i funkcji siedliska przyrodniczego oraz parametru �perspektywy 
ochrony� dla siedliska 1150 � zalewy i jeziora przymorskie

Parametr/Wska nik Opis

Specyficzna struktura i funkcje

Liczba zbiorowisk Wi ksza liczba zbiorowisk ro linnych wskazuje 
na lepszy stan zachowania siedliska

Obecno  hydrofitów Wyst puj /nie wyst puj , tworz  zbiorowiska, 
wyst puj  pojedynczo

Obecno  ramienic Wyst puj /nie wyst puj , tworz  zbiorowiska, 
wyst puj  pojedynczo
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Zasilanie wodami s onymi Obecne, ci g e, okazjonalne, sporadyczne, brak

Przezroczysto  wody [m] 
pomiar kr kiem Secchiego

Wi ksza przezroczysto  wody wskazuje na lepszy stan za-
chowania siedliska; dla jezior przybrze nych warto  waha si  
pomi dzy 0,4 a 1 m

Azot nieorganiczny [mg/ dm3]

Wody zbiorników przybrze nych powinny by  eutroficznne. 
Warto ci azotu nieorganicznego powinny mie ci  si  w granicach 
od 0,3 do 6,5. Odchylenia od tych warto ci s  stanem niew a ci-
wym.

Fosfor ogólny [mg/ dm3]
Wody zbiorników przybrze nych powinny by  eutroficzne. War-
to ci fosforu ogólnego powinny mie ci  si  w granicach od 0,1 do 
0,5. Odchylenia od tych warto ci s  stanem niew a ciwym.

Zawarto  chlorków [mg/ dm3]
Wody zbiorników przybrze nych powinny by  wodami s onawy-
mi. Zawarto  chlorków powy ej 500 mg/dm3. Warto  ni sza 
jest stanem nieprawid owym.

Odczyn wody Warto  pH dla siedliska waha si  od 6,5 do 9, rednio 7,5. 
Odchylenia od tych warto ci s  stanem niew a ciwym.

Perspektywy ochrony

Ocenie powinny podlega  realne mo liwo ci zachowania w a ci-
wego stanu siedliska oraz poprawy stanu niew a ciwego. W opi-
sie nale y umie ci  informacj  na temat potencjalnych zabiegów 
ochronnych dla zachowania b d  poprawy stanu siedliska. Za 
w a ciwe uznaje si  perspektywy zbiorników, w których wyst pu-
j  makrofity, ramienice i mo na wyró ni  zbiorowiska tych ro lin.

Tab. 2. Waloryzacja parametrów stanu oraz wska ników specyficznej struktury i funkcji siedliska przyrodniczego 
1150 � zalewy i jeziora przymorskie

Parametr/Wska nik W a ciwy
FV

Niezadowalaj cy
U1

Z y
U2

Powierzchnia siedliska 
na stanowisku

Szuwar trzcinowy � 
zmniejsza si  lub nie 
podlega zmianom 
Fitolitoral inny ni  
bagienny � zwi ksza 
si  lub nie podlega 
zmianom

Inne kombinacje
Wzrost powierzchni 
zaj tej przez szuwar 
trzcinowy

Specyficzna struktura i funkcje

Liczba zbiorowisk 4 2�3 <2

Obecno  hydrofitów Obecne, tworz  
zbiorowiska

Obecne, wyst pu-
j  pojedynczo Brak

Obecno  ramienic Liczne, tworz  
zbiorowiska

Sporadyczne, 
zbiorowiska 
wykszta cone 
fragmentarycznie 
(kad ubowe)

Brak

Zasilanie wodami s onymi Obecne, ci g e lub 
okazjonalne Sporadyczne Brak

Przezroczysto  wody [m] 
pomiar kr kiem Secchiego 0,5 0,2�0,4 <0,2

Azot nieorganiczny [mg/ dm3] 0,3�6,5 Inne kombinacje 0,3> oraz <15

Fosfor ogólny [mg/dm3] 0,1�0,5 0,5�1,0 >1,0

Zawarto  chlorków [mg/dm3] >500 200�500 <200

Odczyn wody [pH] 6,5�7,5 7,6�9; 6,0 >9; <6,0

Zalewy i jeziora przymorskie (laguny)
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Ogólnie struktura i funkcje

Wszystkie wska niki 
kardynalne oceniono 
na FV. Wska nik 
obecno  ramienic 
nie wp ywa na oce-
n , nawet w przy-
padku oceny U2

Wszystkie wska -
niki kardynalne 
oceniono przy-
najmniej na U1. 
Wska nik obec-
no  ramienic nie 
wp ywa na ocen , 
nawet w przypad-
ku oceny U2

Jeden lub wi cej 
wska ników kardy-
nalnych oceniono 
na U2

Perspektywy ochrony

Perspektywy za-
chowania siedliska 
dobre lub doskona e, 
nie przewiduje si  
znacznego oddzia-
ywania czynników 
zagra aj cych

Inne kombinacje

Perspektywy zacho-
wania siedliska z e, 
obserwowany silny 
wp yw czynników 
zagra aj cych 
(eutrofizacja, zara-
stanie trzcin ), nie 
mo na zagwaran-
towa  przetrwania 
siedliska w d u szej 
perspektywie cza-
sowej

Ocena ogólna Wszystkie parametry 
oceniono na FV 

Jeden lub wi cej 
parametrów oce-
niono na U1, brak 
ocen U2

Jeden lub wi cej pa-
rametrów oceniono 
na U2

Wska niki kardynalne
Liczba zbiorowisk
Obecno  hydrofitów
Zasilanie wodami s onymi
Przezroczysto  wody
Azot nieorganiczny
Fosfor ogólny
Zawarto  chlorków
Odczyn wody

3. Przyk ad wype nionej karty obserwacji siedliska przyrodniczego na stanowisku

Karta obserwacji siedliska przyrodniczego na stanowisku

Stanowisko � informacje podstawowe

Kod i nazwa siedliska przyrodniczego 1150 Zalewy i jeziora przymorskie (laguny)
1150-2

Nazwa stanowiska Jezioro Bukowo, stanowisko 2

Typ stanowiska Badawcze

Zbiorowiska ro linne
Lemnetum minoris, Lemnetum trisulcae, Phragmitetum 
australis, Potamogetonetum pectinati, Potamogetonetum 
perfoliati

Opis siedliska na stanowisku

Siedlisko znajduj ce na pó nocnym brzegu jeziora Buko-
wo, oko o 2 km na SW od miejscowo ci D bki. Siedlisko 
po o one przy kanale (po po udniowo-zachodniej stronie 
kana u) cz cym jezioro z morzem � w tym miejscu nast -
puje bezpo redni wp yw wód s onych. Litoral zaj ty przez 
szeroki (oko o 100�200 m) pas szuwarów trzcinowych. 
Litoral piaszczysto-mulisty

Powierzchnia p atów siedliska 105 ha
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Obszary chronione, 
na których znajduje si  stanowisko Jezioro Bukowo PLH 320041

Zarz dzaj cy terenem Urz d Morski

Wspó rz dne geograficzne N 54o21� ��; E 16o16� ��

Wymiary transektu 50x30 m, podwodny

Wysoko  n.p.m. 0 m

Nazwa obszaru Jezioro Bukowo

Raport roczny � informacje podstawowe

Rok 2008

Typ monitoringu Zintegrowany

Koordynator Joanna Zalewska-Ga osz

Dodatkowi koordynatorzy Rafa  Chmara

Zagro enia Eutrofizacja, ekspansja trzciny pospolitej

Inne warto ci przyrodnicze

Monitoring jest wymagany Tak

Uzasadnienie Siedlisko wra liwe na zmiany parametrów,
tendencje degradacyjne

Wykonywane zabiegi ochronne
i ocena ich skuteczno ci Brak

Propozycje wprowadzenia 
dzia a  ochronnych

Ograniczanie (koszenie) trzciny pospolitej, zakaz inten-
sywnej gospodarki rybackiej (a zw aszcza dokarmiania ryb 
i introdukcji obcych gatunków)

Data kontroli 20.09.2008

Uwagi

Stan ochrony siedliska przyrodniczego na stanowisku

Zdj cie fitosocjologiczne
(dla zbiorowisk szuwarowych sporz dzi  tyle zdj  ile b dzie zbiorowisk szuwarowych na stanowisku)

Wspó rz dne geograficzne 
rodka, wys. n.p.m.,

powierzchnia zdj cia, 
nachylenie, ekspozycja,
ogólne pokrycie
jednostka fitosocjologiczna

Wspó rz dne geograficzne:
N 54o21� ��; E 16o16� ��
Powierzchnia zdj cia: 5 × 5 m
Zespo y: Lemnetum minoris, Lemnetum trisulcae, 
Phragmitetum communis
Gatunki: Lemna trisulca 1, Lemna minor 1, 
Phragmites australis 5

TRANSEKT dla ro linno ci podwodnej

Wspó rz dne 
geograficzne
pocz tku, rodka 
i ko ca transektu,
wymiary transektu

Transekt powinien stanowi  lini  prostopad  do linii brzegowej.
50 × 30 m
W transekcie wyznacza si  3 strefy g boko ci: (A) 0�0,25 m; (B) 0,25�
0,5 m; (C) 0,5�1,0 m. W strefach okre la si  frekwencj  (spotykalno ) 
danego gatunku na powierzchni 0,1 m2. W ka dej ze stref frekwencj  
ro lin podwodnych okre la si  w 10 powtórzeniach. cznie w transek-
cie analizuje si  frekwencj  z 30 poletek

Strefa g boko ci (A) 0�0,25 m
Frekwencja gatunków:
Lemna trisulca 20%

Strefa g boko ci (B) 0,25�0,5 m
Potamogeton pectinatus 30%, Potamogeton perfoliatus 20%

Strefa g boko ci (C) 0,5�1 m
Brak ro linno ci podwodnej

Zalewy i jeziora przymorskie (laguny)
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Parametry/
wska niki Opis wska nika Warto  

parametru/wska nika

Ocena 
parametru/ 
wska nika

Powierzchnia siedliska 105 ha U1

Specyficzna struktura i funkcje U1

Liczba zbiorowisk Im wi ksza liczba zbiorowisk, tym 
lepiej zachowane siedlisko 5 FV

Obecno  
hydrofitów

+/�, tworz  zbiorowiska, wyst puj  
pojedynczo tworz  zbiorowiska FV

Obecno  ramienic  +/�, tworz  zbiorowiska, wyst pu-
j  pojedynczo brak U2

Zasilanie wodami 
s onymi

Obecne, ci g e, okazjonalne, 
sporadyczne, brak sporadyczne U1

Przezroczysto  wody 
[m], pomiar kr kiem 
Secchiego

Im wi ksza przezroczysto , tym 
lepszy stan siedliska; dla jezior 
przybrze nych warto  waha si  
pomi dzy 0,4 a 1 m

0,5 FV

Azot nieorganiczny 
[mgN/dm3]

Wody zbiorników przybrze nych 
powinny by  eutroficzne. Warto ci 
azotu nieorganicznego powinny 
mie ci  si  w granicach od 0,3� 
6,5. Odchylenia od tych warto ci 
s  stanem niew a ciwym

0,56 FV

Fosfor ogólny 
[mgP/ dm3]

Wody zbiorników przybrze nych 
powinny by  eutroficzne. Warto ci 
fosforu ogólnego powinny mie ci  
si  w granicach od 0,1�0,5. 
Odchylenia od tych warto ci s  
stanem niew a ciwym

0,781 U1

Zawarto  chlorków 
[mgCl/dm3]

Wody zbiorników przybrze nych 
powinny by  wodami s onawymi 
(zawarto  chlorków powy ej 
500 mg/ dm3). Warto  ni sza jest 
stanem nieprawid owym

831, 3 FV

Odczyn wody

Warto  pH dla siedliska waha si  
od 6,5 do 9, rednio 7,5. Znaczne 
odchylenia od ww. warto ci s  
stanem niew a ciwym

6,9 FV

Perspektywy ochrony

Perspektywy ochrony 
siedliska nie s  naj-
gorsze pod warun-
kiem zahamowania 
eutrofizacji

U1

Ocena ogólna
Nale y równie  poda  udzia  procentowy powierzchni siedli-
ska o ró nym stanie zachowania na ca ym stanowisku (w sto-
sunku do ca kowitej powierzchni siedliska na stanowisku)

FV �

U1U1 100%

U2 �

Dzia alno  cz owieka

Kod Nazwa dzia alno ci Intensywno Wp yw Opis

210 Rybo ówstwo C 0
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4. Siedliska o podobnej charakterystyce ekologicznej

1160 � du e p ytkie zatoki
3110 � jeziora lobeliowe
3140 � twardowodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki wodne z podwodnymi kami ramie-

nic Charetea
3150 � starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nymphe-

ion, Potamion

5. Ochrona siedliska

Jeziora przybrze ne jako zbiorniki eutroficzne i p ytkie s  zagro one poprzez post puj ce 
procesy eutrofizacji, wyp ycania i zarastania. Tempo tych procesów zale y od czynników 
naturalnych i antropogenicznych. Ochrona siedliska powinna polega  na przeciwdzia aniu 
lub spowalnianiu procesu eutrofizacji. Oba podtypy siedliska powinny by  obj te ochron  
na poziomie zlewni bezpo redniej i po redniej, polegaj c  m.in. na: uregulowaniu go-
spodarki wodno- ciekowej, likwidacji róde  zanieczyszcze  przemys owych i bytowych, 
wprowadzeniu zakazu wyr bu drzewostanu w strefach przyleg ych do zbiorników. W je-
ziorach u ytkowanych rybacko nale y wprowadzi  zakaz intensyfikacji gospodarowania, 
a w szczególno ci dokarmiania ryb (wprowadzanie biogenów przyspiesza eutrofizacj ) 
oraz zarybiania gatunkami ro lino ernymi (je eli zosta y wprowadzone, nale y je od o-
wi ). Wskazane jest obj cie ochron  prawn  obszarów (jezior) dotychczas niechronionych 
(np. jako rezerwaty przyrody lub u ytki ekologiczne). Wa ne jest, aby wraz z jeziorem 
ochron  obj  równie  pas strefy przybrze nej. Stan jezior przybrze nych poza S owi -
skim Parkiem Narodowym jest z y. Jeziora te s  intensywnie u ytkowane rybacko. Mo na 
rozwa y  zastosowanie ochrony czynnej, wykaszanie rozrastaj cej si  trzciny pospolitej 
Phragmites australis, a zw aszcza odnowienie po cze  jezior z morzem. Woda morska 
wp ywa hamuj co na rozwój fitoplanktonu i zakwity glonów.

6. Literatura

Choi ski A. 1995. Zarys limnologii fizycznej Polski. Wyd. Nauk. UAM, Pozna .
Ciecierska H. 2008. Makrofity jako wska niki stanu ekologicznego jezior. Monografie i Rozpra-

wy, Uniwersytet Warmi sko-Mazurski, Olsztyn.
Kentzer A. 2001. Fosfor i jego biologicznie dost pne frakcje w osadach jezior ró nej trofii. UMK 

Rozprawy, Toru .
Madsen J.D. 1993. Biomass techniques for monitoring and assessing control of aquatic vegeta-

tion. Lake and Reserv. Manager 7: 141�154.
Madsen J.D., Adams M.S. 1988. The seasonal biomass and productivity of the submerged mac-

rophytes in a polluted Wisconsin stream. Fresh. Biol. 20: 41�50.
Szmeja J. 1998. Geneza, specyfika i zagro enia jezior pomorskich [W:] Herbich J., Herbichowa 

M. (red.). Szata ro linna Pomorza � zró nicowanie, dynamika, zagro enia, ochrona. Przewod-
nik Sesji terenowych 51. Zjazdu PTB 15�19 IX 1998  r. Wyd. Uniwersytetu Gda skiego.

Szmeja J. 2006. Przewodnik do bada  ro linno ci wodnej. Wyd. Uniwersytetu Gda skiego, 
Gda sk.

Wiktor K. 1967. Poziomy troficzne Ba tyku po udniowego i polskich zalewów przyba tyckich 
� Zalewu Szczeci skiego i Zalewu Wi lanego. Studia i Materia y, Morski Inst. Ryb. w Gdyni, 
Seria A, 4: 117�132.
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Zalewy i jeziora przymorskie (laguny)
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ródl dowe s one ki, pastwiska i szuwary
 Glauco-Puccinietalia

I. INFORMACJA O SIEDLISKU PRZYRODNICZYM

1. Identyfikatory fitosocjologiczne

Klasa: Asteretea tripolium
 Rz d: Glauco-Puccinellietalia
  Zwi zek: Puccinellion maritimae
   Zespo y i zbiorowiska:
   Puccinelio-Spergularietum salinae � zespó  mannicy odstaj cej 
   i muchotrzewa solniskowego
  Zwi zek: Armerion maritimae
   Zespo y i zbiorowiska:
   Triglochino-Glaucetum maritimae � zespó  wibki morskiej i mlecznika nadmorskiego
Klasa: Phragmitetea
 Rz d: Phragmitetalia
  Zwi zek: Phragmition
   Zespo y i zbiorowiska:
   Scirpetum maritimi � szuwar z sitowcem nadmorskim
Klasa: Molinio-Arrhenatheretea
 Rz d: Trifolio fragiferae-Agrostietalia stoloniferae
  Zwi zek: Agropyro-Rumicion crispi
   Zespo y i zbiorowiska:
   Potentillo-Festucetum arundinaceae � zespó  pi ciornika g siego i kostrzewy trzcinowatej
   Blysmo-Juncetum compressi � zespó  ostrzewa sp aszczonego i situ cie nionego

Fot. 1. Muchotrzew solniskowy Spergularia salina (© A. Piernik)
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   Zbiorowisko Blysmus rufus � zbiorowisko ostrzewa rudego
   Zbiorowisko Carex distans � zbiorowisko z turzyc  odleg ok os
 Rz d: Arrhenatheretalia
  Zwi zek: Arrhenatherion elatioris
   Zespo y i zbiorowiska:
   Arrhenatherum elatioris � ka owsicowa

   (Arrhenatheretum medioeuropaeum lolietosum tenuifolii � halofilny podzespó  raj-
grasu wynios ego z komonic  w skolistn )

Klasa: Cakiletea maritimae
   Zespo y i zbiorowiska:

   Zbiorowisko Atriplex prostrata subsp. prostrata var. salina � zbiorowisko obody 
oszczepowatej w odmianie solniskowej

2. Opis siedliska przyrodniczego

ródl dowe siedliska kowe i szuwarowo- kowe tworz ce si  na terenach naturalnie zaso-
lonych pod wp ywem s onych róde  i s onych wód wg bnych, towarzysz cych pok adom 
soli kamiennej (Nienartowicz, Piernik 2004). Od innych typów siedlisk wyró niaj  si  obec-
no ci  halofilnych gatunków ro lin. Warunkiem istnienia siedliska jest sta y dop yw wód 
s onych oraz tradycyjny sposób u ytkowania jako ki ko ne i pastwiska. W zale no ci od 
warunków zasolenia i wilgotno ci pod o a s one ki ró ni  si  sk adem gatunkowym ro lin. 
W zwi zku z tym wyró niono nast puj ce podtypy siedliska (Nienartowicz, Piernik 2004):

1340-1 Murawy z mannic  odstaj c  i muchotrzewem solniskowym Puccinellio-Sper-
gularietum salinae
1340-2 ródl dowe s one ki ze wibk  morsk  i mlecznikiem nadmorskim Triglochi-
no-Glaucetum maritimae
1340-3 Halofilny szuwar z sitowcem nadmorskim Scirpetum maritimi
1340-4 ródl dowe s one ki z kostrzew  trzcinow  i pi ciornikiem g sim Potentillo-
Festucetum arundinaceae
1340-5 Halofilne murawy z ostrzewem rudym zbiorowisko z Blysmus rufus
Ponadto na terenach s abiej zasolonych wyodr bniono lokalnie murawy pastwiskowe 

tworzone przez zbiorowisko z turzyc  odleg ok os  Carex distans i kostrzew  czerwon  
Festuca rubra w obr bie oddzia ywania solanek czyckich (Olaczek 1967). Na s onych 

kach wyst puj  te  murawy z ostrzewem sp aszczonym i sitem cie nionym Blysmo-
Juncetum compressi, które ró ni  si  od p atów tego zespo u wyst puj cych na terenach 
niezasolonych obecno ci  gatunków s onolubnych (Wilko -Michalska 1963). Okresowo 
zasolone ki tworzy zespó  rajgrasu wynios ego w formie halofilnego podzespo u z komo-
nic  w skolistn  Arrhenatherum medioeuropaeum lolietosum tenuifolii (Wilko -Michalska 
1963, Trzci ska-Tacik 1988). W miejscach wzbogaconych w azot i materi  organiczn  wy-
kszta caj  si  niewielkie p aty zbiorowiska obody oszczepowatej w odmianie solniskowej 
Atriplex prostrata subsp. prostrata var. salina.

3. Warunki ekologiczne

ródl dowe s one ki wykszta caj  si  na terenach zasilanych przez wody s one. W Pol-
sce zasolenie gleb na stanowiskach ródl dowych zwi zane jest g ównie z oddzia ywa-
niem s onych wód kontaktuj cych si  z cechszty skimi pok adami soli kamiennej. Wody te 

ródl dowe s one ki, pastwiska i szuwary
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mog  wyp ywa  na powierzchni  jako s one 
ród a i w ten sposób bezpo rednio powo-

dowa  zasolenie pod o a. Mog  równie  
oddzia ywa  na gleb  po rednio � poprzez 
wody gruntowe. 

Warunkiem istnienia siedliska jest, 
oprócz sta ego dop ywu wód s onych, tra-
dycyjny sposób u ytkowania jako ki ko ne 
i pastwiska. Zasolenie (wyra one jako prze-
wodnictwo w a ciwe w nasyconym roztwo-
rze glebowym) w p atach siedliska notowa-
no w zakresie od 2 dS/m do ponad 20 dS/m, 
co w skali zasolenia gleb wed ug Jacksona 
(1958) odpowiada glebom s abo do ekstre-
malnie s onym. Zachowaniu siedliska i jego 
du emu zró nicowaniu sprzyja szczególnie 
umiarkowany wypas � tworzy si  mozaika 
p atów ro linnych o ró nej intensywno ci 
zgryzania (zale nej od preferencji pokar-
mowych wypasanych zwierz t), a w miej-
scach wydeptywanych pojawiaj  si  wolne 
przestrzenie zajmowane przez gatunki jed-
noroczne, np. muchotrzew solniskowy Sper-
gularia salina. 

Obni enie poziomu zasolonych wód 
gruntowych na skutek osuszania terenu pro-
wadzi do ust powania ro linno ci s onolub-
nej. Po wy czeniu s onych k z u ytkowa-
nia obserwuje si  zarastanie siedliska przez 
trzcin  pospolit  Phragmites australis i jed-
nocze nie zanik wiat olubnych halofitów. 
Zdegradowane p aty siedliska, kompletnie 
zdominowane przez trzcin , s  trudne do 
identyfikacji i mog  zosta  pomylone z sie-
dliskiem szuwaru trzcinowego Phragmitetum 
australis, szczególnie w okresach intensyw-
nego podtopienia. Na terenach o mniejszej 
wilgotno ci mo e mie  miejsce ekspansja 
perzu w a ciwego Elymus repens.

Ro linno  s onolubna tworzy zwykle 
kompleks p atów ró nego podtypu na zwar-
tej przestrzeni b d  porozrzucana jest jako 
odr bne niewielkie p aty w kompleksie in-
nych k, np. obecnie w obr bie solanek 

Fot. 2. S one ki tworz  si  w miejscach oddzia ywania 
s onych wód na du ych powierzchniach w obr bie tzw. 
� k Pyzdrskich�. Koszenie ogranicza ekspansj  trzciny 
pospolitej Phragmites australis (© A. Piernik)

Fot. 3. W dolinie rzeki Zg owi czki p aty s onych k 
wy czone z u ytkowania zarastaj  trzcin  pospolit  
Phragmites australis i prowadzi to do niemal ca kowi-
tej eliminacji s onoro li. Obszary o zasolonym pod o u 
ca kowicie zdominowane przez ten gatunek s  trudne 
do identyfikacji i zwykle pomijane w szacowaniu po-
wierzchni siedliska (© A. Piernik).

Fot. 4. S one ki w Pe czyskach k. Ozorkowa u ytko-
wane s  jako pastwiska, co sprzyja nie tylko zacho-
waniu siedliska, ale i jego wi kszemu zró nicowaniu 
(© A. Piernik)
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czyckich. Zwykle nie obserwuje si  zarastania s onych k przez krzewy i drzewa, ale 
utrzymuj  si  w mniej zasolonych partiach nasadzenia olszy czarnej Alnus glutinosa, np. 
w S onawach ko o Szubina. Nasadzenia takie niekorzystnie wp ywaj  na stan zachowania 
siedliska. S one ki s  miejscem gniazdowania ró nych gatunków ptaków. Na stosunkowo 
rozleg ych obszarach zajmowanych przez to siedlisko w kompleksie � k Pyzdrskich� wy-
st puje derkacz Crex crex, umieszczony na li cie za cznika I Dyrektywy Ptasiej.

Oprócz stanowisk naturalnych siedliska notowane s  stosunkowo du e stanowiska 
w s siedztwie zak adów przemys u sodowego w Janikowie, Inowroc awiu-M twach, Kra-
kowie oraz w otoczeniu kopal  soli, np. w K odawie i kowicach. Na stanowiskach an-
tropogenicznych wyst puj  gatunki obecnie bardzo rzadkie na naturalnych s onych kach 
jak soliród zielny Salicornia europaea i aster solny Aster tripolium.

4. Typowe gatunki ro lin

Gatunkami, których obecno  wyró nia siedlisko od innych typów siedlisk, s  s onoro la 
(halofity). W zale no ci od przywi zania tych gatunków do siedlisk s onych mo na wyró -
ni  za Wilko -Michalsk  (1963) dwie podstawowe grupy halofitów:
1. halofity obligatoryjne � wyst puj ce tylko na siedliskach s onych. S  to: muchotrzew 

solniskowy Spergularia salina, aster solny Aster tripolium, sit Gerarda Juncus gerardi, 
mlecznik nadmorski Glaux maritima, wibka morska Triglochin maritimum, oboda 
oszczepowata w odmianie solniskowej Atriplex prostrata subsp. prostrata var. salina.

2. halofity fakultatywne � znajduj  najlepsze warunki rozwoju na glebach s onych, ale 
spotykane s  te  na glebach niezasolonych (Wilko -Michalska 1963, Ellenberg i in. 
1992). S  to: tj. mannica odstaj ca Puccinellia distans, komonica w skolistna Lotus 
tenuis, nostrzyk z bkowany Melilotus dentatus, komonica skrzydlatostr kowa Tetrago-
nolobus maritimus subsp. siliquosus, prawo laz lekarski Althaea officinalis, koniczyna 
rozd ta Trifolium fragiferum, oczeret tabernamontana Schoenoplectus tabernaemonta-
ni, sitowiec nadmorski Bolboschoenus maritimus, turzyca odleg ok osa Carex distans, 
centuria nadobna Centaurium pulchellum, kostrzewa trzcinowata Festuca arundinacea, 
sit abi Juncus ranarius, brodawnik ró noowockowy Leontodon taraxacoides.
Halofitom towarzysz  gatunki kowe dobrze znosz ce zasolenie, okre lane przez Wil-

ko -Michalsk  (1963) jako gatunki indyferentne. S  to: misiurek drobny Myosurus minimus, 
turzyca niby-lisia Carex cuprina, zagorza ek pó ny Odontites serotina, oman kowy Inula 
britannica, mietlica roz ogowa Agrostis stolonifera, ostrzew sp aszczony Blysmus compres-
sus. Poza tym nale  tu gatunki nitrofilne, takie jak: pi ciornik g si Potentilla anserina, bab-
ka zwyczajna Plantago major, babka wielonasienna Plantago intermedia, lepnica gruzowa 
Lepidium ruderale, babka rednia Plantago media, babka lancetowata Plantago lanceolata, 
komosa sina Chenopodium glaucum, komosa czerwona Chenopodium rubrum, oboda 
d ugolistna Atriplex oblongifolia, oboda roz o ysta Atriplex patula.

Sta ymi towarzyszami halofitów nawet na terenach silnie zasolonych s  równie  trzci-
na pospolita Phragmites australis, sit ci niony Juncus compressus, brodawnik jesienny 
Leontodon autumnalis, mlecz polny Sonchus arvensis, perz w a ciwy Elymus repens, sit 
cz onowaty Juncus articulatus, sit dwudzielny Juncus bufonius, ponik o b otne Eleocharis 
palustris, ponik o jednoprzysadkowe Eleocharis uniglumis, stok osa mi kka Bromus horde-
aceus, krwawnik pospolity Achillea millefolium.

ródl dowe s one ki, pastwiska i szuwary
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5. Rozmieszczenie w Polsce

II. METODYKA

1. Metodyka bada  monitoringowych

Wybór powierzchni monitoringowych
Ze wzgl du na unikatowy charakter siedliska i generalnie ma y zasi g wyst powania (ma  
liczb  stanowisk) monitoringiem powinny zosta  obj te wszystkie znane z literatury histo-
ryczne miejsca wyst powania halofitów.

Wnioski dotycz ce stanu ochrony siedliska w obszarach Natura 2000 i proponowane 
zabiegi ochronne powinny by  formu owane na podstawie informacji o stanie wszystkich 
znanych tam stanowisk. Do monitorowania procesów zachodz cych w obr bie siedliska 
w d ugotrwa ych badaniach preferowane powinny by  powierzchnie o dobrym stanie za-
chowania lub rokuj ce na odnowienie po wprowadzeniu zabiegów ochronnych, np. po 
przywróceniu odpowiednich stosunków wodnych i sposobu u ytkowania.

Ze wzgl du na ma opowierzchniowy i mozaikowy charakter siedliska 1340 w stosunku 
do siedlisk innego typu g ównym kryterium wyznaczania stanowisk powinna by  obecno  
s onoro li lub innych oznak zasolenia, np. wykwitów soli, stagnowania s onych wód na 
powierzchni gleby. S one ki wyst puj  zwykle w kompleksie z innymi kami na sto-
sunkowo niedu ym obszarze, st d nazwy nie zawsze mog  pochodzi  od nazw ró nych 

Ryc. 1. Mapa rozmieszczenia stanowisk z wyró nieniem stanowisk monitorowanych w latach 2006�2008
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miejscowo ci. W zwi zku z tym nazwy stanowisk w obszarze mo na oznacza  numerem, 
np. Janikowo1, Janikowo2 itd. Mianem stanowiska powinny by  okre lane odizolowane 
od siebie powierzchnie, rozdzielone rowami melioracyjnymi b d  innymi zbiorowiskami 
ro linnymi. Ich powierzchnia powinna wynosi  ok. 0,2 ha lub wi cej. W szczególnych 
przypadkach za stanowisko mog  zosta  uznane odizolowane od innych powierzchnie sie-
dliska mniejsze ni  0,2 ha. W przypadku drobnych p atów porozrzucanych w obr bie jed-
nej kwatery na ce nale y traktowa  je jako jedno stanowisko o mniejszym zwarciu p atów 
siedliska. Nale y wtedy bezwzgl dnie okre li  powierzchni  stanowiska i oszacowa  po-
wierzchni  zajmowan  przez p aty siedliska na stanowisku. W obr bie jednego stanowiska 
mo e wyst powa  kilka podtypów siedliska (siedlisko ma zwykle charakter mozaikowy) 
oraz kwatery o ró nym sposobie u ytkowania. Sposób czy intensywno  u ytkowania nie 
mog  by  kryteriami wyznaczania stanowiska, gdy  zale  od w a ciciela danej ki i nie 
musz  by  sta e w czasie.

Sposób wykonania bada
Najbardziej czasoch onna, ale niezwykle wa na, jest ocena wska nika dotycz cego 
zasilania wodami s onymi. Je li wody gruntowe s  ród em zasilania siedliska w wody 
s one, to powinien zosta  wykonany pomiar ich g boko ci. Pomiar taki mo na odno-
towa  w otworze wykonanym widrem glebowym. Odczyt powinien zosta  zrobiony 
do g boko ci 1 m, a warto  podana w cm. W wypadku, gdy wody gruntowe zalegaj  
g biej � wystarczy to zaznaczy  w opisie. W wypadku odwiertów zasilaj cych solnisko 
oceniany powinien by  stan i aktywno  ród a oraz sposób zabezpieczenia. Pomiar 
zasolenia wód gruntowych czy ród a zasilaj cego siedlisko powinien zosta  wykonany 
za pomoc  konduktometru polowego i wyra ony w dS/m. Zasolenie gleb w monitoro-
wanych punktach powinno zosta  oznaczone w strefie korzenienia si  ro lin (0�25 cm). 
Oznaczenie nale y wykona  w nasyconym roztworze glebowym (mo e by  sporz dzony 
w warunkach polowych). Jego warto  (dS/m) nale y odnosi  do skali zasolenia gleb 
wed ug Jacksona (1958).

Za gatunki charakterystyczne w przypadku ro linno ci siedliska 1340 uwa a si  gatun-
ki typowe dla siedlisk s onych � halofity. Przy opisywaniu gatunków charakterystycznych 
nale y wymieni  najpierw halofity obligatoryjne, nast pnie fakultatywne oraz okre li  ich 
procentowy udzia  w p atach siedliska.

Opis gatunków dominuj cych (o pokrywaniu 10%) powinien rozgranicza  dwie grupy 
� halofity i gatunki towarzysz ce. Udzia  gatunków towarzysz cych powinien by  odno-
szony do sk adu typowego dla zespo ów ro linnych poszczególnych podtypów siedliska 
1340.

Pomiary pozosta ych parametrów obja niono w tabeli 1.

Termin i cz stotliwo  bada
Badania monitoringowe stanu siedliska w obszarach powinny by  prowadzone raz na 3 
lata. Badania szczegó owe stanu i procesów zachodz cych na wybranych stanowiskach 
równie  raz na 3 lata. ki mog  by  monitorowane od ko ca maja do ko ca wrze nia, 
kiedy halofity osi gaj  optimum rozwoju i mo liwa jest ocena intensywno ci u ytkowania 
(koszenie raz, dwa razy w roku, wypas ca oroczny itp.).

ródl dowe s one ki, pastwiska i szuwary
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Sprz t do bada
Przy pomiarach stanu i wielko ci zasolenia siedliska niezb dny jest wider glebowy, szpa-
del do pobierania prób, konduktometr polowy, pude ka plastikowe do sporz dzenia nasy-
conego roztworu glebowego i woda destylowana.

Ponadto: ta ma miernicza i miarka � do pomiarów w terenie, odbiornik GPS � do loka-
lizacji stanowisk monitoringowych.

2. Ocena parametrów stanu siedliska przyrodniczego 

oraz wska ników specyficznej struktury i funkcji

Tab. 1. Opis wska ników specyficznej struktury i funkcji siedliska przyrodniczego oraz parametru �perspektywy 
ochrony� dla siedliska przyrodniczego 1340 ródl dowe s one ki, pastwiska i szuwary (Glauco-Puccinietalia � zbio-
rowiska ródl dowe)

Parametr/Wska nik Opis

Specyficzna struktura i funkcje

Udzia  procentowy 
siedliska na transekcie

P aty mog  stanowi  zwarty kompleks w obr bie typu 1340 lub tworzy  
porozrzucane, drobne fragmenty, np. w mikroobni eniach w obr bie in-
nych k. Preferowany jest du y stopie  zwarcia p atów i du e pokrycie. 
Silna fragmentacja znacz co obni a szanse utrzymania s onych muraw.

Gatunki 
charakterystyczne 

Halofity obligatoryjne: soliród zielny Salicornia europaea, muchotrzew 
solniskowy Spergularia salina, aster solny Aster tripolium, sit Gerarda 
Juncus gerardi, mlecznik nadmorski Glaux maritima, wibka morska 
Triglochin maritimum, oboda oszczepowata w odmianie solniskowej 
Atriplex prostrata subsp. prostrata var. salina.
Halofity fakultatywne: mannica odstaj ca Puccinellia distans, komoni-
ca w skolistna Lotus tenuis, nostrzyk z bkowany Melilotus dentatus, 
komonica skrzydlatostr kowa Tetragonolobus maritimus subsp. siliquo-
sus, prawo laz lekarski Althaea officinalis, koniczyna rozd ta Trifolium 
fragiferum, oczeret Tabernemontana Schoenoplectus tabernaemontani, 
sitowiec nadmorski Bolboschoenus maritimus, turzyca odleg ok osa 
Carex distans, centuria nadobna Centaurium pulchellum, kostrzewa 
trzcinowata Festuca arundinacea, sit abi Juncus ranarius, brodawnik 
ró noowockowy Leontodon taraxacoides.

Gatunki dominuj ce
Ze wzgl du na udzia  dwóch grup gatunków na solniskach: halofitów 
i gatunków towarzysz cych (glikofitów) nale y wymienia  gatunki o po-
krywaniu 10% w obu grupach.

Obce gatunki inwazyjne

Na solniskach obecnie nie zauwa a si  obcych gatunków inwazyjnych, 
ale z antropogenicznych siedlisk s onych mog  wkracza  gatunki obce, 
np. j czmie  grzywiasty Hordeum jubatum. Wska nik dotyczy gatunków 
obcych geograficznie.

Rodzime gatunki
ekspansywne 
ro lin zielnych

G ównym gatunkiem ekspansywnie wkraczaj cym na s one ki, szcze-
gólnie po zaprzestaniu u ytkowania, jest trzcina pospolita Phragmites 
australis, która stopniowo eliminuje wiat olubne halofity z siedliska 
i prowadzi do jego degradacji. Udzia  tego gatunku w p atach ponad 
25% uznaje si  za niew a ciwy, oprócz podtypu 1340-3. Na siedliskach 
o mniejszej wilgotno ci gatunkiem ekspansywnym mo e by  perz w a -
ciwy Elymus repens.

Ekspansja krzewów 
i podrostu drzew

Zwykle nie obserwuje si  zarastania s onych k przez krzewy i drzewa, 
ale przy mniejszym zasoleniu utrzymuj  si  nasadzenia olszy czarnej 
Alnus glutinosa. Nasadzenia takie niekorzystnie wp ywaj  na stan zacho-
wania siedliska.
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Struktura przestrzenna 
p atów siedliska

Dla solnisk typowy jest mozaikowy uk ad ro linno ci, albo pasowy 
w gradiencie zasolenia, b d  te  agodne przej cia pomi dzy poszcze-
gólnymi p atami w gradiencie zasolenia i wilgotno ci.

Zasilanie 
wodami s onymi

Ocenie podlega tu nie tyle rodzaj ród a zasolenia, a jego aktualna 
aktywno , wyra ona m.in. wyst powaniem s onoro li i powierzchni  
przez nie zajmowan . W przypadku odwiertów zasilaj cych solnisko 
oceniany powinien by  równie  stan zabezpieczenia i aktywno  ród a. 
Zasilanie wodami s onymi zale ne jest generalnie od stosunków wod-
nych na danym obszarze i preferowane s  sytuacje, gdzie mo liwe jest 
swobodne oddzia ywanie zasolonych wód gruntowych na powierzch-
niowe poziomy glebowe, okresowe zalewy i stagnowanie wód s onych.

Perspektywy ochrony

Ocenie powinny podlega  realne mo liwo ci zachowania w a ciwego 
stanu siedliska oraz poprawy stanu niew a ciwego. W opisie nale y 
umie ci  informacj  na temat potencjalnych zabiegów ochronnych dla 
zachowania b d  poprawy stanu siedliska.
Perspektywy ochrony s onych k uzale nione s  od zasilania s onymi 
wodami oraz od u ytkowania karsko-pasterskiego. Za w a ciwe uznaje 
si  perspektywy k u ytkowanych o du ym udziale halofitów, bez p a-
tów zdominowanych przez ekspansj  trzciny pospolitej.

Tab. 2. Waloryzacja parametrów stanu oraz wska ników specyficznej struktury i funkcji siedliska przyrodniczego 
1340 � ródl dowe s one ki, pastwiska i szuwary (Glauco-Puccinietalia � zbiorowiska ródl dowe)

Parametr/Wska nik W a ciwy
 FV

Niezadowalaj cy
 U1

Z y
U2

Powierzchnia 
siedliska 
na stanowisku 

Nie podlega zmianom 
lub zwi ksza si Inne kombinacje

Wyra ny spadek 
powierzchni siedliska 
w porównaniu z wcze -
niejszymi badaniami 
lub podawanymi w lite-
raturze

Specyficzna struktura i funkcje

Udzia  procentowy 
siedliska na transekcie

Powy ej 75% po-
wierzchni danego p atu 
zajmuje siedlisko 1340

Powierzchnia p atów 
siedliska na stanowisku 
wynosi 50�75% po-
wierzchni stanowiska

Powierzchnia p atów 
siedliska na stanowisku 
jest mniejsza od 50% 
powierzchni stanowiska

Gatunki 
charakterystyczne 

Udzia  halofitów >9 
gatunków, pokrywa-
nie poszczególnych 
gatunków halofitów 
obligatoryjnych
 >25% (1�2 gatunki)

Sytuacje po rednie

Udzia  halofitów <7 
gatunków, niektóre 
gatunki wyst puj  spo-
radycznie

Gatunki 
dominuj ce

Halofity dominuj  
lub wspó dominuj  
z gatunkami towa-
rzysz cymi, glikofity 
o udziale typowym dla 
halofilnych zespo ów 
ro linnych 

Sytuacje po rednie

Dominuj  glikofity, 
aden z halofitów nie 

osi ga pokrywania 
ponad 10%, glikofity 
o udziale wy szym ni  
w typowych zespo-
ach halofilnych (np. 

dominacja Phragmites 
australis b d  Elymus 
repens)

Obce 
gatunki inwazyjne

Brak obcych gatunków 
inwazyjnych lub mniej 
ni  25% badanego 
p atu jest pokryte przez 
obce gatunki inwa-
zyjne

25�50% pokrycia >50% pokrycia

ródl dowe s one ki, pastwiska i szuwary
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Rodzime gatunki 
ekspansywne ro lin
zielnych

Udzia  trzciny pospoli-
tej Phragmites australis, 
ewentualnie innych 
gatunków ekspansyw-
nych <25% pokrycia

Udzia  na stanowisku 
trzciny pospolitej 
Phragmites australis, 
ewentualnie innych 
gatunków 25�50% 
pokrycia
lub obecno  p atów 
o udziale >50%

Udzia  na stanowisku 
trzciny pospolitej Phrag-
mites australis, ewentu-
alnie innych gatunków 
>50% pokrycia

Ekspansja krzewów 
i podrostu drzew

Brak lub pojedyncze 
okazy Nasadzenia drzew Obecno  m odnika 

b d  drzewostanu

Struktura przestrzenna 
p atów siedliska

Mozaikowy lub paso-
wy uk ad ro linno ci 
� agodne przej cia 
mi dzy p atami 
w gradiencie zasolenia, 
wilgotno ci czy wydep-
tywania

Nie w pe ni realizowa-
ny mozaikowy lub pa-
sowy uk ad ro linno ci

P aty ro linno ci halo-
filnej izolowane s  od 
siebie na stanowisku

Zasilanie 
wodami s onymi

Brak oznak sygnalizu-
j cych spadek zasole-
nia na stanowisku,
swobodny dop yw 
i podsi kanie s onych 
wód, ECe >4 dS/m

Wyra ne oznaki spad-
ku zasolenia, zasolenie 
wyra nie ni sze ni  
wcze niej podawane,
zasilanie w s on  wod  
ograniczone przez osu-
szanie siedliska, rowy, 
wa y itp. 

Zupe ny lub prawie 
zupe ny zanik oznak 
zasolenia, ECe <4 dS/m, 
czynniki os abiaj ce 
zasilanie wodami 
s onymi jak w U1, tylko 
o wi kszym nat eniu

Ogólnie struktura 
i funkcje

Wszystkie wska niki 
kardynalne ocenio-
no na FV, pozosta e 
wska niki przynajmniej 
U1

Wszystkie wska niki 
kardynalne oceniono 
przynajmniej na U1

Jeden lub wi cej wska -
ników kardynalnych 
oceniono na U2

Perspektywy ochrony

Perspektywy ochrony 
siedliska dobre lub 
doskona e; nie prze-
widuje si  znacz -
cego oddzia ywania 
czynników zagra a-
j cych � zaprzestania 
u ytkowania i zmiany 
stosunków wodnych; 
przetrwanie w d u szej 
perspektywie czasowej 
bardzo prawdopo-
dobne

Inne kombinacje

Perspektywy ochro-
ny siedliska s  z e; 
obserwowany jest 
silny wp yw czynników 
zagra aj cych (odwad-
nianie terenu, zarzuce-
nie u ytkowania); nie 
mo na zagwarantowa  
przetrwania w d u szej 
perspektywie czasowej

Ocena ogólna Wszystkie parametry 
oceniono na FV 

Jeden lub wi cej para-
metrów oceniono na 
U1, brak ocen U2

Jeden lub wi cej para-
metrów oceniono na U2

Wska niki kardynalne
Udzia  procentowy siedliska na transekcie
Gatunki charakterystyczne
Gatunki dominuj ce
Rodzime gatunki ekspansywne ro lin zielnych
Zasilanie wodami s onymi
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Przyk ad wype nionej karty obserwacji siedliska przyrodniczego na stanowisku

Karta obserwacji siedliska przyrodniczego na stanowisku

Stanowisko � informacje podstawowe

Kod i nazwa 
siedliska 
przyrodniczego

1340 ródl dowe s one ki, pastwiska i szuwary (Glauco-Puccinietalia 
cz  � zbiorowiska ródl dowe)
1340-3 Halofilny szuwar z sitowcem nadmorskim Scirpetum maritimi pucci-
nellietosum.
1340-4 Subhalofilne ki z kostrzew  trzcinow  i pi ciornikiem g sim Po-
tentillo-Festucetum arundinaceae

Nazwa stanowiska Owczary k. Buska-Zdroju

Typ stanowiska Badawcze

Zbiorowiska 
ro linne

Podzespó  Scirpetum maritimi puccinellietosum
Zespó  Potentillo-Festucetum arundinaceae

Opis siedliska 
na stanowisku

Stanowisko zlokalizowane jest w p ytkiej denudacyjnej niecce o podmo-
k ym dnie i skomplikowanej budowie geologicznej ( ajczak 2001). Strome 
zbocza porasta murawa kserotermiczna. Dno zajmuj  zbiorowiska z udzia-
em s onoro li: w obni eniach i miejscach podtopionych podtyp siedliska 
1340-3, w miejscach suchszych 1340-4. Teren zasilany jest przez trzy 
ród a chlorkowo-siarczkowe, przy czym tylko jedno z nich, wyp ywaj ce 

po zachodniej stronie ma charakter sta y. Woda z tego ród a sp ywa po 
stoku o niewielkim nachyleniu do p ytkiego rowu i rozlewa si  powoduj c 
zasolenie pod o a na dnie niecki. W 2008 roku ok. 60% powierzchni rezer-
watu by o wykoszone. Nie skoszono trzciny pospolitej na brzegach rowu 
przecinaj cego rezerwat oraz otoczenia róde . W s siedztwie rezerwatu 
pas y si  krowy

Powierzchnia 
p atów siedliska 0,61 ha

Obszary chronione, 
na których znajduje 
si  stanowisko 

Rezerwat przyrody �Owczary� k. Buska Zdroju
Szaniecki Park Krajobrazowy
S siaduje z Obszarem Natura 2000 PLH260003 Ostoja Nidzia ska

Zarz dzaj cy 
terenem

Zespó  wi tokrzyskich i Nadnidzia skich Parków Krajobrazowych
Wojewódzki Konserwator Przyrody w Kielcach

Wspó rz dne 
geograficzne

Pocz tek: N 50o26� ��; E 20o45� ��
rodek: N 50o26� ��; E 20o45� ��

Koniec: N 50o26� ��; E 20o45� ��

Wymiary transektu 15x145 m (0,22 ha)

Wysoko  n.p.m. 215 m

Nazwa obszaru PLH260003 Ostoja Nidzia ska

Raport roczny � informacje podstawowe

Rok 2008

Typ monitoringu Zintegrowany

Koordynator Agnieszka Piernik

Dodatkowi 
koordynatorzy Brak

Zagro enia

Obszar chroniony jest od 1959 roku i mimo to uleg  w przesz o ci wielu 
niekorzystnym zmianom antropogenicznym (m.in. melioracja, zaczopowanie 
róde ). W zwi zku z tym nast pi a cz ciowa dewastacja flory halofilnej. 

Zbiorowiska halofitów zaros a trzcina pospolita Phragmites australis. Od 
2004 roku wprowadzono koszenie rezerwatu, które poprawi o stan siedli-
ska. Jednak tylko podniesienie lustra wód gruntowych mo e by  gwarantem 
trwa ego przywrócenia i zachowania ro linno ci s onolubnej

ródl dowe s one ki, pastwiska i szuwary
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Inne warto ci 
przyrodnicze Siedlisko s siaduje na tym terenie z murawami kserotermicznymi

Monitoring jest 
wymagany Tak

Uzasadnienie Niezb dne jest monitorowanie skutków czynnej ochrony stosowanej na 
terenie rezerwatu, tj. koszenia i ewentualnej modyfikacji stosunków wodnych

Wykonywane 
zabiegi ochronne
i ocena ich 
skuteczno ci

Od 2004 roku na terenie rezerwatu wprowadzono koszenie jako zabieg 
ochronny, ograniczaj cy ekspansj  trzciny pospolitej Phragmites australis na 
s onych kach

Propozycje 
wprowadzenia 
dzia a  
ochronnych

Proponuje si  utrzymanie na terenie rezerwatu tradycyjnego koszenia z wy-
wózk  siana lub stosowanie ekstensywnego wypasu � w s siedztwie rezerwatu 
wypasane s  krowy mieszka ców wsi Owczary. Nale y rozwa y  wprowadze-
nie dzia a  proponowanych przez ajczaka (2001) maj cych na celu popraw  
stosunków wodnych i odtworzenie warunków bytowania halofitów

Data kontroli 31.05.2008

Uwagi

W 2008 roku w maju wykoszono ok. 60% powierzchni rezerwatu. W poko-
sie dominowa a trzcina pospolita. Nie skoszono trzciny pospolitej na brze-
gach rowu przecinaj cego rezerwat oraz w otoczeniu róde . W s siedztwie 
rezerwatu pas y si  krowy, jednak nie wprowadzano ich na teren rezerwatu.

Stan ochrony siedliska przyrodniczego na stanowisku

Zdj cie fitosocjologiczne I

Wspó rz dne geograficzne 
rodka, wys. n.p.m

Powierzchnia zdj cia, 
nachylenie, ekspozycja
Zwarcie warstw a, b, c, d
Wysoko  warstw a, b, c, d
Jednostka 
fitosocjologiczna

Wspó rz dne geograficzne:
N 50o26� ��; E 20o45� ��
215 m n.p.m.
Powierzchnia zdj cia: 5x5 m, zachodnia cz  transektu
Ogólne pokrycie 60%
Zespó  Scirpetum maritimi puccinellietosum
Gatunki: Atriplex prostrata subsp. prostrata var. salina 1, Brachy-
podium pinnatum +, Carex cuprina +, Carex distans 1, Juncus 
compressus 2, Medicago minima +, Melilotus dentata +, Phragmites 
australis 3, Poa pratensis 2, Potentilla anserina +, Scirpus maritimus 
2, Sonchus arvensis +

Zdj cie fitosocjologiczne II

Wspó rz dne geograficzne 
rodka, wys. n.p.m.

Powierzchnia zdj cia, 
nachylenie, ekspozycja
Zwarcie warstw a, b, c, d
Wysoko  warstw a, b, c, d
Jednostka 
fitosocjologiczna

Wspó rz dne geograficzne:
N 50o26� ��; E 20o45� ��
215 m n.p.m.
Powierzchnia zdj cia: 3x8 m, rodkowa cz  transektu, ok. 66 m od 
ród a fragment nieskoszony

Ogólne pokrycie 98%
Zespó  Potentillo-Festucetum arundinaceae
Gatunki: Achillea millefolium 3, Agrostis stolonifera 1, Avenula 
pubescens 1, Carex cuprina +, Carex distans 2, Centaurea jacea 1, 
Cirsium arvense +, Cirsium canum +, Dactylis glomerata +, Festuca 
arundinacea 2, Festuca pratensis 3, Festuca rubra 2, Galium verum 
1, Geranium pratense 2, Inula britannica +, Lathyrus tuberosus +, 
Medicago minima +, Melilotus dentata 1, Ononis arvensis +, Past-
inaca sativa +, Phragmites australis 1, Plantago media +, Plantago 
pauciflora r, Poa pratensis 3, Potentilla anserina 2, Potentilla reptans 
2, Ranunculus acris 2, Symphytum officinale +, Taraxacum officinale 
+, Tetragonolobus maritimus 2, Vicia cracca +, Vicia hirsuta +
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Zdj cie fitosocjologiczne III

Wspó rz dne geograficzne 
rodka, wys. n.p.m.

Powierzchnia zdj cia, 
nachylenie, ekspozycja
Zwarcie warstw a, b, c, d
Wysoko  warstw a, b, c, d
Jednostka fitosocjologiczna

Wspó rz dne geograficzne:
N 50o26� ��; E 20o45� ��
215 m n.p.m.
Powierzchnia zdj cia: 5x5 m, ko cowa cz  transektu, ok. 100 m 
od ród a p at koszonej, niskiej trzciny z k pami Puccinellia distans
Ogólne pokrycie 85%
Zespó : Scirpetum maritimi puccinellietosum
Gatunki: Agrostis stolonifera 1, Atriplex prostrata subsp. prostrata var. 
salina 1, Catabrosa aquatica +, Festuca arundinacea +, Phragmites 
australis 3, Puccinellia distans 2, Scirpus maritimus 1

TRANSEKT

Parametry/wska niki Opis wska nika Warto  parametru/wska nika
Ocena 

parametru/ 
wska nika

Powierzchnia siedliska

Ca kowita powierzchnia siedliska na 
stanowisku wynosi 0,61 ha. W stosunku 
do powierzchni s onych k, dla których 
utworzono rezerwat, mo na zaobser-
wowa  zmniejszenie powierzchni

U1

Specyficzna struktura i funkcje U2

Udzia  
procentowy 
siedliska 
na transekcie

Procent powierzchni 
zaj tej przez siedlisko na 
transekcie (z dok adno -
ci  do 10%)

90% FV

Gatunki 
charakterystyczne

Lista gatunków charak-
terystycznych (polska 
i aci ska nazwa); poda  
udzia  procentowy 
powierzchni zaj tej 
przez ka dy gatunek na 
transekcie (z dok adno -
ci  do 10%)

Gatunki halofitów: oboda oszcze-
powata odm. solna Atriplex prostrata 
subsp. prostrata var. salina <10%, 
sitowiec nadmorski Bolboschoenus 
maritimus 10%, koniczyna rozd ta 
Trifolium fragiferum <10%, mannica 
odstaj ca Puccinellia distans <10%, 
kostrzewa trzcinowata Festuca arundi-
nacea 20%, turzyca odleg ok osa Carex 
distans 10%, nostrzyk z bkowany 
Melilotus dentata 10%, komonica w -
skolistna Lotus tenuis <10%, komonica 
skrzydlatostr kowa Tetragonolobus 
maritimus <10%

U1

Gatunki 
dominuj ce

Lista gatunków domi-
nuj cych na transek-
cie (polska i aci ska 
nazwa); poda  udzia  
procentowy powierzch-
ni zaj tej przez ka dy 
gatunek na transekcie 
(z dok adno ci  do 
10%); nale y wymieni  
tylko gatunki o pokryciu 
 10%

Gatunki halofitów:
sitowiec nadmorski Bolboschoenus 
maritimus 10%, kostrzewa trzcinowata 
Festuca arundinacea 20%, turzyca od-
leg ok osa Carex distans 10%, nostrzyk 
z bkowany Melilotus dentata 10%
Glikofity: trzcina pospolita Phragmites 
australis 70%, wiechlina kowa Poa 
pratensis 30%

U1

Obce gatunki 
inwazyjne

Lista inwazyjnych gatun-
ków obcych geograficz-
nie (polska i aci ska 
nazwa); poda  udzia  
procentowy powierzch-
ni zaj tej przez ka dy 
gatunek na transekcie 
(z dok adno ci  do 10%)

Brak FV

ródl dowe s one ki, pastwiska i szuwary
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Rodzime gatunki 
ekspansywne 
ro lin zielnych

Lista gatunków (polska 
i aci ska nazwa); poda  
udzia  procentowy 
powierzchni zaj tej 
przez ka dy gatunek na 
transekcie (z dok adno -
ci  do 10%)

Phragmites australis 70% U2

Ekspansja 
krzewów 
i podrostu drzew

Lista gatunków (polska 
i aci ska nazwa); poda  
udzia  procentowy po-
wierzchni zaj tej przez 
wszystkie ekspansywne 
gatunki krzewów i drzew 
na transekcie (z dok ad-
no ci  do 10%)

Brak FV

Struktura 
przestrzenna 
p atów siedliska

Sposób rozmieszczenia 
p atów ro linno ci halo-
filnej (pasowy, mozaiko-
wy, p aty izolowane)

Teren wie o skoszony, wska nik 
trudny do oceny XX

Zasilanie 
wodami s onymi

Obecno , rodzaj 
(p yn ce/stagnuj ce), 
przep yw lub obj to  
zbiornika, wielko  
zasolenia w dS/m

Teren zasilany jest przez trzy ród a 
chlorkowo-siarczkowe, przy czym 
tylko jedno z nich, wyp ywaj ce po 
zachodniej stronie, ma charakter sta y. 
Woda z tego ród a sp ywa po stoku 
o niewielkim nachyleniu do p ytkiego 
rowu i rozlewa si , powoduj c zaso-
lenie pod o a na dnie niecki. Mimo 
ustanowienia rezerwatu w 1959  r. 
teren uleg  w przesz o ci wielu nieko-
rzystnym zmianom antropogenicznym 
(m.in. melioracja, zaczopowanie 
róde ). W zwi zku z tym nast pi a 

cz ciowa dewastacja flory halofilnej. 
W celu zachowania siedliska powinien 
by  podwy szony poziom wód grun-
towych. Zasolenie wód ród a 12,2 
dS/m. Rów melioracyjny 14,8 dS/m.
Poziom wód gruntowych w trakcie 
bada  na g boko ci 20�55�0 cm. 
Zasolenie gleby w monitorowanych 
punktach: 7,62�18,8 dS/m

U1

Perspektywy ochrony

Ochrona czynna jest warunkiem 
istnienia siedliska. Teren powinien by  
koszony lub udost pniony na pastwisko. 
Powinny zosta  rekonstruowane stosun-
ki wodne w rezerwacie ( ajczak 2001)

U1

Ocena ogólna
Nale y równie  poda  udzia  procentowy 
powierzchni siedliska o ró nym stanie za-
chowania na ca ym stanowisku (w stosunku 
do ca kowitej powierzchni siedliska na 
stanowisku)

FV 20%

U2U1 40%

U2 40%

Dzia alno  cz owieka

Kod Nazwa 
dzia alno ci Intensywno Wp yw Opis

141 Zarzucenie 
pasterstwa A �

Po wprowadzeniu ochrony rezerwatowej 
w 1959 roku teren zosta  wy czony 
z u ytkowania
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930 Zatopienie B 0 S siedztwo ród a sta ego i róde  okresowych 
s  podtapiane

102 Koszenie/
cinanie B + W roku 2008 wykoszono oko o 60% po-

wierzchni rezerwatu

970
Mi dzygatun-
kowe interakcje 
w ród ro lin

C 0

Procesy prowadz ce do ustalenia równowagi 
pomi dzy gatunkami tworz cymi s on  k , 
jako wypadkowej dostosowania do warunków 
siedliska i si y ekspansji gatunków

971 Konkurencja A �
Konkurencja ro lin o miejsce � halofity wy-
bieraj  miejsca niezacienione przez trzcin  
pospolit  Phragmites australis

890

Inne spowo-
dowane przez 
cz owieka zmia-
ny stosunków 
wodnych

B �

Obszar chroniony jest od 1959 roku i mimo to 
uleg  w przesz o ci wielu niekorzystnym zmia-
nom (m.in. melioracja, zaczopowanie róde ), 
szczegó y: ajczak A. 2001. ród a mineralne 
Niecki Nidzia skiej. Czasopismo Geograficzne 
LXXII: 151�184

4. Siedliska o podobnej charakterystyce ekologicznej

Podobn  charakterystyk  ekologiczn  cechuj  si  solniska nadmorskie (Glauco-Puccinel-
lietalia, cz  � zbiorowiska nadmorskie), kod 1330

5. Ochrona siedliska

W a ciw  form  ochrony siedliska jest ochrona czynna (Nienartowicz, Piernik 2004). Po-
winna ona polega  na:

prowadzeniu zabiegów gospodarczych, tj. tradycyjnego koszenia (bez nawo enia, ale 
z wywózk  materia u ro linnego, raz, dwa razy do roku) oraz umiarkowanego wypasu. 
Sianokosy realizowane oko o 1 lipca pozwalaj  wzi  pod uwag  budowanie gniazd 
przez ptaki zasiedlaj ce s one ki. Koszeniem powinny by  obj te równie  zdegrado-
wane powierzchnie siedliska � zaro ni te przez trzcin  pospolit , w celu przywrócenia 
ich pierwotnego charakteru. Wypas powinien odbywa  si  z obci eniem w granicach 
1 DJP/ha w okresie mi dzy lipcem a ko cem pa dziernika. Rozwa y  nale y wprowa-
dzenie systemu motywuj cego rolników do u ytkowania terenów s onych k, gdy  do-
starczaj  one siana o niewielkiej warto ci (Nowi ski 1967), a wiele miejsc jest trudno 
dost pnych i wymaga wi kszego nak adu pracy ni  w przypadku typowych ko nych k.
utrzymaniu sta ego dop ywu wód s onych na terenie ródlisk naturalnych poprzez rozpo-
znanie warunków hydrologicznych i zabezpieczenie ich stanu. Na terenach zdegrado-
wanych rozwa y  nale y ewentualne odtworzenie pierwotnych warunków sprzyjaj cych 
okresowym zalewom i stagnowaniu solanki, np. w rejonie rezerwatu halofitów w B oniach 
ko o czycy, rezerwatu halofitów w Ciechocinku i Owczarach ko o Buska-Zdroju.
utrzymaniu sta ego dop ywu wód s onych w miejscach ochrony zabytków kulturowych 
i starych procesów technologicznych (np. w s siedztwie t ni). W miejscach tych zale-
ca si  równie  tworzenie warunków do okresowych zalewów i stagnowania solanki.

ródl dowe s one ki, pastwiska i szuwary
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 Nadmorskie wydmy szare
 Helichryso-Jasionetum litoralis

I. INFORMACJA O SIEDLISKU PRZYRODNICZYM

1. Identyfikatory fitosocjologiczne (zwi zki, zespo y, zbiorowiska)

Klasa: Koelerio glaucae-Corynephoretea canescentis
 Rz d: Corynephoretalia canescentis
  Zwi zek: Corynephorion canescentis
   Zespo y i zbiorowiska:
   Helichryso-Jasionetum litoralis � murawa psammofilna 
   z kocankami piaskowymi i jasie cem piaskowym

Zespó  wyst puje wzd u  ca ego wybrze a Ba tyku w obr bie tzw. wydmy szarej. Ró -
nicuje si  na dwa podzespo y: typowy i chrobotkowy. Podzespó  chrobotkowy wyró nia 
si  bujnym rozwojem warstwy porostowo-mszystej i mniejszym udzia em gatunków ziel-
nych i wykszta ca si  bardziej w g bi l du, zwykle s siaduj c z lasem.

2. Opis siedliska przyrodniczego

Wydmy, w tym tzw. wydma szara, nale  do dominuj cych typów polskiego wybrze a. 
W sumie zajmuj  oko o 70% jego ca ej d ugo ci. Zespó  z kocankami i jasie cem to niska, 
zwarta murawa, pozbawiona wysokich traw tak charakterystycznych dla wydmy bia ej, 
z wyra nym porostowo-mszystym kobiercem.

Fot. 1. Murawa psammofilna Helichryso-Jasionetum litoralis na wydmie szarej � D wirzyno (© B. Bosiacka)
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W szeregu zonacyjnym zbiorowisk ro linnych zajmuje kolejne miejsce po zbiorowi-
skach tzw. wydmy bia ej. W zale no ci od zasobno ci gleby, stosunków wodnych i pro-
cesów eolicznych mog  wyst powa  dwa podzespo y ró ni ce si  zwarto ci  warstwy 
porostowej oraz pokryciem gatunków zielnych, które jest g ównym kryterium podzia u.

W podzespole chrobotkowym decyduj c  rol  odgrywaj  porosty. Warstwa zielna wy-
kszta cona jest podobnie jak w podzespole typowym, w którym porosty zajmuj  mniejszy 
stopie  pokrycia powierzchni.

Wyró niaj c  cech  ca ego zespo u jest równie  obecno  podgatunków zwi zanych 
z brzegiem Ba tyku: jastrz biec baldaszkowaty Hieracium umbellatum subsp. dunense, 
fio ek trójbarwny Viola tricolor subsp. maritima, bylica polna Artemisia campestris subsp. 
sericea, a z porostów: p ucnica darenkowata Cetraria muricata, chrobotek trocinowaty Cla-
donia scabriuscula.

3. Warunki ekologiczne

Siedlisko 2130 w klasycznym uk adzie pasmowego u o enia wa ów wydmowych naszego 
wybrze a wst puje za wa em tzw. wydmy bia ej. Jego szeroko  wynosi od kilku do ponad 
100 m. Powierzchnia siedliska nie jest regularna i ponadto jest zró nicowana pod wzgl -
dem ekspozycji. Murawa wykszta ca si  w miejscach mniej nara onych na zasypywanie, 
gdzie zaczyna tworzy  si  cienka warstewka próchnicy. Pod o e jest lu ne, gleba s abo 
wykszta cona, ja owa, o umiarkowanie kwa nym odczynie (pH 5,5�6,5), zmieniaj cym si  
wraz ze wzrostem zwarcia ro linno ci przez wzbogacenie piasku w substancje humusowe. 
Zachowanie powy szych warunków pozwala na rozwój ro linom zielnym o s abym wzro-
cie pi trowym, ale przede wszystkim ro linom zarodnikowym � porostom i mchom, które 

wykazuj  nik e zdolno ci do przerastania piasku.
Warunki siedliskowe decyduj  o wykszta ceniu si  jednego z dwóch wymienionych 

podzespo ów. Wyra ny i zró nicowany uk ad murawy na podzespó  typowy i chrobot-
kowy jest widoczny jedynie na niewielkich jeszcze zachowanych fragmentach wybrze a 
(przede wszystkim fragmentach akumulacyjnych wybrze a). Natomiast uchwycenie prze-
strzennych ró nic w ro linno ci wydm szarych pomi dzy podzespo ami jest niezwykle 
trudne ze wzgl du na zniszczenia wydm.

Pionierski charakter siedliska sprawia, e nale y ono do ekosystemów najmniej odpor-
nych na jakiekolwiek niszczenie mechaniczne, m.in. na deptanie, rozje d anie itp.

Fot. 2. Wydma szara � S owi ski Park Narodowy 
(© M. Braun)

Fot 3. Wydma szara � Pogorzelica, poligon 
(© B. Bosiacka)
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4. Typowe gatunki ro lin

Nadmorskie murawy psammofilne z kocankami i jasie cem nale  do zbiorowisk oligotro-
ficznych, co przede wszystkim determinuje ma  liczb  gatunków ro lin zielnych.

Warstwa zielna: jastrz biec baldaszkowaty Hieracium umbellatum subsp. dunense, 
fio ek trójbarwny Viola tricolor subsp. maritima, bylica polna Artemisia campestris subsp. 
sericea, turzyca piaskowa Carex arenaria, szczotlicha siwa Corynephorus canescens, krusz-
czyk rdzawoczerwony Epipactis atrorubens, miko ajek nadmorski Eryngium maritimum, 
kostrzewa poleska Festuca polesica, kostrzewa czerwona Festuca rubra subsp. arenaria, 
kocanki piaskowe Helichrysum arenarium, jasieniec piaskowy Jasione montana, groszek 
nadmorski Lathyrus japonicus subsp. maritimus, lnica wonna Linaria odora.

Warstwa porostów i mchów: chrobotek agodny Cladonia arbuscula subsp. mitis, ch. 
kieliszkowaty C. chlorophaea s.l., ch. ró owaty C. cornuta, ch. strz piasty C. fimbriata, ch. 
rosochaty C. foliacea, ch.widlasty C. furcata, ch. siwy C. glauca, ch. wysmuk y C. gracils, 
ch. naje ony C. portentosa, ch. Floerkego C. macilenta subsp. floerkeana, ch. trocinowa-
ty C. scabriuscula, ch. rogokszta tny C. subulata, pustu ka p cherzykowata Hypogymnia 
physodes, krótkosz bia awy Brachythecium albicans, z boróg purpurowy Ceratodon pur-
pureus, wid oz b k dzierzawy Dicranum polysetum, rokietnik pospolity Pleurozium schre-
beri, knotnik zwis y Pohlia nutans, skalniaczek siwy Rhacomitrium canescens.

5. Rozmieszczenie w Polsce

Ryc. 1. Mapa rozmieszczenia stanowisk z wyró nieniem stanowisk monitorowanych w latach 2006�2008

Nadmorskie wydmy szare
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II. METODYKA

1. Metodyka bada  monitoringowych

Wybór powierzchni monitoringowych
Wydmy szare rozci gaj  si  na ca ej d ugo ci wybrze a od winouj cia po Hel i Mierzej  
Wi lan . Ich zasi g porozcinany jest klifowymi fragmentami wybrze a oraz dynamicznie 
rozwijaj cymi si  miejscowo ciami nadmorskimi.

Powierzchnie monitoringowe powinny zosta  wybrane na stanowiskach reprezenta-
tywnych, obejmuj c ca e spektrum dynamicznych zmian siedliska, na których zachodzi 
akumulacja, aby uchwyci  ich zmienno , oraz na tych, gdzie dominuje abrazja brze-
gu, aby zapisa  ich obecny stan. Nale y wybiera  siedliska wzorcowo zachowane oraz 
zdegradowane. Pomimo ponad 400 km d ugo ci brzegu, otwartych obszarów z dobrze 
wykszta conymi i szerokimi pasami murawy psammofilnej z kocankami i jasie cem, gdzie 
nie ma sztucznych nasadze  oraz innych ingerencji cz owieka zwi zanych g ównie z tu-
rystyk  i rekreacj , jest bardzo ma o. Dotychczasowo prowadzono badania na 30 stano-
wiskach monitoringowych i liczb  t  mo na uzna  za docelow . Optymalnym sposobem 
rozmieszczenia by oby wyznaczenie 6 grup po 5 stanowisk, w tym trzy grupy powinny by  
zlokalizowane na obszarach Natura 2000, a trzy poza nimi.

Sposób wykonywania bada
Standardowa powierzchnia transektu: 10x200 m. Dopuszcza si  zmodyfikowanie kszta tu 
i powierzchni transektu, tak by jak najlepiej oddawa  charakterystyk  zbiorowiska w ob-
szarze. Stan siedliska przyrodniczego ocenia si  na podstawie przej cia wzd u  transektu, 
na którym wykonuje si  trzy zdj cia fitosocjologiczne. Powierzchnia ka dego zdj cia fi-
tosocjologicznego, wykonanego w miar  mo liwo ci na pocz tku, w rodku i na ko cu 
transektu, powinna wynosi  25 m2. Standardowo wyznacza si  jeden transekt na stanowi-
sku monitoringowym. Wspó rz dne miejsc sporz dzenia zdj  fitosocjologicznych, a tym 
samym przebiegu transektu, nale y okre li  za pomoc  odbiornika GPS oraz nanie  na 
map  1:5000 (wydruk z ortofotomapy � o ile jest dost pna) lub na map  topograficzn  
w skali 1:10 000.

Termin i cz stotliwo  bada
Badania terenowe nale y wykonywa  raz na 3 lata. Najlepszym terminem jest lipiec, kiedy 
wyst puje optimum wegetacji.

Sprz t do bada
Prowadzenie monitoringu nie wymaga specjalistycznego sprz tu. Wystarczy ta ma mier-
nicza, odbiornik GPS (do lokalizacji stanowisk monitoringowych), cyfrowy aparat foto-
graficzny, mapa topograficzna lub wydruk z ortofotomapy i formularz do wype nienia 
w terenie.
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2. Ocena parametrów stanu siedliska przyrodniczego 

oraz wska ników specyficznej struktury i funkcji

Tab. 1. Opis wska ników specyficznej struktury i funkcji siedliska przyrodniczego oraz parametru �perspektywy 
ochrony� dla siedliska przyrodniczego 2130 � nadmorskie wydmy szare Helichryso-Jasionetum litoralis

Parametr/Wska nik Opis

Specyficzna struktura i funkcje

Charakterystyczna 
kombinacja 
florystyczna

Analizuj c gatunki charakterystyczne, nale y tak e zwraca  uwag  na struk-
tur  przestrzenn , bogactwo warstwy ro lin zielnych oraz bogactwo warstwy 
porostowej. Z gatunków porostów i mszaków wyst puj  m.in.: chrobotek 
trocinowaty Cladonia scabriuscula, chrobotek siwy C. glauca, chrobotek 
widlasty C. furiata, chrobotek Floerkego C. floërkeana, Cephaloziella divari-
cata, knotnik zwis y Pohlia nutans.
Ro liny zielne: jasieniec piaskowy Jasione montana var. litoralis, jastrz biec 
baldaszkowy odm. nadmorska Hieracium umbelatum var. dunense, fio ek 
trójbarwny odm. nadmorska, Viola tricolor var. maritima, bylica polna odm. 
nadmorska Artemisia campestris subsp. sericea oraz gatunki przechodz ce 
z innych zbiorowisk: turzyca piaskowa Carex arenaria, piaskownica zwy-
czajna Ammophila arenaria, szczotlicha siwa Corynephorus canescens.

Obce gatunki 
inwazyjne

Nie obserwowano dotychczas obcych gatunków inwazyjnych; ze wzgl du 
na potencjalne zagro enie nale y ten wska nik monitorowa .

Rodzime gatunki 
ekspansywne 
ro lin zielnych

W wyniku zmian zachodz cych w siedlisku zwi zanych najcz ciej z dzia-
alno ci  cz owieka na powierzchnie wkraczaj  takie gatunki, jak: mia ka 
wczesna Aira praecox, stok osa mi kka Bromus hordeaceus, piaskownica 
zwyczajna Ammophila arenaria, kosmatka polna Luzula campestris, mia ek 
pogi ty Deschampsia flexuosa.

Obecno  
nalotu drzew

W niezaburzonych siedliskach obecno  nalotu drzew zwi zana jest ze 
spontanicznym i naturalnym pojawianiem si  pojedynczych okazów siewek 
i podrostów (g ównie sosny zwyczajnej) w wyniku sukcesji w kierunku 
boru. Na zaburzonych siedliskach w wyniku dzia alno ci cz owieka mog  
wyst powa  m.in.: brzoza brodawkowata Betula pendula, d b szypu kowy 
Quercus robur, jarz b pospolity Sorbus aucuparia, sosna zwyczajna Pinus 
sylvestris, topola osika Populus tremula, wierzba iwa Salix caprea. 

Gatunki 
nitrofilne

Nale y tutaj wyró ni  przede wszystkim takie gatunki, jak: bylica pospolita 
Artemisia vulgaris, krwawnik zwyczajny Achillea millefolium, przymiotno 
kanadyjskie Conyza canadensis, rze usznik piaskowy Cardaminopsis areno-
sa, starzec lepki Senecio viscosus, starzec le ny Senecio sylvaticus, starzec 
wiosenny Senecio vernalis, starzec zwyczajny Senecio vulgaris, stok osa 
mi kka Bromus hordeaceus, szczaw w skolistny Rumex tenuifolius, tomka 
wonna Anthoxanthum odoratum, wierzbówka kiprzyca Chamaenerion angu-
stifolium, wiesio ek dwuletni Oenothera biennis, wrotycz pospolity Tanace-
tum vulgare, naw o  pospolita Solidago virgaurea

Wyst powanie 
abrazji

Jest to jeden z czynników decyduj cych o wielko ci powierzchni i stanie 
zachowania siedliska. Najwi kszego zniszczenia dokonuj  sztormy w czasie 
jesieni i zimy. W ostatnich latach obserwuje si  nasilenie tych procesów. 
Nie prowadzi si  jednak sta ego monitoringu ubywania oraz odtwarzania 
linii brzegowej i pasa wydm.

Obecno  
krzewów 
i krzewinek

Wyst powanie krzewinek wiadczy o kolejnym etapie sukcesji na wydmie 
szarej. Wrzosowiska g ównie z wrzosem zwyczajnym Calluna vulgaris 
i ba yn  czarn  Empetrum nigrum zajmuj  niewielkie, licz ce kilkadziesi t, 
a rzadko kilkaset metrów kwadratowych powierzchnie. Poza tym wyst puje 
jeszcze: borówka brusznica Vaccinium vitis-idaea (gatunek wyró niaj cy 
m.in. dla wrzosowisk brusznicowo-ba ynowych), borówka czarna Vacci-
nium myrtillus.
Wyst powanie krzewów (g ównie ró nych gatunków wierzb) jest pozosta o -
ci  po sztucznym utrwalaniu wydm. 

Nadmorskie wydmy szare
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Zniszczenia 
mechaniczne

Zniszczenia zwi zane s  z penetracj  i presj  turystyczn  w pobli u miejsco-
wo ci i o rodków turystycznych. S  to �dzikie� cie ki i niszczenie pokrywy 
ro linnej pojazdami mechanicznymi.

Perspektywy 
ochrony

Ocenie powinny podlega  realne mo liwo ci zachowania w a ciwego stanu 
siedliska oraz poprawy stanu niew a ciwego. W opisie nale y umie ci  infor-
macj  na temat potencjalnych zabiegów ochronnych dla zachowania b d  
poprawy stanu siedliska.
Dotychczas prowadzony monitoring wykaza  stan siedliska i jego perspek-
tywy ochrony jako U1 (w zachodnim i rodkowym zasi gu wyst powania) 
i XX we wschodnim zasi gu wyst powania ze wzgl du na brak jeszcze 
dostatecznych informacji o siedlisku. Ocena ogólna okre lona zosta a jako 
niezadowalaj ca (g ówn  przyczyn  jest dzia alno  cz owieka). 

Tab. 2. Waloryzacja parametrów stanu oraz wska ników specyficznej struktury i funkcji siedliska przyrodniczego 
2130 � nadmorskie wydmy szare Helichryso-Jasionetum litoralis

Parametr/Wska nik W a ciwy
FV

Niezadowalaj cy
U1

Z y
U2

Powierzchnia 
siedliska 
na stanowisku 

Nie podlega 
zmianom lub 
zwi ksza si

Inne kombinacje

Wyra ny spadek po-
wierzchni siedliska 
w porównaniu z wcze -
niejszymi badaniami lub 
podawanymi w literaturze

Specyficzna struktura i funkcje

Charakterystyczna 
kombinacja 
florystyczna

Wyst puj  co 
najmniej 3 gatunki 
charakterystyczne 
i wyró niaj ce 
dla zespo u ro lin 
zielnych, bogata 
warstwa porostowo-
mszysta z pokry-
ciem ponad 50%

Wyst puj  co najmniej 2 
gatunki charakterystyczne 
i wyró niaj ce, pokrycie 
warstwy porostowo-
mszystej <50%

Inne kombinacje; siedlisko 
zniekszta cone w wyni-
ku dzia ania czynników 
antropogenicznych lub 
naturalnych, warstwa 
porostowo-mszysta ulega 
niszczeniu

Obce gatunki 
inwazyjne

Brak

Stopie  pokrycia, w skali 
Br.-Bl., wszystkich ob-
cych gatunków inwa-
zyjnych cznie wynosi 
najwy ej 1

Stopie  pokrycia, w skali 
Br.-Bl., gatunków inwazyj-
nych jest wi kszy od 1

Rodzime gatunki 
ekspansywne ro lin 
zielnych

Brak

Stopie  pokrycia, w skali 
Br.-Bl., wszystkich gatun-
ków ekspansywnych cz-
nie wynosi najwy ej 1

Stopie  pokrycia, w skali 
Br.-Bl., gatunków ekspan-
sywnych jest wi kszy od 1

Obecno  
nalotu drzew

Brak nalotu, lub 
pojedyncze siewki 
sosny

Nalot drzew zajmuje 1 
w skali Br.-Bl. Zjawisko 
wiadczy o procesie suk-

cesji w kierunku boru

Nalot drzew zajmuje po-
wy ej 1 w skali Br.-Bl.

Gatunki nitrofilne Brak
Jeden lub dwa gatunki ze 
stopniem pokrycia w skali 
Br.-Bl. �r� lub �1�

Pokrycie któregokolwiek 
gatunku, w skali Br.-Bl., 
wi ksze od 1, lub wi cej 
ni  dwa gatunki nitrofilne

Wyst powanie 
abrazji

Brak abrazji, 
wybrze e 
akumulacyjne

Rzadkie podcinanie 
wa ów wydm bia ych 
i przednich 

Podcinanie i tworzenie si  
klifowych kraw dzi wydm 
szarych, co mo e stanowi  
zagro enie dla trwa o ci 
siedliska
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Obecno  krzewów 
i krzewinek Brak

Stopie  pokrycia gatunku, 
w skali Br.-Bl, na 1; mog  
by  to gatunki siedlisk 
ma opowierzchniowych 
tworz cych naturalny 
ci g sukcesyjny, np. 
nadmorskie wrzosowiska 
ba ynowe

Stopie  pokrycia gatunku, 
w skali Br.-Bl, powy ej 1; 
mog  to by  nasadzenia 
sztuczne lub p at wrzoso-
wiska ba ynowego, zaro li 
wierzbowych

Zniszczenia 
mechaniczne

Brak

Wyra ne cie ki zwierzy-
ny i penetracji ludzkiej 
poza szlakami, zniszcze-
nia pojazdami mecha-
nicznymi

cie ki penetracji ludzkiej 
poza szlakami, zniszczenia 
pojazdami mechanicz-
nymi, które uruchomi y 
procesy eoliczne

Ogólnie 
struktura i funkcje

Wszystkie wska -
niki kardynalne 
oceniono na FV, 
pozosta e wska niki 
przynajmniej U1

Wszystkie wska niki 
kardynalne oceniono 
przynajmniej na U1

Jeden lub wi cej wska ni-
ków kardynalnych ocenio-
no na U2

Perspektywy 
ochrony

Siedlisko znajduje 
si  w obszarze 
chronionym, na 
akumulacyjnym 
fragmencie wy-
brze a

Sporadyczna abrazja 
s siednich wydm bia ych 
i przednich, sporadyczne 
procesy eoliczne

Uruchomione procesy 
eoliczne, intensywna ab-
razja brzegu podcinaj ca 
kraw dzie wydm szarych, 
zagro enie trwa o ci 
siedliska

Ocena ogólna Wszystkie parame-
try oceniono na FV 

Jeden lub wi cej para-
metrów oceniono na U1, 
brak ocen U2

Jeden lub wi cej parame-
trów oceniono na U2

Wska niki kardynalne
Charakterystyczna kombinacja florystyczna
Rodzime gatunki ekspansywne ro lin zielnych
Obecno  nalotu drzew
Gatunki nitrofilne
Wyst powanie abrazji
Zniszczenia mechaniczne

3. Przyk ad wype nionej karty obserwacji siedliska przyrodniczego na stanowisku

 Karta obserwacji siedliska przyrodniczego na stanowisku

Stanowisko � informacje podstawowe

Kod i nazwa 
siedliska przyrodniczego 2130 Nadmorskie wydmy szare

Nazwa stanowiska Przebrno/Siekierki

Typ stanowiska Badawcze

Zbiorowiska ro linne Elymo-Ammophiletum arenariae, Helichryso-Jasionetum litoralis, 
nasadzenie sosny zbli one do Empetro nigri-Pinetum

Opis siedliska na stanowisku Drugi wa  wydmowy o wysoko ci do oko o 10 m

Nadmorskie wydmy szare
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Powierzchnia p atów siedliska Blisko 0,2 ha

Obszary chronione, 
na których znajduje si  
stanowisko 

Park Krajobrazowy �Mierzeja Wi lana�
PLH 280007 Zalew Wi lany i Mierzeja Wi lana
Pas techniczny Urz du Morskiego w Gdyni

Zarz dzaj cy terenem Urz d Morski w Gdyni

Wspó rz dne geograficzne N 54o22� ��; E 19o22� ��

Wymiary transektu 10x200 m

Wysoko  n.p.m. 5�10 m

Nazwa obszaru Zalew Wi lany i Mierzeja Wi lana

Raport roczny � informacje podstawowe

Rok 2008

Typ monitoringu Szczegó owy

Koordynator Sebastian Nowakowski

Dodatkowi koordynatorzy

Zagro enia Niew a ciwe zabiegi utrwalaj ce wydmy

Inne warto ci przyrodnicze Liczna populacja kostrzewy poleskiej Festuca polesica

Monitoring jest wymagany Nie

Uzasadnienie Niewielka presja turystyczna

Wykonywane zabiegi 
ochronne i ocena 
ich skuteczno ci

Nasadzenia ochronne (w tym równie  gatunków obcych) 
w celu utrwalania wydm

Propozycje wprowadzenia 
dzia a  ochronnych

Zaniechanie nasadze  ochronnych gatunków obcych; 
egzekwowanie zakazu wst pu na wydm ; uprz tni cie mieci

Data kontroli 2.07.2008 i 25.08.2008

Uwagi

Stan ochrony siedliska przyrodniczego na stanowisku

Zdj cie fitosocjologiczne I

Wspó rz dne geograficzne rodka, 
wys. n.p.m.
Powierzchnia zdj cia, nachylenie, 
ekspozycja
Zwarcie warstw a, b, c, d
Wysoko  warstw a, b, c, d
Jednostka fitosocjologiczna

Wspó rz dne geograficzne: N 54o22� ��; E 19o22� ��
Powierzchnia zdj cia: 5x5 m = 25 m2, nachylenie: 10o, 
ekspozycja: NWW
Zwarcie warstw (%): a � 0, b � 0, c � 50, d � 75
Wysoko  warstw (cm): a � 0, b � 0, c � 30, d � do 10
Jednostka fitosocjologiczna: Helichryso-Jasionetum litoralis
Gatunki: Aira praecox +, Artemisia campestris subsp. seri-
cea 1, Cardaminopsis arenosa 1, Corynephorus canescens 
2, Deschampsia flexuosa +, Festuca ovina s.str. +, Festuca 
polesica +, Festuca rubra subsp. litoralis +, Hieracium 
umbellatum var. linariifolium +, Jasione montana var. 
litoralis 2, Lathyrus japonicus subsp. maritimus 2, Pinus 
sylvestris (c) +, Polypodium vulgare 1, Rumex tenuifolius 1, 
Vicia hirsuta +. Mszaki i porosty: Brachythecium albicans 
3, Ceratodon purpureus 2, Cladonia furcata 2, Cladonia 
pyxidata 1, Cladonia rangiformis +, Coelocaulon aculeatum 
+, Dicranum scoparium 2, Hypnum cupressiforme var. 
ericetorum 2, Hypogymnia physodes +, Peltigera rufescens 
+, Pleurozium schreberi 1, Pseudoscleropodium purum 2
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Zdj cie fitosocjologiczne II

Wspó rz dne geograficzne rodka, 
wys. n.p.m.,
Powierzchnia zdj cia, nachylenie, 
ekspozycja,
Zwarcie warstw a, b, c, d
Wysoko  warstw a, b, c, d
Jednostka fitosocjologiczna

Wspó rz dne geograficzne: N 54o22� ��; E 19o22� ��
Powierzchnia zdj cia: 5x5 m = 25 m2, nachylenie: 10o, 
ekspozycja: NWW
Zwarcie warstw (%): a � 0, b � 0, c � 50, d � 75
Wysoko  warstw (cm): a � 0, b � 0, c � 40, d � do 10
Jednostka fitosocjologiczna: Helichryso-Jasionetum litoralis
Gatunki: Aira praecox +, Artemisia campestris subsp. seri-
cea 1, Cardaminopsis arenosa 1, Corynephorus canescens 
2, Festuca ovina s.str. 1, Festuca polesica 1, Festuca rubra 
subsp. litoralis +, Hieracium umbellatum var. linariifolium 
+, Jasione montana var. litoralis 2, Lathyrus japonicus 
subsp. maritimus 2, Sedum acre +, mszaki i porosty: Bra-
chythecium albicans 2, Ceratodon purpureus 1, Clado-
nia fimbriata + Cladonia furcata 1, Cladonia pyxidata 2, 
Cladonia rangiformis 1, Dicranum scoparium 2, Hypnum 
cupressiforme var. ericetorum 1, Peltigera rufescens 2, 
Plagiomnium affine 1, Pleurozium schreberi 1, Pseudoscle-
ropodium purum 3

Zdj cie fitosocjologiczne III

W Wspó rz dne geograficzne rodka, 
wys. n.p.m.
Powierzchnia zdj cia, nachylenie, 
ekspozycja
Zwarcie warstw a, b, c, d
Wysoko  warstw a, b, c, d
Jednostka fitosocjologiczna

Wspó rz dne geograficzne: N 54o22� ��; E 19o22� ��
Powierzchnia zdj cia: 5x5 m = 25 m2, nachylenie: 10o, 
ekspozycja: NWW
Zwarcie warstw (%): a � 0, b � 0, c � 60, d � 80
Wysoko  warstw (cm): a � 0, b � 0, c � 40, d � do 10
Jednostka fitosocjologiczna: Helichryso-Jasionetum litoralis
Gatunki: Ammophila arenaria 1, Artemisia campestris 
subsp. sericea 1, Calamagrostis epigejos +, Cardaminopsis 
arenosa 1, Cerastium semidecandrum +, Corynephorus ca-
nescens 3, Festuca ovina s.str. 1, Festuca polesica +, Hiera-
cium umbellatum var. linariifolium +, Jasione montana var. 
litoralis 3, Lathyrus japonicus subsp. maritimus 2, Quercus 
robur (c) +, Polypodium vulgare 1, mszaki i porosty: Bra-
chythecium albicans 2, Ceratodon purpureus 1, Cladonia 
fimbriata 1, Cladonia pyxidata 1, Cladonia rangiformis 1, 
Dicranum scoparium 2, Hypnum cupressiforme var. erice-
torum 1, Hypogymnia physodes +, Peltigera rufescens 2, 
Pleurozium schreberi 2, Pseudoscleropodium purum 2

TRANSEKT

Parametry/wska niki Opis wska nika Warto  parametru/
wska nika

Ocena 
parametru/ 
wska nika

Powierzchnia siedliska blisko 0,2 ha FV

Specyficzna struktura i funkcje FV

Charakterystyczna 
kombinacja 
florystyczna

Lista gatunków charakterystycz-
nych (polska i aci ska nazwa); 
poda  udzia  procentowy 
powierzchni zaj tej przez ka dy 
gatunek na transekcie (z dok ad-
no ci  do 10%)

Bylica polna nadmorska 
Artemisia campestris 
subsp. sericea 20%, 
jasieniec piaskowy Jasione 
montana 50%, jastrz biec 
baldaszkowaty nadmorski 
Hieracium umbellatum 
var. linariifolium 30%

FV

Nadmorskie wydmy szare
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Gatunki dominuj ce

Lista gatunków dominuj cych na 
transekcie (polska i aci ska na-
zwa); poda  udzia  procentowy 
powierzchni zaj tej przez ka dy 
gatunek na transekcie (z dok ad-
no ci  do 10%); nale y wymieni  
tylko gatunki o pokryciu 10%

Groszek nadmorski 
Lathyrus japonicus subsp. 
maritimus 40%, jasieniec 
piaskowy Jasione montana 
50%, krótkosz bielej cy 
Brachythecium albicans 
(d) 50%, paw nica Pel-
tigera rufescens (d) 50%, 
szczotlicha siwa Coryne-
phorus canescens 60%

FV

Obce gatunki 
inwazyjne

Lista inwazyjnych gatunków 
obcych geograficznie (polska 
i aci ska nazwa); poda  udzia  
procentowy powierzchni zaj tej 
przez ka dy gatunek na transek-
cie (z dok adno ci  do 10%)

Brak FV

Rodzime gatunki 
ekspansywne ro lin 
zielnych

Lista gatunków (polska i aci ska 
nazwa); poda  udzia  procen-
towy powierzchni zaj tej przez 
ka dy gatunek na transekcie 
(z dok adno ci  do 10%)

Brak FV

Gatunki nitrofilne

Lista gatunków (polska i aci ska 
nazwa); poda  udzia  procen-
towy powierzchni zaj tej przez 
ka dy gatunek na transekcie 
(z dok adno ci  do 10%), np. Ur-
tica urens, zwi zana z nadmiern  
penetracj  wydmy przez ludzi 
i eutrofizacj  siedliska

Rze usznik piaskowy 
Cardaminopsis arenosa 
10%, szczaw w skolistny 
Rumex tenuifolius do 5%

FV

Obecno  
nalotu drzew 

Lista gatunków (polska i aci ska 
nazwa); poda  udzia  procen-
towy powierzchni zaj tej przez 
ka dy z gatunków na transekcie 
(z dok adno ci  do 10%), np. 
sosna lub brzoza

Brzoza brodawkowata 
Betula pendula <1%, d b 
szypu kowy Quercus ro-
bur <1%, sosna zwyczaj-
na Pinus sylvestris do 5%

FV

Obecno  
krzewów i krzewinek

Lista gatunków (polska i aci ska 
nazwa), oraz poda  udzia  
procentowy powierzchni zaj tej 
przez ka dy z gatunków na tran-
sekcie (z dok adno ci  do 10%)

Brak FV

Wyst powanie 
procesów eolicznych

Intensywne/sporadyczne/brak;
Procent powierzchni transektu 
poddane procesom eolicznym 
(z dok adno ci  do 10%), wyst -
puj ce formy eoliczne

Nieznaczne nawiewanie 
piasku (100%) FV

Wyst powanie 
abrazji

Intensywne/sporadyczne/brak
Procent powierzchni transektu 
poddane procesom abrazji (z do-
k adno ci  do 10%), wyst puj ce 
formy abrazji

Brak FV

Zniszczenia 
mechaniczne

Rodzaj zniszcze  i procent znisz-
czonej powierzchni transektu Nie stwierdzono FV

Perspektywy ochrony
Dobre, pod warunkiem 
zaniechania nasadze  
ochronnych

FV

Ocena ogólna
Nale y równie  poda  udzia  procentowy powierzchni 
siedliska o ró nym stanie zachowania na ca ym stanowi-
sku (w stosunku do ca kowitej powierzchni siedliska na 
stanowisku)

FV 75%

FVU1 20%

U2 5%



71

Dzia alno  cz owieka

Kod Nazwa dzia alno ci Intensywno Wp yw Opis

161 Zalesianie A � Nasadzenia sosny i ró y pomarszczonej

720
Wydeptywanie, 
nadmierne 
u ytkowanie

C � Penetracja terenu przez turystów i grzy-
biarzy

4. Siedliska o podobnej charakterystyce ekologicznej

Metodyka po pewnych niewielkich modyfikacjach w sposobie oceny parametru �specy-
ficzna struktura i funkcje� mo e zosta  zastosowana do nadmorskich wrzosowisk ba yno-
wych 2140.

5. Ochrona siedliska

W wyniku prowadzonego monitoringu w latach 2006�2008 stan zachowania siedliska na 
ca ym swoim zasi gu od winouj cia po Hel i Mierzej  Wi lan  zosta  okre lony jako z y 
(U2). Przyczyn  jest nadmierna i ci gle si  rozwijaj ca presja turystyczna oraz dzia alno  
abrazyjna morza. Fragmenty najlepiej zachowanych wydm szarych wyst puj  w okolicach 
winouj cia i na Mierzei ebskiej (obszar S owi skiego Parku Narodowego) oraz w re-

zerwatach: Mierzeja Sarbska i Bia ogóra. Brak wytycznych dotycz cych czynnej ochrony, 
regeneracji i przede wszystkim restytucji ekosystemów wydmowych, które wed ug czer-
wonej listy ekosystemów morskich s  powa nie zagro onymi siedliskami przyrodniczymi. 
Brzeg morski chroniony jest jedynie w wyniku technicznej ochrony, co przyczynia si  do 
zaniku i zniekszta cenia tych wra liwych siedlisk. Podobnie jak nasadzenia drzew i krze-
wów, cz sto obcego pochodzenia, jak np. wierzba ostrolistna Salix acutifolia. Kolejnym 
czynnikiem destrukcyjnym jest brak wiadomo ci w ród lokalnej spo eczno ci o tym, jak te 
cenne ekosystemy s  bardzo wra liwe na presj  ró nych form niekontrolowanej turystyki 
oraz inne dzia ania antropogeniczne. Równie  naturalne procesy eoliczne powoduj  nisz-
czenie siedliska. Jednak, je li brzeg nie ulegnie abrazji, cz sto nast puje jego samoistna 
regeneracja.

Ochrona bierna jest najw a ciwszym typem ochrony. Brak jakiejkolwiek ingerencji 
w siedlisko powoduje zachowanie i trwanie ekosystemu przez d ugi czas. Konieczne s  
cz stsze kontrole przestrzegania przepisów zabraniaj cych chodzenia po wydmach. Nie-
zb dne s  konsultacje i zacie niona wspó praca z Urz dem Morskim, gospodarzem Pasa 
Technicznego, w celu jak najbardziej efektywnych dzia a  na rzecz trwa ego zachowania 
priorytetowego siedliska przyrodniczego.
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Nadmorskie 
 wrzosowiska ba ynowe

I. INFORMACJA O SIEDLISKU PRZYRODNICZYM

1. Identyfikatory fitosocjologiczne

Klasa: Nardo-Callunetea
 Rz d: Calluno-Ulicetalia
 Zwi zek: Empetrion nigri
  Zespo y i zbiorowiska:
  Carici arenariae-Empetretum nigri � suche wrzosowisko ba ynowe

  Zbiorowisko Empetrum nigrum-Vaccinium vitis-idaea � zbiorowisko ba yny czarnej 
i borówki brusznicy

2. Opis siedliska przyrodniczego

Nadmorskie wrzosowiska ba ynowe rozwijaj  si  na kwa nych, oligotroficznych glebach 

piaszczystych, b d cych w pocz tkowej fazie rozwoju (regosole i arenosole), powsta ych 

z piasków pochodzenia morskiego pod wp ywem ch odnego i wilgotnego klimatu morskie-

go. Stanowi  je zbiorowiska zielno-krzewinkowe, charakteryzuj ce si  znacznym udzia em 

ba yny czarnej Empetrum nigrum i wrzosu zwyczajnego Calluna vulgaris oraz dobrze rozwi-

ni t  warstwa mszysto-porostowa. Wykszta caj  si  w kompleksie nadmorskich wydm oraz 

borów ba ynowych i zajmuj  z regu y niewielk  powierzchni  (do kilkudziesi ciu m2).

Fot. 1. Nadmorskie wrzosowisko ba ynowe Carici arenariae-Empetretum nigri na Mierzei ebskiej w S owi skim 
Parku Narodowym (© M. Braun)
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Podtyp 2140-1, czyli suche wrzosowisko ba ynowe Carici arenariae-Empetretum ni-
gri, wyst puje tylko w specyficznych mikrosiedliskach, najcz ciej na pó nocnych stokach 
starych wydm szarych, oddalonych od brzegu morza oraz na ich obrze ach granicz cych 
z borem ba ynowym. Rozproszone i ma opowierzchniowe p aty siedliska stanowi  kolejne 
stadium sukcesji po fitocenozach wydm szarych. Podtyp jest atwy do zidentyfikowania po 
wyra nie odcinaj cej si , krzewinkowej strukturze przestrzennej.

Podtyp 2140-2, czyli wrzosowisko brusznicowo-ba ynowe � zbiorowisko Empetrum ni-
grum-Vaccinium vitis-idaea, tworzy podobn  krzewinkowo-mszyst  struktur , ale z udzia-
em gatunku wyró niaj cego � borówki brusznicy. Specyficzne warunki siedliskowe, 
a tak e geneza powstania determinuje wyst powanie tu wi kszej ilo ci gatunków le nych. 
Siedlisko wyst puje g ównie w bezle nych enklawach nadmorskiego boru ba ynowego 
oraz na jego obrze ach.

W obu typach mog  wyst powa  pojedyncze siewki oraz podrost drzew sosny zwy-
czajnej i brzozy brodawkowatej.

3. Warunki ekologiczne

Nadmorskie wrzosowiska ba ynowe wyst puj  na siedliskach oligotroficznych, o glebach 
lu nych, s abo wykszta conych, typu regosoli oraz arenosoli i umiarkowanie kwa nym 
odczynie (pH 5,5�6,5). Zajmuj  miejsca generalnie niezasypywane przez piasek, gdzie 
wytworzy a si  cienka warstewka próchnicy poprzerastana chwytnikami mchów i plecha-
mi porostów. Jego p aty usytuowane s  g ównie w górnych i rodkowych partiach stoków 
wydm o nachyleniu 10�50o, ekspozycji: pó nocnej, pó nocno-wschodniej i pó nocno-za-
chodniej, rzadziej na p askich wierzchowinach wydm. W miar  rozwoju i starzenia si  
wrzosowiska zmianie ulega odczyn jego rodowiska glebowego oraz sk ad florystyczny. 
Fitocenozy wykazuj  wyra ne zró nicowanie rozwojowe z podzia em na fazy: inicjaln , 
optymaln  i terminaln . W podtypie 2140-1 w wyniku starzenia si  p atu siedliska wyco-
fuj  si  gatunki heliofilne, m.in. p onnik w osisty Politrichum piliferum, krótkosz bia awy 
Brachythecium albicans, a z gatunków zielnych m.in.: jasieniec piaskowy Jasione montana, 

Fot. 2. Wrzosowisko brusznicowo-ba ynowe Empetre-
tum nigri-Vaccinium vitis-ideae � unowo, Wolin (fot. 
B. Bosiacka)

Fot. 3. Wrzosowisko ba ynowe Carici arenariae-Empe-
tretum nigri (© M. Braun)
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jastrz biec baldaszkowaty Hieracium umbellatum, szczotlicha siwa Corynephorus cane-
scens. Zwi ksza si  wówczas udzia  gatunków borowych, np. mszaków � brodawkowiec 
czysty Pseudoscleropodium purum, rokietnik pospolity Pleurozium schreberi oraz pojawia-
j  si  siewki drzew.

W podtypie 2140-2-zachodzi proces odwrotny, tzn. wkraczanie gatunków heliofitów.
W trakcie niezak óconych procesów sukcesji ro linnej oba typy przekszta caj  si  w fi-

tocenoz  nadmorskiego boru ba ynowego.

4. Typowe gatunki ro lin

Nadmorskie wrzosowiska ba ynowe nie maj  w asnych gatunków charakterystycznych 
w sensie fitosocjologicznym. Prowadzona jest tak e weryfikacja gatunków diagnostycz-
nych w skali ca ego zasi gu.

Dominuj cymi i wyró niaj cymi gatunkami s : ba yna czarna Empetrum nigrum 
i wrzos zwyczajny Calluna vulgaris (obie krzewinki dominuj  przemiennie). W typie 
2140-1 pozostaj  pojedyncze gatunki zielne z poprzedniego stadium sukcesyjnego tj. 
murawy psammofilnej Helichryso-Jasionetum litoralis, a w fazie terminalnej pojawia si  
sporadycznie w p atach wierzba piaskowa Salix repens subsp. arenaria. W typie 2140-2 
wyst puj  najcz ciej gatunki borowe. Gatunkiem wyró niaj cym jest borówka brusznica 
Vaccinium vitis-idaea. W obu typach najcz ciej w postaciach terminalnych obecne s  
pojedyncze siewki i podrost sosny oraz brzozy.

Warstwa krzewinkowo-zielna: piaskownica zwyczajna Ammophila arenaria, bylica po-
lna Artemisia campestris subsp. sericea, wrzos zwyczajny Calluna vulgaris, turzyca piaskowa 
Carex arenaria, mia ek pogi ty Deschampsia flexuosa, ba yna czarna Empetrum nigrum, 
kostrzewa czerwona Festuca rubra subsp. arenaria, jasieniec piaskowy Jasione montana, 
wierzba piaskowa Salix repens subsp. arenaria, borówka brusznica Vaccinium vitis-idaea.

Warstwa porostów i mchów: p ucnica kolczasta Cetraria aculeata, p ucnica darenkowa 
C. muricata, chrobotek le ny agodny Cladonia arbuscula subsp. mitis, chrobotek pseudo-
kieliszkowy C. chlorophaea s.l., chrobotek koralkowy C. coccifera, chrobotek ro kowaty 
C. cornuta, chrobotek widlasty C. furcata, chrobotek naje ony C. portentosa, chrobotek 
trocinowaty C. scabriuscula, chrobotek rogokszta tny C. subulata, chrobotek gwiazdkowaty 
C. uncialis, pustu ka p cherzykowata Hypogymnia physodes, p ucnik modry Platismatia 
glauca, ziarniak humusowy Placynthiella uliginosa, szarek gruze kowaty Trapeliopsis gra-
nulosa, krótkosz bia awy Brachythecium albicans, z boróg purpurowy Ceratodon purpu-
reus, wid oz b k dzierzawy Dicranum polysetum, wid oz b le ny Dicranum scoparium, 
rokiet cyprysowaty Hypnum cupressiforme, rokietnik pospolity Pleurozium schreberi, bro-
dawkowiec czysty Pseudoscleropodium purum.

5. Rozmieszczenie w Polsce

Nadmorskie wrzosowiska ba ynowe obecne w strefie wydm przymorskich reprezentuj  
ni owy o rodek wyst powania w Polsce. Rozmieszczenie fitocenoz nie jest równomierne. 
Wyst puj  w rozproszeniu na Uznamie, Wolinie, Wybrze u Trzebiatowskim, Wybrze u 
S owi skim oraz na Pobrze u Kaszubskim.

Nadmorskie wrzosowiska ba ynowe
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II. METODYKA

1. Metodyka bada  monitoringowych

Wybór powierzchni monitoringowych (liczba, rozmieszczenie, okre lenie stanowiska)
Nadmorskie wrzosowiska ba ynowe nale  do siedlisk ma opowierzchniowych. Wybra-
nie p atów nie powinno sprawia  problemów. Krzewinkowa fizjonomia p atów wyra nie 
odznacza si  w terenie. Problematyczne mog  by  jedynie postacie terminalne oraz zde-
gradowane.

Zak adaj c powierzchnie monitoringowe, nale y wybra  p aty jak najbardziej cha-
rakterystyczne dla danej cz ci wybrze a, dobrze wykszta cone oraz zniekszta cone pod 
wp ywem ró nych czynników, by obserwowa  pe ne spektrum dynamiki siedliska. Dot d 
prowadzono badania na 17 stanowiskach monitoringowych, a dotychczasowe wyniki s  
reprezentatywne dla badanego siedliska przyrodniczego. Mo na wi c uzna , e docelowa 
liczba stanowisk wynosi 15. Optymalnym sposobem rozmieszczenia by oby wyznaczenie 
5 grup po 3 stanowiska, w tym trzy grupy powinny by  zlokalizowane na obszarach Natura 
2000, a dwie poza nimi.

Sposób wykonywania bada
Transekt ma najcz ciej kszta t nieregularny, taka sytuacja wynika z ma ej powierzchni 
badanych p atów. Stan siedliska przyrodniczego ocenia si  na podstawie przej cia wzd u  

Ryc. 1. Mapa rozmieszczenia stanowisk z wyró nieniem stanowisk monitorowanych w latach 2006�2008
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transektu, na którym lokalizuje si  trzy zdj cia fitosocjologiczne. Powierzchnia ka dego 
zdj cia fitosocjologicznego wykonanego w miar  mo liwo ci na pocz tku, w rodku i na 
ko cu transektu mo e wynosi  w zale no ci od lokalnej specyfiki: od 4 do 16 m2. Standar-
dowo wyznacza si  jeden transekt na stanowisku monitoringowym. Wspó rz dne miejsc 
wykonania zdj  fitosocjologicznych, a tym samym przebiegu transektu, nale y okre li  za 
pomoc  odbiornika GPS oraz nanie  na map  1:5000 (wydruk z ortofotomapy � o ile jest 
dost pna) lub na map  topograficzn  w skali 1:10 000.

Termin i cz stotliwo  bada
P aty zagro one szybkim zmniejszaniem si  powierzchni, co prowadzi do ich zaniku 
i okre lone na U2 powinny by  monitorowane co 2 lata; natomiast pozosta e � co 3 lub 4 
lata. Najlepszym terminem jest lipiec i pierwsza po owa sierpnia.

Sprz t do bada
Prowadzenie monitoringu nie wymaga specjalistycznego sprz tu. Wystarczy ta ma mierni-
cza, odbiornik GPS (do lokalizacji stanowisk monitoringowych), cyfrowy aparat fotograficz-
ny, mapa topograficzna lub wydruk z ortofotomapy i formularz do wype nienia w terenie.

2. Ocena parametrów stanu siedliska przyrodniczego 

oraz wska ników specyficznej struktury i funkcji

Tab. 1. Opis wska ników specyficznej struktury i funkcji siedliska przyrodniczego oraz parametru �perspektywy 
ochrony� dla siedliska przyrodniczego 2140 � nadmorskie wrzosowiska ba ynowe

Parametr/Wska nik Opis

Specyficzna struktura i funkcje

Charakterystyczna 
kombinacja 
florystyczna

Nadmorskie wrzosowiska ba ynowe nie maj  w asnych gatunków charakte-
rystycznych w sensie fitosocjologicznym.
Dominuj cymi i wyró niaj cymi gatunkami s : ba yna czarna Empetrum 
nigrum i wrzos zwyczajny Calluna vulgaris (obie krzewinki dominuj  prze-
miennie). W typie 2140-1 pozostaj  pojedyncze gatunki zielne z poprzed-
niego stadium sukcesyjnego tj. murawy psammofilnej Helichryso-Jasionetum 
litoralis a w fazie terminalnej pojawia si  sporadycznie w p atach wierzba 
piaskowa. W obu typach (2140-1, 2140-2) najcz ciej w postaciach termi-
nalnych obecne s  pojedyncze siewki i podrost drzew sosny i brzozy.
Warstwa krzewinkowo-zielna: ba yna czarna Empetrum nigrum, wrzos zwy-
czajny Calluna vulgaris, wierzba piaskowa Salix arenaria, borówka brusznica 
Vaccinium vitis-idaea, mia ek pogi ty Deschampsia flexuosa, piaskownica 
zwyczajna Ammophila arenaria, bylica polna Artemisia campestris subsp. se-
ricea, jasieniec piaskowy Jasione montana, turzyca piaskowa Carex arenaria.
W warstwie porostów i mchów wyst puj  m.in.: z boróg purpurowy Cerato-
don purpureus, p ucnica kolczasta Cetraria aculeata, p ucnica darenkowa 
C. muricata, chrobotek le ny Cladonia arbuscula, chrobotek kieliszkowy 
C. chlorophaea s.l., chrobotek koralkowy C. coccifera, chrobotek ro kowaty 
C. cornuta, chrobotek widlasty C. furcata, chrobotek naje ony C. portentosa, 
chrobotek rogokszta tny C. subulata, pustu ka p cherzykowata Hypogym-
nia physodes, krótkosz bia awy Brachythecium albicans, wid oz b mio-
tlasty Dicranum scoparium, wid oz b k dzierzawy Dicranum undulatum, 
rokiet cyprysowaty Hypnum cupressiforme, rokietnik pospolity Pleurozium 
schreberi, brodawkowiec czysty Pseudoscleropodium purum, p ucnik modry 
Platismatia glaca, ziarniak humusowy Placynthiella uliginosa.

Nadmorskie wrzosowiska ba ynowe
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Obce gatunki 
inwazyjne

Nie obserwowano dotychczas obcych gatunków inwazyjnych; 
ze wzgl du na potencjalne zagro enie nale y ten wska nik monitorowa

Rodzime gatunki 
ekspansywne ro lin 
zielnych

W miejscach z aktywnymi procesami eolicznymi wyst puje 
np. piaskownica zwyczajna Ammophila arenaria

Gatunki nitrofilne Na ogó  tylko pojedyncze osobniki: naw o  pospolita Solidago virgaurea, 
wierzbówka kiprzyca Chamaenerion angustifolium

Stan populacji 
gatunków wska -
nikowych: ba yny 
czarnej Empetrum 
nigrum i wrzosu 
zwyczajnego 
Calluna vulgaris

Ocena ywotno ci obserwowanych okazów wrzosu zwyczajnego Calluna 
vulgaris i ba yny czarnej Empetrum nigrum.
Wska nik jest obni any, je li gatunki te s  zasypywanie przez piasek

Wyst powanie 
abrazji

Jest to jeden z czynników decyduj cych o wielko ci powierzchni i stanie 
zachowania siedliska. Najwi kszego zniszczenia dokonuj  sztormy w czasie 
jesieni i zimy. W ostatnich latach obserwuje si  nasilenie tych procesów. 

Obecno  
nalotu drzew

W naturalnych siedliskach obecno  nalotu drzew zwi zana jest ze sponta-
nicznym i naturalnym pojawianiem si  pojedynczych okazów siewek i pod-
rostów (g ównie sosny zwyczajnej) w wyniku sukcesji w kierunku boru. Na 
zaburzonych siedliskach w wyniku dzia alno ci cz owieka mog  wyst po-
wa  m.in.: brzoza brodawkowata Betula pendula, d b szypu kowy Quercus 
robur, jarz b pospolity Sorbus aucuparia, sosna zwyczajna Pinus sylvestris, 
topola osika Populus tremula, wierzba iwa Salix caprea.

Zniszczenia 
mechaniczne

Zniszczenia zwi zane s  z penetracj  i presj  turystyczn  w pobli u miejsco-
wo ci i o rodków turystycznych, s  to �dzikie� cie ki i niszczenie pokrywy 
ro linnej pojazdami mechanicznymi.

Perspektywy 
ochrony

Ocenie powinny podlega  realne mo liwo ci zachowania w a ciwego stanu 
siedliska oraz poprawy stanu niew a ciwego. W opisie nale y umie ci  infor-
macj  na temat potencjalnych zabiegów ochronnych dla zachowania b d  
poprawy stanu siedliska.
Dotychczas prowadzony monitoring wykaza  stan siedliska i jego perspek-
tywy ochrony jako U1 (w zachodnim i rodkowym zasi gu wyst powania) 
i XX we wschodnim zasi gu wyst powania ze wzgl du na brak jeszcze 
dostatecznych informacji o siedlisku. Ocena ogólna okre lona zosta a jako 
niezadowalaj ca (g ówn  przyczyn  jest dzia alno  cz owieka). 

Tab. 2. Waloryzacja parametrów stanu oraz wska ników specyficznej struktury i funkcji siedliska przyrodniczego 
2140 � nadmorskie wrzosowiska ba ynowe

Parametr/Wska nik W a ciwy
FV

Niezadowalaj cy
U1

Z y
U2

Powierzchnia 
siedliska 
na stanowisku 

Nie podlega 
zmianom 
lub zwi ksza si

Inne kombinacje

Wyra ny spadek po-
wierzchni siedliska 
w porównaniu z wcze-
niejszymi badaniami lub 

podawanymi w literaturze

Specyficzna struktura i funkcje

Charakterystyczna 
kombinacja 
florystyczna

Wyst puj  co 
najmniej 2 gatunki 
krzewinkowe (jeden 
z nich to ba yna 
czarna Empetrum 
nigrum) oraz bogata 
i zwarta warstwa 
mszysto-porostowa. 
Brak nalotów drzew

Wyst puje jeden gatunek 
krzewinkowy oraz war-
stwa mszysto-porostowa 
pokrywaj ca nie mniej 
ni  50% p atu

Zbiorowisko na kraw dzi 
zaniku w wyniku antropo-
genicznych (mechaniczne 
niszczenie) i naturalnych 
(abrazja, procesy eoliczne) 
czynników, zbiorowisko 
bez warstwy mszysto-
porostowej jedynie 
z gatunkiem/gatunkami 
krzewinkowymi z os abio-
n  ywotno ci
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Obce gatunki 
inwazyjne

Brak
Stopie  pokrycia, w skali 
Br.-Bl., wszystkich ob-
cych gatunków inwa-
zyjnych cznie wynosi 
najwy ej 1

Stopie  pokrycia, w skali 
Br.-Bl., gatunków inwazyj-
nych jest wi kszy od 1

Rodzime gatunki 
ekspansywne ro lin 
zielnych

Brak
Stopie  pokrycia, w skali 
Br.-Bl., wszystkich ga-
tunków ekspansywnych 

cznie wynosi najwy ej 1

Stopie  pokrycia, w skali 
Br.-Bl., gatunków ekspan-
sywnych jest wi kszy od 1

Obecno  nalotu 
drzew

Brak nalotu, lub 
pojedyncze siewki 
sosny, brzozy

Nieliczny nalot drzew, 
zajmuje do 10% po-
wierzchni

Zwarte drzewa lub nalot 
np. sosnowy i brzozowy

Gatunki nitrofilne Brak
Jeden lub dwa gatunki ze 
stopniem pokrycia w skali 
Br.-Bl. �r� lub �1�

Pokrycie któregokolwiek 
gatunku w skali Br.-Bl. 
wi ksze od 1, lub wi cej 
ni  dwa gatunki nitrofilne

Stan populacji 
gatunków wska -
nikowych: ba yny 
czarnej Empetrum 
nigrum i wrzosu 
zwyczajnego Callu-
na vulgaris

Bardzo dobra ywot-
no , bujny wzrost 
obfite kwitnienie 
i owocowanie krze-
winek

Starzenie si  p atów, nie-
wielkie fragmenty p dów 
bez li ci, szczególnie 
widoczne jest to w przy-
padku okazów wrzosu 

S abe lub brak kwitnienia 
i owocowania, ponad 
po owa wszystkich p dów 
krzewinek bez li ci 

Wyst powanie 
abrazji

Brak abrazji, wybrze-
e akumulacyjne

Rzadkie podcinanie 
wa ów wydm bia ych 
i przednich 

Podcinanie i tworzenie 
si  klifowych kraw dzi 
wydm szarych, co mo e 
stanowi  zagro enie dla 
trwa o ci siedliska

Zniszczenia 
mechaniczne Brak

Wyra ne cie ki zwierzy-
ny i penetracji ludzkiej 
poza szlakami, zniszcze-
nia pojazdami mecha-
nicznymi

cie ki penetracji ludzkiej 
poza szlakami, zniszcze-
nia pojazdami mechanicz-
nymi, które uruchomi y 
procesy eoliczne

Ogólnie 
struktura i funkcje

Wszystkie wska niki 
kardynalne oceniono 
na FV, pozosta e 
wska niki przynaj-
mniej U1

Wszystkie wska niki 
kardynalne oceniono 
przynajmniej na U1

Jeden lub wi cej wska -
ników kardynalnych 
oceniono na U2

Perspektywy 
ochrony

Siedlisko znajdu-
je si  w obszarze 
chronionym, lub na 
akumulacyjnym frag-
mencie wybrze a

Mo liwe zagro enie 
naturaln  sukcesj  boru, 
lub planami zalesiania 
wydm

Procesy eoliczne, nag a 
abrazja brzegu, realizowa-
ny plan zalesiania

Ocena ogólna Wszystkie parametry 
oceniono na FV 

Jeden lub wi cej para-
metrów oceniono na U1, 
brak ocen U2

Jeden lub wi cej parame-
trów oceniono na U2

Wska niki kardynalne
Charakterystyczna kombinacja florystyczna
Rodzime gatunki ekspansywne ro lin zielnych
Gatunki nitrofilne
Stan populacji gatunków wska nikowych: ba yny czarnej i wrzosu zwyczajnego
Obecno  nalotu drzew
Wyst powanie abrazji
Zniszczenia mechaniczne

Nadmorskie wrzosowiska ba ynowe
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3. Przyk ad wype nionej karty obserwacji siedliska przyrodniczego na stanowisku

Karta obserwacji siedliska przyrodniczego na stanowisku

Stanowisko � informacje podstawowe

Kod i nazwa siedliska 
przyrodniczego

2140 Nadmorskie wrzosowiska ba ynowe
Carici arenariae-Empetretum nigri

Nazwa stanowiska Czo pino

Typ stanowiska Referencyjne

Zbiorowiska ro linne Carici arenariae-Empetretum nigri, 
Helichryso-Jasionetum litoralis

Opis siedliska na stanowisku

Zbiorowisko rozmieszczone jest w nieregularnych p atach 
po kilkadziesi t m2 na stokach wydm tzw. szarej i brunatnej 
o ekspozycji pó nocnej o nachylenie do 15o. 
W p atach dominuje ba yna czarna

Powierzchnia p atów siedliska Oko o 100 m2

Obszary chronione, 
na których znajduje si  stanowisko 

Obszar Natura 2000 � Ostoja S owi ska, S owi ski Park 
Narodowy

Zarz dzaj cy terenem S owi ski Park Narodowy, Urz d Morski w S upsku

Wspó rz dne geograficzne
Pocz tek: N 54o44� ��; E 17o17� ��
rodek: N 54o44� ��; E 17o17� ��

Koniec: N 54o44� ��; E 17o17� ��

Wymiary transektu
Zbiorowisko ma opowierzchniowe, transekt � prostok t 
o d ugo ci 200 m i szeroko ci do 10 m, p aty zbiorowiska 
rozmieszczone nierównomiernie

Wysoko  n.p.m. 4�10 m

Nazwa obszaru PLH220023 Ostoja S owi ska

Raport roczny � informacje podstawowe

Rok 2008

Typ monitoringu Szczegó owy

Koordynator Ma gorzata Braun

Dodatkowi koordynatorzy

Zagro enia Aktualnie brak, w perspektywie sukcesja do boru ba ynowego

Inne warto ci przyrodnicze Stanowisko znajduje si  w obszarze ochrony cis ej SPN

Monitoring jest wymagany Tak

Uzasadnienie Jako stanowisko referencyjne, faza terminalna rozwoju wrzoso-
wiska, co 5 lat

Wykonywane zabiegi ochronne
i ocena ich skuteczno ci Stanowisko znajduje si  w obszarze ochrony cis ej SPN 

Propozycje wprowadzenia 
dzia a  ochronnych

Data kontroli 7.08.2008

Uwagi
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Stan ochrony siedliska przyrodniczego na stanowisku

Zdj cie fitosocjologiczne I

Wspó rz dne geograficzne rodka, 
wys. n.p.m.
Powierzchnia zdj cia, nachylenie, 
ekspozycja
Zwarcie warstw a, b, c, d
Wysoko  warstw a, b, c, d
Jednostka fitosocjologiczna

Wspó rz dne geograficzne: N 54o44� ��; E 17o17� ��
Powierzchnia zdj cia: 3x3 m, nachylenie <5o, 
ekspozycja N
Zwarcie warstwy c: 50%, zwarcie warstwy d: 40%
Jednostka fitosocjologiczna: Carici arenariae-
-Empetretum nigri
Gatunki: Deschampsia flexuosa 1, Empetrum ni-
grum 3, Festuca rubra +, Hieracium umbellatum var. 
dunense +, Jasione montana +, Cladonia cocifera +, 
Cladonia fimbriata +, Cladonia scabriuscula +, Clado-
nia subulata +, Dicranum scoparium 2, Hypogymnia 
physodes 1, Peltigera sp.1, Pleurozium schreberi +

Zdj cie fitosocjologiczne II

Wspó rz dne geograficzne rodka, 
wys. n.p.m.
Powierzchnia zdj cia, nachylenie, 
ekspozycja
Zwarcie warstw a, b, c, d
Wysoko  warstw a, b, c, d
Jednostka fitosocjologiczna

Wspó rz dne geograficzne: N 54o44� ��; E 17o17� ��
Powierzchnia zdj cia 5x5 m, nachylenie <5o, 
ekspozycja N
Zwarcie warstwy c: 20%, zwarcie warstwy d: 80%
Jednostka fitosocjologiczna: Carici arenariae-
-Empetretum nigri
Gatunki: Calluna vulgaris 1, Empetrum nigrum 2, 
Hieracium umbellatum var. dunense +, Cladonia 
cocifera +, Cladonia cornuta +, Cladonia furcata +, 
Cladonia silvatica +, Dicranum scoparium 4, 
Hypogymnia physodes 1

Zdj cie fitosocjologiczne III

Wspó rz dne geograficzne rodka, 
wys. n.p.m.,
Powierzchnia zdj cia, nachylenie, 
ekspozycja,
Zwarcie warstw a, b, c, d
Wysoko  warstw a, b, c, d
Jednostka fitosocjologiczna

Wspó rz dne geograficzne: N 54o44� ��; E 17o17� ��
Powierzchnia zdj cia 3x3 m, nachylenie 10o, 
ekspozycja N
Zwarcie warstwy c: 100%, zwarcie warstwy d: 40%
Jednostka fitosocjologiczna: Carici arenariae-
-Empetretum nigri
Gatunki: Calluna vulgaris 5, Deschampsia flexuosa 1, 
Empetrum nigrum 1, Cladonia fimbriata +, Cladonia 
scabriuscula +, Dicranum undulatum 3, Peltigera 
polydactyla +, Peltigera rufescens +

TRANSEKT 

Parametry/wska niki Opis Warto  wska nika Ocena 
wska nika

Powierzchnia siedliska
Powierzchnia badanego 
siedliska na stanowisku 
wynosi oko o 100 m2

FV

Specyficzna struktura i funkcje FV

Charakterystyczna 
kombinacja florystyczna

Lista gatunków charaktery-
stycznych (polska i aci -
ska nazwa); poda  udzia  
procentowy powierzchni 
zaj tej przez ka dy gatunek 
na transekcie (z dok adno ci  
do 10%)

Wrzos zwyczajny Callu-
na vulgaris 2%, ba yna 
czarna Empetrum nigrum 
4%, wid oz b miotlasty 
Dicranum scoparium 2%, 
wid oz b k dzierzawy 
Dicranum undulatum 1%

FV

Nadmorskie wrzosowiska ba ynowe
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Obce gatunki inwazyjne

Lista inwazyjnych gatun-
ków obcych geograficznie 
(polska i aci ska nazwa); 
poda  udzia  procentowy 
powierzchni zaj tej przez 
ka dy gatunek na transekcie 
(z dok adno ci  do 10%)

Brak FV

Gatunki ekspansywne 
ro lin zielnych

Lista rodzimych gatunków 
ekspansywnych (polska i a-
ci ska nazwa); poda  udzia  
procentowy powierzchni 
zaj tej przez ka dy gatunek 
na transekcie (z dok adno ci  
do 10%)

Brak FV

Gatunki nitrofilne

Lista gatunków nitrofilnych 
(polska i aci ska nazwa); 
poda  udzia  procentowy 
powierzchni zaj tej przez 
ka dy gatunek na transekcie 
(z dok adno ci  do 10%), np. 
Urtica urens, zwi zana z nad-
miern  penetracj  wydmy 
przez ludzi i eutrofizacj  
siedliska

Brak FV

Stan populacji gatunków 
wska nikowych: wrzos 
zwyczajny Calluna vulgaris 
i ba yna czarna Empetrum 
nigrum

Poda  udzia  procentowy 
powierzchni zaj tej przez 
ka dy gatunek na transekcie 
(z dok adno ci  do 10%), 
okre li  ywotno

Powierzchnia pokrycia 
w transekcie: 
wrzos zwyczajny 
Calluna vulgaris 2%,
ba yna czarna 
Empetrum nigrum 4%.

ywotno  bardzo dobra 
i dobra, bujny wzrost, 
osobniki kwitn ce 
i owocuj ce

FV

Wyst powanie abrazji Intensywne/sporadyczne/brak Brak FV

Obecno  nalotu drzew

Lista gatunków drzew 
(polska i aci ska nazwa); 
poda  udzia  procentowy 
powierzchni zaj tej przez 
ka dy gatunek na transekcie 
(z dok adno ci  do 10%)

Sosna zwyczajna Pinus 
sylvestris, pojedyncze 
siewki w transekcie

FV

Zniszczenia mechaniczne

Zniszczenia zwi zane s  
z penetracj  i presj  tury-
styczn  w pobli u miejsco-
wo ci i o rodków turystycz-
nych

Brak FV

Perspektywy ochrony
Stanowisko znajduje si  
w obszarze ochrony ci-
s ej SPN; brak zagro e

FV

Ocena ogólna
Nale y równie  poda  udzia  procentowy powierzchni 
siedliska o ró nym stanie zachowania na ca ym stanowi-
sku (w stosunku do ca kowitej powierzchni siedliska na 
stanowisku)

FV 100%

FVU1 0%

U2 0%
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Dzia alno  cz owieka

Kod Nazwa 
dzia alno ci Intensywno Wp yw Opis

� � � � Ochrona cis a w S owi skim Parku Narodowym

4. Siedliska o podobnej charakterystyce ekologicznej

Nadmorskie wrzosowiska ba ynowe wyst puj  w obr bie wydm szarych. Metodyka po 
pewnych modyfikacjach: powierzchnia wykonywanych zdj , wielko ci transektu oraz 
zmianie kilku wska ników, jak np. ywotno  gatunków warstwy krzewinkowej, mo e zo-
sta  u yta do obserwacji monitoringowych siedlisk murawy psammofilnej z kocankami 
i jasie cem na wydmach szarych 2130.

5. Ochrona siedliska przyrodniczego

W wyniku prowadzonego monitoringu w latach 2006�2008 stan ochrony siedliska w ca-
ym swoim zasi gu zosta  okre lony jako z y (U2). Siedlisko zosta o równie  uznane przez 
Herbicha (1997) za powa nie zagro ony biotop nadmorski (kategoria 2). Przyczyn  jest 
przede wszystkim zalesianie wydm i zmiany jako ciowe siedliska w wyniku technicznej 
ochrony brzegu.

Najlepsz  form  ochrony jest ochrona bierna i brak jakiejkolwiek ingerencji cz owieka 
w pasie wydm nadmorskich. Intensywny rozwój turystyki oraz budownictwa letniskowego 
jest bardzo du ym zagro eniem dla tych ma opowierzchniowych zbiorowisk. Niezb dne 
jest równie  wy czenie terenów, na których wyst puje to siedlisko przyrodnicze, z plano-
wanych zalesie .
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Nadmorskie wrzosowiska ba ynowe
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Zaro la kosodrzewiny
 Pinetum mugo

I. INFORMACJA O SIEDLISKU PRZYRODNICZYM

1. Identyfikatory fitosocjologiczne

Klasa: Vaccinio-Piceetea 
 Rz d: Vaccinio-Piceetalia
  Zwi zek: Piceion abietis (=Vaccinio-Piceion)
   Zespo y i zbiorowiska:    
   Pinetum mughi carpaticum � karpackie zaro la kosodrzewiny
   Pinetum mughi sudeticum � sudeckie zaro la kosodrzewiny

2. Definicja siedliska przyrodniczego

Ten typ siedliska przyrodniczego obejmuje formacje subalpejskie tworzone w Europie 
przez kosodrzewin  Pinus mugo i zwykle tak e ró aneczniki Rhododendron. Wyst puj  
one w Alpach, szwajcarskiej Jurze, Sudetach, Karpatach, Apeninach, Górach Dynarskich, 
Pirinie, Rile i innych górach Pó wyspu Ba ka skiego.

W Polsce typ 4070 obejmuje najbardziej typow  formacj  ro linn  pi tra subalpejskie-
go Karpat i Sudetów. Zwarte zaro la kosodrzewiny stanowi  naturalne przej cie mi dzy 
borami wierkowymi górnego regla (9410), a wysokogórskimi zbiorowiskami niele nymi 
(6150, 6170). Górn  warstw  ro linno ci tworzy krzewiasta sosna kosa � kosodrzewina 

Fot. 1. Kosodrzewina w Tatrach Zachodnich (© W. Mróz) Fot. 2. Szyszki kosodrzewiny (© W. Mróz)
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Pinus mugo o charakterystycznym, krzywulcowym pokroju i elastycznych, odpornych na 
zniszczenia mechaniczne ga ziach. Inne krzewy wyst puj  na ogó  w niewielkiej domiesz-
ce. Zaro la kosodrzewiny tworz  si  zarówno na pod o u wapiennym, jak i krystalicznym. 
W zale no ci od pod o a runo ma odmienny charakter � odmiana y niejsza charakteryzu-
je si  wi kszym udzia em gatunków zio oro lowych, natomiast ubo sza � borowych.

Dobrze zachowane pi tro kosodrzewiny wyst puje w najwy szych pasmach górskich 
w Polsce (Tatry, Babia Góra, Pilsko, Karkonosze). Pe ni ono bardzo wa ne funkcje ekolo-
giczne, ograniczaj c erozj  zboczy, przyczyniaj c si  do zachowania równowagi bilansu 
wodnego i stanowi c wa ne siedlisko subalpejskiej flory i fauny.

Nale y zwróci  uwag , e cho  definicja siedliska obejmuje zaro la kosodrzewiny 
w Polsce, to angielska nazwa tego typu stosowana w za czniku I Dyrektywy Siedliskowej 
wskazuje na zbiorowisko ro linne w Polsce niewyst puj ce � zespó  kosodrzewiny i ró a-
necznika kosmatego Mugo-Rhododendretum hirsuti. Wynika to z faktu, e definicja 4070 
obejmowa a pierwotnie tylko zaro la kosodrzewiny w pierwszych pi tnastu krajach Unii 
Europejskiej. W roku 2004 Polska wnioskowa a o dodanie do za cznika I nowego typu 
siedliska przyrodniczego obejmuj ce zaro la kosodrzewiny Karpat i Sudetów. Poszerzono 
wówczas definicj  siedliska 4070, natomiast pozostawiono dawn  nazw  tego typu siedli-
ska przyrodniczego.

W Polsce to siedlisko przyrodnicze charakteryzuje si  dominacj  jednego gatunku � ko-
sodrzewiny Pinus mugo (nie wyst puj  charakterystyczne dla Alp czy Karpat Wschodnich 
i Po udniowych adne z subalpejskich gatunków ró aneczników). Zaro la kosodrzewiny 
tworz  wyra nie wyodr bniony pas zaro li ponad górn  granic  lasu (tworzonej przez 
rozrzedzaj cy si  bór wierkowy) w Tatrach, Karkonoszach, na Babiej Górze i na Pilsku 
w Beskidzie ywieckim. Niewielkie p aty zaro li kosodrzewiny wyst puj  tak e w Pa mie 
Policy. W górnej cz ci pi tra subalpejskiego znajduje si  przej ciowa strefa kosodrzewiny 
rozproszonej � stanowi cej siedlisko przyrodnicze o charakterze przej ciowym pomi dzy 
4070 a murawami alpejskimi (siedliska przyrodnicze o kodach 6150 oraz 6170).

Wyró nienie w terenie zwartych zaro li kosodrzewiny nie sprawia najmniejszych trud-
no ci � w tpliwo ci mog  jedynie budzi  sytuacje, gdy rozproszone zaro la wyst puj  
w kompleksie z murawami, piargami, borówczyskami ba ynowymi itp. � wówczas jako 
kryterium kwalifikacji danego p atu do typu siedliska przyrodniczego nale y przyj  do-
minacj  jednego z typów siedliska w ca kowitej powierzchni p atu, a o ile to mo liwe 
� w czasie kartowania wyodr bni  zdecydowanie inne ni  zaro la kosodrzewiny siedliska 
subalpejskie, które wyst puj  znacznie rzadziej i na mniejszych powierzchniach.

3. Warunki ekologiczne
Zaro la kosodrzewiny, typowe dla pi tra subalpejskiego Karpat, wyst puj  na wysoko ci 
1500�1800 m n.p.m. Formacja ta dominuje w pi trze subalpejskim (zwanym te  pi trem 
kosodrzewiny). W wy szych po o eniach zaro la te si  rozlu niaj , stopniowo ust puj c 
miejsca zbiorowiskom muraw alpejskich (6150, 6170). W dolnej cz ci pi tra subalpejskie-
go zaro la kosodrzewiny przemieszane s  z biogrupami wierków. W miejscach lawinia-
stych i na ska ach zaro la kosodrzewiny wyst puj  te  na wysoko ci górnego regla. Gleby 
silnie próchniczne, kwa ne, cz sto p ytkie i kamieniste. Na pod o u wapiennym � r dziny, 
na krystalicznym � rankery.

Zaro la kosodrzewiny
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W Karkonoszach zaro la kosodrzewiny wyst puj  na wysoko ci 1250�1500 m n.p.m. 
Zaro la kosodrzewiny tworz  tam rozleg e p aty w partiach przyszczytowych, przewa -
nie w miejscach s abo nachylonych. Gleby kwa ne, p ytkie, kamieniste, typu rankeru, lub 
górskiej gleby bielicowej, czasem zatorfione, na pod o u granitowym. Pi tro klimatyczne 
ch odne.

4. Typowe gatunki ro lin

Krzewy: kosodrzewina Pinus mugo, wierzba l ska Salix silesiaca, jarz b pospolity (jarz bi-
na) odmiana górska Sorbus aucuparia var. glabrata, brzoza omszona karpacka Betula pube-
scens subsp. carpatica, porzeczka skalna Ribes petraeum, ró a alpejska Rosa pendulina.

Ro liny zielne: urdzik karpacki Soldanella carpatica, z ocie  okr g olistny Leucanthe-
mum waldsteinii, borówka czarna Vaccinium myrtillus, podbia ek alpejski Homogyne 
alpina, wietlica alpejska Athyrium distentifolium, nerecznica górska Dryopteris expansa, 
borówka brusznica Vaccinium vitis-idaea, kosmatka olbrzymia Luzula sylvatica, szczawik 
zaj czy Oxalis acetosella, mia ek pogi ty Deschampsia flexuosa, trzcinnik ow osiony Ca-
lamagrostis villosa, wid ak ja owcowaty Lycopodium annotinum, wid ak wroniec Huperzia 
selago.

Mszaki: p aszczeniec marszczony Plagothecium undulatum, fa downik trzyrz dowy 
Rhytidiadelphus triquetrus, p aszczeniec zgi tolistny Plagothecium curvifolium, piórosz 

Ryc. 1. Mapa rozmieszczenia stanowisk z wyró nieniem stanowisk monitorowanych w latach 2006�2008
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grzebieniasty Ptilium crista-castrensis, rokietnik pospolity Pleurozium schreberi, gajnik 
l ni cy Hylocomium splendens, wid oz b miotlasty Dicranum scoparium, bagiennik wi-
d akowy Barbilophozia lycopodioides, bagiennik Barbilophozia hatcheri, Anastrepta orca-
densis.

5. Rozmieszczenie w Polsce

Dobrze zachowane pi tro kosodrzewiny wyst puje w najwy szych pasmach górskich 
w Polsce (Tatry, Babia Góra, Pilsko, Karkonosze).

II. METODYKA

1. Metodyka bada  monitoringowych

Wybór powierzchni monitoringowych
Stanowiska monitoringowe powinny zosta  rozmieszczone w ca ym zasi gu wyst powania 
zaro li kosodrzewiny, czyli w Tatrach, Karkonoszach, na Babiej Górze i na Pilsku. Wielko  
stanowiska powinna odpowiada  jednostce topograficznej � np. dolinie, grzbietowi, nato-
miast sugerowana powierzchnia takiego stanowiska to 5�30 ha. Liczba stanowisk powinna 
wynosi  od 3 do 10 w ka dym z wymienionych pasm górskich i masywów. W miejscach 
szczególnie zagro onych dzia alno ci  cz owieka (np. okolice stacji narciarskich) warto 
zwi kszy  liczb  stanowisk, a tak e wykonywa  badania na wi kszej liczbie transektów 
w obr bie jednego stanowiska.

Sposób wykonania bada
Na ka dym z wybranych stanowisku nale y wyznaczy  jeden transekt o d ugo ci 200 m. 
Zwykle b dzie on prowadzi  wzd u  szlaku turystycznego, natomiast w obszarze ochrony 
cis ej � wzd u  starych cie ek lub np. potoku czy grzbietu górskiego. Na transekcie co 

100 m wyznacza si  3 miejsca wykonania 3 zdj  fitosocjologicznych, stanowi cych po-
cz tek, rodek i koniec transektu. Wspó rz dne tych punktów wyznacza si  za pomoc  od-
biornika GPS. Warto  wymienionych poni ej wska ników specyficznej struktury i funkcji 
siedliska okre la si  na podstawie przej cia przez tak wyznaczony transekt.

Termin i cz stotliwo  bada
Optymalny termin bada  to okres od lipca do sierpnia, natomiast cz stotliwo  � wystarczy 
powtórzy  badania raz na 6 lat. Natomiast w przypadku potrzeby oceny wp ywu dzia alno-
ci cz owieka na to siedlisko przyrodnicze (np. wp ywu nartostrady) na poziomie obszaru 

Natura 2000 � badania nale y powtarza  co 2 lata.

Sprz t do bada
Specjalistyczny sprz t nie jest wymagany. Natomiast podstawowy sprz t do bada  tere-
nowych obejmuje: odbiornik GPS, ta m  miernicz , szczegó owe mapy topograficzne 
(1:10 000) lub wydruki z ortofotomapy (optymalnie 1:2000) oraz wysokogórski sprz t tu-
rystyczny.

Zaro la kosodrzewiny
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2. Ocena parametrów stanu siedliska przyrodniczego

oraz wska ników specyficznej struktury i funkcji

Tab. 1. Opis wska ników specyficznej struktury i funkcji siedliska przyrodniczego oraz parametru �perspektywy 
ochrony� dla siedliska przyrodniczego 4070 � zaro la kosodrzewiny

Parametr/
Wska nik Opis

Specyficzna struktura i funkcje

Udzia  
procentowy 
siedliska 
na transekcie

W wi kszo ci przypadków warto  tego wska nika wynosi 100% lub jest nieco 
obni ona przez naturaln  nieci g o  kompleksu przestrzennego, co nie obni a 
warto ci wska nika. Wp yw na negatywn  oceny powinny mie  jedynie przekszta -
cenia antropogeniczne � do których w tym przypadku mo na zaliczy  wy cznie 
nartostrady, wyci gi narciarskie, szlaki turystyczne i miejsca widokowe wydepty-
wane przez turystów. Na cz ci stanowisk obserwowano naturaln  nieci g o  (np. 
p aty malin, zio oro la). Na wska nik ten wp ywaj  równie  zniszczenie mecha-
niczne kosodrzewiny zwi zane z wydeptywaniem oraz u ytkowaniem i budow  
infrastruktury rekreacyjnej (wyci gi narciarskie, schroniska górskie).

Gatunki 
typowe

Do typowych gatunków ro lin w warstwie B nale : kosodrzewina Pinus mugo, 
jarz b pospolity Sorbus aucuparia subsp. glabrata, ja owiec halny Juniperus com-
munis subsp. alpina, porzeczka skalna Ribes petraeum. W warstwie C natomiast 
wyst puj : borówka czarna Vaccinium myrtillus, borówka brusznica Vaccinium 
vitis-idaea, podbia ek alpejski Homogyne alpina, mia ek pogi ty Deschampsia 
flexuosa, wietlica alpejska Athyrium distentifolium.

Gatunki 
dominuj ce

W warstwie krzewów dominuje kosodrzewina, natomiast w warstwie C � borówka 
czarna Vaccinium myrtillus lub mia ek pogi ty Deschampsia flexuosa

Naturalny 
kompleks 
siedlisk 
subalpejskich

Typowy kompleks siedlisk subalpejskich sk ada si  z zaro li kosodrzewiny, biogrup 
wierkowych, zaro li ja owca halnego i niewielkich p atów borówczysk, psiar 

i zio oro li. 

Zniszczenia 
mechaniczne 

Jest to najlepszy wska nik wp ywu cz owieka na to siedlisko. Nale y jednak 
podkre li , e zniszczenia te ograniczaj  si  do strefy maksymalnie 5 m od szlaku 
turystycznego i w a ciwie nie wp ywaj  istotnie na dynamik  zaro li kosodrzewiny 
poza t  stref .

Obumieranie 
igie  
kosodrzewiny

Obumieranie igie  do 10% uznano za naturalne zjawisko zwi zane z biologi  
kosodrzewiny. W doskonale zachowanych zaro lach kosodrzewiny zaobserwo-
wano w a nie takie niewielkie procentowo obumieranie p dów, które nie wp ywa 
istotnie na ywotno  populacji kosodrzewiny.

Bogactwo 
porostów 
epifitycznych

Jest to bardzo dobry wska nik dobrego stanu zaro li kosodrzewiny. W dobrze 
zachowanych p atach wyst puje zespó  pi ciu porostów: pustu ka p cherzykowata 
Hypogymnia physodes, p askotka rozlana Parmeliopsis ambigua, p askotka reglowa 
Parmeliopsis hyperopta, m klik otr biasty Pseudevernia furfuracea i z otlinka 
jaskrawa Vulpicida pinastri z podobnym pokryciem 5�15%.

Perspektywy 
ochrony

Za w a ciwe uznaje si  perspektywy ochrony zwartych zaro li kosodrzewiny 
obj tych ochron  cis , lub po o onych w parkach narodowych z dala od bardziej 
ucz szczanych szlaków turystycznych.
Ogólnie rzecz bior c, perspektywy ochrony zaro li kosodrzewiny w naturalnych 
miejscach jej wyst powania � a wi c w pasmach górskich, gdzie dobrze si  
wykszta ci o pi tro subalpejskie (czyli np. w Tatrach i na Babiej Górze) s  bardzo 
dobrze, natomiast wyra nie gorzej w miejscach gdzie zajmuje jedynie niewielkie 
powierzchnie (jak na Pilsku). Wynika to przede wszystkim z ochrony tych miejsc 
w granicach parków narodowych, które jednocze nie stanowi  specjalne ob-
szary ochrony siedlisk. Z drugiej strony � lokalnie cz  zasobów tego siedliska 
jest zagro ona przez rozwój infrastruktury zwi zanej z narciarstwem i turystyk . 
Wzd u  intensywnie u ytkowanych szlaków turystycznych istotne znaczenie mo e 
mie  zwi kszona presja ruchu pieszego. Nale y jednak podkre li , e w zwi zku 
z obserwowan  du  ywotno ci  kosodrzewiny � niewielkie jej zniszczenia, 
zwi zane w wydeptywaniem nie maj  znaczenia dla zachowania tego siedliska 
przyrodniczego w Tatrach, a jedynie niewielkie na Babiej Górze. Zniszczenia 
mechaniczne mog  mie  jednak dramatyczne skutki dla zachowania naturalnych 
zaro li kosodrzewiny na Pilsku.
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Tab. 2. Waloryzacja parametrów stanu oraz wska ników specyficznej struktury i funkcji siedliska przyrodniczego 
4070 � zaro la kosodrzewiny

Parametr/
Wska nik

W a ciwy
FV

Niezadowalaj cy
U1

Z y
U2

Powierzchnia 
siedliska 
na stanowisku

Nie podlega zmianom 
lub zwi ksza si Inne kombinacje

Wyra ny spadek 
powierzchni siedliska 
w porównaniu z wcze -
niejszymi badaniami lub 
podawanymi w litera-
turze

Specyficzna struktura i funkcje ( cznie z typowymi gatunkami)

Udzia  procento-
wy siedliska na 
transekcie

>70% 70�40% <40%

Gatunki 
typowe

Wyst puje kosodrzewina 
i cztery inne typowe gatunki 
ro lin

Wyst puje kosodrze-
wina i przynajmniej 
dwa inne typowe 
gatunki ro lin

Brak gatunków typowych 
poza kosodrzewin

Gatunki 
dominuj ce

Dominuje kosodrzewina, 
a w warstwie C � borówka 
czarna lub mia ek pogi ty

Dominacja innego 
gatunku w warstwie 
B lub C

Dominacja innych gatun-
ków w obu warstwach

Naturalny 
kompleks 
siedlisk 
subalpejskich

Udzia  kosodrzewiny 
>50%, wyst puj  tylko 
naturalne siedliska subal-
pejskie

Udzia  kosodrzewiny 
<50%; poza natu-
ralnymi siedliskami 
tak e spory udzia  
siedlisk zwi zanych 
z wypasem np. psiar

Dominacja siedlisk pó -
naturalnych

Zniszczenia 
mechaniczne 

Zniszczenia mechaniczne 
nie wi ksze ni  5%

Zniszczenia od 5 do 
30%

Zniszczenia wi ksze od 
30%

Obumieranie 
igie  kosodrzewiny Do 10% Od 10 do 30% Wi ksze ni  30%

Bogactwo 
porostów 
epifitycznych

Wyst puj  przynajmniej 
cztery z nast puj cych 
porostów: pustu ka p che-
rzykowata Hypogymnia 
physodes, p askotka rozlana 
Parmeliopsis ambigua, p a-
skotka reglowa Parmeliopsis 
hyperopta, m klik otr biasty 
Pseudevernia furfuracea 
i z otlinka jaskrawa Vulpici-
da pinastri

Wyst puj  przynaj-
mniej dwa z tych 
porostów o pokryciu 
wi kszym ni  5%

Brak lub tylko jeden 
z tych porostów

Ogólnie 
struktura 
i funkcje

Wszystkie wska niki 
kardynalne oceniono na 
FV, pozosta e wska niki 
przynajmniej U1

Wszystkie wska niki 
kardynalne oceniono 
przynajmniej na U1

Jeden lub wi cej wska -
ników kardynalnych 
oceniono na U2

Perspektywy 
ochrony

Perspektywy zachowania 
siedliska dobre lub dosko-
na e, nie przewiduje si  
znacznego oddzia ywania 
czynników zagra aj cych

Inne kombinacje

Perspektywy zachowania 
siedliska z e, obser-
wowany silny wp yw 
czynników zagra aj -
cych (np. plany rozwoju 
infrastruktury narciarskiej 
i rekreacyjnej), nie mo na 
zagwarantowa  przetrwa-
nia siedliska w d u szej 
perspektywie czasowej

Ocena ogólna Wszystkie parametry oce-
niono na FV 

Jeden lub wi cej pa-
rametrów oceniono 
na U1, brak ocen U2

Jeden lub wi cej parame-
trów oceniono na U2

Zaro la kosodrzewiny
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Wska niki kardynalne
Gatunki typowe
Zniszczenia mechaniczne
Bogactwo porostów epifitycznych

3. Przyk ad wype nionej karty obserwacji siedliska przyrodniczego na stanowisku

Karta obserwacji siedliska przyrodniczego na stanowisku

Stanowisko � informacje podstawowe

Kod i nazwa 
siedliska przyrodniczego 4070 Zaro la kosodrzewiny

Nazwa stanowiska Sokolica

Typ stanowiska Badawcze

Zbiorowiska ro linne Pinetum mughi carpaticum

Opis siedliska na stanowisku

Jeden z wyró nionych podszczytów pasma Babiej Góry. Obszar 
o bardzo stromych pó nocnych cianach o charakterze urwiska 
skalnego. Teren wyp aszczony, le cy w strefie górnej granicy 
lasu. Siedlisko nie jest jednolite i ma charakter przej ciowy 
z górnoreglowego boru wierkowego do karpackich zaro li ko-
sodrzewiny. Wyst puj  tu biogrupy wierka, sztucznie dosadza-
na limba oraz zwarte p aty kosodrzewiny. 

Powierzchnia p atów siedliska Suma powierzchni wydziele  25d, 25g, 19�23,51 ha

Obszary chronione, na których 
znajduje si  stanowisko Obszar Natura 2000, Babiogórski Park Narodowy

Zarz dzaj cy terenem Babiogórski Park Narodowy z Dyrekcj  w Zawoi

Wspó rz dne geograficzne
Pocz tek: N 49o34� ��; E 19o33� ��
rodek: N 49o34� ��; E 19o33� ��

Koniec: N 49o34� ��; E 19o33� ��

Wymiary transektu 10x200 m

Wysoko  n.p.m. 1367 m

Nazwa obszaru Babia Góra

Raport roczny � informacje podstawowe

Rok 2007

Typ monitoringu Szczegó owy

Koordynator Micha  W grzyn

Dodatkowi koordynatorzy

Zagro enia

G ównym zagro eniem jest nadmiar liczby turystów, przekracza-
j cy pojemno  turystyczn  szlaków. Skutkiem czego jest nad-
mierna penetracja najbli szego otoczenia cie ek turystycznych, 
wydeptywanie cie ek bocznych i zwi zane z tym zanieczysz-
czenie stanowiska

Inne warto ci przyrodnicze
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Monitoring jest wymagany Tak

Uzasadnienie Stanowisko badawcze, co 5 lat

Wykonywane zabiegi
ochronne i ocena
ich skuteczno ci

Stosowane metody przy modernizacji szlaków turystycznych, 
zapobiegaj ce znacznej penetracji przez turystów obszarów 
przylegaj cych do samego szlaku. Sezonowe sprz tanie szlaków 
turystycznych.

Propozycje wprowadzenia 
dzia a  ochronnych

W miejscach silnej penetracji turystycznej nale y intensywniej 
zastosowa  metody grodzeniowe. W punktach zbiorczych nale y 
udost pni  wi ksz  ilo  punktów sanitarnych. Dzia ania maj ce 
na celu ochron  naturalnych siedlisk na terenie Babiogórskiego 
Parku Narodowego s  prowadzone w sposób prawid owy.

Data kontroli 26.08.2007

Uwagi

Na d ugo ci transektu zaobserwowano prawid owo przeprowa-
dzon  modernizacj  szlaku turystycznego w celu dostosowania 
go do potrzeb i standardów turystycznych, a jednocze nie przy 
ograniczeniu nadmiernej ingerencji w naturaln  ro linno  obsza-
ru chronionego.

Stan ochrony siedliska przyrodniczego na stanowisku

Zdj cie fitosocjologiczne I

Wspó rz dne geograficzne 
rodka, wys. n.p.m.

Powierzchnia zdj cia, 
nachylenie, ekspozycja
Zwarcie warstw a, b, c, d
Wysoko  warstw a, b, c, d
Jednostka fitosocjologiczna

Wspó rz dne geograficzne: N 49o34� ��; E 19o33� ��, wysoko : 
1374 m
Powierzchnia 100 m2, nachylenie: 20o, ekspozycja: NE
Zwarcie warstw: A 30%, B 80%, C 80%, D 0%, wysoko  
warstw: A 10 m, B 2 m, C 1 m, D 0,05 m
Jednostka fitosocjologiczna: Pinetum mughi carpaticum
Gatunki: warstwa A � Picea abies 2, Pinus cembra 2; warstwa 
B � Pinus cembra 1, Pinus mugo 3, Sorbus aucuparia subsp. 
glabrata 3, Salix silesiaca 2; warstwa C � Deschampsia flexuosa +, 
Vaccinium myrtillus 4, Vaccinium vitis-idaea 1

Zdj cie fitosocjologiczne II

Wspó rz dne geograficzne 
rodka, wys. n.p.m.

Powierzchnia zdj cia, 
nachylenie, ekspozycja
Zwarcie warstw a, b, c, d
Wysoko  warstw a, b, c, d
Jednostka fitosocjologiczna

Wspó rz dne geograficzne: N 49o34� ��; E 19o33� ��, wysoko : 
1383 m
Powierzchnia 100 m2, nachylenie: 20o, ekspozycja: E
Zwarcie warstw: A 50%, B 80%, C 90%, D 0%; wysoko  
warstw: A 5 m, B 2 m, C 0,5 m, D 0,05 m
Jednostka fitosocjologiczna: Pinetum mughi carpaticum
Gatunki: warstwa A � Picea abies 2: warstwa B � Pinus mugo 
4, Sorbus aucuparia subsp. glabrata 2; warstwa C � Athyrium 
distentifolium 3, Epilobium angustifolium +, Gentiana asclepiadea 
+, Homogyne alpina +, Vaccinium myrtillus 3, Rubus idaeus 1, 
Rumex sp. 1, Salix silesiaca +

Zdj cie fitosocjologiczne III

Wspó rz dne geograficzne 
rodka, wys. n.p.m.

Powierzchnia zdj cia, 
nachylenie, ekspozycja
Zwarcie warstw a, b, c, d
Wysoko  warstw a, b, c, d
Jednostka fitosocjologiczna

Wspó rz dne geograficzne: N 49o34� ��; E 19o33� ��, wysoko : 
1393 m
Powierzchnia 100 m2, nachylenie: 15o, ekspozycja: NE
Zwarcie warstw: A � 70%, B � 40%, C � 70%, D � 5%; wysoko  
warstw: A � 5 m, B � 1,5 m, C � 0,5 m, D � 0,03 m
Jednostka fitosocjologiczna: Pinetum mughi carpaticum
Gatunki: warstwa A � Picea abies 2: warstwa B � Pinus mugo 2, 
Sorbus aucuparia subsp. glabrata 3, warstwa C � Athyrium disten-
tifolium 1, Deschampsia flexuosa +, Homogyne alpina +, Oxalis 
acetosella +, Rubus idaeus +, Rumex sp. +, Vaccinium myrtillus 3; 
warstwa D � Politrichum commune +

Zaro la kosodrzewiny
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TRANSEKT 

Parametry/wska niki Opis wska nika Warto  parametru/wska nika
Ocena 

parametru/ 
wska nika

Powierzchnia siedliska FV

Specyficzna struktura i funkcje FV

Udzia  
procentowy 
siedliska 
na transekcie

Procent powierzchni 
zaj tej przez siedlisko na 
transekcie (z dok adno -
ci  do 10%)

80%
Jest to transekt przy górnej granicy 
lasu, tym samym zbiorowisko ko-
sodrzewiny zawiera du y udzia  
p atów wierkowych � oko o 20%

FV

Gatunki 
typowe

Lista gatunków typowych 
(polska i aci ska nazwa); 
poda  udzia  procento-
wy powierzchni zaj tej 
przez ka dy gatunek na 
transekcie (z dok adno -
ci  do 10%)

Warstwa B: kosodrzewina Pinus 
mugo 40%, jarz b pospolity 
Sorbus aucuparia subsp. glabrata 
40%, wierzba l ska Salix silesia-
ca 10%.
Warstwa C: borówka czarna Vac-
cinium myrtillus 50%, borówka 
brusznica Vaccinium vitis-idaea 
10%, podbia ek alpejski Homo-
gyne alpina 10%, mia ek pogi ty 
Deschampsia flexuosa 10%, 
wietlica alpejska Athyrium disten-
tifolium 20%.
Wyst puj  wszystkie gatunki krze-
wiaste charakterystyczne dla tego 
zbiorowiska. W warstwie C wy-
st puj  gatunki charakterystyczne 
przy odpowiedniej ilo ciowo ci

FV

Gatunki 
dominuj ce

Lista gatunków domi-
nuj cych na transekcie 
(polska i aci ska nazwa); 
poda  udzia  procentowy 
powierzchni zaj tej przez 
ka dy gatunek na tran-
sekcie; nale y wymieni  
tylko gatunki o pokryciu 
10%

Warstwa B: kosodrzewina Pinus 
mugo 40%, jarz b pospolity 
Sorbus aucuparia subsp. glabrata 
30%, warstwa C: borówka czarna 
Vaccinium myrtillus 50%.
W obr bie transektu dominuj  
gatunki charakterystyczne dla 
zbiorowiska zaro li kosodrzewiny.

FV

Naturalny 
kompleks 
zbiorowisk 
subalpejskich 

Lista zbiorowisk oraz 
poda  dla ka dego sied-
liska przybli ony procent 
pokrycia transektu (z do-
k adno ci  do 10%)

Li ciaste zaro la subalpejskie 
z Sorbus aucuparia subsp. glabra-
ta, Salix silesiaca 40%; biogrupy 
wierkowe 20%.

FV

Zniszczenia 
mechaniczne 

Przyczyna zniszcze  
p dów kosodrzewiny 
i procent zniszczonych 
p dów

W niewielkim stopniu ok. 5%, 
g ównie w wyniku ruchu tury-
stycznego.
Na ca ej d ugo ci transektu nie 
odnotowano du ych zniszcze  
ga zi kosodrzewiny, jedynie 
sporadyczne uszkodzenia.

FV
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Obumieranie 
igie  kosodrzewiny

Wyst powanie zjawiska 
i skala (procent do-
tkni tych nadmiernym 
obumieraniem igie  
krzewów)
FV � ig y w wi kszo ci 
zdrowe
U1 � nadmierne obumie-
ranie igie  na du ej ilo ci 
krzewów
U2 � nadmierne ob-
umieranie igie  cz sto 
obserwowane

Na dopuszczalnym 
poziomie do 10%.
Nie odnotowano znacz cego 
zjawiska obumierania 
igie  kosodrzewiny

FV

Bogactwo 
porostów 
epifitycznych

Lista gatunków (pol-
ska i aci ska nazwa), 
oraz redni procent 
powierzchni drzewa 
pokrytej przez poszcze-
gólne gatunki porostów 
(z dok adno ci  do 10%)

Pustu ka p cherzykowata Hypo-
gymnia physodes 10%, p askotka 
rozlana Parmeliopsis ambigua 
10%, p askotka reglowa Parme-
liopsis hyperopta 5%, m klik 
otr biasty Pseudevernia furfuracea 
10%, z otlinka jaskrawa Vulpicida 
pinastri 5%. Trudne jest oszaco-
wanie procentowe pokrycia ga zi 
kosodrzewiny i jarz bu przez ple-
chy porostowe. Podane warto ci 
s  bardzo szacunkowe

FV

Perspektywy 
ochrony

Perspektywy zachowania siedliska 
bardzo dobre, nie przewiduje si  
znacznego oddzia ywania czynni-
ków zagra aj cych

FV

Ocena ogólna
Nale y równie  poda  udzia  procentowy po-
wierzchni siedliska o ró nym stanie zachowania 
na ca ym stanowisku (w stosunku do ca kowitej 
powierzchni siedliska na stanowisku)

FV 100%

FVU1 0%

U2 0%

Dzia alno  cz owieka

Kod Nazwa 
dzia alno ci Intensywno Wp yw Opis

501 Szlaki piesze B �

Wyst powanie sieci szlaków turystycznych 
w obr bie Babiogórskiego Parku Narodowego. 
P aty kosodrzewiny przylegaj ce bezpo rednio do 
szlaków nie wykazuj  znacz cych negatywnych 
zmian strukturalnych. Zdarzaj  si  sporadycznie: 
uschni te ga zie, okorowania, ga zie pozbawio-
ne igie . Widoczne stare przyci cia ga zi wzd u  
szlaku. Wymienione zniszczenia wyst puj  spo-
radycznie, a ich cz stotliwo  wyst powania nie 
powinna si  znacz co zwi ksza . Du e zaniepo-
kojenie mo e budzi  fakt silnego zanieczyszcze-
nia obszaru zbiorowiska w najbli szym s siedz-
twie szlaku (do 5 m po obu stronach). Zjawisko 
to mo e prowadzi  do silnej eutrofizacji p atów 
zbiorowiska tu  przy szlaku

Zaro la kosodrzewiny
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624 Turystyka 
górska B �

W sezonie letnim w obr bie szlaku g ównego, 
biegn cego grzbietem masywu Babiej Góry, 
w tym równie  w zaro lach kosodrzewiny, wy-
st puje bardzo intensywna turystyka górska. Za-
biegi ochronne na trasie zmniejszaj  negatywne 
oddzia ywanie turystyki na zaro la kosówki. Do 
najbardziej widocznych negatywnych skutków 
mo na zaliczy : mechaniczne niszczenie ga zi 
kosodrzewiny, bezpo rednio przylegaj cych do 
szlaku turystycznego; g bsz  penetracj  zaro li 
i tworzenie dzikich cie ek poza szlakiem; zanie-
czyszczenie obszarów zaro li przylegaj cych do 
szlaku. Szlak po stronie po udniowej masywu nie 
jest zbytnio popularny, a tym samym negatywny 
wp yw turystyki górskiej jest minimalny

4. Siedliska o podobnej charakterystyce ekologicznej

Zaro la kosodrzewiny s  specyficznym siedliskiem i prezentowane tu wska niki nie mog  
by  zastosowane bezpo rednio do innych siedlisk. Pewne elementy tej metodyki mo na 
zastosowa  do monitoringu innych siedlisk subalpejskich, czyli 4060 � borówczysk ba y-
nowych oraz 4080 � subalpejskich zaro li wierzby lapo skiej oraz wierzby l skiej.

5. Ochrona siedliska przyrodniczego

Zasoby siedliska zlokalizowane s  na terenie parków narodowych, g ównie w strefie ochro-
ny cis ej, gdzie nie podlegaj  wp ywowi gospodarki le nej. Ochrona bierna, najlepiej ci-
s a, to w a ciwa forma ochrony dla tego siedliska. Z drugiej strony � ze wzgl du na szerokie 
rozpowszechnienie w pi trze subalpejskim � dopuszczalne jest u ytkowanie turystyczne 
i kontrolowane u ytkowanie rekreacyjne.
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Ska y wapienne i neutrofilne 
 z ro linno ci  pioniersk
 Alysso-Sedion

I. INFORMACJA O SIEDLISKU PRZYRODNICZYM

1. Identyfikatory fitosocjologiczne

Klasa: Koelerio glaucae-Corynephoretea canescentis
 Rz d: Sedo-Scleranthetalia
  Zwi zek: Alysso alyssoidis-Sedion albi
   Zespo y i zbiorowiska:
   Saxifrago-Poetum compressae � zespó  skalnicy trójpalczastej i wiechliny sp aszczonej
   Sempervivetum soboliferi � zespó  rojownika pospolitego
   Cerastietum pumili � zespó  rogownicy drobnej
   Allio montani-Sedetum � zespó  czosnka skalnego i rozchodnika bia ego

2. Opis siedliska przyrodniczego

Siedlisko o charakterze po udniowo-zachodnioeuropejskim, dlatego w Polsce notowane s  
tylko kresowe, zubo a e jego odmiany. Obejmuje pioniersk  ro linno  ska  wapiennych 
i neutrofilnych (bazalty, ziele ce), z udzia em gatunków ciep olubnych i jednorocznych 
oraz sukulentów. Najcz ciej spotykane s  postacie z dominacj  wiechliny sp aszczonej 
Poa compressa oraz rozchodników Sedum sp., a tak e zespó  z dominacj  rojnika pospoli-
tego Semperivum soboliferum (Szcz niak 1999, wierkosz 2004).

Fot. 1. Ska ki z pioniersk  ro linno ci  siedliska o kodzie 
6110 � Pogórze Wa brzyskie (© E. Szcz niak)

Fot. 2. Sempervivetum soboliferi, zubo a e w wyniku 
zacienienia. Pogórze Wa brzyskie (© E. Szcz niak)
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3. Warunki ekologiczne

Ciep olubne pionierskie murawy naskalne ska  zasadowych ograniczone s  do ods oni  
ska  wapiennych (wapieni osadowych i krystalicznych) oraz wylewnych ska  zasadowych 
(bazalty, ziele ce). Siedlisko rozwija si  na pod o ach skalistych, na p askich lub nachy-
lonych pó kach, zwykle pokrytych cienk  warstw  rumoszu, rzadziej na niemal nagich 
powierzchniach skalnych. Rozwijaj  si  na glebach inicjalnych typu litosole, o mi szo ci 
nie przekraczaj cej 10 cm lub w szczelinach skalnych o kilkucentymetrowej szeroko ci 
(Szcz niak 1998c). Optimum rozwoju w Polsce maj  w zakresie wysoko ci 200�400 m 
n.p.m., na wychodniach o wystawach po udniowych, po udniowo-zachodnich i zachod-
nich. Siedlisko wyst puje w specyficznych warunkach mikroklimatu, w miejscach szybko 
nagrzewaj cych si  i szybko obsychaj cych (Szcz niak 1998c, 1998b, 1998c, wierkosz 
1994, 2004).

4. Typowe gatunki ro lin

Do najcz stszych i typowych dla siedliska gatunków ro lin naczyniowych nale : rojow-
nik pospolity Jovibarba sobolifera, smagliczka kielichowata Alyssum alyssoides, skalnica 
trójpalczasta Saxifraga trydactylites, rogownica drobna Cerastium pumilum, o anka pie-
rzastosieczna Teucrium botrys, czosnek skalny Allium montanum, wiechlina sp aszczona 
Poa compressa, rozchodnik wielki Sedum maximum, rozchodnik ostry Sedum acre oraz 
rozchodnik sze ciorz dowy Sedum sexangulare.

Najcz ciej spotykane mchy i porosty to: krótkosz bia awy Brachythecium albicans, 
p dzlik murowy Tortula muralis, pr tnik srebrzysty Bryum argenteum, p onnik w osisty 
Polytrichum piliferum, z boróg purpurowy Ceratodon purpureus i chrobotek strz piasty 
Cladonia fimbriata.

5. Rozmieszczenie w Polsce

Siedlisko spotykane jest bardzo rzadko na Przedgórzu i Pogórzu Sudetów oraz w pi trze 
pogórza. Do tej pory zanotowane zosta o na Wzgórzach Strzegomskich, Wzgórzach Niem-
cza sko-Strzeli skich, w Górach oraz na Pogórzu Kaczawskim, na Pogórzu Wa brzysko-
Bolkowskim, w Górach Bardzkich, w pa mie Krowiarek oraz w Górach Z otych. Wyja -
nienia wymaga przynale no  do tego typu siedliska muraw w rezerwacie Kruczy Kamie  
(Góry Krucze), gdzie interesuj ce zbiorowiska muraw naskalnych rozwijaj  si  na por-
firach. Omy kowo podawane z Rudaw Janowickich oraz z Chojnika, z uwagi na udzia  
rojnika pospolitego Sempervivum soboliferum w murawach na pod o ach krzemianowych 
nale cych do siedliska 8230. Wyst puje tak e na Opolszczy nie, w rezerwacie Ligota 
Wielka (Sendek, Babczy ska-Sendek 1989), i tam wydaje si  osi ga  pó nocno-wschodni  
granic  zasi gu. Prawdopodobne jest tak e wyst powanie na Jurze Krakowsko-Cz stochow-
skiej, jednak jego siedliska zajmowane s  tam najcz ciej przez naskalne murawy z udzia em 
kostrzewy bladej Festuca pallens z klasy Festuca-Brometea (siedlisko 6210).
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II. METODYKA

1. Metodyka bada  monitoringowych

Wybór powierzchni monitoringowych
Powierzchnie monitoringowe powinny zosta  zlokalizowane we wszystkich miejscach 
wyst powania siedliska z uwagi na jego du  dynamik  oraz zagro enia wskutek oddzia-
ywania czynników naturalnych (susze, nawalne opady, zacienienie) i antropogenicznych 
(kamienio omy, turystyka).

Za stanowisko nale y uzna  grup  wyra nie wyodr bnionych p atów siedliska � pó k  
skaln  lub ich zespó  le cy w odleg o ciach nieprzekraczaj cych 50 metrów. Powierzch-
nia czna p atów branych pod uwag  jest zwykle bardzo ma a i wynosi kilka do kilkunastu 
arów.

Sposób wykonania bada
Ze wzgl du na charakter rozmieszczenia siedliska 6110, badania na transektach z regu y 
nie s  mo liwe � siedlisko zajmuje izolowane powierzchnie i pó ki skalne rozmieszczone 
losowo.

Jedyn  mo liwo ci  jest sumowanie powierzchni na stanowisku zaj tej przez p aty sie-
dliska pokryte ro linno ci , z pomi ciem po aci nagiej ska y wyst puj cej pomi dzy nimi. 

Ryc. 1. Mapa rozmieszczenia stanowisk z wyró nieniem stanowisk monitorowanych w latach 2006�2008

Ska y wapienne i neutrofilne z ro linno ci  pioniersk
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Na badanych do tej pory stanowiskach powierzchnia siedliska by a równa powierzchni 
wykonanych zdj  fitosocjologicznych, chyba e cz  ciany skalnej by a niedost pna 
bez specjalistycznego sprz tu wspinaczkowego.

Jako powierzchni  siedliska na stanowisku nale y uzna  sumy powierzchni p atów 
(standardowo 3 p aty), w których s  zlokalizowane zdj cia fitosocjologiczne oraz po-
wierzchnie siedliska niedost pne do bezpo rednich bada , lecz identyfikowane za pomoc  
obserwacji wzrokowej.

Termin i cz stotliwo  bada
Badania nale y prowadzi  dwukrotnie w ci gu roku na tych samych powierzchniach � 
pierwszy termin to prze om maja i czerwca, kiedy wyst puje cz  terofitów, drugi � lipiec, 
gdy ma miejsce pe nia rozwoju bylin. Z uwagi na istotne zagro enia dla stanu siedliska 
badania powinny by  prowadzone w cyklu 2�3-letnim.

Sprz t do bada
Badania nie wymagaj  specjalistycznego sprz tu. Konieczny jest notatnik (formularz do 
wype nienia), GPS, ta ma miernicza, aparat fotograficzny. Dla obserwacji stanu zachowa-
nia siedliska na oddalonych partiach skalnych wskazane jest u ycie lornetki.

2. Ocena parametrów stanu siedliska przyrodniczego 

oraz wska ników specyficznej struktury i funkcji

Tab. 1. Opis wska ników specyficznej struktury i funkcji siedliska przyrodniczego oraz parametru �perspektywy 
ochrony� dla siedliska przyrodniczego 6110 � ska y wapienne i neutrofilne z ro linno ci  pioniersk  (Alysso-Sedion)

Parametr/
Wska nik Opis

Specyficzna struktura i funkcje

Udzia  
procentowy 
siedliska 
na transekcie

Wska nik wskazuje na struktur  przestrzenn  p atów muraw. Przyj to, e 
wyst powanie do 20% innych zbiorowisk na stanowisku monitoringowym jest 
dopuszczalne. Nale y podkre li , e ze wzgl du na ma e powierzchnie p atów 
tego siedliska nie wyznacza si  w tym przypadku ci g ego transektu badawcze-
go, lecz kilka samodzielnych p atów: rozdzielenie p atów muraw naskalnych 
przez inne zbiorowiska ro linne nie jest traktowane jako podstawa do obni e-
nia warto ci tego wska nika.

Gatunki 
charakterystyczne

Z gatunków charakterystycznych dla zespo ów odnotowano do tej pory (na 
monitorowanych stanowiskach) rojownik pospolity Jovibarba sobolifera (jedyny 
charakterystyczny Ass. Sempervivetum soboliferi) oraz wiechlin  sp aszczon  
Poa compressa (jeden z dwóch charakterystycznych Ass. Saxifrago-Poetum 
compressae). Ponadto stwierdzano wyst powanie rogownicy drobnej Ceras-
tium pumilum, smagliczki kielichowatej Alyssum alyssoides, czy cicy drobnok-
wiatowej Acinos arvensis, o anki pierzastosiecznej Teucrium botrys, rozchod-
nika ostrego Sedum acre oraz rozchodnika o cistego Sedum reflexum. Niejasny 
jest status w Polsce rozchodnika bia ego Sedum album, który jest traktowany 
jako antropofit (Mirek i in. 2003). 
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Gatunki 
dominuj ce

Typowo wykszta cone murawy zwi zane z ods oni ciami ska  zasadowych do 
s abo kwa nych najcz ciej posiadaj  1 lub 2 gatunki dominuj ce, cz sto tak e 
b d ce ich gatunkami charakterystycznymi. Najcz ciej w warstwie runa s  to: 
rojownik pospolity Jovibarba sobolifera i wiechlina sp aszczona Poa compres-
sa. Cz stym gatunkiem, b d cym wspó dominantem na nieco g bszych pod-
o ach, jest kostrzewa owcza Festuca ovina. W warstwie mszystej gatunkiem 
dominuj cym jest wid oz b purpurowy Ceratodon purpureus.
Na siedliskach o zaburzonej strukturze mo emy obserwowa  nadmierny 
rozwój podrostu drzew i krzewów, natomiast na siedliskach o wzrastaj cym 
stopniu zacienienia ekspansj  rokietu cyprysowego lub wiechliny gajowej.

Obce 
gatunki 
inwazyjne

W ciep olubnych pionierskich murawach naskalnych gatunki inwazyjne prak-
tycznie nie wyst puj  ze wzgl du na trudne warunki siedliskowe. Mo liwe jest 
jednak wkraczanie np. przymiotna kanadyjskiego Conyza canadensis i innych 
gatunków zwi zanych z ciep olubnymi zbiorowiskami synantropijnymi.

Rodzime gatunki 
ekspansywne 
ro lin zielnych

Na siedliskach niezaburzonych gatunki ekspansywne nie powinny wyst po-
wa . Na siedliskach antropogenicznych lub pozostaj cych pod wp ywem 
antropopresji gatunkiem zielnym, który mo e zarasta  murawy, jest trzcinnik 
piaskowy Calamagrostis epigeios. 

Struktura 
przestrzenna 
p atów siedliska

Pionierskie murawy naskalne tworz  mniej lub bardziej zwarte p aty suku-
lentów z udzia em terofitów i k pkowych bylin (Sempervivetum soboliferi) 
lub lu ne murawy z dominacj  wiechliny sp aszczonej Poa compressa oraz 
terofitów (Saxifrago-Poetum compressae), najcz ciej z powierzchniowo 
ma ym udzia em warstwy mszystej. W przypadku wzrastaj cego zacienienia 
w zbiorowiskach obserwuje si  wzrost pokrycia warstwy mszystej, uniemo -
liwiaj cej kie kowanie ro lin naczyniowych. Prowadzi to do przebudowy 
struktury � zmiany proporcji pokrywania warstwy mszystej i zielnej na nieko-
rzy  zielnej, fragmentacji p atów i wycofywania si  gatunków ciep olubnych 
i wiat o dnych, a  do ca kowitego zaniku murawy. W strukturze przestrzen-
nej p atów zaznacza si  to ich homogenizacj .

Ekspansja 
krzewów 
i podrostu drzew

Siedlisko to wyst puje w uk adach mozaikowych ze zbiorowiskami ciep olub-
nych zaro li, ponadto otoczone jest zbiorowiskami le nymi, wi c wnikanie 
gatunków drzew i krzewów jest procesem naturalnym. Na siedliskach nieza-
burzonych nie obserwowano ekspansji tych ro lin. Natomiast na siedliskach 
antropogenicznych lub pozostaj cych pod wp ywem antropopresji dochodzi 
do ekspansji drzew i krzewów, mog  to by  np. g óg jednoszyjkowy Crataegus 
monogyna, ró e Rosa sp., tarnina Prunus spinosa, berberys zwyczajny Berberis 
vulgaris � przede wszystkim gatunki klasy Rhamno-Prunetea, ale tak e jesion 
wynios y Fraxinus excelsior, jarz b pospolity Sorbus aucuparia, malina w a ci-
wa Rubus idaeus. 

Ocienienie 
muraw

Jest jednym z najwi kszych zagro e  dla siedliska, g ównie na stanowiskach 
o charakterze antropogenicznym lub o zmienionych stosunkach mikroklima-
tycznych, gdzie wnikaj  do niego siewki drzew i krzewów. Rzadziej wyst puje 
na stanowiskach naturalnych, zarówno wskutek pojawiania si  pojedynczych 
m odych drzew i krzewów, jak i rozrastania si  koron drzew (je li siedlisko 
wyst puje na ska ach ods oni tych w lukach drzewostanu).

Zniszczenia 
mechaniczne

Do najcz stszych oddzia ywa  mechanicznych obserwowanych na monitoro-
wanych powierzchniach nale  zniszczenia spowodowane wydeptywaniem 
przez ludzi i zwierz ta oraz zjawisko naturalne polegaj ce na odrywaniu si  
od cian skalnych pojedynczych g azów. Drugie z nich jest naturalnym sk ad-
nikiem dynamiki siedliska, natomiast pierwsze prowadzi w szybkim tempie do 
ubo enia sk adu gatunkowego oraz struktury przestrzennej muraw, np. przez 
fizyczne niszczenie k p rojnika pospolitego Sempervivum soboliferum.
Do zniszcze  mechanicznych nale y zaliczy  tak e zgryzanie ro lin i wydep-
tywania darni przez muflony.

Ska y wapienne i neutrofilne z ro linno ci  pioniersk
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Perspektywy 
ochrony

Pionierskie zbiorowiska ze zwi zku Alysso-Sedion teoretycznie s  atwe do 
ochrony � na stanowiskach o niezaburzonych stosunkach ekologicznych wy-
starcza do ich zachowania ochrona bierna i pozostawienie muraw bez jakich-
kolwiek zabiegów. Niestety, tego typu siedliska praktycznie si  nie zachowa y. 
W Sudetach na wszystkich stanowiskach mniej lub bardziej wida  wp yw dzia-
alno ci cz owieka, której g ównym efektem jest przyspieszenie procesu sukce-
sji. Zatrzymanie sukcesji na zmienionych siedliskach nie jest mo liwe, mo na 
jedynie ograniczy  jej oddzia ywanie poprzez usuwanie krzewów i drzew. 
Zabiegi tego typu nie maj  szans powodzenia na stanowiskach, gdzie dosz o 
do eutrofizacji pod o a lub zmian mikroklimatycznym w otoczeniu stanowiska 
� tam murawy s  wypierane przez ekspansywne gatunki bylin oraz krzewy.
Nieustaj cym zagro eniem jest mo liwo  wznowienia eksploatacji z ó  (sta-
nowisko w Mielniku, Pasmo Krowiarki zosta o zniszczone ju  w roku rozpo-
cz cia monitoringu).
Stanowiska pionierskich muraw w dolinie Czy ynki (Dobromierz) przesta y 
istnie , fizycznie zniszczone przez wprowadzone tu stado muflonów. Tutaj 
jedyn  szans  na odtworzenie muraw na stokach z uruchomionymi procesami 
erozyjnymi jest eliminacja lub wyp oszenie konkurencyjnego gatunku ro lino-
ercy.

Murawy w Dobromierzu znajduj  si  na skraju zaniku wskutek zmiany wa-
runków mikroklimatycznych poprzez budow  zbiornika wodnego w bezpo-
rednim s siedztwie ods oni cia i post puj c  wskutek zmiany stosunków 

wodnych sukcesj  krzewów oraz mszaków.
W ocenie perspektyw ochrony nale y wi c bra  pod uwag  d u sz  perspekty-
w  czasow  oraz szereg ró nych czynników, których negatywne oddzia ywa-
nie na siedlisko mo e si  kumulowa , prowadz c do jego stopniowego zaniku.

Tab. 2. Waloryzacja parametrów stanu oraz wska ników specyficznej struktury i funkcji siedliska przyrodniczego 
6110 � ska y wapienne i neutrofilne z ro linno ci  pioniersk  (Alysso-Sedion)

Parametr/
Wska nik

W a ciwy
FV

Niezadowalaj cy
U1

Z y
U2

Powierzchnia 
siedliska 
na stanowisku

Nie podlega zmianom 
lub zwi ksza si Inne kombinacje

Wyra ny spadek 
powierzchni siedliska 
w porównaniu z wcze -
niejszymi badaniami lub 
podawanymi w litera-
turze

Specyficzna struktura i funkcje

Udzia  
procentowy 
siedliska 
na transekcie

100�70%
je eli transekt nie by  
wykonany, to pod uwa-
g  bierze si  powierzch-
ni  monitoringow

70�40%
je eli transekt nie by  
wykonany, to pod uwag  
bierze si  powierzchni  
monitoringow

Poni ej 40%
je eli transekt nie by  
wykonany, to pod uwag  
bierze si  powierzchni  
monitoringow

Gatunki 
charakterystyczne

Obecno  przynajmniej 
4 gatunków charaktery-
stycznych

Obecno  2�3 gatunków 
charakterystycznych

Jeden gatunek charak-
terystyczny lub brak 
gatunków charaktery-
stycznych

Gatunki 
dominuj ce

Gatunki dominuj ce s  
jednocze nie charakte-
rystycznymi

Gatunki charaktery-
styczne wspó dominuj  
w siedlisku

Gatunki dominuj ce nie 
s  charakterystyczne dla 
siedliska

Obce 
gatunki 
inwazyjne

Brak Obecne, ale poni ej 2% Powy ej 2% 
powierzchni

Rodzime gatunki 
ekspansywne 
ro lin zielnych

Brak

Obecno  gatunku, 
o którym wiadomo, e 
jest potencjalnie ekspan-
sywny (nie wi cej ni  5% 
powierzchni)

Powy ej 5% 
powierzchni
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Struktura 
przestrzenna 
p atów siedliska

Zachowana mozaika 
siedliskowa i struktu-
ralna

Zaburzona mozaika sied-
liskowa i strukturalna

Niewidoczna mozaika 
siedliskowa i struktu-
ralna, homogenizacja 
p atów 

Ekspansja 
krzewów 
i podrostu drzew

Brak Do 30% zwarcie warstw 
B i A

Powy ej 30% zwarcie 
warstw B i A

Ocienienie muraw Brak lub s abe 20% powierzchni ocie-
nionej

Powy ej 20% po-
wierzchni ocienionej

Zniszczenia 
mechaniczne Brak ladowe, ale obecne (do 

10%)

Powy ej 20% po-
wierzchni siedliska (sied-
lisko czu e na niszczenie 
mechaniczne)

Ogólnie 
struktura i funkcje

Wszystkie wska niki 
kardynalne oceniono na 
FV, pozosta e wska niki 
przynajmniej U1

Wszystkie wska niki 
kardynalne oceniono 
przynajmniej na U1

Jeden lub wi cej wska -
ników kardynalnych 
oceniono na U2

Perspektywy 
ochrony

Perspektywy zachowa-
nia siedliska dobre lub 
doskona e, nie przewi-
duje si  znacznego od-
dzia ywania czynników 
zagra aj cych

Inne kombinacje

Perspektywy zachowania 
siedliska z e, obserwo-
wany silny wp yw czyn-
ników zagra aj cych 
(np. sukcesja wtórna), 
nie mo na zagwaranto-
wa  przetrwania siedli-
ska w d u szej perspek-
tywie czasowej

Ocena ogólna Wszystkie parametry 
oceniono na FV 

Jeden lub wi cej para-
metrów oceniono na U1, 
brak ocen U2

Jeden lub wi cej para-
metrów oceniono na U2

Wska niki kardynalne
Ocienienie muraw
Ekspansja drzew i krzewów
Rodzime gatunki ekspansywne ro lin zielnych
Gatunki dominuj ce
Gatunki charakterystyczne

3. Przyk ad wype nionej karty obserwacji siedliska przyrodniczego na stanowisku

Karta obserwacji siedliska przyrodniczego na stanowisku

Stanowisko � informacje podstawowe

Kod i nazwa siedliska
przyrodniczego 6110 Ska y wapienne i neutrofilne z ro linno ci  pioniersk

Nazwa stanowiska Wapniarka

Typ stanowiska Badawcze

Zbiorowiska ro linne Saxifrago-Poetum compressae

Opis siedliska na stanowisku
Siedlisko w formie inicjalnej, rozwija si  na pó kach skalnych 
w obecnie nie eksploatowanym kamienio omie marmuru i dolomitu 
u pó nocnego podnó a góry Wapniarka

Ska y wapienne i neutrofilne z ro linno ci  pioniersk
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Powierzchnia p atów 
siedliska Znane 6 m2, potencjalnie w niedost pnej cz ci ciany dalsze 40 m2

Obszary chronione, na któ-
rych znajduje si  stanowisko PLH020019 Pasmo Krowiarki

Zarz dzaj cy terenem W asno : Zak ady Przetwórcze Surowców Chemicznych i Mineral-
nych �Piotrowice� 

Wspó rz dne geograficzne N 50o21� ��; E 16o40� ��

Wymiary transektu Tylko 2 p aty, wykonanie transektu niemo liwe 

Wysoko  n.p.m. 400�410 m

Nazwa obszaru PLH020019 Pasmo Krowiarki

Raport roczny � informacje podstawowe

Rok 2008

Typ monitoringu Szczegó owy

Koordynator Krzysztof wierkosz

Dodatkowi koordynatorzy Kamila Reczy ska

Zagro enia Planowane ponowne otwarcie kamienio omu

Inne warto ci przyrodnicze

W obr bie kamienio omu na Wapniarce, poza wyst powaniem 
mi czaków � Charpentiera ornata i Helicigonia lapacida � nie ob-
serwowano. W s siedztwie wyst puje jednak szereg cennych sied-
lisk przyrodniczych (w tym murawy kserotermiczne z 3 gatunkami 
goryczek oraz buczyny storczykowe z obuwikiem pospolitym) i 27 
chronionych gatunków ro lin naczyniowych

Monitoring jest wymagany Tak

Uzasadnienie

Z uwagi na inicjalne wykszta cenie siedliska i jego wyst powanie 
tylko w dwóch niewielkich p atach dost pnych do obserwacji za-
o enie sta ych powierzchni badawczych nie wydaje si  mo liwe. 

Konieczny jest jednak monitoring dla zapobie enia zniszczeniu 
stanowiska

Wykonywane zabiegi ochron-
ne i ocena ich skuteczno ci Nie

Propozycje wprowadzenia 
dzia a  ochronnych Nie

Data kontroli 28.08.2008

Uwagi

Stan ochrony siedliska przyrodniczego na stanowisku

Zdj cie fitosocjologiczne I

Wspó rz dne geograficzne rodka, 
wys. n.p.m.
Powierzchnia zdj cia, nachylenie, 
ekspozycja
Zwarcie warstw a, b, c, d
Wysoko  warstw a, b, c, d

Wspó rz dne geograficzne: N 50o21� ��; E 16o40� ��, 
400 m n.p.m.
Powierzchnia zdj cia: 1x2 m, nachylenie 90o, 
ekspozycja E
Gatunki: Betula pendula +, Campanula rotundifolia r, 
Geranium robertianum +, Poa compressa 2
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Zdj cie fitosocjologiczne II

Wspó rz dne geograficzne rodka, 
wys. n.p.m.
Powierzchnia zdj cia, nachylenie, 
ekspozycja
Zwarcie warstw a, b, c, d
Wysoko  warstw a, b, c, d

Wspó rz dne geograficzne: N 50o21� ��; E 16o40� ��,
Powierzchnia zdj cia: 2x2 m, nachylenie 40o, 
ekspozycja S
Gatunki: Artemisia vulgaris +, Betula pendula +, 
Campanula rotundifolia +, Origanum vulgare +, Poa 
nemoralis 2, Poa compressa +, Salix caprea 1

Zdj cie fitosocjologiczne III

Wspó rz dne geograficzne rodka, 
wys. n.p.m.
Powierzchnia zdj cia, nachylenie, 
ekspozycja
Zwarcie warstw a, b, c, d
Wysoko  warstw a, b, c, d

Brak mo liwo ci wykonania zdj cia fitosocjologicz-
nego

TRANSEKT

Parametry/
wska niki Opis wska nika Warto  parametru/

wska nika

Ocena 
parametru/
wska nika

Powierzchnia siedliska

Siedlisko w formach 
inicjalnych, znane 
z 6 m2, potencjalnie 
w niedost pnej cz ci 
ciany dalsze 40 m2

U1

Specyficzna struktura i funkcje U2

Udzia  procento-
wy siedliska na 
transekcie

Procent powierzchni zaj tej przez 
siedlisko na transekcie (z dok adno ci  
do 10%)

Nie wykonano tran-
sektu XX

Gatunki 
charakterystyczne

Lista gatunków charakterystycznych 
(polska i aci ska nazwa); poda  udzia  
procentowy powierzchni zaj tej przez 
ka dy gatunek na transekcie (z dok ad-
no ci  do 10%)

Wiechlina sp aszczo-
na Poa compressa 2% U2

Gatunki 
dominuj ce

Lista gatunków dominuj cych na tran-
sekcie (polska i aci ska nazwa); poda  
udzia  procentowy powierzchni zaj tej 
przez ka dy gatunek na transekcie (z do-
k adno ci  do 10%); nale y wymieni  
tylko gatunki o pokryciu 10%

Wiechlina gajowa 
Poa nemoralis 10% U2

Obce gatunki 
inwazyjne

Lista inwazyjnych gatunków obcych 
geograficznie (polska i aci ska nazwa); 
poda  udzia  procentowy powierzchni 
zaj tej przez ka dy gatunek na transek-
cie (z dok adno ci  do 10%)

Brak FV

Rodzime gatunki 
ekspansywne ro lin 
zielnych

Lista gatunków (polska i aci ska 
nazwa); poda  udzia  procentowy 
powierzchni zaj tej przez ka dy gatunek 
na transekcie (z dok adno ci  do 10%)

Bylica pospolita Arte-
misia vulgaris 2% U1

Struktura
przestrzenna 
p atów siedliska

Mozaika siedliskowa zachowana/za-
burzona/niewidoczna (homogenizacja 
p atów)

Mozaika siedliskowa 
zachowana; 2 p aty, 
zwarcie 10�30%

FV

Ska y wapienne i neutrofilne z ro linno ci  pioniersk
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Ekspansja krzewów 
i podrostu drzew

Lista gatunków (polska i aci ska 
nazwa); poda  udzia  procentowy 
powierzchni zaj tej przez wszystkie 
ekspansywne gatunki krzewów i drzew 
na transekcie (z dok adno ci  do 10%)

Brzoza brodawko-
wata Betula pendula 
1%, wierzba iwa 
Salix caprea 1%

FV

Ocienienie muraw Poda  udzia  procentowy powierzchni 
ocienionej 2% FV

Zniszczenia 
mechaniczne Opisa  obserwowane zniszczenia

Niewielkie pojedyn-
cze g azy odrywaj ce 
si  od cian skalnych 
� zjawisko naturalne

FV

Perspektywy ochrony

Planowane otwar-
cie kamienio omu. 
Wykonana ocena 
rodowiskowa po-

winna zabezpieczy  
siedlisko, jednak 
nie wiadomo czy 
jej zalecenia b d  
przestrzegane

U2

Ocena ogólna

Minimalna po-
wierzchnia, inicjalne 
formy siedliska, brak 
gatunków charaktery-
stycznych, niepewne 
perspektywy zacho-
wania

U2

Dzia alno  cz owieka

Kod Nazwa 
dzia alno ci Intensywno Wp yw Opis

301 Kamienio omy A �/+
Stanowisko rozwija si  w kamienio omie na 
ods oni tych wskutek dzia alno ci ciankach 
skalnych (+), jednak intensyfikacja wydobycia 
spowoduje jego zniszczenia (�)

4. Siedliska o podobnej charakterystyce ekologicznej

Metodyka mo e znale  zastosowanie tak e do obserwacji innych siedlisk naskalnych 
o podobnej charakterystyce struktury i funkcji:

8210 � wapienne ciany skalne ze zbiorowiskami Potentilletalia caulescentis
8220 � ciany skalne i urwiska krzemianowe ze zbiorowiskami z Androsacetalia ven-
dellii
8230 � pionierska ro linno  na powierzchniach ska  krzemianowych (Arabidopsion 
thalianae)

5. Ochrona siedliska

Zalecane metody ochrony:
ochrona cis a dobrze wykszta conych p atów rozwijaj cych si  w optymalnych warun-
kach (brak zagro enia zacienieniem i penetracj  cz owieka);
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ochrona czynna na siedliskach zagro onych zacienieniem poprzez rozwój drzewosta-
nu w s siedztwie stanowisk (g ównie na siedliskach wtórnych, które jednak z uwagi na 
rzadko  wyst powania, równie  powinny by  przedmiotem ochrony);
konieczne prowadzenie bada  inwentaryzacyjnych we wszystkich planowanych punk-
tach wydobycia kopalin, je li wyst puj  tam ods oni te ska y lub ciany skalne;
odsuwanie szlaków turystycznych od najcenniejszych stanowisk siedliska, które s  
przedmiotem intensywnej presji turystycznej (dogodne usytuowanie stanowisk jako 
punktów widokowych, miejsca biwakowania i palenia ognisk, eutrofizacja, wkraczanie 
gatunków synantropijnych);
ochrona przed presj  gatunków kopytnych (g ównie muflona).
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Ciep olubne ródl dowe 
 murawy napiaskowe

I. INFORMACJA O SIEDLISKU PRZYRODNICZYM

1. Identyfikatory fitosocjologiczne

Klasa: Koelerio glaucae-Corynephoretea canescentis
 Rz d: Corynephoretalia canescentis
  Zwi zek: Koelerion glaucae
   Zespo y i zbiorowiska:
   Corynephoro-Silenetum tataricae � murawa napiaskowa z lepnic  tatarsk
   Sileno otitis-Festucetum � ciep o- i sucholubne murawy napiaskowe
   Festuco psammophilae-Koelerietum glaucae � ciep olubna murawa 
   napiaskowa k powych traw: kostrzewy piaskowej i strz plicy sinej
   Koelerio-Astragaletum arenarii � lu na murawa napiaskowe 
   z tragankiem piaskowym
   Festuco-Elymetum arenarii � wydmy i piaski z wydmuchrzyc  piaskow
   Cerastio-Androsacetum septentrionalis � lu na murawa psammofilna 
   z du ym udzia em terofitów
   Kochietum arenariae � murawa psammofilna z mietelnikiem piaskowym
   Diantho arenarii-Festucetum polesiacae � murawa z go dzikiem 
   piaskowym i kostrzew  polesk
   Thymo-Potentilletum puberulae � ciep olubna murawa na kamie cach 
   karpackich rzek i potoków

Fot. 1. Widok ogólny na stanowisko Piaski II w Za -
cza skim uku Warty (© M. Kozak)

Fot. 2. Zwarta murawa na stanowisku Za cze Wielkie 
w Za cza skim uku Warty (© M. Kozak)
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2. Opis siedliska przyrodniczego

ródl dowe murawy napiaskowe to ciep olubne zbiorowiska trawiaste, zbli one charakte-
rem do muraw kserotermicznych i stepów piaskowych, których wyst powanie uwarunko-
wane jest warunkami klimatycznymi, edaficznymi i antropogenicznymi. Wyst puj  g ów-
nie w subkontynentalnych i kontynentalnych obszarach Europy rodkowej. Ekstrazonalnie 
rozwijaj  si  na terenie ca ego kontynentu, zajmuj c zwykle bogate w w glan wapnia 
piaszczyste miejsca w dolinach du ych rzek lub obszary morenowe, spotykane s  na wy-
dmach ródl dowych oraz na suchym wirowato-piaszczystym pod o u i na kamie cach 
w dolinach rzek i potoków w pi trze pogórza w Karpatach.

Ciep olubne murawy napiaskowe rozwijaj  si  tak e na siedliskach antropogenicznych. 
W zachodniej i pó nocnej Polsce ciep olubne murawy napiaskowe spotykane s  na siedli-
skach wtórnych, silnie przekszta conych przez cz owieka � rozwijaj  si  na terenach daw-
nych wirowni i wyrobisk piaskowych, na nasypach wzd u  szlaków komunikacyjnych 
(dróg, terenów kolejowych) oraz na porzuconych, piaszczystych polach (ugorach).

Suche murawy napiaskowe maj  zwykle posta  niskich, lu nych i do  barwnych 
zbiorowisk trawiastych, o wyra nie k powej budowie oraz stosunkowo bogatej i zró ni-
cowanej florze ro lin naczyniowych, cz sto z udzia em gatunków rzadkich i zagro onych 
w skali Polski. Charakterystyczny wygl d muraw napiaskowych kszta towany jest przez 
obecno  gatunków o wyra nie kseromorficznej budowie, z wyra n  dominacj  k powych 
traw, du ym udzia em ro lin jednorocznych i kwiatowych oraz gatunków zarodnikowych 
i porostów. Ro liny wyst puj ce na tych siedliskach to w wi kszo ci gatunki o kontynental-
nym oraz pontyjsko-panno skim typie zasi gu, osi gaj ce w Polsce zachodni  i pó nocn  
granic  naturalnego zasi gu.

ródl dowe murawy napiaskowe charakteryzuj  si  du ym zró nicowaniem � od 
pionierskich zbiorowisk ciep olubnych muraw spotykanych na wydmach nadmorskich 
i ródl dowych (zbiorowisko Festuco-Elymetum arenarii) oraz na siedliskach wtórnych, 
antropogenicznych � przez ciep olubne murawy zbli one charakterem do muraw ksero-
termicznych (zbiorowisko Sileno otitis-Festucetum) po wyspecjalizowane zbiorowiska 
murawowe rozwijaj ce si  na kamie cach w dolinach rzek i potoków w pi trze pogórza 
w Karpatach (zbiorowisko Thymo-Potentilletum puberulae Korna .

Ciep olubne murawy napiaskowe rozwijaj  si  w kompleksie z u ytkowanymi ka-
mi wie ymi ze zwi zku Arrhenatherion elatioris, p atami muraw bli niczkowych z rz du 
Nardetalia i muraw szczotlichowych ze zwi zku Corynephorion canescentis oraz muraw 
kserotermicznych klasy Festuco-Brometea.

Ro linno  ciep olubnych muraw napiaskowych stabilizowana jest i w du ej mierze 
kszta towana w wyniku ekstensywnej gospodarki pasterskiej. Po zaprzestaniu u ytkowania 
murawy przekszta caj  si  w drodze sukcesji wtórnej w zaro la, zdominowane pocz tko-
wo przez podrost sosny zwyczajnej Pinus sylvestris, brzozy brodawkowatej Betula pendu-
la, topoli osiki Populus tremula i zapusty tworzone przez ja owca pospolitego Juniperus 
communis, a nast pnie w las o charakterze ciep olubnej postaci boru mieszanego.

G ównym zagro eniem dla trwa o ci i funkcjonowania ciep olubnych muraw napiasko-
wych jest sukcesja wtórna oraz bezpo rednie niszczenie siedliska w wyniku silnej antropo-
presji (zabudowa itp.).

Ciep olubne ródl dowe murawy napiaskowe
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Utrzymanie pe nej zmienno ci zbiorowisk ciep olubnych muraw napiaskowych i zacho-
wanie bogactwa florystycznego tych siedlisk wymaga podj cia zabiegów ochrony czynnej 
polegaj cych g ównie na usuwaniu nalotu drzew i krzewów, wypasaniu lub koszeniu oraz 
okresowym kontrolowanym wypalaniu.

3. Warunki ekologiczne

ródl dowe murawy napiaskowe rozwijaj  si  na piaszczystych i piaszczysto- wirowatych 
glebach w obszarach znajduj cych si  pod wp ywem oddzia ywania klimatu kontynen-
talnego, na piaszczystych aluwiach w dolinach du ych rzek, na piaszczystych obszarach 
morenowych i na pagórach kemowych, a tak e na wydmach ródl dowych oraz na bardzo 
suchych piaskach sandrowych znajduj cych si  na terasach i skarpach dolinowych.

Wyst puj  na siedliskach nas onecznionych, suchych, dobrze si  nagrzewaj cych, 
o stosunkowo du ej zawarto ci zwi zków zasadowych, o odczynie gleby wahaj cej si  
w przedziale pH od 6,0 do 7,5. Pod wzgl dem stosunków wodnych i termicznych ciep o-
lubne murawy napiaskowe nale  do najbardziej skrajnych siedlisk wyst puj cych na ni u, 
przewy szaj c nawet siedliska muraw kserotermicznych.

Rozwijaj  si  na terenach niemal p askich oraz na zboczach o wystawie po udniowej 
i wschodniej, przy wysokich temperaturach powietrza i gleby oraz niskiej wilgotno ci pod-
o a.

Murawy napiaskowe rozwijaj  si  na suchych wirowato-piaszczystych kamie cach 
w dolinach rzek podgórskich w Karpatach Zachodnich oraz na siedliskach silnie prze-
kszta conych, antropogenicznych, takich jak nasypy, wirownie czy porzucone, piaszczy-
ste grunty rolne (ugory).

4. Typowe gatunki ro lin

Lepnica tatarska Silene tatarica, lepnica litewska Silene lithuanica, szczotlicha siwa Co-
rynephorus canescens, rozchodnik sze ciorz dowy Sedum sexangulare, go dzik kartuzek 
Dianthus carthusianorum, lepnica w skop atkowa Silene otites, strz plica nadobna Koele-
ria macrantha, kostrzewa piaskowa Festuca psammophila, traganek piaskowy Astragalus 
arenarius, piaskownica zwyczajna Ammophila arenaria, wydmuchrzyca piaskowa Elymus 
arenarius, kostrzewa pochwiasta Festuca vaginata, strz plica sina Koeleria glauca, lepnica 
drobnokwiatowa Silene borysthenica, go dzik piaskowy Dianthus arenarius, kostrzewa po-
leska Festuca polesica, mietlenik piaskowy Kochia laniflora, smagliczka drobna Alyssum 
turkestanicum, naradka pó nocna Androsace septentrionalis, zawci g pospolity Armeria 
maritima subsp. elongata, trzcinnik piaskowy Calamagrostis epigejos, turzyca wczesna Ca-
rex praecox, lepi nik kutnerowaty Petasites spurius, pi ciornik piaskowy Potentila arenaria, 
pi ciornik jedwabisty Potentilla leucopolitana, pyleniec pospolity Berteroa incana, kocanki 
piaskowe Helichrysum arenarium, jastrz biec mijowcowaty Hieracium echioides, stok o-
sa dachowa Bromus tectorum, rogownica pi ciopr cikowa Cerastium semidecandrum, ro-
gownica drobnokwiatowa Cerastium brachypetalum, wiosnówka pospolita Erophila verna, 
lucerna kolczastostr kowa Medicago minima, chondrilla sztywna Chondrilla juncea, pi -
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ciornik omszony Potentilla pusilla, lepnica zielonawa Silene chlorantha, rozchodnik o cisty 
Sedum reflexum, gorysz pagórkowy Peucedanum oreoselinum, chaber nadre ski Centau-
rea stoebe, tymotka Boehmera Phleum phleoides, kostrzewa szczeciniasta Festuca trachy-
phylla, yszczec baldachogronowy Gypsophila fastigiata, macierzanka piaskowa Thymus 
serpyllum, rozchodnik ostry Sedum acre, jasieniec piaskowy Jasione montana, koniczyna 
polna Triforium arvense, rojownik pospolity Jovibarba sobolifera, babka piaskowa Plantago 
arenaria, niezapominajka pagórkowa Myosotis ramosissima.

5. Rozmieszczenie w Polsce

G ówna koncentracja wyst powania siedliska to rejony wschodniej, centralnej i po udnio-
wej oraz po udniowo-wschodniej Polski, w obszarach oddzia ywania klimatu kontynen-
talnego. Koncentracja ciep olubnych muraw napiaskowych skupia si  g ównie w dolinach 
rzek � Bugu, Narwi, Wieprza, Sanu oraz Odry, Wis y i Warty.

Ciep olubne murawy napiaskowe spotykane s  w rozproszeniu w nast puj cych regio-
nach: Pomorze Zachodnie � w dolinie Odry � obszar Cedy skiego Parku Krajobrazowego, 
Pojezierze My liborskie, Równina Drawska, Nizina Szczeci ska, Kotlina Toru ska i Wyso-
czyzna Dobrzy ska. Pradolina Toru sko-Eberswaldzka, Bory Tucholskie; Wielkopolska � 

Ryc. 1. Mapa zasi gu siedliska i stanowisk monitorowanych w latach 2006�2008

Ciep olubne ródl dowe murawy napiaskowe
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Dolina Warty, Pojezierze Wielkopolskie; Nizina Mazowiecka, Nizina Podlaska, Pojezierze 
Mazurskie, Pojezierze Suwalskie, Polesie, Podlasie i Wysoczyzna Siedlecka, Nizina Sando-
mierska, Niecka Nidzia ska, Wy yna Lubelska oraz Wy yna Krakowsko-Cz stochowska.

II. METODYKA

1. Metodyka bada  monitoringowych

Wybór powierzchni monitoringowych
Powierzchnie monitoringowe powinny zosta  zlokalizowane w g ównych rejonach wyst -
powania tego siedliska, czyli w dolinach rzek: Bug, Wieprz, Narew, Wis a, Odra, Warta, 
na Wy ynie Lubelskiej, na Jurze Krakowsko-Cz stochowskiej, w Niecce Nidzia skiej oraz 
na Nizinie Sandomierskiej.

Liczb  stanowisk w obiekcie okre lamy na podstawie powierzchni (wielko ci) mu-
raw. Dla muraw o powierzchni do 1 ha � 1 stanowisko, dla muraw o powierzchni 1�3 
ha � 2 stanowiska, dla muraw o powierzchni powy ej 3 ha � 3 stanowiska. Stanowiska 
nale y nanie  na map  topograficzn  w skali 1:5000 (uzyskan  np. z powi kszenia mapy 
1:10 000), optymalnie na ortofotomap  w tej samej skali, z zaznaczeniem granicy obszaru 
zaklasyfikowanego jako siedlisko 6120.

.
Sposób wykonania bada
Powierzchnia siedliska 6120 w ca ym zasi gu wyst powania charakteryzuje si  rozmiesz-
czeniem losowym, w formie p atów o zró nicowanej powierzchni, pozostaj c w dyna-
micznej mozaice z innymi typami siedlisk Natura 2000.

Ciep olubne murawy napiaskowe rozwijaj  si  w kompleksie przestrzennym z u ytko-
wanymi kami wie ymi ze zwi zku Arrhenatherion elatioris (Natura 2000 � kod 6510), 
p atami muraw bli niczkowych z rz du Nardetalia (kod 6230), muraw szczotlichowych 
ze zwi zku Corynephorion canescentis, muraw kserotermicznych klasy Festuco-Brometea 
(kod 6210) oraz z lasami, g ównie ciep olubnymi d browami (kod 91I0).

Wa ne dla oceny stanu ochrony ciep olubnych muraw napiaskowych, jest czy zajmuje 
dost pne siedliska na zboczach dolin rzecznych lub na wyniesieniach terenu i czy cz  
z muraw nie jest zaro ni ta przez zaro la drzew lub krzewów lub nasadzenia sosnowe. 
Rozproszenie p atów jest typowe dla siedliska. Wyst powanie muraw ciep olubnych jest 
ci le zwi zane z dost pno ci  w a ciwego pod o a abiotycznego i ekstensywnym u ytko-

waniem terenu (g ównie wypasu).
Na ka dym z wybranych stanowisk nale y wyznaczy  jeden transekt o d ugo ci 200 m. 

Zwykle b dzie on stanowi  linie prost , ale w miar  potrzeb mo e te  by  dostosowany do 
warunków topograficznych stanowiska. Na transekcie co 100 m wyznacza si  3 miejsca 
wykonania zdj  fitosocjologicznych, stanowi cych pocz tek, rodek i koniec transektu 
( cznie 3 zdj cia).

W przypadku braku mo liwo ci wyznaczenia transektu wyznacza si  3 p aty blisko 
po o onych muraw. Wspó rz dne tych punktów wyznacza si  za pomoc  odbiornika 
GPS.
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Warto  wymienionych poni ej wska ników specyficznej struktury i funkcji siedliska 
okre la si  na podstawie przej cia przez tak wyznaczony transekt.

Termin i cz stotliwo  bada
W przypadku ciep olubnych muraw napiaskowych optymalnym terminem bada  jest ter-
min od po owy maja do ko ca czerwca, w okresie gdy znaczna cz  gatunków znajduje 
si  w optimum kwitnienia.

Prace w pó niejszym okresie sezonu wegetacyjnego s  mo liwe, ale trzeba si  liczy  
z b dnymi ocenami pokrycia terenu przez pewne gatunki oraz niemo no ci  identyfikacji 
niektórych z nich.

Siedlisko jest ma o stabilne z natury, w zwi zku z tym badanie na stanowiskach nale y 
prowadzi  co najmniej raz na 5 lat, optymalnie co 3 lata.

Sprz t do bada
Badania terenowe nie wymagaj  specjalistycznego sprz tu. Konieczny jest notatnik (formu-
larz do wype nienia), urz dzenie GPS, ta ma miernicza i aparat fotograficzny.

2. Ocena parametrów stanu siedliska przyrodniczego 

oraz wska ników specyficznej struktury i funkcji

Tab. 1. Opis wska ników specyficznej struktury i funkcji siedliska przyrodniczego oraz parametru �perspektywy 
ochrony� dla siedliska przyrodniczego 6120 � ciep olubne ródl dowe murawy napiaskowe

Parametr/
Wska nik Opis

Specyficzna struktura i funkcje

Gatunki 
charakterystyczne

Za gatunki charakterystyczne uznano gatunki charakterystyczne dla zwi zku 
Koelerion glaucae i s  to: lepnica tatarska Silene tatarica, lepnica litewska 
Silene lithuanica, szczotlicha siwa Corynephorus canescens, rozchodnik sze -
ciorz dowy Sedum sexangulare, go dzik kartuzek Dianthus carthusianorum, 
lepnica w skop atkowa Silene otites, strz plica nadobna Koeleria macrantha, 
kostrzewa piaskowa Festuca psammophila, traganek piaskowy Astragalus 
arenarius, piaskownica zwyczajna Ammophila arenaria, kostrzewa pochwiasta 
Festuca vaginata, strz plica sina Koeleria glauca, lepnica drobnokwiatowa 
Silene borysthenica, go dzik piaskowy Dianthus arenarius, kostrzewa poleska 
Festuca polesica, mietlenik piaskowy Kochia laniflora, smagliczka drobna 
Alyssum turkestanicum, smagliczka pagórkowata Alyssum montanum subsp. 
gmelini, naradka pó nocna Androsace septentrionalis, pi ciornik omszony 
Potentilla pusilla, chodrilla sztywna Chondrilla juncea, yszczec baldachogro-
nowy Gypsophila fastigiata.

Obce 
gatunki 
inwazyjne

Optymalne warto ci wska nika to brak obcych gatunków inwazyjnych.
Na badanych dotychczas stanowiskach nie zaobserwowano inwazji gatunków 
obcych.

Rodzime gatunki 
ekspansywne
ro lin zielnych

Optymalne warto ci wska nika to brak rodzimych gatunków ekspansywnych 
ro lin zielnych.
Na badanych dotychczas stanowiskach obserwowano kilka tylko gatunków 
ekspansywnych ro lin zielnych, s  to gatunki rodzime, które cz sto mog  
wyst powa  w du ym zwarciu, eliminuj c inne gatunki, tj. trzcinnik piaskowy 
Calamagrostis epigejos.

Ciep olubne ródl dowe murawy napiaskowe
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Ekspansja 
krzewów 
i podrostu drzew

Za optymalne warto ci wska nika przyj to brak lub niewielkie pokrycie drzew 
i krzewów poni ej 10% powierzchni, wyst puj cych sporadycznie
Na badanych dotychczas stanowiskach obserwowano kilka tylko gatunków 
ekspansywnych drzew i krzewów, s  to gatunki rodzime, które cz sto mog  
wyst powa  w du ym zwarciu, eliminuj c inne gatunki, tj. sosna zwyczajna 
Pinus sylvestris, brzoza brodawkowata Betula pendula, robinia akacjowata 
Robinia pseudacacia, liwa tarnina Prunus spinosa, g ogi Crataegus sp., rzadziej 
inne gatunki, takie jak: berberys zwyczajny Berberis vulgaris, szak ak pospo-
lity Rhamnus cartharticus, ja owiec pospolity Juniperus communis i kruszyna 
pospolita Frangula alnus.

Struktura 
przestrzenna 
p atów muraw 

Za optymalne warto ci wska nika przyj to p aty muraw ze zwi zku Koelerion 
glaucae tworz ce mozaik  ze zbiorowiskami muraw szczotlichowych Cory-
nephorion canescentis lub bli niczkowych Nardion oraz z kami wie ymi ze 
zwi zku Arrhenatherion elatioris.

Zachowanie 
strefy ekotonowej

Za optymalne warto ci wska nika przyj to brak strefy ekotonowej z lasem, 
tylko mozaik  z innymi p atami muraw lub k.

Perspektywy 
ochrony

Ocenie podlegaj  mo liwo ci ochrony siedliska i utrzymanie go w stanie nie 
pogorszonym, przy analizie mo liwych do wyobra enia czynników realnie 
oddzia uj cych na siedlisko w najbli szej przysz o ci. Pod uwag  brany jest 
aktualny stan ochrony (obecno  na obszarze chronionym re im ochronny), 
czynniki biotyczne i abiotyczne oraz antropogeniczne, oddzia ywanie gospo-
darcze i turystyka.

Tab. 2. Waloryzacja parametrów stanu oraz wska ników specyficznej struktury i funkcji siedliska przyrodniczego 
6120 � ciep olubne ródl dowe murawy napiaskowe

Parametr/
Wska nik

W a ciwy
FV

Niezadowalaj cy
U1

Z y
U2

Powierzchnia 
siedliska 
na stanowisku

Nie podlega zmianom 
lub zwi ksza si Inne kombinacje

Wyra ny spadek 
powierzchni siedliska 
w porównaniu z wcze -
niejszymi badaniami lub 
podawanymi w litera-
turze

Specyficzna struktura i funkcje

Gatunki 
charakterystyczne

Wyst puje
co najmniej 5 gatunków 
ro lin naczyniowych 
spo ród wymienionych 
gatunków charaktery-
stycznych

Wyst puj  co
najmniej 2 do 5 
gatunków ro lin na-
czyniowych spo ród 
wymienionych gatunków 
charakterystycznych

Wyst puje jeden gatunek 
ro liny naczyniowej 
spo ród wymienionych 
gatunków charaktery-
stycznych lub brak tych 
gatunków

Obce 
gatunki 
inwazyjne

Brak

Gatunki inwazyjne wy-
st puj  pojedynczo i nie 
zajmuj  wi cej ni  5% 
powierzchni
(do 2 gatunków)

Gatunki inwazyjne wy-
st puj  licznie, zajmuj c 
powy ej 5% powierzchni 
(wi cej ni  dwa gatunki)

Rodzime gatunki 
ekspansywne 
ro lin zielnych

Brak, ewentualnie jeden 
gatunek wyst puj cy 
pojedynczo

Obecny jeden lub dwa  
gatunki, wyst puj ce 
w rozproszeniu

Powy ej dwóch gatun-
ków, tworz cych zwarte 
p aty

Ekspansja 
krzewów 
i podrostu drzew

Brak lub niewielkie po-
krycie drzew i krzewów 
poni ej 10% powierzch-
ni, wyst puj cych spo-
radycznie i w znacznym 
rozproszeniu

Pokrycie drzew i krze-
wów waha si  od 10 do 
25% powierzchni
(krzewy nie tworz  
zwartych zaro li) i wy-
st puj  w rozproszeniu

Pokrycie drzew i krze-
wów powy ej
25% powierzchni
(tworz  zwarte zaro la) 
i wyst puj  w skupie-
niach
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Struktura 
przestrzenna 
p atów muraw 

P aty muraw ze zwi zku 
Koelerion glaucae 
tworz  mozaik  ze 
zbiorowiskami muraw 
szczotlichowych (Cory-
nephorion canescentis) 
lub bli niczkowych 
(Nardion)

P aty muraw ze zwi zku 
Koelerion glaucae 
tworz  wi kszo ciow  
mozaik  ze zbiorowiska-
mi kowymi ze zwi zku 
Arrhenatherion elatioris

P aty muraw ze zwi zku 
Koelerion glaucae tworz  
mniejszo ciow  moza-
ik  ze zbiorowiskami 

kowymi ze zwi zku 
Arrhenatherion elatioris 
lub inicjalnymi stadiami 
lasu

Zachowanie 
strefy 
ekotonowej

Brak strefy ekotonowej 
z lasem, najcz ciej mo-
zaika z innymi p atami 
muraw lub k

Najcz ciej jest to ostra 
granica murawa-las, nie 
s siaduj ca z p atami 
zbiorowisk okrajkowych

Granica murawa-las, 
lub murawa- ka nie 
jest wyra na. Murawa 
p ynnie przechodzi w las, 
lub inny typ zbiorowiska 
niele nego ( ka, zbioro-
wiska okrajkowe itp.)

Ogólnie 
struktura 
i funkcje

Wszystkie wska niki 
kardynalne oceniono na 
FV, pozosta e wska niki 
przynajmniej U1

Wszystkie wska niki 
kardynalne oceniono 
przynajmniej na U1

Jeden lub wi cej wska -
ników kardynalnych 
oceniono na U2

Perspektywy 
ochrony

Perspektywy zachowania 
siedliska dobre lub do-
skona e, nie przewiduje 
si  znacznego oddzia-
ywania czynników 
zagra aj cych

Inne kombinacje

Perspektywy zachowania 
siedliska z e, obserwowa-
ny silny wp yw czynni-
ków zagra aj cych, nie 
mo na zagwarantowa  
przetrwania siedliska 
w d u szej perspektywie 
czasowej

Ocena 
ogólna

Wszystkie parametry 
oceniono na FV 

Jeden lub wi cej para-
metrów oceniono na U1, 
brak ocen U2

Jeden lub wi cej parame-
trów oceniono na U2

Wska niki kardynalne
Gatunki charakterystyczne
Obce gatunki inwazyjne
Rodzime gatunki ekspansywne ro lin zielnych
Ekspansja krzewów i podrostu drzew
Struktura przestrzenna p atów muraw

3. Przyk ad wype nionej karty obserwacji siedliska przyrodniczego na stanowisku

Karta obserwacji siedliska przyrodniczego na stanowisku

Stanowisko � informacje podstawowe

Kod i nazwa 
siedliska przyrodniczego

6120 Ciep olubne, ródl dowe murawy napiaskowe 
(Koelerion glaucae)
6120-1 Ciep olubne murawy napiaskowe

Nazwa stanowiska Kalinik

Typ stanowiska Referencyjne

Zbiorowiska ro linne Sileno otitis-Festucetum � murawy z lepnic  w skop atkow

Ciep olubne ródl dowe murawy napiaskowe
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Opis siedliska 
na stanowisku

Kalinik po o ony jest na terenie dwóch gmin � Konstantynów i Janów 
Podlaski. Do g ównych walorów projektowanego rezerwatu nale  sta-
rorzecza Bugu z przyleg ymi szuwarami, kami wilgotnymi (Molinie-
talia caeruleae), murawami psammofilnymi (Koelerion glaucae) i frag-
mentami gów. Projektowany rezerwat jest po o ony w bezpo rednim 
s siedztwie Bugu, na achach piaszczystych naniesionych przez rzek . 
Od strony zachodniej murawy psammofilne s  odgrodzone od k i pa-
stwisk zarastaj cym starorzeczem. Murawy psammofilne w badanym 
stanowisku, po o one na gruntach b d cych w asno ci  Nadbu a skie-
go Parku Krajobrazowego wykazuj  dobre parametry struktury i funkcji, 
podobnie jak te b d ce w posiadaniu rolników indywidualnych, na któ-
rych prowadzony jest wypas. Cz  muraw wykszta cona na gruntach 
porolnych nie jest wypasana i w takich p atach obserwuje silny nalot 
i podrost drzew, g ównie sosny i ja owca. Stanowiska te wskazano do 
monitoringu w kolejnych latach jako badawcze

Powierzchnia 
p atów siedliska 2 ha

Obszary chronione, na 
których znajduje si  
stanowisko 

Natura 2000 PLH 140011 � Ostoja Nadbu a ska.
Projektowany rezerwat przyrody Kalinik
Park Krajobrazowy Podlaski Prze om Bugu

Zarz dzaj cy terenem Park Krajobrazowy �Podlaski Prze om Bugu�

Wspó rz dne geograficzne N 52o16� ��; E 23o11� ��

Wymiary transektu 10x200 m

Wysoko  n.p.m. 121�126 m

Nazwa obszaru Ostoja Nadbu a ska

Raport roczny � informacje podstawowe

Rok 2008

Typ monitoringu Zintegrowany

Koordynator Alicja Suder 

Dodatkowi 
koordynatorzy

Zagro enia

Do g ównych zagro e  nale y proces naturalnej sukcesji zbiorowisk 
murawowych, przejawiaj cy si  zarastaniem, g ównie sosn . Przepro-
wadzone odkrzaczanie wprawdzie zahamowa y proces sukcesji, ale 
tylko w cz ci p atów; konieczne s  dalsze zabiegi usuwania nalotu 
drzew; niezb dne jest tak e przywrócenie wypasu

Inne warto ci 
przyrodnicze

Monitoring 
jest wymagany Tak

Uzasadnienie Tak, jako stanowisko referencyjne

Wykonywane 
dzia ania ochronne

Odkrzaczenie muraw napiaskowych zahamowa o sukcesj  w kierunku 
zbiorowisk le nych

Propozycje 
wprowadzenia 
dzia a  ochronnych

Przywrócenie wypasu

Data kontroli 6.08.2008

Uwagi
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Stan ochrony siedliska przyrodniczego na stanowisku

Zdj cie fitosocjologiczne I

Wspó rz dne geograficzne rodka, 
wys. n.p.m.
Powierzchnia zdj cia
Zwarcie warstw a, b, c, d
Wysoko  warstw a, b
Jednostka fitosocjologiczna

N 52o16� ��; E 23o11� ��, 109 m n.p.m.
Powierzchnia zdj cia 25 m2, nachylenie 15o, ekspozycja 
NE
Zwarcie b: brak, zwarcie c: 70%, zwarcie d: brak, wyso-
ko  c: 40 cm
Jednostka fitosocjologiczna: Corynephoro-Silenetum 
tataricae
Gatunki: Achillea millefolium 1, Agrostis vulgaris 2, 
Anthoxanthum odoratum +, Armeria elongata subsp. ma-
ritima 2, Briza media 1, Campanula patula +, Carex hirta 
+, Cerastium semidecandrum 1, Dianthus carthusianorum 
1, Euphorbia cyparisias +, Euphrasia stricta 1, Festuca 
psammofila 2, Filipendula vulgaris 1, Galium verum 2, 
Hieracium pilosella 2, Koeleria glauca 1, Leucanthemum 
vulgare +, Lotus corniculatus +, Pimpinella saxifraga 
1, Plantago lanceolata 1, Potentilla arenaria 1, Rumex 
acetosella 1, Sanguisorba minor +, Thymus serpyllum 3, 
Trifolium arvense +, Triforium repens +

Zdj cie fitosocjologiczne II

Wspó rz dne geograficzne rodka, 
wys. n.p.m.
Powierzchnia zdj cia
Zwarcie warstw a, b, c, d
Wysoko  warstw a, b
Jednostka fitosocjologiczna

N 52o16� ��; E 23o11� ��, 121 m n.p.m.
Powierzchnia zdj cia 25 m2, ekspozycja NE
Zwarcie b: brak, zwarcie c: 80%, zwarcie d: brak, wyso-
ko  c: 30 cm
Jednostka fitosocjologiczna: Sileno otitis-Festucetum
Gatunki: Achillea millefolium 2, Agrostis vulgaris 1, 
Anthoxanthum odoratum 1, Armeria elongata subsp. 
maritima 1, Brachythecium albicans 1, Briza media 1, 
Cerastium semidecandrum +, Dianthus carthusianorum 
+, Euphrasia stricta 1, Gallium verum +, Hypochoeris 
radicata +, Hieracium pilosella 3, Koeleria glauca 1, 
Nardus stricta +, Plantago lanceolata 1, Poa angustifolia 
+, Potentilla arenaria 2, Prunella vulgaris 1, Rumex ace-
tosa +, Rumex acetosella 1, Rumex thyrsiflorus +, Sedum 
sexangulare 1, Trifolium arvense 1, Triforium campestre 
+, Trifolium pratense +

Zdj cie fitosocjologiczne III

Wspó rz dne geograficzne rodka, 
wys. n.p.m.
Powierzchnia zdj cia
Zwarcie warstw a, b, c, d
Wysoko  warstw a, b
Jednostka fitosocjologiczna

N 52o16� ��; E 23o11� ��, 122 m n.p.m.
Powierzchnia zdj cia 25 m2, ekspozycja NE
Zwarcie b: brak, zwarcie c: 90%, zwarcie d: brak, wyso-
ko  c: 20 cm
Jednostka fitosocjologiczna: Sileno otitis-Festucetum
Gatunki: Achillea millefolium 2, Agrostis vulgaris 2, 
Anthoxanthum odoratum 2, Armeria elongata ssp. mariti-
ma 2, Briza media +, Cuscuta epithymum +, Dianthus 
carthusianorum 1, Equisetum arvense r, Festuca psam-
mophila 1, Filipendula vulgaris +, Galium verum +, 
Hieracium pilosella 3, Lotus corniculatus +, Pimpinella 
saxifraga +, Plantago lanceolata 1, Poa angustifolia +, 
Potentilla arenaria 2, Rumex acetosella +, Thymus 
serpyllum 2, Triforium arvense 1, Triforium campestre +, 
Trifolium pratense +, Trifolium repens +

Ciep olubne ródl dowe murawy napiaskowe
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TRANSEKT 

Parametry/
wska niki Opis wska nika Warto  wska nika Ocena 

wska nika

Powierzchnia siedliska na stanowisku 2 ha FV

Specyficzna struktura i funkcje FV

Gatunki 
charakterystyczne

Lista gatunków charakterystycznych 
(polska i aci ska nazwa); poda  udzia  
procentowy powierzchni zaj tej przez 
ka dy gatunek na transekcie (z dok adno -
ci  do 10%)

Zawci g pospolity 
Armeria elongata 
subsp. maritima 
15%, strz plica sina 
Koeleria glauca 10%, 
kostrzewa piaskowa 
Festuca psammophila 
15%, rozchodnik sze -
ciorz dowy Sedum 
sexangulare 1%

FV

Gatunki 
dominuj ce

Lista gatunków dominuj cych na tran-
sekcie (polska i aci ska nazwa); poda  
udzia  procentowy powierzchni zaj tej 
przez ka dy gatunek na transekcie (z do-
k adno ci  do 10%); nale y wymieni  
tylko gatunki o pokryciu 10%

Pi ciornik piaskowy 
Potentilla arenaria 
15%, macierzanka 
piaskowa Thymus 
serpyllum 30%

FV

Obce gatunki 
inwazyjne

Lista inwazyjnych gatunków obcych 
geograficznie (polska i aci ska nazwa); 
poda  udzia  procentowy powierzchni 
zaj tej przez ka dy gatunek na transekcie 
(z dok adno ci  do 10%)

Brak FV

Rodzime gatunki 
ekspansywne 
ro lin zielnych

Lista gatunków (polska i aci ska nazwa); 
poda  udzia  procentowy powierzchni 
zaj tej przez ka dy gatunek na transekcie 
(z dok adno ci  do 10%)

Brak FV

Ekspansja 
krzewów 
i podrostu drzew

Lista gatunków (polska i aci ska nazwa); 
poda  udzia  procentowy powierzchni 
zaj tej przez wszystkie ekspansywne 
gatunki krzewów i drzew na transekcie 
(z dok adno ci  do 10%)

Brak, usuni to podrost 
drzew FV

Zachowanie 
strefy ekotonowej 

Za optymalne warto ci wska nika przyj to 
brak strefy ekotonowej z lasem, tylko mo-
zaik  z innymi p atami muraw lub k

Powierzchnia ba-
dawcza otoczona 
zbiorowiskami mura-
wowymi zajmuj cy-
mi wielohektarowe 
powierzchnie

FV

Perspektywy ochrony FV

Ocena ogólna
Nale y równie  poda  udzia  procentowy powierzchni siedli-
ska o ró nym stanie zachowania na ca ym stanowisku (w sto-
sunku do ca kowitej powierzchni siedliska na stanowisku)

FV 80%

FVU1 20%

U2 �

Dzia alno  cz owieka

Kod Nazwa 
dzia alno ci Intensywno Wp yw Opis

165 Usuwanie 
podszytu A +

Przeprowadzone usuni cie nalotu drzew (sosny 
zwyczajnej Pinus sylvestris) zahamowa o sukce-
sj  murawy w kierunku zbiorowisk le nych

950 Ewolucja 
biocenotyczna A � Obserwowane zarastanie muraw g ównie przez 

ja owiec
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4. Siedliska o podobnej charakterystyce ekologicznej

Ciep olubne murawy napiaskowe rozwijaj  si  w specyficznych warunkach siedliskowych. 
Siedliskami o podobnej charakterystyce ekologicznej s  murawy kserotermiczne. Zarówno 
ciep olubne murawy napiaskowe, jak i murawy kserotermiczne wymagaj  prowadzenia 
ekstensywnego wypasu (w wyj tkowych przypadkach koszenia).

Niewielka cz  muraw napiaskowych stanowi siedliska o charakterze pionierskim, s  
to na przyk ad ciep olubne murawy na obrywach piaskowych, w dolinach rzek oraz mu-
rawy spotykane na siedliskach wtórnych, silnie przekszta conych przez cz owieka � roz-
wijaj ce si  na terenach dawnych wirowni i wyrobisk piaskowych, na nasypach wzd u  
szlaków komunikacyjnych (dróg, terenów kolejowych) i piaszczystych ugorach.

5. Ochrona siedliska przyrodniczego

Metody ochrony ciep olubnych muraw napiaskowych s  w praktyce niemal identyczne 
jak w przypadku muraw kserotermicznych i obejmuj  zarówno ochron  biern , jak te  
czynn .

Bierna ochrona wystarczy w przypadku, gdy zasoby siedliska znajduj  si  w dolinach 
naturalnych rzek (o nieuregulowanym biegu), w których oddzia ywanie rzeki wp ywa na 
trwa o  siedlisk (podmywanie zboczy, erozja stoków) obecny stan jest stabilny, na co ist-
niej  dowody (naukowe lub wieloletnie obserwacje).

Ochrona czynna ciep olubnych muraw napiaskowych mo liwa jest poprzez:
usuwanie nalotu drzew i krzewów;
karczowanie drzew i krzewów, powoduj ce ods oni cie gleby i dodatkowo odnowie-
nie muraw;
kontrolowany wypas, prowadzony przy u yciu �prymitywnych� lokalnych ras owiec;
wykaszanie;
kontrolowane wypalanie jako czynnik odnawiaj cy.
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Murawy kserotermiczne
 Festuco-Brometea

I. INFORMACJA O SIEDLISKU PRZYRODNICZYM

1. Identyfikatory fitosocjologiczne

Klasa: Festuco-Brometea
 Rz d: Festucetalia valesiacae
  Zwi zek: Seslerio-Festucion duriusculae
   Zespo y i zbiorowiska:
    Festucetum pallentis � zespó  kostrzewy bladej
   Teucrio-Melicetum ciliatae � zespó  o anki i per ówki orz sionej
   Zbiorowisko Festuca pallens � zbiorowisko kostrzewy bladej 
  Zwi zek: Festuco-Stipion
   Zespo y i zbiorowiska: 
   Sisymbrio-Stipetum capillatae � zespó  stulisza miot owego
   Potentillo-Stipetum capillatae � zespó  pi ciornika piaskowego
   Koelerio-Festucetum rupicolae � zespó  kostrzewy i strz plicy nadobnej
  Zwi zek: Cirsio-Brachypodion pinnati
   Zespo y i zbiorowiska:
   Inuletum ensifoliae � zespó  omanu w skolistnego
   Thalictro-Salvietum pratensis � kwietny step kowy
   Adonido-Brachypodietum pinnati � murawa z mi kiem wiosennym
   Seslerio-Scorzoneretum purpureae � murawy z sesleri  b otn
   Zbiorowisko Carex glauca-Tetragonolobus maritimus subsp. siliquosus 
   � zbiorowisko komonicznika skrzydlatostr kowego i turzycy sinej
   Origano-Brachypodietum � murawa z lebiodk  pospolit

Fot. 1. Murawa nagipsowa w rezerwacie �Prz lin� (© J. Perzanowska)
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  Zwi zek: Mesobromion
   Zespo y i zbiorowiska:
   Gentiano-Koelerietum pyramidatae � zespó  goryczki i strz plicy piramidalnej
   Onobrychido-Brometum erecti � zespó  sparcety i stok osy prostej

2. Opis siedliska przyrodniczego

Murawy kserotermiczne to ciep olubne zbiorowiska trawiaste o charakterze stepowym, 
których wyst powanie uwarunkowane jest warunkami klimatycznymi, glebowymi i oro-
graficznymi. Spotykane s  g ównie w po udniowo-wschodniej i po udniowej cz ci Euro-
py. Ekstrazonalnie wyst puj  na terenie ca ego kontynentu, zajmuj c zasobne w w glan 
wapnia stoki w dolinach du ych rzek lub wychodnie ska  wapiennych.

S  to zbiorowiska maj ce posta  barwnych muraw, o bogatej i zró nicowanej florze, 
cz sto z udzia em gatunków reliktowych oraz rzadkich. Wyst puj  zwykle na rozleg ych 
stokach pagórków, w wozów, stromych zboczach w dolinach rzecznych, utrwalonych 
piar yskach u podnó a ska  wapiennych, a tak e na pó kach i cianach skalnych, na wy-
chodniach ska  wapiennych, a nawet na eksponowanych ku po udniowi sztucznych sto-
kach nasypów, wykopów czy ha d.

Murawy kserotermiczne rozwijaj  si  p ytkich parar dzinach i r dzinach, lessach oraz 
na czarnoziemach, na suchym pod o u o odczynie zasadowym lub oboj tnym, bogatym 

Fot. 2. Murawa naskalna z kostrzew  blad  na Jurze 
(© J. Perzanowska)

Fot. 4. Murawa z ostnic  Jana w rez. Skorocice 
(© J. Perzanowska)

Fot. 3. Murawa z lebiodk  pospolit  na Podskalniej Gó-
rze w Pieninach (© J. Perzanowska)

Fot. 5. Murawa z ostnic  w osowat   w Gartatowicach 
(Niecka Nidzia ska) (© J. Perzanowska)
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w w glan wapnia. Wyst puj  w miejscach o du ym nas onecznieniu, przy ekspozycji po-
udniowej, przy wysokich temperaturach powietrza i gleby.

3. Warunki ekologiczne

Rodzaj pod o a � piaszczyste, kamieniste, suche o odczynie zasadowym lub oboj tnym. Gle-
by � parar dziny i r dziny, lessy, czarnoziemy, na suchym pod o u o odczynie zasadowym 
lub oboj tnym, bogatym w w glan wapnia. Nachylenie � bardzo zró nicowane, 0o do 45o. 
Ekspozycja � najcz ciej po udniowa, po udniowo-wschodnia, po udniowo-zachodnia.

4. Typowe gatunki ro lin

Aster gaw dka Aster amellus, ostro e  panno ski Cirsium pannonicum, oman w skolistny 
Inula ensifolia, kosaciec bezlistny Iris aphylla, len z ocisty Linum flavum, len w ochaty Li-
num hirsutum, dziewi si  pop ocholistny Carlina onopordifolia, szyplin jedwabisty Doryc-
nium germanicum, dzwonek bolo ski Campanula bononensis, dzwonek syberyjski Campa-
nula sibirica, storczyk purpurowy Orchis purpurea, pszeniec ró owy Melampyrum arvense, 
miko ajek polny Eryngium campestre, mi ek wiosenny Adonis vernalis, goryczka krzy owa 
Gentiana cruciata, w ymord stepowy Scorzonera purpurea, fio ek skalny Viola rupestris, 

Ryc. 1. Mapa zasi gu siedliska i stanowisk monitorowanych w latach 2006�2008

Murawy kserotermiczne
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sesleria b otna Sesleria uliginosa, turzyca niska Carex humilis, turzyca Michela Carex miche-
lii, turzyca wczesna Carex praecox, jaskier illiryjski Ranunculus illyricus, starzec srebrzysty 
Senecio erucifolius, starzec polny Senecio integrifolius, ebrzyca roczna Seselii annuum, 
ostnica Jana Stipa joannis, rutewka pojedyncza Thalictrum simplex, przetacznik z bkowany 
Veronica austriaca, perz siny szczeciniasty Elymus hispidus subsp. barbulatus, kostrzewa 
bruzdkowana Festuca rupicola, lebiodka pospolita Origanum vulgare, czy ciec prosty Sta-
chys recta, czy cica storzyszek Clinopodium vulgare, k osownica pierzasta Brachypodium 
pinnatum, rzepik pospolity Agrimonia eupatoria, oman szlachtawa Inula conyza, turzyca 
sina Carex flacca, komonicznik skrzydlastostr kowy Tetragonolobus maritimus subsp. sili-
quosus, marzanka barwierska Asperula tinctoria, przytulia pó nocna Galium boreale.

6. Rozmieszczenie w Polsce

Wyst puj  w ma ych p atach w ca ej Polsce, ale tylko na obszarach o specyficznych uwa-
runkowaniach klimatyczno-siedliskowych � m.in. Niecka Nidzia ska, Wy yna Kielecko-
Sandomierska, Wy yna Lubelska, Wy yna Krakowska, Dolina Dolnej Odry, Dolina Warty, 
Dolina Dolnej Wis y, Pieniny Zachodnie, Skalice Nowotarskie i Spiskie, po udniowa cz  
Wy yny Krakowsko-Cz stochowskiej, wschodnia cz  Wy yny l skiej, Pogórze Kaczaw-
skie, Pogórze Wa brzyskie, Góry Sowie, Masyw l y, Wzgórza Strzegomskie.

II. METODYKA

1. Metodyka bada  monitoringowych

Wybór powierzchni monitoringowych
Rozmieszczenie powierzchni monitoringowych powinno oddawa  regionalne zró nico-
wanie siedliska. Odpowiednia liczba stanowisk (np. 50) powinna odpowiada  ka demu 
z podtypów siedliska. Nale y zwróci  szczególn  uwag  na s abiej zbadane murawy w pó -
nocno-zachodniej cz ci Polski. Stanowisko powinno odpowiada  jednostce wyra nie wy-
odr bnionej w przestrzeni � na ogó  to b dzie wzgórze lub skarpa o powierzchni ok. 1 ha.

Sposób wykonania bada
Na ka dym z wybranych stanowisk nale y wyznaczy  jeden transekt o d ugo ci 200 m. 
Zwykle b dzie on stanowi  lini  prost , ale w miar  potrzeb mo e te  by  dostosowany do 
warunków topograficznych stanowiska. Na transekcie co 100 m wyznacza si  3 miejsca 
wykonania 3 zdj  fitosocjologicznych, stanowi cych pocz tek, rodek i koniec transektu. 
W przypadku brak mo liwo ci wyznaczenia transektu, wyznacza si  3 p aty blisko po o o-
nych muraw. Wspó rz dne tych punktów wyznacza si  za pomoc  odbiornika GPS. War-
to  wymienionych poni ej wska ników specyficznej struktury i funkcji siedliska okre la 
si  na podstawie przej cia przez tak wyznaczony transekt.

Termin i cz stotliwo  bada
Badania najlepiej prowadzi  w okresie od maja do po owy sierpnia, kiedy znaczna cz  
gatunków znajduje si  w optimum kwitnienia. Prace w pó niejszym okresie sezonu we-



123

getacyjnego s  mo liwe, ale trzeba si  liczy  z b dnymi ocenami pokrycia terenu przez 
pewne gatunki oraz niemo no ci  identyfikacji niektórych z nich. Obserwacje nale y po-
wtarza  co 5�6 lat.

Sprz t do bada
Badania nie wymagaj  specjalistycznego sprz tu. Konieczny jest notatnik (formularz do 
wype nienia), GPS, ta ma miernicza, aparat fotograficzny.

2. Ocena parametrów stanu siedliska przyrodniczego 

oraz wska ników specyficznej struktury i funkcji

Tab. 1. Opis wska ników specyficznej struktury i funkcji siedliska przyrodniczego oraz parametru �perspektywy 
ochrony� dla siedliska przyrodniczego 6210 � murawy kserotermiczne (Festuco-Brometea)

Parametr/Wska nik Opis

Specyficzna struktura i funkcje

Gatunki 
charakterystyczne

Analizuj c sk ad florystyczny, nale y zwraca  uwag  na udzia  gatunków 
strukturotwórczych: kostrzewa Festuca (F. pallens w murawach naskalnych 
i kostrzewa bruzdkowana F. rupicola, kostrzewa walezyjska F. vallesiaca 
w kserotermicznych), ostnica Stipa, turzyca Carex (turzyca niska C. humilis, 
turzyca ptasie apki C. ornithopoda, turzyca delikatna C. supina, turzyca 
Michela C. michelii), strz plica Koeleria (strz plica nadobna K. macrantha, 
Strz plica piramidalna K. pyramidata), oraz pozosta e gatunki charaktery-
styczne dla klasy Festuco-Brometea.
� w podtypie 6210-1 murawy naskalne notuje si  obecno  takich gatun-
ków, jak: kostrzewa blada Festuca pallens, rojownik pospolity Jovibarba 
sobolifera, czosnek skalny Allium montanum, jastrz biec siny Hieracium 
bifidum, ole nik górski Libanotis pyrenaica, per ówka siedmiogrodzka Melica 
transsilvanica, macierzanka wczesna Thymus praecox, per ówka orz siona 
Melica ciliata, o anka pierzastosieczna Teucrium botrys, go dzik kartuzek 
Dianthus carthusianorum, czy ciec prosty Stachys recta, chaber nadre ski 
Centaurea stoebe;
� w podtypie 6210-2 murawy ostnicowe notuje si  obecno  takich gatun-
ków, jak: g siówka uszkowata Arabis recta, turzyca delikatna Carex supina, 
kostrzewa walezyjska Festuca valesiaca, stulisz miot owy Sisymbrium 
polymorphum, ostnica w osowata Stipa capillata, ostnica Jana Stipa joannis, 
ostnica powabna Stipa pulcherrima, smagliczka pagórkowa Alyssum mon-
tanum, pi ciornik piaskowy Potentilla arenaria (na pó nocy kraju), yszczec 
baldachogronowy Gysophila fastigiata, jastrz biec mijowcowaty Hieracium 
echioides, ostro ódka kosmata Oxytropis pilosa, pszonak p pawolistny 
Erysimum crepidifolium, paj cznica liliowata Anthericum liliago, kostrzewa 
bruzdkowana Festuca rupicola i strz plica nadobna Koeleria macrantha;
- w podtypie 6210-3 kwietne murawy kserotermiczne notuje si  obecno  
takich gatunków, jak: aster gaw dka Aster amellus, ostro e  pano ski 
Cirsium pannonicum, oman w skolistny Inula ensifolia, kosaciec bezlistny 
Iris aphylla, len z ocisty Linum flavum, len w ochaty Linum hirsutum, dzie-
wi si  pop ocholistny Carlina onopordifolia, szyplin jedwabisty Dorycnium 
germanicum, ostnica Jana Stipa Joannis, dzwonek bolo ski Campanula 
bononensis, storczyk purpurowy Orchis purpurea, mi ek wiosenny Adonis 
vernalis, w mord stepowy Scorzonera purpurea, starzec cienisty Senecio 
macrophyllus.

Obce 
gatunki inwazyjne

Optymalne warto ci wska nika to brak obcych gatunków inwazyjnych.
Na badanych dotychczas stanowiskach nie zaobserwowano inwazji gatun-
ków obcych.

Murawy kserotermiczne
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Rodzime gatunki
ekspansywne 
ro lin zielnych

W przypadku muraw kserotermicznych istotne zagro enie dla w a ciwej 
struktury gatunkowej siedliska stanowi ekspansja silnie konkurencyjnych 
gatunków traw, szczególnie k osownicy rozpierzch ej (Brachypodium 
pinatum). Stanowi sta y sk adnik mezofilnych muraw Cirsio-Brachypodion, 
jednak w przypadku niew a ciwego ich u ytkowania wypiera inne gatun-
ki i mo e prowadzi  do wykszta cania si  silnie zubo a ych florystycznie 
p atów muraw. Podobn  role odgrywaj  inne gatunki traw, jak: trzcinnik 
piaskowy Calamagrostis epigejos, perz Elymus spp., je yny (Rubus). Ich 
obecno  w zdj ciach ze stopniem ilo ciowo ci powy ej 4 traktowana jest 
jako stan z y (U2).

Ekspansja 
krzewów 
i podrostu drzew

Jednym z najwi kszych zagro e  dla muraw kserotermicznych jest sukcesja 
wtórna. Obecno  krzewów oraz odro li drzew w jest najlepszym wska -
nikiem stopnia jej zaawansowania. Ponadto istotne znaczenie ma sk ad 
gatunkowy powstaj cych zaro li.

Liczba gatunków 
storczykowatych

Jest to jeden z wymogów Dyrektywy Siedliskowej do zaliczenia siedliska 
jako priorytetowego. W Polsce, w murawach kserotermicznych storczykowa-
te wyst puj  rzadko (g ównie w po udniowo-wschodniej cz ci kraju).

Zachowanie 
strefy ekotonowej

Za optymalne warto ci wska nika przyj to brak strefy ekotonowej z lasem, 
tylko mozaik  z innymi p atami muraw lub k.

Perspektywy 
ochrony

Ocenie podlegaj  mo liwo ci ochrony siedliska i utrzymanie go w stanie 
niepogorszonym, przy analizie mo liwych do wyobra enia czynników 
realnie oddzia uj cych na siedlisko w najbli szej przysz o ci. Pod uwag  
brany jest aktualny stan ochrony (obecno  na obszarze chronionym re im 
ochronny), czynniki biotyczne i abiotyczne oraz antropogeniczne, oddzia y-
wanie gospodarcze i turystyka.

Tab. 2. Waloryzacja parametrów stanu oraz wska ników specyficznej struktury i funkcji siedliska przyrodniczego 
6210 � murawy kserotermiczne (Festuco-Brometea)

Parametr/
Wska nik

W a ciwy
FV

Niezadowalaj cy
U1

Z y
U2

Powierzchnia 
siedliska 
na stanowisku

Nie podlega zmianom 
lub zwi ksza si Inne kombinacje

Wyra ny spadek 
powierzchni siedliska 
w porównaniu z wcze-
niejszymi badaniami lub 

podawanymi w litera-
turze

Specyficzna struktura i funkcje

Gatunki 
charakterystyczne

Wyst puje co naj-
mniej pi  gatunków 
ro lin naczyniowych 
spo ród wymienionych 
gatunków charaktery-
stycznych

Wyst puj  co najmniej 
2 do 5 gatunków ro lin 
naczyniowych spo ród 
wymienionych gatunków 
charakterystycznych

Wyst puje jeden gatunek 
ro liny naczyniowej 
spo ród wymienionych 
gatunków charaktery-
stycznych; lub brak tych 
gatunków

Obce 
gatunki 
inwazyjne

brak

Gatunki inwazyjne 
wyst puj  pojedynczo 
i nie zajmuj  wi cej ni  
5% powierzchni (do 2 
gatunków)

Gatunki inwazyjne i wy-
st puj  licznie, zajmuj c 
powy ej 5% powierzchni 
(wi cej ni  2 gatunki)

Rodzime gatunki 
ekspansywne 
ro lin zielnych

Brak, ewentualnie 1 
gatunek wyst puj cy 
pojedynczo

Obecne, 1�2 gatunki, wy-
st puj ce w rozproszeniu

Powy ej 2 gatunków, 
tworz cych zwarte p aty

Ekspansja 
krzewów 
i podrostu drzew

Brak lub niewielkie 
pokrycie drzew i krze-
wów poni ej 10% 
powierzchni, wyst pu-
j cych sporadycznie

Pokrycie drzew i krzewów 
od 10 do 25% powierzch-
ni (krzewy nie tworz  
zwartych zaro li), wyst -
puj cych w rozproszeniu

Pokrycie drzew i krze-
wów powy ej 25% po-
wierzchni (tworz  zwarte 
zaro la), wyst puj cych 
w skupieniach
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Liczba gatunków
storczykowatych

Wyst puje powy ej 3 
gatunków 1�2 gatunki Brak

Zachowanie 
strefy ekotonowej

Murawy przechodz  
stopniowo w inne na-
turalne i pó naturalne 
zbiorowiska ro linne

Murawa cz ciowo gra-
niczy ze zbiorowiskami 
antropogenicznymi lub te  
brak stopniowego przej-
cia do innych zbiorowisk 

naturalnych i pó natural-
nych 

Ostra granica pomi dzy 
murawami i zbiorowiska-
mi antropogenicznymi 
(g ównie pola orne), 
wyznaczona zasi giem 
dzia alno ci cz owieka 
(np. orki)

Ogólnie 
struktura
i funkcje

Wszystkie wska niki 
kardynalne ocenio-
no na FV, pozosta e 
wska niki przynajm-
niej U1

Wszystkie wska niki 
kardynalne oceniono 
przynajmniej na U1

Jeden lub wi cej wska -
ników kardynalnych 
oceniono na U2

Perspektywy 
ochrony

Perspektywy zachowa-
nia siedliska dobre lub 
doskona e, nie przewi-
duje si  znacznego od-
dzia ywania czynników 
zagra aj cych

Inne kombinacje

Perspektywy zachowania 
siedliska z e, obserwowa-
ny silny wp yw czynni-
ków zagra aj cych, nie 
mo na zagwarantowa  
przetrwania siedliska 
w d u szej perspektywie 
czasowej

Ocena ogólna Wszystkie parametry 
oceniono na FV 

Jeden lub wi cej para-
metrów oceniono na U1, 
brak ocen U2

Jeden lub wi cej parame-
trów oceniono na U2

Wska niki kardynalne
Gatunki charakterystyczne
Rodzime gatunki ekspansywne ro lin zielnych
Ekspansja krzewów i podrostu drzew

3. Przyk ad wype nionej karty obserwacji siedliska przyrodniczego na stanowisku

Karta obserwacji siedliska przyrodniczego na stanowisku

Stanowisko � informacje podstawowe

Kod i nazwa siedliska 
przyrodniczego

6210 Murawy kserotermiczne (Festuco-Brometea)
6210-3 Kwieciste murawy kserotermiczne

Nazwa stanowiska Radomice

Typ stanowiska Badawcze

Zbiorowiska ro linne
Prawdopodobnie All. Cirsio-Brachypodion pinnati, Ass. Scabioso ochro-
leucae-Brachypodietum pinnati. Siedlisko wymaga dok adniejszych 
bada  syntaksonomicznych

Opis siedliska 
na stanowisku

Murawa kserotermiczna porasta stok o wystawie po udniowej w s siedz-
twie nieczynnego ju  kamienio omu wapienia w Radomicach. Siedlisko 
wyst puje tu w kompleksie z innym siedliskiem 6510.

Powierzchnia p atów 
siedliska 2 ha

Obszary chronione, na 
których znajduje si  
stanowisko 

PK Doliny Bobru, SOO �Ostoja nad Bobrem�

Murawy kserotermiczne
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Zarz dzaj cy terenem

Lasy i Dolina Bobru s  w asno ci  Skarbu Pa stwa. Dolno l ski Zespó  
Parków Krajobrazowych we Wroc awiu, Lasy w zarz dzie Regionalnej 
Dyrekcji Lasów
Pa stwowych we Wroc awiu (Nadle nictwo Lwówek l ski), Regionalny 
Zarz d Gospodarki Wodnej we Wroc awiu

Wspó rz dne 
geograficzne N 50o29� ��; E 15o37� ��

Wymiary transektu Powierzchnia prostok tna o wymiarach 20x100 m 

Wysoko  n.p.m. 415�420 m

Nazwa obszaru Ostoja nad Bobrem

Raport roczny � informacje podstawowe

Rok 2008

Typ monitoringu Zintegrowany

Koordynator Kamila Reczy ska

Dodatkowi 
koordynatorzy

Zagro enia

G ównym zagro eniem dla siedliska jest zarzucenie tradycyjnych metod 
gospodarowania, tj. wypasu, ewentualnie koszenia; skutkiem tego jest 
obecno  gatunków krzewów (ró e, g ogi, liwa tarnina) oraz gatunków 
inwazyjnych (naw o  kanadyjska)

Inne warto ci 
przyrodnicze

Siedlisko wykszta ci o si  wy cznie na jedynym stanowisku. Jest ono 
miejscem wyst powania kilku gatunków chronionych: Gentiana cruciata 
(VU), Gentiana ciliata, Carlina acaulis (LR), Listera ovata

Monitoring 
jest wymagany Tak

Uzasadnienie Jedyny p at siedliska na terenie �Ostoi nad Bobrem�; w p acie widoczne 
zaburzenia struktury (udzia  gatunków inwazyjnych, podrost krzewów)

Wykonywane zabiegi 
ochronne i ocena ich 
skuteczno ci

Siedlisko chronione w granicach PK Doliny Bobru; nie s  obserwowane 
adne znacz ce dzia ania ochronne

Propozycje wpro-
wadzenia dzia a  
ochronnych

Obj cie stanowiska siedliska ochron  czynn , która zahamuje procesy 
sukcesji wtórnej; najbardziej wskazany by by w tym miejscu ekstensywny 
wypas oraz usuni cie nalotu krzewów (zw aszcza tarniny)

Data kontroli 26.07.2008

Uwagi

Stan ochrony siedliska przyrodniczego na stanowisku

Zdj cie fitosocjologiczne I

Wspó rz dne geograficzne rodka, 
wys. n.p.m.
Powierzchnia zdj cia, nachylenie, 
ekspozycja
Zwarcie warstw a, b, c, d
Wysoko  warstw a, b, c, d
Jednostka fitosocjologiczna

Wspó rz dne geograficzne: N 50o29� ��; E 15o37� ��, wys. 
417 m n.p.m.
Powierzchnia zdj cia: 25 m2, nachylenie: 5o, ekspozycja S 
Zwarcie warstwy C 100%, wysoko  warstwy C 0,6 m
Jednostka fitosocjologiczna: Scabioso ochroleucae-Brachypo-
dietum pinnati (wymaga dalszych bada  syntaksonomicznych)
Gatunki: Agrimonia eupatoria +, Arrhenatherum elatius +, 
Brachypodium pinnatum 1, Briza media +, Carex flacca 1, 
Carlina acaulis +, Centaurea jacea +, Centaurea scabiosa 3, 
Clinopodium vulgare 1, Coronilla varia +, Crataegus monogy-
na +, Dactylis glomerata +, Festuca rubra 2, Fragaria vesca 1, 
Galium mollugo 1, Hypericum perforatum +, Knautia arvensis 
+, Lathyrus pratensis 1, Pimpinella saxifraga +, Poa pratensis 1
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Zdj cie fitosocjologiczne II

Wspó rz dne geograficzne rodka, 
wys. n.p.m.
Powierzchnia zdj cia, nachylenie, 
ekspozycja
Zwarcie warstw a, b, c, d
Wysoko  warstw a, b, c, d
Jednostka fitosocjologiczna

Wspó rz dne geograficzne: N 50o29� ��; E 15o37� ��, wys. 
417 m n.p.m.
Powierzchnia zdj cia: 25 m2, nachylenie: 5o, ekspozycja S
Zwarcie warstwy C 95%, wysoko  warstwy C 0,6 m
Jednostka fitosocjologiczna: Scabioso ochroleucae-Brachypo-
dietum pinnati (wymaga dalszych bada  syntaksonomicznych)
Gatunki: Agronomia eupatoria +, Anthoxanthum odoratum 
+, Arrhenatherum elatius 1, Brachypodium pinnatum 1, Briza 
media +, Campanula rotundifolia +, Carex flacca +, Carlina 
acaulis +, Centaurea jacea +, Centaurea scabiosa 2, Clino-
podium vulgare 1, Coronilla varia +, Crataegus monogyna 
+, Dactylis glomerata +, Festuca ovina +, Galium mollugo 
1, Gentiana cruciata 2, Hypericum perforatum +, Knautia 
arvensis +, Lathyrus pratensis +, Pimpinella saxifraga 1, Poa 
pratensis 2, Prunus spinosa +, Pyrus communis +, Rosa canina 
1, Solidago canadensis +, Vicia cracca +

Zdj cie fitosocjologiczne III

Wspó rz dne geograficzne rodka, 
wys. n.p.m.
Powierzchnia zdj cia, nachylenie, 
ekspozycja
Zwarcie warstw a, b, c, d
Wysoko  warstw a, b, c, d
Jednostka fitosocjologiczna

Wspó rz dne geograficzne: N 50o29� ��; E 15o37� ��, wys. 
415 m n.p.m.
Powierzchnia zdj cia: 25 m2, nachylenie: 5o, ekspozycja S
Zwarcie warstwy C 100%, wysoko  warstwy C 0,6 m
Jednostka fitosocjologiczna: Scabioso ochroleucae-Brachypo-
dietum pinnati (wymaga dalszych bada  syntaksonomicznych)
Gatunki: Achillea millefolium +, Agrimonia eupatoria 1, 
Artemisia vulgaris +, Brachypodium pinnatum 2, Briza media 
1, Carex flacca +, Carlina acaulis +, Centaurea jacea +, Cen-
taurea scabiosa 3, Clinopodium vulgare 1, Coronilla varia +, 
Dactylis glomerata +, Galium mollugo +, Hypericum perfora-
tum +, Pimpinella saxifraga +, Poa pratensis 2, Rosa canina +, 
Silene vulgaris +, Solidago canadensis +, Viola hirta +

TRANSEKT

Wska niki Opis Warto  wska nika Ocena 
wska nika

Powierzchnia 
siedliska

Szacunkowa powierzchnia ca kowita siedliska w obszarze to 
oko o 2 ha; ocenie zosta o poddane 0,2 ha (jedno stanowisko 
siedliska). Powierzchnia siedliska na stanowisku ma tenden-
cj  do zmniejszania si  wskutek zwi kszaj cego si  pokrycia 
drzew i krzewów. Tempo zmian nie jest jednak zbyt du e. 
Obecnie zwarcie krzewów wynosi oko o 10% i nadal na 
stanowisku obecne s  gatunki charakterystyczne oraz rzadkie 
i chronione.

U1

Specyficzna struktura i funkcje U1

Udzia  procentowy 
siedliska 
na transekcie

Procent powierzchni zaj tej 
przez siedlisko na transekcie 
(z dok adno ci  do 10%)

Siedlisko zajmuje 100% po-
wierzchni monitoringowej FV

Gatunki 
charakterystyczne

Lista gatunków charaktery-
stycznych (polska i aci ska 
nazwa); poda  udzia  procen-
towy powierzchni zaj tej przez 
ka dy gatunek na transekcie 
(z dok adno ci  do 10%)

Chaber driakiewnik Centau-
rea scabiosa 25%, k osowni-
ca pierzasta Brachypodium 
pinnatum 15%, turzyca sina 
Carex flacca 5%, dziewi si  
bez odygowy Carlina acaulis 
5%, goryczka krzy owa 
Gentiana cruciata 5%

FV

Murawy kserotermiczne
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Obce gatunki 
inwazyjne

Lista inwazyjnych gatunków 
obcych geograficznie (polska 
i aci ska nazwa); poda  udzia  
procentowy powierzchni zaj tej 
przez ka dy gatunek na transek-
cie (z dok adno ci  do 10%)

Naw o  kanadyjska Solidago 
canadensis 3% U1

Rodzime gatunki 
ekspansywne ro lin 
zielnych

Lista gatunków (polska i a-
ci ska nazwa); poda  udzia  
procentowy powierzchni zaj tej 
przez ka dy gatunek na transek-
cie (z dok adno ci  do 10%)

Rajgras wynios y Arrhena-
therum elatius 3% U1

Ekspansja krzewów 
i podrostu drzew

Lista gatunków (polska i aci ska 
nazwa); poda  udzia  procen-
towy powierzchni zaj tej przez 
wszystkie ekspansywne gatunki 
krzewów i drzew na transekcie 
(z dok adno ci  do 10%)

Zwarcie warstwy krzewów 
10%
Pyrus communis poni ej 2%
Rosa canina 5%
Prunus spinosa 2%
Crataegus monogyna 2%

U1

Liczba gatunków 
storczykowatych Liczba i lista gatunków

2 gatunki
Listera ovata
Epipactis helleborine

U1

Zachowanie strefy 
ekotonowej 

Optymalnym stanem jest stop-
niowe przechodzenie muraw 
w inne naturalne i pó naturalne 
zbiorowiska ro linne

Strefa ekotonowa s abo roz-
wini ta utworzona g ównie 
z Prunus spinosa (b) 

U1

Perspektywy 
ochrony

Perspektywy ochrony siedliska s  bardzo dobre pod warun-
kiem wprowadzenia odpowiednich zabiegów (ekstensywny 
wypas, usuni cie nalotu krzewów)

FV

Ocena ogólna
Nale y równie  poda  udzia  procentowy powierzchni 
siedliska o ró nym stanie zachowania na ca ym stano-
wisku (w stosunku do ca kowitej powierzchni siedliska 
na stanowisku)

FV 85%

U1U1 15%

U2 �

Dzia alno  cz owieka

Kod Nazwa 
dzia alno ci Intensywno Wp yw Opis

141 Zarzucenie 
pasterstwa A �

Na badanym stanowisku siedliska nie stosuje si  
ekstensywnego wypasu, utrzymuj cego prawid o-
w  struktur  siedliska.

4. Siedliska o podobnej charakterystyce ekologicznej

Inne siedliska, których powstanie i utrzymanie jest uwarunkowane przez wypas i koszenie, 
oraz specyficzne warunki ekologiczne: 6120 � murawy napiaskowe, 6510 � ni owe i gór-
skie wie e ki u ytkowane ekstensywnie (zwi zek Arrhenatherion � ciep olubne warianty 

k wie ych).

5. Ochrona siedliska przyrodniczego

Podstawowym zaleceniem jest wprowadzenie na murawach kserotermicznych koszenia 
lub kontrolowanego wypasu (np. kóz). Dora nym dzia aniem mo e by  równie  mecha-
niczne usuwanie podrostu drzew i krzewów z terenów podlegaj cych sukcesji wtórnej.
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W powstaniu specyficznej kompozycji gatunkowej kwiecistych muraw kserotermicz-
nych i muraw ostnicowych, obok warunków klimatycznych i edaficznych, odgrywa y 
czynniki historyczne: d ugotrwa e ekstensywne u ytkowanie w formie wypasu, koszenia 
czy wypalania. Bez systematycznego u ytkowania muraw, w wyniku sukcesji wtórnej, 
w okresie 25�30 lat dla wi kszo ci kwiecistych muraw kserotermicznych dochodzi do ca -
kowitego przekszta cenia si  muraw w ubogie florystycznie zaro la. W wyniku przemian 
socjoekonomicznych dochodzi w ostatnich latach do masowego porzucania gruntów rol-
nych ni szych klas, do których nale  cenne przyrodniczo p aty muraw kserotermicznych. 
Grunty te cz sto s  zalesiane, co w krótkim okresie prowadzi do ich ca kowitej degradacji. 
Dzia ania ochrony aktywnej, polegaj ce g ównie na usuwaniu drzew i krzewów, rzadziej 
wypasie, cho  podejmowane coraz cz ciej na terenach chronionych, s  niewystarczaj ce 
g ównie z braku dostatecznych rodków finansowych na ich realizacj  oraz podstaw na-
ukowych koniecznych do ich przeprowadzenia.
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Bogate florystycznie górskie i ni owe
 murawy bli niczkowe 
 Nardetalia 

I. INFORMACJA O SIEDLISKU PRZYRODNICZYM

1. Identyfikatory fitosocjologiczne
Klasa: Nardo-Callunetea
 Rz d: Nardetalia  
  Zwi zek: Nardion
   Zespo y i zbiorowiska:
   Hieracio (vulgati)-Nardetum � psiara reglowa
   Hieracio (alpini)-Nardetum � tatrza ska psiara wysokogórska
   Carici (rigidae)-Nardetum � karkonoska psiara wysokogórska
   Hypochoeridi uniflorae-Nardetum � wschodniokarpackie bli niczysko po oninowe
   Zbiorowisko z Nardus stricta � zbiorowisko bli niczki psiej trawki
  Zwi zek: Violion caninae (= Nardo-Galion saxatilis)
   Zespo y i zbiorowiska:
   Polygalo-Nardetum � sucha psiara (psiara krzy ownicowa)
   Nardo-Juncetum squarrosi � wilgotna (mokra) psiara
   Calluno-Nardetum strictae � t oki

2. Opis siedliska przyrodniczego

Siedlisko 6230 obejmuje acidofilne murawy z panuj c  bli niczk  psi  trawk  (psiary), 
które rozwin y si  wtórnie, zwykle na skutek wyci cia lasów, na ubogich i bardzo ubogich 
glebach o zró nicowanej wilgotno ci w miejscach intensywnie wypasanych, lecz niena-
wo onych.

Fot. 1. Murawa bli niczkowa (psiara) w pi trze regla dolnego w Bieszczadach (© J. Korzeniak)
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Psiary wyst puj  w ca ym kraju, od ni u 
po pi tro subalpejskie do wysoko ci oko o 
1500 m n.p.m. w Sudetach i 1800 m n.p.m. 
w Karpatach. Niegdy  szeroko rozpowszech-
nione, obecnie rzadko tworz  rozleg e, jed-
norodne p aty. Na ogó  zajmuj  niewielkie 
powierzchnie na polanach, brzegach lasów, 
obrze ach torfowisk, czy piaszczystych 
wzniesieniach. Utrzymuj  si  te  na pobo-
czach cie ek w miejscach wydeptywanych 
oraz na zboczach podci tych przez stare 
drogi pasterskie. Na ni u cz sto s siaduj  
z murawami psammofilnymi, kserotermicz-
nymi, wrzosowiskami, wilgotnymi kami 
i torfowiskami. W górach wyst puj  g ównie 
na reglowych polanach, zw aszcza w ich 
partiach przygrzbietowych, a w wy szych 
po o eniach zajmuj  niewielkie powierzch-
nie w ród wysokogórskich traworo li, bo-
rówczysk i kosodrzewiny.

Murawy bli niczkowe tworz  grup  zbio-
rowisk silnie zró nicowanych pod wzgl dem 
wilgotno ci pod o a (psiary mokre i suche) 
i po o enia nad poziomem morza (psiary 
ni owe, reglowe, wysokogórskie). Swoist  
fizjonomi  niskiej, do  zwartej, p owobr -
zowej murawy zawdzi czaj  dominacji bli -
niczki psiej trawki (fot. 1).

3. Warunki ekologiczne

Murawy bli niczkowe wykszta caj  si  na 
rozmaitym pod o u: w górach m.in. na gra-
nitoidach, metamorficznych upkach krysta-
licznych, bezw glanowych ska ach osado-
wych fliszu karpackiego, na ni u � g ównie 
na piaskach fluwioglacjalnych i eolicznych. 
Wyst puj  na kwa nych i bardzo kwa nych 
glebach o zró nicowanej wilgotno ci: od 
gleb suchych po mokre, okresowo zalewa-
ne. Najcz ciej s  to rankery bielicowane 
i brunatne, bielice, gleby bielicowe, gle-
by brunatne kwa ne i brunatne w a ciwe 
wy ugowane o uziarnieniu piasków (gleby 

Fot. 2. Psiara po oninowa Hypochoeridi uniflorae-Nar-
detum z udzia em gatunków wschodniokarpackich 
(w ymord górski Scorzonera rosea, go dzik skupiony 
Dianthus compactus) na Ki czyku Bukowskim w Biesz-
czadach (© J. Korzeniak)

Fot. 3. T oki Calluno-Nardetum strictae na wyniesieniu 
mineralnym w dnie doliny Pisy (© D. Wo kowycki)

Fot. 4. Mokra psiara Nardo-Juncetum squarrosi u pod-
nó a wydm na kraw dzi doliny Supra li na Nizinie Pó -
nocnopodlaskiej (© D. Wo kowycki)

Bogate florystycznie górskie i ni owe murawy bli niczkowe
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atwo przepuszczalne), a tak e gleby torfowe 
torfowisk wysokich i przej ciowych (mokra 
psiara); w górach cz sto silnie szkieletowe, 
p ytkie (szczególnie na stokach) lub rednio-
g bokie; zwykle z warstw  s abo roz o onej 
próchnicy typu moder lub mor.

Bli niczyska zajmuj  miejsca o nachy-
leniu do ok. 45o, najcz ciej s  to jednak 
wyp aszczenia i po ogie stoki. Nie wyka-
zuj  preferencji co do ekspozycji. Z regu y 
nie tworz  ju  rozleg ych i zwartych p atów, 
lecz wyst puj  w mozaice ze zbiorowiskami 

kowymi, traworo lami i borówczyskami 
(takie uk ady fitocenotyczne s  cz sto spo-
tykane na polanach reglowych), s siaduj  
ze zbiorowiskami le nymi i zaro lowymi, 
czasem przylegaj  do kompleksów torfowi-
skowych i ciep olubnych muraw. W skie 
smugi muraw bli niczkowych obserwuje si  
wzd u  ucz szczanych cie ek i szlaków tu-
rystycznych oraz w miejscach starych paster-
skich p ajów.

4. Typowe gatunki ro lin

Siedlisko wykazuje zmienno  regionaln  
i edaficzn  i jest reprezentowane przez kilka 
syntaksonów. Generalnie za typowe dla mu-
raw bli niczkowych nale y uzna  gatunki 
charakterystyczne dla klasy Nardo-Callune-
tea i rz du Nardetalia, jak: ukwap dwupien-
ny Antennaria dioica, arnika górska Arnica 
montana, podej rzony: ksi ycowy Botry-
chium lunaria i rutolistny B. multifidum, tu-
rzyca pigu kowata Carex pilulifera, ozorka 
zielona Coeloglossum viride, izgrzyca przy-
ziemna Danthonia decumbens, jastrz bce: 
gronkowy Hieracium lactucella, Lachenala 
H. lachenalii i kosmaczek H. pilosella, ko-
smatki: polna Luzula campestris i liczno-
kwiatowa L. multiflora, wid ak go dzisty 

Lycopodium clavatum, bli niczka psia trawka Nardus stricta, krzy ownice: zwyczajna 
Polygala vulgaris i ostroskrzyde kowa P. oxyptera, pi ciornik kurze ziele Potentilla erecta, 
fio ek psi Viola canina, przetacznik le ny Veronica officinalis.

Fot. 5. Psiara krzy ownicowa Polygalo-Nardetum w ród 
ciep olubnych muraw napiaskowych, wrzosowisk, ja-
owczysk i zapustów sosnowych na gruntach wylesio-

nych na prze omie XIX i XX w. i u ytkowanych dawniej 
jako poligon wojskowy � Nizina Pó nocnopodlaska 
(© D. Wo kowycki)

Fot. 6. Bogate florystycznie zbiorowisko po rednie 
mi dzy muraw  bli niczkow  ni szych po o e  gór-
skich a wie  k  � Prze cz Wy nia w Bieszczadach 
(© J. Korzeniak)
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Psiary reglowe i wysokogórskie wyró nia udzia  d brówki piramidalnej Ajuga pyrami-
dalis, widlicza alpejskiego Diphasiastrum alpinum, szaroty norweskiej Gnaphalium norve-
gicum, kuklika górskiego Geum montanum, podbia ka alpejskiego Homogyne alpina, pro-
sienicznika jednog ówkowego Hypochoeris uniflora, go ka bia awego Leucorchis albida, 
kosmatki sudeckiej Luzula sudetica, p pawy wielkokwiatowej Crepis conyzifolia, goryczki 
kropkowanej Gentiana punctata, pi ciornika z otego Potentilla aurea, sasanki alpejskiej 
Pulsatilla alba oraz naw oci alpejskiej Solidago alpestris. Do diagnostycznych nale  po-
nadto gatunki lokalnie charakterystyczne i wyró niaj ce:
� w wy szych po o eniach Sudetów: dzwonek brodaty Campanula barbata, turzyca t ga 

Carex bigelowii subsp. rigida;
� w Tatrach: turzyca zawsze zielona Carex sempervirens subsp. tatrorum, szafran spiski 

Crocus scepusiensis, marchwica pospolita Mutellina purpurea, tymotka alpejska Phleum 
commutatum;

� w Bieszczadach: w ymord górski Scorzonera rosea, fio ek dacki Viola dacica, wrotycz 
baldachogroniasty Kluzjusza Chrysanthemum corymbosum subsp. clusii, go dzik sku-
piony Dianthus compactus, kostrzewa niska Festuca airoides;

� w pi trach reglowych Karpat Zachodnich: turzyca blada Carex pallescens, t. zaj cza 
C. leporina, dziewi si  bez odygowy Carlina acaulis, macierzanka zwyczajna Thymus 
pulegioides.
Na ni u, w pi trze pogórza i regli w zale no ci od warunków edaficznych znaczenie 

diagnostyczne maj  tak e: sit sztywny Juncus squarrosus, gnidosz rozes any Pedicularis sy-
lvatica (przywi zane do mokrej psiary Nardo-Juncetum squarrosi); fio ek psi forma wrzoso-
wiskowa Viola canina fo. ericetorum, wrzos pospolity Calluna vulgaris (typowe dla t oków 
Calluno-Nardetum) oraz dziurawiec czteroboczny forma naga Hypericum maculatum fo. 
glabrum (charakterystyczny dla psiary krzy ownicowej Polygalo-Nardetum).

Charakterystyczn  cech  muraw bli niczkowych jest dominacja bli niczki psiej traw-
ki Nardus stricta w sk adzie florystycznym fitocenoz. Niegdy  bli niczka by a gatunkiem 
bezwzgl dnie panuj cym, osi gaj cym zwykle ponad 75% pokrycia (Korna , Medwecka-
Korna  1967). Obecnie najcz ciej wyst puje z pokryciem 30�50%. Wyra nie odmiennym 
sk adem florystycznym charakteryzuj  si  ubogie, wypasane przez byd o i owce wrzoso-
wiska (�t oki�) Calluno-Nardetum, gdzie gatunkami panuj cymi s  wrzos pospolity Calluna 
vulgaris i izgrzyca przyziemna Danthonia decumbens, podczas gdy bli niczka ro nie mniej 
obficie.

6. Rozmieszczenie w Polsce

Murawy bli niczkowe wyst puj  w rozproszeniu w ca ej Polsce: w pasie pojezierzy, nizin, 
wy yn, pogórzy i w górach. Z powodu niewystarczaj cego rozpoznania aktualnego stanu 
bli niczysk krajowe zasoby siedliska pozostaj  w a ciwie nieznane. Wiadomo jednak, e 
w ci gu ostatnich kilkudziesi ciu lat, na skutek zarzucenia tradycyjnego u ytkowania pa-
sterskiego, nast pi  drastyczny spadek ich powierzchni po czony ze znaczn  fragmenta-
cj . Psiary z regu y nie tworz  ju  rozleg ych i zwartych p atów, lecz wyst puj  w mozaice 
z innymi pó naturalnymi zbiorowiskami niele nymi i zaro lami. W Karpatach powierzch-
nia ubogich muraw bli niczkowych zmniejszy a si  o oko o 50�80% w porównaniu do 

Bogate florystycznie górskie i ni owe murawy bli niczkowe
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stanu z pocz tku lat 1970 (Korzeniak 2006�2007). Szybki zanik bli niczysk obserwuje si  
zw aszcza na niewielkich polanach reglowych i na po oninach. Area  siedliska zmniejszy  
si  znacznie tak e na ni u i w pasie wy yn (Perzanowska 2004).

II. METODYKA

1. Metodyka bada  monitoringowych

Wybór powierzchni monitoringowych
Rozmieszczenie powierzchni monitoringowych powinno odpowiada  rozmieszczeniu 
muraw bli niczkowych w ca ym zasi gu ich wyst powania w Polsce i oddawa  regionaln  
i wysoko ciow  zmienno  siedliska. Ze wzgl du na s aby stopie  zbadania siedliska w na-
szym kraju, obserwacje przeprowadzone w ramach pilota owego monitoringu w okresie 
2006�2008 odzwierciedlaj  raczej aktualny stan wiedzy na temat bli niczysk ni  stan ich 
zachowania. Monitoringiem obj to wszystkie podtypy muraw bli niczkowych z wyj tkiem 
psiar wysokogórskich. Zebrano dane z 68 stanowisk, z których 38 zlokalizowanych by o 
w regionie alpejskim, 30 � w kontynentalnym. Obserwacje przeprowadzono w zaledwie 

Ryc. 1. Mapa zasi gu siedliska i stanowisk monitorowanych w latach 2006�2008
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kilku obszarach na ni u (Ostoja Nadwarcia ska, Nizina Pó nocnopodlaska, Dolina Pisy, 
Lasy Sobiborskie), w Sudetach rodkowych (Góry Kamienne, Góry Sto owe) i Karpatach 
(Beskid l ski i ywiecki, Gorce, Torfowiska Orawsko-Nowotarskie, Góry S onne, Biesz-
czady). W dalszych latach monitoring psiar powinien zosta  uzupe niony o obszary w pa-
sie wy yn i pojezierzy oraz o kolejne stanowiska na nizinach i w górach, w tym stanowiska 
wysokogórskich psiar tatrza skich Hieracio (alpini)-Nardetum i karkonoskich Carici rigi-
dae-Nardetum.

W ka dym z obszarów, zale nie od jego wielko ci i zasobów siedliska, prowadzi si  
obserwacje na 3�9 stanowiskach. Wybór stanowisk jest poprzedzony analiz  zasobów sie-
dliska w danym obszarze. Cz sto na tym etapie konieczny jest tak e przegl d terenowy, 
poniewa  wytypowane do monitoringu powierzchnie powinny jak najlepiej reprezentowa  
stan zachowania siedliska w obszarze, uwzgl dnia  jego lokalne zró nicowanie (np. pod 
wzgl dem wilgotno ci czy wysoko ci n.p.m.), a tak e dobrze ilustrowa  przemiany, jakim 
ono podlega.

Za stanowisko uznaje si  wyodr bniaj cy si  przestrzennie p at siedliska (polana, frag-
ment kompleksu k).

Sposób wykonania bada
Obserwacje siedliska w obszarze prowadzone s  w ró nych skalach przestrzennych: ca e-
go obszaru (zwykle jest to obszar Natura 2000), stanowiska oraz transektu wyznaczanego 
na ka dym z wybranych stanowisk. W skali obszaru i stanowiska szacuje si  m.in. czn  
powierzchni  siedliska, procent powierzchni o w a ciwym, niezadowalaj cym i z ym sta-
nie zachowania oraz okre la kierunek i wielko  zmian area u siedliska. Ocenia si  tak e 
wska niki opracowane specjalnie dla muraw bli niczkowych (tab. 1). Na stanowisku ocen  
wska ników specyficznej struktury i funkcji przeprowadza si  na transekcie o powierzchni 
20 arów. Standardowo jest to pas d ugo ci 200 m i szeroko ci 10 m. 

W przypadkach szczególnych, np. gdy p aty muraw bli niczkowych s  bardzo niewiel-
kie i rozproszone, kszta t transektu mo e by  inny, dostosowany do specyfiki rozmieszcze-
nia siedliska na stanowisku. O przebiegu i kszta cie transektu decyduje arbitralnie ekspert. 
Kompozycj  gatunkow  fitocenoz wyst puj cych na transekcie ilustruj  3 zdj cia fitoso-
cjologiczne, wykonywane w skali Braun-Blanqueta na powierzchni 25 m2 na przeciwle-
g ych ko cach transektu oraz w centralnej jego cz ci.

Termin i cz stotliwo  bada
Optymalny termin na prowadzenie bada  to okres od po owy lipca do ko ca sierpnia, kie-
dy znaczna cz  gatunków znajduje si  w optimum kwitnienia. Prace w pó niejszym cza-
sie s  mo liwe, ale trzeba si  liczy  z problemami przy identyfikacji niektórych gatunków 
(turzycowate, trawy, storczykowate) i ocenie ich pokrycia. Obserwacje nale y powtarza  
co 5�6 lat.

Sprz t do bada
Badania nie wymagaj  specjalistycznego sprz tu. Konieczny jest notatnik (formularze do 
wype nienia), GPS, ta ma miernicza, aparat fotograficzny.

Bogate florystycznie górskie i ni owe murawy bli niczkowe
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2. Ocena parametrów stanu siedliska przyrodniczego 

oraz wska ników specyficznej struktury i funkcji

Tab. 1. Opis wska ników specyficznej struktury i funkcji siedliska przyrodniczego oraz parametru �perspektywy 
ochrony� dla siedliska przyrodniczego 6230 � bogate florystycznie górskie i ni owe murawy bli niczkowe (Nardeta-
lia � p aty bogate florystycznie)

Parametr/
Wska nik Opis

Specyficzna struktura i funkcje

Gatunki 
charakterystyczne 

Odnotowuje si  obecno , dla stanowisk tak e procent pokrycia, gatunków 
uznanych za charakterystyczne i wyró niaj ce dla zespo ów rz du Nardetalia, 
a tak e innych, decyduj cych o regionalnej specyfice siedliska. Zale nie od po-
o enia n.p.m. i wilgotno ci pod o a siedlisko mo e by  reprezentowane przez 

nast puj ce zespo y ro linne:
Wy sze po o enia w Karkonoszach � Carici rigidae-Nardetum; gat. Ch.Ass: 
widlicz alpejski Diphasiastrum alpinum, kosmatka sudecka Luzula sudetica, 
turzyca t ga Carex bigelowii subsp. rigida; tak e gat. wysokogórskie (Diff. Ass): 
jastrz biec alpejski Hieracium alpinum, wroniec widlasty Huperzia selago, 
pierwiosnek male ki Primula minima, sasanka alpejska Pulsatilla alba, mietlica 
skalna Agrostis rupestris.
Wy sze po o enia w Tatrach � Hieracio (alpini)-Nardetum; gat. Ch.Ass: kos-
matka sudecka Luzula sudetica, szarota norweska Gnapahalium norvegicum, 
turzyca zawsze zielona Carex sempervirens subsp. tatrorum.
Po oniny w Karpatach Wschodnich � Hypochoeridi uniflorae-Nardetum; gat. 
Ch.Ass: prosienicznik jednog ówkowy Hypochoeris uniflora, widlicz alpejski 
Diphasiastrum alpinum; obecne tak e: go dzik skupiony Dianthus compac-
tus, w ymord górski Scorzonera rosea, wrotycz baldachogroniasty Kluzjusza 
Chrysanthemum corymbosum subsp. clusii, kostrzewa niska Festuca airoides 
� uznane za Ch. i Diff. dla wschodniokarpackiego bli niczyska po oninowego 
Nardetum carpaticum orientale.
Pi tra reglowe i pogórze � sucha psiara Hieracio-Nardetum; gat. Ch.Ass: pro-
sienicznik jednog ówkowy Hypochoeris uniflora, turzyca pigu kowata Carex 
pilulifera, jastrz biec Lachenala Hieracium lachenalii; tak e gat. Ch.O. i Cl.: 
arnika górska Arnica montana, ukwap dwupienny Antennaria dioica, p pawa 
wielkokwiatowa Crepis conyzifolia, krzy ownica zwyczajna Polygala vulgaris, 
izgrzyca przyziemna Danthonia decumbens.
Ni , pogórze i regle � mokra psiara Nardo-Juncetum; gat. Ch.Ass.: sit sztywny 
Juncus squarrosus, gnidosz rozes any Pedicularis sylvatica, a tak e: izgrzyca 
przyziemna Danthonia decumbens, bli niczka psia trawka Nardus stricta, pi -
ciornik kurze ziele Potentilla erecta, wrzos pospolity Calluna vulgaris.
Ni , pogórze i regle � �t oki� Calluno-Nardetum; gat. Ch. i Diff. Ass: izgrzyca 
przyziemna Danthonia decumbens, krzy ownica zwyczajna Polygala vulgaris, 
krzy ownica ostroskrzyde kowa P. oxyptera, fio ek psi Viola canina, wrzos 
pospolity Calluna vulgaris.
Ni  � psiara krzy ownicowa Polygalo-Nardetum; Ch.Ass: krzy ownica zwycza-
jna Polygala vulgaris, krzy ownica ostroskrzyde kowa P. oxyptera, dziurawiec 
czteroboczny Hypericum maculatum forma glabrum (naga).
Z uwagi na znaczne regionalne zró nicowanie psiar i ubóstwo gatunkowe 
typowo wykszta conych p atów, ocena tego wska nika jest trudna do kalibracji 
i do  subiektywna. 

Gatunki 
dominuj ce

W ramach tego wska nika okre la si  obecno  i procent pokrycia gatunków 
wspó panuj cych i panuj cych (o ilo ciowo ci 3 i wi kszej wg skali Braun-Bla-
nqueta). Grupa gatunków, które wyst puj  w psiarach bardzo obficie, wyka-
zuje znaczne zró nicowanie regionalne i lokalne. Gatunkiem dominuj cym 
w murawach powinna by  i zwykle jest bli niczka psia trawka, na ni u do  
cz sto tak e izgrzyca przyziemna Danthonia decumbens, pi ciornik kurze 
ziele Potentilla erecta, natomiast w �t okach� wrzos pospolity Calluna vulgaris. 
Jednak sk ad florystyczny psiar nie zawsze jest wykszta cony typowo. W górach 
gatunkami dominuj cymi w p atach muraw bli niczkowych s  cz sto: borówka 
czarna Vaccinium myrtillus (znacznie rzadziej brusznica V. vitis-idaea), mietlica 
pospolita Agrostis capillaris, mia ek pogi ty Deschampsia flexuosa i darniowy 
D. caespitosa, kostrzewa czerwona Festuca rubra oraz dziurawiec czteroboczny 
Hypericum maculatum, a na po oninach trzcinnik le ny Calamagrostis arundi-
nacea. Na jedynym ze stanowisk na Nizinie Pó nocnopodlaskiej odnotowano 
natomiast arnowiec miotlasty Sarothamnus scoparius. 
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Bogactwo 
gatunkowe

W ocenie tego wska nika nale y posi kowa  si  danymi ze zdj  fitosocjolo-
gicznych z transektów badawczych.
Murawy bli niczkowe s  z natury ubogie florystycznie. Du a liczba gatunków 
wynika zwykle z post puj cej sukcesji � jest charakterystyczna dla jej stadiów 
po rednich i nie oznacza dobrego stanu murawy.
Siedlisko jest zró nicowane regionalnie i edaficznie, i wci  w niewystarcza-
j cym stopniu rozpoznane, st d zasadnicza trudno  w okre leniu kryterium 
liczbowego, a raczej kryteriów dla poszczególnych zbiorowisk. Mo na je 
b dzie ustali  dopiero po zgromadzeniu obszerniejszych informacji z literatury 
i obserwacji monitoringowych.

Obce gatunki 
inwazyjne

Murawy bli niczkowe nie nale  do siedlisk podatnych na ekspansj  obcych 
gatunków inwazyjnych. Wska nik wprowadzono g ównie z uwagi na potencjal-
n  mo liwo  ich wyst pienia i zagro enie, które nios .

Rodzime 
gatunki 
ekspansywne 
ro lin zielnych

Do gatunków, których ekspansja prowadzi do zaburzenia struktury muraw 
bli niczkowych, nale  przede wszystkim: borówka czarna Vaccinium myrtillus 
(stanowi najpowa niejsze i najcz stsze zagro enie, zw aszcza dla psiar w gó-
rach), dziurawiec czteroboczny Hypericum maculatum, trzcinniki Calamagrostis 
sp., mia ek darniowy Deschampsia caespitosa, mia ek pogi ty D. flexuosa, 
mietlica zwyczajna Agrostis capillaris, kostrzewa czerwona Festuca rubra, k o-
sówka mi kka Holcus mollis, ostro e  dwubarwny Cirsium helenioides (Góry 
Sto owe), goryczka troje ciowa Gentiana asclepiadea oraz gatunki z rodzaju 
Rubus. Psiary na ni u cz sto wyst puj  na siedliskach borowych i po zaprze-
staniu wypasu podlegaj  sukcesji do borów mieszanych, wilgotnych i mokrych 
� w takich przypadkach wskazana jest ocena udzia u gatunków borowych. 

Ekspansja 
krzewów 
i podrostu drzew

Dotyczy zw aszcza brzozy, ja owca, wierka, sosny oraz wierzb. Przy ocenie 
wska nika nale y uwzgl dnia  specyficzne cechy biologii i ekologii gatun-
ków, np. ja owiec pospolity Juniperus communis stanowi znacznie mniejsze 
zagro enie dla muraw ni  brzoza brodawkowata Betula pendula czy wierzby 
Salix sp. Wa na jest tak e znajomo  lokalnych wzorców dynamiki ro linno ci, 
np. w bieszczadzkich murawach bli niczkowych ekspansja wierzb i brzozy za-
chodzi niemal wy cznie w strefie reglowej, prowadz c do utraty specyficznej 
struktury siedliska w ci gu oko o 20 lat, podczas gdy na po oninach najwi ksze 
znaczenie ma ekspansja trzcinnika le nego Calamagrostis arundinacea i bo-
rówki czarnej Vaccinium myrtillus. Oprócz oznaczenia gatunków wkraczaj -
cych na murawy istotna jest ocena procentowego pokrycia warstwy B, a tak e, 
w miar  mo liwo ci, okre lenie tempa zarastania psiar (procent zmniejszenia 
si  powierzchni siedliska w danym okresie czasu). 

Eutrofizacja

Murawy bli niczkowe zajmuj  siedliska ubogie w biogeny; wzrost yzno ci 
gleby z regu y powoduje przekszta canie si  psiar w ki. Silna/d ugotrwa a 
eutrofizacja (np. na skutek sp ywu nawozów i pestycydów z pól, koszarowania 
owiec itp.) wi e si  z utrat  siedliska, natomiast niewielki wzrost zasobno ci 
pod o a prowadzi zwykle do zwi kszenia si  udzia u gatunków kowych 
i wzrostu bogactwa florystycznego p atów. Stopniowy wzrost yzno ci gleby 
towarzyszy równie  procesom naturalnym: naturalnej sukcesji oraz wi zaniu 
azotu atmosferycznego. W opisie wska nika nale y uwzgl dni  ród o eutro-
fizacji i jej nat enie. Obecno  gatunków nitrofilnych (perz w a ciwy Elymus 
repens, pokrzywa zwyczajna Urtica dioica, szczaw alpejski Rumex alpinus) 
zazwyczaj wiadczy o nawo eniu � koszarowanie, sk adowanie obornika, 
zachodz ce owce, krowy czy konie � w przesz o ci lub obecnie. Gatunkom 
nitrofilnym cz sto w takich przypadkach towarzysz  ruderalne (ostro e  polny 
Cirsium arvense). Ocena wp ywu eutrofizacji na siedlisko jest do  z o ona 
� powinna uwzgl dnia  zarówno ewentualne zmiany w ca kowitej liczbie 
gatunków, jak i we wzajemnych proporcjach gatunków typowych dla ubogich 
muraw i mezofilnych k. 

Struktura 
przestrzenna 
p atów siedliska

Wska nik pozwalaj cy na bardziej precyzyjn  ocen  fragmentacji siedliska. 
Obejmuje oszacowanie procentowego zwarcia muraw, wielko ci poszczegól-
nych p atów bli niczyska oraz stopnia ich rozproszenia. 

Bogate florystycznie górskie i ni owe murawy bli niczkowe
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Perspektywy 
ochrony

Ocenie powinny podlega  realne mo liwo ci zachowania w a ciwego stanu 
siedliska oraz poprawy stanu niew a ciwego. W opisie nale y umie ci  infor-
macj  na temat potencjalnych zabiegów ochronnych dla zachowania b d  
poprawy stanu siedliska.
Z regu y murawy bli niczkowe nie s  przedmiotem specjalnych dzia a  ochrony 
czynnej, nawet je li le  na obszarach chronionych. Rzadko te  istniej  realne 
szanse na ich u ytkowanie pasterskie. Dlatego oceniaj c mo liwo ci ochrony 
tego siedliska i utrzymania go w stanie niepogorszonym w najbli szej przysz o-
ci, oprócz aktualnego stanu ochrony (obecno  na obszarze chronionym, znane 

zapisy w planach i operatach ochrony), oddzia ywania czynników biotycznych 
i antropogenicznych, nale y uwzgl dni  równie  stan zachowania siedliska. 
Wysokie oceny dla parametrów: �Powierzchnia siedliska� oraz �Specyficzna 
struktura i funkcje� powinny rzutowa  na wy sz  ocen  �Perspektyw ochrony�.

Tab. 2. Waloryzacja parametrów stanu oraz wska ników specyficznej struktury i funkcji siedliska przyrodniczego 
6230 � bogate florystycznie górskie i ni owe murawy bli niczkowe (Nardetalia � p aty bogate florystycznie)

Parametr/
Wska nik

W a ciwy
FV

Niezadowalaj cy
U1

Z y
U2

Powierzchnia 
siedliska 
na stanowisku

Nie podlega zmianom lub 
zwi ksza si Inne kombinacje

Wyra ny spadek 
powierzchni siedliska 
w porównaniu z wcze-
niejszymi badaniami 

lub podawanymi w lite-
raturze

Specyficzna struktura i funkcje

Gatunki 
charakterystyczne 

Proponowane orientacyjne 
zakresy:
>6 gatunków charaktery-
stycznych i wyró niaj -
cych

4�6 gat. charaktery-
stycznych i wyró nia-
j cych 

<4 gat. charakterystycz-
nych i wyró niaj cych 

Gatunki 
dominuj ce

Do wykalibrowania 
w przysz o ci, wst pnie 
proponowane zakresy:
% pokrycia bli niczki 
psiej trawki Nardus stricta 
w transekcie >50%

Procent pokrycia 
bli niczki psiej 
trawki Nardus stricta 
w transekcie 30�50%; 
obecne 1�2 gatunki 
o pokryciu >25%

Procent pokrycia 
bli niczki psiej trawki 
Nardus stricta w tran-
sekcie <30%; wi cej 
ni  2 gatunki osi gaj  
pokrycie >25%

Bogactwo 
gatunkowe

Do wyskalowania wska -
nika niezb dne pe niejsze 
dane; proponowane zakre-
sy s  jedynie orientacyjne: 
w pi trze subalpejskim >20 
gat./25 m2, w pozosta ych 
>25 gat./25 m2

Stan po redni <10 gat./25 m2

Obce gatunki 
inwazyjne Brak

Pokrycie gat. inwa-
zyjnego do 10% 
powierzchni siedliska

Pokrycie gat. inwazyjne-
go >10% siedliska

Rodzime gatunki 
ekspansywne 
ro lin zielnych

Z uwagi na regionaln  
i siedliskow  zmienno  
psiar do ustalenia na 
podstawie wi kszej ilo ci 
danych. Wst pnie propo-
nowane zakresy: czne 
pokrycie gat. ekspansyw-
nych <20%

Obecne gatunki eks-
pansywne o pokryciu 
20�30%

Obecne gatunki ekspan-
sywne o pokryciu >30%

Ekspansja krzewów 
i podrostu drzew

Pokrycie warstwy B w tran-
sekcie <10�25%
(w zale no ci od tego, 
jakie to gatunki)

(10)25�(40)50% >(40)50%
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Eutrofizacja

Brak oznak, ew. przyczyn  
wzrostu yzno ci siedliska 
jest wy cznie natural-
na sukcesja a pokrycie 
gatunków nitrofilnych 
nieznaczne

Obecne gatunki 
nitrofilne, lecz ich 
pokrycie <10%

Silna/d ugotrwa a eutro-
fizacja

Struktura 
przestrzenna 
p atów siedliska

P aty siedliska zwarte 
i rozleg e, albo siedlisko 
z natury drobnopowierzch-
niowe, lecz wtedy wielko  
p atów stabilna

Stan po redni
Skrajnie ma e 
(poni ej 1 a) 
i izolowane p aty

Ogólnie struktura 
i funkcje

Wszystkie wska niki 
kardynalne oceniono na 
FV, pozosta e wska niki 
przynajmniej U1

Wszystkie wska niki 
kardynalne oceniono 
przynajmniej na U1

Jeden lub wi cej wska -
ników kardynalnych 
oceniono na U2

Perspektywy 
ochrony

Perspektywy zachowania 
siedliska dobre lub dosko-
na e, nie przewiduje si  
znacznego oddzia ywania 
czynników zagra aj cych

Inne kombinacje

Perspektywy zachowania 
siedliska z e, obser-
wowany silny wp yw 
czynników zagra aj -
cych, nie mo na zagwa-
rantowa  przetrwania 
siedliska w d u szej 
perspektywie czasowej

Ocena ogólna Wszystkie parametry oce-
niono na FV 

Jeden lub wi cej 
parametrów oceniono 
na U1, brak ocen U2

Jeden lub wi cej para-
metrów oceniono na U2

Wska niki kardynalne
Gatunki charakterystyczne
Rodzime gatunki ekspansywne ro lin zielnych
Ekspansja krzewów i podrostu drzew
Struktura przestrzenna p atów siedliska

3. Przyk ad wype nionej karty obserwacji siedliska przyrodniczego na stanowisku

Karta obserwacji siedliska przyrodniczego na stanowisku

Stanowisko � informacje podstawowe

Kod siedliska 
przyrodniczego

6230 Górskie i ni owe murawy bli niczkowe
6230-2 Zachodniokarpackie murawy bli niczkowe

Nazwa stanowiska Piorunowiec

Typ stanowiska Referencyjne

Zbiorowiska ro linne Psiara reglowa Hieracio vulgati-Nardetum

Opis siedliska 
na stanowisku

Wielkopowierzchniowe bli niczysko przy grzbiecie mi dzy Gorcem 
Kamienickim a Piorunowcem, ekspozycja E, nachylenie ok. 10o

Powierzchnia 
p atów siedliska ok. 25 ha

Obszary chronione, 
na których znajduje si
stanowisko 

�

Zarz dzaj cy terenem Teren prywatny

Bogate florystycznie górskie i ni owe murawy bli niczkowe
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Wspó rz dne geograficzne N 49o32� ��; E 20o15� ��

Wymiary transektu 10x200 m

Wysoko  n.p.m. 1070 m

Nazwa obszaru PLH120018 Ostoja Gorcza ska

Raport roczny � informacje podstawowe

Rok 2007

Typ monitoringu Szczegó owy

Koordynator Maciej Kozak

Dodatkowi 
koordynatorzy

Zagro enia

Najwi kszym zagro eniem jest brak u ytkowania tego terenu, w wy-
niku czego bli niczyska szybko zarastaj  borówk , a jednocze nie 
wskutek procesu naturalnej sukcesji wtórnej wkraczaj  na nie ró ne 
gatunki drzew i krzewów

Inne warto ci 
przyrodnicze

Potencjalne siedlisko dla rzadkich w Gorcach gatunków ro lin wysoko-
górskich

Monitoring jest 
wymagany Tak

Uzasadnienie Jeden z najlepiej zachowanych p atów psiary reglowej w obszarze, 
obserwacje co ok. 3�5 lat

Wykonywane zabiegi 
ochronne i ocena ich 
skuteczno ci

Brak (koszenie tylko niewielkiej cz ci p atu, poza transektem)

Propozycje wprowadze-
nia dzia a  ochronnych

Systematyczne koszenie odbywaj ce si  najlepiej w drugiej po owie 
lata lub nawet na jesie

Data kontroli 17.08.2007

Uwagi

Optymalny czas bada : od drugiej po owy lipca do ko ca sierpnia 
(ewentualnie wrzesie ).
Powierzchnia ta zosta a wskazana jako referencyjna, chocia  nie 
jest zachowana idealnie, widoczna jest tu m.in. ekspansja borówki, 
a murawa na skutek wieloletniego braku u ytkowania ko nego jest 
zbyt zwarta, co utrudnia egzystencj  wielu niewielkim gatunkom 
wymagaj cym mniej zwartych siedlisk. Jest to jednak jeden z najlepiej 
w Gorcach zachowanych p atów bli niczysk o tak du ej powierzchni, 
st d z pewnym przybli eniem mo na go wskaza  jako wzorcowy.

Stan ochrony siedliska przyrodniczego na stanowisku

Zdj cie fitosocjologiczne I

Wspó rz dne geograficzne rodka, 
wys. n.p.m.
Powierzchnia zdj cia, nachylenie, 
ekspozycja
Zwarcie warstw a, b, c, d
Wysoko  warstw a, b, c, d
Jednostka fitosocjologiczna

Wspó rz dne geograficzne: N 49o32� ��; E 20o15� ��; 
1040 m n.p.m.
Powierzchnia zdj cia � 25 m2, nachylenie � 5o, 
ekspozycja � E
Zwarcie w warstwach: b � 2%, c � 100%, d � 2%; wysoko  
ro lin w warstwach: b � 80 cm, c � 15 cm,
Jednostka fitosocjologiczna: Hieracio vulgati-Nardetum
Gatunki: Agrostis capillaris +, Anthoxanthum odoratum +, 
Calluna vulgaris +, Carex pilulifera +, Dantonia decumbens 
+, Festuca rubra 1, Hieracium lachenalii +, Hypericum 
maculatum +, Luzula multiflora 1, Lycopodium clavatum 
2, Nardus stricta 4, Picea abies (b) +, (c) +, Potentilla erecta 
+, Rumex acetosella +, Rumex cfr. acetosa +, Vaccinium 
myrtillus 1, Vaccinium vitis-idaea 3
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Zdj cie fitosocjologiczne II

Wspó rz dne geograficzne rodka, 
wys. n.p.m.
Powierzchnia zdj cia, nachylenie, 
ekspozycja
Zwarcie warstw a, b, c, d
Wysoko  warstw a, b, c, d
Jednostka fitosocjologiczna

Wspó rz dne geograficzne: N 49o32� ��; E 20o15� ��; 
1040 m n.p.m.
Powierzchnia zdj cia � 25 m2, nachylenie � 5o, ekspozycja 
� E
Zwarcie w warstwach: b � 5%, c � 100%, d � 5%; wysoko  
ro lin w warstwach: b � 2 m, c � 15 cm
Jednostka fitosocjologiczna: Hieracio vulgati-Nardetum
Gatunki: Agrostis capillaris +, Anthoxanthum odoratum 1, 
Betula pendula (B) 1, Calluna vulgaris 1, Carex pilulifera 1, 
Dantonia decumbens +, Festuca rubra 1, Hieracium lache-
nalii 1, Hypericum maculatum +, Juniperus communis (B) +, 
Luzula multiflora 1, Nardus stricta 5, Picea abies (B) +, (C) +, 
Pinus sylvestris (C) +, Pleurozium schreberii (D) 1, Poten-
tilla erecta +, Rumex cfr. acetosa +, Vaccinium myrtillus 2, 
Veronica officinalis +

Zdj cie fitosocjologiczne III

Wspó rz dne geograficzne rodka, 
wys. n.p.m.
Powierzchnia zdj cia, nachylenie, 
ekspozycja
Zwarcie warstw a, b, c, d
Wysoko  warstw a, b, c, d
Jednostka fitosocjologiczna

Wspó rz dne geograficzne: N 49o32� ��; E 20o15� ��; 
1040 m n.p.m.
Powierzchnia zdj cia � 25 m2, nachylenie � 15o, ekspozycja 
� E
Zwarcie w warstwach: b � 2%, c � 100%, d � 30%; wyso-
ko  ro lin w warstwach: b � 1 m, c � 20 cm
Jednostka fitosocjologiczna Hieracio vulgati-Nardetum
Gatunki: Agrostis capillaris 1, Anthoxanthum odoratum 
1, Calluna vulgaris +, Carex pilulifera +, Chamaenerion 
angustifolium +, Dantonia decumbens +, Festuca rubra 1, 
Hieracium lachenalii 1, Luzula multiflora +, Nardus stricta 
5, Picea abies (B) +, (C) +, Pleurozium schreberii (D) 3,
Potentilla erecta 1, Vaccinium myrtillus 2

TRANSEKT

Parametry/wska niki Opis wska nika Warto  parametru/
wska nika

Ocena 
parametru/ 
wska nika

Powierzchnia 
siedliska

W ostatnich latach powierzchnia bli niczyska nie uleg a 
wyra nej zmianie, tylko niewielka cz  polany po o ona 
w najbardziej pó nocnej jej cz ci oraz przy skraju lasu 
zaros a borówk

FV

Specyficzna struktura i funkcje U1

Gatunki 
charakterystyczne

Lista gatunków charaktery-
stycznych (polska i aci ska 
nazwa); poda  udzia  pro-
centowy powierzchni zaj tej 
przez ka dy gatunek na 
transekcie (z dok adno ci  
do 10%)

Bli niczka psia trawka 
Nardus stricta 80%, turzyca 
pigu kowata Carex pilulifera 
ok. 5�10%, jastrz biec La-
chenala Hieracium lachena-
lii ok. 10%, wrzos pospolity 
Calluna vulgaris ok. 10%, 
krzy ownica zwyczajna 
Polygala vulgaris (znikomo), 
macierzanka zwyczajna Thy-
mus pulegioides (znikomo), 
dziewi si  bez odygowy 
Carlina acaulis (znikomo), 
wid ak go dzisty Lycopo-
dium clavatum ok. 5%

FV

Bogate florystycznie górskie i ni owe murawy bli niczkowe
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Gatunki 
dominuj ce

Lista gatunków dominuj -
cych na transekcie (polska 
i aci ska nazwa); poda  
udzia  procentowy po-
wierzchni zaj tej przez 
ka dy gatunek na transekcie 
(z dok adno ci  do 10%); 
nale y wymieni  tylko ga-
tunki o pokryciu 10%

Bli niczka psia trawka 
Nardus stricta 80%, borówka 
czarna Vaccinium myrtillus 
30%, borówka brusznica 
Vaccinium vitis-idaea 10%

U1

Bogactwo 
gatunkowe

Liczba gatunków/25 m2; na-
le y poda  warto  redni  
z 3 zdj  fitosocjologicznych

16 gat./25 m2 U1

Obce gatunki
inwazyjne

Lista inwazyjnych gatun-
ków obcych geograficznie 
(polska i aci ska nazwa); 
poda  udzia  procentowy 
powierzchni zaj tej przez 
ka dy gatunek na transekcie 
(z dok adno ci  do 10%)

Brak FV

Gatunki 
ekspansywne 

Lista gatunków (polska i a-
ci ska nazwa); poda  udzia  
procentowy powierzchni 
zaj tej przez ka dy gatunek 
na transekcie (z dok adno-
ci  do 10%)

Borówka czarna Vaccinium 
myrtillus 30%, borówka 
brusznica Vaccinium vitis-
idaea 10%

U1

Ekspansja 
krzewów 
i podrostu drzew

Lista gatunków (polska i a-
ci ska nazwa); poda  udzia  
procentowy powierzchni 
zaj tej przez wszystkie eks-
pansywne gatunki krzewów 
i drzew na transekcie (z do-
k adno ci  do 10%)

wierk pospolity Picea abies 
(znikomo), ja owiec pospo-
lity Juniperus communis 
(znikomo), brzoza brodaw-
kowata Betula pendula 
(znikomo), wierzba iwa Salix 
caprea (znikomo)
sumaryczne pokrycie � ok. 5%

FV

Eutrofizacja

FV � brak oznak
U1 � niewielki wzrost y-
zno ci siedliska, np. wskutek 
naturalnej sukcesji,
U2 � silna/d ugotrwa a eutro-
fizacja, np. wskutek sp ywu 
nawozów z pól, koszarowa-
nia owiec

Brak FV

Struktura 
przestrzenna 
p atów siedliska

1. Ocena procentowego 
zwarcia muraw.

2. Wielko  poszczególnych 
p atów bli niczyska.

3. Ocena stopnia ich 
rozproszenia (3 � du y, 2 
� redni, 1 � ma y).

1. Zwarcie muraw � ok. 
95�100%;

2. Wielko  powierzchni 
poszczególnych p atów 
� przewa nie znacznie 
powy ej 1000 m2;

3. Stopie  fragmentacji 
� nieznaczny

Bli niczyska s  nieznacznie 
rozfragmentowane, przede 
wszystkim p atami borów-
czysk. Murawa w wyniku 
wieloletniego nieu ytkowa-
nia bardzo zwarta, przez co 
ro liny wymagaj ce wiekszej 
ilo ci wiat a i bezpo red-
niego dost pu do gleby 
w a ciwie tu nie wyst puj , 
lub s  bardzo rzadkie

U1



143

Perspektywy ochrony U1

Ocena ogólna
Nale y równie  poda  udzia  procentowy powierzchni 
siedliska o ró nym stanie zachowania na ca ym stano-
wisku (w stosunku do ca kowitej powierzchni siedliska 
na stanowisku)

FV 40%

U1
U1 55%

U2 5%

Dzia alno  cz owieka

Kod Nazwa 
dzia alno ci Intensywno Wp yw Opis

250
Pozyskiwanie 
/ usuwanie ro-
lin � ogólnie

C 0 Sporadyczny zbiór borówek oraz grzybów

102 Koszenie / 
cinanie C +

Regularne koszenie odbywa si  tylko na nie-
wielkiej powierzchni poza transektem, wp yw 
wybitnie korzystny

501
cie ki, szlaki 

piesze, szlaki 
rowerowe

C 0

cie ka i szlak turystyczny (poza transektem)
Umiarkowane wydeptywanie korzystnie 
wp ywa na rozwój bli niczysk, dlatego te  
wielokrotnie obserwowano w skie i d ugie 
p aty tych zbiorowisk wykszta cone wzd u  
cie ek i szlaków turystycznych

161 Zalesianie C �
Zaobserwowano zalesianie wierkiem, lecz 
tylko na niewielkiej cz ci polany (poza tran-
sektem)

4. Siedliska o podobnej charakterystyce ekologicznej

Inne siedliska, których powstanie i utrzymanie jest uwarunkowane przez wypas i kosze-
nie: 6210 � murawy kserotermiczne (Festuco-Brometea), 6510 � ni owe i górskie wie e 

ki u ytkowane ekstensywnie (zwi zek Arrhenatherion), 6520 � górskie ki konietlicowe 
u ytkowane ekstensywnie (Polygono-Trisetion). Nale y jednak pami ta , e siedliska te 
znacznie ró ni  si  od muraw bli niczkowych warunkami edaficznymi, konieczne wi c 
b d  modyfikacje, dostosowuj ce metody monitoringu do ich specyfiki.

5. Ochrona siedliska przyrodniczego

Zachowanie siedliska wymaga ochrony czynnej, polegaj cej na prowadzeniu wypasu lub 
innych zabiegów ograniczaj cych sukcesj , a jednocze nie niepowoduj cych wzrostu tro-
fii. Perspektywy zachowania siedliska w d u szym okresie czasu s  raczej nik e. Pewn  
szans  daje prowadzenie ekstensywnego wypasu i okresowego koszenia, które mia yby 
w pewnym zakresie na ladowa  tradycyjne, historyczne ju , formy gospodarowania. Takie 
nierentowne formy dzia alno ci rolniczej wymagaj  jednak dop at i dotacji, a ich pozytyw-
ny wp yw na murawy wcale nie jest taki oczywisty, poniewa  niewielkie p aty bli niczysk 
s  zwykle rozproszone w ród zbiorowisk kowych, znacznie ch tniej spasanych przez 
zwierz ta.

Bogate florystycznie górskie i ni owe murawy bli niczkowe
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S aby stan poznania siedliska sprawia, e pilnie potrzebne s  dok adniejsze badania 
nad wp ywem koszenia na sk ad gatunkowy bli niczysk. Na niektórych obszarach chro-
nionych (Gorcza ski Park Narodowy) próbuje si  poprawia  stan zachowania muraw co-
rocznym wykaszaniem tych fragmentów, które wchodz  w sk ad wi kszych kompleksów 

kowych. Z dotychczasowych obserwacji wynika, e koszenie eliminuje borówk  czarn  
i dlatego mo e by  u ytecznym zabiegiem przy aktywnej ochronie muraw bli niczkowych 
(M. Kozak, dane npbl.).
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Torfowiska wysokie 
 z ro linno ci  torfotwórcz  ( ywe)

I. INFORMACJA O SIEDLISKU PRZYRODNICZYM

1. Identyfikatory fitosocjologiczne

Zespo y �typowo� wysokotorfowiskowe zwi zane g ównie z k pkami:
Klasa: Oxycocco-Sphagnetea
 Rz d: Erico-Sphagnetalia (Sphagno-Ericetalia)
  Zwi zek: Oxycocco-Ericion
   Zespo y i zbiorowiska:
   Erico-Sphagnetum magellanici � mszar wysokotorfowiskowy 
   z wrzo cem bagiennym
   Scirpo austriaci-Sphagnetum papillosi � zespó  we nianeczki darniowej 
   i torfowca brodawkowanego
   Zbiorowisko Sphagnum papillosum � zbiorowisko torfowca brodawkowanego
 Rz d: Sphagnetalia magellanici
  Zwi zek: Sphagnion magellanici
   Zespo y i zbiorowiska:
   Sphagnetum magellanici � mszar k pkowy z torfowcem magella skim
   Eriophoro vaginati-Sphagnetum recurvi (= zbiorowisko Eriophorum 
   vaginatum-Sphagnum fallax) � zespó  we nianki pochwowatej i torfowca ko czystego
   Eriophoro-Trichophoretum caespitosi � zespó  we nianki pochwowatej 
   i we nianeczki darniowej
   Ledo-Sphagnetum magellanici � zespó  bagna zwyczajnego i torfowca magella skiego

Fot. 1. Torfowisko wysokie w Puszczy Drawskiej (© R. Sta ko)
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   Trichophorum alpinum-Sphagnum compactum (= Sphagneto-Trichophoretum alpini) 
   � zespó  we nianeczki alpejskiej i torfowca szorstkiego
  Zwi zek Oxycocco (microcarpi)-Empetrion hermaphroditi
   Zespo y i zbiorowiska:
   Empetro-Trichophoretum austriaci � zespó  ba yny obup ciowej 
   i we nianeczki darniowej
   Sphagno robusti-Empetretum hermaphroditi � zespó  torfowca Russowa 
   i ba yny obup ciowej
   Chamaemoro-Empetretum hermaphroditi � zespó  maliny moroszki 
   i ba yny obup ciowej
   Empetro hermaphroditi-Sphagnetum fusci � zespó  ba yny obup ciowej 
   i torfowca brunatnego

Poni ej zamieszczono list  potencjalnie wyst puj cych zespo ów i zbiorowisk charakterystycz-
nych dla torfowisk przej ciowych zasiedlaj cych równie  dolinki na torfowiskach wysokich. Nie-
mniej jednak w obr bie torfowiska wysokiego wielko  p atów w dolinkach z ro linno ci  przej-
ciowotorfowiskow  nie powinna przekracza  0,02 m2, a sumaryczna powierzchnia w zdj ciu 

fitosocjologicznym nie powinna przekroczy  50% ca kowitej powierzchni zdj cia. W przeciwnym 
razie nale y rozwa y  poprawno  identyfikacji siedliska.

Ro linno  przej ciowotorfowiskowa wyst puje cz sto na pograniczu torfowisk wysokich 
i jezior dystroficznych, tworz c p o nasuwaj ce si  na tafle wody.

Klasa: Scheuchzerio-Caricetea nigrae
 Rz d: Scheuchzerietalia palustris
  Zwi zek Rhynchosporion albae � mszary przej ciowotorfowiskowe i dolinkowe
   Zespo y i zbiorowiska:
   Caricetum limosae � mszar dolinkowy z turzyc  bagienn
   Rhynchosporetum albae � mszar przygie kowy
   Eriophoro angustifolii-Sphagnetum recurvi � zespó  we nianki w skolistnej 
   i torfowca ko czystego
   Zbiorowisko Scheuchzeria palustris � zbiorowisko bagnicy torfowej

Ro linno  wyst puj ca w strefie okrajkowej torfowisk wysokich:

Klasa: Scheuchzerio-Caricetea nigrae
 Rz d: Scheuchzerietalia palustris
  Zwi zek: Caricion lasiocarpae
   Zespo y i zbiorowiska:
   Caricetum lasiocarpaej � zespó  turzycy nitkowatej
   Caricetum rostratae, podzespó  z Sphagnum fallax � zespó  turzycy dzióbkowatej,
   podzespó  z torfowcem ko czystym
 Rz d: Caricetalia nigrae
  Zwi zek: Caricion nigrae
   Zespo y i zbiorowiska:
   Carici echinatae-Sphagnetum � zespó  turzycy gwiazdkowatej
   Carietum nigrae (subalpinum) (= Junco filiformis-Sphagnetum recurvi) � 
   zespó  turzycy pospolitej

2. Opis siedliska przyrodniczego

Otwarte mszary na skrajnie ubogich w substancje od ywcze i silnie kwa nych torfach, 
zasilane wy cznie lub niemal wy cznie wodami opadowymi. Torfowiska wysokie cz -
sto posiadaj  kszta t kopu y, której centralna cz  mo e by  wyniesiona kilka metrów 
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w stosunku do mineralnych kraw dzi torfo-
wiska. Z regu y posiadaj  charakterystyczn  
struktur  k pkowo-dolinkow , aczkolwiek 
szczególnie w Polsce pó nocno-wschodniej, 
mog  przybiera  posta  p askich mszarów 
dywanowych, zawsze jednak z dominacj  
torfowców o kolorze brunatnym i czerwo-
nym. Oprócz kszta tu i charakterystycznej 
struktury torfowiska wysokie wyró nia wyj t-
kowo ubogi sk ad gatunkowy ro lin, a w od-
niesieniu do borów bagiennych � umownie 
przyj te pokrycie drzew poni ej 50%. Wy-
st puj  zarówno na ni u, jak te  w wysokich 
partiach gór.

3. Warunki ekologiczne

Rozwój torfowisk wysokich ci le uzale nio-
ny jest od wód opadowych (zarówno pod 
wzgl dem ich ilo ci jak te  jako ci), a wi c 
wód kwa nych i ubogich w substancje od-
ywcze. Dodatkowo, torfowce zasiedlaj ce 

torfowiska zakwaszaj  otoczenie i w ko co-
wym efekcie, w obr bie siedliska pH osi ga 
warto  3,5�4,5. Warunki oddzia ywania 
wód opadowych jako jedynego typu zasi-
lania wyst puj  g ównie na wododzia ach 
i tam te  najcz ciej rozwijaj  si  torfowiska 
wysokie. Torfowiska wysokie bardzo cz -
sto te  wykszta caj  si  w obr bie torfowisk 
przej ciowych, które pierwotnie rozwija y 
si  w procesie l dowienia zbiorników wod-
nych. W ka dym przypadku rozwój torfowi-
ska wysokiego inicjuje zmiana typu zasilania 
� gospodarki wodnej z gruntowo-opadowej 
na opadow  zwi zana z przyrostem z o a 
torfu i stopniowego �odcinania si � ro linno-
ci od oddzia ywania wód gruntowych.

Dobrze zachowane torfowiska wyso-
kie powinny charakteryzowa  si  sta ym, 
wysokim poziomem wody, z jednej strony 
uzale nionym od ilo ci opadów, z drugiej 
natomiast niskim tempem odp ywu, ewapo-
transpiracji oraz stanu wierzchniej warstwy 
z o a torfu wraz z porastaj c  go ro linno-

Fot. 2. Fragmenty torfowisk wysokich w Polsce, z regu y, 
zachowa y si  jako otwarte mszary centralnych cz ci 
kompleksów torfowiskowo-le nych (lasów bagiennych) 
(© R. Sta ko)

Fot 3. Bez wzgl du na struktur , cech  wyró niaj c  
torfowiska wysokie jest dominacja torfowców o kolo-
rach brunatnych i czerwonych, a tak e wyj tkowo ubo-
ga ró norodno  oraz niewielkie pokrycie przez gatunki 
ro lin naczyniowych (© R. Sta ko)

Fot. 4. Niewielkie �ka u e� bywaj  elementem torfowisk 
wysokich, natomiast w wielu kompleksach torfowisko-
wych obrze a jezior dystroficznych stanowi  jedyne 
miejsce, gdzie torfowiska wysokie nie uleg y degradacji 
lub ca kowitemu zniszczeniu (© P. Pawlaczyk)

Torfowiska wysokie z ro linno ci  torfotwórcz  ( ywe)
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ci  (s abo roz o ony torf i torfowce maj  
zdolno  podci gania s upa wody).

W regionach o niskich warto ciach opa-
dów (650�800 mm/rok) rozwój torfowisk 
wysokich inicjowany jest z regu y w miej-
scach o utrudnionym odp ywie, natomiast 
przy wysokich opadach (ok. 2000 mm/rok) 
mog  one rozwija  si  nawet na stromych 
stokach górskich (fot. 5).

Torfowiska wysokie w strefie nadba tyc-
kiej (do ok. 100 km w g b l du) cz sto maj  
kszta t mocno wypi trzonych kopu  i osi ga-
j  znaczn  powierzchni , niekiedy przekra-
czaj c  kilkaset hektarów. Jednak wi ksza 
cz  torfowisk wysokich w Polsce to obiek-
ty niewielkie.

Powierzchnia torfowisk wysokich z regu-
y charakteryzuje si  struktur  k pkowo-do-

linkow . K pki buduj  najcz ciej torfowce 
o zabarwieniu od czerwonego do brunatne-
go, natomiast w dolinkach (znacznie moc-
niej uwodnionych) wyst puj  torfowce ko-
loru zielonego, zielono- ó tego oraz gatunki 
ro lin naczyniowych, takich jak: przygie ka 
bia a Rhynchospora alba, turzyca bagienna 
Carex limosa, bagnica torfowa Scheuchze-
ria palustris (charakterystyczne dla torfowisk 
przej ciowych).

Torfowiska wysokie mog  by  w nie-
wielkim stopniu poro ni te drzewami lub 
krzewami, jednak nie powinny one tworzy  
zwartych p atów. czny procent pokrycia 
drzew � poni ej 50%.

4. Typowe gatunki ro lin
Torfowiska wysokie jako siedliska skrajnie oli-
gotroficzne charakteryzuj  si  ubogim zesta-
wem gatunków spo ród, których jako typowe 

i przydatne do prowadzenia monitoringu ze wzgl du na stosunkowo atw  mo liwo  rozpo-
znania wymieni  mo na: torfowce: t. magella ski Sphagnum magellanicum, t. brodawkowa-
ny S. papillosum, t. brunatny S. fuscum, t. czerwony S. rubellum, t. ostrolistny S. capilifolium, 
t. ko czysty S. fallax, t. spiczastolistny S. cuspidatum, modrzewnic  zwyczajn  Andromeda 
polifolia, urawin  b otn  Oxyccocus palustris, we niank  pochwowata Eriophorum vagina-
tum, we nianeczk  darniow  Baeothryon caespitosum.

Fot. 5. Cz  torfowisk wysokich poro ni ta jest tzw. 
mszarnikiem wrzo cowym, czyli zbiorowiskiem z do-
minacj  wrzo ca bagiennego i wrzosu zwyczajnego, co 
mo e wiadczy  o ich przesuszeniu (© P. Pawlaczyk)

Fot. 6. Mszary torfowisk wysokich na stokach górskich 
w Tatrach (© R. Sta ko)
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5. Rozmieszczenie w Polsce

II. METODYKA

1. Metodyka bada  monitoringowych

Wybór powierzchni monitoringowych
Torfowiska wysokie charakteryzuj  si  ró n  wielko ci  oraz ró nym wzorcem rozmieszcze-
nia. Obydwa elementy powinny by  brane pod uwag  przy wyborze liczby i rozmieszczeniu 
powierzchni monitoringowych. W przypadku du ych torfowisk (od kilkudziesi ciu do kilku-
set hektarów), które cz sto stanowi  samodzielne obszary Natura 2000, za stanowisko nale y 
uzna , przyj ty na potrzeby monitoringu szczegó owego, transekt o d ugo ci 200 m i szero-
ko ci 10 m, w obr bie którego nale y wykona  3 zdj cia fitosocjologiczne o pow. 25 m2. 
Niestety, nawet du e kompleksy torfowisk wysokich s  cz sto poro ni te borami bagiennymi 
i powierzchnia dobrze zachowanego siedliska 7110 jest zbyt ma a, aby wyznaczy  transekt 
o d ugo ci 200 m. Dlatego w takim przypadku nale y zmodyfikowa  wymiary transektu za-
chowuj c jego powierzchni  (np. 100x20 m, 50x40). W obiektach, gdzie torfowisko wysokie 
zajmuje powierzchni  mniejsz  ni  20 arów, nale y zrezygnowa  z wyznaczania transektu, 
a za stanowisko uzna  jego centraln  cz  o wymiarach 10x10 m.

Ryc. 1. Mapa rozmieszczenia stanowisk z wyró nieniem stanowisk monitorowanych w latach 2006�2008

Torfowiska wysokie z ro linno ci  torfotwórcz  ( ywe)
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Liczb  stanowisk na danym torfowisku okre lamy na podstawie jego wielko ci; dla tor-
fowisk o powierzchni do 1 ha � 1 stanowisko, 1�3 ha � 2 stanowiska, powy ej 3 ha � 3 
stanowiska. Po o enie transektu oraz powierzchni  zajmowan  przez siedlisko 7110 na 
stanowisku nale y przedstawi  na mapie topograficznej w skali 1:5000 (uzyskanej np. po-
przez powi kszenie mapy 1:10 000) lub na wydruku ortofotomapy w tej samej skali.

Sposób wykonania bada
Przy braku ewentualnych odst pstw od standardowej metodyki na ka dym z wybranych 
stanowisk nale y wyznaczy  jeden transekt o d ugo ci 200 m. Zwykle b dzie on stanowi  
lini  prost , ale w miar  potrzeb mo e te  by  dostosowany do warunków topograficznych 
stanowiska. Na transekcie co 100 m wyznacza si  3 miejsca wykonania 3 zdj  fitosocjo-
logicznych, stanowi cych pocz tek, rodek i koniec transektu. W przypadku braku mo li-
wo ci wyznaczenia transektu, wybiera si  3 p aty blisko po o onych siedlisk. Wspó rz d-
ne tych punktów okre la si  za pomoc  odbiornika GPS. Warto  wymienionych poni ej 
wska ników specyficznej struktury i funkcji siedliska okre la si  na podstawie przej cia 
przez tak wytyczony transekt.

Termin i cz stotliwo  bada
W przypadku torfowisk wysokich optymalnym terminem bada  jest sierpie . Badanie na 
stanowiskach nale y prowadzi  co najmniej raz na 3 lata, optymalnie co 2 lata.

Sprz t do bada
Prowadzenie monitoringu torfowisk wysokich w zasadzie nie wymaga specjalistycznego 
sprz tu, aczkolwiek w miar  mo liwo ci optymalnym rozwi zaniem dla uzyskania rzetel-
nych i warto ciowych danych dotycz cych warunków wodnych powinna by  instalacja 
urz dzenia automatycznie rejestruj cego poziom wody (np. tzw. MiniDiver z mo liwo ci  
pomiaru poziomu, jak i temperatury wody � z dowoln  cz stotliwo ci  przez okres oko o 
10 lat, cznie 24 tys. pomiarów. Instalacja przynajmniej jednego urz dzenia w ka dym 
z obszarów (np. stanowisko w najwi kszym obiekcie) powinna dostarczy  wystarczaj cych 
informacji na temat zmian zachodz cych w warunkach hydrologicznych.

2. Ocena parametrów stanu siedliska przyrodniczego 

oraz wska ników specyficznej struktury i funkcji

Tab. 1. Opis wska ników specyficznej struktury i funkcji siedliska przyrodniczego oraz parametru �perspektywy 
ochrony� dla siedliska przyrodniczego 7110 � torfowiska wysokie z ro linno ci  torfotwórcz  ( ywe)

Parametr/
Wska nik Opis

Specyficzna struktura i funkcje

Gatunki 
charakterystyczne

Powszechnie uznawanymi gatunkami charakterystycznymi (fitosocjologicznie) 
dla siedliska s  taksony zwi zane z klas  Oxyccoco-Sphagnetea (np. rosiczka 
okr g olistna Drosera rotundifolia, urawina b otna Oxyccocus palustris, mo-
drzewnica zwyczajna Andromeda polifolia, torfowce: magella ski Sphagnum 
magellanicum, czerwony S. rubellum, brunatny S. fuscum). Z torfowiskami 
wysokimi silnie zwi zane s  te  niektóre gatunki uznawane za charaktery-
styczne np. dla borów czy brzezin bagiennych (np. bagno zwyczajne Ledum
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palustre, borówka bagienna Vaccinium uliginosum). W strefie tzw. dolinek 
zaznacza si  du y udzia  (cz sto dominacja) gatunków z klasy Scheuchzerio-
Caricetea nigrae (np. turzyca bagienna Carex limosa, przygie ka bia a Rhyn-
chospora alba, torfowce: spiczastolistny Sphagnum cuspidatum, ko czysty 
Sphagnum fallax).

Pokrycie 
i struktura 
gatunkowa 
torfowców

Torfowce stanowi  najwa niejszy element ro linno ci torfowisk wysokich. 
Jest to grupa ro lin �siedliskotwórczych� w pe ni odpowiedzialnych za rozwój 
torfowisk wysokich. W ród oko o 35 gatunków torfowców wyst puj cych 
w Polsce mo na wyró ni  kilka gatunków o do  w skim spektrum wyma-
ga  siedliskowych do  dobrze charakteryzuj cych siedlisko 7110, a przede 
wszystkim pozwalaj cych odró ni  je od torfowisk przej ciowych. Niestety, 
umiej tno  rozpoznawania gatunków w obr bie tej grupy ro lin posiada w -
skie grono specjalistów. Dlatego dla oceny tego wska nika wybrano zaledwie 
kilka gatunków torfowców (torfowiec magella ski Sphagnum magellanicum, 
torfowiec czerwony Sphagnum rubellum, torfowiec brunatny Sphagnum 
fuscum, torfowiec spiczastolistny Sphagnum. cuspidatum, torfowiec ko czysty 
Sphagnum fallax) rozpoznawalnych przez wi kszo  botaników.

Obce 
gatunki inwazyjne

Wska nik odnosi si  do gatunków obcych geograficznie. Nie obserwowano 
dotychczas obcych gatunków inwazyjnych; ze wzgl du na potencjalne zagro-
enie nale y ten wska nik monitorowa .

Rodzime 
gatunki 
ekspansywne 
ro lin zielnych

W obr bie torfowisk wysokich rzadko obserwuje si  obecno  gatunków 
ekspansywnych, co zwi zane jest z naturalnym charakterem siedliska, niskim 
pH oraz nisk  trofi  utrzymuj cymi si  stosunkowo d ugo, nawet w sytuacji 
oddzia ywania niekorzystnych czynników, takich jak zanieczyszczenia atmos-
feryczne. Specyficzne warunki w jakich wykszta caj  si  torfowiska wysokie 
skutecznie ograniczaj  niekorzystne oddzia ywanie zarówno czynników natu-
ralnych jak i antropogenicznych. Dopiero bezpo rednia ingerencja cz owieka 
(odwodnienie, eksploatacja) uruchamia szereg niekorzystnych i niezwykle 
dynamicznych procesów w tym ekspansj  gatunków obcych ekologicznie.
Gatunki ekspansywne odnotowywane na torfowiskach wysokich wiadcz  
o przesuszeniu i eutrofizacji. Efektem silnego przesuszenia mo e by  ekspan-
sja trz licy modrej Molinia coerulea, natomiast niewielkiego zaburzenia sto-
sunków wodnych ekspansja wrzosu Calluna vulgaris. Gatunkiem ekspansyw-
nym na torfowiskach wysokich bywa te  trzcina pospolita Phragmites australis. 
Przypuszczalnie wiadczy o znacznym podniesieniu si  trofii siedliska. 

Odpowiednie 
uwodnienie

Optymalnym okresem dla badania odpowiedniego uwodnienia jest sierpie .
Odpowiednie uwodnienie jest jednym z najwa niejszych czynników decydu-
j cych o stanie siedliska. Korzystne warunki wodne na torfowiskach wysokich 
zwi zane s  zarówno z odpowiednio wysokim poziomem wód gruntowych 
jak te  jego wahaniami. Za w a ciwe i oceniane najwy ej powinny by  wa-
runki, gdzie poziom wody nigdy nie spada poni ej kilku, kilkunastu centyme-
trów poni ej powierzchni gruntu i przez wi ksz  cze  roku woda ujawnia si  
pod ci arem cz owieka. 

Struktura 
powierzchni 
torfowiska 
(obecno  
dolinek i k p)

Jako jedn  z wa nych cech torfowisk wysokich podaje si  charakterystyczn  
struktur  k pkowo-dolinkow , gdzie dolinki (mocniej uwodnione) zajmowane 
s  przez gatunki g ównie z klasy Scheuchzerio-Caricetea nigrae, natomiast 
k pki � przez gatunki z Oxyccoco-Sphagnetea. Nale y jednak pami ta , e 
cz  torfowisk (tzw. kontynentalne torfowiska wysokie) maj  zbli on  struk-
tur  do mszarów dywanowych i praktycznie pozbawione s  charakterystycz-
nych k p i dolinek. Stosowanie tego pomocniczego wska nika powinno by  
zatem ograniczone do geograficznego zasi gu torfowisk wysokich o strukturze 
k pkowo-dolinkowej. Ocena struktury torfowiska powinna równie  bra  pod 
uwag  elementy buduj ce k pki. Wa n  informacj  jest, czy k pki budowa-
ne s  przez gatunki ro lin zielnych, np. we niank  pochwowat  Eriophorum 
vaginatum, czy te  przez mszaki, podobnie w przypadku dolinek.

Torfowiska wysokie z ro linno ci  torfotwórcz  ( ywe)
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Pozyskanie torfu 

Wiele spo ród torfowisk wysokich nosi znamiona eksploatacji torfu. Pozyska-
nie torfu na niewielk  skal  by o do  powszechne w przesz o ci. Pozosta o-
ci  po dawnym pozyskaniu s  niewielkie i p ytkie potorfia o powierzchni do 

kilku arów. Wi kszo  z nich uleg a sukcesji wtórnej, a g ówny zr b ro linno-
ci stanowi  w nich mszary dywanowe, rzadko z zaznaczaj c  si  struktur  

k pkowo-dolinkow . Nale y zwróci  uwag , e w wielu kompleksach tor-
fowiskowo-le nych potorfia stanowi  jedyne miejsce wyst powanie torfo-
twórczych fitocenoz wysokotorfowiskowych. Dlatego ocena tego wska nika 
powinna opiera  si  przede wszystkim na skali pozyskania torfu, czasu, jaki 
min  od zako czenia eksploatacji, a tak e stopnia regeneracji torfowiska. 

Melioracje 
odwadniaj ce

Ingerencja w warunki hydrologiczne torfowisk wysokich to jeden z najwa -
niejszych wska ników stanu stanowiska i obszaru. Ocena tego wska nika nie 
sprawia problemu.

Obecno  
krzewów i drzew 

Wska nik niezwykle istotny w ocenie stanu torfowiska, pozwalaj cy w d u -
szej perspektywie czasowej okre li  tempo i kierunek zachodz cych zmian.

Perspektywy 
ochrony

Ocenie podlegaj  mo liwo ci ochrony siedliska i utrzymanie go w stanie nie 
pogorszonym, przy analizie mo liwych do wyobra enia czynników realnie 
oddzia uj cych na siedlisko w najbli szej przysz o ci. Bierze pod uwag  
aktualny stan ochrony (obecno  na obszarze chronionym), czynniki natural-
ne i antropogeniczne oraz realne mo liwo ci przeciwdzia ania negatywnym 
skutkom prowadzonej w przesz o ci gospodarki. 

Tab. 2. Waloryzacja parametrów stanu oraz wska ników specyficznej struktury i funkcji siedliska przyrodniczego 
7110 � torfowiska wysokie z ro linno ci  torfotwórcz  ( ywe)

Parametr/
Wska nik

W a ciwy
FV

Niezadowalaj cy
U1

Z y
U2

Powierzchnia 
siedliska 
na stanowisku

Nie podlega zmianom 
lub zwi ksza si Inne kombinacje

Wyra ny spadek 
powierzchni siedliska 
w porównaniu z wcze-
niejszymi badaniami 

lub podawanymi w lite-
raturze

Specyficzna struktura i funkcje

Gatunki 
charaktery-
styczne

Wyst puj  co najmniej 
3 gatunki torfowców i 2 
gatunki ro lin naczynio-
wych spo ród wymienio-
nych gatunków charakte-
rystycznych

Wyst puj  co najmniej 2 
gatunki torfowców i 2 ga-
tunki ro lin naczyniowych 
spo ród wymienionych 
gatunków charakterystycz-
nych

Wyst puje 1 gatunek tor-
fowca i 1 gatunek ro liny 
naczyniowej spo ród 
wymienionych gatunków 
charakterystycznych

Pokrycie 
i struktura 
gatunkowa 
torfowców

Ca kowite pokrycie 
torfowców � ponad 50%, 
gatunki torfowców ma-
gella skiego Sphagnum 
magellanicum, brodaw-
kowanego S. papillosum, 
brunatnego S. fuscum, 
czerwonego S. rubellum, 
ostrolistnego S. capillifo-
lium (z regu y s  to ga-
tunki o barwie czerwonej 
i brunatnej oraz po red-
nie) zajmuj  cznie 
ponad 40% ca kowitej 
powierzchni zajmowanej 
przez wszystkie gatunki 
torfowców

Ca kowite pokrycie torfow-
ców w przedziale 20�50%, 
gatunki torfowców magel-
la skiego Sphagnum magel-
lanicum, brodawkowanego 
S. papillosum, brunatnego 
S. fuscum, czerwonego 
S. rubellum, ostrolistnego 
S. capillifolium zajmuj  
powierzchni  od 5 do 40% 
ca kowitej powierzchni zaj-
mowanej przez wszystkie 
gatunki torfowców, domi-
nuj  torfowce: ko czysty 
S. Fallax, spiczastolistny S. 
Cuspidatum lub inne gatun-
ki z tej sekcji � Cuspidata 
(generalnie gatunki o bar-
wie zielonej ewentualnie 
ó tawej)

Ca kowite pokrycie tor-
fowców � poni ej 20%, 
gatunki torfowców ma-
gella skiego Sphagnum 
magellanicum, brodaw-
kowanego S. papillosum, 
brunatnego S. fuscum, 
czerwonego S. rubellum, 
ostrolistnego S. capil-
lifolium nie wyst puj  
lub zajmuj  co najwy ej 

czn  powierzchni  
do 5% ca kowitej 
powierzchni wszystkich 
gatunków torfowców, 
zdecydowanie dominu-
j  torfowce z �grupy� 
torfowca ko czystego 
S. fallax
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Obce gatunki 
inwazyjne

Brak gatunków inwazyj-
nych

Gatunki inwazyjne zajmuj  
do 5% powierzchni

Gatunki inwazyjne 
zajmuj  powy ej 5% 
powierzchni

Rodzime 
gatunki 
ekspansywne 
ro lin zielnych

Brak gatunków ekspan-
sywnych

Gatunki ekspansywne zaj-
muj  do 5% powierzchni

Gatunki ekspansywne 
zajmuj  powy ej 5% 
powierzchni

Odpowiednie 
uwodnienie

Poziom wody mierzony 
w piezometrze � równo 
lub poni ej 10 cm w sto-
sunku do powierzchni 
torfowiska � warstwy 
torfowców (w praktyce, 
w trakcie chodzenia po 
torfowisku woda zawsze 
widoczna przynajmniej 
do wysoko ci podeszwy)

Poziom wody mierzony 
w piezometrze � 10�30 
cm poni ej powierzchni 
torfowiska

Poziom wody mierzony 
w piezometrze � wi cej 
ni  30 cm poni ej po-
wierzchni torfowiska

Struktura 
powierzchni 
torfowiska 
(obecno  
dolinek 
i k p)

Dobrze wykszta cony 
mszar k pkowo-dolinko-
wy, gdzie w rejonie k p 
(najcz ciej wyniesio-
nych wi cej ni  10 cm 
w stosunku do dolinek) 
wyst puj  licznie torfow-
ce (brunatny S. fuscum, 
czerwony S. rubellum, 
ostrolistny S. capilifo-
lium, Russowa S. russowi 
lub inne o zabarwieniu 
najcz ciej brunatnym 
lub czerwonawym), mchy 
z rodzaju p onnik Po-
lytrichum z do  licznym 
udzia em krzewinek oraz 
innych ro lin naczynio-
wych, natomiast dolinki 
dobrze uwodnione zaj te 
przez ró ne gatunki tor-
fowców oraz ro linny 
naczyniowe

Mszar dywanowy z nie-
znacznie wyniesionymi 
(kilka cm) p atami budowa-
nymi przez takie torfowce 
jak: torfowiec magella ski 
S. magellanicum, brodaw-
kowany S. papillosum, 
czerwony S. rubellum, 
ostrolistny S. capilifolium, 
Russowa S. russowi oraz 
ni ej po o onymi p atami 
z torfowcami z �grupy� 
torfowca ko czystego S. 
Fallax cz sto poro ni tymi 
te  turzyc  bagienn  Carex 
limosa, przygie k  bia  
Rhynchospora alba, turzyc  
dzióbkowat  Carex rostrata, 
we niank  w skolistn  
Eriophorum angustifolium

Brak struktury k pko-
wo-dolinkowej, mszary 
zdominowane przez 
jeden gatunek torfowca, 
je eli wyst puje struktu-
ra k pkowo-dolinkowa 
to k pki budowane wy-

cznie przez we niank  
pochwowat  Eriophorum 
vaginatum (zbiorowisko 
Eriophorum vaginatum-
Sphagnum fallax)

Pozyskanie 
torfu 

Brak pozyskania torfu 
obecnie, je eli w prze-
sz o ci (powy ej 30 lat) 
to na niewielk  skal  (do 
5% torfowiska), s abo za-
uwa alne w terenie lady 
pozyskiwania w prze-
sz o ci

Torf pozyskiwany 
w przesz o ci na znacznie 
wi ksz  skal  (powy ej 5% 
powierzchni torfowiska), 
wyra nie widoczne lady 
pozyskiwania, obecnie brak 
pozyskiwania lub pozy-
skiwanie sporadyczne i na 
bardzo ma  skal

Pozyskiwanie torfu 
na du  skal  przez 
miejscow  ludno  lub 
pozyskanie przemys owe

Melioracje 
odwadniaj ce

Brak sieci rowów i ka-
na ów melioracyjnych 
oraz innych elementów 
infrastruktury meliora-
cyjnej odwadniaj cych 
torfowisko b d  infra-
struktura melioracyjna 
w wystarczaj cym stop-
niu �zneutralizowana� na 
skutek podj tych dzia a  
ochronnych (zasypy-
wanie rowów, budowa 
zastawek itp.)

Sie  rowów melioracyjnych 
oraz innych elementów 
infrastruktury w niewiel-
kim stopniu oddzia uje na 
warunki wodne torfowiska 
z uwagi na brak konserwa-
cji, cz ciowe uszkodzenie 
oraz naturalne zarastanie 
rowów b d  te  podejmo-
wane dzia ania ochronne 
np. budow  zastawek, 
zasypywanie rowów itp.

Istniej ca infrastruktura 
melioracyjna wyra nie 
pogarsza warunki wodne 
torfowiska

Torfowiska wysokie z ro linno ci  torfotwórcz  ( ywe)
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Obecno  
krzewów 
i drzew 

Pokrycie drzew poni ej 
10%, krzewów (borówka 
bagienna Vaccinium uli-
ginosum, bagno zwyczaj-
ne Ledum palustre itp. 
� poni ej 30%

Pokrycie drzew � 10�30%, 
krzewów � 30�50%

Pokrycie drzew 
� 30�50% (powy ej 50% 
nale y traktowa  jako 
bór bagienny), krzewów 
� powy ej 50%

Ogólnie 
struktura 
i funkcje

Wszystkie wska niki 
kardynalne oceniono na 
FV, pozosta e wska niki 
przynajmniej U1

Wszystkie wska niki kardy-
nalne oceniono przynajm-
niej na U1

Jeden lub wi cej wska -
ników kardynalnych 
oceniono na U2

Perspektywy 
ochrony

Perspektywy zachowania 
siedliska dobre lub do-
skona e, nie przewiduje 
si  znacznego oddzia-
ywania czynników 
zagra aj cych 

Istniej  potencjalne mo li-
wo ci poprawy stanu siedli-
ska np. poprzez hamowanie 
odp ywu wody, usuwaniu 
drzew i krzewów z po-
wierzchni torfowiska itp.

Brak mo liwo ci popra-
wy stanu siedliska (np. 
obszar bezodp ywowy 
i silnie przesuszony, 
torfowisko pozbawione 
drzew, których usuni cie 
poprawi oby warunki 
wodne itp.)

Ocena ogólna Wszystkie parametry 
oceniono na FV 

Jeden lub wi cej parame-
trów oceniono na U1, brak 
ocen U2

Jeden lub wi cej para-
metrów oceniono na U2

Wska niki kardynalne
Gatunki charakterystyczne
Pokrycie i struktura gatunkowa torfowców
Odpowiednie uwodnienie
Pozyskanie torfu
Melioracje odwadniaj ce
Obecno  krzewów i drzew

3. Przyk ad wype nionej karty obserwacji siedliska przyrodniczego na stanowisku

Karta obserwacji siedliska przyrodniczego na stanowisku

Stanowisko � informacje podstawowe

Kod i nazwa 
siedliska 
przyrodniczego

7110 Torfowiska wysokie z ro linno ci  torfotwórcz
7110-1 Ni owe torfowiska wysokie

Nazwa stanowiska Supra l

Typ stanowiska Referencyjny

Zbiorowiska 
ro linne

Ledo-Sphagnetum magellanici typicum
Ledo-Sphagnetum magellanici pinetosum
Sphagnetum magellanicum
Caricetum limosae

Opis siedliska 
na stanowisku

Nadle nictwo Supra l, oddzia  264, niecka wytopiskowa, przy drodze 
mi dzy Supra lem a osad  Krasny Las. 

Powierzchnia 
p atów siedliska 3 ha
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Obszary chronione, 
na których znajduje 
si  stanowisko 

PLH200006 Ostoja Knyszy ska, Park Krajobrazowy Puszczy Knyszy skiej

Zarz dzaj cy terenem Nadle nictwo Supra l w Supra lu

Wspó rz dne 
geograficzne N 53o11� ��; E 23o20� ��

Wymiary transektu 10x200 m

Wysoko  n.p.m. 145�147 m

Nazwa obszaru PLH200006 Ostoja Knyszy ska

Raport roczny � informacje podstawowe

Rok 2008

Typ monitoringu Zintegrowany

Koordynator Marek Wo kowycki

Dodatkowi 
koordynatorzy

Zagro enia

Inne warto ci 
przyrodnicze

Rzadkie ro liny: rosiczka okr g olistna Drosera rotundifolia, bagno zwy-
czajne Ledum palustre, bagnica torfowa Scheuchzeria palustris, turzyca 
bagienna Carex limosa
Inne rzadkie siedliska wyst puj ce w kompleksie z badanym siedliskiem:
91D0-2 bór sosnowy bagienny

Monitoring 
jest wymagany Tak

Uzasadnienie Obiekt cenny przyrodniczo, wyj tkowy na obszarze Puszczy Knyszy skiej

Wykonywane zabiegi 
ochronne i ocena ich 
skuteczno ci
Propozycje 
wprowadzenia 
dzia a  ochronnych

Data kontroli 30.06.2008

Uwagi

Stan ochrony siedliska przyrodniczego na stanowisku

Zdj cie fitosocjologiczne I

Wspó rz dne geograficzne rodka, 
wys. n.p.m.
Powierzchnia zdj cia, nachylenie, 
ekspozycja
Zwarcie warstw a, b, c, d
Wysoko  warstw a, b, c, d
Jednostka fitosocjologiczna

Wspó rz dne geograficzne: N 53o11� ��; E 23o20� ��; 145 m 
n.p.m
Powierzchnia zdj cia � 100 m2, nachylenie � brak, ekspozycja 
� brak.
Zwarcie warstw: a � 5%, b <1%, c � 40%, d � 100%; wyso-
ko  warstw: a � 3 m, b � 1 m, c � 1 m, d � 0,3 m
Jednostka fitosocjologiczna: Ledo-Sphagnetum magellanici 
typicum
Gatunki: warstwa a � Pinus sylvestris 1; warstwa b � Picea 
abies +; warstwa c � Andromeda polifolia +, Drosera rotun-
difolia 1, Eriophorum vaginatum 3, Ledum palustre 2, Pinus 
sylvestris +, Vaccinium myrtillus +, Oxycoccus palustris 3; 
warstwa d: Aulacomnium palustre 1, Dicranum polysetum +, 
Polytrichum strictum +, Sphagnum angustifolium +, Sphagnum 
magellanicum 4, Sphagnum fallax 2, Sphagnum rubellum +

Torfowiska wysokie z ro linno ci  torfotwórcz  ( ywe)
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Zdj cie fitosocjologiczne II

Wspó rz dne geograficzne rodka, 
wys. n.p.m.
Powierzchnia zdj cia, nachylenie, 
ekspozycja
Zwarcie warstw a, b, c, d
Wysoko  warstw a, b, c, d
Jednostka fitosocjologiczna

Wspó rz dne geograficzne: N 53o11� ��; E 23o20� ��; 145 m 
n.p.m
Powierzchnia zdj cia � 100 m2, nachylenie � brak, ekspozycja 
� brak
Zwarcie warstw: a � 30%, b <1%, c � 60%, d � 100%; wyso-
ko  warstw: a � 3 m, b � 1 m, c � 1 m, d � 0,3 m
Jednostka fitosocjologiczna: Ledo-Sphagnetum magellanici 
pinetosum
Gatunki: warstwa a � Pinus sylvestris 5; warstwa b � Pinus 
sylvestris +; warstwa c � Andromeda polifolia +, Betula 
pubescens +, Drosera rotundifolia +, Eriophorum vaginatum 
3, Ledum palustre 2, Pinus sylvestris +, Quercus robur +, 
Vaccinium myrtillus +, Oxycoccus palustris 1; warstwa d 
� Aulacomnium palustre 1, Dicranum undulatum +, Dicranum 
polysetum +, Polytrichum strictum 1, Sphagnum angustifolium 
+, Sphagnum magellanicum 3, Sphagnum fallax 2, Sphagnum 
rubellum +

Zdj cie fitosocjologiczne III

Wspó rz dne geograficzne rodka, 
wys. n.p.m.
Powierzchnia zdj cia, nachylenie, 
ekspozycja
Zwarcie warstw a, b, c, d
Wysoko  warstw a, b, c, d
Jednostka fitosocjologiczna

Wspó rz dne geograficzne: N 53o11� ��; E 23o20� ��; 145 m 
n.p.m
Powierzchnia zdj cia � 10 m2, nachylenie � brak, ekspozycja 
� brak
Zwarcie warstw: b <1%, c � 20%, d � 90%; wysoko  warstw: 
b � 1 m, c � 0,5 m, d � 0,3 m
Jednostka fitosocjologiczna: Sphagnetum magellanici, Carice-
tum limosae (dolinki)
Gatunki: warstwa b � Pinus sylvestris +; warstwa c � Andro-
meda polifolia 1, Carex limosa 1, Carex lasiocarpa +, Drosera 
rotundifolia 1, Eriophorum vaginatum 3, Scheuchzeria palustris 
1, Oxycoccus palustris 2; warstwa d � Sphagnum angusti-
folium +, Sphagnum fallax 3, Sphagnum magellanicum 3, 
Sphagnum rubellum +

TRANSEKT 

Parametry/
wska niki Opis wska nika Warto  parametru/

wska nika

Ocena 
parametru/ 
wska nika

Powierzchnia 
siedliska 3 ha FV

Specyficzna 
struktura i funkcje FV

Gatunki 
charakterystyczne

Lista gatunków charaktery-
stycznych (polska i aci ska 
nazwa); poda  udzia  procen-
towy powierzchni zaj tej przez 
ka dy gatunek na transekcie 
(z dok adno ci  do 10%)

Warstwa c: bagno zwyczajne 
Ledum palustre 30%, rosiczka 
okr g olistna Drosera rotun-
difolia 1%, modrzewnica zwy-
czajna Andromeda polifolia 
2%, we nianka pochwowata 
Eriophorum vaginatum 50%, 
urawina b otna Vaccinium 

oxycoccus 15%, warstwa 
d: torfowiec magella ski Spha-
gnum magellanicum 60%
torfowiec czerwonawy
Sphagnum rubellum 2%

FV



157

Gatunki 
dominuj ce

Lista gatunków dominuj cych 
na transekcie (polska i aci ska 
nazwa); poda  udzia  procen-
towy powierzchni zaj tej przez 
ka dy gatunek na transekcie 
(z dok adno ci  do 10%); 
nale y wymieni  tylko gatunki 
o pokryciu 10%

Warstwa a: sosna zwyczajna 
Pinus sylvestris 40%; warstwa 
c: bagno zwyczajne Ledum 
palustre 30%, borówka ba-
gienna Vaccinium uliginosum 
15%, we nianka pochwowata 
Eriophorum vaginatum 30%, 
urawina b otna Vaccinium 

oxycoccus 15%, borówka 
czernica; warstwa d: torfo-
wiec magella ski Sphagnum 
magellanicum 20%, torfowiec 
ko czysty Sphagnum fallax
10%

FV

Pokrycie 
i struktura 
gatunkowa 
torfowców

Procent powierzchni transektu 
zaj tej przez wszystkie gatunki 
torfowców oraz procentowy 
udzia  pokrycia przez gatunki 
Sphagnum magellanicum, S. pa-
pilosum, S. fuscum, S. rubellum, 
S. capilifolium w stosunku do 
ilo ciowo ci gatunków z �gru-
py� S. fallax

40% zaj te przez torfowce, 
w tym torfowiec magella ski 
Sphagnum magellanicum 
60%, torfowiec czerwonawy 
Sphagnum rubellum 2%, tor-
fowiec ko czysty Sphagnum 
fallax 30%
 

FV

Obce 
gatunki 
inwazyjne

Lista inwazyjnych gatunków 
obcych geograficznie (polska 
i aci ska nazwa); poda  udzia  
procentowy powierzchni zaj tej 
przez ka dy gatunek na transek-
cie (z dok adno ci  do 10%)

Nie stwierdzono FV

Gatunki 
ekspansywne 
ro lin zielnych

Lista gatunków (polska i a-
ci ska nazwa); poda  udzia  
procentowy powierzchni zaj tej 
przez ka dy gatunek na transek-
cie (z dok adno ci  do 10%)

Nie stwierdzono FV

Struktura 
powierzchni 
torfowiska 
(obecno  
dolinek i k p)

1. Rodzaj mszaru: dywanowy/ 
k pkowo-dolinkowy
2. Obecno  dolinek i k p
3. Je eli wyst puj , to jakie 
gatunki buduj  poszczególne 
elementy torfowiska

Zgodna z wzorcem FV

Obecno  
krzewów 
i drzew

Lista gatunków (polska i aci -
ska nazwa), oraz poda  udzia  
procentowy powierzchni zaj tej 
przez ka dy gatunek oraz suma-
ryczne pokrycie dla krzewów 
oraz dla drzew z dok adno ci  
do 10%)

Sosna zwyczajna Pinus sylve-
stris 40% U2

Stopie  
uwodnienia

Okre li  g boko  zalegania 
wody gruntowej, ewentualnie 
powierzchniowej (na torfowisku 
� w obr bie dolinek!). Bez u y-
cia sprz tu specjalistycznego, 
w 5 punktach co 50 m wzd u  
transektu (3 w miejscach wyko-
nania zdj  fitosocjologicznych, 
2 pomi dzy zdj ciami).
Optymalnie � na podstawie od-
czytu z piezometru, tj. podanie 
na jakiej g boko ci znajduje 
si  lustro wody w stosunku do 
powierzchni torfowiska

Torfowisko lekko przesuszone 
(w cz ci z Ledo-Sphagnetum 
magellanici),
woda na poziomie 10 cm

FV

Torfowiska wysokie z ro linno ci  torfotwórcz  ( ywe)
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Pozyskanie torfu

1. Sposób pozyskiwania torfu: 
przemys owy/r czny

2. Skala pozyskania torfu: sza-
cunek rocznego wydobycia 
w m3, procent powierzchni 
zniszczonego torfowiska

3. Przedzia  czasowy, w którym 
wydobywano torf

Nie ma ladów pozyskania FV

Melioracje 
odwadniaj ce

1. Istniej ca infrastruktura 
melioracyjna i jej wp yw na 
warunki wodne torfowiska

2. Wyst powanie rowów me-
lioracyjnych,. ich g boko , 
poziom wody w rowach, 
a tak e czy w rowach woda 
odp ywa czy te  stagnuje 

Siedlisko znajduje si  w do  
g bokiej niecce wytopi-
skowej otoczonej borami, 
obszar trudny do odwodnienia 
rowami

FV

Perspektywy ochrony

Perspektywy zachowania sie-
dliska dobre, nie przewiduje 
si  znacznego oddzia ywania 
czynników zagra aj cych

FV

Ocena ogólna
Nale y równie  poda  udzia  procentowy po-
wierzchni siedliska o ró nym stanie zachowania 
na ca ym stanowisku (w stosunku do ca kowitej 
powierzchni siedliska na stanowisku)

FV 90%

FVU1 5%

U2 �

Dzia alno  cz owieka

Kod Nazwa 
dzia alno ci Intensywno Wp yw Opis

Pozyskiwanie
urawiny C 0 Pozyskiwanie urawiny przez miejscow  

ludno

Drogi B 0 Mo liwy negatywny wp yw w razie rozbu-
dowy drogi � eutrofizacja okrajka

Gospodarka le na 
� ogólnie C �

Mo liwy negatywny wp yw przy wykona-
niu zr bów zupe nych w otoczeniu niecki 
wytopiskowej

4. Siedliska o podobnej charakterystyce ekologicznej

Opracowana metodyka zosta a zaadaptowana na potrzeby Poradnika utrzymania i ochrony 
siedliska 7140 (torfowiska przej ciowe i trz sawiska) (Herbichowa, Herbich, Sta ko 2008) 
opracowanego na zlecenie Ministerstwa rodowiska, zawieraj cego równie  informacje na 
temat metodyki prowadzenia monitoringu.

5. Ochrona siedliska

Metody ochrony torfowisk wysokich s  w praktyce niemal identyczne jak w przypadku 
torfowisk przej ciowych (Herbichowa, Herbich, Sta ko 2008) i obejmuj  zarówno ochron  
biern , jak te  czynn .
Bierna ochrona wystarczy w przypadku, gdy:

torfowisko ma ca kowicie naturalne stosunki wodne i jego obecny stan jest stabilny, na 
co istniej  dowody (naukowe lub wieloletnie obserwacje);
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w przesz o ci zaistnia y umiarkowane zaburzenia warunków siedliskowych (wodnych, 
troficznych), ale ust pi y i obecny sk ad fitocenoz torfotwórczych oraz stabilno  lub 
zwi kszanie si  ich area u wskazuj  na wytworzenie si  wtórnego stanu równowagi 
ekologicznej lub zachodz c  ci gle regeneracj  torfowiska;
torfowisko rozwin o si  w wyniku sztucznego obni enia poziomu wody, np. przez jej 
odprowadzenie z dawnego jeziora;
torfowisko nie by o osuszane, ale by  pozyskiwany z niego torf i po zaniechaniu eks-
ploatacji w potorfiach regeneruje si  ro linno  torfowiskowa (przy czym nie wszystkie 
stadia sukcesyjne w potorfiach musz  odpowiada  cechom torfowiska wysokiego);
na torfowisku zachodz  naturalne fluktuacyjne zmiany warunków wodnych w skali 
wieloletniej (podobne do zmian poziomu wody w jeziorach), które powstrzymuj  nie-
po dane trendy sukcesyjne, np. wkraczanie drzew, i podtrzymuj  w ten sposób ogólne 
cechy torfowiska otwartego, chocia  zró nicowanie i rozmieszczenie wyst puj cych 
na nim zbiorowisk ro linnych mo e te  podlega  fluktuacjom.

Bierna ochrona w wymienionych sytuacjach mo e by  jednak skuteczna tylko pod gene-
ralnym warunkiem, e na obszarze, w obr bie którego wyst puje siedlisko, ogólne warunki 
hydrologiczne s  stabilne, w szczególno ci nie obni a si  poziom wód gruntowych, a do-
datkowo do torfowiska nie przedostaj  si  du e adunki biogenów i nie ulega ono eutrofi-
zacji (Herbichowa, Herbich, Sta ko 2008).
Ochrona czynna torfowisk wysokich mo liwa jest poprzez:

korekt  warunków wodnych (podnoszenie poziomu wody w torfowisku za pomoc  
zastawek lub zasypywania rowów odwadniaj cych);
w krajobrazie rolniczym pozostawienie nieu ytkowanego rolniczo pasa gruntu, któ-
ry b dzie izolowa  torfowisko od u y niaj cych sp ywów z otoczenia i zabezpiecza  
je przed eutrofizacj  oraz zanieczyszczeniami chemicznymi rodkami stosowanymi 
w rolnictwie;
usuwanie drzewostanu.

Torfowiska wysokie nale  do nielicznych ekosystemów, dla których w przesz o ci podj -
to ju  kompleksowe dzia ania zmierzaj ce do ich ochrony, obejmuj ce zarazem znaczn  
cz  ich krajowych zasobów. W latach 2004�2007 Klub Przyrodników realizowa  projekt 
pt. �Ochrona wysokich torfowisk ba tyckich na Pomorzu�. Projektem obj to 23 najlepiej 
zachowanych torfowisk ba tyckich w województwach pomorskim i zachodniopomorskim. 
W ramach aktywnej ochrony wybudowano oko o 700 przetamowa  hamuj cych nadmierny 
odp yw wody i podnosz cych jej poziom na torfowisku oraz usuni to drzewa z powierzchni 
kilkuset hektarów. W ramach projektu podj to równie  eksperymentaln  restytucj  torfowi-
ska wysokiego w miejscu dawnej jego eksploatacji (Herbichowa, Pawlaczyk, Sta ko 2007).

Kluczowym elementem ochrony torfowisk wysokich jest zapewnienie optymalnych 
warunków hydrologicznych, tj. stanu silnego i stabilnego uwodnienia. Dlatego wszelkie 
zalecenia dotycz ce ochrony torfowisk wysokich powinny uwzgl dnia  mo liwo ci za-
chowania istniej cych korzystnych warunków hydrologicznych lub ich poprawy. Nale y 
pami ta , e formu owane zalecenia poprawiaj ce stan torfowiska wysokiego, np. blo-
kowanie nadmiernego odp ywu wody i podnoszenie jej poziomu, nie mog  ogranicza  
si  wy cznie do samego torfowiska. Zalecenia dotycz ce w a ciwej gospodarki wodnej 
powinny obejmowa  co najmniej obszar zlewni powierzchniowej torfowiska.

Torfowiska wysokie z ro linno ci  torfotwórcz  ( ywe)
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Skuteczno  ochrony torfowisk zale y w du ym stopniu od rodzaju i sposobu u yt-
kowania obszarów do nich przylegaj cych, a szczególnie pozostaj cych w obszarze ich 
zlewni. Generalnie, torfowiska wysokie po o one w otoczeniu lasów s  w mniejszym stop-
niu zagro one ni  torfowiska w pobli u terenów rolniczych. Formu uj c zalecenia ochron-
ne, równie  ten aspekt nale y bra  pod uwag .
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Torfowiska nakredowe

I. INFORMACJA O SIEDLISKU PRZYRODNICZYM

1. Identyfikatory fitosocjologiczne

Klasa: Phragmitetea
 Rz d: Phragmitetalia
  Zwi zek: Magnocaricion
   Zespo y i zbiorowiska:
   Cladietum marisci � szuwar k ociowy
   Caricetum buxbaumii � szuwar turzycy Buxbauma
Klasa: Scheuchzerio-Caricetea nigrae
 Rz d: Scheuchzerietalia palustris
  Zwi zek: Caricion lasiocarpae
   Zespo y i zbiorowiska:
   Schoenetum nigricantis � zespó  marzycy czarniawej

2. Opis siedliska przyrodniczego

Brzegi jezior w strefie litoralu, gytiowiska oraz torfowiska niskie na pod o u zasobnym 
w w glan wapnia (kreda, margiel), poro ni te przez wapieniolubne ro liny szuwarowe 
g ównie k o  wiechowat  Cladium mariscus, a tak e turzyc  Buxbauma Carex buxbaumii 

Fot. 1. Szuwar k oci wiechowatej Cladietum marisci  (ok. 150 ha) w rezerwacie Brze no w granicach ostoi siedlisko-
wej Natura 2000 Torfowiska Che mskie (© T. Buczek)
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i marzyc  czarniaw  Schoenus nigricans. W Polsce siedlisko bardzo rzadkie, w rozproszo-
nych stanowiskach wy cznie na ni u (region kontynentalny).

3. Warunki ekologiczne

Siedlisko z regu y mezotroficzne o odczynie oboj tnym do lekko zasadowego, zasilane 
wodami bogatymi w wap . Na siedliskach w strefie litoralu jezior ród em wapnia jest gytia 
lub kreda jeziorna; w obr bie torfowisk niskich ród em wapnia mo e by  zarówno gytia, 
jak i ska a wapienna (kreda lub margiel), na której zalegaj  pok ady torfowe. Siedlisko stale 
uwilgotnione z wahaniami poziomu wody w ró nych porach roku.

4. Typowe gatunki ro lin

Gatunkami charakterystycznymi siedliska s : k o  wiechowata Cladium mariscus, turzyca 
Buxbauma Carex buxbaumii, marzyca czarniawa Schoenus nigricans.

5. Rozmieszczenie w Polsce

Ryc. 1. Mapa rozmieszczenia stanowisk z wyró nieniem stanowisk monitorowanych w latach 2006�2008
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II. METODYKA

1. Metodyka bada  monitoringowych

Wybór powierzchni monitoringowych
Do bada  monitoringowych powinny zosta  
wybrane powierzchnie w g ównych rejonach 
wyst powania siedliska, zarówno stabilne 
(zw aszcza pod wzgl dem uwodnienia), jak 
i podlegaj ce bezpo rednio lub po rednio 
antropopresji. Za odpowiedni  liczb  po-
wierzchni monitorowanych w d u szej per-
spektywie czasowej nale y przyj  minimum 
14 (co najmniej 2 powierzchnie w obr bie 
Pojezierza Pomorskiego, 1 powierzchnia na 
Pobrze u Ba tyku, 2 powierzchnie na Pojezie-
rzu Suwalskim, 3 powierzchnie na Lubelsz-
czy nie, 3 powierzchnie w Wielkopolsce i na 
Ziemi Lubuskiej oraz 3 w innych rejonach 
Polski, gdzie rozpoznanie wyst powania oraz 
stanu siedliska jest niewystarczaj ce).

Za stanowisko nale y uzna  wyodr b-
niony p at siedliska z charakterystycznymi 
gatunkami siedliskotwórczymi.

Sposób wykonania bada
Siedlisko 7210 posiada rozmieszczenie p a-
towe, lecz rzadko p aty osi gaj  wi cej ni  
kilkana cie do kilkaset hektarów. Najcz ciej 
wyst puj  w mozaice z innymi siedliskami 
przyrodniczymi ( ki trz licowe, torfowi-
ska zasadowe, ki ramienicowe, a nawet 
murawy kserotermiczne). Dla oceny stanu 
zachowania siedliska istotne jest okre lenie 
kluczowych wska ników, jakimi s : uwod-
nienie oraz dominacja gatunków charaktery-
stycznych i jednocze nie siedliskotwórczych. 
Drugi wska nik czyli dominacj  gatunków 
siedliskotwórzych, wyra amy procentowo.

Termin i cz stotliwo  bada
Badania najlepiej prowadzi  w okresie od 
po owy lipca do ko ca sierpnia, kiedy znacz-
na cz  gatunków znajduje si  w optimum 

Torfowiska nakredowe

Fot. 2. Zachowane niewielkie p aty szuwaru k oci wie-
chowatej w ostoi siedliskowej Natura 2000 Sawin � po-
zosta o  po 200-hektarowej powierzchni Cladietum 
marisci  (© T. Buczek)

Fot. 3. Szuwar k oci wiechowatej Cladietum marisci  
(pow. 15 ha) w okresie owocowania na terenie Bagna 
Bubnów w granicach Poleskiego Parku Narodowego 
(© A. Buczek)

Fot. 4. Najwi kszy w Polsce (ok. 350 ha) szuwar k oci 
wiechowatej Cladietum marisci w rezerwacie Roskosz 
w granicach ostoi siedliskowej Natura 2000 Torfowiska 
Che mskie (© T. Buczek)
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kwitnienia. Prace w pó niejszym okresie sezonu wegetacyjnego s  mo liwe, ale trzeba 
si  liczy  z problemami przy identyfikacji niektórych gatunków oraz ocenie ich pokrycia. 
Obserwacje nale y powtarza  co 5�6 lat.

Sprz t do bada
Badania nie wymagaj  specjalistycznego sprz tu. Konieczny jest notatnik (formularz do 
wype nienia), GPS, ta ma miernicza, aparat fotograficzny.

2. Ocena parametrów stanu siedliska przyrodniczego 

oraz wska ników specyficznej struktury i funkcji

Tab. 1. Opis wska ników specyficznej struktury i funkcji siedliska przyrodniczego oraz parametru �perspektywy 
ochrony� dla siedliska przyrodniczego 7210 � torfowiska nakredowe

Parametr/
Wska nik Opis

Specyficzna struktura i funkcje

Udzia  
procentowy 
siedliska 
na transekcie

Siedlisko wyst puje zarówno w postaci zwartych wielkopowierzchniowych 
jednorodnych p atów (nawet kilkusethektarowych) zajmuj cych torfowiskowe 
niecki kredowe, jak i niewielkich (kilkumetrowych do kilkuarowych) izolo-
wanych p atów w mozaice z innymi siedliskami o charakterze szuwarów, 
mechowisk lub k. Zazwyczaj mniejsze p aty wyst puj  w strefie litoralu jezior 
i na przyjeziornych torfowiskach. Rzadziej w rozleg ych nieckach kredowych 
jako najcz ciej uszczuplona pozosta o  po przeprowadzeniu melioracji 
odwadniaj cych.

Analizuj c udzia  procentowy siedliska na transekcie lub innych mniejszych 
powierzchniach (w przypadku braku mo liwo ci wyznaczenia transektu 
o wymiarach zalecanych w metodyce 200x10 m), mo na okre li  ich ci g o , 
a tym samym fragmentaryczno  wskazuj c  na z y ich stan.
Za stan w a ciwy (FV) nale y uzna  co najmniej 70-procentowy udzia  oma-
wianego siedliska na monitorowanej powierzchni. Je li nie uda o si  wyzna-
czy  transektu o wymiarach wymaganych w metodyce bada  (200x10 m) lub 
udzia  siedliska wynosi 70�40%, stan taki mo na uzna  za niezadawalaj cy 
z ocen  U1. Powierzchniowy udzia  siedliska na powierzchni monitorowanej 
mniejszy ni  40% pozwala na wystawienie oceny z ej (U2).

Gatunki 
charakterystyczne

Do gatunków charakterystycznych dla siedliska zaliczane s  jednocze nie ga-
tunki zajmuj ce najwi ksz  procentowo powierzchni . S  to: k o  wiechowata 
Cladium mariscus, turzyca Buxbauma Carex buxbaumii oraz marzyca czar-
niawa Schoenus nigricans. Ta ostatnia we wschodniej Polsce zast powana jest 
przez marzyc  rud  Schoenus ferrugineus w zbli onym florystycznie zespole 
ro linnym � zespole marzycy rudej Schoenetum ferruginei. Obecno  gatun-
ków charakterystycznych dla zespo ów w przypadku omawianego siedliska jest 
jednoznaczna z jego wyst powaniem lub brakiem, gdy  gatunkami charaktery-
stycznymi s  jednocze nie gatunki siedliskotwórcze. Wyj tkiem w ród trzech 
omawianych zespo ów jest najrzadszy z nich � szuwar marzycy czarniawej 
Schoenetum nigricantis (= Orchido-Schoenetum nigricantis), w którym obok 
marzycy charakterystycznymi gatunkami s  storczyk b otny Orchis palustris 
oraz lipiennik Loesela Liparis loeselii. 
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Gatunki 
dominuj ce

Gatunkami dominuj cymi w dobrze wykszta conych siedliskach s  gatunki sie-
dliskotwórcze i jednocze nie charakterystyczne dla poszczególnych zespo ów. 
Dlatego za stan w a ciwy (FV) nale y uzna  dominacj  tych gatunków. Utrata 
dominacji na korzy  takich gatunków, jak: trz lica modra Molinia caerulea, 
trzcina pospolita Phragmites australis, turzyca sztywna Carex elata, turzyca 
nitkowata Carex lasiocarpa wskazuje na niekorzystne zak ócenia w siedlisku 
i upowa nia do okre lenia stanu siedliska jako niezadowalaj cy lub z y. Za 
stan niezadowalaj cy (U1) mo na uzna  sytuacje, w których gatunki siedli-
skotwórcze s  wspó dominuj ce, np. na równi z trzcin  czy trz lic . Z kolei 
dominacja trz licy, trzciny lub innego gatunku wskazuje na z y stan siedliska 
(U2). 

Obce 
gatunki 
inwazyjne

Inwazyjne gatunki obcego pochodzenia s  rzadko obserwowane na omawia-
nym siedlisku. Dotychczas w pracach monitoringowych stwierdzono jedynie 
tawu  kutnerowat  Spirea tomentosa. Nie mo na jednak wykluczy  innych 
gatunków inwazyjnych obcego pochodzenia, dlatego wska nik ten powinien 
by  brany pod uwag  do oceny stanu siedliska.
Za stan w a ciwy (FV) nale y uzna  brak na monitorowanych powierzchniach 
jakichkolwiek gatunków inwazyjnych. Samo stwierdzenie cho by pojedyn-
czych p dów ro lin inwazyjnych pozwala na uznanie stanu siedliska jako 
niezadowalaj cy (U1). Wi kszy ich udzia  (ni  pojedyncze p dy) to wskazów-
ka, aby uzna  stan siedliska za z y (U2). 

Rodzime 
gatunki 
ekspansywne 
ro lin zielnych

Najbardziej ekspansywn  ro lin  zieln  w warunkach d ugotrwa ego podsu-
szenia jest na omawianym siedlisku trz lica modra Molinia caerulea. Za ni  
wkraczaj  inne gatunki charakterystyczne dla k zmiennowilgotnych z rz du 
Molinietalia, np. wi zówka b otna Filipendula ulmaria czy toje  pospolita 
Lysimachia vulgaris. Stan, w którym udzia  trz licy modrej zaznacza si  ju  na 
poziomie 5% powierzchni w szuwarach k oci wiechowatej nale y okre li  jako 
niezadawalaj cy (U1) a od 15% wzwy  jako z y (U2).
W warunkach d ugotrwa ego podniesienia si  poziomu wody gatunkami eks-
pansywnymi mog  by  trzcina pospolita Phragmites australis, turzyca sztywna 
Carex elata czy turzyca nitkowata Carex lasiocarpa. W przypadku powy szych 
gatunków dopuszczalny jest ich udzia  do 20%. Udzia  ekspansywnych gatun-
ków zielnych na poziomie 20�30% wskazuje na stan niezadowalaj cy (U1), 
natomiast powy ej 30% na stan z y (U2).
W badaniach monitoringowych nale y wzi  pod uwag  to, e nie zawsze 
ekspansja wymienionych powy ej ro lin zielnych mo e wskazywa  na nie-
korzystn  dla siedliska, sukcesywn  zmian  w kierunku siedlisk kowych lub 
szuwarowych. Zmiany z wkraczaniem ekspansywnych ro lin zielnych mog  
mie  charakter fluktuacyjny.

Gatunki 
synantropijne

Gatunki synantropijne rzadko notowane s  na opisywanym siedlisku. Zdarzaj  
si  sporadycznie, np. wydepczyskowa g owienka pospolita Prunella vulgaris 
lub ruderalny ostro e  polny Cirsium arvense. Za stan w a ciwy (FV) nale y 
uzna  brak takich gatunków. Samo pojawienie si  ro lin synantropijnych jest 
efektem niekorzystnych zmian w siedlisku i wskazówk  do wystawienia oceny 
niezadowalaj cej (U1). Udzia  ponad 5% gatunków synantropijnych na moni-
torowanej powierzchni pozwala na z  ocen  stanu siedliska (U2).

Zwarcie 
szuwarów

Zwarcie szuwarów k oci wiechowatej Cladium mariscus, turzycy Buxbau-
ma Carex buxbaumii czy marzycy czarniawej Schoenus nigricans lub rudej 
Schoenus ferrugineus, podobnie jak dominacja gatunków charakterystycznych, 
wyrazi cie wskazuje na kondycj  siedliska. Za w a ciwe (FV) przyjmowano 
zwarcie co najmniej 40% szuwarów k oci wiechowatej Cladium mariscus 
i 30% pozosta ych. Nale y przy tym zaznaczy , e zmiany zwarcia szuwaru 
k ociowego bez jednoczesnej ekspansji innych ro lin zielnych, mo e by  
naturalnym cyklicznym zjawiskiem wynikaj cym z nagromadzenia nadmiernej 
warstwy cio y. Za stan niezadowalaj cy (U1) nale y uzna  zwarcie 20�40% 
dla k oci wiechowatej Cladium mariscus i 20�30% dla pozosta ych. Przy zwar-
ciu poni ej 20% gatunków siedliskotwórczych stan siedliska nale y okre li  
jako z y (U2). 

Torfowiska nakredowe
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Monitoring siedlisk przyrodniczych

Ekspansja 
krzewów 
i podrostu 
drzew

Ekspansja drzew i krzewów na siedlisku wskazuje na sukcesj  w kierunku zbio-
rowisk zaro lowych a w nast pnej kolejno ci le nych. Gatunkami pojawiaj -
cymi si  najcz ciej s : brzoza omszona Betula pubescens, kruszyna Frangula 
alnus, olcha czarna Alnus glutinosa, wierzba pi ciopr cikowa Salix pentandra 
i wierzba szara Salix cinerea. Obecno  pojedynczych krzewów na monitoro-
wanych powierzchniach nie obni a oceny ich stanu. Udzia  5�10% krzewów 
lub podrostu drzew obni a ocen  stanu siedliska do niezadowalaj cego (U1). 
Wy szy udzia  gatunków drzew lub krzewów wp ywa na z  ocen  stanu 
siedliska (U2). 

Stopie  
uwodnienia

Stopie  uwodnienia jest jednym z kluczowych wska ników dla siedliska. 
Zarówno d ugotrwa e przesuszenie, jak i zbyt d ugo utrzymuj cy si  poziom 
wody ponad 20�30 cm, s  niekorzystne dla szuwaru k oci wiechowatej. 
W przypadku szuwaru turzycy Buxbauma Caricetum buxbaumii i szuwarów 
marzycowych Schoenetum nigricantis tolerancja jest inna. Bardziej ni  szuwar 
k oci wiechowatej Cladietum marisci toleruj  okresowe podsuszenie, natomiast 
s  mniej tolerancyjne dla d ugotrwale utrzymuj cego si  poziomu wody powy-
ej górnej granicy dla siedliska.

Optymalny poziom wody (FV) dla omawianego siedliska mierzony w miesi -
cach letnich (VII�VIII) wynosi od zera do kilkunastu centymetrów powy ej 
poziomu torfowiska. W przypadku szuwarów k oci wiechowatej Cladietum 
marisci za stan w a ciwy uzna  nale y poziom wody nie wy szy ni  20 cm. 
Dla szuwarów turzycy Buxbauma Caricetum buxbaumii czy marzycy czarnia-
wej Schoenetum nigricantis poziom wody w miesi cach letnich nie powinien 
przekracza  10 cm, a tak e dopuszczalny jest ni szy poziom minimalny pod 
warunkiem istnienia wyra nego podsi ku wody do poziomu gruntu. Za stan 
niezadowalaj cy (U1) trzeba uzna  poziom wody ni szy ni  zero (w granicach 
od 0�20 cm) i wy szy ni  20 cm (20�30 cm). Na z y stan (U2) siedliska wska-
zuje poziom wody ni szy ni  20 cm i wy szy ni  30 cm. 

Mechaniczne 
zniszczenie

W obr bie omawianego siedliska bardzo podatny na mechaniczne zniszcze-
nie jest szuwar k oci wiechowatej Cladietum marisci. Zniszczenie mo e by  
pochodzenia antropogenicznego np. wydeptywanie przez w dkarzy w strefie 
brze nej jezior lub ugniatanie przez ci ki sprz t mechaniczny podczas ko-
szenia w nieodpowiedniej porze roku. Zniszczenia mechaniczne na ograni-
czonych powierzchniach mog  powodowa  zwierz ta kopytne lub bobry, np. 
przez wydeptywanie cie ek. Za stan w a ciwy (FV) nale y uzna  mechaniczne 
zniszczenie pod warunkiem, ze jest pochodzenia naturalnego (dzia alno  bo-
brów czy zwierz t kopytnych) obejmuj ce do 5% powierzchni monitorowanej 
(transektu). Je li zniszczenie jest pochodzenia antropogenicznego i obejmuje 
do 10% monitorowanej powierzchni stan taki nale y uzna  za niezadowalaj -
cy (U1), je li wi cej ni  10% za z y (U2). 

Perspektywy 
ochrony

Ocenie powinny podlega  realne mo liwo ci zachowania w a ciwego stanu 
siedliska oraz poprawy stanu niew a ciwego. W opisie nale y umie ci  infor-
macj  na temat potencjalnych zabiegów ochronnych dla zachowania b d  
poprawy stanu siedliska.
Za stan w a ciwy (FV) mo na uzna  sytuacj , je li stanowisko monitoringowe 
znajduje si  na obszarze chronionym (rezerwat, park narodowy) i w planach 
ochrony tych obiektów uwzgl dnia si  zabiegi ochrony czynnej maj ce na 
celu opó nienie procesu sukcesji. Je li stanowisko nie znajduje si  na terenie 
obiektu ochrony obszarowej, za stan w a ciwy nale y uzna  realnie istniej ce 
mo liwo ci ingerencji w uk ady hydrologiczne dla utrzymania w a ciwego dla 
siedliska poziomu wody.
W przypadku braku mo liwo ci jakiegokolwiek ingerowania w uk ady hydrolo-
giczne a tak e braku mo liwo ci zabezpieczenia przed eutrofizacj  perspekty-
wy ochrony siedliska mo na uzna  za niezadowalaj ce (U1).
Natomiast w sytuacji ju  istniej cych realnych zagro e  (g bokie rowy 
odwadniaj ce, wydeptywanie, sp ywy powierzchniowe i podpowierzchniowe 
nawozów i rodków ochrony ro lin) perspektywy ochrony mo na oceni  jako 
z e (U2). 
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Tab. 2. Waloryzacja parametrów stanu oraz wska ników specyficznej struktury i funkcji siedliska przyrodniczego 
siedliska przyrodniczego 7210 � torfowiska nakredowe

Parametr/
Wska nik

W a ciwy
FV

Niezadowalaj cy
U1

Z y
U2

Powierzchnia 
siedliska na 
stanowisku

Nie podlega zmianom lub 
zwi ksza si Inne kombinacje

Wyra ny spadek 
powierzchni siedliska 
w porównaniu z wcze-
niejszymi badaniami 

lub podawanymi w lite-
raturze

Specyficzna struktura i funkcje

Udzia  
procentowy 
siedliska 
na transekcie

Min. 70% 70�40% <40%

Gatunki 
charakterystyczne

1. Znacz cy udzia  w ca kowi-
tym pokryciu wszystkich 
gatunków charakterystycz-
nych dla zespo u marzycy 
czarniawej Schoenetum 
nigricantis (marzyca czar-
niawa Schoenus nigricans, 
lipiennik Loesela Liparis 
loeselii, storczyk b otny 
Orchis palustris)

2. Znaczny udzia  w pokyciu 
k oci wiechowatej Cladium 
mariscus i turzycy Buxbau-
ma Carex buxbaumii dla 
odpowiednio szuwaru k oci 
wiechowatej Cladietum 
marisci i szuwaru turzy-
cy Buxbauma Caricetum 
buxbaumii

1. Obecno  jedynie 
Schoenus nigri-
cans w zespole 
marzycy czarnia-
wej Schoenetum 
nigricantis

2. K o  wiechowata 
Cladium mariscus 
lub turzyca Bux-
bauma Carex bux-
baumii wypierana 
przez inne gatunki 
dominuj ce 

Sporadyczny udzia  
gatunków charakte-
rystycznych; tylko na 
cz ci stanowisk

Gatunki 
dominuj ce

Dominacja gatunków siedli-
skotwórczych

Wspó dominacja 
gatunków siedlisko-
twórczych

Dominacja innych 
gatunków np. trzciny 
pospolitej Phragmites 
australis, trz licy 
modrej Molinia 
caerulea itp.

Obce 
gatunki 
inwazyjne

Brak
Stwierdzenie gatun-
ku i jego udzia  do 
5%

Stwierdzenie gatunku 
i jego udzia  powy ej 
5%

Gatunki 
ekspansywne 
ro lin zielnych

1. Udzia  do 5% trz licy 
modrej Molinia caerulea
2. Udzia  do 20% trzciny 
Phragmites australis i turzycy 
nitkowatej Carex lasiocarpa 
i turzycy sztywnej Carex elata

1. Udzia  5�15% 
trz licy modrej
Molinia caerulea
2. Udzia  20% 
trzciny Phragmites 
australis i 30% turzy-
cy nitkowatej Carex 
lasiocarpa i turzycy 
sztywnej Carex elata

1. Udzia  powy ej 15% 
trz licy modrej Molinia 
caerulea
2. Udzia  powy ej20% 
trzciny Phragmites 
australis i powy ej 30% 
turzycy nitkowatej Ca-
rex lasiocarpa i turzycy 
sztywnej Carex elata

Gatunki 
synantropijne Brak

Stwierdzenie gatun-
ku i jego udzia  do 
5%

Stwierdzenie gatunku 
i jego udzia  powy ej 
5%

Torfowiska nakredowe
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Zwarcie 
szuwarów

Co najmniej 40% Cladium 
mariscus
Co najmniej 30% pozosta e

40�20% Cladium 
mariscus
30�20% pozosta e

Poni ej 20%

Ekspansja 
krzewów 
i podrostu drzew

Pojedyncze krzewy
5�10% udzia  krze-
wów lub podrostu 
drzew

Udzia  krzewów lub 
podrostu drzew wi kszy 
ni  10%

Stopie  
uwodnienia

0�20 cm dla k oci 
wiechowatej
0�10 cm dla pozosta ych

0�20 cm
20�30 cm

Poni ej 20 cm
Powy ej 30 cm

Mechaniczne
zniszczenie Do 5% powierzchni Do 10% Powy ej 10%

Ogólnie 
struktura 
i funkcje

Wszystkie wska niki kardynal-
ne oceniono na FV, pozosta e 
wska niki przynajmniej U1

Wszystkie wska niki 
kardynalne oceniono 
przynajmniej na U1

Jeden lub wi cej wska -
ników kardynalnych 
oceniono na U2

Perspektywy 
ochrony

Istniej ca ochrona obszarowa 
(rezerwat, park narodowy)
Mo liwo  ingerencji w uk ad 
hydrologiczny

Brak mo liwo ci 
ingerencji w uk ad 
hydrologiczny
Brak mo liwo ci za-
bezpieczenia przed 
eutofizacj

Istniej ce rowy odwad-
niaj ce, eutrofizacja 
siedliska, presja tury-
styczna,

Ocena ogólna Wszystkie parametry oceniono 
na FV 

Jeden lub wi cej pa-
rametrów oceniono 
na U1, brak ocen U2

Jeden lub wi cej para-
metrów oceniono na U2

Wska niki kardynalne
Gatunki charakterystyczne
Rodzime gatunki ekspansywne ro lin zielnych
Zwarcie szuwarów
Ekspansja krzewów i podrostu drzew
Stopie  uwodnienia

3. Przyk ad wype nionej karty obserwacji siedliska przyrodniczego na stanowisku

Karta obserwacji siedliska przyrodniczego na stanowisku

Stanowisko � informacje podstawowe

Kod siedliska 
przyrodniczego 7210 Torfowiska nakredowe

Nazwa stanowiska Rezerwat Bagno Serebryskie 2

Typ stanowiska Badawczy

Zbiorowiska ro linne Zespó  k oci wiechowatej Cladietum marisci
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Opis siedliska 
na stanowisku

Fragment otwartego torfowiska po o onego w bezodp ywowej niecce 
kredowej o pow. ok. 244 ha otoczonej niewielkimi (do 182,6 m n.p.m.) 
wzniesieniami. Do torfowiska przylegaj  ki, zaro la wierzbowe i na 
niewielkim obszarze pola uprawne. Ma e, wyludniaj ce si  przysió ki 
w bliskim s siedztwie niecki torfowej: Gotówka Niemiecka (w cz ci 
pó nocno-wschodniej) i Nowiny (w cz ci zachodniej). Torfowisko od-
dalone ok. 2 km na pó nocny zachód od miasta Che m i wyrobiska kredy 
przy cementowni �Che m�

Powierzchnia 
p atów siedliska

Powierzchnia szuwaru k oci wiechowatej Cladietum marisci w cz ci 
torfowiska, na którym zlokalizowano transekt wynosi ok. 160 ha (szaco-
wanie na podstawie zdj  lotniczych i bada  terenowych).
Powierzchnia stabilna od lat pi dziesi tych (dane porównawcze na pod-
stawie zdj  lotniczych z lat 1952, 1983 i 1998 oraz prowadzonych od 
1994 roku bada  monitoringowych). Stan szuwarów k oci wiechowatej na 
stanowisku pogorszy  si  w stosunku do lat osiemdziesi tych � 244 ha

Obszary chronione, na 
których znajduje si  
stanowisko 

Obszar Natura 2000 Torfowiska Che mskie,
Obszar Natura 2000 Che mskie Torfowiska W glanowe
Rezerwat przyrody Bagno Serebryskie
Che mski Park Krajobrazowy

Zarz dzaj cy terenem Parki Krajobrazowe Polesia

Wspó rz dne 
geograficzne N 51o09� ��; E 23o31� ��

Wymiary transektu 10x200 m

Wysoko  n.p.m. 177 m

Nazwa obszaru Torfowiska Che mskie

Raport roczny � informacje podstawowe

Rok 2007

Typ monitoringu Szczegó owy

Koordynator Alicja Buczek

Dodatkowi 
koordynatorzy

Zagro enia

1. Nasyp kolejowy przegradza nieck  torfowiskow  na dwie nierówne 
cz ci i uniemo liwia swobodny sp yw wody z wilgotniejszej cz ci 
wschodniej (z funkcjonuj cymi najprawdopodobniej ród ami wód 
naporowych) do wi kszej obszarowo cz ci zachodniej. W roku 
prowadzenia monitoringu szczegó owego uwidoczni a si  znacz co 
ró nica pomi dzy zbyt uwilgotnion  cz ci  przed nasypem (strona 
wschodnia rezerwatu) a cz ci  zachodni , gdzie wyznaczono transekt 
do monitoringu.

2. Celowe podpalenia dokonywane w miesi cach jesiennych, zimowych 
lub wczesnowiosennych prowadz  do ca kowitego zniszczenia cz ci 
p dów k oci wiechowatej Cladium mariscus ponad powierzchni  wody 
(lodu). Ostatnie podpalenie na stanowisku w 2005 roku. Od momen-
tu rozpocz cia obserwacji na tym terenie (1986 r.) odnotowano co 
najmniej 10 wypale  szuwarów k ociowych w tej cz ci torfowiska. 
W latach dziewi dziesi tych stwierdzono tutaj negatywny wp yw 
po arów na szuwar k ociowy. Po ary u atwia y wkraczanie gatunków 

kowych zw aszcza trz licy modrej Molinia caerulea przy niskim 
(poni ej poziomu torfu) stanie wody w miesi cach letnich. W roku 
bie cym nie zauwa ono znacz cej ekspansji ro lin kowych na tym 
terenie. Powierzchnia zajmowana przez trz lic  modr  by a procento-
wo mniejsza ni  w latach dziewi dziesi tych.

Torfowiska nakredowe
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Inne warto ci 
przyrodnicze

Miejsce l gów wodniczki Acrocephalus paludicola, kropiatki Porzana 
porzana, b otniaka kowego Circus pygargus

Monitoring jest
wymagany Tak

Uzasadnienie

Wykonywane zabiegi 
ochronne i ocena ich 
skuteczno ci

Propozycje 
wprowadzenia 
dzia a  ochronnych

Data kontroli 2.08.2007

Uwagi

Stan siedliska poprawi  si  od czasu obserwacji w latach dziewi dziesi -
tych. Zmniejszy a si  znacz co ekspansja trz licy modrej Molinia caeru-
lea. Obecno  w warstwie zielnej hydrofitów wiadczy o dobrym uwil-
gotnieniu siedliska prze wi ksz  cz  roku. Nie mniej jednak ywotno  
k oci wiechowatej Cladium mariscus w tej cz ci torfowiska jest najgorsza. 
Przejawia si  to znikom  liczb  p dów generatywnych, mniejszymi roz-
miarami p dów wegetatywnych oraz mniejszym zwarciem szuwaru

Stan ochrony siedliska przyrodniczego na stanowisku

Zdj cie fitosocjologiczne I

Wspó rz dne geograficzne rodka, 
wys. n.p.m.
Powierzchnia zdj cia, nachylenie, 
ekspozycja
Zwarcie warstw a, b, c, d
Wysoko  warstw a, b, c, d
Jednostka fitosocjologiczna

Wspó rz dne geograficzne: N 51o09� ��; E 23o31� ��, 177 m
Powierzchnia zdj. 100 m2, zwarcie warstw: c � 50%, d � 20%
Jednostka fitosocjologiczna: Cladietum marisci
Gatunki: warstwa c: Carex elata +, Carex buxbaumii +, 
Cirsium palustre +, Cladium mariscus 3, Equisetum palustre 
+, Eupatorium cannabinum +, Frangula alnus +, Galium uligi-
nosum +, Lathyrus palustris +, Lysimachia vulgaris +, Lythrum 
salicaria +, Menyanthes trifoliata +, Mentha sp. +, Molinia 
caerulea 1, Peucedanum palustre +, Phragmites australis 1; 
warstwa d: Caliergonella cuspidata 2, Campylim stellatum 1, 
Fissidens adianthoides +, Preissia quadrula +, Scorpiddium 
scorpioides +

Poziom wody
0,07 m powy ej poziomu torf. (12.05.2007)
0,1 m poni ej poziomu torf. (02.08.2007)

Podobnie wype niamy dwie rubryki dla pozosta ych zdj  
fitosocjologicznych na transekcie

TRANSEKT 

Parametry/wska niki Opis wska nika Warto  parame-
tru/wska nika

Ocena 
parametru/ 
wska nika

Powierzchnia siedliska XX

Specyficzna struktura i funkcje U1

Udzia  procentowy 
siedliska 
na transekcie

Procent powierzchni zaj tej przez 
siedlisko na transekcie (z dok adno ci  
do 10%)

100% FV

Gatunki 
charakterystyczne

Lista gatunków charakterystycznych 
(polska i aci ska nazwa); poda  udzia  
procentowy powierzchni zaj tej przez 
ka dy gatunek na transekcie (z dok ad-
no ci  do 10%)

Cladium mariscus
50% FV
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Gatunki 
dominuj ce

Lista gatunków dominuj cych na tran-
sekcie (polska i aci ska nazwa); poda  
udzia  procentowy powierzchni zaj tej 
przez ka dy gatunek na transekcie (z do-
k adno ci  do 10%); nale y wymieni  
tylko gatunki o pokryciu 10%

Cladium mariscus
50% FV

Obce gatunki 
inwazyjne

Lista inwazyjnych gatunków obcych 
geograficznie (polska i aci ska nazwa); 
poda  udzia  procentowy powierzchni 
zaj tej przez ka dy gatunek na transek-
cie (z dok adno ci  do 10%)

Nie stwierdzono FV

Rodzime 
gatunki 
ekspansywne 
ro lin zielnych

Lista gatunków (polska i aci ska 
nazwa); poda  udzia  procentowy 
powierzchni zaj tej przez ka dy gatunek 
na transekcie (z dok adno ci  do 10%)

trz lica modra
Molinia caerulea
5%

Obecno  innych 
gatunków ko-
wych: sadziec 
konopiasty Eupato-
rium cannabinum, 
wi zówka b otna 
Filipendula ulmaria

FV

Gatunki 
synantropijne

Lista gatunków (polska i aci ska 
nazwa); poda  udzia  procentowy 
powierzchni zaj tej przez ka dy gatunek 
na transekcie (z dok adno ci  do 10%)

Nie stwierdzono FV

Zwarcie szuwarów 

Procent pokrycia transektu przez szuwa-
ry k ociowe (w dziesi tkach procentów)
FV � od 70 do 100% (dla Cladium),
40% i wi cej dla pozosta ych
U1 � od 50% do 70% (dla Cladium)
od 30% do 40% dla pozosta ych
U2 � poni ej 50% (dla Cladium)
poni ej 30% dla pozosta ych

50% FV

Ekspansja 
rzewów 
i podrostu drzew

Lista gatunków (polska i aci ska 
nazwa); poda  udzia  procentowy 
powierzchni zaj tej przez wszystkie 
ekspansywne gatunki krzewów i drzew 
na transekcie (z dok adno ci  do 10%)

Pojedynczo kruszy-
na Frangula alnus 
w warstwie zielnej

FV

Stopie  
uwodnienia

Okre li  g boko  zalegania wody 
w okresie letnim (bez u ycia sprz tu 
specjalistycznego) w 5 punktach co 
50 m wzd u  transektu (3 w miejscach 
wykonania zdj  fitosocjologicznych, 2 
pomi dzy zdj ciami).
FV � 0�20 cm (dla Cladietum marisci)
0�10 cm dla pozosta ych
U1 � (�10) � (�1) cm lub powy ej 20 cm 
(dla Cladietum marisci)
(�20) � (�1) lub powy ej 10 cm dla 
pozosta ych
U2 � poni ej (�10) cm (dla Cladietum 
marisci)
poni ej (�20) cm dla pozosta ych
Uwaga: dotyczy poziomu wody w okre-
sie letnim

Niew a ciwe przez 
cz  sezonu wege-
tacyjnego
10 cm poni ej 
poziomu torfu na 
pocz tku sierpnia 

U1

Torfowiska nakredowe
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Zanieczyszczenie 
pestycydami

Skala zanieczyszcze  (procent zmienio-
nej powierzchni) i rodzaj spowodowa-
nych zmian.

Nie stwierdzono FV

Mechaniczne 
zniszczenie

Rodzaj zniszcze  i procent zniszczonej 
powierzchni

Niewielkie natural-
nego pochodzenia 
( cie ka zwierz t 
kopytnych) nie 
wi cej ni  5%

FV

Perspektywy ochrony

Ochrona 
rezerwatowa, brak 
mo liwo ci pod-
niesienia poziomu 
wody 

U1

Ocena ogólna
Nale y równie  poda  udzia  procentowy powierzchni siedli-
ska o ró nym stanie zachowania na ca ym stanowisku (w sto-
sunku do ca kowitej powierzchni siedliska na stanowisku)

FV �

U1U1 100%

U2 �

Dzia alno  cz owieka

Kod Nazwa 
dzia alno ci Intensywno Wp yw Opis

110 Stosowanie 
pestycydów C 0

Herbicydy stosowane s  do odchwaszcza-
nia torowiska kolejowego biegn cego po 
nasypie przecinaj cego rezerwat

180 Wypalanie A �
rednio raz na dwa lata szuwar k ociowy 

jest podpalany. Ostatnie podpalenie mia o 
miejsce w 2005 r.

390 Inna dzia alno  górni-
cza lub wydobywcza C �

Wyrobisko kredy przy cementowni Che m. 
Cz  torfowiska le y w obr bie leja 
depresyjnego zwi zanego z wyrobiskiem 
kredy przy cementowni w Che mie

501 cie ki, szlaki piesze, 
szlaki rowerowe C �

Ma o intensywny ruch po cie ce biegn -
cej po nasypie kolejowym przecinaj cym 
rezerwat

622 Turystyka piesza C 0 Turystyka piesza wzd u  cie ki dydak-
tycznej wytyczonej na nasypie kolejowym

503 Drogi kolejowe C 0 Pojedyncze tory na nasypie kolejowym 

511 Linie elektryczne C 0 Linia elektryczna biegnie po torfowisku 
równolegle do nasypu kolejowego

702 Zanieczyszczenie 
powietrza C 0

Zanieczyszczenia py owe i gazowe z po-
bliskiej cementowni, znacznie ograniczo-
ne po za o eniu urz dze  odpylaj cych 
w latach dziewi dziesi tych

890

Inne spowodowane 
przez cz owieka 
zmiany stosunków 
wodnych

B �
Nasyp kolejowy przegradza torfowisko 
i utrudnia odp yw wody z bardziej wilgot-
nej cz ci wschodniej do zachodniej

976
Szkody wyrz dzane 
przez zwierzyn  
own

C 0 cie ki wydeptywane w szuwarach k ocio-
wych przez sarny i dziki 
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4. Siedliska o podobnej charakterystyce ekologicznej

Zbli on  do torfowisk nakredowych charakterystyk  ekologiczn  posiadaj  jedynie torfo-
wiska zasadowe. Zw aszcza szuwar turzycy Buxbauma Caricetum buxbaumii (siedlisko 
7210) ma podobne wymagania do szuwaru turzycy Davalla Caricetum davallianae (sie-
dlisko 7230), a w niektórych miejscach w Polsce obydwa siedliska wyst puj  obok siebie 
w mozaice.

5. Ochrona siedliska przyrodniczego

Najcenniejsze i najwi ksze powierzchnie torfowisk nakredowych podlegaj  prawnej 
ochronie obszarowej (rezerwaty, parki narodowe). Decyduj cym czynnikiem, od którego 
zale y ich w a ciwe funkcjonowanie jest odpowiednie uwilgotnienie (uwodnienie). Za-
bezpiecza ono siedlisko po rednio przed eutrofizacj  (murszenie torfu), ekspansj  gatun-
ków niepo danych, zmian  struktury gatunkowej i przestrzennej fitocenoz. Dlatego sama 
ochrona bierna cz sto jest niewystarczaj ca. Na obszarach prawnie chronionych regulacja 
poziomu wody do pewnego stopnia jest mo liwa na przyk ad poprzez zamykanie zastawek 
w rowach melioracyjnych. Inn  form  ochrony czynnej jest okresowe koszenie szuwarów 
porastaj cych torfowiska nakredowe. Koszenie powinno by  prowadzone nie cz ciej jak 
raz na 4�5 lat z zachowaniem wszelkich regu  dotycz cych terminów (listopad�marzec, 
podczas mrozów czyli w okresie zlodzenia siedliska) i u ycia sprz tu mechanicznego 
(lekki sprz t nie powoduj cy ugniatania pod o a). W przypadku torfowisk przyjeziornych 
wskazane jest ponadto przeciwdzia anie eutrofizacji wód poprzez kontrol  sposobu gospo-
darowania w agrocenozach na terenie zlewni.
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ródliska wapienne ze zbiorowiskami
 Cratoneurion commutati

I. INFORMACJA O SIEDLISKU PRZYRODNICZYM

1. Identyfikatory fitosocjologiczne
Dotychczasowe badania fitosocjologiczne pozwalaj  na zaliczenie do identyfikatorów fitoso-
cjologicznych nast puj cych syntaksonów ze zwi zku Cratoneurion commutati (Matuszkiewicz 
2008; Wo ejko 2000, Wo ejko 2004):

� Cratoneuretum falcati (= Arabido-Cratoneuretum falcati),
� Cratoneuro-Saxifragetum azoidis,
� Cratoneuro filicini-Lemnetum trisulcae,
� zbiorowisko Pellia endiviaefolia,
� zbiorowisko Cratoneuron commutatum.

Pierwszy z zespo ów wyst puje w wy szych pi trach Tatr wapiennych, a w zubo a ej posta-
ci tak e w Gorcach. ródliskowiec zmienny Palustriella commutata rosn cy w p yn cej wodzie, 
mo e by  inkrustowany w glanem wapnia. Drugi z zespo ów wyst puje w wapiennej i dolo-
mitowej cz ci Tatr. Pozosta e jednostki zosta y opisane z kompleksów ródliskowych Polski 
pó nocno-zachodniej.

Wo ejko (2004) zalicza tak e do syntaksonów wska nikowych siedliska zbiorowisko Preissia 
quadrata � niezale ne zbiorowisko mszaków z klasy Fontinaletea antipyreticae (Hübschmann 
1986).

Fot. 1. ródliska wapienne (© J. B. Parusel)
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Eksperci lokalni, którzy wykonywali w roku 2007 monitoring szczegó owy omawianego sie-
dliska, wyró nili ponadto na badanych stanowiskach nast puj ce syntaksony (Parusel 2007, 
2008):

� Cratoneuro filicinae-Cardaminetum (Dolina Górnej eby, jednak brak tam martwicy wapien-
nej i procesu jej wytr cania si ),

� Pellieto-Conocephaletum (Dolina Pliszki, brak tam martwicy wapiennej i procesu jej wytr -
cania si ),

� kad ubowe, s abo wykszta cone synuzjalne zbiorowiska mszaków ródliskowych w olsie ród-
liskowym (Niebieskie ród a, brak tam martwicy wapiennej i procesu jej wytr cania si ),

� zbiorowisko ze zwi zku Cratoneurion commutati (Cieszy skie ród a Tufowe).

Jednostki te nie zosta y uj te w opracowaniu Matuszkiewicza (2008). Nale y podkre li , 
e ródliska wapienne (w tym i ródliska petryfikuj ce) w Polsce s  s abo zbadane pod wzgl -

dem fitosocjologicznym (zw aszcza briofitosocjologicznym), a zbiorowiska zakwalifikowane do 
zwi zku Cratoneurion commutati wymagaj  krytycznej rewizji. Rozstrzygni cia wymaga, na 
ile obecno  trawertynów przes dza o przynale no ci badanych p atów do siedliska. Istniej  
obszary, na których wykazano siedlisko, a obecnie nie stwierdza si  tam obecno ci trawertynów 
oraz procesu petryfikacji róde  i depozycji martwicy wapiennej.

2. Definicja siedliska przyrodniczego

Przyjmuj c za podstaw  opis siedliska zawarty w podr czniku interpretacji siedlisk Unii 
Europejskiej, definicja polska tego siedliska jest nast puj ca: ród a wyp ywu zimnych, 
twardych wód podziemnych z aktywnym procesem wytr cania si  w glanu wapnia w for-
mie trawertynów lub innych rodzajów martwicy wapiennej, którym towarzyszy ro linno  
(zdominowana przez mszaki) ze zwi zku Cratoneurion commutati. Zgodnie z tak przyj t  
definicj , do tego typu siedliska nie powinny by  w czane ród a, w których:

martwica wapienna jest wy cznie osadem kopalnym,
ro linom ze zwi zku Cratoneurion commutati nie towarzyszy proces biodepozycji 
zwi zków wapnia (ro liny te wykorzystuj  kopaln  martwic  jako wtórne pod o e 
i wska nikiem zwi kszonej zawarto ci w glanu wapnia w wodach podziemnych, który 
nie ulega jednak e obecnie aktywnemu wytr caniu na powierzchni ziemi),
w otoczeniu których brak gatunków ro lin ze zwi zku Cratoneurion commutati.

Bior c jednak pod uwag  specyficzne uwarunkowania hydrogeologiczne procesu wy-
tr cania si  martwicy wapiennej oraz dotychczasowe rozpoznanie jego zró nicowania 
w Polsce, do siedliska tego zaliczamy ród a:

z czynnym procesem wytr cania si  martwicy wapiennej oraz obecno ci  trawertynów 
lub innych rodzajów martwicy wapiennej i wska nikowych gatunków ro lin,
z czynnym procesem wytr cania si  martwicy wapiennej oraz obecno ci  trawertynów 
lub innych rodzajów martwicy wapiennej,
z obecno ci  trawertynów lub innych rodzajów martwicy wapiennej i wska nikowych 
gatunków ro lin.

Zró nicowanie to pozwala na wydzielenie nast puj cych podtypów omawianego sied-
liska:

ródliska wapienne ze zbiorowiskami Cratoneurion commutati
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a) podtyp typowy (kod 7220-1),
b) podtyp ubogi z zachodz cym procesem depozycji w glanu wapnia (kod 7220-2),
c) podtyp ubogi z kopaln  martwic  wapienn  (kod 7220-3).

Z kolei zró nicowanie florystyczne pozwala na wyró nienie nast puj cych wariantów 
wy ej wymienionych podtypów:
a) wariant górski i podgórski (do kodu podtypu dopisujemy/g),
b) wariant wy ynny (do kodu podtypu dopisujemy/w),
c) wariant nizinny (do kodu podtypu dopisujemy/n).

3. Warunki ekologiczne

Wyst powanie i rozwój siedliska uwarunkowane s  specyficzn  kombinacj  czynników 
geologicznych (obecno  ska  w glanowych), hydrogeologicznych (zasoby wód podziem-
nych, typy i kierunek oraz wydajno  i pr dko  ich wyp ywu), hydrochemicznych (typ 
hydrochemiczny wód podziemnych, du a zawarto  CO2 i CaCO3) i geomorfologicznych 
(po o enie róde  i pr dko  przep ywu) (Pentecost 2005). ród em wapnia na po udniu 
Polski s  ró nego wieku ska y w glanowe, natomiast na pó nocy s  to m odoglacjalne 
utwory polodowcowe (g ównie w obr bie moren czo owych i kemów) zawieraj ce wi k-
sz  ilo  fragmentów ska  wapiennych (Wo ejko 2004). Wytr canie si  martwicy wapiennej 
w miejscach wyp ywu wód podziemnych zachodzi w Europie na obszarach o redniej 
rocznej temperaturze powietrza powy ej 5oC (Pentecost 1995) i spowodowane jest pro-
cesami fizyko-chemicznymi oraz biochemicznymi (Szulc 1983, Pazdur i in. 2002, Herry 
2007). Wody wyp ywaj ce ze róde  cechuj  si  odczynem od s abo alkalicznego do alka-
licznego oraz redni  i wysok  mineralizacj , a tak e niewielk  zmienno ci  w a ciwo ci 
chemicznych i temperatury w ci gu roku (Wo ejko 2004).

Siedlisko wykszta ca si  w obr bie ró nego typu róde  (warstwowych, szczelinowych, 
uskokowych, krasowych) i obejmuje swoimi granicami zarówno stref  ródliskow  (krenal, 
sk adaj cy si  ze strefy wyp ywu wód podziemnych � eukrenalu oraz ze strefy odp ywu 
� hypokrenalu), jak i górny odcinek strefy strumienia (epirhitral) (Allan 1998; Bajkiewicz-
Grabowska, Mikulski 2006). Wyst powa  tu mog  wi c rodowiska ródliskowe, bagniste 
i strumieniowe (Carthew i in. 2003). Do istnienia i rozwoju siedliska niezb dne s  w a ciwe 
warunki hydrologiczne. Uwodnienie jest w a ciwe, je li wody podziemne wyp ywaj  z nie-
wielk , lecz sta  pr dko ci . Do wytr cania si  zwi zków wapnia wystarczy, aby woda 
przes cza a si  przez pokryw  ro linn  lub spi trza a w korycie na wysoko  kilku centy-
metrów. Silny wyp yw, szybki przep yw i wysoki poziom wody w korycie cieku niszcz  
struktury martwicy wapiennej i wp ywaj  hamuj co na proces jej depozycji. Wytr canie 
si  osadów wapiennych w postaci trawertynów lub innych rodzajów martwic wapiennych, 
obserwowane jest w niewielkiej odleg o ci od ród a w postaci inkrustacji ro lin (g ównie 
zarodnikowych) oraz ró nego rodzaju struktur nadbudowywanych z martwicy wapiennej 
na dnie i brzegach cieku (tarasy, wodospady, zapory, progi i inne przegrody) na pod o u 
nieorganicznym i organicznym (martwe cz ci ro lin).

Petryfikuj ce ród a w Polsce s  siedliskiem drobnopowierzchniowym (od kilku do 
kilkuset metrów kwadratowych), a wytr caj ce si  martwice wapienne maj  niewielkie, 
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w porównaniu do innych obszarów Europy (Pentecost 1995; Ford, Pedley 1996), wymiary 
(maksymalna wysoko  progów trawertynowych to 70 cm). Siedlisko to porastaj  g ów-
nie zbiorowiska ro lin zarodnikowych oraz ro lin naczyniowych ze zwi zku Cratoneurion 
commutati i klasy Montio-Cardaminetea, obecne s  równie  zbiorowiska mszaków z kla-
sy Fontinaletea antipyreticae oraz zbiorowiska kad ubowe i jednogatunkowe synuzje. Ten 
ekohydrologiczny kompleks przestrzenny tworzy punktowy (koncentryczny) lub liniowy 
uk ad mozaikowy w obr bie lasów lub zbiorowisk niele nych.

Proces petryfikacji róde  zachodzi aktywnie na po udniu Polski, natomiast w cz ci 
pó nocnej wyst puje on sporadycznie i na ma ych powierzchniach. Liczne s  tam jednak 
lady dawnej aktywno ci (trawertyny kopalne), której produkty podlegaj  erozji i stanowi  

wtórne pod o e dla ro linno ci kalcyfilnej. Subfosylne i fosylne stanowiska martwicy wa-
piennej znane s  tak e z Jury Krakowsko-Cz stochowskiej, Kielecczyzny i Lubelszczyzny 
(Wo ejko 2004). Zanik procesu wytr cania si  martwic wapiennych zaznacza si  w Europie 
ju  od pó nego holocenu (oko o 2500 BP), zarówno wskutek naturalnych zmian klimatycz-
nych, jak i wywo anych antropopresj  (Goudie, Vlies, Pentecost 1993).

Brak szczegó owych danych o glebach tego siedliska. Uwzgl dniaj c pod o e skalne 
oraz typ gospodarki wodnej, mo emy wydzieli  w jego obr bie nast puj ce typy gleb: 
torfowe, mu owe, murszowe, gruntowo-glejowe, a w miejscach przesuszonych nawet pa-
rar dziny inicjalne. 

Zasi g pionowy siedliska zawiera si  w przedziale od kilkunastu metrów w dolinach 
upawy i eby do 1210 m n.p.m. w Tatrach (Smieja, Smieja-Król 2007).

Siedlisko, ze wzgl du na du e rozproszenie i bardzo niewielkie wymiary oraz szczegól-
ne uwarunkowania hydrogeologiczne i geomorfologiczne jego powstawania i rozwoju, jest 
bardzo wra liwe i podatne na zmiany � tak naturalne, jak i antropogeniczne. Do najwi k-
szych zagro e  nale : zmiany re imu hydrologicznego wód podziemnych i powierzch-
niowych, odwodnienie, erozja wsteczna i zboczowa, erozja chemiczna i eutrofizacja wód. 
Siedlisko jest równie  ma o odporne na zniszczenia mechaniczne.

4. Typowe gatunki ro lin

Siedlisko w Polsce charakteryzuj  nast puj ce gatunki mszaków: beznerw t usty Aneura 
pinguis, ródliskowiec zmienny Cratoneuron commutatum (= Palustriella commutata), 
ebrowiec paprociowy Cratoneuron filicinum, pleszanka k dzierzawa Pellia endiviaefolia, 

bagnik wapienny Philonotis calcarea oraz ro liny naczyniowe, takie jak: g siówka stokro-
tkolistna Arabis soyeri subsp. subcoriacea, s onecznica w skolistna Heliosperma quadri-
dentatum, skalnica nakrapiana Saxifraga aizoides.

Wyniki monitoringu szczegó owego wskazuj , e do gatunków najcz ciej notowa-
nych na tym siedlisku nale  (Parusel 2007, 25 zdj  fitosocjologicznych):
� Cratoneurion commutati: Cratoneuron filicinum (stopie  sta o ci III),
� Cardamino-Montion: Chrysosplenium alternifolium (III),
� Montio-Cardaminetea: Cardamine amara subsp. amara (III),
� Querco-Fagetea: Carex remota (III),
� Artemisietea vulgaris: Urtica dioica (V),
� inne: Brachythecium rivulare (III), Mentha aquatica (III).

ródliska wapienne ze zbiorowiskami Cratoneurion commutati
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5. Rozmieszczenie w Polsce

Siedlisko petryfikuj cych róde  zosta o stwierdzone zarówno w regionie biogeograficznym 
kontynentalnym, jak i alpejskim (Wo ejko 2004). Wyst puje w rozproszeniu na obszarach 
górskich, podgórskich i wy ynnych Polski po udniowej oraz sporadycznie w rodkowej 
Polsce i w cz ci pó nocnej kraju (Pobrze a Po udniowoba tyckie, Pojezierza Pomorskie, 
Polska Pó nocno-Wschodnia, Pojezierza Wielkopolskie, Niziny rodkowe i Wschodnie).

Zdaniem Parusela (2006) zasi g siedliska w regionie kontynentalnym obejmuje szacun-
kowo oko o 17 800 km2, lecz powierzchnia zajmowana przez to siedlisko wynosi oko o 
0,5 km2. Zasi g siedliska w regionie alpejskim obejmuje szacunkowo oko o 1000 km2, lecz 
powierzchnia zajmowana przez to siedlisko wynosi oko o 0,05 km2. Jednak rzeczywista 
powierzchnia siedliska w obu regionach nie jest znana, nie jest tak e znany trend zmian 
powierzchni zasi gu i powierzchni zajmowanej przez siedlisko.

Siedlisko zosta o wykazane dotychczas z 31 obszarów Natura 2000, w tym w 17 jego 
udzia  by  znacz cy. Bior c jednak pod uwag  trudno ci i rozbie no ci w interpretacji tego 
siedliska, jego wyst powanie i udzia  w tych obszarach wymaga weryfikacji.

Ryc. 1. Zasi g siedliska z wyró nieniem stanowisk monitorowanych w latach 2006�2008
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II. METODYKA

1. Metodyka bada  monitoringowych

W zwi zku z tym, e utwory martwicy wapiennej s  strukturami ma o odpornymi na znisz-
czenia mechaniczne, w czasie prac terenowych na stanowisku nale y si  porusza  bardzo 
ostro nie, a sta e punkty i powierzchnie, zlokalizowane w obr bie martwicy wapiennej, 
powinny by  wyposa one w k adki lub podesty (okresowe lub sta e). Oznakowanie i utrwa-
lenie sta ych punktów i powierzchni powinno by  dyskretne, nieniszcz ce i niezanieczysz-
czaj ce rodowiska przyrodniczego oraz trwa e i stabilne. Badane punkty i powierzchnie 
powinny by  udokumentowane zdj ciami fotograficznymi, tak aby ich lokalizacja i opis 
zapewnia y powtarzalno  uj  z tego samego miejsca i kierunku.

Monitoring siedliska prowadzony zgodnie z zaproponowan  metodyk  nie zast -
puje i nie wyklucza prowadzenia innych bada  naukowych, zw aszcza podstawowych 
i szczegó owych bada  geologicznych, hydrogeologicznych, geomorfologicznych i fito-
socjologicznych wyja niaj cych genez , struktur  i funkcjonowanie oraz przedstawiaj -
cych zagro enia tego siedliska w Polsce. Prowadzony jednak systematycznie na sta ych 
powierzchniach, dostarcza podstawowych informacji o stanie ochrony siedliska, które s  
przydatne dla okre lenia potrzeby podejmowania dzia a  ochronnych.

Wybór powierzchni monitoringowych
Granic  p atów siedliska wyznacza strefa ródliskowa (krenal), w sk ad której wchodz  
ród o w a ciwe (eukrenal), i strefa odp ywu ród a (hypokrenal) oraz odcinek koryta cieku 

wodnego (epirhitral), w którym nast puje wytr canie si  martwicy wapiennej lub s  obecne 
gatunki, lub zbiorowiska wska nikowe. Siedlisko obejmuje równie  powierzchniowe lub 
liniowe wyp ywy wód podziemnych w postaci podmok o ci, wycieków, wysi ków i wy-
kapów, je li nast puje w nich wytr canie si  martwicy wapiennej. Do siedliska zaliczamy 
ródliska wapienne nawet ze ladowym wytr caniem si  martwicy wapiennej lub obecno-
ci  gatunków lub zbiorowisk wska nikowych.

Powierzchnia zdj cia uzale niona jest od rodzaju badanej ro linno ci: w przypadku 
zbiorowisk mszaków jest ona niewielka (kilkaset cm2), a wi ksza (od 1 do 25 m2) w p atach 
z ro linami naczyniowymi.

Sposób wykonania bada
Monitoring prowadzony jest na ca ym obszarze biodepozycji i wyst powania martwicy 
wapiennej oraz ro linno ci wska nikowej na danym stanowisku metod :

punktow  (dla p atów siedliska, którego najd u szy bok jest mniejszy ni  5 m; monito-
ring obejmuje ca e stanowisko),
minitransektu (dla p atów siedliska, którego najd u szy bok jest wi kszy ni  5 m; moni-
toring obejmuje cz  stanowiska � na transekcie o szeroko ci 2 m, przebiegaj cym na 
ca ej d ugo ci stanowiska; kszta t transektu � liniowy, nieregularny, jego osi  jest rodek 
koryta cieku; rozmieszczenie punktów badawczych � regularne),
kartowania fitosocjologicznego.

ródliska wapienne ze zbiorowiskami Cratoneurion commutati
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Termin i cz stotliwo  bada
Badania stanu zachowania siedliska powinny by  powtarzane co:
- 6 lat w przypadku niewielkiej dynamiki zmian struktury i warunków ekologicznych 

siedliska na stanowisku,
- 3 lata w przypadku dynamicznych zmian struktury i warunków ekologicznych siedliska 

na stanowisku,
- 1 rok w przypadku prowadzenia czynnej ochrony siedliska, a  do uzyskania oczekiwa-

nego efektu ekologicznego,
- ka dorazowo w okresie d u ej trwaj cych ekstremalnych stanów uwodnienia (ni ówki, 

gwa towne opady) i temperatury powietrza.
Zdj cia fitosocjologiczne w danym roku powinny by  wykonane wiosn  i w pe ni se-

zonu wegetacyjnego.

Sprz t do bada
Podstawowe badania fitosocjologiczne nie wymagaj  specjalistycznego sprz tu. Koniecz-
ny jest notatnik (formularz do wype nienia), GPS, ta ma miernicza, aparat fotograficzny. 
Proces wyst powania biodepozycji w glanu wapnia okre lamy metod  mikroskopow , bu-
rzenia kwasem solnym lub konduktometryczn , a w przypadku wdro enia szczegó owych 
bada  hydrologicznych � stosuj c specjalistyczn  aparatur .

2. Ocena parametrów stanu siedliska przyrodniczego 

oraz wska ników specyficznej struktury i funkcji

Tab. 1. Opis wska ników specyficznej struktury i funkcji siedliska przyrodniczego oraz parametru �perspektywy 
ochrony� siedliska przyrodniczego 7220 � ródliska wapienne ze zbiorowiskami Cratoneurion commutati

Parametr/
Wska nik Opis

Specyficzna struktura i funkcje

Gatunki 
charakterystyczne 

Do gatunków charakterystycznych (reprezentatywnych) nale  taksony ze 
zwi zku Cratoneurion commutati (Matuszkiewicz 2001), buduj ce syntaksony 
b d ce identyfikatorami fitosocjologicznymi siedliska (Wo ejko 2004) oraz 
gatunki z klasy Montio-Cardaminetea.
Cratoneurion commutati: ródliskowiec zmienny Cratoneuron commutatum, 
ebrowiec paprociowy Cratoneuron filicinum, bagnik wapienny Philonotis 

calcarea, g siówka stokrotkolistna Arabis soyeri subsp. subcoriacea, s onecz-
nica w skolistna Heliosperma quadridentatum, skalnica nakrapiana Saxifraga 
azoides, niebielistka trwa a Swertia perennis subsp. alpestris, warzucha polska 
Cochlearia polonica, porostniczka czterodzielna Preissia quadrata, pleszanka 
k dzierzawa Pellia endiviaefolia;
Montio-Cardaminetea: rze ucha gorzka Cardamine amara subsp. amara, 
ródliskowiec tujowaty Cratoneuron decipiens, wierzbownica mokrzycowa 

Epilobium alsinifolium. 

Gatunki 
dominuj ce

Na stanowisku notujemy gatunki dominuj ce ilo ciowo w poszczególnych 
warstwach ro linno ci oraz szacujemy ich udzia  powierzchniowy. Dane mog  
pochodzi  ze spisów florystycznych lub zdj  fitosocjologicznych. 
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Rodzime 
gatunki 
ekspansywne 
ro lin zielnych

Ekspansywne gatunki ro lin zielnych mog  stanowi  zagro enie dla kszta to-
wania si  w a ciwiej struktury gatunkowej siedliska. Nadmierne zacienienie 
wp ywa hamuj co na proces wytr cania si  wapnia w zwi zku z obni eniem 
temperatury wody. Nadmierny rozwój ro lin zielnych stanowi konkurencj  dla 
mszaków, b d cych istotnym sk adnikiem tego siedliska (samo zacienienie nie 
wydaje si  zagro eniem, lecz mechaniczne wypieranie mszaków przez s abo 
rozk adaj ce si  cz ci ro lin). Do gatunków ekspansywnych nale  heliofilne 
ro liny miejsc wilgotnych. Odnotowa  nale y tak e obecno  ekspansywnych 
ro lin drzewiastych (np. bez czarny Sambucus nigra). 

Obce 
gatunki 
inwazyjne

Na stanowisku notujemy obce gatunki inwazyjne oraz szacujemy ich udzia  
powierzchniowy. Dane mog  pochodzi  ze spisów florystycznych lub zdj  
fitosocjologicznych. Do obcych gatunków inwazyjnych wyst puj cych na 
siedlisku nale y przyk adowo niecierpek drobnokwiatowy Impatiens parviflora. 

Gatunki 
wskazuj ce 
na eutrofizacj  
siedliska

Siedlisko jest zasobne w sk adniki pokarmowe, zw aszcza na stanowiskach 
z czynnym procesem wytr cania si  zwi zków wapnia i po o onych na 
pod o u ska  wapiennych. Gatunkami wiadcz cymi o procesie eutrofizacji s  
ro liny nitrofilne i zio oro lowe. Na stanowisku notujemy gatunki wskazuj ce 
na eutrofizacj  siedliska oraz szacujemy ich udzia  powierzchniowy. Dane 
mog  pochodzi  ze spisów florystycznych lub zdj  fitosocjologicznych. 

Obecno  
i pokrycie 
w trobowców

W trobowce, obok mchów, nale  do wa nych sk adników ro linno ci wyst -
puj cej na omawianym siedlisku. Na stanowisku notujemy gatunki w trobow-
ców oraz szacujemy ich udzia  powierzchniowy. Dane mog  pochodzi  ze 
spisów florystycznych lub zdj  fitosocjologicznych. 

Proces 
wytr cania si  
martwicy 
wapiennej

Czynny proces wytr cania si  martwicy wapiennej jest najwa niejszym ele-
mentem diagnostycznym siedliska, umo liwiaj cym zaliczenie danego ród a 
do róde  petryfikuj cych. Na stanowisku okre lamy wyst powanie procesu 
wytr cania si  martwicy wapiennej oraz jego nat enie: martwica wapien-
na: wytr ca si  (intensywnie), wytr ca si  ladowo, nie wytr ca si . W opisie 
mo na poda  rodzaj pod o a (nieorganicznego lub organicznego), na którym 
nast puje wytr canie si  martwicy wapiennej. 

Wyst powanie 
martwicy 
wapiennej

Obecno  ró nego rodzaju martwic wapiennych jest najwa niejszym elementem 
diagnostycznym siedliska, umo liwiaj cym jego odró nienie od innych siedlisk 
wykszta caj cych si  w miejscach wyp ywu lub wysi ku wód podziemnych.
Na stanowisku okre lamy typ genetyczny i geomorfologiczny utworów martwi-
cy wapiennej oraz jej wyst powanie na powierzchni: liczne, nieliczne, brak. 
W uwagach odnotowujemy, czy na danym stanowisku stwierdzono wyst po-
wanie kopalnej martwicy wapiennej (fosylnej lub subfosylnej). 

Stan uwodnienia 

W a ciwe warunki hydrologiczne s  niezb dne do istnienia i rozwoju siedliska. 
Uwodnienie jest w a ciwe, je li wody podziemne wyp ywaj  z niewielk , lecz 
sta  pr dko ci . Do wytr cania si  zwi zków wapnia wystarczy, aby woda 
przes cza a si  przez pokryw  ro linn  lub spi trza a w korycie na wysoko  
kilku centymetrów. Silny wyp yw i wysoki poziom wody w korycie cieku nisz-
cz  struktury martwicy wapiennej i wp ywaj  hamuj co na proces jej depozy-
cji. Na stanowisku dokonujemy pomiaru g boko ci wody oraz okre lamy stan 
uwodnienia: w a ciwy, s aby, niew a ciwy. 

Erozja wsteczna

Delikatne i nietrwa e struktury martwicy wapiennej podatne s  na niszcz ce 
dzia ania erozji wodnej. Na stanowisku notujemy przypadki erozji wstecznej, 
powoduj cej zanik aktywno ci róde , okre lamy ich udzia  w powierzchni 
siedliska i dokonujemy oceny: erozji brak, erozja ma a, erozja du a. W opisie 
zamieszczamy informacj  o przypuszczalnych przyczynach erozji.

Erozja zboczowa

Na stanowisku notujemy przypadki erozji zboczowej (osuwiska, podci cia 
erozyjne stoków) powoduj cej niszczenie siedliska, okre lamy ich udzia  w po-
wierzchni siedliska i dokonujemy oceny: erozji brak, erozja ma a, erozja du a. 
W opisie zamieszczamy informacj  o przypuszczalnych przyczynach erozji.

ródliska wapienne ze zbiorowiskami Cratoneurion commutati
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Erozja denna 
koryta cieków

Na stanowisku notujemy przypadki erozji dennej koryta cieków, przyczynia-
j cej si  do podcinania erozyjnego stoków i erozji wstecznej, okre lamy ich 
udzia  w powierzchni siedliska i dokonujemy oceny: erozji brak, erozja ma a, 
erozja du a. W opisie zamieszczamy informacj  o przypuszczalnych przyczy-
nach erozji.

Erozja chemiczna

Na stanowisku notujemy przypadki erozji chemicznej, zak ócaj cej proces 
wytr cania si  martwicy wapiennej oraz przyczyniaj cej si  do eutrofizacji 
siedliska, okre lamy ich udzia  w powierzchni siedliska i dokonujemy oceny: 
erozji brak, erozja ma a, erozja du a. W opisie zamieszczamy informacj  
o przypuszczalnych przyczynach erozji (np. stosowanie pestycydów, zanie-
czyszczenia chemiczne).

Perspektywy 
ochrony

Ocena tego parametru powinna by  sformu owana w oparciu o analiz : stanu 
zachowania siedliska i czynników oddzia ywuj cych obecnie i w przysz o ci 
na siedlisko, aktualnego u ytkowania siedliska i mo liwo ci utrzymania go 
we w a ciwym stanie oraz istniej cych i mo liwych do wdro enia programów 
czynnej ochrony siedliska.

Tab. 2. Waloryzacja parametrów stanu oraz wska ników specyficznej struktury i funkcji siedliska przyrodniczego 
siedliska przyrodniczego 7220 � ródliska wapienne ze zbiorowiskami Cratoneurion commutati

Parametr/
Wska nik

W a ciwy
FV

Niezadowalaj cy
U1

Z y
U2

Powierzchnia 
siedliska 
na stanowisku

Nie podlega zmia-
nom lub zwi ksza 
si

Inne kombinacje

Wyra ny spadek 
powierzchni siedliska w po-
równaniu z wcze niejszymi 
badaniami lub podawanymi 
w literaturze

Specyficzna struktura i funkcje

Gatunki 
charakterystyczne

Liczba gatunków: 3
pokrycie: 25%

Liczba gatunków: 1�2
pokrycie: <25% Brak

Gatunki 
dominuj ce*

Liczba gatunków: 
brak lub 1
pokrycie: <25%

Liczba gatunków: 2�3
pokrycie: 25�50%

Liczba gatunków: >3
pokrycie: >50%

Rodzime 
gatunki 
ekspansywne 
ro lin zielnych

Liczba gatunków: 
brak lub 1
pokrycie: <10%

Liczba gatunków: 2�3
pokrycie: 10�50%

Liczba gatunków: >3
pokrycie: >50%

Obce gatunki 
inwazyjne Brak Liczba gatunków: 1

pokrycie: <5%
Liczba gatunków: 2
pokrycie: 5%

Gatunki 
wskazuj ce 
na eutrofizacj  
siedliska

Brak gatunków 
wiadcz cych o eu-

trofizacji siedliska
Liczba gatunków: 1
pokrycie: 10%

Liczba gatunków: 2
pokrycie: >10%

Obecno  
i pokrycie 
w trobowców

Liczba gatunków: 1
pokrycie: >10%

Liczba gatunków: 
1

pokrycie: 10%
Brak

Proces wytr ca-
nia si  martwicy 
wapiennej

Martwica wapienna 
wytr ca si  
(intensywnie)

Martwica wapienna 
wytr ca si  ladowo

Martwica wapienna nie 
wytr ca si

Wyst powanie 
martwicy 
wapiennej

Trawertyny pokrywa-
j  >5% powierzchni 
stanowiska

Trawertyny pokrywaj  
5% powierzchni stano-

wiska
Brak

Stan 
uwodnienia 

W a ciwy
(sta y i równomier-
ny wyp yw wód 
podziemnych, o mi-
nimalnej g boko ci 
0,5 cm)

S aby
(minimalny wyp yw 
wód podziemnych na 
powierzchni  gruntu, po-
woduj cy jego sta e lub 
okresowe zawilgocenie)

Niew a ciwy
(sta y brak wyp ywu lub 
nadmierny wyp yw wód 
podziemnych)
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Erozja 
wsteczna

Erozja nie przekra-
cza 5% powierzchni 
siedliska

Erozja nie przekracza 
20% powierzchni sied-
liska

Erozja przekracza 20% 
powierzchni siedliska

Erozja 
zboczowa

Erozja nie przekra-
cza 5% powierzchni 
siedliska

Erozja nie przekracza 
20% powierzchni sied-
liska

Erozja przekracza 20% 
powierzchni siedliska

Erozja denna 
koryta cieków

Erozja nie przekra-
cza 5% powierzchni 
siedliska

Erozja nie przekracza 
20% powierzchni sied-
liska

Erozja przekracza 20% 
powierzchni siedliska

Erozja chemiczna
Erozja nie przekra-
cza 5% powierzchni 
siedliska

Erozja nie przekracza 
20% powierzchni sied-
liska

Erozja przekracza 20% 
powierzchni siedliska

Ogólnie 
struktura i funkcje

Wszystkie wska niki 
kardynalne oceniono 
na FV, pozosta e 
wska niki przynajm-
niej U1

Wszystkie wska niki 
kardynalne oceniono 
przynajmniej na U1

Jeden lub wi cej wska ni-
ków kardynalnych ocenio-
no na U2

Perspektywy 
ochrony

Perspektywy za-
chowania siedliska 
dobre lub doskona e, 
nie przewiduje si  
znacznego oddzia-
ywania czynników 
zagra aj cych

Inne kombinacje

Perspektywy zachowania 
siedliska z e, obserwowany 
silny wp yw czynników 
zagra aj cych, nie mo na 
zagwarantowa  przetrwa-
nia siedliska 
w d u szej perspektywie 
czasowej

Ocena ogólna Wszystkie parametry 
oceniono na FV 

Jeden lub wi cej para-
metrów oceniono na U1, 
brak ocen U2

Jeden lub wi cej parame-
trów oceniono na U2

* (uwaga: je li gatunkami dominuj cymi s  gatunki charakterystyczne, to wska nik uzyskuje ocen  FV)

Wska niki kardynalne
Stan uwodnienia
Erozja (wsteczna, zboczowa, denna, chemiczna)
Proces wytr cania si  martwicy wapiennej
Wyst powanie martwicy wapiennej
Gatunki charakterystyczne

3. Przyk ad wype nionej karty obserwacji siedliska przyrodniczego na stanowisku

Karta obserwacji siedliska przyrodniczego na stanowisku

Stanowisko � informacje podstawowe

Kod i nazwa siedliska 
przyrodniczego

7220 ródliska wapienne ze zbiorowiskami Cratoneurion commutati
7220-1 Petryfikuj ce ród a z utworami tufowymi (Cratoneurion)

Nazwa stanowiska Las Grabicz 1

Typ stanowiska Referencyjne

ródliska wapienne ze zbiorowiskami Cratoneurion commutati
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Zbiorowiska ro linne Zbiorowisko ze zwi zku Cratoneurion commutati; zbiorowisko Cha-
erophyllum hirsutum ze zwi zku Alno-Padion 

Opis siedliska 
na stanowisku

P at siedliska po o ony w zalesionej (gr dy i gi podgórskie) dolinie 
lokalnego potoku, wykszta ca si  na jego dnie (szeroko  koryta 
oko o 1 m) 
w niewielkiej odleg o ci od ród a. Struktury trawertynowe wykszta -
caj  si  na odcinku oko o 100 m i zajmuj  powierzchni  oko o 
100 m2. Teren jest lekko nachylony (5�15o) w kierunku pó nocno-za-
chodnim. Wydajno  ród a zadowalaj ca

Powierzchnia p atów 
siedliska 100 m2

Obszary chronione, 
na których znajduje si  
stanowisko 

Natura 2000

Zarz dzaj cy terenem Nadle nictwo Ustro

Wspó rz dne 
geograficzne

Pocz tek transektu (zdj cie I)
N 49o43� ��; E 18o43� ��
Koniec transektu (zdj cie III)
N 49o43� ��; E 18o42� ��

Wymiary transektu 2x100 m

Wysoko  n.p.m. 375 m

Nazwa obszaru Cieszy skie ród a Tufowe

Raport roczny � informacje podstawowe

Rok 2007

Typ monitoringu szczegó owy

Koordynator Jerzy Parusel

Dodatkowi 
koordynatorzy

Zagro enia

Realne jest zanieczyszczenie wód potoku olejami, smarami i paliwami 
w przypadku awarii lub katastrofy pojazdów wykorzystywanych w go-
spodarce le nej (brak kanalizacji wód).
Udost pnienie siedliska dla celów turystycznych mo e tak e stanowi  
zagro enie

Inne warto ci 
przyrodnicze Primula elatior (chroniona), Carex pendula � rzadka w Karpatach

Monitoring 
jest wymagany Tak

Uzasadnienie Jako stanowisko referencyjne
co 5 lat

Wykonywane zabiegi 
ochronne i ocena ich 
skuteczno ci

Zabiegów ochronnych brak

Propozycje wprowadzenia 
dzia a  ochronnych

Wprowadzenie ochrony czynnej: usuwanie ro linno ci heliofilnej, 
wzbogacenie koryta potoku w debra organiczne, zmniejszenie sp ywu 
powierzchniowego

Data kontroli 15.09.2007

Uwagi
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Zdj cie fitosocjologiczne I

Wspó rz dne geograficz-
ne rodka, wys. n.p.m.
Powierzchnia zdj cia, 
nachylenie, ekspozycja
Zwarcie warstw a, b, c, d
Wysoko  warstw a, b, 
c, d
Jednostka 
fitosocjologiczna

Wspó rz dne: N 49o43� ��; E 18o43� ��, 375 m n.p.m.
Powierzchnia zdj cia: 30 m2, nachylenie: 1o, ekspozycja: W
Zwarcie warstwy: c � 70%, d � 10%; wysoko  warstwy: c � 50 cm
Jednostka fitosocjologiczna: zbiorowisko ze zwi zku Cratoneurion 
commutati
Gatunki: warstwa c: Aegopodium podagraria +, Ajuga reptans 1, 
Anthriscus nitidus +, Athyrium filix-femina +, Carex remota 1, Carex 
sylvatica +, Chaerophyllum hirsutum 3, Chrysosplenium alternifolium 
2, Circaea lutetiana 1, Cirsium oleraceum +, Eupatorium cannabinum 
+, Fraxinus excelsior +, Galeobdolon luteum 2, Galium odoratum 1, 
Geranium robertianum 1, Juncus effusus r, Milium effusum 1, Petasites 
albus +, Primula elatior +, Pulmonaria obscura 1, Ranunculus lanugi-
nosus +, Salvia glutinosa +, Senecio fuchsii +, Urtica dioica +, Veronica 
montana +, warstwa d: Brachythecium rivulare 2, Conocephalum 
conicum 2, Palustriella commutata +, Plagiomnium undulatum +

Zdj cie fitosocjologiczne II

Wspó rz dne geograficz-
ne rodka, wys. n.p.m.
Powierzchnia zdj cia, 
nachylenie, ekspozycja
Zwarcie warstw a, b, c, d
Wysoko  warstw a, b, 
c, d
Jednostka 
fitosocjologiczna

Wspó rz dne: N 49o43� ��; E 18o43� ��, 375 m n.p.m.
Powierzchnia zdj cia � 25 m2, nachylenie � 1o, ekspozycja � W
Zwarcie warstwy: c � 100%, d � 60%; wysoko  warstwy: c � 180 cm
Jednostka fitosocjologiczna: zbiorowisko ze zwi zku Cratoneurion 
commutati
Gatunki: warstwa c: Aegopodium podagraria +, Carex remota 1, Carex 
sylvatica +, Chaerophyllum hirsutum 2, Cirsium oleraceum 3, Equise-
tum palustre +, Eupatorium cannabinum 4, Mentha longifolia 1, My-
osotis palustris +, Petasites albus 1, Solanum dulcamara +, Urtica dioica 
+; warstwa d: Brachythecium rivulare 3, Conocephalum conicum 3, 
Palustriella commutata +, Plagiomnium undulatum 1

Zdj cie fitosocjologiczne III

Wspó rz dne geograficz-
ne rodka, wys. n.p.m.
Powierzchnia zdj cia, 
nachylenie, ekspozycja
Zwarcie warstw a, b, c, d
Wysoko  warstw a, b, 
c, d
Jednostka 
fitosocjologiczna

Wspó rz dne: N 49o43� ��; E 18o43� ��, 375 m n.p.m.
Powierzchnia zdj cia � 30 m2, nachylenie � 3o, ekspozycja � W
Zwarcie warstwy: c � 70%, d � 15%; wysoko  warstwy: c � 30 cm
Jednostka fitosocjologiczna: zbiorowisko Chaerophyllum hirsutum ze 
zwi zku Alno-Padion, zbiorowisko ze zwi zku Cratoneurion commutati
Gatunki: warstwa c: Ajuga reptans +, Alliaria officinalis +,
Brachypodium sylvaticum +, Carex pendula +, Carex remota +, Carex 
sylvatica +, Chaerophyllum hirsutum 4, Galeobdolon luteum 1, Galium 
odoratum 1, Mercurialis perennis 1, Petasites albus +, Primula elatior 1, 
Pulmonaria obscura +, Ranunculus lanuginosus +, Sanicula europaea 
+, Solanum dulcamara +, Veronica montana +, Viola sylvestris +; war-
stwa d: Brachythecium rivulare +, Conocephalum conicum 2, Plagiom-
nium undulatum 2

TRANSEKT 

Parametry/
wska niki Opis wska nika Warto  parametru/

wska nika

Ocena 
parametru/ 
wska nika

Powierzchnia siedliska 100 m2 XX

Specyficzna struktura i funkcje FV

Gatunki 
charakterystyczne

Lista gatunków charaktery-
stycznych (polska i aci ska 
nazwa); poda  udzia  procen-
towy powierzchni zaj tej przez 
ka dy gatunek na transekcie 
(z dok adno ci  do 10%)

Warstwa c: przetacznik górski
Veronica montana, ledzien-
nica skr tolistna Chrysosple-
nium alternifolium
pokrycie znikome (+), 5%
Warstwa d:
Palustriella commutata
Pokrycie znikome (+)

U1

ródliska wapienne ze zbiorowiskami Cratoneurion commutati
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Gatunki 
dominuj ce

Lista gatunków dominuj cych 
na transekcie (polska i aci ska 
nazwa); poda  udzia  procen-
towy powierzchni zaj tej przez 
ka dy gatunek na transekcie 
(z dok adno ci  do 10%); 
nale y wymieni  tylko gatunki 
o pokryciu 10%

Warstwa c:
ostro e  warzywny Cirsium 
oleraceum � 10%
sadziec konopiasty Eupato-
rium cannabinum � 10%
wierz bek orz siony Chae-

rophyllum hirsutum � 30%
Warstwa d:
Brachythecium rivulare � 15%
Conocephalum conicum 
� 10%

FV

Rodzime 
gatunki 
ekspansywne 
ro lin zielnych

Lista gatunków (polska i a-
ci ska nazwa); poda  udzia  
procentowy powierzchni zaj tej 
przez ka dy gatunek na transek-
cie (z dok adno ci  do 10%)

Ostro e  warzywny Cirsium 
oleraceum � 10%
Sadziec konopiasty Eupato-
rium cannabinum � 10%

FV

Obce 
gatunki 
inwazyjne

Lista inwazyjnych gatunków 
obcych geograficznie (polska 
i aci ska nazwa); poda  udzia  
procentowy powierzchni zaj tej 
przez ka dy gatunek na transek-
cie (z dok adno ci  do 10%)

Brak FV

Gatunki 
wskazuj ce 
na eutrofizacj  
siedliska

Wyst powanie, skala zjawiska
 i spowodowane zmiany, np. 
lista gatunków wiadcz cych 
o eutrofizacji

Eupatorium cannabinum,
Cirsium oleraceum
Obecno  tych gatunków 
zwi zana jest
z prze wietleniem dna potoku 
w jednym miejscu na lokal-
nym wyp aszczeniu

FV

Obecno  
i pokrycie 
w trobowców

Przybli ony procent pokrycia 
transektu 
(z dok adno ci  do 10%)
 i ewentualnie lista gatunków

Conocephalum conicum 20% FV

Proces wytr cania 
si  martwicy 
wapiennej i wyst -
powanie martwicy 
wapiennej

Liczne/nieliczne/brak Liczne FV

Stopie  
uwodnienia

Okre li  g boko  zalegania 
wody (bez u ycia sprz tu spe-
cjalistycznego) w 5 punktach 
co 50 m wzd u  transektu (3 
w miejscach wykonania zdj  
fitosocjologicznych, 2 pomi -
dzy zdj ciami).
Stopie  uwodnienia: w a ciwe, 
podmok e pod o e (FV)/nieco 
przesuszone (U1)/silnie przesu-
szone (U2)

Zdj cie 1: 10 cm
Zdj cie 2: 7 cm
Zdj cie 3: pod o e wilgotne
Mi dzy zdj ciami 1/2: 15 cm
Mi dzy zdj ciami 2/3: 15 cm

FV

Erozja wsteczna
Przybli ony udzia  procentowy 
zniszczonej powierzchni tran-
sektu (z dok adno ci  do 10%)

Brak FV

Erozja zboczowa
Przybli ony udzia  procentowy 
zniszczonej powierzchni tran-
sektu (z dok adno ci  do 10%)

Brak FV

Erozja denna 
koryta cieków

Przybli ony udzia  procentowy 
zniszczonej powierzchni tran-
sektu (z dok adno ci  do 10%)

Brak FV
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Erozja chemiczna
Przybli ony udzia  procentowy 
zniszczonej powierzchni tran-
sektu (z dok adno ci  do 10%)

Brak FV

Perspektywy ochrony Nieznane XX

Ocena ogólna
Nale y równie  poda  udzia  procentowy po-
wierzchni siedliska o ró nym stanie zachowania 
na ca ym stanowisku (w stosunku do ca kowitej 
powierzchni siedliska na stanowisku)

FV 90%

FVU1 10%

U2 �

Dzia alno  cz owieka

Kod Nazwa 
dzia alno ci Intensywno Wp yw Opis

160 Gospodarka 
le na C 0 Na obszarze stanowiska prowadzona jest aktu-

alnie ekstensywna gospodarka le na

501
cie ki, szlaki 

piesze, szlaki 
rowerowe

C �

ród o po o one jest bezpo rednio przy grun-
towej drodze le nej, udost pnionej tak e jako 
szlak pieszy. Intensywno  penetracji jest do  
du a, o czym wiadczy znaczne wydeptanie 
zej cia do ród a

502 Drogi, szosy C �
ród o po o one jest bezpo rednio przy grunto-

wej drodze le nej, wykorzystywanej w trakcie 
prac gospodarczych

4. Siedliska o podobnej charakterystyce ekologicznej

Zaproponowana metodyka monitoringu siedliska petryfikuj cych róde  mo e by  wyko-
rzystana � w cz ci lub ca o ci � do monitoringu nast puj cych siedlisk przyrodniczych:
� 7210 torfowiska nakredowe (Cladietum marisci, Caricetum buxbaumi, Schoenetum ni-

gricantis),
� 7230 górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze m ak, turzycowisk 

i mechowisk.

5. Ochrona siedliska
Uwzgl dniaj c uwarunkowania ekologiczne powstawania i rozwoju siedliska petryfiku-
j cych róde  oraz wra liwo  i odporno  na oddzia ywania antropogeniczne, w a ciw  
metod  ochrony powinna by  ochrona czynna. Powinna ona obejmowa :
� ochron  zasobów wód podziemnych przed nadmiernym poborem wód i ich zanie-

czyszczeniem,
� ochron  zlewni bezpo redniej petryfikuj cych róde  przed erozj  (wsteczn , zboczo-

w , denn , chemiczn ),
� ochron  petryfikuj cych róde  przed nadmiernym poborem wód i ich zanieczyszcze-

niem,
� ochron  i wspomaganie procesu wytr cania si  martwicy wapiennej,
� ochron  martwicy wapiennej przed erozj  i zniszczeniem mechanicznym.

Ochrona czynna siedliska petryfikuj cych róde  w Polsce jest stosowana wyj tkowo. 
Przyk adem mo e tu by  dolina P oni, gdzie zastosowano metody wspomagaj ce proces 
wytr cania si  martwicy wapiennej (Holtes, Slot 2005; Grootjans i in. 2007).

ródliska wapienne ze zbiorowiskami Cratoneurion commutati
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Podgórskie i wy ynne 
 rumowiska wapienne

I. INFORMACJA O SIEDLISKU PRZYRODNICZYM

1. Identyfikatory fitosocjologiczne

Klasa: Thlaspietea rotundifolii
 Rz d: Thlaspietalia rotundifolii
  Zwi zek: Papaverion tatrici
   Zespo y i zbiorowiska:
   Gymnocarpietum robertiani � zespó  zachy ki Roberta

2. Opis siedliska przyrodniczego

Siedlisko ma posta  piargów zbudowanych z wapieni lub margli, wyst puj cych na wy-
ynach i w ni szych po o eniach górskich. Piargi tworz  si  u podnó a ska , na silnie 

nachylonych sto kach osypuj cego si  rumoszu skalnego. Poro ni te s  zespo ami ro-
linnymi o pionierskim charakterze. Zajmuj  one zwykle powierzchni  od kilku do kilku-

dziesi ciu metrów kwadratowych, a zwarcie ro linno ci jest zmienne, na ogó  niewielkie 
( rednio 5�20%), ale dochodz ce nawet do 80%. Przy unieruchomieniu pod o a ro lin-
no  ulega naturalnej sukcesji w kierunku muraw kserotermicznych, a nast pnie ciep olub-
nych zaro li i lasu.

Fot. 1. Zachy ka Roberta na piargu w Pieninach (© J. Perzanowska)
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3. Warunki ekologiczne

Siedlisko wykszta ca si  na skalistym, wa-
piennym lub dolomitowym pod o u, na osy-
puj cych si  wirach i piargach tworzonych 
przez rumosz skalny o zró nicowanej red-
nicy. Najcz ciej piargi zaliczane do siedli-
ska 8160 formuj  si  na silnie nachylonych 
stokach (od 20 do 40�45o), przy ekspozycji 
po udniowej lub po udniowo-zachodniej, 
gdzie jest ciep y i suchy mikroklimat. Roz-
wojowi typowej ro linno ci sprzyja lekkie 
ocienienie podnó a i brze nych cz ci piar-
gu. W szczelinach rumoszu tworz  si  ini-
cjalne, p ytkie gleby.

4. Typowe gatunki ro lin

Cienistka (zachy ka) Roberta Gymnocarpium 
robertianum, paprotnica krucha Cystopteris 

fragilis, bodziszek cuchn cy Geranium robertianum, rojownik pospolity Jovibarba soboli-
fera, rozchodnik ostry Sedum acre, rozchodnik wielki Sedum maximum, k osownica pie-
rzasta Brachypodium pinnatum, cieciorka pstra Coronilla varia, fio ek kosmaty Viola hirta, 
ciemi yk bia okwiatowy Vincetoxicum hirundinaria oraz mchy: wid oz b miotlasty Dicra-
num scoparium, tujowiec jod owy Thuidium abietinum.

5. Rozmieszczenie w Polsce

Siedlisko zosta o opisane w Polsce ze stanowisk na Jurze Krakowsko-Cz stochowskiej, 
w Pieninach i Pieni skim Pasie Ska kowym, Tatrach oraz w Sudetach � z Gór Kaczawskich 
i otoczenia Kotliny K odzkiej.

Fot. 2. Kompleks siedlisk napiargowych na Podskalniej 
Górze w Pieninach (© J. Perzanowska)

Fot. 3. Piarg w W wozie Macelowym, Pieniny 
(© J. Perzanowska)

Fot. 4. Piarg w W wozie Sobcza skim, Pieniny 
(© J. Perzanowska)
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II. METODYKA

1. Metodyka bada  monitoringowych

Wybór powierzchni monitoringowych
Powierzchnie monitoringowe powinny zosta  zlokalizowane w g ównych rejonach wyst -
powania tego siedliska, tj. w Tatrach, Pieninach, Ma ych Pieninach, na Jurze Krakowsko-
Cz stochowskiej i w Sudetach (otoczenie Kotliny K odzkiej i Góry Kaczawskie). W ka dym 
z tych rejonów powinny by  monitorowane przynajmniej po 2 stanowiska.

Za stanowisko nale y uzna  wyodr bniony p at siedliska � piarg, zlokalizowany u pod-
nó a pojedynczej ska y lub na stokach góry.

Sposób wykonania bada
Ze wzgl du na charakter rozmieszczenia siedliska 8160 badania na transektach na ogó  
nie s  mo liwe, gdy  powierzchnia ca ego piargu mo e by  mniejsza ni  ewentualne-
go transektu. Mo na natomiast prowadzi  obserwacje na piargach, uznaj c ca kowit  ich 
powierzchni  za obszar podlegaj cy badaniom (analogicznym jak na transekcie). Suma 
powierzchni poszczególnych piargów na stanowisku (np. w w wozie) mo e by  traktowa-
na jako ca kowita powierzchnia badawcza. Na piargach du ych, gdzie cz  stoku zaj ta 

Podgórskie i wy ynne rumowiska wapienne

Ryc. 1. Mapa rozmieszczenia stanowisk z wyró nieniem stanowisk monitorowanych w latach 2006�2008



192 BIBLIOTEKA MONITORINGU RODOWISKA

Monitoring siedlisk przyrodniczych

jest przez murawy i zaro la, mo na poprowadzi  transekt o standardowych wymiarach 
200x10  m. Ten sposób jednak nie mówi o faktycznej wielko ci p atów zespo u i poten-
cjalnych powierzchniach, które mog  by  przez niego zaj te. Wydaje si , e lepiej jest 
sumowa  powierzchnie poszczególnych, odkrytych piargów, wraz z cz ci  zaro ni t  
przez murawy (miejsca zaj te przez zwarte krzewy i drzewa nie rokuj  nadziei na przy-
wrócenie warunków odpowiednich dla siedliska i nie nale y ich w cza ) i traktowa  je jak 
powierzchnie badawcze o zmiennej wielko ci. Za powierzchni  siedliska na stanowisku 
nale y zatem uzna  sumy powierzchni p atów siedliska (3 szt.), w których s  zlokalizo-
wane zdj cia fitosocjologiczne, obejmuj ce odkryte, ruchome piargi, wraz z ro linno ci  
zieln  pojawiaj ca si  na nim, ale jeszcze nie powoduj c  ca kowitej jego stabilizacji, 
czyli o niepe nym zwarciu.

Termin i cz stotliwo  bada
Badania najlepiej prowadzi  w czerwcu (np. Pieniny, Jura Krakowsko-Cz stochowska) 
i lipcu (np. Tatry), tak aby ro linno  zielna by a atwo identyfikowalna, a znaczna cz  
gatunków znajdowa a si  w optimum kwitnienia. Prace w pó niejszej cz ci sezonu wege-
tacyjnego s  mo liwe, ale trzeba si  liczy  z b dnymi ocenami pokrycia terenu przez pew-
ne gatunki oraz niemo no ci  identyfikacji niektórych z nich. Siedlisko jest ma o stabilne 
z natury, ale badania mog  by  prowadzone z cz stotliwo ci  raz na 3�6 lat.

Sprz t do bada
Badania nie wymagaj  specjalistycznego sprz tu. Konieczny jest notatnik (formularz do 
wype nienia), GPS, ta ma miernicza, aparat fotograficzny.

2. Ocena parametrów stanu siedliska przyrodniczego 

oraz wska ników specyficznej struktury i funkcji

Tab. 1. Opis wska ników specyficznej struktury i funkcji siedliska przyrodniczego oraz parametru �perspektywy 
ochrony� dla siedliska przyrodniczego 8160 � podgórskie i wy ynne rumowiska wapienne

Parametr/
Wska nik Opis

Specyficzna struktura i funkcje

Ro linno  
napiargowa 
(procent zaj tego 
piargu)

Powierzchnia pokryta przez ro linno  zieln , czyli powierzchnia jeszcze nie 
ca kiem ustabilizowanego piargu, na którym rozwijaj  si  pocz tkowe stadia 
murawy kserotermicznej (do zwarcia 60�70%), ale pozbawione warstwy 
krzewów, lub tylko z pojedynczymi ich egzemplarzami, cznie z poprzednio 
wyró nionym zespo em zachy ki Roberta. Zwykle jest to oko o 1/3 do 1/2 
powierzchni piargu. 

Pokrycie piargu 
przez zespó  
zachy ki Roberta 
Gymnocarpietum 
robertiani

Powierzchnia zaj ta przez zespó  zachy ki Roberta � jako charakterystyczny 
zespó  napiargowy. Zwykle na badanych stanowiskach to 5�10%, maksymal-
nie 15% powierzchni piargu.
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Gatunki 
charakterystyczne

Za gatunki charakterystyczne uznano gatunki charakterystyczne dla zespo u 
Gymnocarpietum robertiani. S  to: cienistka Roberta Gymnocarpium rober-
tianum, paprotnica krucha Cystopteris fragilis, bodziszek cuchn cy Geranium 
robertianum i rozchodnik wielki Sedum maximum. Z du  sta o ci  wyst puje 
tak e przewiercie  sierpowaty Bupleurum falcatum. Na ogó  gatunki te obecne 
s  na piargach, cho  nie zawsze wyst puj  wszystkie jednocze nie. Tak e 
liczebno  tych gatunków jest zró nicowana. Na ogó  paprotnica wyst pu-
je rzadko, w pojedynczych egzemplarzach, natomiast bodziszek cuchn cy 
pospolicie i obficie. Rozchodnik, mimo e jest obecny na ka dym piargu, to na 
ogó  nie tworzy wi kszych skupie . Cienistka jest do  cz sta i tworzy dobrze 
wyodr bniaj ce si  p aty, o powierzchni do kilku-kilkunastu metrów kwadra-
towych. 

Gatunki 
dominuj ce

Ta grupa gatunków jest trudna do okre lenia w skali kraju, gdy  wyst pu-
j  du e lokalne ró nice pomi dzy poszczególnymi stanowiskami. Na ogó  
gatunki dominuj ce s  jednocze nie ekspansywnymi lub charakterystycznymi. 
W zdj ciach fitosocjologicznych obfito  ich wyst powania jest oceniona mak-
symalnie na 3 w skali Braun-Blanqueta. Na transektach s  to zwykle gatunki 
murawowe lub krzewy.

Rodzime 
gatunki 
ekspansywne 
ro lin zielnych 

Na badanych dotychczas stanowiskach obserwowano tylko kilka gatunków 
ekspansywnych. S  to gatunki rodzime, wyst puj ce w otaczaj cych piarg 
siedliskach. Mog  one wyst powa  w du ym zwarciu, eliminuj c inne gatunki. 
Spo ród ro lin dwuli ciennych i paprotników s  to: sadziec konopiasty Eupato-
rium cannabinum � wysoka bylina obecna u podnó a lub na wi kszo ci piar-
gów, pocz tkowo tworz ca k py, potem pokrywaj ca zwartym anem piarg; 
malina w a ciwa Rubus idaeus, papro  orlica pospolita Pteridium aquilinum, 
mo e to by  tak e pokrzywa pospolita Urtica dioica, która na ogó  wyst puje 
na piargach przynajmniej w pojedynczych egzemplarzach oraz starzec gajowy 
Senecio nemorensis. Na piargach powszechnie wyst puj  równie  ekspansyw-
ne gatunki traw, które s  oceniane osobno, jako kolejny wska nik.

Pokrycie 
piargu przez 
gatunki traw

W badanych obszarach na piargach rozrastaj  si  anowo 2 gatunki traw: 
trzcinnik pstry Calamagrostis varia i sesleria skalna Sesleria varia. Tworz  
one p aty o du ym zwarciu, co jest przyczyn  eliminacji innych gatunków 
i prowadzi do stabilizacji piargu przez ro linno . Obecno  i stopie  zwarcia 
traw jest istotnym wska nikiem stanu piargów. Znacznie rzadziej i tylko w po-
jedynczych k pach wyst puj  inne gatunki traw, takie jak: kostrzewa blada 
Festuca pallens � schodz ca z wy ej po o onych ska ek wapiennych, per ówka 
siedmiogrodzka Melica transsilvanica wyst puj ca te  w murawach kseroter-
micznych; pojedynczo � inne gatunki. 

Ekspansja 
krzewów i drzew

Na wi kszo ci piargów wyst puj  krzewy i drzewa. Najcz ciej s  to takie 
gatunki, jak: wierk, jawor, lipa, a z krzewów: tarnina, ja owiec, dere , ró a, 
g óg, leszczyna, bez koralowy. Zwykle rozrastaj  si  one od podnó a lub od 
obrze y piargu, powoduj c jego stabilizacj  przez wi zanie lu nych kamieni 
korzeniami oraz wzrost trofii poprzez nagromadzenie opadaj cych i rozk ada-
j cych si  li ci. Zwarcie krzewów jest zmienne, miejscami osi ga nawet 100%, 
cho  rednio to zwykle 30�40%. Lokalnie zazwyczaj dominuj  2�3 gatunki, 
intensywnie si  rozrastaj ce. Eliminuj  one zarówno wiat o dne gatunki 
murawowe, jak i bodziszka, czy ró ne gatunki paproci, charakterystyczne dla 
siedliska 8160. 

Obce 
gatunki 
inwazyjne

Na adnym z badanych dotychczas stanowisk nie stwierdzono gatunków inwa-
zyjnych obcego pochodzenia, które rozprzestrzenia yby si  w siedlisku, elimi-
nuj c naturalne sk adniki flory. Jest to jednak niebezpiecze stwo potencjalne, 
które w razie wyst pienia, b dzie wymaga o podj cia dzia a  ochrony czynnej. 

Perspektywy 
ochrony

Ocenie podlegaj  mo liwo ci ochrony siedliska i utrzymanie go w stanie 
niepogorszonym, przy analizie mo liwych do wyobra enia czynników realnie 
oddzia uj cych na siedlisko w najbli szej przysz o ci. Pod uwag  brany jest 
aktualny stan ochrony (obecno  na obszarze chronionym i re im ochronny), 
czynniki biotyczne i antropogeniczne, oddzia ywania gospodarcze i turystyka.

Podgórskie i wy ynne rumowiska wapienne
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Tab. 2. Waloryzacja parametrów stanu oraz wska ników specyficznej struktury i funkcji siedliska przyrodniczego 
8160 � podgórskie i wy ynne rumowiska wapienne

Parametr/
Wska nik

W a ciwy
FV

Niezadowalaj cy
U1

Z y
U2

Powierzchnia 
siedliska 
na stanowisku

Nie podlega zmianom 
lub zwi ksza si Inne kombinacje

Wyra ny spadek powierzch-
ni siedliska w porównaniu 
z wcze niejszymi badaniami 
lub podawanymi w litera-
turze

Specyficzna struktura i funkcje

Ro linno  
napiargowa 
(% zaj tego piargu) 

<30% 30�70% >70%

Pokrycie piargu 
przez zespó  
zachy ki Roberta 
Gymnocarpietum 
robertiani

>5% <5% Brak

Gatunki 
charakterystyczne

Liczba: 3�4, cz  
z nich wyst puj ca 
licznie

Przynajmniej 2, 
wyst puj ce stosun-
kowo licznie; je li 3, 
to mog  wyst powa  
pojedynczo 

Brak lub najwy ej 1; lub 
wyst puj ce pojedynczo

Gatunki 
dominuj ce

Pokrywaj ce si  
z gatunkami charaktery-
stycznymi, z udzia em 
gatunków murawowych

Gatunki murawowe Inwazyjne lub ekspansywne

Rodzime 
gatunki 
ekspansywne 
ro lin zielnych 

Brak, lub 1 wyst puj cy 
pojedynczo

Obecne, wyst puj -
ce w rozproszeniu

Obecne, tworz ce zwarty 
p at

Pokrycie 
piargu przez 
gatunki traw

Ma e,
zwarcie <20%

rednie,
zwarcie 20�50%

Du e,
zwarcie >50%

Ekspansja 
krzewów i drzew

Ma e,
zwarcie <15%

rednie,
zwarcie 15�50%

Du e,
zwarcie >50%

Obce 
gatunki 
inwazyjne

Brak, lub 1 wyst puj cy 
sporadycznie

Obecne, wyst puj -
ce pojedynczo Obecne, tworz ce p at

Ogólnie 
struktura 
i funkcje

Wszystkie wska niki 
kardynalne oceniono na 
FV, pozosta e wska niki 
przynajmniej U1

Wszystkie wska niki 
kardynalne oceniono 
przynajmniej na U1

Jeden lub wi cej wska ni-
ków kardynalnych oceniono 
na U2

Perspektywy 
ochrony

Perspektywy zachowa-
nia siedliska dobre lub 
doskona e, nie przewi-
duje si  znacznego od-
dzia ywania czynników 
zagra aj cych

Inne kombinacje

Perspektywy zachowania 
siedliska z e, obserwowany 
silny wp yw czynników 
zagra aj cych, nie mo na 
zagwarantowa  przetrwania 
siedliska w d u szej perspek-
tywie czasowej

Ocena ogólna Wszystkie parametry 
oceniono na FV 

Jeden lub wi cej pa-
rametrów oceniono 
na U1, brak ocen U2

Jeden lub wi cej parametrów 
oceniono na U2
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Wska niki kardynalne
Ro linno  napiargowa (% zaj tego piargu)
Rodzime gatunki ekspansywne ro lin zielnych
Pokrycie piargu przez gatunki traw
Ekspansja krzewów i drzew

3. Przyk ad wype nionej karty obserwacji siedliska przyrodniczego na stanowisku

Karta obserwacji siedliska przyrodniczego na stanowisku

Stanowisko � informacje podstawowe

Kod i nazwa siedliska 
przyrodniczego

8160 Podgórskie i wy ynne rumowiska wapienne
8160-1

Nazwa stanowiska W wóz Gorczy ski

Typ stanowiska Referencyjne

Zbiorowiska ro linne Gymnocarpietum robertiani

Opis siedliska 
na stanowisku

Siedlisko tworz  izolowane p aty, o ró nej wielko ci � w W wozie 
Gorczy skim (Macelowym) od 1,5 a do 6,5 a powierzchni, oddzielone 
od siebie ró nej wielko ci p atami zbiorowisk � le nych, zaro lowych, 
czy murawowych. Dlatego badania na transektach w przypadku tego 
siedliska nie wchodzi y w rachub . Prowadzono obserwacje na wyst -
puj cych tu piargach, uznaj c ca kowit  ich powierzchni , jako obszar 
podlegaj cy badaniom (analogicznym jak na transekcie). Piargi ulegaj  
stabilizacji � zarastaj  od brzegów, pokrywa je murawa oraz rozrastaj  
si  drzewa i krzewy. Utrzymanie pionierskiego zespo u zachy ki Rober-
ta, wymaga za  utrzymania ruchomego piargu

Powierzchnia 
p atów siedliska cznie: 12,5 a

Obszary chronione, 
na których znajduje si  
stanowisko 

Natura 2000, Pieni ski Park Narodowy

Zarz dzaj cy terenem Pieni ski Park Narodowy,

Wspó rz dne 
geograficzne N 49o24� ��; E 20o23� ��

Wymiary transektu

Suma powierzchni piargów, na których prowadzono obserwacje, to 
ok.12,5 a, a wi c nieco mniejsza ni  powierzchnia wymaganego tran-
sektu, a ponadto podzielona na 3 cz ci � odpowiadaj ce 3 piargom 
znajduj cym si  w W wozie. Pozosta e p aty zespo u w W wozie 
zajmuj  bardzo ma e powierzchnie

Wysoko  n.p.m. 575�654 m

Nazwa obszaru Pieniny

Raport roczny � informacje podstawowe

Rok 2007

Typ monitoringu Szczegó owy

Koordynator Joanna Perzanowska

Dodatkowi koordynatorzy

Zagro enia Potencjalnie: sukcesja, rozprzestrzenianie si  trzcinnika pstrego, 
obsiewanie wierków

Podgórskie i wy ynne rumowiska wapienne
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Inne warto ci 
przyrodnicze Siedliska przyrodnicze zwi zane ze ska ami wapiennymi

Monitoring jest 
wymagany Tak

Uzasadnienie Jako stanowisko referencyjne
co 5 lat

Wykonywane 
dzia ania ochronne Ochrona cz ciowa, brak dzia a  w siedlisku 8160

Propozycje wprowadze-
nia dzia a  ochronnych Nie ma potrzeby

Data kontroli 30.07.2007

Uwagi

Stan ochrony siedliska przyrodniczego na stanowisku

Zdj cie fitosocjologiczne I

Wspó rz dne geograficzne rodka, 
wys. n.p.m.
Powierzchnia zdj cia, nachylenie, 
ekspozycja
Zwarcie warstw a, b, c, d
Wysoko  warstw a, b, c, d
Jednostka fitosocjologiczna

Wspó rz dne: N 49o24� ��; E 20o23� ��, 581 m n.p.m.;
rednica rumoszu: 15 cm, pow. piargu: 1,5 a, pow. zaj ta 

przez ro linno : 80 m/wolny piarg: 60 m, pow. zaj ta przez 
ro linno  (zespó ) � 15 m2, pow. zdj. � 15 m2, nachylenie 
� 20o, ekspozycja � NW,
Zwarcie: b � 1%, c � 20%, d � 25%; wys. b � 100 cm, wys. c 
� 15 cm
Jednostka fitosocjologiczna: Gymnocarpietum robertiani

Zdj cie fitosocjologiczne II

Wspó rz dne geograficzne rodka, 
wys. n.p.m.
Powierzchnia zdj cia, nachylenie, 
ekspozycja
Zwarcie warstw a, b, c, d
Wysoko  warstw a, b, c, d
Jednostka fitosocjologiczna

Wspó rz dne: N 49o24� ��; E 20o23� ��, 581 m n.p.m.; 
rednica rumoszu: 15�20 cm, pow. piargu: 4,5 a, pow. zaj ta 

przez ro linno : 1 a (a i b � 1%) /wolny piarg: 3,5 a, 
pow. zaj ta przez ro linno  (zespó ): 0,5 a,
Pow. zdj. � 15 m2, nachylenie � 30o, ekspozycja � W 
Zwarcie b � 1%
Zwarcie c � 35%, d � 40%, wys. b � 150 cm, wys. c � 15 cm
Jednostka fitosocjologiczna: Gymnocarpietum robertiani

Zdj cie fitosocjologiczne III

Wspó rz dne geograficzne rodka, 
wys. n.p.m.
Powierzchnia zdj cia, nachylenie, 
ekspozycja
Zwarcie warstw a, b, c, d
Wysoko  warstw a, b, c, d
Jednostka fitosocjologiczna

Wspó rz dne: N 49o24� ��; E 20o23� ��, 654 m n.p.m.;
rednica rumoszu: 15 cm, pow. piargu: 6,5 a, pow. zaj ta 

przez ro linno : 2a (a i b � 3%)/wolny piarg: 4,5 a, pow. 
zaj ta przez ro linno  (zespó ): 1 a
Powierzchnia zdj cia � 25 m2, nachylenie � 20o, ekspozycja 
� E; Zwarcie: b � 1%, c � 30%, d � 35%; wys. b � 70 cm, c 
� 20 cm

TRANSEKT 

Parametry/
wska niki Opis wska nika Warto  parametru/wska nika

Ocena 
parametru/ 
wska nika

Powierzchnia siedliska 12,5 a XX

Specyficzna struktura i funkcje FV

Ro linno  
napiargowa

Procent pokrycia piargu zaj tego 
przez ca o  ro linno ci napiar-
gowej (z dok adno ci  do 10%)

Pow. piargu zaro ni tego przez 
ro linno : 4 a (do 30%) FV

Procen pokrycia piargu przez 
p aty zespo u zachy ki Roberta 
(z dok adno ci  do 10%)

P aty zespo u: 1,6 a (10%) FV
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Gatunki 
charakterystyczne

Lista gatunków charakterystycz-
nych (polska i aci ska nazwa); 
poda  udzia  procentowy 
powierzchni zaj tej przez ka dy 
gatunek na transekcie (z dok ad-
no ci  do 10%)

Zachy ka Roberta Gymno-
carpium robertianum 5%, 
paprotnica krucha Cystopteris 
fragilis 1%, bodziszek cuch-
n cy Geranium robertianum 
1%, Rozchodnik wielki Sedum 
maximum 2%

FV

Gatunki 
dominuj ce

Lista gatunków dominuj cych na 
transekcie (polska i aci ska na-
zwa); poda  udzia  procentowy 
powierzchni zaj tej przez ka dy 
gatunek na transekcie (z dok ad-
no ci  do 10%); nale y wymieni  
tylko gatunki o pokryciu 10%

Trzcinnik pstry Calamagrostis 
varia 20% FV

Rodzime gatunki 
ekspansywne 
ro lin zielnych

Lista gatunków (polska i aci ska 
nazwa); poda  udzia  procen-
towy powierzchni zaj tej przez 
ka dy gatunek na transekcie 
(z dok adno ci  do 10%)

Trzcinnik pstry Calamagrostis 
varia 20%, sadziec konopia-
sty Eupatorium cannabinum 
2%, Pojedynczo: pokrzywa 
zwyczajna Urtica dioica, 
malina zwyczajna Rubus 
idaeus, starzec gajowy Senecio 
nemorensis

U1

Pokrycie piargu 
przez gatunki 
traw

Procent pokrycia piargu 
(z dok adno ci  do 10%)

Trzcinnik pstry Calamagrostis 
varia 20% U1

Ekspansja krze-
wów i podrostu 
drzew

Lista gatunków (polska i aci ska 
nazwa); poda  udzia  procen-
towy powierzchni zaj tej przez 
wszystkie ekspansywne gatunki 
krzewów i drzew na transekcie 
(z dok adno ci  do 10%)

W sumie: 5%
Ja owiec pospolity Juniperus 
communis 1%, wierk pospo-
lity Picea excelsa 1%, wierzba 
iwa Salix caprea 1%.
Pozosta e, pojedynczo, cznie 
do 2%: dere  widwa Cornus 
sanquinea, tarnina Prunus 
spinosa, leszczyna zwyczajna 
Corylus avellana, sosna zwy-
czajna Pinus sylvestris, jod a 
pospolita Picea abies

FV

Obce gatunki 
inwazyjne

Lista inwazyjnych gatunków 
obcych geograficznie (polska 
i aci ska nazwa); poda  udzia  
procentowy powierzchni zaj tej 
przez ka dy gatunek na transek-
cie (z dok adno ci  do 10%)

Brak FV

Perspektywy ochrony Nieznane XX

Ocena ogólna
Nale y równie  poda  udzia  procentowy po-
wierzchni siedliska o ró nym stanie zachowa-
nia na ca ym stanowisku (w stosunku do ca ko-
witej powierzchni siedliska na stanowisku)

FV 65%

FVU1 30%

U2 5%

Dzia alno  cz owieka

Kod Nazwa 
dzia alno ci Intensywno Wp yw Opis

622 cie ki tury-
styczne, szlaki B 0/+ Badania naukowe, rekreacja ( cie ki i szlaki 

turystyczne)

160 Gospodarka 
le na � ogólnie C 0 Gospodarka le na (lasy prywatne) � 

s siedztwo

Podgórskie i wy ynne rumowiska wapienne
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4. Siedliska o podobnej charakterystyce ekologicznej

Ro linno  napiargowa rozwija si  w szczególnych warunkach siedliskowych. Dlatego tyl-
ko dla niewielkiej cz ci siedlisk o charakterze pionierskim, a dodatkowo ma opowierzch-
niowych o rozproszonym rozmieszczeniu, mo na wykorzysta  podobne metody monito-
ringu. Nale y do nich np. siedlisko 8150 rodkowoeuropejskie wy ynne piargi i go oborza 
krzemianowe.

5. Ochrona siedliska przyrodniczego

Znaczna cz  zasobów siedliska zlokalizowana jest na terenie parków narodowych i re-
zerwatów, g ównie w strefie ochrony cis ej. Niestety, nie jest to w a ciwa forma ochrony 
dla tego pionierskiego siedliska, które stanowi pocz tkowe stadium w sukcesji prowadz cej 
w kierunku muraw, zaro li a nast pnie lasu. Dotychczas dzia ania ochronne tego typu siedli-
ska prowadzono tylko na niewielk  skal , zainicjowane by y one jednak potrzeb  ochrony 
muraw kserotermicznych i gatunków owadów (niepylaka apollo Parnassius apollo w Pieni-
nach). W strefie ochrony cis ej nale a oby wytypowa  pewne piargi do utrzymania w stanie 
nie zaro ni tym na drodze ochrony czynnej, doprowadzi  do zmiany re imu ochronnego 
tego terenu i zaplanowa  sukcesywne usuwanie krzewów lub rozlu nianie murawy w celu 
utrzymania siedliska. Ochrona procesów naturalnych w dalszej perspektywie czasowej do-
prowadzi prawdopodobnie do zaniku tego siedliska, gdy  procesy erozyjne niewspomagane 
dzia alno ci  ludzk , na przyk ad wypasem, przebiegaj  wolniej ni  procesy sukcesji.
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Jaworzyny i lasy klonowo-lipowe 
 na stromych stokach i zboczach
 Tilio platyphyllis-Acerion pseudoplatani

I. INFORMACJA O SIEDLISKU PRZYRODNICZYM

1. Identyfikatory fitosocjologiczne

Klasa: Querco-Fagetea
 Rz d: Fagetalia sylvaticae
  Zwi zek: Tilio platyphyllis-Acerion pseudoplatani
   Zespo y i zbiorowiska:
   Phyllitido-Aceretum � jaworzyna z j zycznikiem zwyczajnym
   Lunarno-Aceretum � jaworzyna z miesi cznic  trwa
   Sorbo aucupariae-Aceretum pseudoplatani � jaworzyna karpacka
   Aceri platanoidis-Tilietum platyphylli � zboczowe lasy klonowo-lipowe
   Zbiorowisko Acer pseudoplatanus-Aruncus sylvestris � jaworzyna z parzyd em le nym

2. Opis siedliska przyrodniczego

Wielogatunkowe, yzne lasy jaworowe, jaworowo-bukowe i klonowo-lipowe rozwijaj ce 
si  na stromych stokach i zboczach skalnych, z regu y przy nachyleniu 20�50o, na glebach 
silnie szkieletowych, cz sto z wyst puj cym na powierzchni rumoszem, g azami i blokami 
skalnymi oraz aktywnymi procesami erozyjnymi. W drzewostanie dominuj  jawor, klon 
zwyczajny lub lipa szerokolistna. W wyst powaniu ograniczone s  do obszarów górskich 
i podgórskich Polski po udniowej. Typ siedliskowy lasu: las wy ynny i las górski.

Fot. 1. Przyk ad siedliska przyrodniczego o kodzie 9180. Ostoja rodkowojurajska (© J. Bodziarczyk).
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3. Warunki ekologiczne

Rodzaj pod o a � skaliste, rumosz skalny o zró nicowanej rednicy oraz odkryte ska y; 
g ównie na pod o ach wapiennych, bazaltowych i ziele cach, rzadko na innych typach 
ska  (notowane tak e na porfirach i gnejsach.
Gleby � p ytkie, inicjalne, silnie szkieletowe.
Nachylenie � du e, 20o do 40o (70o).
Ekspozycja: najcz ciej pó nocna lub zbli ona.

Mikroklimat � silnie zró nicowany � od mikroklimatów o charakterze ciep olubnym 
(niektóre postaci zboczowych lasów klonowo-lipowych Aceri-Tilietum) przez klimaty 
umiarkowanie ch odne i wilgotne (jaworzyna z j zycznikiem zwyczajnym Phyllitido-Ace-
retum, jaworzyna z miesi cznic  trwa  Lunario-Aceretum oraz wi kszo  postaci zboczo-
wych lasów klonowo-lipowych Aceri-Tilietum) a  po mikroklimaty wysokogórskie (jawo-
rzyna karpacka Sorbo-Aceretum).

4. Typowe gatunki ro lin
W zale no ci od podtypu:

9180-1 Lasy klonowo-lipowe Sudetów, ich Pogórza i Przedgórza, charakteryzuj ce si  
mieszanym, wielogatunkowym drzewostanem z przewag  lipy szerokolistnej, klonu zwy-
czajnego, jaworu i jesionu wynios ego.

Drzewa i krzewy: lipa szerokolistna Tilia platyphyllos, klon pospolity Acer platanoides, 
jesion wynios y Fraxinus excelsior, jawor Acer pseudoplatanus, wi z górski Ulmus glabra, 
d b bezszypu kowy Quercus petraea, porzeczka alpejska Ribes alpinum, wiciokrzew su-
chodrzew Lonicera xylosteum.

Ro liny zielne: wyka gajowa Vicia dumetorum, dzwonek jednostronny Campanula ra-
punculoides, wyka le na Vicia sylvatica, dzwonek szerokolistny Campanula latifolia, fio ek 
przedziwny Viola mirabilis, czerniec gronkowy Actaea spicata, paprotnik kolczysty Poly-
stichum aculeatum, stok osa Benekena Bromus benekenii, czosnaczek pospolity Alliaria 
petiolata, dzwonek pokrzywolistny Campanula trachelium, dzwonek brzoskwiniolistny 
C. persicifolia, szczyr trwa y Mercurialis perennis, marzanka wonna Galium odoratum.

9180-2 Jaworzyna z j zycznikiem zwyczajnym � siedlisko o charakterze podgórskim 
i górskim, z drzewostanem zasadniczo jaworowym, jednak z domieszk  wielu innych ga-
tunków drzew, którego cech  wyró niaj c  jest wyst powanie rzadkiej paproci � j zyczni-
ka zwyczajnego Phyllitis scolopendrium.

Drzewa i krzewy: jawor Acer pseudoplatanus, lipa szerokolistna Tilia platyphyllos, wi z 
górski Ulmus glabra, jesion wynios y Fraxinus excelsior, buk pospolity Fagus sylvatica, grab 
pospolity Carpinus betulus, jod a pospolita Abies alba, bez czarny Sambucus nigra, agrest 
Ribes uva-crispa.

Ro liny zielne: j zycznik zwyczajny Phyllitis scolopendrium, miesi cznica trwa a Lunaria 
rediviva, narecznica samcza Dryopteris filix-mas, szczyr trwa y Mercurialis perennis, gajo-
wiec ó ty Galeobdolon luteum, paprotnik kolczysty Polystichum aculeatum, czerniec gron-
kowy Actaea spicata, kopytnik pospolity Asarum europaeum, bodziszek cuchn cy Geranium 
robertianum, miodunka ma Pulmonaria obscura, pokrzywa zwyczajna Urtica dioica.

9180-3 Karpackie jaworzyny miesi cznicowe � lasy jaworowe uku karpackiego, roz-
wijaj ce si  zasadniczo na pod o ach kwa nych i oboj tnych, z dominuj c  miesi cznic  
trwa  Lunaria rediviva i wieloma karpackimi gatunkami runa:
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Drzewa i krzewy: jawor Acer pseudopla-
tanus, buk pospolity Fagus sylvatica.

Ro liny zielne: miesi cznica trwa a Luna-
ria rediviva, narecznica samcza Dryopteris 
filix-mas, starzec gajowy Senecio nemoren-
sis, szczyr trwa y Mercurialis perennis, nie-
cierpek pospolity Impatiens noli-tangere, ga-
jowiec ó ty Galeobdolon luteum, marzanka 
wonna Galium odoratum.

*9180-4 Sudeckie jaworzyny z miesi cz-
nic  trwa  � lasy jaworowe z Lunaria redivi-
va, cz ciej notowane na pod o ach zasob-
nych w w glan wapnia, charakteryzuj ce si  
wyst powaniem gatunków o rozmieszczeniu 
zachodnim, generalnie ubo sze florystycznie 
ni  odpowiadaj ce im jaworzyny karpackie, 
z nik ym udzia em gatunków z klasy Betulo-
Adenostyletea i znacznie rzadsze:

Drzewa i krzewy: jawor Acer pseudopla-
tanus, wi z górski Ulmus scabra, klon zwy-
czajny Acer platanoides, wiciokrzew czarny 
Lonicera nigra.

Ro liny zielne: miesi cznica trwa a Luna-
ria rediviva, trybula l ni ca Anthriscus nitida, 
wilczomlecz s odki Euphorbia dulcis, ywiec 
dziewi ciolistny Dentaria enneaphyllos, ko-
strzewa le na Festuca altissima, gwiazdnica 
gajowa Stellaria nemorum, wietlica samicza 
Athyrium filix-femina, nerecznica samcza Dry-
opteris filix-mas, nerecznica szerokolistna Dry-
opteris dilatata, lepi nik bia y Petasites albus.

*9180-5 Jaworzyna karpacka � siedlisko 
niskiego, odro lowego lasu jaworowo-jarz -
binowego, z bujnym zio oro lowym runem, 
ograniczone do siedlisk dolno- i górnoreglo-
wych uku karpackiego.

Drzewa i krzewy: jawor Acer pseudopla-
tanus, jarz b pospolity Sorbus aucuparia, po-
rzeczka skalna Ribes petraeum, wiciokrzew 
czarny Lonicera nigra, ró a alpejska Rosa 
pendulina (regionalnie).

Ro liny zielne: mi osna górska Adenostyles 
alliariae (lokalnie), wietlica alpejska Athyrium 
distentifolium, parzyd o le ne Aruncus sylve-
stris (lokalnie), prosownica rozpierzch a Mi-
lium effusum, lepi nik bia y Petasites albus, 

Fot. 2. Jaworzyna z j zycznikiem zwyczajnym � przy-
k ad podtypu siedliska przyrodniczego o kodzie 9180-2. 
Ostoja Ja liska (© J. Bodziarczyk).

Fot. 3. Karpackie jaworzyny miesi cznicowe � przyk ad 
podtypu siedliska przyrodniczego o kodzie 9180-3. Ko-
strza (© J. Bodziarczyk).

Jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stromych stokach i zboczach
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miodunka ma Pulmonaria obscura (lokalnie), rutewka orlikolistna Thalictrium aquilegifolium 
(lokalnie), kosmatka olbrzymia Luzula sylvatica, ciemi yca zielona Veratrum lobelianum (lo-
kalnie), trzcinnik le ny Calamagrostis arundinacea.

*9180-6 Jaworzyny i buczyny zio oro lowe Sudetów � ekstremalnie rzadki typ siedliska 
znany jak do tej pory z trzech izolowanych p atów, znacznie ró ni cych si  pod wzgl dem 
florystycznym, lecz wykazuj cych, jako cech  wspóln , wysoki udzia  gatunków z klasy 
Betulo-Adenostyletea, szczególnie parzyd o le ne Aruncus sylvestris i ciemi yca zielona 
Veratrum lobelianum.

Drzewa i krzewy: jawor Acer pseudoplatanus, buk zwyczajny Fagus sylvatica, jarz b po-
spolity Sorbus aucuparia, wiciokrzew czarny Lonicera nigra, ró a alpejska Rosa pendulina.

Ro liny zielne: modrzyk górski Cicerbita alpina, szczaw górski Rumex alpestris, jaskier 
platanolistny Ranunculus platanifolius, liczyd o górskie Streptopus amplexifolius, ciemi -
yca zielona Veratrum lobelianum, tojad dzióbaty Aconitum variegatum, parzyd o le ne 

Aruncus sylvestris, naw o  pospolita Solidago virgaurea, borówka czarna Vaccinium myr-
tillus, mia ek pogi ty Deschampsia flexuosa.

5. Rozmieszczenie w Polsce

Siedlisko zosta o opisane w Polsce ze stanowisk w Sudetach, na ich Pogórzu i Przedgórzu, 
na Jurze Krakowsko-Cz stochowskiej oraz z ca ego uku Karpat.

Ryc. 1. Mapa rozmieszczenia stanowisk z wyró nieniem stanowisk monitorowanych w latach 2006-2008
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II. METODYKA

1. Metodyka bada  monitoringowych

Wybór powierzchni monitoringowych
Za stanowisko nale y uzna  wyodr bniony p at siedliska � piarg, go oborze, skalisty stok 
o powierzchni co najmniej 100 m2.

Powierzchnie monitoringowe powinny zosta  zlokalizowane w g ównych rejonach wy-
st powania typu siedliska, które obejmuj  nast puj ce obszary Natura 2000:

w regionie kontynentalnym: Góry i Pogórze Kaczawskie, Góry Kamienne, Ostoja nad 
Bobrem, Ostrzyca Proboszczowicka, Prze omy Nysy K odzkiej ko o Morzyszowa, Gru-
pa nie nika i Góry Bialskie, Czarne Urwisko ko o Lutyni, Ostoje Nietoperzy Gór So-
wich, Góry Bardzkie, Pasmo Krowiarki, W wóz Pe cznicy, Góry Sto owe, Ostoja rod-
kowojurajska, Dolina Pr dnika.
w regionie alpejskim: Tatry, Ostoja Ja liska, Babia Góra, Pieniny, Ostoja Popradzka, Kostrza, 
Bieszczady, Góry S onne, Ostoja Magurska, ysa Góra, Beskid ywiecki, Beskid l ski.

Sposób wykonania bada
Ze wzgl du na wyspowy charakter rozmieszczenia siedliska 9180 mo liwe s  dwa podej-
cia metodyczne:

a) w dolinach cieków na stromych stokach o d ugo ci powy ej 200 m mo liwe jest za o-
enie standardowego transektu o d ugo ci 200 m, na którego przebiegu wykonuje si  3 

zdj cia fitosocjologiczne na pocz tku, w rodku i na ko cu transektu;
b) w przypadku rozmieszczenia p atów na niewielkiej powierzchni wykonanie transektu 

mo e okaza  si  niemo liwe (np. Ostrzyca Proboszczowicka lub wi kszo  stanowisk 
karpackich). Wtedy badania na transektach na ogó  nie s  mo liwe, gdy  powierzchnia 
ca ego p atu siedliska mo e by  mniejsza ni  ewentualnego transektu. Mo na nato-
miast prowadzi  obserwacje na poszczególnych p atach siedliska, uznaj c ca kowit  
ich powierzchni  za obszar podlegaj cy badaniom (analogicznym jak na transekcie). 
Suma powierzchni poszczególnych p atów na stanowisku (np. w w wozie) mo e by  
traktowana jako ca kowita powierzchnia badawcza.

Jako powierzchni  siedliska na stanowisku nale y wi c uzna  sumy powierzchni 3 p atów, 
w których s  zlokalizowane 3 zdj cia fitosocjologiczne, obejmuj ce p aty siedliska nieza-
le nie od tego, czy s  posadowione na transekcie, czy te  nie.

Termin i cz stotliwo  bada
Badania najlepiej prowadzi  od maja do lipca, tak aby ro linno  runa by a atwo identyfiko-
walna, a znaczna cz  gatunków znajdowa a si  w optimum kwitnienia. Prace w pó niej-
szym okresie sezonu wegetacyjnego s  mo liwe, ale trzeba si  liczy  z b dnymi ocenami 
pokrycia terenu przez pewne gatunki oraz niemo no ci  identyfikacji niektórych z nich.

Sprz t do bada
Badania nie wymagaj  specjalistycznego sprz tu. Konieczny jest notatnik (formularz do 
wype nienia), GPS, ta ma miernicza, aparat fotograficzny.

Jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stromych stokach i zboczach
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2. Ocena parametrów stanu siedliska przyrodniczego 

oraz wska ników specyficznej struktury i funkcji

Tab. 1. Opis wska ników specyficznej struktury i funkcji siedliska przyrodniczego oraz parametru �perspektywy 
ochrony� dla siedliska przyrodniczego 9180 � jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stromych stokach i zboczach (Tilio 
platyphyllis- Acerion pseudoplatani)

Parametr/
Wska nik Opis

Specyficzna struktura i funkcje

Gatunki 
charakterys-
tyczne

Z uwagi na du e zró nicowanie syntaksonomiczne, ekologiczne i wysoko ciowe 
siedliska, wyra aj ce si  w du ej liczbie podtypów, gatunki charakterystycz-
ne i wyró niaj ce podtypy charakteryzuj  si  du  zmienno ci . Najbardziej 
warto ciowe to:
Drzewa i krzewy: lipa szerokolistna Tilia platyphyllos, klon pospolity Acer 
platanoides, jawor Acer pseudoplatanus, wi z górski Ulmus glabra, porzeczka 
alpejska Ribes alpinum, wiciokrzew czarny Lonicera nigra, ró na alpejska Rosa 
pendulina, w wy szych po o eniach górskich jarz b pospolity Sorbus aucuparia 
subsp. glabrata.
Ro liny zielne: w podtypach pogórskich i ni szych po o e  górskich � wyka 
gajowa Vicia dumetorum, dzwonek jednostronny Campanula rapunculoides, 
wyka le na Vicia sylvatica, dzwonek szerokolistny Campanula latifolia, czerniec 
gronkowy Actaea spicata, paprotnik kolczysty Polystichum aculeatum,czosna-
czek pospolity Alliaria petiolata, j zycznik zwyczajny Phyllitis scolopendrium, 
miesi cznica trwa a Lunaria rediviva;
w podtypach górskich i wysokogórskich: modrzyk górski Cicerbita alpina, 
szczaw górski Rumex alpestris, jaskier platanolistny Ranunculus platanifolius, 
liczyd o górskie Streptopus amplexifolius, ciemi yca zielona Veratrum lobelia-
num, tojad dzióbaty Aconitum variegatum, parzyd o le ne Aruncus sylvestris, 
mi osna górska Adenostyles alliariae (lokalnie), wietlica alpejska Athyrium 
distentifolium.

Gatunki 
dominuj ce

Ta grupa gatunków jest trudna do okre lenia, gdy  wyst puj  du e lokalne ró -
nice pomi dzy gatunkami dominuj cymi na poszczególnych stanowiskach. Na 
ogó  pokrywaj  si  one z gatunkami ekspansywnymi lub charakterystycznymi.
Dla siedliska 9180 naturalne jest wyst powanie facjalne niektórych gatunków 
ro lin zielnych (w zale no ci od podtypu przytulia wonna Galium odoratum, 
szczyr trwa y Mercurialis perennis, gajowiec ó ty Galeobdolon luteum mie-
si cznica trwa a, Lunaria rediviva, pokrzywa zwyczajna Urtica dioica, czosna-
czek pospolity Alliaria petiolata, stok osa Benekena Bromus benekeni, per ówka 
jednokwiatowa Melica uniflora etc.). Podobnie drzewostan p atów jest silnie 
zró nicowany, co jest cech  charakterystyczn  lasów o charakterze naturalnym 
� obok p atów gdzie wspó wyst puje 6�8 gatunków drzew spotka  mo emy 
p aty z dominacj  jednego gatunku (np. jawor Acer pseudoplatanus, lipa drobno-
listna Tilia cordata, klon pospolity Acer platanoides). W zasadzie wi c parametr 
�gatunki dominuj ce� nie jest mo liwy do skwantyfikowania w odniesieniu 
do gatunków typowych dla siedliska, a jedynie dla gatunków inwazyjnych lub 
obcych typowi siedliska. Sytuacj  komplikuje fakt, e w lasach o naturalnej 
dynamice, szczególnie na stokach zachodnich, pojawianie si  gatunków por bo-
wych w lukach po wypadaj cych drzewach równie  jest zjawiskiem naturalnym. 
Kwantyfikacja tych wska ników wymaga wi c du ego do wiadczenia i znajo-
mo ci ró nych typów siedliska w ca ym zakresie jego naturalnej zmienno ci.

Obce 
gatunki 
inwazyjne

W lasach stokowych gatunki inwazyjne nale  do nielicznych elementów flory, 
jednak wysoce prawdopodobne (szczególnie w zachodniej cz ci zasi gu) jest 
wyst powanie niecierpka drobnokwiatowego Impatiens parviflora; znacznie 
rzadziej spotykamy inne gatunki. Powierzchnie z udzia em wi cej ni  jednego 
gatunku obcego by y notowane sporadycznie w obszarach Piekielna Dolina oraz 
w Ostoi rodkowojurajskiej.
Generalnie udzia  gatunków inwazyjnych jest niewielki � je li wyst puj  to 
w ilo ci nie przekraczaj cej 10% pokrycia (zwykle w przypadku niecierpka 
drobnokwiatowego Impatiens parviflora) stan wska nika nale y uzna  za nieza-
dowalaj cy (U1), a jedynie w przypadku bardziej masowego udzia u za z y (U2).



205

Rodzime 
gatunki 
ekspansywne 
ro lin 
zielnych

Warto ci wska ników �gatunki dominuj ce� i �gatunki ekspansywne ro lin 
zielnych� cz ciowo si  pokrywaj . O gatunkach ekspansywnych w stosunku 
do siedlisk 9180 powinni my mówi  wy cznie w odniesieniu do masowo wkra-
czaj cych gatunków por bowych (trzcinnik le ny Calamagrostis arundinacea, 
trzcinnik piaskowy C. epigeios, je yna Rubus spp., wierzbówka kiprzyca Cha-
maenerion angustifolium), których masowe wyst powanie mo e (lecz nie musi) 
by  wynikiem procesów degeneracyjnych. Nale y jednak pami ta , i  przy 
wystawach nas onecznionych gatunki te w sposób naturalny mog  pojawia  si  
w lukach drzewostanu, stanowi c naturalny element dynamiki siedliska.

Gatunki 
zio oro lowe 
i nitrofilne

Po dany sta y udzia  gatunków takich jak: czosnaczek pospolity Alliaria petiola-
ta, bodziszek cuchn cy Geranium robertianum, pokrzywa zwyczajna Urtica 
dioica, kuklik pospolity Geum urbanum. Mo liwe jest ich facjalne wyst powa-
nie w niektórych p atach siedliska, wi c podobnie jak w nadrzecznych lasach 

gowych, cz ste wyst powanie gatunków nitrofilnych jest cech  pozytywnie 
wyró niaj c  siedlisko.
Tym bardziej dotyczy to gatunków zio oro lowych z klasy Betulo-Adenostyletea, 
które s  charakterystycznymi, wyró niaj cymi lub wr cz dominuj cymi w gór-
skich i wysokogórskich podtypach siedliska.

Struktura 
drzewostanu 

W typowych postaciach siedliska drzewostan powinien by  silnie zró nico-
wany pod wzgl dem wysoko ci i pier nicy drzew. Nale y jednak pami ta , e 
jaworzyny i lasy stokowe, wyst puj ce w trudnych warunkach siedliskowych nie 
odznaczaj  si  zbyt wysok  struktur  wiekow  z du ym udzia em starodrzewi. 
Obecno  przynajmniej kilku wiekowych drzew na powierzchni badawczej 
wskazuje na naturalny charakter siedliska i nisk  intensywno  zabiegów gospo-
darczych lub ich zupe ny brak w przesz o ci. 

Pionowa 
struktura 
ro linno ci

Prawid owo rozwijaj cy si  p at siedliska 9180 powinien sk ada  si  z co 
najmniej 5 warstw: mszaków, runa, krzewów oraz co najmniej dwóch warstw 
w drzewostanie. Zwarcie tych warstw waha si  jednak w bardzo szerokich 
granicach i jest silnie uzale nione od warunków lokalnych oraz wewn trznej dy-
namiki fitocenoz. Cz sto wyst puj  p aty siedliska, w których warstwa mszaków 
ograniczona jest do pojedynczych wyst pie ; natomiast na stokach wilgotnych 
i o bardziej stabilnym pod o u � na agodniejszym nachyleniu, mog  wraz z w -
trobowcami zajmowa  nawet do 50% powierzchni.
Brak warstw �a2� lub �b� mo e wiadczy , w wi kszo ci i przypadków, o dege-
neracji siedliska wskutek prowadzonych w przesz o ci (uproszczona struktura 
pionowa drzewostanu) lub obecnie (brak podrostu i krzewów) zabiegów gospo-
darczych. Mo e by  jednak równie  skutkiem ekstremalnych warunków wzrostu 
gatunków wspó tworz cych fitocenozy i intensywnych procesów zaburze , które 
mog  istotnie wp ywa  na sk ad i struktur  gatunkow  ca ego uk adu oraz jego 
dynamik .

Gatunki 
obce
w drzewostanie

W drzewostanach na stromych stokach i zboczach bardzo rzadko pojawiaj  si  
gatunki obce, jednak ich wyst powanie jest wyra nym sygna em degeneracji 
siedliska. S  to sytuacje bardzo rzadkie � na 75 zbadanych powierzchniach nie 
odnaleziono ani jednej z wprowadzonymi obcymi gatunkami o charakterze 
inwazyjnym.
W obszarach górskich domieszk  mo e by  wierk pospolity Picea abies, jednak 
w wielu wypadkach jest on naturalnym sk adnikiem siedliska � geneza gatunku 
w przypadku wyst powania pojedynczych drzew mo e wi c by  trudna do 
wyja nienia i nierzadko ma zwi zek z otaczaj cymi siedliskami, które stanowi  
w pewnym sensie t o dla siedlisk ma opowierzchniowych.

Naturalne 
odnowienie 
drzewostanu

Najcz ciej wyst puje w du ej liczbie siewek, z których tylko pojedyncze 
(wskutek trudnych warunków siedliskowych) wchodz  w stadium podszytu lub 
podrostu. W prawid owo rozwini tych p atach siedliska obecno  odnowienia 
jest jednak niezb dna � w zale no ci od p atu mo e si  waha  od kilku do kilku-
dziesi ciu procent udzia u w warstwie zielnej i krzewów. W odnowieniu zazwy-
czaj dominuj  jawor Acer pseudoplatanus i klon zwyczajny Acer platanoides, 
jednak wi kszo  siewek wykazuje bardzo nisk  prze ywalno . Wyj tkiem s  
sytuacje w ods oni tych lukach i na przynajmniej cz ciowo ustabilizowanych 
fragmentach powierzchni stoków, gdzie dochodzi do szybkiego wzrostu tych 
gatunków i wkraczania ich w warstw  podrostu. Bardzo wa nym czynnikiem 
wp ywaj cym na sukces wzrostu i rozwoju m odego pokolenia w tym siedlisku 
s  zaburzenia, które wywieraj  istotny wp yw na kszta towanie i zró nicowanej 
struktury. W warunkach tych uzyskuj  przewag  gatunki szybkorosn ce (jawor 
Acer pseudoplatanus, klon zwyczajny Acer platanoides lipa szerokolistna Tilia 
platyphyllos i lipa drobnolistna Tilia cordata, jesion wynios y Fraxinus excelsior 
i jarz b pospolity Sorbus aucuparia), które w okresie mi dzy kolejnymi zaburze-
niami s  w stanie osi gn  wzgl dnie bezpieczn  wysoko  i trwa o  wzrostu. 

Jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stromych stokach i zboczach
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Przekszta cenia 
zwi zane z 
u ytkowaniem

Wyst powanie pniaków, ci tych pni, jednowarstwowa struktura drzewostanu, 
brak martwego drewna w postaci pni le cych i stoj cych � s  wyra nym sygna-
em nadmiernego oddzia ywania gospodarki na p at siedliska.

O ile pozyskanie drewna w lasach stokowych jest rzadkie i notowane by o jedy-
nie w pojedynczych przypadkach, o tyle nadal obserwuje si  niedobór martwe-
go drewna, a w przypadku wykrotów pozyskiwanie k ód i pozostawianie tylko 
cz ci odziomkowych wraz z czasz  i systemem korzeniowym.

Perspektywy 
ochrony

Ocenie podlegaj  mo liwo ci ochrony siedliska i utrzymanie go w stanie 
niepogorszonym, przy analizie mo liwych do wyobra enia czynników realnie 
oddzia uj cych na siedlisko w najbli szej przysz o ci. Brano pod uwag  aktualny 
stan ochrony (obecno  na obszarze chronionym), czynniki biotyczne i antropo-
geniczne, oddzia ywania gospodarcze i turystyk .
Parametr ten jest szacowany, gdy  cz sto nie s  dost pne wszystkie mo liwe 
informacje na temat planów zagospodarowania dawnego fragmentu siedliska. 
Po o enie w rezerwatach lub na bardzo stromych stokach z regu y gwarantuje 
dobre lub bardzo dobre perspektywy ochronne; jednak ze strony gospodarki 
cz owieka mog  pojawia  si  tu ró nego typu zagro enia (np. budowa zbiorni-
ków zaporowych, zapór przeciwrumowiskowych, dróg stokowych etc.).

Tab. 2. Waloryzacja parametrów stanu oraz wska ników specyficznej struktury i funkcji siedliska przyrodniczego 
9180 � jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stromych stokach i zboczach (Tilio platyphyllis-Acerion pseudoplatani)

Parametr/
Wska nik

W a ciwy
FV

Niezadowalaj cy
U1

Z y
U2

Powierzchnia 
siedliska 
na stanowisku

Nie podlega zmianom 
lub zwi ksza si Inne kombinacje

Wyra ny spadek po-
wierzchni siedliska 
w porównaniu z wcze-
niejszymi badaniami lub 

podawanymi w literaturze

Specyficzna struktura i funkcje

Gatunki 
charakterystyczne

>5 gatunków, charakte-
rystycznych dla warun-
ków lokalnych, w tym 
min. 2 w drzewostanie

2�5 gatunków charakte-
rystycznych

Brak, lub tylko pojedyncze 
osobniki

Gatunki 
dominuj ce

Mo liwe wyst powa-
nie facjalne gatunków 
z klasy Querco-Fagetea, 
sporadyczny udzia  
gatunków por bowych 
i inwazyjnych

Ponad 30% powierzch-
ni runa zaj te przez 
gatunki por bowe (je y-
na Rubus sp., trzcinnik 
Calamagrostis sp. i inne)

Ponad 50% powierzchni 
runa zaj te przez gatunki 
por bowe (je yna Rubus 
sp., trzcinnik Calamagrostis 
sp. i inne)

Obce 
gatunki 
inwazyjne

Brak Pojedyncze osobniki, 
1�2 gatunków

anowo wyst puj cy 
gatunek lub kilka (>2) 
gatunków

Rodzime 
gatunki 
ekspansywne 
ro lin zielnych

Mo liwe wyst powa-
nie facjalne gatunków 
z klasy Querco-Fagetea 
(przytulia wonna Ga-
lium odoratum, szczyr 
trwa y Mercurialis 
perennis, gajowiec ó ty 
Galeobdolon luteum), 
co jest zjawiskiem 
naturalnym w niektó-
rych p atach siedliska; 
sporadyczny udzia  
gatunków por bowych 
i inwazyjnych

Ponad 30% powierzch-
ni runa zaj te przez 
gatunki por bowe (je y-
na Rubus sp., trzcinnik 
Calamagrostis sp. i inne)

Ponad 50% powierzchni 
runa zaj te przez gatunki 
por bowe (je yna Rubus 
sp., trzcinnik Calamagrostis 
sp. i inne)
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Gatunki 
zio oro lowe 
i nitrofilne

Po dany sta y udzia  
gatunków takich jak 
czosnaczek pospoli-
ty Alliaria petiolata, 
bodziszek cuchn cy 
Geranium robertianum, 
pokrzywa zwyczajna 
Urtica dioica,kuklik po-
spolity Geum urbanum. 
Mo liwe facjalne wyst -
powanie w niektórych 
p atach siedliska

Gatunki nitrofilne poje-
dynczo Brak gatunków nitrofilnych

Struktura 
drzewostanu 

Drzewostan zró nico-
wany pod wzgl dem 
wysoko ci i pier nicy 
drzew

Drzewostan jedno-
wiekowy, ale obecny 
podrost

Drzewostan jednowie-
kowy, niezró nicowany 
pod wzgl dem wysoko ci 
i pier nicy

Pionowa 
struktura 
ro linno ci

Wyst puj  wszystkie 
warstwy ro linno ci (a1, 
a2, b, c, d); warstwa 
mchów mo e by  bar-
dzo uboga

Brak jednej z warstw 
(zwykle a1 lub b)

Struktura pionowa 
uproszczona sk adaj ca si  
z dwóch warstw (a i c)

Gatunki 
obce 
w drzewostanie

Brak
1 gatunek obcy eko-
logicznie, pojedyncze 
drzewa

Nasadzenia lub wi cej ni  
1 gatunek obcy ekologicz-
nie, 

Naturalne 
odnowienie 
drzewostanu

Obecne odnowienie 
ró nowiekowe, min. 3 
gatunki

Obecne odnowienie 
jedno- lub ró nowie-
kowe, nie wi cej ni  2 
gatunki

Brak, lub pojedyncze 
odnowienia

Przekszta cenia 
zwi zane 
z u ytkowaniem

Brak
Pojedyncze dzia ania, 
jak np. usuwanie wy-
wróconych drzew

Prowadzona gospodar-
ka le na, wp ywaj ca 
negatywnie na struktur  
i funkcje siedliska

Ogólnie 
struktura 
i funkcje

Wszystkie wska niki 
kardynalne oceniono na 
FV, pozosta e wska niki 
przynajmniej U1

Wszystkie wska niki 
kardynalne oceniono 
przynajmniej na U1

Jeden lub wi cej wska ni-
ków kardynalnych ocenio-
no na U2

Perspektywy 
ochrony

Perspektywy zachowa-
nia siedliska dobre lub 
doskona e, nie przewi-
duje si  znacznego od-
dzia ywania czynników 
zagra aj cych

Inne kombinacje

Perspektywy zachowania 
siedliska z e, obserwowany 
silny wp yw czynników 
zagra aj cych, nie mo na 
zagwarantowa  przetrwa-
nia siedliska w d u szej 
perspektywie czasowej

Ocena ogólna Wszystkie parametry 
oceniono na FV 

Jeden lub wi cej para-
metrów oceniono na 
U1, brak ocen U2

Jeden lub wi cej parame-
trów oceniono na U2

Wska niki kardynalne
Gatunki charakterystyczne
Inwazyjne gatunki obce
Gatunki obce w drzewostanie
Struktura drzewostanu

Jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stromych stokach i zboczach
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3. Przyk ad wype nionej karty obserwacji siedliska przyrodniczego na stanowisku

Karta obserwacji siedliska przyrodniczego na stanowisku

Stanowisko � informacje podstawowe

Kod i nazwa siedliska 
przyrodniczego *9180 Jaworzyny i lasy klonowo-lipowe

Nazwa stanowiska Waksmundzkie cianki 

Typ stanowiska Referencyjne

Zbiorowiska 
ro linne Jaworzyna tatrza ska

Opis siedliska 
na stanowisku

Siedlisko zajmuje strome urwiste zbocza o ekspozycji EES i nachyleniu do-
chodz cym nawet do 45o, u podnó a wysokich cian skalnych w Dolinie 
Waksmundzkiej. P aty na stanowisku w postaci kilku rozproszonych p atów 
maj  charakter izolowanych wysp na tle górnoreglowych borów wier-
kowych. Ka dy z wybranych do monitoringu p atów jest stanowiskiem 
punktowym, ale ich uk ad w terenie oraz niezbyt du a odleg o  mi dzy 
sob  maj  charakter transektu

Powierzchnia 
p atów siedliska

czna powierzchnia siedliska 3 wybranych do monitoringu p atów wynosi 
oko o 0,15�0,2 ha

Obszary chronione, 
na których znajduje 
si  stanowisko 

Tatrza ski Park Narodowy, Natura 2000

Zarz dzaj cy 
terenem Tatrza ski Park Narodowy

Wspó rz dne 
geograficzne N 49o15� ��; E 20o04� ��

Wymiary transektu
Stanowisko punktowe. Powierzchnie monitorowane uk adaj  si  w pewien 
transekt, mimo izolacji. Poszczególne powierzchnie badawcze dostosowa-
no do wielko ci wykszta conych p atów, aby by y w pe ni reprezentatywne. 
Pow. Nr 1: 400 m2, Nr 2: 400 m2, Nr 3: 250 m2.

Wysoko  n.p.m. Punkt 1. 1376 m; 2. 1378 m; 3. 1385 m.

Nazwa obszaru Tatry � PLC120001 

Raport roczny � informacje podstawowe

Rok 2008

Typ monitoringu Szczegó owy

Koordynator Jan Bodziarczyk

Dodatkowi 
koordynatorzy �

Zagro enia Aktualnie brak zagro e

Inne warto ci 
przyrodnicze

Siedlisko jest cz ci  area u du ych drapie ników: rysia Lynx lynx, wilka 
Canis lapus, nied wiedzia Ursus arctos (obserwowano wielokrotnie lady 
bytowania) oraz ostoj  wielu chronionych gatunków ro lin, jak: paprotnik 
kolczysty Polystichum aculeatum, goryczka troje ciowa Gentiana asclepia-
dea, ciemi yca zielona Veratrum lobelianum, tojad Aconitum, sp. parzyd o 
le ne Aruncus sylvestris, parownik ostry Polystichum lonchitis, listera jajo-
wata Listera ovata, lilia z otog ów Lilium martagon, niebielistka trwa a Swer-
tia perennis, wawrzynek wilcze yko Daphne mezereum, zarzyczka górska 
Cortusa matthioli, paprotka zwyczajna Polypodium vulgare, rojnik górski 
Jovibarba sobolifera, kruszczyk rdzawoczerwonawy Epipactis atrorubens.
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Monitoring jest 
wymagany Tak

Uzasadnienie

Siedlisko bardzo rzadkie w Polsce, o charakterze punktowym. Status 
fitosocjologiczny jaworzyn tatrza skich jest nie do ko ca poznany, st d te  
dodatkowe badania s  wskazane. Siedlisko wyj tkowo bogate florystycznie, 
o du ej dynamice

Wykonywane zabie-
gi ochronne i ocena 
ich skuteczno ci

Brak

Propozycje 
wprowadzenia 
dzia a  ochronnych

Nie ma takiej potrzeby

Data kontroli 6.07.2008

Uwagi
Siedlisko znajduje si  w granicach ochrony cis ej parku narodowego, pod-
lega naturalnym procesom dynamiki fitocenoz. Wyj tkowy, trudno dost pny 
obszar o charakterze pierwotnym

Stan ochrony siedliska przyrodniczego na stanowisku

Zdj cie fitosocjologiczne I

Wspó rz dne geograficzne 
rodka, wys. n.p.m.

Powierzchnia zdj cia, 
nachylenie, ekspozycja
Zwarcie warstw a, b, c, d
Wysoko  warstw a, b, c, d
Jednostka fitosocjologiczna

Wspó rz dne geograficzne: N 49o15� ��; E 20o04� ��; wys. 
1376  m n.p.m ( rodek p atu); pow. 400 m2, nach. 38o, eksp. E;
Zwarcie warstwa: a1 � 50%, a2 � 20%, b � 40%, c � 80%, d 
�50%;
Wysoko  warstw: a1 � ok. 15 m, a2 � 10 m, b � do 3 m, c � do 
1,0 m, d � 0,05 m
Jednostka fitosocjologiczna: jaworzyna tatrza ska
Gatunki: warstwa a1: Acer pseudoplatanus 3, Picea abies 1; 
warstwa a2: Sorbus aucuparia 2, Picea abies 2; warstwa b: Acer 
pseudoplatanus 2, Lonicera nigra +, Juniperus communis +, Co-
toneaster intergerrimus +, Salix silesiaca +, Picea abies 3, Sorbus 
aucuparia +, Daphne mezereum +, warstwa c: Lonicera nigra 
+, Aruncus sylvestris +, Sorbus aucuparia +, Lilium martagon 1, 
Senecio nemorensis s.l. 1, Digitalis grandiflora 2, Polystichum 
lonchitis +, Epilobium montanum +, Listera ovata 1, Galium 
mollugo 2, Asplenium ruta-muraria +, Sedum fabaria +, Asple-
nium viride +, Calamagrostis arundinacea 2, Calamagrostis varia 
3, Cystopteris fragilis +, Ranunculus platanifolius +, Pimpinela 
saxifraga 1, Solidago alpestris 1, Mycelis muralis +, Gymnocar-
pium robertianum +, Clematis alpina +, Saxifraga paniculata +, 
Fragaria vesca +, Tussilago farfara +, Myosotis alpestris +, Daphne 
mezereum +, Allium montanum +, Polygonatum verticillatum 2, 
Anthyllis alpestris +, Lotus corniculatus +, Pinus cembra +, Carex 
sempervirens +, Cotoneaster intergerrimus +, Scabiosa lucida 
+, Orobanche sp. +, Melica nutans +, Epipactis atrorubens +, 
Carduus glaucus 1, Gymnadenia conopsea +, Paris quadrifolia 
+, Picea abies +, Cirsium erisithales 2, Vaccinium vitis-idaea 1, 
Jovibarba sobolifera +, Thymus carpaticus +, Vaccinium myrtillus 
+, Poa nemoralis +, Polypodium vulgare +, Dryopteris filix-mas 
+, Delphinium elatum +, Thalictrum aquilegiifolium 1, Hieracium 
murorum +, Aconitum sp., Phyteuma orbiculare +, Galeobdolon 
luteum +, Gentiana asclepiadea +, Rosa pendulina +, Actaea 
spicata +, Swertia perennis +, Viola hirta +, Athyrium filix-femina 
+, Polystichum aculeatum +, Arabis alpina +, Sorbus aucuparia +, 
Euphrasia salisburgensis +, Luzula luzuloides +, Carduus persona-
ta +, Helianthemum ovatum +, Campanula cochleariifolia +

Jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stromych stokach i zboczach
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Zdj cie fitosocjologiczne II

Wspó rz dne geograficzne 
rodka, wys. n.p.m.

Powierzchnia zdj cia, 
nachylenie, ekspozycja
Zwarcie warstw a, b, c, d
Wysoko  warstw a, b, c, d
Jednostka fitosocjologiczna

Wspó rz dne geograficzne: N 49o15� ��; E 20o04� ��; 
wys. 1378 m n.p.m.; pow. 400 m2, nachyl. 40o, eksp. EES
Zwarcie warstw: a1 � 50%, a2 � 25%, b � 20%, c � 95%, 
d � 20% (g ównie na ska ach i martwym drewnie)
Wysoko  warstw: a1 � 13�15 m, a2 � 10�12 m, b � do 5 m, 
c � do 0,8 m, d � 0,05 m
Jednostka fitosocjologiczna jaworzyna tatrza ska
Gatunki: warstwa a1: Acer pseudoplatanus 3; warstwa a2: Acer 
pseudoplatanus 2, Picea abies 1, Sorbus aucuparia 1; warstwa  b: 
Acer pseudoplatanus 3, Lonicera nigra +, Ribes alpinum 1, Rosa 
pendulina 1, Picea abies 2, Sorbus aucuparia 1, Sambucus race-
mosa +, Daphne mezereum 1, Salix silesiaca 1, Rosa canina +; 
warstwa c: Lunaria rediviva 2, Senecio nemorensis s.l. 1, Astrantia 
major 1, Pimpinella sxaifraga 2, Sambucus racemosa +, Mycelis 
muralis 1, Delphinium elatum 1, Veratrum lobelianum +, Rubus 
idaeus 1, Dryopteris filix-mas +, Thalictrum aquilegiifolium +, 
Calamagrostis arundinacea +, Prenanthes purpurea +, Milium 
effusum +, Sorbus aucuparia +, Geranium robertianum 1, Poa ne-
moralis +, Pulmonaria obscura 2, Listera ovata 1, Cirsium erisitha-
les +, Fragaria vesca 1, Petasites albus 3, Saxifraga paniculata +, 
Lilium martagon 1, Pleurospermum austriacum +, Sedum fabaria 
+, Urtica dioica +, Phyteuma orbiculare +, Melandrium rubrum 
+, Melica nutans +, Epilobium montanum +, Angelica sylvestris 
+, Daphne mezereum +, okó kowa Polygonatum verticillatum +, 
Cystopteris fragilis +, Digitalis grandiflora 1, Solidago alpestris +, 
Sanicula europea +, Swertia perennis +, Chamaenerion angusti-
folium +, Scabiosa lucida +, Calamagrostis varia +, Asplenium 
trichomanes +, Polystichum lonchitis +, Cortusa matthioli +, 
Actaea spicata +, Luzula luzuloides + Paris quadrifolia +, Athy-
rium filix-femina +, Polypodium vulgare +, Geranium sylvaticum 
+, Polystichum aculeatum +, Cicerbita alpina +, Ranunculus 
platanifolius 1

Zdj cie fitosocjologiczne III

Wspó rz dne geograficzne 
rodka, wys. n.p.m.

Powierzchnia zdj cia, 
nachylenie, ekspozycja
Zwarcie warstw a, b, c, d
Wysoko  warstw a, b, c, d
Jednostka fitosocjologiczna

Wspó rz dne geograficzne: : N 49o15� ��; E 20o04� ��; 
wys. 1385 m n.p.m.; pow. 250 m2, nach. 40o, eksp. ES;
Zwarcie warstw: 50%, a2: 20%, b: 30%, c: 95%, d: 20% (g ównie 
na ska ach i martwym drewnie);
Wysoko  warstw: a1: 13 m, a2: 10 m, b: do 5 m, 
c: do 0,8 m, d: 0,05m;
Jednostka fitosocjologiczna: jaworzyna tatrza ska
Gatunki: warstwa a1: Acer pseudoplatanus 3; warstwa a2: Acer 
pseudoplatanus 2, Picea abies 1; warstwa b: Acer pseudoplatanus 
2, Rosa pendulina +, Picea abies 1, warstwa c: Lunaria rediviva 1, 
Senecio nemorensis s.l. +, Pimpinella saxifraga 1, Mycelis muralis 
1, Delphinium elatum 1, Rubus idaeus 1, Dryopteris filix-mas 
+, Thalictrum aquilegiifolium 1, Sorbus aucuparia +, Geranium 
robertianum +, Salix sp. +, Pulmonaria obscura 1, Listera ovata +, 
Cirsium erisithales 1, Petasites albus 1, Lilium martagon +, Sedum 
fabaria +, Phyteuma orbiculare +, Melandrium rubrum +, Epilo-
bium montanum +, Daphne mezereum +, Polygonatum verticilla-
tum 2, Cystopteris fragilis +, Digitalis grandiflora 1, Calamagrostis 
varia 2, Polystichum lonchitis +, Polypodium vulgare +, Calama-
grostis arundinacea 3, Polystichum aculeatum +, Galium mollugo 
+, Orobanche sp. +, Valeriana tripteris +, Asplenium trichomanes 
+, Cardaminopsis arenosa +, Prunela vulgaris +, Rosa pendulina 
+, Myosotis sp. +, Carex sempervirens +, Circaea alpina +, Vac-
cinium vitis-idaea +, Epipactis atrorubens +, Gymnadenia conop-
sea +, Asplenium viride +, Campanula cochleariifolia +
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TRANSEKT (stanowisko punktowe)

Parametry/
wska niki Opis wska nika Warto  parametru/wska nika

Ocena 
parametru/ 
wska nika

Powierzchnia siedliska

0,15�0,2 ha poddana ocenie i jest 
to optymalna powierzchnia wyzna-
czona do monitoringu w istniej cych 
warunkach

FV

Specyficzna struktura i funkcje FV

Udzia  procento-
wy siedliska na 
transekcie

Procent powierzchni 
zaj tej przez siedlisko na 
transekcie (z dok adno-
ci  do 10%)

Siedlisko ma charakter punktowy 
w mozaice z górnoreglow  wierczy-
n .
Siedlisko zajmuje niewielkie po-
wierzchniowo p aty, których stan jest 
w a ciwy i odpowiedni do warunków 
lokalnych. Udzia  procentowy siedli-
ska nie mo e by  w tym przypadku 
kryterium oceny wska nika. Z uwagi 
na ekstremalne warunki i rzadko  
wyst powania tego zbiorowiska w Ta-
trach oraz bardzo dobry stan zacho-
wania � ocena najwy sza

FV

Gatunki 
charakterystyczne

Lista gatunków charak-
terystycznych (polska 
i aci ska nazwa)

Warstwa a: jawor Acer pseudoplata-
nus, jarz b pospolity Sorbus aucuparia; 
Warstwa b: bez koralowy Sambucus 
racemosa, wiciokrzew czarny Lonicera 
nigra, wierzba l ska Salix silesia-
ca, ró a alpejska Rosa pendulina, 
porzeczka alpejska Ribes alpinum, 
wawrzynek wilcze yko Daphne meze-
reum; Warstwa c: miesi cznica trwa a 
Lunaria rediviva, kokoryczka okó kowa 
Polygonatum verticillatum, czerniec 
gronkowy Actaea spicata, ostró ka 
wynios a Delphinium elatum, goryczka 
troje ciowa Gentiana asclepiadea, 
paprotnik kolczysty Polystichum acu-
leatum, pokrzywa zwyczajna Urtica 
dioica, starzec gajowy Senecio nemo-
rensis s.l., wierzbownica górska Epilo-
bium montanum rozchodnik karpacki 
Sedum fabaria, jaskier platanolistny 
Ranunculus platanifolius, gwiazdnica 
gajowa Stellaria nemorum, rutewka 
orlikolistna Thalictrum aquilegiifolium, 
lepi nik bia y Petasites album, bniec 
czerwony Melandrium rubrum.

FV

Gatunki 
dominuj ce

Lista gatunków domi-
nuj cych na transekcie 
(polska i aci ska nazwa); 
poda  udzia  procentowy 
powierzchni zaj tej przez 
ka dy gatunek na tran-
sekcie (z dok adno ci  do 
10%); nale y wymieni  
tylko gatunki o pokryciu 
10%

Warstwa a: jawor Acer pseudoplata-
nus; lokalnie � Warstwa c: trzcinnik 
pstry Calamagrostis varia (30%) 
trzcinnik le ny Calamagrostis arundi-
nacea (50%). W runie brak wyra nych 
dominantów. Wymienione gatunki 
uzyskuj  ilo ciow  przewag  nad 
innymi i wspó dominuj , wyró niaj c 
si  wy szym pokryciem. Poniewa  
siedlisko ma charakter punktowy, 
szczegó y procentowego pokrycia 
zamieszczono w zdj ciach fitosocjo-
logicznych � powy ej.

U1

Jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stromych stokach i zboczach
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Obce gatunki 
inwazyjne

Lista inwazyjnych ga-
tunków obcych geogra-
ficznie (polska i aci ska 
nazwa); poda  udzia  
procentowy powierzch-
ni zaj tej przez ka dy 
gatunek na transekcie 
(z dok adno ci  do 10%)

Brak FV

Rodzime gatunki 
ekspansywne 
ro lin zielnych

Lista gatunków (polska 
i aci ska nazwa); poda  
udzia  procentowy po-
wierzchni zaj tej przez 
ka dy gatunek na tran-
sekcie (z dok adno ci  
do 10%)

Trzcinnik le ny Calamagrostis arundi-
nacea (50%), trzcinnik pstry Calama-
grostis varia.
Udzia  tych gatunków ma charakter 
lokalny

U1

Gatunki 
zio oro lowe 
i nitrofilne

Lista gatunków (polska 
i aci ska nazwa); poda  
udzia  procentowy po-
wierzchni zaj tej przez 
ka dy gatunek na tran-
sekcie (z dok adno ci  
do 10%)

Pokrzywa zwyczajna Urtica dioica, 
wiciokrzew czarny Lonicera ni-
gra, ró a alpejska Rosa pendulina, 
czerniec gronkowy Actaea spicata, 
bodziszek cuchn cy Geranium 
robertianum, malina w a ciwa Rubus 
idaeus, goryczka troje ciowa Gentiana 
aslepiadea, rutewka orlikolistna Tha-
lictrum aquilegiifolium, kokoryczka 
okó kowa Polygonatum verticillatum, 
wierzbownica górska Epilobium mon-
tanum, bez koralowy Sambucus race-
mosa, prosownica rozpierzch a Mi-
lium effusum, parzyd o le ne Aruncus 
sylvestris, modrzyk górski Cicerbita 
alpina, tojad Aconitum sp., jarzmianka 
wi ksza Astrantia major, przen t pur-
purowy Prenanthes purpurea, jaskier 
platanolistny Ranunculus platanifolius, 
ostró ka wynios a Delphinium elatum, 
niebielistka trwa a Swertia perennis, 
rozchodnik karpacki Sedum fabaria, 
lepi nik bia y Petasites albus, ebro-
wiec górski Pleurospermum austria-
cum, ciemi yca zielona Veratrum 
lobelianum, naw o  alpejska Solidago 
alpestris, ostro e  lepki Cirsium eris-
ithales, trzcinnik pstry Calamagrostis 
varia, trzcinnik le ny Calamagrostis 
arundinacea

FV

Wiek 
drzewostanu 

redni wiek drzewostanu, 
obecno , wiek 
i udzia  procentowy 
starodrzewu

Wg map drzewostanowych 150 lat, 
ale pojedyncze stanowiska zdecydo-
wanie przekraczaj  ten wiek.
Struktura wiekowa bardzo zró ni-
cowana, pojedyncze drzewa mog  
osi ga  nawet 200 lat.

FV

Gatunki obce 
w drzewostanie

Lista gatunków (polska 
i aci ska nazwa); poda  
udzia  procentowy po-
wierzchni zaj tej przez 
ka dy gatunek na tran-
sekcie (z dok adno ci  
do 10%)

Brak FV
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Naturalne 
odnowienie 
drzewostanu

Procent pokrycia tran-
sektu przez naturalne 
odnowienie (je li ro ne 
gatunki poda  procent 
dla ka dego gatunku)

FV � wyst powanie 
równomiernie na ca ym 
stanowisku odnowie
U1 � wyst puj  nieliczne 
odnowienia
U2 � ca kowity brak 
odnowie

Nielicznie, g ównie w podro cie 
i rzadziej w nalocie, pojedynczo: 
limba Pinus cembra, wierk pospolity 
Picea abies.
Odnowienia pojawiaj  sporadycznie, 
co jest naturalne w tych warunkach 
wysoko ciowych i klimatycznych. Na-
wet obecno  pojedynczych nalotów 
lub siewek zas uguje na wysok  ocen

FV

Pionowa struktura 
ro linno ci

Naturalna, zró nicowana 
(FV)/antropogenicznie 
zmieniona, lecz zró nico-
wana (U1)/antropogenicz-
nie ujednolicona (U2)

Naturalna, zró nicowana na wielopi -
trow  z odnowieniem
Typowa dla opisywanego siedliska, 
zw aszcza w warstwie runa

FV

Przekszta cenia 
zwi zane z u yt-
kowaniem

Poda  liczb  drzew ci -
tych lub uszkodzonych 
w zwi zku z pozyska-
niem w ca ym transekcie

Brak (FV)/wyst puje, lecz 
pojedynczo (U1)/wyra ne 
(U2)

Brak FV

Perspektywy ochrony Bardzo dobre. Park narodowy, obszar 
ochrony cis ej FV

Ocena ogólna
Nale y równie  poda  udzia  procentowy 
powierzchni siedliska o ró nym stanie zacho-
wania na ca ym stanowisku (w stosunku do 
ca kowitej powierzchni siedliska na stano-
wisku)

FV 100%

FVU1 �

U2 �

Dzia alno  cz owieka

Kod Nazwa 
dzia alno ci Intensywno Wp yw Opis

990 Inne proce-
sy naturalne B +

Siedlisko podlega nieustannym, umiarkowanym 
zaburzeniom naturalnym, zw aszcza na bardziej 
stromych fragmentach stoków, gdzie cz ciej spotyka 
si  wykroty, z omy i martwe drewno. Tego typu za-
burzenia s  warunkiem lepszego wzrostu i rozwoju 
dla jaworu jarz biny oraz gatunków zio oro lowych, 
które tworz  g ówny element fizjonomii siedliska.

4. Siedliska o podobnej charakterystyce ekologicznej

Brak.

5. Ochrona siedliska przyrodniczego

Dla zapewnienia siedlisku ochrony wskazane jest pozostawienie wszystkich rozpozna-
nych stanowisk w stanie ochrony cis ej lub zachowawczej, z umo liwieniem zachodze-

Jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stromych stokach i zboczach
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nia spontanicznych procesów rozwojowych w warstwie drzewostanu i runa. Jakiekolwiek 
próby przebudowy drzewostanu lub gospodarczej ingerencji powoduj  bowiem odej cie 
od typu siedliska, a w efekcie uruchomienie procesów erozyjnych i niemo no  dalszego 
wykorzystania gospodarczego. Z uwagi na znikom  powierzchni  oraz niewielk  warto  
gospodarcz  cz ci drzewostanów, post powanie takie nie spowoduje istotnego zmniej-
szenia poboru drewna na terenach górskich i wy ynnych. Rezygnacja z poboru u ytków na 
siedliskach jaworzyn i lasów klonowo-lipowych ma tak e uzasadnienie w pe nionych przez 
te lasy funkcjach glebo- i wodochronnych, oraz ich ogromnej warto ci biocenotycznej, sta-
nowi  bowiem siedlisko wielu rzadkich i cennych gatunków flory oraz fauny. Niektóre ze 
stanowisk po o one s  na stokach tak stromych, i  czynno ci gospodarcze i piel gnacyjne 
mog  by  niebezpieczne dla wykonuj cych zadania pracowników le nych.

W przypadku dalszego u ytkowania wybranych p atów nale y przestrzega  i d y  do 
utrzymania nast puj cych zasad zagospodarowania:

utrzymanie spontanicznego zró nicowania sk adu gatunkowego drzewostanu (w zale -
no ci od podtypu);
pozostawianie podszytu i podrostu;
zaniechanie jakichkolwiek ci  piel gnacyjnych i pozostawianie drzew martwych, za-
mieraj cych oraz ca ych wykrotów � bez odcinania k ód;
przyj cie zasady o pierwsze stwie odnowienia ewentualnych wiatrowa ów i niego o-
mów z samosiewu, a tylko w przypadku braku skuteczno ci naturalnego odnowienia 
podj  próby ewentualnego podsadzania gatunkami typowymi dla siedlska. Luki i po-
rastaj ca je ro linno  stanowi  istotny element struktury tego siedliska, st d ewentualne 
odnowienia nale y prowadzi  tylko w wypadku powstania halizn przekraczaj cych 10 a;
unikanie nasadze  gatunków iglastych, które na siedlisku tym stanowi  element obcy 
(poza sporadycznie wyst puj cymi cisem i jod );
 nale y bezwzgl dnie zakaza  tworzenia nowych szlaków zrywkowych w obr bie sie-
dliska. Stanowi yby one zagro enie dla jego integralno ci z uwagi na jego niewielk  po-
wierzchni  oraz, poprzez inwazj  gatunków synantropijnych wzd u  szlaków, mog yby 
spowodowa  istotne i trudno odwracalne zmiany w sk adzie gatunkowym.
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91D0* Bory i lasy bagienne 

Uwaga! 
Modyfikacja metodyki monitoringu siedliska 91D0 Bory i lasy bagienne jest wynikiem uzgodnień w 
trakcie spotkania ekspertów zorganizowanego przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska. 
Celem spotkania było określenie sposobów badania oraz waloryzacji wskaźników związanych z 
„martwym drewnem” na obszarach leśnych.  
 
W monitoringu siedliska 91D0 Bory i lasy bagienne wskaźnik „Martwe drewno leżące lub stojące 
>3 m długości  i >50 cm grubości” należy badać zgodnie z podanym w modyfikacji opisem i 
stosować podaną waloryzację.  
 
Nie należy stosować wskaźnika „Martwe drewno leżące lub stojące >3 m długości i >30 cm 
grubości” podanych w tabeli na str. 225 oraz waloryzacji dla tego wskaźnika podanej w tabeli na 
str. 227. 
 
Pozostałe wskaźniki należy badać zgodnie z metodyką opublikowaną w Mróz W. (red.) 2010. 
Monitoring siedlisk przyrodniczych. Przewodnik metodyczny. Część I. GIOŚ, Warszawa. 
 

Ocena parametrów stanu siedliska przyrodniczego oraz wskaźników specyficznej 
struktury i funkcji 

 
Tab. 1. Opis wskaźników specyficznej struktury i funkcji siedliska przyrodniczego oraz parametru 
„perspektywy ochrony” dla siedliska przyrodniczego 91D0 Bory i lasy bagienne 
  

Parametr/ 
Wskaźnik 

Opis 

Specyficzna struktura i funkcje 

Martwe drewno leżące lub stojące 
>3 m długości  i >50 cm grubości* 

Niezależnie od łącznych zasobów rozkładającego się drewna, 
bardzo ważne jest, jaki charakter jakościowy mają jego 
zasoby. Najczęściej w ekosystemach leśnych zaznacza się 
deficyt drewna grubowymiarowego. Gatunki 
ksylobiontyczne związane z grubymi rozkładającymi się 
kłodami należą do najsilniej zagrożonych. Dlatego uznano, że 
ilość grubego rozkładającego się drewna powinna być 
charakteryzowana osobnym wskaźnikiem.  

Wskaźnik rejestruje obecność grubych kłód i stojących pni –
mikrosiedliska niezbędnego dla najbardziej wymagających 
organizmów ksylobiontycznych. Bierze się pod uwagę kłody i 
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stojące pnie > 3 m długości/wysokości i >50 cm grubości, 
mierzonej w pierśnicy martwych drzew stojących, a w 
przypadku kłód leżących – w pierśnicy jeśli można ją określić, 
lub w grubszym końcu kłody. W przypadku, gdy z przyczyn 
naturalnych w danym płacie siedliska drzewa nie dorastają 
do takich grubości, próg grubościowy obniża się do 30 cm. 
Pomiar powinien następować metodą zliczenia na
określonej powierzchni. 

Przyjęto, że wskaźnik w borach bagiennych – podobnie jak w 
większości innych ekosystemów leśnych – będzie miał 
charakter kardynalny. By ocenić stan ochrony w obszarze 
jako właściwy, należałoby wymagać, by na co najmniej 25% 
stanowisk stan był właściwy. 

(*) oznacza wskaźniki kardynalne 
 
 
Tab. 2. Waloryzacja parametrów stanu oraz wskaźników specyficznej struktury i funkcji siedliska 
przyrodniczego 91D0 Bory i lasy bagienne  

Wskaźniki Właściwy 
FV 

Niezadowalający 
U1 

Zły 
U2 

Martwe drewno leżące lub stojące >3 
m długości  i >50 cm grubości* 

Próg grubości obniżany do 30 cm gdy z 
przyczyn naturalnych drzewa nie dorastają do 

50 cm grubości 

> 3 szt. / ha 1-3 szt. / ha < 1 szt. /ha 

(*) oznacza wskaźniki kardynalne 
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Bory i lasy bagienne

I. INFORMACJA O SIEDLISKU PRZYRODNICZYM

1. Identyfikatory fitosocjologiczne

Klasa: Vaccinio-Piceetea
 Rz d: Cladonio-Vaccinietalia
  Zwi zek: Dicrano-Pinion
   Zespo y i zbiorowiska:
   Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis (= Betuletum pubescentis) � 
   brzezina bagienna
   Vaccinio uliginosi-Pinetum � sosnowy bór bagienny
 Rz d: Vaccinio-Piceetalia
  Zwi zek: Piceion abietis (=Vaccinio-Piceion)
   Zespo y i zbiorowiska:
   *Sphagno-Piceetum � bagienna wierczyna górska
   Bazzanio-Piceetum � podmok a wierczyna górska
   Sphagno girgensohnii-Piceetum � borealna wierczyna bagienna 
Klasa: Alnetea glutinosae
 Rz d: Alnetetalia glutinosae
  *Zwi zek: Pino-Betulion pubescentis
   Zespo y i zbiorowiska:
   *Dryopteridi thelypteridis-Betuletum pubescentis � sosnowo-brzozowy las bagienny

Fot .1. Sosnowy bór bagienny w pó nocno-wschodniej Polsce (© P. Pawlikowski)
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  Zwi zek Alnion glutinosae
   Zespo y i zbiorowiska:
   Sphagno squarrosi-Alnetum � ols torfowcowy

* syntaksony niewymienione w randze zespo u w syntetycznym opracowaniu Matuszkiewicza (2001)

Do siedliska przyrodniczego 91D0 trzeba te  zalicza  inne, niekiedy trudne do uj -
cia fitosocjologicznego bagienne lasy na torfach, cechuj ce si  dominacj  brzozy i sosny. 
Cz sto stanowi  one stadia sukcesyjne na torfowiskach. Powinny by  kwalifikowane jako 
siedlisko przyrodnicze 91D0 od chwili uzyskania �le nego� charakteru.

Procesy degeneracyjne mog  zaciera  fitosocjologiczn  specyfik  poszczególnych ze-
spo ów i prowadzi  do powstawania lasów, które musz  by  sklasyfikowane jako zdege-
nerowane i zniekszta cone p aty siedliska 91D0, mimo e fitosocjologicznie nie dadz  si  
zaliczy  do adnego z wymienionych wy ej zespo ów. W podobny sposób � w wyniku 
przesuszenia borów bagiennych � mog  powstawa  p aty wilgotnych borów trz licowych 
(Molinio-Pinetum) na przesuszonym torfie, które równie  powinny by  klasyfikowane jako 
zdegradowane postaci 91D0.

2. Opis siedliska przyrodniczego

Bory i lasy na bagiennych, rzadziej wilgotnych siedliskach torfowych (przynajmniej na 
p ytkiej warstwie torfu), najcz ciej zwi zane z kompleksami torfowisk wysokich i przej-
ciowych. Pozostaj  zwykle pod wp ywem zasilania ubog  w zwi zki od ywcze wod  

opadow  (ombrogeniczn ) lub z p ytkich warstw gruntowych (topogeniczn ). Zbiorowi-
ska budowane g ównie przez brzoz  omszon  Betula pubescens, sosn  zwyczajn  Pinus 
sylvestris i wierka pospolitego Picea abies oraz gatunki specyficzne dla oligotroficznych 
i mezotroficznych terenów bagiennych, w tym gatunki z rodzajów torfowiec Sphagnum 
spp., turzyca Carex spp. i borówka Vaccinium spp. W Polsce typ wybitnie niejednorodny 
z przyczyn fitogeograficznych i lokalno-siedliskowych.

Typowe sytuacje terenowe, w których wyst puje siedlisko, to torfowiska wysokie oraz 
torfowiska wype niaj ce zag bienia wytopiskowe. Siedlisko mo na jednak spotka  tak e 
w nietypowych sytuacjach terenowych � nawet w dolinach rzecznych.

Siedlisko przyrodnicze 91D0 jest do  ci le zwi zane z typami siedliskowymi lasu Bb, 
BMb i LMb, mo e jednak wyst pi  tak e na siedliskach Bw, BMw (postaci przesuszone lub 
zwi zane z p ytkimi torfami) oraz Ol (np. niektóre yzne postaci wierczyn bagiennych 
w pó nocno-wschodniej Polsce).

Typowe postaci siedliska to bory, brzeziny i wierczyny bagienne, opisane jako odpo-
wiednie zbiorowiska ro linne. Wyst puje jednak ca a gama postaci przej ciowych i niety-
powych. Do typu siedliska nale y zalicza  tak e:

bory na p ytkim torfie, o charakterze przej ciowym mi dzy borami bagiennymi a trz -
licowymi, nawet je eli typ siedliskowy lasu jest diagnozowany jako Bw lub BMw,
�nieokre lone fitosocjologicznie� lasy sosnowe i brzozowe na siedliskach bagiennych 
o oligo- lub mezotroficznym charakterze,
spontanicznie powsta e lasy na kompleksach potorfi po eksploatacji torfu wysokiego 
lub przej ciowego,

Bory i lasy bagienne
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� lasy olszowe z sosn  i brzoz  i z mezotroficznym runem z dominacj  torfowców (ubo -
sze skrzyd o olsów torfowcowych),

� naturalne lasy wierkowe na wszystkich siedliskach bagiennych w naturalnym zasi gu 
wierka, nawet gdy trudno sklasyfikowa  je fitosocjologicznie.

Do typu siedliska nie nale y zalicza :
� eutroficznych olsów,
� upraw olszy, nawet na siedliskach bagiennych,
� sztucznych wierczyn nasadzonych na siedliskach bagiennych (zwykle odwodnionych), 

zw aszcza poza naturalnym zasi giem wierka.
Problematyczne mo e by  precyzyjne rozdzielenie siedliska 91D0 od niele nych siedlisk 
torfowiskowych (7110, 7120, 7140). Proponuje si  umowne przyj cie, e granic  mi dzy 
borem/lasem bagiennym a otwartym torfowiskiem poro ni tym drzewami jest osi gni cie 
przez warstw  drzew pokrycia >50%.

Bory i lasy bagienne s  cz sto sk adnikiem bardziej z o onej i dynamicznej mozaiki 
ekosystemów torfowiskowych. W wielu miejscach s  one faz  sukcesji na pierwotnie bez-
le nych torfowiskach. Planowanie ochrony musi uwzgl dnia  ten fakt � z jednej strony nie-
kiedy ochrona bezle nego torfowiska b dzie mia a priorytet nad ochron  boru bagiennego, 
z drugiej strony ochrona boru bagiennego w wielu przypadkach powinna akceptowa  za-
chodz ce w nim zmiany sukcesyjne maj ce charakter �dojrzewania� fitocenozy.

Fot. 2. Brzezina bagienna na Pomorzu (© P. Pawlaczyk) 

Fot . 4.  P at o charakterze przej ciowym mi dzy borem 
bagiennym a otwartym torfowiskiem (©  P. Pawlaczyk)

Fot. 3. Bór bagienny na Torfowiskach Orawsko-Nowo-
tarskich (© J. Perzanowska)

Fot. 5. Górski bor bagienny w Górach Bystrzyckich 
(©  M. Smoczyk)
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Bory i lasy bagienne bardzo cz sto podlegaj  tak e procesom o charakterze antropoge-
nicznej degeneracji. Powszechnie pozostaj  one pod presj  antropogenicznych odwodnie  
� nawet stare i nie konserwowane rowy melioracyjne drenuj  z o e torfowe; cz sto drenu-
j cy charakter maj  tak e melioracje odwadniaj ce nie w samym p acie siedliska, a w jego 
otoczeniu. Cz sto wi c obserwowane s  zmiany w wyniku przesuszenia (przekszta canie 
si  borów bagiennych w brzeziny, przekszta canie si  borów bagiennych w bory trz li-
cowe, ekspansja apofitów), a w niektórych przypadkach (np. wierczynach bagiennych) 
� tak e zmiany o charakterze eutrofizacji (w wyniku murszenia torfu?). Takie zmiany musz  
z punktu widzenia ochrony siedliska by  ocenione negatywnie.

3. Warunki ekologiczne

Bory i lasy bagienne zwi zane s  z torfowiskami o charakterze ombrogenicznym lub topo-
genicznym, rzadziej soligenicznym. Siedlisko jest jednak polimorficzne � pozosta e cechy 
jego ekologii mog  by  silnie zró nicowane.

Grubo  warstwy torfu mo e by  zró nicowana, od kilkunastu centymetrów do kilku-
nastu metrów. Zwykle s  to torfy mszarne, mszyste i turzycowe, o wysokim lub przej cio-
wym charakterze. yzno  siedliska jest umiarkowana i odpowiada oligo- lub mezotrofii. 
Zasilaj ca siedlisko woda jest zwykle kwa na i uboga w substancje od ywcze, cho  znane 

Bory i lasy bagienne

Fot. 6. Borealna wierczyna na torfie w Polsce pó noc-
no-wschodniej (© P. Pawlikowski)

Fot. 8. Trudny do zaklasyfikowania brzozowy las bagien-
ny w Borach Dolno l skich (© J. Kujawa-Pawlaczyk)

Fot. 7. Borealny bagienny las sosnowo-brzozowy 
(© P. Pawlikowski)

Fot. 9. �Zboczowy� górski bór bagienny na wysi kach kwa-
nych wód podziemnych. Góry Kamienne (© P. Wasiak).
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s  nawet wyj tkowe wyst pienia brzezin bagiennych na mechowiskach pozostaj cych pod 
co najmniej cz ciowym wp ywem soligenicznych wód o charakterze alkalicznym.

Poza namurszowymi postaciami brzezin bagiennych i borami bagiennymi na p ytkich 
torfach, naturalne postaci siedliska cechuj  si  sta ym, wysokim uwodnieniem, decydu-
j cym o bagiennym charakterze siedliska. Okresowo poziom wody mo e jednak opada  
nawet do 0,5 m pod powierzchni  terenu. Spotyka si  wiele zniekszta conych i zdegrado-
wanych postaci siedliska, o znacznie pogorszonym uwodnieniu.

4. Typowe gatunki ro lin

Ze wzgl du na poligeniczny charakter i znaczne wewn trzne zró nicowanie typu siedli-
ska, nie ma jednego zestawu gatunków, który by by typowy dla wszystkich podtypów.

Dla borów bagiennych s  to: bagno zwyczajne Ledum palustre, borówka bagienna 
Vaccinium uliginosum oraz przechodz ce gatunki torfowiskowe: torfowce Sphagnum spp., 
urawina b otna Oxycoccus palustris, modrzewnica zwyczajna Andromeda polifolia, we -

nianka pochwowata Eriophorum vaginatum. Gatunki te maj  walor wska ników dobrego 
stanu ochrony boru bagiennego, cho  brak niektórych z nich nie musi wyklucza  natural-
no ci boru i obni a  jego oceny.

Dla suchszych, namurszowych brzezin bagiennych typowym gatunkiem charaktery-
stycznym jest wid ak ja owcowaty Lycopodium annotinum oraz sama brzoza omszona 
Betula pubescens (w bardziej zdegradowanych brzezinach zamiast niej jest brzoza bro-
dawkowata Betula pendula), ale równie  wszystkie wymienione wy ej gatunki boru ba-
giennego maj  walor wska ników dobrego stanu ochrony równie  w brzezinie.

W przypadku borealnych wierczyn bagiennych walor gatunków charakterystycz-
nych b d cych jednocze nie wska nikami w a ciwego stanu ochrony, które powinny by  
uwzgl dniane w tym kryterium, maj : gwiazdnica d ugolistna Stellaria longifolia, listera 
sercowata Listera cordata, torfowce Sphagnum spp., wid ak ja owcowaty Lycopodium 
annotinum.

W borealnym lesie sosnowo-brzozowym walor gatunków charakterystycznych, b d -
cych jednocze nie wska nikami w a ciwego stanu ochrony, maj : brzoza omszona Betula 
pubescens, zachylnik b otny Thelypteris palustris, turzyca strunowa Carex chordorrhiza, 
a tak e wszystkie przechodz ce gatunki przej ciowo- i wysokotorfowiskowe, jak np. bo-
brek trójlistkowy Menyanthes trifoliata, kruszczyk b otny Epipactis palustris, dziewi ciornik 
b otny Parnassia palustris, torfowce Sphagnum spp., urawina b otna Oxycoccus palustris, 
we nianka pochwowata Eriophorum vaginatum.

Dodatkowo, wyst puje regionalne zró nicowanie zestawu gatunków typowych. Przy-
k adowo s  w Polsce regiony, gdzie borówka bagienna jest w sosnowych borach bagien-
nych bardzo rzadka, podczas gdy bagno zwyczajne � pospolite.

Ze wzgl du na zasygnalizowane powy ej zró nicowanie, oceniaj c wyst powanie 
typowych gatunków w toku monitoringu, nie mo na wymaga , eby wszystkie gatunki 
charakterystyczne wyst powa y w ka dym p acie. Obecno  kilku z nich powinna wystar-
czy  na ocen  FV. Ocen  nale y obni a  do U1 lub U2 tylko wtedy, gdy brak gatunków 
charakterystycznych ma charakter degeneracji fitocenozy, a nie gdy wynika z lokalnej lub 
regionalnej specyfiki.
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5. Rozmieszczenie w Polsce

Siedlisko wyst puje w ca ej Polsce, skupiaj c si  szczególnie w pasie pojezierzy, w Bo-
rach Dolno l skich, lasach pasa wy yn, Puszczy Solskiej i Lasach Janowskich. Szczególnie 
Puszcza Solska jest obszarem najwi kszych skupie  borów bagiennych.

Specyficzna posta  siedliska, jak  jest borealna wierczyna bagienna, ograniczona jest 
do pó nocno-wschodniej Polski. W pó nocno-wschodniej Polsce skupiaj  si  tak e boreal-
ne brzeziny i lasy sosnowo-brzozowe, cho  zbli one ekologicznie bagienne lasy z brzoz  
i sosn  spotyka si  na ca ym obszarze kraju. Sosnowy bór bagienny wyst puje w ca ej 
ni owej i wy ynnej cz ci Polski.

Górskie postaci siedliska wyst puj  w Sudetach w: Górach Izerskich, Karkonoszach, 
Górach Kamiennych, Górach Sto owych, Górach Bystrzyckich, Masywie nie nika. W Kar-
patach spotykane s  w: Beskidzie l skim i ywieckim, Beskidzie Ma ym, Beskidzie Wy-
spowym, na Orawie i Podhalu oraz w Bieszczadach.

Na wielu terenach � zw aszcza w krajobrazie rolniczym, ale tak e w niektórych du ych 
kompleksach le nych � siedlisko jest jednak bardzo rzadkie lub zupe nie nie wyst puje.

Bory i lasy bagienne

Ryc. 1. Mapa zasi gu siedliska w Polsce oraz rozmieszczenie stanowisk monitorowanych w latach 2006�2008



222 BIBLIOTEKA MONITORINGU RODOWISKA

Monitoring siedlisk przyrodniczych

II. METODYKA

1. Metodyka bada  monitoringowych

Wybór powierzchni monitoringowych i ich sugerowana wielko
Monitoring na poziomie obszaru (obszar Natura 2000, park narodowy, park krajobrazowy) 
wymaga pokrycia nim ca ego zró nicowania siedliska w obszarze, zarówno w aspekcie 
zespo ów ro linnych, jak i w aspekcie stanu zachowania. Nale y d y  do za o enia stano-
wisk w p atach reprezentuj cych co najmniej 20�50% ca kowitego area u siedliska w ob-
szarze, przy czym dolna granica dotyczy raczej obszarów z bardzo licznym wyst powa-
niem borów i lasów bagiennych. Jako stanowisko nale y traktowa  p at siedliska wzgl dnie 
jednolity co do zespo u ro linnego i stopnia zniekszta cenia (co jest zwykle zwi zane z jed-
nolitym stanem uwodnienia). P aty takie maj  ró n  wielko  � od kilku arów do kilkudzie-
si ciu hektarów. Stanowiska powinny by  wybrane tak, by ich zbiór by  reprezentatywny 
dla zasobów siedliska w obszarze.

Sposób wykonania bada
Jako powierzchnia monitoringowa dobrze sprawdza si  standardowy transekt o d ugo ci 
200 m i szeroko ci 10 m, w obr bie którego nale y wykona  3 zdj cia fitosocjologiczne 
o powierzchni po 100 m2. Tylko wyj tkowo, gdy taki transekt nie mie ci si  w p acie siedli-
ska, wówczas nale y zmodyfikowa  jego wymiary przy zachowaniu powierzchni.

Po o enie stanowiska nale y nanie  na map  topograficzn  1:10 000, le n  map  go-
spodarczo-przegl dow  lub ortofotomap  w skali 1:5000, z zaznaczeniem granicy obszaru 
zaklasyfikowanego jako siedlisko 91D0.

Termin i cz stotliwo  bada
Optymalnym terminem bada  borów bagiennych jest okres od czerwca do wrze nia, cho  
obserwacje � nieco tylko uproszczone � s  mo liwe o ka dej bez nie nej porze roku. Brak 
ulistnienia borówek pó n  jesieni , a niepe ny rozwój ro lin zielnych wiosn  (siedlisko 
nale y do pó nych fenologicznie) mo e jednak utrudnia  oceny pokrycia i wykonanie pe -
nego spisu florystycznego. Badanie na stanowiskach nale y prowadzi  co najmniej raz na 
5�6 lat, optymalnie co 3 lata.

Sprz t do bada
Optymalnym rozwi zaniem dla uzyskania rzetelnych i warto ciowych danych dotycz -
cych warunków wodnych powinna by  instalacja na stanowiskach piezometru zwyk ego 
(co jednak wymaga ci g ych odczytów poziomu wody przez obserwatora co oko o 2 tygo-
dnie) albo � lepiej � piezometru zaopatrzonego w urz dzenie automatycznie rejestruj cego 
poziom wody (np. tzw. MiniDiver z mo liwo ci  pomiaru zarówno poziomu jak i tempe-
ratury wody � z dowoln  cz stotliwo ci  przez okres oko o 10 lat, cznie do 24 tys. po-
miarów � wówczas wystarczy odczyta  dane przy okazji dokonywania kolejnej obserwacji 
monitoringowej). Dodatkowo niezb dny jest (zwykle wystarczy tylko jeden na ca y obszar 
Natura 2000) porównawczy czujnik ci nienia atmosferycznego (do instalacji w pobliskiej 
le niczówce, domostwie itp.).
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Jednorazowo na ka dym badanym stanowisku nale y rozpozna  stratygrafi  torfowiska, 
za pomoc  wiercenia widrem torfowym. Analiza pobranego w ten sposób rdzenia ilustruje 
zarówno budow , jak i histori  torfowiska, co cz sto bardzo pomaga zrozumie  przyczy-
ny aktualnego stanu siedlisk przyrodniczych. Do wykonania takiego wiercenia konieczny 
jest specjalistyczny wider, a do analizy pozyskanego w ten sposób torfu � do wiadczenie 
w analizowaniu takich próbek.

2. Ocena parametrów stanu siedliska przyrodniczego 

oraz wska ników specyficznej struktury i funkcji

Tab. 1. Opis wska ników specyficznej struktury i funkcji siedliska przyrodniczego oraz parametru �perspektywy 
ochrony� dla siedliska przyrodniczego 91D0 � bory i lasy bagienne

Parametr/
Wska nik Opis

Powierzchnia 
siedliska 

Oceni  trend zmian powierzchni siedliska oraz jego antropogeniczn  fragmen-
tacj  (powodowan  np. zr bami; przeci ciem siedliska groblami, drogami itp.).
Bra  pod uwag  tylko taki trend zmian powierzchni, który utrzymuje si  aktu-
alnie (nie trendy dawniejsze). Zmiana powierzchni na stanowisku powinna by  
traktowana jako zmiana powierzchni konkretnej biochory; natomiast w obsza-
rze chodzi o zmian  cznego area u siedliska.
Nie nale y tu uwzgl dnia  redukcji powierzchni w wyniku dzia a  ochronnych 
maj cych na celu odtworzenie bezle nych torfowiskowych siedlisk przyrod-
niczych (np. 7110). Nie nale y ocenia  jako fragmentacji sytuacji, w której 
bór / las bagienny wyst puje w formie rozproszonych p atów, ale wynika to 
z naturalnych uwarunkowa  siedliskowych. 

Specyficzna struktura i funkcje

Gatunki 
charakterystyczne

Dla borów bagiennych s  to: bagno zwyczajne Ledum palustre, borówka 
bagienna Vaccinium uliginosum, oraz przechodz ce gatunki torfowiskowe: 
torfowce Sphagnum spp., urawina b otna Oxycoccus palustris, modrzew-
nica zwyczajna Andromeda polifolia, we nianka pochwowata Eriophorum 
vaginatum. Gatunki te maj  walor wska ników dobrego stanu ochrony boru 
bagiennego, cho  brak niektórych z nich nie musi wyklucza  naturalno ci boru 
i obni a  jego oceny.
Dla suchszych, namurszowych brzezin bagiennych typowym gatunkiem cha-
rakterystycznym jest wid ak ja owcowaty Lycopodium annotinum oraz sama 
brzoza omszona Betula pubescens (w bardziej zdegradowanych brzezinach 
zamiast niej jest brzoza brodawkowata Betula pendula), ale równie  wszystkie 
wymienione wy ej gatunki boru bagiennego maj  walor wska ników dobrego 
stanu ochrony równie  w brzezinie.
W przypadku borealnych wierczyn bagiennych, walor gatunków charakte-
rystycznych b d cych jednocze nie wska nikami w a ciwego stanu ochrony, 
które powinny by  uwzgl dniane w tym kryterium, maj : gwiazdnica d ugo-
listna Stellaria longifolia, listera sercowata Listera cordata, torfowce Sphagnum 
spp., wid ak ja owcowaty Lycopodium annotinum.
W borealnym lesie sosnowo-brzozowym walor gatunków charakterystycznych, 
b d cych jednocze nie wska nikami w a ciwego stanu ochrony, maj : brzoza 
omszona Betula pubescens, zachylnik b otny Thelypteris palustris, turzyca stru-
nowa Carex chordorrhiza, a tak e wszystkie przechodz ce gatunki przej cio-
wo- i wysokotorfowiskowe, jak np. bobrek trójlistkowy Menyanthes trifoliata, 
kruszczyk b otny Epipactis palustris, dziewi ciornik b otny Parnassia palustris, 
torfowce Sphagnum spp., urawina b otna Oxycoccus palustris, we nianka 
pochwowata Eriophorum vaginatum.
Proponuje si  przyj cie, e w a ciwy stan ochrony na stanowisku wymaga 
obecno ci 60% gatunków wymienionych wy ej. Wska nik ten powinien mie  
charakter kardynalny. By oceni  stan ochrony w obszarze jako w a ciwy, nale-
a oby wymaga , by na co najmniej 25% stanowisk stan ten by  w a ciwy.

Bory i lasy bagienne
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Gatunki 
dominuj ce

Zale  od konkretnego zespo u ro linnego. Np. w sosnowym borze bagiennym 
s  to: sosna, krzewinki bagienne (bagno i borówka bagienna), torfowce.
Proponuje si  przyj cie, e w a ciwy stan ochrony na stanowisku wymaga, by 
w ka dej warstwie dominowa y gatunki typowe dla odpowiedniego wariantu 
siedliska. Wska nik ten powinien mie  charakter pomocniczy. By oceni  stan 
ochrony w obszarze jako w a ciwy, nale a oby wymaga , by na co najmniej 
75% stanowisk stan by  w a ciwy

Inwazyjne 
gatunki obce 
w runie

Rejestrowanym problemem by a obecno  tawu y kutnerowatej Spiraea tomen-
tosa, notowanej zw aszcza w Borach Dolno l skich. Jednak bory bagienne s  
ma o podatne na inwazj  gatunków obcych.
W karcie obserwacji nale y odnotowa  wyst pienie ka dego gatunku obcego 
geograficznie w runie, ale tylko lokalna inwazyjno  takiego gatunku jest pod-
staw  do obni enia oceny wska nika.
Proponuje si  przyj cie, e w a ciwy stan ochrony na stanowisku wymaga 
braku inwazyjnych gatunków obcych w runie. Wska nik ten powinien mie  
charakter kardynalny. By oceni  stan ochrony w obszarze jako w a ciwy, nale-
a oby wymaga , by na co najmniej 90% stanowisk stan by  w a ciwy. 

Rodzime 
gatunki 
ekspansywne 
ro lin zielnych

Gatunki ekspansywnych apofitów zdarzaj ce si  w borach i lasach bagiennych 
to np. trz lica, borówka czernica, je yny czy trzcinnik piaskowy. Wyra na 
ekspansja jednego z w/w gatunków, nietypowych dla dobrze zachowanych 
p atów siedliska, powoduje obni enie oceny. Nie nale y tu uwzgl dnia  ewen-
tualnej ekspansji neofitów (gatunków obcych geograficznie), któr  wyra a inny 
wska nik.
Proponuje si  przyj cie, e w a ciwy stan ochrony na stanowisku wymaga 
braku ekspansywnych apofitów w runie. Wska nik powinien mie  charakter 
pomocniczy. By oceni  stan ochrony w obszarze jako w a ciwy, nale a oby 
wymaga , by na co najmniej 75% stanowisk stan by  w a ciwy.

Uwodnienie

Wska nik zazwyczaj jest dobrze intuicyjnie rozumiany. W a ciwy stan sie-
dliska na stanowisku oznacza naturalne warunki wodne; ka de przesuszenie 
powinno skutkowa  obni eniem oceny.
Pewne problemy powstaj  w sytuacji, gdy niekorzystne uwodnienie popra-
wia si  aktualnie w wyniku podj tych zabiegów ochrony czynnej (np. obszar 
S owi skie B ota). W takich sytuacjach pomocne by oby dopuszczenie ocen 
typu �U1+� (sytuacja niezadowalaj ca, lecz z tendencjami do poprawy), �U1-� 
(sytuacja niezadowalaj ca z tendencjami do pogarszania) � przewidzianych 
w europejskich zasadach monitoringu.
Wska nik powinien mie  charakter kardynalny. By oceni  stan ochrony w ob-
szarze jako w a ciwy, nale a oby wymaga , by na co najmniej 75% stanowisk 
stan by  w a ciwy.

Wiek 
drzewostanu 

Wska nik wyra a �dojrza o � fitocenozy, mierzon  w uproszczony sposób 
wiekiem drzew buduj cych drzewostan.
Podej cie oparte na wieku zindywidualizowanym dla ka dego gatunku drzewa 
z osobna (np. dla sosny wynosi 100 lat, dla wierka 90�100 lat, a dla brzo-
zy 80 lat) umo liwi oby uwzgl dnienie specyfiki poszczególnych gatunków 
drzew (drzewostany brzozy czy wierka >100 lat s  rzadko ci , podczas gdy 
drzewostany sosnowe w tym wieku nie s  niczym nadzwyczajnym). Warto 
zwróci  uwag , e odpowiednie dane zazwyczaj istniej  w le nych operatach 
urz dzeniowych. Jednak dla uproszczenia zaproponowano ujednolicone progi 
wiekowe, niezale ne od gatunku drzewa.
Wska nik powinien mie  charakter pomocniczy, zw aszcza w wietle obser-
wowanej w niektórych obszarach negatywnej korelacji pomi dzy wiekiem 
drzewostanu, a pozosta ymi parametrami stanu borów i lasów bagiennych. By 
oceni  stan ochrony w obszarze jako w a ciwy, nale a oby wymaga , by na co 
najmniej 25% stanowisk stan by  w a ciwy.
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Gatunki 
obce 
geograficznie 
w drzewostanie

Jako gatunki obce geograficznie nale y traktowa  wszystkie gatunki poza 
swoim naturalnym zasi giem, z uwzgl dnieniem aktualnego stanu wiedzy 
naukowej. W dotychczasowych obserwacjach w borach i lasach bagiennych 
problem dotyczy  prawie wy cznie wierka wyst puj cego poza granic  
naturalnego zasi gu (np. na Pomorzu, w Wielkopolsce). Wyj tkowo notowano 
obecno  pojedynczego modrzewia oraz pojedynczej sosny wejmutki.
Wi kszy ni  jednostkowy udzia  gatunku obcego, a ju  szczególnie fakt jego 
odnawiania si , powinien zawsze obni a  ocen  wska nika, przypadkow  
obecno  1�2 osobników obcego gatunku mo na tolerowa  nawet w p acie 
ocenionym jako FV. Wska nik powinien mie  charakter kardynalny. By oceni  
stan ochrony w obszarze jako w a ciwy, nale a oby wymaga , by na co naj-
mniej 90% stanowisk stan by  w a ciwy.

Gatunki 
obce 
ekologicznie 
w drzewostanie

Problem dotyczy np. buka i d bu, pojawiaj cego si  w przesuszonych brzezi-
nach bagiennych. Na stanowiskach we w a ciwym stanie mo na tolerowa  do 
10% gatunków obcych ekologicznie (ale nie geograficznie � patrz wy ej). Nie 
nale y tu uwzgl dnia  gatunków obcych geograficznie � ich obecno  wyra a 
inny wska nik.
Wska nik powinien mie  charakter pomocniczy. By oceni  stan ochrony w ob-
szarze jako w a ciwy, nale a oby wymaga , by na co najmniej 75% stanowisk 
stan by  w a ciwy.

Martwe 
drewno 
le ce 
lub stoj ce >3m 
d ugo ci 
i 30 cm grubo ci

W porównaniu z innymi zbiorowiskami le nymi stopie  zubo enia borów i la-
sów bagiennych w rozk adaj ce si  drewno jest z regu y mniejszy, ze wzgl du 
na ich wy czenie z u ytkowania. Z drugiej strony, w wielu regionach najlepiej 
wykszta cone p aty boru bagiennego mia y m ody drzewostan, w którym zaso-
by rozk adaj cego si  drewna nie zd y y si  jeszcze wykszta ci .
Ze wzgl du na specyfik  borów i lasów bagiennych, dla siedliska przyrodni-
czego stosuje si  tylko wska nik charakteryzuj cy obecno  grubego martwego 
drewna, a nie stosuje si  pomiaru ogólnej ilo ci martwego drewna. Przyj to te  
ni szy, ni  w wi kszo ci lasów, próg powy ej którego wska nik jest oceniany 
jako �w a ciwy� � 3 szt./ha. Wska nik ten w borach bagiennych powinien mie  
charakter pomocniczy. By oceni  stan ochrony w obszarze jako w a ciwy, 
nale a oby wymaga , by na co najmniej 25% stanowisk stan by  w a ciwy.

Naturalne 
odnowienie 
drzewostanu 

W spontanicznie powsta ym i rozwijaj cym si  drzewostanie nale y spodzie-
wa  si  odnawiania gatunków tworz cych odpowiedni typ ekosystemu (podtyp 
siedliska) i wchodz cych do warstwy podrostu. Jednak, aby drzewostan by  
�spontanicznie trwa y�, takie odnowienie nie musi wyst powa  zawsze i wsz -
dzie. Wa niejszy jest raczej �potencja  do powstawania odnowienia�, ni  jego 
aktualna ilo . Nie chodzi tu wi c o pomiar ilo ci odnowie  naturalnych na 
zasadzie �im wi cej tym lepiej�, a raczej o ocenienie, czy gatunki typowe dla 
siedliska maj  w ogóle mo liwo  odnawiania si  (czy takie odnowienia po-
wstaj , chocia  sporadycznie � czy nie s  zablokowane przez jakie  czynniki, 
np. zadarnianie pod o a, brak mikrosiedlisk?).
Przy ocenie wska nika nale y bra  pod uwag  odnowienia gatunków w a-
ciwych dla odpowiedniego podtypu siedliska, a nie naloty wkraczaj cych 

gatunków ekspansywnych. Na przyk ad je eli bór bagienny degraduje si  
i przekszta ca w brzezin  bagienn , w wyniku czego rozwija si  g sty podrost 
brzozowy, to nie nale y go traktowa  jako odnowienia w sensie tego wska -
nika, a jako gatunek ekspansywny w sensie wska nika �ekspansywne gatunki 
apofitów�. Wska nik powinien mie  charakter pomocniczy. Brak odnowienia 
mo e by  tylko chwilowy, nie powinien on automatycznie przes dza  o obni-
eniu oceny za �stan zachowania struktury i funkcji�. By oceni  stan ochrony 

w obszarze jako w a ciwy, nale a oby wymaga , by na co najmniej 25% 
stanowisk stan by  w a ciwy.

Wyst powanie 
mchów 
torfowców

Bardzo dobry i praktyczny wska nik, przydatny zw aszcza w borach bagien-
nych (dla oceny stanu ich zachowania wyst powanie torfowców ma charak-
ter kardynalny). Wska nik jest mniej przydatny w borealnych wierczynach 
bagiennych (istniej  ich naturalne postaci, ubogie w torfowce), borealnych 
lasów sosnowo-brzozowch oraz brzezin bagiennych (w których torfowców 
mo e w ogóle nie by ). Dla borów bagiennych wska nik nale y traktowa  jako 
kardynalny, a by oceni  stan ochrony w obszarze jako w a ciwy, nale a oby 
wymaga , by na co najmniej 75% stanowisk stan by  w a ciwy. Dla podtypów 
91D0-1, 91D0-5 i 91D0-6 wska nik nale y wi c traktowa  jako pomocniczy, 
a by oceni  stan ochrony w obszarze jako w a ciwy, nale a oby wymaga , by 
na co najmniej 50% stanowisk stan by  w a ciwy.

Bory i lasy bagienne
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Wyst powanie 
charakterystycz-
nych 
krzewinek

Dobry wska nik przydatny w borach i brzezinach bagiennych. Wska nik nie 
nadaje si  jednak do stosowania dla podtypów 91D0-5 i 91D0-6, w których te 
krzewinki z natury nie wyst puj  lub wyst puj  tylko bardzo sk po.
Oceny nie nale y obni a  w sytuacjach, gdy jeden z w/w gatunków jest w ogó-
le bardzo rzadki lokalnie i nie wyst puje w danej fitocenozie (np. bory bagien-
ne w Puszczy Drawskiej s  zwykle pozbawione borówki bagiennej, ale to jest 
ich naturalna specyfika w tym kompleksie le nym i nie nale y jej interpretowa  
jako niew a ciwy stan ochrony).
Wska nik ten powinien mie  charakter pomocniczy. By oceni  stan ochro-
ny w obszarze jako w a ciwy, nale a oby wymaga , by na co najmniej 50% 
stanowisk stan by  w a ciwy.

Pionowa 
struktura 
ro linno ci

Za �w a ciw � nale y uznawa  wielogeneracyjn  struktur  drzewostanu, wyra-
aj c  si  zró nicowaniem struktury wiekowej. Nadmierne wyrównanie wieku 

i struktury drzewostanu powinno obni a  ocen  wska nika. Uwaga, prawdo-
podobnie w a ciwszym wska nikiem by aby, traktowana cznie, warstwowo-
przestrzenna struktura drzewostanu (a nie tylko struktura pionowa).
Wska nik ten powinien mie  charakter pomocniczy. By oceni  stan ochro-
ny w obszarze jako w a ciwy, nale a oby wymaga , by na co najmniej 50% 
stanowisk stan by  w a ciwy.

Zniszczenia 
runa i gleby 
zwi zane 
z pozyskaniem 
drewna

Bory i lasy bagienne s  bardzo wra liwe na u ytkowanie i le je znosz , 
dlatego wszystkie przejawy pozyskania drewna ( lady po zrywce, uszkodzenia 
pozosta ych drzew, za miecenie zwi zane z pracami le nymi) nale y bra  pod 
uwag  przy ocenie tego wska nika.
Nale y uwzgl dni  tu nie sam fakt prowadzenia pozyskania drewna i obecno  
np. pniaków, ale naruszenia runa i powierzchni gleby, a tak e podszytu i pod-
rostów, zasobów martwego drewna itp.
Wska nik powinien mie  charakter pomocniczy, tj. ekstensywne u ytkowanie 
nie powinno automatycznie przes dza  o obni eniu oceny za �stan zacho-
wania struktury i funkcji. By oceni  stan ochrony w obszarze jako w a ciwy, 
nale a oby wymaga , by na co najmniej 75% stanowisk stan by  w a ciwy.

Inne 
zniekszta cenia

Np. rozje d anie, wydeptanie, za miecenie.
Wska nik powinien mie  charakter pomocniczy. By oceni  stan ochrony w ob-
szarze jako w a ciwy, nale a oby wymaga , by na co najmniej 90% stanowisk 
stan by  w a ciwy.

Stan kluczowych 
dla ró norodno ci 
biologicznej 
gatunków 
lokalnie 
typowych 
dla siedliska

Fakultatywny wska nik, umo liwiaj cy wyra enie dodatkowego aspektu stanu 
ochrony siedliska � jego zdolno ci do utrzymywania gatunków lokalnie typo-
wych dla siedliska, a wa nych dla ró norodno ci biologicznej (chronionych, 
zagro onych, rzadkich). Do uwzgl dnianych tu gatunków powinny nale e  
na przyk ad: malina moroszka Rubus chamaemorus, chamedafne pó nocna 
Chamaedaphne calyculata, ba yna czarna Empetrum nigrum, g uszec Tetrao 
urogallus, modraszek bagniczek Plebejus opilete, szlaczko  torfowiec Colias 
palaeno, mszarnik jutta Oeneis jutta, dostojka akwilonaris Boloria aquilonaris 
� ich wybór w konkretnym obszarze b dzie jednak zale e  od lokalnej sytu-
acji.
Wska nik stosowa  tylko, gdy s  dost pne odpowiednie dane.

Perspektywy 
ochrony

Oceniaj c perspektywy ochrony siedliska w przysz o ci, nale y zwróci  
uwag , jaka gospodarka jest w nim prowadzona oraz jakie zapisy w planie 
urz dzenia lasu zosta y zaproponowane w poszczególnych p atach siedliska. 
Szczególne znaczenie ma podej cie zarz dcy terenu do warunków wodnych 
(praktyka odwadniania i oczyszczania rowów odwadniaj cych, czy te  prze-
ciwnie � d enie do zatrzymania wody w lesie i blokowania rowów w borach 
bagiennych). Na terenach gdzie wykonano inwentaryzacj  przyrodnicz  
(w tym Lasy Pa stwowe) nale y sprawdzi  prawid owo  identyfikacji siedliska 
� mo e to mie  du e znaczenie dla jego ochrony w przysz o ci.
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Tab. 2. Waloryzacja parametrów stanu oraz wska ników specyficznej struktury i funkcji siedliska przyrodniczego 
91D0 � bory i lasy bagienne, do oceny stanu ochrony na stanowisku

Parametr/
Wska nik

W a ciwy
FV

Niezadowalaj cy
U1

Z y
U2

Powierzchnia 
siedliska 

Nie zmniejsza si ,
nie jest antropogenicz-
nie pofragmentowana

Wykazuje powolny trend 
spadkowy (nie uwzgl d-
nia  spadku w wyniku 
celowego odtwarzania 
bezle nych torfowisk!) 
lub jest antropogenicznie 
pofragmentowana

Wykazuje szybki trend 
spadkowy (nie uwzgl d-
nia  spadku w wyniku 
celowego odtwarzania 
bezle nych torfowisk!) 
lub jest silnie antropo-
genicznie pofragmen-
towana

Specyficzna struktura i funkcje

Gatunki 
charakterystyczne

Obecnych >60% listy 
gatunków charaktery-
stycznych

Obecnych 30�60% listy 
gatunków charaktery-
stycznych

Obecnych <30% listy 
gatunków charaktery-
stycznych

Gatunki 
dominuj ce

We wszystkich 
warstwach dominuj  
gatunki, które domi-
nuj  w �naturalnym� 
zbiorowisku ro linnym, 
a stosunki ilo ciowe ich 
dominacji s  naturalne

We wszystkich war-
stwach dominuj  te ga-
tunki, które dominuj  w
�naturalnym� zbioro-
wisku ro linnym, ale 
zachwiane stosunki 
ilo ciowe

W jednej lub wi cej 
warstw dominuje ga-
tunek inny, ni  zwykle 
w naturalnym zbiorowi-
sku ro linnym

Inwazyjne 
gatunki obce 
w runie

Brak
Obecny najwy ej 1 
gatunek, nieliczny � spo-
radyczny

Wi cej ni  1 gatunek, 
lub nawet 1 gatunek 
liczny

Rodzime gatunki 
ekspansywne ro lin 
zielnych

Brak
Obecne lecz najwy ej 
1 gatunek, nie bardzo 
silnie ekspansywny

Wi cej ni  1 gatunek, 
albo 1 gatunek bardzo 
silnie ekspansywny

Uwodnienie

W a ciwe, �bagienne� 
uwodnienie (docelowo 
nale a oby dopracowa  
bardziej szczegó owy 
sposób oceny tego 
wska nika, wymaga to 
jednak dalszych bada )

Nieco przesuszone Silnie przesuszone

Wiek 
drzewostanu

>20% udzia  obj to . 
drzew starszych ni  
100 lat

<20% udzia  drzew 
starszych ni  100 lat, 
ale >50% udzia  drzew 
starszych ni  50 lat

<20% udzia  drzew 
starszych ni  100 lat 
i < 50% udzia  drzew 
starszych ni  50 lat

Gatunki obce 
geograficznie 
w drzewostanie

<1% i nie 
odnawiaj ce si

<10% i nie 
odnawiaj ce si

>10% 
lub odnawiaj ce si

Gatunki obce 
ekologicznie 
w drzewostanie

<10% <30% >30%

Martwe drewno 
le ce lub stoj ce 
>3 m d ugo ci i 30 
cm grubo ci

>3 szt./ha 1�3 szt./ha <1 szt./ha

Bory i lasy bagienne
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Naturalne 
odnowienie 
drzewostanu

Tak, obfite Tak, lecz pojedyncze Brak

Wyst powanie 
mchów torfowców

Dominuj  w runie, nor-
malne zró nicowanie 
gatunkowe

Obni one pokrycie albo 
ró norodno  gatun-
kowa

Brak lub bardzo niskie 
pokrycie

Wyst powanie 
charakterystycznych 
krzewinek

Wyst puj  z �normaln � 
obfito ci  (uwzgl dni  
lokaln  specyfik !)

Wyst puj  sk po Zupe nie brak

Pionowa struktura 
ro linno ci Naturalna, zró nico-

wana

Antropogenicznie zmie-
niona, lecz zró nico-
wana

Antropogenicznie ujed-
nolicona

Zniszczenia runa 
i gleby zwi zane 
z pozyskaniem 
drewna

Brak 
Nieliczne lady, naru-
szony <1% powierzchni 
terenu, liczby drzew

Znacz ce, obejmuj ce 
>1% powierzchni tere-
nu, liczby drzew itp.

Inne zniekszta cenia Brak Wyst puj , lecz ma o 
znacz ce Silne

Stan kluczowych 
dla ró norodno-
ci biologicznej 

gatunków lokalnie 
typowych dla 
siedliska (wska nik 
fakultatywny, sto-
sowa  tylko, gdy s  
odpowiednie dane)

Stan wszystkich takich 
gatunków w a ciwy (FV)

Stan niektórych takich 
gatunków niezadowala-
j cy (U1)

Stan niektórych takich 
gatunków z y (U2)

Ogólnie struktura 
i funkcje

Wszystkie wska niki 
kardynalne oceniono na 
FV, pozosta e wska niki 
przynajmniej U1

Wszystkie wska niki 
kardynalne oceniono 
przynajmniej na U1

Jeden lub wi cej wska -
ników kardynalnych 
oceniono na U2

Perspektywy 
ochrony

Brak zagro e  i ne-
gatywnych trendów. 
Zachowanie siedliska 
w stanie niepogorszo-
nym w perspektywie 
10�20 lat jest niemal 
pewne

Zachowanie siedliska 
w stanie niepogorszo-
nym w perspektywie 
10�20 lat nie jest pewne, 
ale jest prawdopodobne, 
o ile uda si  zapobiec 
istniej cym zagro eniom

Zachowanie siedliska 
w stanie niepogorszo-
nym w perspektywie 
10�20 lat b dzie bardzo 
trudne: zaawansowane 
procesy recesji, silne 
negatywne trendy lub 
znaczne zagro enia

Ocena ogólna Wszystkie parametry 
oceniono na FV 

Jeden lub wi cej para-
metrów oceniono na U1, 
brak ocen U2

Jeden lub wi cej para-
metrów oceniono na U2

Wska niki kardynalne
Gatunki charakterystyczne
Inwazyjne gatunki obce w runie
Gatunki obce w drzewostanie
Uwodnienie
Wyst powanie mchów torfowców (tylko w sosnowych borach bagiennych)
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3. Przyk ad wype nionej karty obserwacji siedliska przyrodniczego na stanowisku

Karta obserwacji siedliska przyrodniczego na stanowisku

Stanowisko � informacje podstawowe

Kod i nazwa siedliska 
przyrodniczego

91D0 Bory i lasy bagienne
91D0-2 Bór sosnowy bagienny

Nazwa stanowiska Aleksandrów 1

Typ stanowiska Badawcze

Zbiorowiska ro linne Vaccinio uliginosi-Pinetum sylvestris

Opis siedliska 
na stanowisku

Bór bagienny zajmuj cy pó nocny skraj du ego torfowiska (Nadle nic-
two Paw ów, le nictwo Ksi ta, fragment oddz. 325b,c) 

Powierzchnia p atu 
siedliska 0,5 ha

Obszar Natura 2000 PLH060034 Uroczyska Puszczy Solskiej

Inne obszary chronione, 
na których znajduje si  
stanowisko 

Nie

Zarz dzaj cy terenem Lasy Pa stwowe: nadle nictwo Paw ów, le nictwo Ksi ta

Wspó rz dne 
geograficzne N 50o28� ��; E 22o48� ��

Wymiary transektu 10x200 m

Wysoko  n.p.m. 214 � 215 m

Raport roczny � informacje podstawowe

Rok 2008

Typ monitoringu Szczegó owy

Obserwator Jan Kowalski

Dodatkowi 
obserwatorzy �

Zagro enia Przesuszenie

Inne warto ci 
przyrodnicze

Siedlisko s siaduje od po udnia z siedliskami � torfowiska wysokie 
(7110) i torfowiska przej ciowe (7140)

Monitoring 
jest wymagany Tak

Uzasadnienie Zagro enie przesuszeniem, post puj ca degradacja w wyniku niew a ci-
wego uwodnienia

Wykonywane zabiegi 
ochronne i ocena ich 
skuteczno ci

Brak

Propozycje 
wprowadzenia 
dzia a  ochronnych

Zablokowanie odp ywu wody rowem od pd.

Data kontroli 10.07.2008, 18.08.2008

Uwagi

Bory i lasy bagienne
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Stan ochrony siedliska przyrodniczego na stanowisku

Zdj cie fitosocjologiczne I

Wspó rz dne geograficzne rodka, 
wys. n.p.m.,
Powierzchnia zdj cia, nachylenie, 
ekspozycja,
Zwarcie warstw a, b, c, d
Wysoko  warstw a, b, c, d
Jednostka fitosocjologiczna

Wspó rz dne: N 50o28� ��; E 22o48� ��, 214 m
Powierzchnia zdj cia 100 m2, nachylenie i ekspozycja 
� brak
Zwarcie warstwy a 40%, b 40%, c 90%, d 70%
Wysoko  warstwy a: 10 m, b: 3 m, c: 0,4 m, 0,05 m
Jednostka fitosocjologiczna: Vaccinio uliginosi-Pinetum 
sylvestris
Gatunki: warstwa a: Betula pendula 1, Pinus sylvestris 2; 
warstwa b: Betula pendula 1, Pinus sylvestris 2; warstwa 
c: Calluna vulgaris +, Eriophorum vaginatum +, Ledum 
palustre 3, Molinia caerulea +, Vaccinium myrtillus 1, 
Vaccinium uliginosum 3, Vaccinium vitis-idaea +; warstwa 
d: Dicranum undulatum +, Pleurozium schreberi 4, Polytri-
chum commune 1, Sphagnum fimbriatum 3

Zdj cie fitosocjologiczne II

Wspó rz dne geograficzne rodka, 
wys. n.p.m.
Powierzchnia zdj cia, nachylenie, 
ekspozycja
Zwarcie warstw a, b, c, d
Wysoko  warstw a, b, c, d
Jednostka fitosocjologiczna

Wspó rz dne: N 50o28� ��; E 22o48� ��, 215 m
Powierzchnia zdj cia 100 m2, nachylenie i ekspozycja 
� brak
Zwarcie warstwy a 40%, b 30%, c 90%, d 70%
Wysoko  warstwy a 10 m, b 3 m, c 0,2 m, 0,05 m
Jednostka fitosocjologiczna: Vaccinio uliginosi-Pinetum 
sylvestris
Gatunki: warstwa a: Pinus sylvestris 3; warstwa b: Betula 
pendula 1, Frangula alnus +, Picea excelsa +, Pinus sylve-
stris +; warstwa c: Calluna vulgaris +, Eriophorum vagina-
tum 1, Ledum palustre 3, Molinia caerulea +
Pinus sylvestris +, Vaccinium myrtillus 2, Vaccinium uligi-
nosum 2, Vaccinium vitis-idaea +, warstwa d: Dicranum 
scoparium +, Dicranum undulatum +, Pleurozium schreberi 
3, Polytrichum commune +, Sphagnum fimbriatum 1

Zdj cie fitosocjologiczne III

Wspó rz dne geograficzne rodka, 
wys. n.p.m.
Powierzchnia zdj cia, nachylenie, 
ekspozycja
Zwarcie warstw a, b, c, d
Wysoko  warstw a, b, c, d
Jednostka fitosocjologiczna

Wspó rz dne: N 50o28� ��; E 22o48� ��, 215 m
Powierzchnia zdj cia 100 m2, nachylenie i ekspozycja 
� brak
Zwarcie warstwy a 50%, b 40%, c 90%, d 40%
Wysoko  warstwy a 10 m, b 0,2 m, c 0,5 m, 0,05 m
Jednostka fitosocjologiczna: Vaccinio uliginosi-Pinetum 
sylvestris
Gatunki: warstwa a: Pinus sylvestris 3 ; warstwa b : Betula 
pendula 2, Frangula alnus +, Pinus sylvestris 1 ; warstwa 
c : Calluna vulgaris +, Ledum palustre 1, Molinia caerulea 
+, Pinus sylvestris +, Vaccinium myrtillus 2, Vaccinium uli-
ginosum 4, Vaccinium vitis-idaea +; warstwa d: Dicranum 
scoparium +, Dicranum undulatum 2, Pleurozium schreberi 
1, Polytrichum commune +

TRANSEKT

Parametry/
wska niki Opis wska nika Warto  parametru/

wska nika

Ocena 
parametru/
wska nika 

Powierzchnia siedliska 0,5 ha FV
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Specyficzna struktura i funkcje U2

Gatunki 
charakterystyczne

Lista gatunków charaktery-
stycznych (polska i aci ska 
nazwa); poda  udzia  
procentowy powierzchni 
zaj tej przez ka dy gatunek 
na transekcie (z dok adno-
ci  do 10%)

Ledum palustre 40%
Vaccinium uliginosum 40%
Eriophorum vaginatum 10%
Sphagnum fimbriatum 10%

U1

Gatunki dominuj ce

Lista gatunków domi-
nuj cych na transekcie 
(polska i aci ska nazwa); 
poda  udzia  procentowy 
powierzchni zaj tej przez 
ka dy gatunek na transekcie 
(z dok adno ci  do 10%); 
nale y wymieni  tylko 
gatunki o pokryciu 10%

a: Pinus sylvestris 40%
b: Punus sylvestris 20%
c : Ledum palustre 40%
d : Pleurozium schreberi 30%

U1

Obce gatunki 
inwazyjne w runie

Lista inwazyjnych gatun-
ków obcych geograficznie 
(polska i aci ska nazwa); 
poda  udzia  procentowy 
powierzchni zaj tej przez 
ka dy gatunek na transekcie 
(z dok adno ci  do 10%)

Inwazyjne: brak
Inne obce: brak FV

Rodzime gatunki 
ekspansywne ro lin 
zielnych

Lista gatunków (polska i a-
ci ska nazwa); poda  udzia  
procentowy powierzchni 
zaj tej przez ka dy gatunek 
na transekcie (z dok adno-
ci  do 10%)

Wrzos zwyczajny Calluna 
vulgaris � 10% U1

Uwodnienie
rednia g boko  zalegania 

wody i przesuszenie górnej 
warstwy gruntu 

Woda poni ej 0,5 m (wid. 
w zag bieniach terenu); 
powierzchnia silnie przesu-
szona.

U2

Wiek drzewostanu 

Wiek drzewostanu i jego 
wyrównanie, udzia  drzew 
>100 lat; udzia  drzew 
>50 lat

Drzewostan jednowiekowy 
ok. 60 lat
Udzia  drzew >100 lat: 0%
Udzia  drzew >50 lat: 100%

U1

Gatunki obce w geogra-
ficznie w drzewostanie Lista oraz procent pokrycia Brak FV

Gatunki obce ekologicz-
nie w drzewostanie Lista oraz procent pokrycia Brak FV

Martwe drewno le ce 
lub stoj ce >3m d ugo ci 
i 30 cm grubo ci

Oszacowanie liczby takich 
fragmentów na 1 ha 1�2 szt./ha U1

Naturalne odnowienie 
drzewostanu

Procent pokrycia transektu 
przez naturalne odnowie-
nie (je li ro ne gatunki 
poda  procent dla ka dego 
gatunku)

Sosna zwyczajna 10%
Brzoza brodawkowata 10% U1

Wyst powanie mchów 
torfowców

Opis + lista gatunków 
z podaniem pokrycia

Ograniczona ilo ciowo  
i silnie zredukowana ró no-
rodno  gatunkowa:
Sphagnum fimbriatum 10%

U1

Bory i lasy bagienne
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Wyst powanie 
charakterystycznych 
krzewinek

Lista gatunków oraz przybli-
ony procent pokrycia,np. 

bagno zwyczajne, borówka 
bagienna 

Ledum palustre � 40%
Vaccinium uliginosum 
� 40% FV

Pionowa struktura 
ro linno ci Opis

Jednogatunkowy drzewostan 
o ujednoliconym wieku, 
lecz wtórnie zró nicowany 
w wyniku powstawania luk 
i punktowego powstawania 
odnowie

U1

Zniszczenia runa i gleby 
zwi zane z pozyskaniem 
drewna

Opisa  i oceni  intensyw-
no Brak FV

Inne zniekszta cenia Opis Brak FV

Stan kluczowych 
dla ró norodno ci 
biologicznej gatunków 
lokalnie typowych 
dla siedliska 

Lista gatunków i opis ich 
stanu ochrony. Wska nik 
fakultatywny, stosowa  
tylko, gdy s  odpowiednie 
dane

Brak danych XX

Perspektywy ochrony
Post puj ca degeneracja wskutek przesuszenia; wci  
trwa odwadnianie rowem melioracyjnym od pd.; mo liwe 
przeciwdzia anie przez zablokowanie tego odwodnienia

U1

Ocena ogólna
Nale y równie  poda  udzia  procentowy powierzchni 
siedliska o ró nym stanie zachowania na ca ym stano-
wisku (w stosunku do ca kowitej powierzchni siedliska 
na stanowisku)

FV �

U2U1 �

U2 100%

Dzia alno  cz owieka

Kod Nazwa 
dzia alno ci Intensywno Wp yw Opis

160 Gospodarka le na C 0 Bardzo ekstensywna gospodarka; wycinanie 
pojedynczych drzew

166
Usuwanie martwych 
i zamieraj cych 
drzew

B � Skutkuje brakiem martwego drewna

810 Odwadnianie A �
Od pd. wci  funkcjonuj cy rów odwadnia-
j cy; skutkuje przesuszeniem i degeneracj  
p atu

4. Siedliska o podobnej charakterystyce ekologicznej

Niektóre elementy metodyki (w szczególno ci wska niki zwi zane z drzewostanem i spo-
sób ich wyskalowania) mog  by  zaadaptowane na potrzeby monitoringu innych le nych 
siedlisk przyrodniczych. Nie znajd  jednak wówczas zastosowania wska niki specyficzne 
dla borów i lasów bagiennych (np. zwi zane z uwodnieniem, obecno ci  torfowców itp.), 
a znaczenie poszczególnych wska ników mo e by  jednak inne. Przyk adowo wska niki 
zwi zane z martwym drewnem i wiekiem drzewostanu dla innych lasów nabieraj  charak-
teru kardynalnego.
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5. Ochrona siedliska przyrodniczego

Je eli zachowane s  naturalne warunki wodne, dla borów i lasów bagiennych najw a ciw-
sza jest ochrona bierna. Wodochronna funkcja tego siedliska przyrodniczego jest niemal 
zawsze znacznie wa niejsza ni  produkcja drewna � dlatego zaleca si  wy czanie borów 
i lasów bagiennych z u ytkowania r bnego, co zreszt  cz sto dzieje si  obecnie w Lasach 
Pa stwowych.

W szczególnych przypadkach (np. lasy prywatne) dopu ci  mo na u ytkowanie borów 
bagiennych za pomoc  ci g ej r bni przer bowej (r bnia V wg Zasad Hodowli Lasu), po-
legaj cej na wycinaniu pojedynczych drzew na ca ym obszarze lasu. Zbli ony do tej r bni 
jest tzw. pl drowniczy sposób u ytkowania lasu, tradycyjnie stosowany w wielu lasach 
prywatnych.

Niszcz ce dla siedliska s  natomiast próby zagospodarowania r bni  cz ciow  b d  
zupe n . Zw aszcza zr by zupe ne powoduj  zniszczenie siedliska � nie tylko w wyniku 
samego wyr bu drzewostanu, ale tak e w wyniku odwadniania (w tym oczyszczania ist-
niej cych rowów), zwykle stosowanego dla umo liwienia odnowienia zabagniaj cego si  
po zr bie terenu.

W borach i lasach bagiennych zdominowanych przez wierk problemem mog  by  gra-
dacje korników. Zale nie od lokalnej sytuacji (wielko  i charakter obiektu, naturalno  po-
pulacji wierka, lokalny potencja  regeneracyjny ro linno ci, s siedztwo obiektu), w a ciwe 
s  ró ne sposoby podej cia do tego problemu � od normalnych procedur zwalczania kor-
nika, po wstrzymywanie si  od ingerencji i tolerancj  dla lokalnego rozpadu drzewostanu 
wierkowego, co w d u szej skali czasowej umo liwia regeneracj  ekosystemu bagiennego. 

W rezerwatach przyrody, a tak e w borach i lasach bagiennych, w których wierk jest tylko 
domieszk , nale y sugerowa  raczej podej cie bierne. Nawet w prawie jednogatunkowych 
wierczynach bagiennych zniszczenie wierkowego drzewostanu przez kornika zwykle nie 

oznacza zaniku siedliska przyrodniczego, a jest pocz tkiem procesów regeneracji; najwa -
niejsze jest przy tym, e zachowany jest bagienny charakter siedliska. Zwalczanie kornika 
mo e spowodowa  w wierczynach bagiennych wi cej zniszcze , ni  sama jego gradacja. 
Dla sosnowych borów bagiennych w pó nocno-wschodniej Polsce naturalne mog  by  
wieloletnie fluktuacje udzia u wierka, nie nale y niepokoi  si  wi c jego wypadaniem.

Próby wzbogacania sk adu gatunkowego, wprowadzania podrostów i podszytów (w tym 
szczególnie sztucznego wprowadzania wierka!) s  oczywi cie niezgodne z ochron  sie-
dliska.

Je eli bory lub lasy bagienne s  sztucznie odwodnione za pomoc  rowów (a tak jest 
w zdecydowanej wi kszo ci przypadków), to ochrona polega na renaturalizacji stosunków 
wodnych przez blokowanie tego odp ywu. S u  temu ró nego rodzaju zastawki i przegro-
dy budowane na rowach (najlepiej o sta ym, nie regulowanym pi trzeniu), albo zasypywa-
nie odcinków rowów. Oczywi cie, nale y pozwala  na zarastanie rowów i nie oczyszcza  
ich odcinków. W miar  mo liwo ci nale y d y  do stabilizowania poziomu wody na 
poziomie niewiele tylko ni szym od powierzchni gruntu (nie wi cej ni  kilkana cie cm pod 
powierzchni  terenu), nie obawiaj c si  powstania podtopie  i zabagnie , ani wypada-
nia drzew. W praktyce wypadanie drzew wskutek nadmiernego uwilgotnienia siedliska po 
przeprowadzeniu dzia a  ochronnych zdarza si  rzadko � a nawet je li si  zdarza, to jest 

Bory i lasy bagienne
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zdrowym objawem renaturalizacji ca ego uk adu le no-torfowiskowego i wi e si  z rege-
neracj  mszarów w miejscach otwartych.

Blokowanie odp ywu wody rowami z borów i lasów bagiennych to standardowa meto-
da ochrony, która mo e by  stosowana wsz dzie tam, gdzie jest to mo liwe technicznie.

Nie nale y próbowa  nawadnia  siedliska wod  pochodz c  spoza niego (np. z ze-
wn trznych cieków), poniewa  ma ona cz sto nieodpowiedni  trofi . Mo e by  po dane 
pi trzenie cieków drenuj cych bory bagienne, ale planowanie takich dzia a  powinno ju  
by  zarezerwowane dla specjalisty.

Ochrona borów bagiennych przez budow  pi trze  na rowach je odwadniaj cych 
jest realizowana w wielu obiektach w ca ej Polsce. Od lat dziewi dziesi tych XX wieku 
drewniane przegrody o sta ym pi trzeniu s  konsekwentnie budowane na poros ych borem 
bagiennym torfowiskach Kurze Grz dy i Staniszewskie B oto w nadle nictwie Kartuzy na 
Kaszubach, gdzie doprowadzi y do widocznej poprawy stanu siedliska. W ramach projektu 
ochrony torfowisk ba tyckich w Polsce pó nocnej zbudowano kilkaset zastawek w borach 
bagiennych na obiektach: Olszanka, Reptowo, Bagno Kusowo, Bagno Ciemino, Warnie 
Bagno, S owi skie B ota, ebskie Bagno, Czarne Bagno, D ugosz Królewski w Wierzchuci-
nie, Janiewickie Bagno, Jeziorka Cho nickie, Karsibór widwi ski). W niektórych obiektach 
niemal natychmiast uzyskano popraw  uwodnienia i stanu siedliska, w innych efekt taki 
trudno jest zauwa y  � ale przyk ad Kurzych Grz d i Staniszewskiego B ota wskazuje, e 
widoczne efekty dzia a  ochronnych mog  pojawia  si  dopiero po kilku-kilkunastu la-
tach. Drewniane przegrody na rowach zbudowano te  na niektórych torfowiskach górskich 
� np. w Górach Izerskich oraz w Górach Sto owych.

Nie wiadomo, jakie oka  si  efekty prób odtworzenia uwodnienia najbardziej zdegra-
dowanych borów bagiennych, o runie zdominowanym przez trz lic  lub je yny. Ewen-
tualna poprawa stanu takich siedlisk wymaga d u szego czasu, o ile w ogóle oka e si  
mo liwa.

Niepowodzeniem zako czy y si  natomiast np. dzia ania dla ochrony siedliska w Bo-
rach Dolno l skich w nadle nictwie Ruszów � poniewa  budowano tam drewniane zastaw-
ki szandorowe o regulowanym pi trzeniu, które nast pnie pozostawa y otwarte, a budowie 
zastawek towarzyszy o i towarzyszy równoczesne oczyszczanie rowów odwadniaj cych.

Dla poprawy warunków wodnych stosowano równie  zabiegi usuwania podszytu 
i podrostu brzozowego i wierkowego, jaki pojawi  si  w przesuszonych borach bagien-
nych (Bagno Ciemino, Jeziorka Cho nickie), przy czym zabieg ten towarzyszy  budowie 
przegród na rowach. Po oko o 3�5 latach w wyniku cznego wp ywu obu zabiegów uzy-
skano popraw  stanu runa, w szczególno ci wzrost pokrycia torfowców w runie. Problem 
powstawania odro li po wyci ciu brzozy mia  niewielkie nasilenie � odmiennie, ni  na 
otwartych torfowiskach, gdzie zwykle jest on bardzo powa ny.

Usuwanie wierka z wymienionych wy ej obiektów mia o równie  charakter eliminacji 
ekspansywnego gatunku obcego. Poza naturalnym zasi giem wierka � a szczególnie na 
Pomorzu � obecno  tego gatunku musi obni a  ocen  stanu siedliska. Dopóki wyst po-
wanie wierka jest domieszkowe, nie jest powa nym problemem wymagaj cym podej-
mowania dzia a  ( wierk zwykle sam ust pi po renaturalizacji warunków wodnych, lub 
jego wyst powanie wcze niej czy pó niej ograniczy gradacja owadów). Problemem s  
natomiast sztuczne, monolityczne wierczyny, posadzone w wielu miejscach na odwod-
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nionych siedliskach bagiennych w lasach Pomorza � jak na razie, nie ma dobrych do wiad-
cze  z ich renaturalizacj .

W Puszczy Drawskiej i Borach Dolno l skich odnotowano w borach i w brzezinach 
bagiennych (podobnie jak na otwartych torfowiskach) ekspansj  tawu y kutnerowatej Spi-
raea tomentosa � neofita pochodzenia pó nocnoameryka skiego. Na torfowisku Linkowo 
w Puszczy Drawskiej podj to w 2008  r. prób  mechanicznej eliminacji tawu y z brzeziny 
bagiennej. Jest to trudne ze wzgl du na odrastanie tawu y z fragmentów k czy, ale praw-
dopodobnie kilkakrotne, coroczne powtórzenie wyrywania tawu y pozwoli znacznie ogra-
niczy  jej wyst powanie.

Ochrona borów i lasów bagiennych powinna by  postrzegana jako element komplekso-
wej ochrony torfowisk, na których te bory i lasy wyst puj . Siedlisko 91D0 mo e i powinno 
samo w sobie by  celem ochrony, ale istniej  tak e sytuacje, w których celem ochrony 
kompleksu torfowiskowego b dzie zahamowanie lub cofni cie ekspansji lasu i zwi k-
szenie powierzchni otwartych mszarów kosztem boru bagiennego. Planowanie ochrony 
borów i lasów bagiennych powinno mie  charakter kompleksowy i by  przeprowadzane 
zawsze dla ca ego kompleksu siedlisk hydrogenicznych.

Zw aszcza w przypadku ma ych p atów siedliska, planuj c ich ochron , trzeba uwzgl d-
ni  tak e wp yw ich nie-torfowego otoczenia � unikaj c zmian w bezpo rednim s siedztwie 
chronionego siedliska, np. nie prowadz c zr bów zupe nych na odleg o  oko o dwóch 
wysoko ci drzewostanu od p atów boru bagiennego.

Generalne regu y ochrony borów i lasów bagiennych mog  w poszczególnych obiektach 
podlega  modyfikacji, np. w zwi zku z potrzebami ochrony cennych gatunków zwierz t (np. 
cietrzew, g uszec, bielik, modraszek bagniczek, szlaczko  torfowiec, dostojna akwilonaris, 
mszarnik jutta) czy ro lin (np. malina moroszka, chamedafne pó nocna, ba yna czarna).
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Modyfikacja metodyki monitoringu opublikowanej w Mróz W. (red.) 2010. 
Monitoring siedlisk przyrodniczych. Przewodnik metodyczny. Część I. GIOŚ, 
Warszawa. 

91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum 
albae, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy 
źródliskowe) 

Uwaga! 
Modyfikacja metodyki monitoringu siedliska 91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe 
(Salicetum albae, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy źródliskowe) jest wynikiem 
uzgodnień w trakcie spotkania ekspertów zorganizowanego przez Główny Inspektorat Ochrony 
Środowiska. Celem spotkania było określenie sposobów badania oraz waloryzacji wskaźników 
związanych z „martwym drewnem” na obszarach leśnych.  
 
W monitoringu siedliska 91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albae, 
Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy źródliskowe) wskaźniki „Martwe drewno 
(łączne zasoby)” i „Martwe drewno leżące lub stojące >3 m długości  i >50 cm grubości” należy 
badać zgodnie z podanym w modyfikacji opisem i stosować podaną waloryzację.  
 
Nie należy stosować wskaźników „Martwe drewno” i „Martwe drewno wielkowymiarowe (leżące 
lub stojące >3 m długości i >50 cm średnicy” podanych w tabeli na str. 244 oraz waloryzacji 
podanej w tabeli na str. 246 i 247 dla tych wskaźników. 
 
Pozostałe wskaźniki należy badać zgodnie z metodyką opublikowaną w Mróz W. (red.) 2010. 
Monitoring siedlisk przyrodniczych. Przewodnik metodyczny. Część I. GIOŚ, Warszawa. 
 

Ocena parametrów stanu siedliska przyrodniczego oraz wskaźników specyficznej 
struktury i funkcji 
 
Tab. 1. Opis wskaźników specyficznej struktury i funkcji siedliska przyrodniczego oraz parametru 
„perspektywy ochrony” dla siedliska przyrodniczego 91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i 
jesionowe (Salicetum albae, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy źródliskowe) 
  

Parametr/ 
Wskaźnik 

Opis 

Specyficzna struktura i funkcje 

Martwe drewno (łączne zasoby) Wskaźnik bada zasoby rozkładającego się drewna w 
ekosystemie. Zgodnie ze współczesną wiedzą ekologiczną, 
jest to kluczowy dla różnorodności biologicznej element 
struktury ekosystemu leśnego (ważna jest jednak również 
charakterystyka jakościowa zasobów rozkładającego się 
drewna, co przynajmniej częściowo mierzy następny 
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wskaźnik). 

Należy uwzględniać martwe drzewa i części drzew leżących i 
stojących od 7 cm grubości w cieńszym końcu; nie wlicza się 
pniaków.  

W monitoringu prowadzonym w latach 2006-2011 r. oraz w 
inwentaryzacji przyrodniczej w Lasach Państwowych w 2007 
r. stosowano metodę wzrokowego szacowania objętości 
martwego drewna odnoszonej jako proporcja „objętości
martwego drewna do objętości drzew żywych”, z 
uwzględnieniem progów 3% (wymóg na ocenę U1) i 10% 
(wymóg na ocenę FV). W przyszłym monitoringu zakłada się 
przejście na pomiar bezwzględnej ilości rozkładającego się 
drewna, dokonywany na powierzchni transektu (zwykle 0,2 
ha) przez zliczanie i sumowanie objętości poszczególnych 
jego fragmentów, a wyrażany w m3/ha.  

Kalibrację wskaźnika przyjęto analogicznie, jak w większości 
innych typów ekosystemów leśnych. Uwzględniono przy tym 
propozycje i doświadczenia z innych krajów Europy (por. 
analiza problemu w Mueller i Bütler 2010), jednak z 
uwzględnieniem faktu, że większość lasów stanowiących 
rozważane siedlisko przyrodnicze to lasy gospodarcze. Próg 
stanu ocenianego jako „właściwy” (20m3 martwego drewna 
na ha lasu) jest wciąż ok. 2 razy niższy, niż zasoby martwego 
drewna, jakie wg wiedzy naukowej są w lasach liściastych 
niżu Europy potrzebne do nie zakłóconego wykształcenia się 
zespołów organizmów ksylobiontycznych.  Dlatego np. na 
obszarach chronionych (parki narodowe, rezerwaty 
przyrody) lub w specjalnie wyznaczanych niekiedy w Lasach 
Państwowych ostojach różnorodności biologicznej 
(powierzchnie referencyjne, ostoje ksylobiontów), nawet 
wysokie przekroczenia tej wartości progowej nie powinny 
same być przesłanką do usuwania drzew martwych i 
zamierających. 

Przyjęto, że wskaźnik w łęgach – podobnie jak w większości 
innych ekosystemów leśnych – będzie miał charakter 
pomocniczy. By ocenić stan ochrony w obszarze jako 
właściwy, średnia wartość w płatach siedliska 
przyrodniczego powinna przekraczać próg stanu właściwego 
(do oceny można będzie wykorzystać dane zbierane przy 
urządzaniu lasu, zgodnie z obwiązującą od 2011 r. instrukcją 
urządzania lasu, do której wprowadzono metodę pomiaru 
ilości martwego drewna). 

Martwe drewno leżące lub stojące 
>3 m długości  i >50 cm grubości* 

Niezależnie od łącznych zasobów rozkładającego się drewna, 
bardzo ważne jest, jaki charakter jakościowy mają jego 
zasoby. Najczęściej w ekosystemach leśnych zaznacza się 
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deficyt drewna grubowymiarowego. Gatunki 
ksylobiontyczne związane z grubymi rozkładającymi się 
kłodami należą do najsilniej zagrożonych. Dlatego uznano, że 
ilość grubego rozkładającego się drewna powinna być 
charakteryzowana osobnym wskaźnikiem.  

Wskaźnik rejestruje obecność grubych kłód i stojących pni –
mikrosiedliska niezbędnego dla najbardziej wymagających 
organizmów ksylobiontycznych. Bierze się pod uwagę kłody i 
stojące pnie > 3 m długości/wysokości i >50 cm grubości, 
mierzonej w pierśnicy martwych drzew stojących, a w 
przypadku kłód leżących – w pierśnicy jeśli można ją określić, 
lub w grubszym końcu kłody. W przypadku, gdy z przyczyn 
naturalnych w danym płacie siedliska drzewa nie dorastają 
do takich grubości, próg grubościowy obniża się do 30 cm. 
Pomiar powinien następować metodą zliczenia na 
określonej powierzchni. 

Przyjęto, że wskaźnik w łęgach – podobnie jak w większości 
innych ekosystemów leśnych – będzie miał charakter 
kardynalny. By ocenić stan ochrony w obszarze jako 
właściwy, należałoby wymagać, by na co najmniej 25% 
stanowisk stan był właściwy. 

(*) oznacza wskaźniki kardynalne 
 
 
Tab. 2. Waloryzacja parametrów stanu oraz wskaźników specyficznej struktury i funkcji siedliska 
przyrodniczego 91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albae, Populetum 
albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy źródliskowe)  

Wskaźniki Właściwy 
FV 

Niezadowalający 
U1 

Zły 
U2 

Martwe drewno (łączne zasoby) >20m3/ha 10-20 m3/ha <10m3/ha 
Martwe drewno leżące lub stojące >3 

m długości  i >50 cm grubości* 
Próg grubości obniżany do 30 cm gdy z 

przyczyn naturalnych drzewa nie dorastają do 
50 cm grubości 

> 5 szt. / ha 3-5 szt. / ha < 3 szt. /ha 

(*) oznacza wskaźniki kardynalne 
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gi wierzbowe, topolowe, olszowe 
 i jesionowe  Salicetum albae Populetum albae

Alnenion glutinoso-incanae

I. INFORMACJA O SIEDLISKU PRZYRODNICZYM

1. Identyfikatory fitosocjologiczne

Klasa: Salicetea purpureae
 Rz d: Salicetalia purpureae
  Zwi zek: Salicion albae
   Zespo y i zbiorowiska:
   Salicetum albae � g wierzbowy
   Populetum albae � g topolowy
Klasa: Querco-Fagetea
 Rz d: Fagetalia sylvaticae
  Zwi zek: Alno-Ulmion
   Zespo y i zbiorowiska:
   Fraxino-Alnetum � ni owy g jesionowo-olszowy
   Stellario nemorum-Alnetum glutinosae � g gwiazdnicowy
   Carici remotae-Fraxinetum � podgórski g jesionowy
   Alnetum incanae � nadrzeczna olszyna górska
   Caltho-Alnetum � bagienna olszyna górska

Ponadto do siedliska 91E0 zaliczamy lasy olszowe na ródliskach � niezale nie od ich kla-
syfikacji fitosocjologicznej. Cz  z nich ma charakter ródliskowych form gu olszowo-jesio-
nowego Fraxino-Alnetum), a cz  zbli ona jest do olsów (�olsy ródliskowe� � �Cardamino-
Alnetum�).

Fot.1. Typowy g olszowy nad niewielk  rzek  � dolina Polnicy na Pomorzu (© P. Pawlaczyk)
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2. Opis siedliska przyrodniczego

Ten typ siedliska przyrodniczego obejmuje nadrzeczne lasy: olszowe, jesionowe, wierzby 
bia ej i kruchej oraz topoli bia ej i czarnej. Wyst puj  one w ca ej Polsce, przy czym miej-
scami s  reprezentowane przez rozmaite podtypy.

Wymienione lasy wykszta caj  si  na glebach zalewanych wodami rzecznymi, o wyso-
kim poziomie wód gruntowych, g ównie klasyfikowanych jako pobagienne lub nap ywowe 
aluwialne. Zgodnie z definicj  nale y tu kilka istotnie ró ni cych si  podtypów drzewosta-
nów, a mianowicie od jesionowo-olszowych na obszarach ródlisk i zwi zanych z nimi 
cieków, przez olszowe w dolinach szybko p yn cych rzek, olszyny nad wolno p yn cymi 
strumieniami, górskie olszynki z olsz  szar , po nadbrze ne lasy wierzbowe i topolowe nad 
du ymi rzekami.

Okresowe zalewy s  typowe dla gów, ale nie s  warunkiem koniecznym: p aty siedli-
ska spotyka si  tak e w miejscach niezalewanych, a pozostaj cych pod wp ywem ruchu 
wód gruntowych.

Definicja siedliska 91E0 niemal dok adnie obejmuje:
� lasy gowe z klasy Querco-Fagetea, rz du Fagetalia sylvaticae, zwi zku Alno-Ulmion 

i podzwi zku Alnenion glutinoso-incanae (ale nie podzwi zku Ulmenion minoris, gdy  
umieszczone w nim drzewostany stanowi  odr bn  jednostk  o kodzie 91F0),

� lasy gowe z klasy Salicetea purpureae, rz du Salicetalia purpureae, zwi zku Salicion 
albae.
W czono tu tak e nizinne lasy olszowe obszarów ródliskowych, chocia  z syntakso-

nomicznego punktu widzenia nie stanowi  jednolitej grupy, a niektóre ich postaci powinny 
by  klasyfikowane jako zbiorowiska z klasy Alnetea glutinosae, ze wzgl du na przewag  
w nich gatunków olsowych nad lasowymi z Querco-Fagetea. Niezale nie od systematycz-
nego uj cia, ekologiczne zwi zki tych ekosystemów z p yn c  wod  i dolinami rzecznymi 
uprawniaj  do takiego rozwi zania.

W ramach typu siedliska przyrodniczego 91E0 nie uj to przyba tyckich gów opisa-
nych jako zespó  Pruno-Fraxinetum ze zwi zku Alno-Ulmion i podzwi zku Alnenion glu-
tinoso-incanae. W ekologii tych lasów podstawow  rol  wydaj  si  odgrywa  czynniki 
zwi zane z nadmorskim po o eniem drzewostanów, w tym z dynamik  wydm. Lasy takie 
powinny by  postaci  siedliska przyrodniczego 2180.

Myl ca mo e by  typologia siedlisk le nych: siedlisko 91E0 jest zwi zane nie tylko z ty-
pem siedliskowym L , ale przede wszystkim z typem siedliskowym OlJ oraz Ol.

3. Warunki ekologiczne

G ównym czynnikiem ekologicznym decyduj cym o specyfice gów s  warunki wodne 
� w tym w szczególno ci zwi zane z pionowym i poziomym ruchem wód. Cz stotliwo  
i d ugotrwa o  zalewów powierzchniowych, a tak e ruch wód gruntowych, w tym wysi -
kanie i wyp ywanie wód podziemnych, decyduj  o specyfice poszczególnych podtypów 
tego siedliska.

Wi kszo  podtypów siedliska jest zwi zana z okresowymi zalewami. gi wierzbowe 
i topolowe s  typowe dla wi kszych dolin rzecznych � pierwsze z nich s  zwykle zalewane 

gi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe
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Monitoring siedlisk przyrodniczych

co roku, drugie � co kilka lat. Znane s  tak e jednak ich stanowiska w nietypowych po o-
eniach � np. na brzegach jezior.

gi olszowe i olszowo-jesionowe s  typowe dla dolin mniejszych cieków. Mog  albo 
by  okresowo zalewane, albo te  nie podlega  zalewom � ale wówczas pozostawa  pod 
wp ywem ruchomych wód gruntowych. Miejscami mog  wyst powa  tendencje do sta-
gnacji wody i zabagniania si  siedliska � co czy olszynki z olsami. Tak e gi olszowe 
mog  wyst powa  w nietypowych, nie zwi zanych z ciekami po o eniach, np. na brze-
gach jezior.

W górach ekologicznym odpowiednikiem olszowych gów nadrzecznych s  olszynki 
z olsz  szar .

Do siedliska 91E0 zaliczane s  tak e bagienne olszyny górskie, pozostaj ce g ównie 
pod wp ywem pionowego ruchu wód gruntowych i stagnacji wody.

Podgórskie gi jesionowe zwykle nie podlegaj  zalewom, lecz pozostaj  pod wp y-
wem ruchu wód gruntowych. Oprócz gór, spotyka si  je tak e na wyspowych stanowiskach 
na ni u.

Olszyny ródliskowe, niekiedy o charakterze gowo-olsowym, rozwijaj  si  na wy-
si kach i wyp ywach wód podziemnych � np. na kopu ach torfowisk soligenicznych oraz 
w cyrkach ródliskowych.

Fot. 2. g olszowy z pióropusznikiem strusim, Nadle-
nictwo Lubsko, Bory Dolno l skie (© A. Jermaczek)

Fot. 4. g ródliskowy w rezerwacie Karwickie ródliska 
na Pomorzu (© J. Kujawa-Pawlaczyk)

Fot. 3. g ródliskowy (© P. Pawlaczyk)

Fot. 5. g olszowy z porzeczk  czarn  porastaj cy ródli-
ska w Puszczy Bukowej pod Szczecinem (© P. Pawlaczyk)
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4. Typowe gatunki ro lin

gi 91E0 s  silne zró nicowane ekologicznie i geograficznie, co powoduje e �natural-
na� kompozycja gatunkowa ich runa jest równie silnie zró nicowana. Praktycznie nie ma 
te  gatunków wiernych gom, ani gatunków gowych, które mog yby by  uniwersalnymi 
wska nikami stanu ochrony siedliska 91E0. Trudno oprze  si  tu na koncepcji gatunków 
charakterystycznych w sensie fitosocjologicznym, bo z regu y ani nie s  one wierne dobrze 
zachowanym gom, ani nie s  wspólne dla ró nych podtypów, form i odmian (ekologicz-
nych lub regionalnych/lokalnych) siedliska przyrodniczego 91E0.

W drzewostanie jako gatunki typowe dla siedliska wymienia si  zwykle olsz  czarn  Al-
nus glutinosa, jesion wynios y Fraxinus excelsior, wierzb  bia  Salix alba, wierzb  kruch  
Salix fragilis, topol  bia  Populus alba, topol  czarn  Populus nigra.

W runie (cz sto wraz z krzewami) podawano zwykle obecno  takich gatunków, jak: 
podagrycznik zwyczajny Aegopodium podagraria, zawilec ó ty Anemone ranunculoides, 
wietlica samicza Athyrium filix-femina, kielisznik zaro lowy Calystegia sepium, turzyca 
d ugow osa Carex elongata, turzyca dzióbkowata Carex rostrata, wierz bek orz siony 
Chaerophyllum hirsutum, ledziennica skr tolistna Chrysosplenium alternifolium, czartawa 
drobna Circaea alpina, czartawa pospolita Circaea lutetiana, leszczyna zwyczajna Corylus 

Fot. 6. Podgórski g jesionowy na nizinach w Puszczy 
Bukowej pod Szczecinem. Tworzy w skie pasy wzd u  
cieków, mi dzy buczynami (© P. Pawlaczyk).

Fot. 8. Górski g z olsz  szar  i wierzb  kruch  w Prze-
omie Jasio ki (© M. W grzyn)

Fot. 7. Olszynka górska (© W. Mróz)

Fot. 9. Runo gu w dolinie Czarnego Potoku � dorzecze 
Orlicy (© M. Smoczyk)

gi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe
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avellana, sadziec konopiasty Eupatorium cannabinum, kostrzewa olbrzymia Festuca gigan-
tea, ziarnop on wiosenny Ficaria verna, kruszyna pospolita Frangula alnus, przytulia czep-
na Galium aparine, przytulia b otna Galium palustre, kuklik zwis y Geum rivale, chmiel 
zwyczajny Humulus lupulus, niecierpek pospolity Impatiens noli-tangere, kosacie  ó ty 
Iris pseudacorus, gajowiec ó ty Lamiastrum galeobdolon, karbieniec pospolity Lycopus 
europaeus, toje  pospolita Lysimachia vulgaris, krwawnica pospolita Lythrum salicaria, 
czeremcha pospolita Padus avium, mozga trzcinowata Phalaris arundinacea, porzeczka 
czarna Ribes nigrum, je yna popielica Rubus caesius, sza wia lepka Salvia glutinosa, tar-
czyca pospolita Scutellaria galericulata, psianka s odkogórz Solanum dulcamara, czy ciec 
le ny Stachys sylvatica, gwiazdnica gajowa Stellaria nemorum, Symphytum officinale, po-
krzywa zwyczajna Urtica dioica.

Wymienione wy ej gatunki nie spe niaj  jednak dobrze roli �wska ników stanu zacho-
wania� gów. W przypadku siedliska przyrodniczego 91E0 koncepcja �wyst powania ga-
tunków fitosocjologicznie charakterystycznych� jako wska nika stanu ca ego siedliska nie 
sprawdza si  dobrze � nale y raczej opiera  si  na kompleksowej ocenie �typowo ci kom-
pozycji florystycznej�, a tak e na (dokonywanym z udzia em lokalnej specyfiki) wyborze 
�gatunków lokalnie typowych dla siedliska, kluczowych dla ró norodno ci biologicznej� 
(nie tylko ro lin, ale tak e i zwierz t).

Ryc. 1. Mapa zasi gu siedliska w Polsce oraz rozmieszczenie stanowisk monitorowanych w latach 2006�2008
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5. Rozmieszczenie w Polsce

Siedlisko wyst puje w ca ej Polsce i jest jednym z najpospolitszych siedlisk Natura 2000. 
Dotyczy to w szczególno ci gów jesionowo-olszowych, a w górach � olszynki górskiej. 
Pozosta e podtypy siedliska ( gi wierzbowe i topolowe, podgórskie gi jesionowe, olszyny 
ródliskowe, górskie olszyny bagienne) nie s  rozmieszczone równomiernie i mog  by  

rzadkie.

II. METODYKA

1. Metodyka bada  monitoringowych

Wybór powierzchni monitoringowych
Monitoring na poziomie obszaru (obszar Natura 2000, park narodowy, park krajobrazo-
wy) wymaga pokrycia nim ca ego zró nicowania siedliska w obszarze, zarówno w aspek-
cie zespo ów ro linnych, jak i w aspekcie stanu zachowania. Nale y d y  do za o enia 
stanowisk w p atach reprezentuj cych co najmniej 20�50% ca kowitego area u siedliska 
w obszarze, przy czym dolna granica dotyczy raczej obszarów z bardzo licznym wyst po-
waniem gów. Jako stanowisko nale y traktowa  p at siedliska wzgl dnie jednolity co do 
zespo u ro linnego, re imu wodnego i stopnia zniekszta cenia. Stanowiska powinny by  
wybrane tak, by ich zbiór by  reprezentatywny dla zasobów siedliska w obszarze.

Sposób wykonania bada
Jako powierzchnia monitoringowa dobrze sprawdza si  transekt o d ugo ci 200 m i szero-
ko ci 10 m, w obr bie którego nale y wykona  3 zdj cia fitosocjologiczne o powierzchni 
po 100 m2. Je eli taki transekt nie mie ci si  w p acie siedliska, wówczas nale y zmodyfi-
kowa  jego wymiary przy zachowaniu powierzchni.

Po o enie stanowiska nale y zaprezentowa  na mapie topograficznej 1:10 000, le nej 
mapie gospodarczo-przegl dow  lub ortofotomapie w skali 1:5000, z zaznaczeniem grani-
cy obszaru zaklasyfikowanego jako siedlisko 91E0.

Termin i cz stotliwo  bada
Optymalny termin bada  gów jest uzale niony od lokalnej specyfiki i zwykle obejmuje 
okres od po owy maja do wrze nia, a bardzo przydatna bywa dodatkowa obserwacja stanu 
zalania w okresie �wielkiej wody wiosennej�. Na ogó  najlepszym terminem bada  jest 
pó na wiosna i wczesne lato (o ile teren jest dost pny). Z kolei górskie olszynki mo na 
monitorowa  przez ca e lato, a nawet jesieni  do po owy pa dziernika. Badanie na stano-
wiskach nale y prowadzi  co najmniej raz na 5�6 lat, optymalnie co 3 lata.

Sprz t do bada
Optymalnym rozwi zaniem dla uzyskania rzetelnych i warto ciowych danych dotycz -
cych warunków wodnych powinna by  równoleg a z monitoringiem rejestracja poziomu 
wody w gruncie/poziomu zalania. Mo e zast pi  j  rejestracja poziomu towarzysz cego 

gowi cieku, o ile na podstawie co najmniej kilku epizodów zalewu zbada si  relacj  mi -

gi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe
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dzy tym poziomem, a stanem zalania gów. Je eli w pobli u istnieje na cieku posterunek 
wodowskazowy, mo na oprze  si  na jego danych. W przeciwnym razie zaleca si  instala-
cj  limnigrafu na cieku, albo instalacj  w gruncie piezometru zaopatrzonego w urz dzenie 
automatycznie rejestruj ce poziom wody (np. tzw. MiniDiver z mo liwo ci  pomiaru za-
równo poziomu jak i temperatury wody � z dowoln  cz stotliwo ci  przez okres ok. 10 lat, 

cznie do 24 tys. pomiarów � wówczas wystarczy odczyta  dane przy okazji dokonywania 
kolejnej obserwacji monitoringowej). Dodatkowo niezb dny jest (zwykle wystarczy tylko 
jeden na ca y obszar Natura 2000) porównawczy czujnik ci nienia atmosferycznego (do 
instalacji w pobliskiej le niczówce, domostwie itp.).

2. Ocena parametrów stanu siedliska przyrodniczego 

oraz wska ników specyficznej struktury i funkcji

Tab. 1. Opis wska ników specyficznej struktury i funkcji siedliska przyrodniczego oraz parametru �perspektywy 
ochrony� dla siedliska przyrodniczego 91E0 � gi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe

Parametr/
Wska nik Opis

Powierzchnia 
siedliska

Oceni  trend zmian powierzchni siedliska oraz jego antropogeniczn  fragmen-
tacj  (powodowan  np. u ytkowaniem rolniczym cz ci potencjalnej biochory 

gów), zr bami, przeci ciem siedliska groblami, drogami itp.). Nie nale y 
ocenia  jako fragmentacji sytuacji, w której p aty gów rozdzielone s  korytem 
lub korytami rzeki albo starorzeczami. 

Specyficzna struktura i funkcje

Gatunki 
charakterystyczne

W drzewostanie z gatunków typowych dla siedliska wymieniano tu zwykle 
olch  czarn  Alnus glutinosa, jesiona wynios ego Fraxinus excelsior, wierzb  
bia  Salix alba, wierzb  kruch  Salix fragilis, topol  bia  Populus alba i topol  
czarn  Populus nigra.
W runie (cz sto wraz z krzewami) podawano zwykle obecno  takich ga-
tunków jak: podagrycznik zwyczajny Aegopodium podagraria, zawilec ó ty 
Anemone ranunculoides, wietlica samicza Athyrium filix-femina, kielisznik 
zaro lowy Calystegia sepium, turzyca d ugow osa Carex elongata, turzyca 
dzióbkowata Carex rostrata, wierz bek orz siony Chaerophyllum hirsutum, 
ledziennica skr tolistna Chrysosplenium alternifolium, czartawa drobna Cir-

caea alpina, czartawa pospolita Circaea lutetiana, leszczyna zwyczajna Corylus 
avellana, sadziec konopiasty Eupatorium cannabinum, kostrzewa olbrzymia 
Festuca gigantea, ziarnop on wiosenny Ficaria verna, kruszyna pospolita Fran-
gula alnus, przytulia czepna Galium aparine, przytulia b otna Galium palustre, 
kuklik zwis y Geum rivale, chmiel zwyczajny Humulus lupulus, niecierpek 
pospolity Impatiens noli- tangere, kosacie  ó ty Iris pseudacorus, gajowiec 
ó ty Lamiastrum galeobdolon, karbieniec pospolity Lycopus europaeus, 

toje  pospolita Lysimachia vulgaris, krwawnica pospolita Lythrum salicaria, 
czeremcha pospolita Padus avium, mozga trzcinowata Phalaris arundinacea, 
porzeczka czarna Ribes nigrum, je yna popielica Rubus caesius, sza wia lepka 
Salvia glutinosa, tarczyca pospolita Scutellaria galericulata, psianka s odkogórz 
Solanum dulcamara, czy ciec le ny Stachys sylvatica, gwiazdnica gajowa Stel-
laria nemorum, Symphytum officinale, pokrzywa zwyczajna Urtica dioica.
Oceniaj c charakterystyczn  kombinacj  florystyczn , nale y wzi  pod uwa-
g  zró nicowanie fitosocjologiczne tego typu i analizowa  odr bne zestawy 
gatunków dla poszczególnych podtypów siedliska przyrodniczego (na podsta-
wie Herbich i in. 2004):
Nadrzeczny g wierzbowy Salicetum albae
Obok wierzb bia ej Salix alba i kruchej S. fragilis, do wzgl dnie sta ych sk ad-
ników gu nale : kielisznik zaro lowy Calystegia sepium, przytulia lepczyca 
Galium aparine, toje  pospolita Lysimachia vulgaris, mozga trzcinowata Pha-
laris arundinacea, rzepicha ziemnowodna Rorippa amphibia, jaskier roz ogowy
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Ranunculus repens, je yna popielica Rubus caesius, wierzba trójpr cikowa 
Salix triandra, ywokost lekarski Symphytum officinale i pokrzywa zwyczajna 
Urtica dioica. Jedynie pokrzywa i je yna tworz  facje.
Nadrzeczny g topolowy Populetum albae
Nieznana jest struktura w pe ni naturalnych fitocenoz Populetum albae, 
b d cych w optymalnej fazie rozwoju ekosystemu le nego, tak wi c trudno 
tutaj poda  gatunki reprezentatywne. Za takie z ca  pewno ci  mo na uzna  
topole � bia  Populus alba i czarn  P. nigra, a tak e szar  Populus x cane-
scens. Ponadto mog  by  nimi wzgl dnie sta e sk adniki runa: perz w a ciwy 
Agropyron repens, bylica pospolita Artemisia vulgaris, ostro e  polny Cirsium 
arvense, skrzyp polny Equisetum arvense, poziewnik szorstki Galeopsis tetrahit, 
przytulia lepczyca Galium aparine, bluszczyk kurdybanek Glechoma hede-
racea, je yna popielica Rubus caesius i pokrzywa zwyczajna Urtica dioica.

g olszowo-jesionowy
Olsza czarna Alnus glutinosa, jesion wynios y Fraxinus excelsior, czeremcha 
zwyczajna Padus avium, niecierpek zwyczajny Impatiens noli-tangere, pokrzy-
wa zwyczajna Urtica dioica, gajowiec ó ty Galeobdolon luteum, gwiazdnica 
gajowa Stellaria nemorum, ledziennica skr tolistna Chrysosplenium alterni-
folium, czartawa pospolita Circaea lutetiana, wietlica samicza Athyrium filix-
femina, toje  zwyczajna Lysimachia vulgaris.

ródliskowe lasy olszowe na ni u
Olsza czarna Alnus glutinosa, rze ucha gorzka Cardamine amara, szczyr trwa y 
Mercurialis perennis, ledziennica skr tolistna Chrysosplenium alternifolium.
Podgórski g jesionowy
Jesion Fraxinus excelsior, olsza szara Alnus incana, starzec Fuchsa Senecio 
fuchsiii, czy ciec le ny Stachys sylvatica, pokrzywa Urtica dioica, wierz bek 
orz siony Chaerophyllum hirsutum, niecierpek pospolity Impatiens noli-tange-
re. Cz sto wyst puje jarzmianka wi ksza Astrantia major, turzyca odleg ok osa 
Carex remota, czartawa po rednia Ciracea intermedia, skrzyp olbrzymi Equise-
tum telmateia, szczaw gajowy Rumex sanguineus, kopytnik Asarum europa-
eum, zawilec Anemone nemorosa, jaskier kosmaty Ranunculus lanuginosus, 
kostrzewa olbrzymia Festuca gigantea, szczyr trwa y Mercurialis perennis, 
podagrycznik pospolity Aegopodium podagraria, przetacznik górski Veronica 
montana.
Nadrzeczna olszyna górska Alnetum incanae
Gatunki charakterystyczne: bodziszek a obny Geranium phaeum, olcha szara 
Alnus incana (regionalnie w Sudetach, pi trowo na pogórzu Karpat).
Gatunki o du ej wierno ci, ale o ograniczonym zasi gu: pióropusznik strusi 
Matteucia struthiopteris, nie yca wiosenna Leucoium vernum.
Charakterystyczne pi trowo (w ni szych po o eniach): oset opianowaty Car-
duus personata, rutewka orlikolistna Thalictrum aquilegiifolium.
Gatunki wyró niaj ce w Karpatach: trybula l ni ca Anthriscus nitida, sa atni-
ca le na Aposeris foetida (oba w Bieszczadach), wilczomlecz migda olistny 
Euphorbia amygdaloides, lepi nik wy ysia y Petasites kablikianus, lepi -
nik ró owy P. hybridus, sza wia lepka Salvia glutinosa, ywokost sercowaty 
Symphytum cordatum, podbia  pospolity Tussilago farfara, smotrawa okaza a 
Telekia speciosa (Bieszczady).
Inne cz ste gatunki: podagrycznik pospolity Aegopodium podagraria, wierz -
bek orz siony Chaerophyllum hirsutum, ostro e  warzywny Cirsium olera-
ceum, p pawa b otna Crepis paludosa, wi zówka b otna Filipendula ulmaria, 
kuklik zwis y Geum rivale, niecierpek pospolity Impatiens noli-tangere, toje  
gajowa Lysimachia nemorum, wiechlina gajowa Poa nemoralis, gwiazdnica 
gajowa Stellaria nemorum, pokrzywa zwyczajna Urtica dioica.
Bagienna olszyna górska
Olsza szara Alnus incana, knie  b otna górska Caltha laeta subsp. laeta, wie-
rz bek orz siony Chaerophyllum hirsutum, toje  gajowa Lysimachia nemo-
rum, koz ek ca olistny Valeriana simplicifolia, sitowie le ne Scirpus sylvaticus, 
p pawa b otna Crepis paludosa, niezapominajka b otna Myosotis palustris, 
lepi nik bia y Petasites albus.
Wska nik powinien mie  charakter kardynalny, jednak ocenia  nale y nie 
liczb  gatunków charakterystycznych i typowych, ale charakter ca ej kompozy-
cji florystycznej, porównuj c j  do kompozycji najlepiej zachowanych gów 
w obszarze. By oceni  stan ochrony w obszarze jako w a ciwy, nale a oby 
wymaga , by na co najmniej 25% stanowisk stan ten by  w a ciwy.

gi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe
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Gatunki 
dominuj ce

Zale nie od konkretnego zbiorowiska ro linnego. Proponuje si  przyj cie, e 
w a ciwy stan ochrony na stanowisku wymaga, by w ka dej warstwie domi-
nowa y gatunki typowe dla odpowiedniego wariantu siedliska (to znaczy dla 
odpowiedniego zbiorowiska ro linnego). W przypadku gów wska nik ten 
powinien mie  charakter kardynalny. By oceni  stan ochrony w obszarze jako 
w a ciwy, nale a oby wymaga , by na co najmniej 75% stanowisk stan by  
w a ciwy.

Gatunki obce 
geograficznie 
w drzewostanie

Jako gatunki obce geograficznie nale y traktowa  wszystkie gatunki poza 
swoim naturalnym zasi giem, z uwzgl dnieniem aktualnego stanu wiedzy 
naukowej. W dotychczasowych obserwacjach dokonanych w gach by y to 
np. topole euroameryka skie, jesion pensylwa ski, na Pomorzu tak e wierk, 
w wy szych po o eniach górskich � olsza czarna (pochodz ca z sadzenia).
Wi kszy ni  jednostkowy udzia  gatunku obcego, a ju  szczególnie fakt jego 
odnawiania si , powinien obni a  ocen  wska nika, przypadkow  obecno  
1�2 osobników obcego gatunku mo na tolerowa  nawet w p acie ocenionym 
jako FV. Wska nik powinien mie  charakter pomocniczy. By oceni  stan 
ochrony w obszarze jako w a ciwy, nale a oby wymaga , by na co najmniej 
90% stanowisk stan by  w a ciwy.

Inwazyjne 
gatunki obce 
w podszycie 
i runie

gi s  ekosystemami o wysokiej podatno ci na neofityzacj , st d problem 
inwazyjnych gatunków obcych jest istotny i do  cz sto notowany. Podawano: 
niecierpek drobnokwiatowy Impatiens parviflora, niecierpek gruczo owaty Im-
patiens glandulifera, uczep ameryka ski Bidens frondosa, kolczurka klapowana 
Echinocystis lobata, naw o  pó na Solidago gigantea, winobluszcz pi ciolist-
kowy Parthenocissus quinquefolia, rdestowiec ostroko czasty Reynoutria japo-
nica, rdestowiec sachali ski Reynoutria sachalinensis. W wi kszo ci obszarów 
wska nik ten dotychczas oceniano jako �niezadowalaj cy�, a w kilku wr cz 
jako z y.
W karcie obserwacji nale y odnotowa  wyst pienie ka dego gatunku obcego 
geograficznie w runie, ale tylko lokalna inwazyjno  takiego gatunku jest pod-
staw  do obni enia oceny wska nika.
Proponuje si  przyj cie, e w a ciwy stan ochrony na stanowisku wymaga 
braku inwazyjnych gatunków obcych w runie. Wska nik ten powinien mie  
charakter kardynalny. By oceni  stan ochrony w obszarze jako w a ciwy, nale-
a oby wymaga , by na co najmniej 90% stanowisk stan by  w a ciwy.

Rodzime gatunki 
ekspansywne 
ro lin zielnych

Gatunki ekspansywnych apofitów wyst puj ce w gach to np. je yny, mia-
ek darniowy, pokrzywa, podagrycznik. Wyra na ekspansja jednego z tych 
gatunków, nietypowych dla dobrze zachowanych p atów siedliska (tak silna, 
e ogranicza wyst powanie innych gatunków w runie), powoduje obni enie 

oceny. Nie nale y tu uwzgl dnia  ewentualnej ekspansji neofitów (gatunków 
obcych geograficznie), któr  wyra a inny wska nik.
Proponuje si  przyj cie, e w a ciwy stan ochrony na stanowisku wymaga 
braku ekspansywnych apofitów w runie. Wska nik powinien mie  charakter 
pomocniczy. By oceni  stan ochrony w obszarze jako w a ciwy, nale a oby 
wymaga , by na co najmniej 75% stanowisk stan by  w a ciwy.

Martwe drewno

Nale y uwzgl dnia  martwe drzewa i cz ci drzew le cych i stoj cych od 
7 cm grubo ci w cie szym ko cu; nie wlicza si  pniaków. Dla oceny wa na 
jest nie tylko ilo  martwego drewna, ale i zgodno  jego struktury gatunkowej 
i wielko ciowej ze struktura drzewostanu. Wska nik jest szacowany wzrokowo 
jako proporcja �ilo ci martwego drewna do obj to ci drzew ywych�. Ocena 
�w a ciwa� odpowiada takim zasobom martwego drewna, jakie wg wiedzy 
naukowej s  potrzebne do niezak óconego wykszta cenia si  zespo ów organi-
zmów ksylobiontycznych.
Wska nik w gach � podobnie jak w wi kszo ci innych ekosystemów le nych 
� powinien mie  charakter kardynalny. By oceni  stan ochrony w obszarze 
jako w a ciwy, nale a oby wymaga , by na co najmniej 25% stanowisk stan 
by  w a ciwy.

Martwe drewno 
wielkowymia-
rowe

Wska nik rejestruje obecno  grubych k ód (>50 cm, >3m) � makrosiedliska 
niezb dnego dla najbardziej wymagaj cych organizmów ksylobiontycznych.
Wska nik powinien mie  charakter pomocniczy. By oceni  stan ochrony w ob-
szarze jako w a ciwy, nale a oby wymaga , by na co najmniej 25% stanowisk 
stan by  w a ciwy.
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Naturalno  
koryta rzecznego 
(stosowa  tylko, 
je eli wyst powa-
nie gu jest zwi -
zane z ciekiem)

Wska nik stosuje si  tylko wówczas, je eli wyst powanie gów jest zwi zane 
z ciekiem naturalnym. Wska nik dotyczy ladów antropogenicznego prze-
kszta cenia koryta takiego cieku.
Wska nik powinien mie  charakter pomocniczy. By oceni  stan ochrony w ob-
szarze jako w a ciwy, nale a oby wymaga , by na co najmniej 75% stanowisk 
stan by  w a ciwy.

Re im wodny 
(w tym rytm 
zalewów, je li 
wyst puj )

Wska nik charakteryzuje podstawowy dla gów czynnik ekologiczny i po-
winien mie  charakter kardynalny. Istotnym problemem jest jednak fakt, e 
typy gów maj  ró ny �naturalny rytm zalewu�, a niektóre (bagienne olszyny 
górskie, gi ródliskowe, niektóre formy gów jesionowo-olszowych) w ogóle 
nie podlegaj  zalewom powierzchniowym, ale s  uzale nione od ruchu wód 
gruntowych. Dla nich wi c nale y mówi  raczej o przewodnieniu pod o a, ni  
o zalewach powierzchniowych. Wska nik nie powinien wi c by  odnoszony 
do bezwzgl dnej cz stotliwo ci zalewów, ale do cz stotliwo ci i rytmu �nor-
malnych� dla danego zbiorowiska ro linnego.
Wska nik powinien mie  charakter kardynalny. By oceni  stan ochrony w ob-
szarze jako w a ciwy, nale a oby wymaga , by na co najmniej 75% stanowisk 
stan by  w a ciwy.

Wiek 
drzewostanu

Wska nik wyra a �dojrza o � fitocenozy, mierzon  w uproszczony sposób 
wiekiem drzew buduj cych drzewostan.
Wska nik powinien mie  charakter pomocniczy. By oceni  stan ochrony w ob-
szarze jako w a ciwy, nale a oby wymaga , by na co najmniej 25% stanowisk 
stan by  w a ciwy.

Pionowa struktura 
ro linno ci

Za �w a ciw � nale y uznawa  wielogeneracyjn  struktur  drzewostanu, wyra-
aj c  si  zró nicowaniem struktury wiekowej. Nadmierne wyrównanie wieku 

i struktury drzewostanu powinno obni a  ocen  wska nika. Uwaga, prawdo-
podobnie w a ciwszym wska nikiem by aby, traktowana cznie, warstwowo-
przestrzenna struktura drzewostanu (a nie tylko struktura pionowa)
Wska nik ten powinien mie  charakter pomocniczy. By oceni  stan ochro-
ny w obszarze jako w a ciwy, nale a oby wymaga , by na co najmniej 50% 
stanowisk stan by  w a ciwy.

Naturalne 
odnowienie 
drzewostanu 

Pod uwag  bierze si  czne pokrycie odnowienia wszystkich naturalnie wyst -
puj cych w drzewostanie gatunków drzew.
Wska nik powinien mie  charakter pomocniczy. Brak odnowienia mo e by  
tylko chwilowy, nie powinien on automatycznie przes dza  o obni eniu oceny 
za �stan zachowania struktury i funkcji�. By oceni  stan ochrony w obszarze 
jako w a ciwy, nale a oby wymaga , by na co najmniej 25% stanowisk stan 
by  w a ciwy.

Zniszczenia runa 
i gleby zwi zane 
z pozyskaniem 
drewna

Nale y uwzgl dni  tu nie sam fakt prowadzenia pozyskania drewna i obecno  
np. pniaków, ale naruszenia runa i powierzchni gleby, a tak e podszytu i pod-
rostów, zasobów martwego drewna itp.
Wska nik powinien mie  charakter pomocniczy, tj. ekstensywne u ytkowanie 
nie powinno automatycznie przes dza  o obni eniu oceny specyficznej struk-
tury i funkcji�. By oceni  stan ochrony w obszarze jako w a ciwy, nale a oby 
wymaga , by na co najmniej 75% stanowisk stan by  w a ciwy.

Inne 
zniekszta cenia

Np.: rozje d anie, wydeptanie, za miecenie.
Wska nik powinien mie  charakter pomocniczy. By oceni  stan ochrony w ob-
szarze jako w a ciwy, nale a oby wymaga , by na co najmniej 90% stanowisk 
stan by  w a ciwy.

Stan kluczowych 
dla ró norodno ci 
biologicznej ga-
tunków lokalnie 
typowych dla 
siedliska (wska -
nik fakultatywny, 
stosowa  tylko, 
gdy s  odpowied-
nie dane)

Fakultatywny wska nik, umo liwiaj cy wyra enie dodatkowego aspektu stanu 
ochrony siedliska � jego zdolno ci do utrzymywania gatunków lokalnie typo-
wych dla siedliska, a wa nych dla ró norodno ci biologicznej (chronionych, 
zagro onych, rzadkich). Wybór uwzgl dnianych tu gatunków b dzie zale a  
od lokalnej specyfiki obszaru, przyk adowo mog  si  tu znale : dzi cio  bia-
ogrzbiety Dendrocopos leucotos, mucho ówka bia oszyja Ficedula albicolis, 
dzi cio  redni Dendrocopos medius, zgniotki Cucujus spp., kwietnica okaza a 
Protaetia aeruginosa, cio ek matowy Dorcus paralellopipedus, pachnica Osmo-
derma spp., przeplatka maturna Euphydras maturna i in.
Wska nik stosowa  tylko, gdy s  dost pne odpowiednie dane.

gi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe
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Perspektywy 
ochrony

Oceniaj c �perspektywy ochrony siedliska w przysz o ci�, nale y zwróci  
uwag :

czy p aty siedliska s  formalnie �lasem�, czy te  �zadrzewieniem� i w czyim 
znajduj  si  zarz dzie?
czy nie ma zagro enia wyci ciem gów, np. w ramach ochrony przeciwpo-
wodziowej?
je eli g z formalnego punktu widzenia jest �lasem�, to jaka gospodarka 
jest w nim prowadzona oraz jakie zapisy w planie urz dzenia lasu zosta y 
zaproponowane w poszczególnych p atach siedliska
na terenach gdzie wykonano inwentaryzacj  przyrodnicz  (w tym Lasy 
Pa stwowe) nale y sprawdzi  prawid owo  identyfikacji siedliska � mo e to 
mie  du e znaczenie dla jego ochrony w przysz o ci.

Dla oceny perspektyw zachowania siedliska w przysz o ci du e znaczenie 
maj  tak e plany ewentualnych inwestycji hydrotechnicznych.

Tab. 2. Waloryzacja parametrów stanu oraz wska ników specyficznej struktury i funkcji siedliska przyrodniczego 
91E0 � gi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe

Parametr/
Wska nik

W a ciwy
FV

Niezadowalaj cy
U1

Z y
U2

Powierzchnia
siedliska 
na stanowisku

Nie zmniejsza si ,
nie jest antropogenicz-
nie pofragmentowana

Wykazuje powolny trend 
spadkowy (nie uwzgl d-
nia  spadku w wyniku 
celowego odtwarzania 
bezle nych torfowisk!) 
lub jest antropogenicznie 
pofragmentowana

Wykazuje szybki trend 
spadkowy (nie uwzgl d-
nia  spadku w wyniku 
celowego odtwarzania 
bezle nych torfowisk!) 
lub jest silnie antropoge-
nicznie pofragmentowana

Specyficzna struktura i funkcje

Gatunki 
charakterystyczne 

Kombinacja florystycz-
na typowa dla gu

Kombinacja florystyczna 
zubo ona, lecz oparta 
na gatunkach typowych 
dla gu 

Kombinacja florystyczna 
zdominowana przez 
gatunki nie gowe, a -
kowe lub ruderalne

Gatunki 
dominuj ce

We wszystkich 
warstwach dominuj  
gatunki typowe dla 
siedliska, przy czym 
s  naturalne stosunki 
ilo ciowe (nie ma 
dominacji facjalnej)

We wszystkich war-
stwach dominuj  gatunki 
typowe dla siedliska, przy 
czym s  zaburzone rela-
cje ilo ciowe (dominacja 
facjalna) 

W jednej lub wi cej 
warstw dominuje ga-
tunek obcy dla natu-
ralnego zbiorowiska 
ro linnego

Gatunki obce 
geograficznie 
w drzewostanie

<1% i nie odnawiaj -
ce si

<10% i nie odnawiaj ce 
si

>10% lub spontanicznie 
odnawiaj ce si , nieza-
le nie od udzia u

Inwazyjne 
gatunki obce 
w podszycie i runie

Obecny najwy ej 1 
gatunek,
nieliczny � spora-
dyczny

Wi cej ni  1 gatunek, lub 
nawet 1
gatunek je eli liczny

Facjalna dominacja 
gatunku obcego

Ekspansywne 
gatunki rodzime 
(apofity) w runie

Nie bardzo silnie 
ekspansywne

Silnie ekspansywne, lecz 
nie ograniczaj ce ró no-
rodno ci runa

Facjalnie dominuj ce 
w sposób ograniczaj cy 
ró norodno  runa

Martwe drewno 

Zasoby martwego 
drewna odpowiadaj  
jako ciowo struktu-
rze drzewostanu (s  
obecne ca e martwe 
drzewa, a nie tylko 
ga zie), a ilo ciowo 
przekraczaj  10% za-
sobno ci drzewostanu

Zasoby martwego drewna 
odpowiadaj  jako ciowo 
strukturze drzewostanu 
(s  obecne ca e mar-
twe drzewa, a nie tylko 
ga zie), a ilo ciowo s  
pomi dzy 3% a 10% 
zasobno ci drzewostanu

Zasoby martwego 
drewna mniejsze ni  3% 
zasobno ci drzewostanu
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Martwe drewno 
wielkowymiarowe 
(le ce lub stoj ce 
> 3 m d ugo ci 
i >50 cm rednicy)

>5 szt./ha 3�5 szt./ha <3 szt./ha

Naturalno  
koryta rzecznego 
(stosowa  tylko, 
je eli wyst powanie 

gu jest zwi zane 
z ciekiem)

Brak regulacji lub ciek 
zupe nie zrenaturali-
zowany po dawniej-
szej regulacji

Regulacja wykonana 
metodami �mi kkimi�, 
z zachowaniem cech 
hydromorfologicznych 
cieku naturalnego

Regulacja zmieniaj ca 
rytm zalewów lub regu-
lacja zupe nie zmienia-
j ca lini  cieku. Istnienie 
urz dze  pi trz cych 
zmieniaj cych re im 
cieku

Re im wodny w tym 
rytm zalewów, je li 
wyst puj ) 

Dynamika zalewów 
i przewodnienie 
pod o a normalne 
z punktu widzenia 
odpowiedniego eko-
systemu / zbiorowiska 
ro linnego

Dynamika zalewów 
i przewodnienie pod o a 
obni one w stosunku do 
normalnego

Zupe ny brak zalewów 
lub zupe nie przesuszo-
ne pod o e

Wiek drzewostanu 
>20% udzia  obj to . 
drzew starszych ni  
100 lat

<20% udzia  drzew 
starszych ni  100 lat, 
ale >50% udzia  drzew 
starszych ni  50 lat

<20% udzia  drzew 
starszych ni  100 lat 
i < 50% udzia  drzew 
starszych ni  50 lat

Pionowa struktura 
ro linno ci

Naturalna, 
zró nicowana

Antropogenicznie zmie-
niona, lecz zró nicowana

Antropogenicznie 
ujednolicona

Naturalne 
odnowienie 
drzewostanu 

Tak, obfite Tak, lecz pojedyncze Brak

Zniszczenia runa 
i gleby zwi zane 
z pozyskaniem 
drewna

Brak 
Nieliczne lady, naru-
szone <1% powierzchni 
terenu, liczby drzew

Znacz ce, obejmuj ce 
>1% powierzchni tere-
nu, liczby drzew itp.

Inne 
zniekszta cenia Brak Wyst puj , lecz ma o 

znacz ce Silne

Stan kluczowych 
dla ró norodno ci 
biologicznej gatun-
ków lokalnie typo-
wych dla siedliska 
(wska nik fakulta-
tywny, stosowa  
tylko, gdy s  odpo-
wiednie dane)

Stan wszystkich takich 
gatunków w a ciwy 
(FV)

Stan niektórych takich 
gatunków niezadowala-
j cy (U1)

Stan niektórych takich 
gatunków z y (U2)

Ogólnie 
struktura 
i funkcje

Wszystkie wska niki 
kardynalne ocenio-
no na FV, pozosta e 
wska niki przynajm-
niej U1

Wszystkie wska niki 
kardynalne oceniono 
przynajmniej na U1

Jeden lub wi cej wska -
ników kardynalnych 
oceniono na U2

Perspektywy 
ochrony

Brak zagro e  i ne-
gatywnych trendów. 
Zachowanie siedliska 
w stanie niepogorszo-
nym w perspektywie 
10�20 lat jest niemal 
pewne

Zachowanie siedliska 
w stanie niepogorszonym 
w perspektywie 10�20 lat 
nie jest pewne, ale jest 
prawdopodobne, o ile 
uda si  zapobiec istniej -
cym zagro eniom

Zachowanie siedliska 
w stanie niepogorszo-
nym w perspektywie 
10�20 lat b dzie bardzo 
trudne: zaawansowane 
procesy recesji, silne 
negatywne trendy lub 
znaczne zagro enia

Ocena ogólna Wszystkie parametry 
oceniono na FV 

Jeden lub wi cej para-
metrów oceniono na U1, 
brak ocen U2

Jeden lub wi cej para-
metrów oceniono na U2

gi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe
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Wska niki kardynalne
Gatunki charakterystyczne
Gatunki dominuj ce
Obce gatunki inwazyjne
Martwe drewno
Re im wodny

3. Przyk ad wype nionej karty obserwacji siedliska przyrodniczego na stanowisku

Karta obserwacji siedliska przyrodniczego na stanowisku

Stanowisko � informacje podstawowe

Kod i nazwa 
siedliska 
przyrodniczego

91E0 gi wierzbowe, topolowe, olszowe
91E0-5 Podgórski g jesionowy

Nazwa 
stanowiska Tomasówka Górna

Typ stanowiska Badawcze

Zbiorowiska 
ro linne

Siedlisko trudno jednoznacznie zaklasyfikowa  do rozpoznanych dot d w Su-
detach zespo ów ro linnych. Z jednej strony posiada wiele cech podgórskiego 

gu jesionowego Carici remotae-Fraxinetum, z drugiej natomiast pod wzgl -
dem kompozycji gatunkowej zbli one jest nieco do zbiorowisk ze zwi zku 
Tilio-Acerion, zw aszcza do o ciennych Mercuriali-Fraxinetum.

Opis siedliska 
na stanowisku

Las jesionowo-jaworowy w górnym biegu potoku Tomaszówka (Tomaszow-
ski Potok). Rozwija si  w postaci w skiego pasa na wybitnie kamienistym 
pod o u wzd u  brzegów rzeki. S siaduje z u ytkami zielonymi i monokul-
turami wierkowymi posadzonymi na stromych stokach doliny, zajmuj cymi 
zapewne miejsce wyst puj cych tu niegdy  lasów stokowych ze zwi zku 
Tilio-Acerion.

Powierzchnia 
p atów siedliska 0,25�0,3 ha

Obszar 
Natura 2000 PLH020019 Pasmo Krowiarki

Inne obszary chro-
nione, na których 
znajduje si  
stanowisko 

Nie

Zarz dzaj cy 
terenem Lasy Pa stwowe, nadle nictwo Tomaszówka

Wspó rz dne 
geograficzne N 50o16� ��; E 16o48� ��

Wymiary transektu 10x200 m

Wysoko  n.p.m. 595 � 610 m

Raport roczny � informacje podstawowe

Rok 2008

Typ monitoringu Szczegó owy

Koordynator Jan Kowalski

Dodatkowi 
koordynatorzy
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Zagro enia
Planowa gospodarka le na, przenikanie gatunków obcych ze wzgl du na 
du  powierzchni  kontaktow , zamieranie jesionów powodowane gradacj  
owadów

Inne warto ci 
przyrodnicze Brak danych

Monitoring 
jest wymagany Tak

Uzasadnienie Nietypowy sk ad florystyczny siedliska (gatunki charakterystyczne 91E0 i 9180) 
wskazane jest monitorowanie tendencji dynamicznych siedliska

Wykonywane 
zabiegi ochronne
i ocena ich 
skuteczno ci

Nie

Propozycje wpro-
wadzenia dzia a  
ochronnych

Wy czenie z zagospodarowania jako las wodo- i glebochronny, 
sta y monitoring naukowy

Data kontroli 22.07.2008

Uwagi �

Stan ochrony siedliska przyrodniczego na stanowisku

Zdj cie fitosocjologiczne I

Wspó rz dne geograficzne 
rodka, wys. n.p.m

Powierzchnia zdj cia, 
nachylenie, ekspozycja
Zwarcie warstw a, b, c, d
Wysoko  warstw a, b, c, d
Jednostka fitosocjologiczna

Wspó rz dne: N 50o16� ��; E 16o48� ��, 595 m n.p.m.
Powierzchnia zdj cia 100 m2, nachylenie i ekspozycja � brak
Zwarcie warstwy: a � 55%, b � 20%, c � 80%,
Wysoko  warstwy: a � 20 m, b � 4 m, c � 0,8 m
Gatunki: warstwa a: Acer pseudoplatanus 2, Fraxinus excelsior 3; 
warstwa b: Acer pseudoplatanus 1, Corylus avellana 2, Lonicera 
xylosteum 1, Rosa pendulina 2; warstwa c: Acer platanoides r, 
Aegopodium podagraria 2, Asarum europaeum 2, Athyrium filix-
femina +, Carex sylvatica r, Chaerophyllum hirsutum 1, Chrysos-
plenium alternifolium +, Corylus avellana +, Crepis paludosa +, 
Deschampsia caespitosa r, Dryopteris carthusiana r, Dryopteris fi-
lix-mas 1, Epilobium montanum +, Filipendula ulmaria r, Fraxinus 
excelsior 1, Galeobdolon luteum 2, Galium aparine +, Geranium 
robertianum 1, Impatiens noli-tangere 2, Impatiens parviflora 1, 
Mycelis muralis r, Oxalis acetosella 2, Paris quadrifolia +, Peta-
sites albus +, Picea abies r, Poa trivialis 1, Polygonatum verticil-
latum +, Ranunculus lanuginosus 1, Ribes uva-crispa +, Rubus 
idaeus +, Senecio nemorensis 2, Stellaria nemorum 2, Thalictrum 
aquilegiifolium +, Urtica dioica +, Veratrum lobelianum r

Zdj cie fitosocjologiczne II

Wspó rz dne geograficzne 
rodka, wys. n.p.m

Powierzchnia zdj cia, 
nachylenie, ekspozycja
Zwarcie warstw a, b, c, d
Wysoko  warstw a, b, c, d
Jednostka fitosocjologiczna

Wspó rz dne: N 50o16� ��; E 16o48� ��, 600 m n.p.m.
Powierzchnia zdj cia 100 m2, nachylenie i ekspozycja � brak
Zwarcie warstwy: a � 65%, b � 55%, c � 85%,
Gatunki: warstwa a: Acer pseudoplatanus 2, Fraxinus excelsior 
4, warstwa b: Acer pseudoplatanus 1, Corylus avellana 3, Rosa 
pendulina 3, Ulmus glabra r, warstwa c: Acer platanoides +, Acer 
pseudoplatanus +,Aegopodium podagraria 2, Asarum europaeum 
2, Athyrium filix-femina 1, Campanula trachelium +, Chaerophyl-
lum hirsutum 1, Chrysosplenium alternifolium +, Cirsium olera-
ceum +, Crepis paludosa r, Deschampsia caespitosa +, Dryopteris 
filix-mas 1, Filipendula ulmaria +, Galeobdolon luteum 2, Galium 
aparine +, Impatiens noli-tangere 1, Lonicera xylosteum +, Mercu-
rialis perennis 2, Mycelis muralis +, Oxalis acetosella 1, Paris qua-
drifolia r, Petasites albus 2, Phyteuma spicatum +, Poa nemoralis 
+, Poa remota +, Ranunculus lanuginosus 1, Ribes uva-crispa 1, 
Senecio nemorensis 2, Stellaria nemorum 1, Thalictrum aquilegii-
folium +, Ulmus glabra +, Urtica dioica +, Veratrum lobelianum 1

gi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe
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Zdj cie fitosocjologiczne III

Wspó rz dne geograficzne 
rodka, wys. n.p.m.

Powierzchnia zdj cia, 
nachylenie, ekspozycja
Zwarcie warstw a, b, c, d
Wysoko  warstw a, b, c, d
Jednostka fitosocjologiczna

Wspó rz dne: N 50o16� ��; E 16o48� ��, 610 m n.p.m.
Powierzchnia zdj cia 100 m2, nachylenie, 10o, ekspozycja � E
Zwarcie warstwy: a � 55%, b � 45%, c � 85%,
Gatunki: warstwa a: Acer pseudoplatanus 3, Fraxinus excelsior 
3, Picea abies 1; warstwa b: Acer pseudoplatanus 2, Corylus 
avellana 2, Rosa pendulina 3; warstwa c: Acer pseudoplatanus 1, 
Aegopodium podagraria 2, Asarum europaeum 2, Carex sylvatica 
+, Chrysosplenium alternifolium +, Cirsium oleraceum r, Des-
champsia caespitosa r, Dryopteris carthusiana +,
Dryopteris filix-mas 1, Epilobium montanum r, Euphorbia dulcis 
+, Fraxinus excelsior 1, Galeobdolon luteum 2, Galium aparine +, 
Geum urbanum 1, Heracleum sphondylium r, Impatiens noli-tan-
gere 1, Impatiens parviflora 1, Maianthemum bifolium r, Oxalis 
acetosella 2, Paris quadrifolia +, Petasites albus 2, Poa remota +, 
Polygonatum verticillatum 1, Primule elatior r, Ranunculus lanu-
ginosus +, Ribes uva-crispa +, Rubus idaeus 1, Senecio fuchsii 2, 
Sorbus aucuparia +, Stellaria nemorum 1, Thalictrum aquilegiifo-
lium 2, Urtica dioica 1, Viola reichenbachiana +

TRANSEKT

Parametry/
wska niki Opis wska nika Warto  parametru/wska nika

Ocena 
parametru/
wska nika 

Powierzchnia siedliska
0,25�0,3 ha
Ograniczona fragmentacja 
uprawami wierka

U1

Specyficzna struktura i funkcje U1

Gatunki 
charakterystyczne

Lista gatunków charaktery-
stycznych (polska i aci -
ska nazwa); poda  udzia  
procentowy powierzchni 
zaj tej przez ka dy gatunek 
na transekcie (z dok adno ci  
do 10%)

Fraxinus excelsior 45�50%
Stellaria nemorum 3�5%
Petasites albus 15�20%
Crepis paludosa <1%
Aegopodium podagraria 5�10%
Urtica dioica 1%
Galium aparine <1%
Thalictrum aquilegifolium 1%
Chaerophyllum hirsutum 1%.
Liczba i pokrycie gatunków 
charakterystycznych w runie 
stosunkowo niskie w porówna-
niu z typowymi p atami Carici 
remotae-Fraxinetum. Ponadto 
brak gatunków wybitnie bagien-
nych b d cych sta ym sk ad-
nikiem zabagnionych p atów 
podgórskiego gu jesionowego 
w Sudetach, m.in. Carex remota, 
Glyceria spp., Veronica becca-
bunga, Veronica montana

U1

Gatunki 
dominuj ce

Lista gatunków dominuj cych 
na transekcie (polska i aci -
ska nazwa); poda  udzia  
procentowy powierzchni 
zaj tej przez ka dy gatunek 
na transekcie (z dok adno ci  
do 10%); nale y wymieni  
tylko gatunki o pokryciu 10%

a: Acer pseudoplatanus 15�20, 
Fraxinus excelsior 45�50%;
b: Corylus avellana 20�30%, 
Rosa pendulina 20�30%;
c: Asarum europaeum 15�20%, 
Petasites albus 15�20%, Mercu-
rialis perennis 15�20%

U1
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Gatunki obce 
geograficznie 
w drzewostanie

Lista oraz procent pokrycia Brak FV

Obce gatunki 
inwazyjne 
w runie 
i podszycie

Lista inwazyjnych gatunków 
obcych geograficznie (polska 
i aci ska nazwa); poda  
udzia  procentowy powierzch-
ni zaj tej przez ka dy gatunek 
na transekcie (z dok adno ci  
do 10%)

Inwazyjne: Impatiens parviflora 
<1%
Inne: brak

FV

Rodzime 
gatunki 
ekspansywne 
ro lin zielnych

Lista gatunków (polska i a-
ci ska nazwa); poda  udzia  
procentowy powierzchni 
zaj tej przez ka dy gatunek 
na transekcie (z dok adno ci  
do 10%)

Tendencje dynamiczne gatun-
ków runa trudne do okre lenia XX

Martwe drewno

Oszacowanie wzrokowe ilo ci 
martwego drewna w stosun-
ku do ywego drzewostanu. 
Opis, jakie elementy martwe-
go drewna i jakich gatunków 
wyst puj

Ok. 5% mi szo ci ywego 
drzewostanu.
Martwe drzewa stoj ce i le ce 
g . wierka; ga zie drzew 
li ciastych

U1

Martwe drewno 
wielkowymiarowe 
(le ce lub stoj ce 
>3m d ugo ci 
i >50 cm rednicy)

Oszacowanie liczby takich 
fragmentów na 1 ha Ok. 3 szt./ha U1

Naturalno  koryta 
rzecznego (stoso-
wa  tylko, je eli 
wyst powanie 

gu jest zwi zane 
z ciekiem)

Opis Brak ladów regulacji FV

Re im wodny 
(w tym rytm 
zalewów, je li 
wyst puj )

Opis
Normalne, nie ma antropoge-
nicznych zniekszta ce  re imu 
wodnego

FV

Wiek drzewostanu
Wiek drzewostanu i jego wy-
równanie, udzia  drzew >100 
lat; udzia  drzew >50 lat

Drzewostan ró nowiekowy, ale 
bez drzew starych.
Udzia  drzew >100 lat: 0%
Udzia  drzew >50 lat: 60%

U1

Pionowa struktura 
ro linno ci Opis Naturalna; zró nicowana FV

Naturalne 
odnowienie 
drzewostanu 

Procent pokrycia transektu 
przez naturalne odnowienie 
(je li ro ne gatunki poda  pro-
cent dla ka dego gatunku)

Acer pseudoplatanus <1%
Fraxinus excelsior 1�2% FV

Zniszczenia runa 
i gleby zwi zane 
z pozyskaniem 
drewna

Opisa  i oceni  intensywno
lady zrywki uszkadzaj cej 

runo; uszkodzone pojedyncze 
drzewa

U1

Inne 
zniekszta cenia Opis Brak U1

gi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe
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Stan kluczowych 
dla ró norodno-
ci biologicznej 

gatunków lokalnie 
typowych dla 
siedliska (wska -
nik fakultatywny, 
stosowa  tylko, 
gdy s  odpowied-
nie dane)

Lista gatunków i opis ich stanu 
ochrony. Wska nik fakulta-
tywny, stosowa  tylko, gdy s  
odpowiednie dane

Brak danych XX

Perspektywy ochrony

W projekcie planu urz dzenia 
lasu drzewostan przewidziany 
do zagospodarowania. Nie ma 
planów ingerencji w ciek. Natu-
ralne procesy powinny stopnio-
wo unaturalni  struktur

FV

Ocena ogólna
Nale y równie  poda  udzia  procentowy po-
wierzchni siedliska o ró nym stanie zachowania 
na ca ym stanowisku (w stosunku do ca kowitej 
powierzchni siedliska na stanowisku)

FV �

U1U1 100%

U2

Dzia alno  cz owieka

Kod Nazwa 
dzia alno ci Intensywno Wp yw Opis

160 Gospodarka le na B �
Fragmentacja siedliska przez upraw  i utrzy-
mywanie upraw wierkowych na cz ci 
potencjalnego p atu siedliska

4. Siedliska o podobnej charakterystyce ekologicznej

Wi kszo  elementów metodyki (w szczególno ci wska niki struktury i funkcji mo e by  
atwo zaadaptowana na potrzeby monitoringu innych le nych siedlisk przyrodniczych. Nie 
znajd  jednak wówczas zastosowania wska niki specyficzne dla gów � zwi zane z towa-
rzysz cym ciekiem i z warunkami wodnymi (w tym z zalewami wodami rzecznymi).

5. Ochrona siedliska

Kluczem do ochrony gów jest zachowanie naturalnych warunków wodnych, w jakich 
te ekosystemy si  wykszta ci y. Re im zalewów jest ró ny dla ró nych podtypów siedliska 
� ochrona powinna mie  na celu zachowanie lub odtworzenie takiego re imu, w jakim 
odpowiednie zbiorowisko si  wykszta ci o. Postulat renaturyzacji w a ciwych stosunków 
wodnych dla gów pozostawa  najcz ciej teoretyczny � nie ma przyk adów projektów 
ochrony przyrody, w których rzeczywi cie do tego doprowadzono.

Budowa mikropi trze  ma ej retencji na sztucznych rowach mo e poprawia  stan sied-
lisk gów. Po rednio do poprawy stanu ochrony gów mo e przyczyni  si  renaturaliza-
cja cieków, z którymi s  zwi zane.

Przy w a ciwych warunkach wodnych, w wi kszo ci przypadków najlepsz  metod  
ochrony gów jest ochrona bierna. Jest to najskuteczniejsza metoda optymalizacji stanu 
siedliska przyrodniczego, w tym jego znaczenia dla ochrony ró norodno ci biologicznej.
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Ekosystemy gów mog  z powodzeniem funkcjonowa  bez pomocy cz owieka i w naj-
lepszym stanie s  wtedy, gdy nie s  u ytkowane. Cz sto te  tak si  dzieje � w wielu nadle-
nictwach niewielkie p aty gów s  pozostawiane bez u ytkowania i zabiegów piel gna-

cyjnych. W niektórych p atach gów poza Lasami Pa stwowymi pozyskanie drewna ma 
charakter nieplanowy � polega na pl drowniczych nielegalnych wycinkach drzew przez 
ludno  miejscow , albo na akcyjnym wycinaniu ca ych p atów gów w ramach ochrony 
przeciwpowodziowej. Skala tego zjawiska jest niekiedy wi ksza ni  wycinanie drzew w ra-
mach planowej gospodarki le nej w nadle nictwach.

Bez wi kszej szkody dla stanu siedliska przyrodniczego mo na dopu ci  zrównowa-
on  i planow  gospodark  le n  w lasach gowych, pod warunkiem, e realizowana 

jest z wy czeniem ci  zupe nych; za pomoc  ci  cz ciowych lub stopniowych i nie 
wi e si  z wprowadzaniem obcych ekologicznie i geograficznie gatunków drzew, a udzia  
starych drzew i fragmentów drzewostanu oraz zasoby martwego drewna nie ulegaj  � na-
wet chwilowemu � zmniejszeniu. Unaturalnienie gów wymaga zwykle ich �postarzenia� 
i odtworzenia zasobów drzew martwych i rozk adaj cego si  drewna. Elementy te maj  
kluczowe znaczenie dla antropofobnych gatunków b d cych istotnym sk adnikiem ró no-
rodno ci biologicznej zwi zanej z gami.

Nale y jednak podkre li , e w przypadku, gdy lasy i zaro la gowe wyst puj  tylko 
w niewielkich pasach nad ciekami wodnymi � nale y bezwzgl dnie ograniczy  gospodar-
k  le n .

Dla lasów gowych z udzia em jesionu istotnym zagro eniem jest chorobowe zamie-
ranie tego gatunku, zachodz ce ostatnio w ca ej Polsce. Nie uda o si  jednak znale  sku-
tecznej metody zapobiegania zamieraniu. Nie ma dowodów, e usuwanie zamieraj cych 
jesionów spowalnia przebieg choroby, cho  jest to oczywi cie racjonalne z punktu widze-
nia wykorzystania surowca drzewnego.

Ochrony czynnej w postaci zwalczania inwazyjnych gatunków obcych mog  wymaga  
te p aty gów, które s  opanowywane przez neofity � a siedlisko 91E0 jest na tak  inwazj  
wysoce podatne i silnie nara one. Dotychczas brak jednak skutecznych przyk adów zwal-
czania inwazyjnych gatunków obcych w gach.

Ochrona gów powinna bazowa  na utrzymaniu lub przywracaniu naturalnego re-
imu wodnego jako racjonalny kompromis mi dzy optymaln  dla ekosystemu ochron  

biern , a potrzebami u ytkowania gospodarczego. Kompromis taki mo na osi gn  przez 
wy czanie z u ytkowania i �pozostawianie przyrodzie� pewnej cz ci lasów gowych 
w obszarze.

Sugeruje si  przyj cie nast puj cych zasad:
najcenniejsze i najlepiej zachowane przyk ady siedliska przyrodniczego wy czy  
z u ytkowania i chroni  jako �powierzchnie referencyjne�, ewentualnie obj  ochron  
rezerwatow  � tak eby docelowo w ka dym nadle nictwie istnia  przyk ad � gów 
rozwijaj cych si  w naturalny sposób� o powierzchni co najmniej ok. 30�50 ha;
wykluczy  u ytkowanie r bni  zupe n  (I);
pozosta e p aty mog  by  zagospodarowane r bniami z o onymi, ale ze wzmo on  
trosk  o zachowanie i odtworzenie zasobów rozk adaj cego si  drewna oraz o zacho-
wanie nienaruszonych fragmentów starych drzewostanów. W ka dym ci ciu r bnym 
pozostawia  konsekwentnie na przysz e pokolenie 5% drzewostanu, lecz nie mniej ni  

gi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe
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0,5 ha w postaci zwartego fragmentu. Pozostawia  drzewa zamieraj ce i martwe, tak by 
osi gn  zasoby rozk adaj cego si  drewna w wysoko ci co najmniej 10% dojrza ego 
drzewostanu. Nie eliminowa  starych brzóz, osik, olsz i grabów (gatunki �dziuplotwór-
cze�);
planuj c ci cia r bne, dba  by w ich wyniku nie pogorszy a si  �struktura stanu ochro-
ny� gów w skali nadle nictwa ani nie zmniejszy  si  udzia  drzewostanów ponad 100-
letnich;
je eli w drzewostanie wyst puje jesion, wi z, d b, zachowa  udzia  tych gatunków 
tak e w odnowieniach;
eliminowa  gatunki obcego pochodzenia (np. topola kanadyjska; dotyczy tak e war-
stwy krzewów);
tolerowa  lokalne zabagnianie si  z naturalnych przyczyn, tolerowa  dzia alno  bo-
brów;
w przypadku gów ródliskowych, koniecznie wy czy  je z u ytkowania, a tak e 
w s siaduj cych drzewostanach nie wykonywa  ci  zupe nych na odleg o  dwóch 
wysoko ci drzewostanu od skraju gu ródliskowego.
Potrzeba zachowania lasów gowych musi by  uwzgl dniana w planach ochrony 

przeciwpowodziowej.
Naturalne zaburzenia (zniszczenia powodziowe, erozja przez rzek , dzia alno  bo-

brów), nawet gdy prowadz  do lokalnego zniszczenia drzewostanu i fitocenozy, nie po-
winny by  oceniane negatywnie z punktu widzenia stanu ochrony gów i zwykle nie 
wymagaj  przeciwdzia ania.
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* Ciep olubne d browy
 Quercetalia pubescenti-petraeae

I. INFORMACJA O SIEDLISKU PRZYRODNICZYM

1. Identyfikatory fitosocjologiczne

Klasa: Querco-Fagetea
 Rz d: Quercetalia pubescenti-petraeae
  Zwi zek: Potentillo albae-Quercion petraeae
   Zespo y i zbiorowiska:
   Potentillo albae-Quercetum � d browa wietlista
   Sorbo torminalis-Quercetum � podgórska ciep olubna d browa brekiniowa
  Zwi zek Quercion pubescenti-petraeae
   Zespo y i zbiorowiska:
   Quercetum pubescentis-petraeae � kserotermiczna d browa z d bem omszonym

2. Opis siedliska przyrodniczego

wietliste, umiarkowanie lub silnie ciep olubne lasy d bowe, stanowi ce kresowe postaci 
subkontynentalnych kserotermicznych d brów lub ródziemnomorskich kserotermicznych 
lasów d bowych. S  to lasy o lu nym zwarciu drzewostanu i umiarkowanie rozwini tej 
warstwie podszytu. wietliste d browy cechuje du e bogactwo gatunków. Runo tworz  
ro liny lasów li ciastych, borów, k, muraw kserotermicznych i ciep olubnych zio oro li. 

Fot. 1. D browa wietlista w rezerwacie Konewka w Puszczy Pilickiej (© M. Kiedrzy ski)
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Wykazuj  one du e zró nicowanie ekologiczne i geograficzne, co odzwierciedla wyró -
nienie trzech podtypów siedliska, a pod wzgl dem fitosocjologicznym 3 zespo ów, kilku 
podzespo ów oraz odmian geograficznych. Stanowi  ostoje wielu rzadkich i zagro onych 
gatunków w skali ca ej Polski, z tak unikatowym obiektem, jakim jest stanowisko d bu 
omszonego w Bielinku nad doln  Odr .

Cz  p atów d brów ciep olubnych w Polsce ma wyra nie antropozoogeniczny cha-
rakter. G ównym czynnikiem kszta tuj cym i powoduj cym utrzymywanie si  omawianych 
fitocenoz w przesz o ci by o pasterskie u ytkowanie lasów. W warunkach zaprzestania 
takiej dzia alno ci cz owieka nast puje ekspansja gatunków typowych dla siedlisk y niej-
szych i ust powanie ro lin termofilnych.

3. Warunki ekologiczne

Rodzaj pod o a � przepuszczalne, suche, ciep e, z g bokim poziomem wód gruntowych.
Gleby � brunatne, rdzawe brunatniej ce, r dziny, gleby p owe i naskalne � litosole ero-
zyjne.
Nachylenie � zarówno powierzchnie p askie, jak i stoki oraz zbocza o ró nym stopniu 
nachylenia.

Fot. 2. D browa wietlista w rodkowej cz ci Puszczy 
Kozienickiej (©. M. Kiedrzy ski)

Fot. 4. Lu ny drzewostan i heterogeniczne, bogate runo 
w d browie wietlistej w rejonie Ma ogoszczy, Kraina 
wi tokrzyska (©. M. Kiedrzy ski)

Fot. 3. Wielobarwne �kwieciste� runo d browy ciep o-
lubnej, Wysoczyzna Be chatowska (©. M. Kiedrzy ski)

Fot. 5. Gr dowiej cy p at d browy ciep olubnej z ró  
francusk  w rezerwacie �Kwiatkówka� na Wy ynie Mie-
chowskiej (© M. Kiedrzy ski)
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Ekspozycja � najcz ciej po udniowa i po udniowo-zachodnia.
Mikroklimat � suchy, ciep y z du  ilo ci  wiat a.

Typy siedliskowe lasu: w opisach taksacyjnych wi kszo  nizinnych stanowisk d brów 
wietlistych (podtypu 91I0-1) stwierdzono na nast puj cych siedliskach: las mieszany wie-
y (LM w) i las wie y (L w). D browa brekiniowa (91I0-2) oraz niektóre postaci d brów 
wietlistych (91I0-1) z Ma opolski wyst puj  na siedliskach takich jak: las mieszany wy yn-

ny wie y (LMwy w) i las mieszany górski wie y (LMG w).

4. Typowe gatunki ro lin

Drzewa i krzewy: d b bezszypu kowy Quercus petraea, d b szypu kowy Quercus robur, 
91I0-2 � jarz b brekinia Sorbus torminalis, 91I0-3 � d b omszony Quercus pubescens.

Ro liny zielne: dzwonek brzoskwiniolistny Campanula persicifolia, dziurawiec sk po-
listny Hypericum montanum, groszek czerniej cy Lathyrus niger, miodownik melisowaty 
Melittis melissophyllum, gorysz siny Peucedanum cervaria, wrotycz baldachogroniasty Ta-
nacetum corymbosum, bukwica zwyczajna Betonica officinalis, czy cica storzyszek Cli-
nopodium vulgare, konwalia majowa Convallaria majalis, trzcinnik le ny Calamagrostis 
arundinacea, sierpik barwierski Serratula tinctoria, ciemi yk bia okwiatowy Vincetoxicum 
hirundinaria, przytulia pó nocna Galium boreale, borówka czarna Vaccinium myrtillus, 
k osownica pierzasta Brachypodium pinnatum.

91I0-1 � pi ciornik bia y Potentilla alba, miodunka w skolistna Pulmonaria angustifolia, 
jaskier wielokwiatowy Ranunculus polyanthemos, wyka kaszubska Vicia cassubica;

91I0-2 � bu awnik mieczolistny Cephalanthera longifolia, poziomka wysoka Fragaria 
moschata, kuku ka bzowa Dactylorhiza sambucina, lepnica zwis a g adka Silene nutans 
subsp. glabra;

91I0-3 � nawrot czerwonob kitny Lithospermum purpurocaeruleum, paj cznica lilio-
wata Anthericum liliago, ciemi yk bia okwiatowy Vincetoxicum hirundinaria, k osownica 
pierzasta Brachypodium pinnatum.

5. Rozmieszczenie w Polsce

Zasi g wietlistej d browy (podtyp: 91I0-1) obejmuje g ównie rodkow  i wschodni  cz  
kraju. Najwi ksze powierzchnie d brów wyst puj  w regionach cechuj cych si  stosunko-
wo ciep ymi okresami letnimi. Spotyka si  je najcz ciej w Wielkopolsce, na Mazowszu, 
Podlasiu i Polesiu. Znane s  tak e stanowiska na Wy ynie Wo nicko-Wielu skiej, Wy ynie 
Przedborskiej, Wy ynie Kieleckiej, Wy ynie Miechowskiej i Wy ynie Lubelskiej. W ca ym 
zasi gu w Polsce rozmieszczenie fitocenoz wietlistej d browy cechuje du e rozproszenie 
i ma a powierzchnia.

D brow  brekiniow  (91I0-2) opisano w Polsce jedynie z Pogórza Z otoryjskiego, gdzie 
wyst puje na pó nocnej granicy zasi gu geograficznego w Europie.

Kserotermiczna d browa z d bem omszonym (91I0-3) wyst puje wy cznie w rezerwa-
cie �Bielinek� nad Odr  na Pomorzu Zachodnim. Stanowisko to jest odleg e o ok. 300 km 
na pó noc od najbli szych stanowisk znanych z Turyngii.

Ciep olubne d browy
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II. METODYKA

1. Metodyka bada  monitoringowych

Wybór powierzchni monitoringowych
Powierzchnie monitoringowe powinny by  zlokalizowane we wszystkich podtypach sie-
dliska. W najszerzej rozpowszechnionym podtypie 91I0-1 (d browy wietliste) nale y 
uwzgl dni  regionalne i w miar  mo liwo ci ekologiczne zró nicowanie zespo u. Za sta-
nowisko nale y uzna  p at siedliska, w którym mo liwe jest wyznaczenie transektu o wy-
maganych wymiarach lub przynajmniej trzy blisko po o one (nie dalej ni  200 m od siebie) 
mniejsze p aty siedliska. Nale y uwzgl dni  równie  fragmenty nietypowe i zaburzone, 
tak aby reprezentowane by y mo liwie ró ne stany siedliska na stanowisku. Ze wzgl du 
na ograniczony i stale zmniejszaj cy si  area  d brów ciep olubnych monitoring powinien 
obj  mo liwie wszystkie stanowiska na badanym terenie, tzn. w obszarze Natura 2000, 
parku narodowym, parku krajobrazowym czy w nadle nictwie. Przy ogólnej ocenie stanu 
siedliska w obszarze powinno si  uwzgl dni  równie  pojedyncze, mniejsze p aty niespe -
niaj ce wymogów stanowiska monitoringowego.

Sposób wykonania bada
Na ka dym z wybranych stanowisk nale y wyznaczy  jeden transekt o d ugo ci 200 m 
i szeroko ci 20 m. Zwykle b dzie on stanowi  lini  prost , ale w miar  potrzeb mo e te  

Ryc. 1. Zasi g siedliska oraz rozmieszczenie stanowisk monitorowanych w latach 2006�2008



259

by  dostosowany do warunków topograficznych stanowiska. W transekcie wyznacza si  
miejsca wykonania 3 zdj  fitosocjologicznych, stanowi cych pocz tek, rodek i koniec 
transektu. Powierzchnia zdj cia powinna wynosi  co najmniej 400 m2. Wskazane jest rów-
nie  skartowanie granic p atu, wewn trz którego wyznaczono transekt, co pomo e obli-
czy  powierzchni  siedliska na monitorowanym stanowisku. Mo na to wykona  metod  
poligonu z u yciem odbiornika GPS.

W przypadku braku mo liwo ci wyznaczenia transektu, wybiera si  i kartuje granice 
trzech blisko siebie po o onych p atów, w których wykonuje si  zdj cia fitosocjologiczne.

Wspó rz dne rodkowej cz ci ka dego zdj cia fitosocjologicznego, wykonanego 
w transekcie lub w trzech badanych p atach wyznacza si  za pomoc  odbiornika GPS. 
Granice p atów oraz lokalizacj  transektu nale y nanie  na map  topograficzn  w skali 
1:10 000. Nale y równie  wykona  dokumentacj  fotograficzn  miejsc, w których wyko-
nano zdj cia fitosocjologiczne.

Warto  wymienionych poni ej wska ników specyficznej struktury i funkcji siedliska 
okre la si  na podstawie penetracji transektu lub na podstawie sumarycznej oceny trzech 
blisko siebie po o onych p atów. Przy wyborze powierzchni i ocenie poszczególnych para-
metrów d browy z d bem omszonym (91I0-3) powinno si  bra  pod uwag  jej specyficzn  
le no-zaro low  struktur  przestrzenn .

Termin i cz stotliwo  bada
Badania najlepiej prowadzi  w terminie: po owa czerwca � po owa sierpnia, tak aby znacz-
na cz  gatunków runa znajdowa a si  w optimum kwitnienia. Prace w pó niejszym okre-
sie sezonu wegetacyjnego s  mo liwe, ale trzeba si  liczy  z b dnymi ocenami pokrycia 
oraz niemo no ci  identyfikacji niektórych gatunków. P aty d brów w wielu przypadkach 
mog  podlega  do  szybkim zmianom, st d badania nale y prowadzi  z cz stotliwo ci  
co 5�6 lat, optymalnie raz na 3�4 lata.

Sprz t do bada
Badania nie wymagaj  specjalistycznego sprz tu. Konieczny jest notatnik (formularz do 
wype nienia), odbiornik GPS, ta ma miernicza, sznur, szpile geodezyjne, aparat fotogra-
ficzny.

2. Ocena parametrów stanu siedliska przyrodniczego 

oraz wska ników specyficznej struktury i funkcji

Tab. 1. Opis wska ników specyficznej struktury i funkcji siedliska przyrodniczego oraz parametru �perspektywy 
ochrony� dla siedliska przyrodniczego 91I0 � ciep olubne d browy

Parametr/
Wska nik Opis

Powierzchnia 
siedliska 
na stanowisku

Parametr uwzgl dniaj cy wielko  badanego p atu. Ze wzgl du na du  dyna-
mik  i szybk  recesj  d brów pozwala on na ocen  tempa zmian powierzchni 
zajmowanej przez siedlisko. W po czeniu z kartowaniem granic p atu daje 
równie  mo liwo  oceny przestrzennych zmian p atu d browy na stanowisku. 

Ciep olubne d browy
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Specyficzna struktura i funkcje

Udzia  
procentowy 
siedliska 
na transekcie

Wska nik uwzgl dniaj cy ró ne stany siedliska na stanowisku, pozwala na 
ocen  jednorodno ci d browy w 200 m transekcie. Ma to istotne znaczenie 
w p atach antropozoogenicznych, gdzie nast puj  szybkie procesy gr do-
wienia objawiaj ce si  najcz ciej wzrostem zacienienia i ust powaniem 
gatunków wiat olubnych. 

Gatunki 
charakterystyczne

Analizuje si  gatunki charakterystyczne wyst puj ce w poszczególnych 
warstwach lasu. Bierze si  pod uwag  gatunki ci le zwi zane z ciep olub-
nymi d browami, tj. wymieniane jako fitosocjologicznie charakterystyczne 
dla rz du Quercetalia pubescenti-petraeae oraz gatunek d bu buduj cego 
drzewostan.
Drzewostan i podszyt: d b bezszypu kowy Quercus petraea, d b szypu kowy 
Quercus robur, d b omszony Quercus pubescens, jarz b brekinia Sorbus 
torminalis.
Runo: dzwonek brzoskwiniolistny Campanula persicifolia, dziurawiec sk po-
listny Hypericum montanum, groszek czerniej cy Lathyrus niger, miodownik 
melisowaty Melittis melissophyllum, pi ciornik bia y Potentilla alba, miodunka 
w skolistna Pulmonaria angustifolia, jaskier wielokwiatowy Ranunculus po-
lyanthemos, wyka kaszubska Vicia cassubica. Charakterystyczna jest równie  
kombinacja gatunków le nych, borowych, kowych i murawowych.
Pomocniczo stosuje si  wska nik udzia u gatunków ciep olubnych. Ocenia si  
sumaryczne pokrycie charakterystycznych gatunków ciep olubnych � zarów-
no le nych z rz du Quercetalia, okrajkowych z klasy Trifolio-Geranietea, jak 
i murawowych z klasy Festuco-Brometea. Charakterystyczn  kompozycj  
florystyczn  podtypu 91I0-1 uzupe niaj  w szczególno ci gatunki k trz lico-
wych ze zwi zku Molinion (klasa Molinio-Arrhenatheretea).

Gatunki 
dominuj ce

Bierze si  pod uwag  gatunki dominuj ce w poszczególnych warstwach 
fitocenoz. Analiza gatunków dominuj cych jest niezb dna do okre lenia stanu 
siedliska i oceny perspektyw jego rozwoju w przysz o ci. Gatunki dominuj ce 
okre laj  ekologiczne ramy dla pozosta ych komponentów zbiorowiska, stwa-
rzaj  dogodne b d  niesprzyjaj ce warunki do wykszta cenia si  heteroge-
niczno ci runa. Ocenia si  stopie  pokrycia transektu przez gatunki dominuj -
ce w poszczególnych warstwach lasu.

Obce gatunki 
inwazyjne w runie 
i podszycie

Ocena stopnia neofityzacji d brów w trakcie monitoringu ma kluczowe 
znaczenie dla okre lania perspektyw zachowania i ochrony tych ekosyste-
mów. W przypadku d brów wietlistych najwi ksze zagro enie niesie za sob  
ekspansja gatunków zacieniaj cych runo, np. czeremchy ameryka skiej Padus 
serotina, która mo e zdominowa  warstw  podszytu. Do obcych gatunków 
zielnych, których ekspansja ma redukuj cy wp yw na ró norodno  flory-
styczn  runa nale : niecierpek drobnokwiatowy Impatiens parviflora i turzyca 
dr czkowata Carex brizoides � w niektórych rejonach b d ca neofitem. 
Podaje si  list  gatunków oraz przybli ony procent pokrycia transektu 
(z dok adno ci  do 10%). 

Rodzime gatunki 
ekspansywne 
ro lin zielnych

Naturalne oraz antropogeniczne przerzedzenia drzewostanów w d browach 
s  niekiedy przyczyn  ekspansji rodzimych gatunków wybitnie wiat o d-
nych takich jak trzcinnik piaskowy Calamagrostis epigejos oraz ró ne gatunki 
je yn Rubus spp. Procesy te prowadz  do zmniejszenia heterogeniczno ci 
runa i ujednolicenia p atów. Monitoring pozwoli na ocen  stopnia rozprze-
strzeniania si  rodzimych gatunków, których ekspansja zagra a bogactwu 
florystycznemu d brów. Ocenia si  procent pokrycia w transekcie dla ka dego 
gatunku uznanego za ekspansywny.

Gatunki 
ciep olubne

Ocenia si  stopie  pokrycia jaki osi gaj  gatunki ciep olubne w badanych 
fitocenozach. Specyficzny charakter d brów daje mo liwo  egzystencji ró -
nych grup gatunków termofilnych. W typowo wykszta conych p atach d brów 
wietlistych obserwuje si  ciep olubne gatunki le ne, okrajkowe i murawowe. 

Przyjmuje si  tu szersze rozumienie gatunków ciep olubnych, do których 
zalicza si  nie tylko gatunki charakterystyczne fitosocjologicznie.
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Le ce martwe 
drewno
(le anina)

Cechy drzewostanów, takie jak obecno  starych drzew czy martwego drewna 
na dnie lasu wiadcz  o normalnych cyklach rozwojowych w ekosystemie le -
nym. Powoduj  wzbogacenie mikrosiedlisk dla wielu organizmów, szczegól-
nie ksylobiontycznych, puszcza skich gatunków chrz szczy. Z drugiej strony 
eutrofizacja jest jedn  z g ównych przyczyn zaniku d brów ciep olubnych. 
Rozk adaj ce si  drewno powoduje wzrost zawarto ci pierwiastków biogen-
nych w glebie, co mo e by  przyczyn  przyspieszania procesu gr dowienia. 
Wyst powanie znacznych ilo ci martwego drewna w p atach d brów mo e 
by  zatem niekorzystne. Ocenia si  procent jaki stanowi le anina w porówna-
niu do ogólnej zasobno ci drzewostanu. 

Wiek drzewostanu

Specyficzna struktura i funkcje ekosystemów le nych najpe niej realizuj  si  
w p atach o zró nicowanej strukturze wiekowej drzewostanów. Ocenia si  
redni wiek drzewostanu na powierzchni transektu. Obserwuje si , e najbar-

dziej optymalne warunki dla rozwoju runa w d browach wietlistych wyst pu-
j  na etapie dojrzewaj cego drzewostanu w wieku 60�80 lat. Stare drzewosta-
ny s  bardziej heterogeniczne je li chodzi o nisze ekologiczne dla zwierz t. 

Zwarcie podszytu

Wska nik oceniaj cy ilo  wiat a dostaj cego si  do dna lasu. Znikome zwar-
cie podszytu jest oceniane jako optymalne dla zachowania w a ciwej kombi-
nacji florystycznej ciep olubnych d brów. Podaje si  list  gatunków oraz przy-
bli ony udzia  procentowy powierzchni jaki zajmuj  w transekcie. Okre la si  
równie  tendencje dynamiczne gatunków. Szczególn  uwag  zwraca si  na 
dynamik  podszytu grabowego Carpinus betulus, leszczyny Corylus avellana, 
buka Fagus sylvatica oraz czeremchy ameryka skiej Padus serotina.

Zwarcie koron 
drzew

Umiarkowane zwarcie drzewostanu jest oceniane jako najbardziej korzystne 
dla zachowania heterogenicznej struktury runa ciep olubnych d brów. Ocenia 
si  procent zwarcia drzewostanu.

Gatunki obce 
geograficznie 
i ekologicznie 
w drzewostanie

Niepo dana jest obecno  w drzewostanach gatunków obcych wp ywa-
j cych na trofi  gleby, np. robinii akacjowej Robinia pseudoacacia oraz 
ograniczaj cych rozwój runa, np. d bu czerwonego Quercus rubra. Powoduje 
to zmniejszenie ogólnego pokrycia runa, w szczególno ci ust powanie ro lin 
ciep o- i wiat olubnych lub ekspansj  gatunków o wy szych wymaganiach 
troficznych. Gatunkami obcymi ekologicznie w drzewostanach mog  by : 
buk Fagus sylvatica, grab Carpinus betulus, lipa Tilia cordata i sosna Pinus 
sylvestris. Ich obecno  powoduje zmiany w dost pie wiat a do dna lasu oraz 
zmiany w siedlisku, np. grab � przyspiesza obieg materii, sosna � powoduje 
pinetyzacj . Podaje si  list  gatunków oraz przybli ony procent pokrycia 
transektu (z dok adno ci  do 10%).

Naturalne 
odnowienie

Parametr ocenia stopie  wykszta cenia si  struktury siedliska oraz mo liwo ci 
i perspektywy ochrony struktury zbiorowisk poprzez analiz  naturalnego od-
nowienia gatunków drzewiastych. Ocenia si  procent pokrycia transektu przez 
naturalne odnowienie oraz podaje procentowe pokrycie dla stwierdzonych 
gatunków. Jako w a ciwe przyjmuje si  wyst powanie odnowie  d bowych 
oraz brak lub znikomy udzia  gatunków gr dowych.

Obecno  
nasadze  drzew

Wska nik ocenia zgodno  ewentualnych nasadze  z charakterem siedliska. 
Szczególne zagro enie dla ciep olubnych lasów niesie ze sob  sadzenie 
gatunków w znacznym stopniu zacieniaj cych dno lasu (np. buka zwyczaj-
nego Fagus sylvatica). Ocenia si  przybli ony procent pokrycia dla ka dego 
gatunku, którego nasadzenia stwierdzono w transekcie.

Zniszczenia runa 
i gleby zwi zane 
z pozyskaniem 
drewna

lady po zrywce, uszkodzenia pozosta ych drzew, za miecenie zwi zane 
z pracami le nymi.
Nale y uwzgl dni  tu nie sam fakt prowadzenia pozyskania drewna i obec-
no  np. pniaków, ale naruszenia runa i powierzchni gleby, a tak e podszytu 
i podrostów, zasobów martwego drewna itp. 

Zniszczenia 
drzewostanów

Podaje si  rodzaje zniszcze  oraz ocenia si  procent zniszczonego drzewo-
stanu.

Perspektywy 
ochrony

Ocenie podlegaj  mo liwo ci ochrony siedliska i utrzymanie go w stanie nie 
pogorszonym. Brano pod uwag  aktualny stan siedliska, powierzchni , frag-
mentacj  p atów oraz widoczne tendencje dynamiczne, ekspansj  gatunków 
zacieniaj cych runo, proces gr dowienia itp. Perspektywy ochrony siedliska 
ocenia si  równie  pod wzgl dem statusu ochronnego (rezerwat, park krajo-
brazowy i in.).

Ciep olubne d browy
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Tab. 2. Waloryzacja parametrów stanu oraz wska ników specyficznej struktury i funkcji siedliska przyrodniczego 
91I0 � ciep olubne d browy

Parametr/
Wska niki

W a ciwy
FV

Niezadowalaj cy
U1

Z y
U2

Powierzchnia 
siedliska 
na stanowisku

Nie podlega zmianom 
lub zwi ksza si Inne kombinacje

Wyra ny spadek po-
wierzchni siedliska 
w porównaniu z wcze -
niejszymi badaniami lub 
podawanymi w literaturze

Specyficzna struktura i funkcje

Udzia  procentowy 
siedliska na transekcie 80�100% 50�80% Poni ej 50%

Gatunki 
charakterystyczne

Gatunki charaktery-
styczne dla rz du Quer-
cetalia p.-p. co najmniej 
5% pow. transektu lub 
gatunki ciep olubne 
pow. 10%
Dodatkowo w podtypie 
91I0-1: Obecno  ga-
tunków charakterystycz-
nych dla Molinion

Poni ej 1% tran-
sektu lub gatunki 
ciep olubne poni ej 
10%
Dodatkowo w pod-
typie 91I0-1:
Brak gatunków 
charakterystycznych 
dla Molinion

Brak i pokrycie gatunków 
ciep olubnych poni ej 1%
Dodatkowo w podtypie 
91I0-1:
Brak gatunków charaktery-
stycznych dla Molinion

Gatunki 
dominuj ce

Dominuj  gatunki nie 
powoduj ce zak óce  
w strukturze siedliska

Wspó dominuj  
gatunki ograniczaj -
ce rozwój gatunków 
ciep olubnych

Dominuj  gatunki ograni-
czaj ce rozwój gatunków 
ciep olubnych

Obce gatunki 
inwazyjne w runie 
i podszycie

Brak
Poni ej 5% tran-
sektu w runie lub 
podszycie

Powy ej 5% transektu 
w runie lub podszycie

Rodzime gatunki 
ekspansywne 
ro lin zielnych

Brak Poni ej 20% Powy ej 20%

Gatunki ciep olubne Powy ej 20% Poni ej 20% Brak, pokrycie poni ej 1%

Le ce martwe 
drewno (le anina)

Do 5% zasobno ci 
drzewostanu

5�20% zasobno ci 
drzewostanu

Powy ej 20% zasobno ci 
drzewostanu

Wiek drzewostanu Drzewostany powy ej 
50 lat

Drzewostany
40�50 lat M odniki poni ej 40 lat

Zwarcie podszytu Do 20% 20 do 50% Powy ej 50%

Zwarcie 
koron drzew 50�70%

Powy ej 70%,
Jedna warstwa 
drzew

Powy ej 70%, w dwóch 
warstwach drzewostanu 
lub zwarcie poni ej 50%

Gatunki obce geogra-
ficznie i ekologicznie 
w drzewostanie

Brak Udzia  znikomy Wspó dominacja

Naturalne 
odnowienie

Odnowienie d bowe 
obecne, brak lub zni-
komy udzia  gatunków 
gr dowych

Brak odnowie-
nia d bowego, 
umiarkowany udzia  
gatunków gr do-
wych

Brak odnowienia d bowe-
go, masowe odnowienie 
gatunków gr dowych

Obecno  
nasadze  drzew

Brak, nieliczne zgodne 
z siedliskiem

Nieliczne niezgod-
ne z siedliskiem

Liczne niezgodne z sied-
liskiem

Zniszczenia runa 
i gleby zwi zane 
z pozyskaniem 
drewna

Brak 
Nieliczne lady, 
naruszone <1% 
powierzchni terenu, 
liczby drzew

Znacz ce, obejmuj ce 
>1% powierzchni terenu, 
liczby drzew itp.
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Zniszczenia 
drzewostanów Brak, pojedyncze Zauwa alne Radykalne

Ogólnie 
struktura 
i funkcje

Wszystkie wska niki 
kardynalne oceniono na 
FV, pozosta e wska niki 
przynajmniej U1

Wszystkie wska -
niki kardynalne 
oceniono przynaj-
mniej na U1

Jeden lub wi cej wska -
ników kardynalnych 
oceniono na U2

Perspektywy 
ochrony

Perspektywy zachowa-
nia siedliska dobre lub 
doskona e, nie przewi-
duje si  znacznego od-
dzia ywania czynników 
zagra aj cych

Inne kombinacje

Perspektywy zachowania 
siedliska z e, obserwowa-
ny silny wp yw czynników 
zagra aj cych, nie mo na 
zagwarantowa  przetrwa-
nia siedliska w d u szej 
perspektywie czasowej

Ocena ogólna Wszystkie parametry 
oceniono na FV 

Jeden lub wi cej 
parametrów oce-
niono na U1, brak 
ocen U2

Jeden lub wi cej parame-
trów oceniono na U2

Wska niki kardynalne
Gatunki charakterystyczne
Gatunki ciep olubne
Zwarcie podszytu
Zwarcie koron drzew
Obce gatunki inwazyjne

3. Przyk ad wype nionej karty obserwacji siedliska przyrodniczego na stanowisku

Karta obserwacji siedliska przyrodniczego na stanowisku

Stanowisko � informacje podstawowe

Kod i nazwa 
siedliska 
przyrodniczego

91I0 Ciep olubne d browy
D browa wietlista � 91I0-1

Nazwa stanowiska Zimna Woda 1

Typ stanowiska Referencyjne

Zbiorowiska 
ro linne Potentillo albae-Quercetum

Opis siedliska 
na stanowisku

Stanowisko zlokalizowane we wschodniej cz ci rezerwatu, w pó nocno za-
chodniej cz ci oddzia u le nego 114. Stanowisko obejmuje teren równinny 
o pod o u piasków gliniastych pod którymi zalega piaszczysta glina moreno-
wa. Siedlisko obejmuje wydzielenie z 140-letnim drzewostanem d bowym

Powierzchnia 
siedliska 
na stanowisku

Oko o 5 ha

Obszary chronione, 
na których znajduje 
si  stanowisko 

SOO Natura 2000 �D browa Grotnicka�
Rezerwat przyrody �D browa Grotnicka�

Zarz dzaj cy 
terenem Nadle nictwo Grotniki, Regionalna Dyrekcja Ochrony rodowiska w odzi

Wspó rz dne 
geograficzne N 51o55� ��; E 19o19� ��

Ciep olubne d browy
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Wymiary transektu 20x200 m

Wysoko  n.p.m. 150 m

Nazwa obszaru D browa Grotnicka

Raport roczny � informacje podstawowe

Rok 2007

Typ monitoringu Szczegó owy

Koordynator Józef K. Kurowski

Dodatkowi 
koordynatorzy Marcin Kiedrzy ski

Zagro enia Obecnie brak wi kszych zagro e . Potencjalnym zagro eniem mo e by  
wzrost zwarcia podszytu

Inne warto ci 
przyrodnicze

Cenn  warto ci  omawianego stanowiska jest wyst powanie gatunku z Za-
cznika II Dyrektywy Siedliskowej, a mianowicie dzwonecznika wonnego 

Adenophora liliifolia. Poza tym swoje stanowiska maj  tu inne rzadkie 
i chronione gatunki ro lin, takie jak: lilia z otog ów Lilium martagon, mio-
downik melisowaty Melittis melissophyllum i wawrzynek wilcze yko Daphne 
mezereum i in.

Monitoring jest 
wymagany Tak

Uzasadnienie Jako stanowisko referencyjne (wzorcowe, wskazuj ce optymalny stan zacho-
wania siedliska na tym obszarze)

Wykonywane 
dzia ania ochronne Nie zaobserwowano dzia a  ochronnych

Propozycje 
wprowadzenia 
dzia a  ochronnych

P at siedliska o wzgl dnie stabilny. Nale y monitorowa  zwi kszaj ce si  
zwarcie podszytu (szczególnie leszczyny) i w razie potrzeby wprowadzi  
zabiegi ochrony czynnej

Data kontroli 14.08.2007

Uwagi Brak

Stan ochrony siedliska przyrodniczego na stanowisku

Zdj cie fitosocjologiczne I

Wspó rz dne geograficzne 
rodka, wys. n.p.m.

Powierzchnia zdj cia, 
nachylenie, ekspozycja
Zwarcie warstw A, B, C, D
Wysoko  warstw A, B, C, D
Jednostka fitosocjologiczna

Wspó rz dne geograficzne: N 51o55� ��; E 19o19� ��; 150 m 
n.p.m.
Powierzchnia zdj cia: 200 m2, nachylenie i ekspozycja: brak
Zwarcie warstw: A1 � 50%, A2 � 5%, B � 20%, C � 80%, D 
� znikome
Wysoko  warstw: A1 � 25 m, A2 � 15 m, B � 4 m, C � 1 m
Jednostka fitosocjologiczna: Potentillo albae-Quercetum
Gatunki: warstwa A1: Quercus petraea x robur 3; warstwa A2: 
Quercus petraea x robur +; warstwa B: Corylus avellana 2, Fran-
gula alnus +, Quercus petraea x robur 1; warstwa C: Anemone 
nemorosa 1, Betonica officinalis 1, Brachypodium pinnatum 
+, Calamagrostis arundinacea 1, Convallaria majalis 2, Corylus 
avellana +, Cruciata glabra +, Fragaria vesca 1, Frangula alnus 
+, Galium boreale +, Galium mollugo 1, Galium schultesii 1, 
Hieracium lachenalii +, Lilium matragon +, Luzula pilosa +, 
Lysimachia vulgaris +, Melampyrum pratense 1, Melica nutans 
+, Melittis melissophyllum 1, Milium effusum +, Padus serotina 
+, Poa angustifolia +, Polygonatum odoratum +, Potentilla alba 
+, Pteridium aquilinum 2, Quercus petraea x robur 1, Rubus 
saxatilis +, Scorzonera humilis +, Serratula tinctoria +, Sorbus 
aucuparia 1, Trientalis europaea 1, Vaccinium myrtillus 3, Vero-
nica chamaedrys 1, Viburnum opulus +, Viola reichenbachiana 
+, Viola riviniana 1
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Zdj cie fitosocjologiczne II

Wspó rz dne geograficzne 
rodka, wys. n.p.m.

Powierzchnia zdj cia, 
nachylenie, ekspozycja
Zwarcie warstw A, B, C, D
Wysoko  warstw A, B, C, D
Jednostka fitosocjologiczna

Wspó rz dne geograficzne: N 51o55� ��; E 19o19� ��; 150 m 
n.p.m.
Powierzchnia zdj cia: 200 m2, nachylenie i ekspozycja: brak
Zwarcie warstw: A � 50%, B � znikome, C � 90%, D � znikome
Wysoko  warstw: A � 25 m, B � 2 m, C � 1,2 m
Jednostka fitosocjologiczna: Potentillo albae-Quercetum
Gatunki: warstwa A: Quercus petraea x robur 3; warstwa B: 
Quercus petraea x robur +, warstwa C: Adenophora liliifolia 
+, Ajuga reptans 1, Anemone nemorosa 1, Betonica officinalis 
1, Brachypodium pinnatum 3, Calamagrostis arundinacea 2, 
Clinopodium vulgare +, Convallaria majalis 2, Corylus avella-
na +, Daphne mezereum +, Festuca gigantea +, Fragaria vesca 
1, Frangula alnus +, Galium mollugo 1, Genista tinctoria 1, 
Hieracium umbellatum +, Juniperus communis +, Lathyrus niger 
1, Lathyrus vernus +, Lilium martagon +, Majanthemum bifolium 
1, Melica nutans +, Melittis melissophyllum 1, Milium effusum 
1, Padus serotina +, Poa angustifolia +, Pteridium aquilinum 2, 
Pyrus communis +, Quercus petraea x robur 1, Rubus saxatilis 
+, Rubus sp. +, Serratula tinctoria 1, Vaccinium myrtillus +, 
Veronica chamaedrys 1, Vicia cassubica +, Vicia sepium +, 
Viola riviniana 1

Zdj cie fitosocjologiczne III

Wspó rz dne geograficzne 
rodka, wys. n.p.m.

Powierzchnia zdj cia, 
nachylenie, ekspozycja
Zwarcie warstw A, B, C, D
Wysoko  warstw A, B, C, D
Jednostka fitosocjologiczna

Wspó rz dne geograficzne: N 51o55� ��; E 19o19� ��; 150 m 
n.p.m.
Powierzchnia zdj cia: 200 m2, nachylenie i ekspozycja: brak
Zwarcie warstw: A � 50%, B � znikome, C � 80%, D � znikome
Wysoko  warstw: A � 22 m, B � 2 m, C � 1 m
Jednostka fitosocjologiczna: Potentillo albae-Quercetum
Gatunki: warstwa A: Quercus petraea x robur 3, warstwa B: 
Juniperus communis +, Quercus petraea x robur +, Sorbus aucu-
paria, warstwa C: Anemone nemorosa 1, Anthericum ramosum 
+, Betonica officinalis +, Brachypodium pinnatum +, Calama-
grostis arundinacea 2, Carex digitata +, Clinopodium vulgare +, 
Convallaria majalis 3, Festuca ovina +, Fragaria vesca +, Genista 
tinctoria +, Hieracium lachenalii +, Hieracium umbellatum +, 
Juniperus communis +, Lathyrus niger +, Luzula pilosa +, Me-
lampyrum pratense 2, Melica nutans 1, Melittis melissophyllum 
1, Poa angustifolia +, Polygonatum odoratum +, Pteridium aqui-
linum 2, Quercus petraea x robur 2, Rubus saxatilis +, Rubus sp. 
+, Solidago virgaurea +, Sorbus aucuparia +, Trientalis europaea 
+, Vaccinium myrtillus +, Veronica chamaedrys 1, Vicia cas-
subica +, Viola canina +, Viola riviniana +

TRANSEKT

Parametry/
wska niki Opis wska nika Warto  parametru/wska nika

Ocena 
parametru/ 
wska nika

Powierzchnia siedliska na stanowisku
Siedlisko zajmuje na stanowisku 
powierzchni  oko o 5 ha. Brak oznak 
zmniejszania si  powierzchni

FV

Specyficzna struktura i funkcje FV

Ciep olubne d browy
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Monitoring siedlisk przyrodniczych

Udzia  procento-
wy siedliska na 
transekcie

Procent powierzchni 
zaj tej przez siedlisko na 
transekcie (z dok adno -
ci  do 10%)

Siedlisko zajmuje 100% powierzchni 
transektu. FV 

Gatunki 
charakterystyczne

Lista gatunków charak-
terystycznych (polska 
i aci ska nazwa); poda  
udzia  procentowy po-
wierzchni zaj tej przez 
ka dy gatunek na tran-
sekcie (z dok adno ci  
do 10%)

A: d b mieszaniec Quercus petraea x 
robur 50%
B: brak
C: gatunki charakterystyczne dla 
Quercetalia (10%): 
pi ciornik bia y Potentilla alba <1%, 
dzwonecznik wonny Adenophora 
liliifolia <1%, wyka kaszubska 
Vicia cassubica <1%, groszek czernie-
j cy Lathyrus niger 2%, miodownik 
melisowaty Melittis melissophyllum 
5%; gatunki charakterystyczne dla 
Trifolio-Geranietea i Festuco-Brome-
tea (13%):
k osownica pierzasta Brachypodium 
pinnatum 10%, czy cica storzyszek 
Clinopodium vulgare <1%, kokorycz-
ka wonna Polygonatum odoratum 
1%, paj cznica ga zista Anthericum 
ramosum 1%

cznie ciep olubne gatunki charakte-
rystyczne � 23%
Gatunki k trz licowych (8%):
Bukwica zwyczajna Betonica officina-
lis 5%, przytulia pó nocna Galium 
boreale 1%, sierpik barwierski 
Serratula tinctoria 2%.
Runo jest wykszta cone typowo, 
heterogeniczne.

FV

Gatunki 
dominuj ce

Lista gatunków domi-
nuj cych na transekcie 
(polska i aci ska nazwa); 
poda  udzia  procentowy 
powierzchni zaj tej przez 
ka dy gatunek na tran-
sekcie (z dok adno ci  do 
10%); nale y wymieni  
tylko gatunki o pokryciu 
10%

A: d b mieszaniec Quercus petraea x 
robur 50%
B: leszczyna pospolita Coryllus avel-
lana 10%
C: konwalia majowa Convallaria 
majalis 20%, orlica pospolita Pteri-
dium aquilinum 20%, borówka czarna 
Vaccinium myrtillus 10%, k osownica 
pierzasta Brachypodium pinnatum 
10%, trzcinnik le ny Calamagrostis 
arundinacea 10%.
W poszczególnych warstwach domi-
nuj  gatunki typowe dla siedliska

FV

Obce gatunki in-
wazyjne w runie 
i podszycie

Lista inwazyjnych ga-
tunków obcych geogra-
ficznie (polska i aci ska 
nazwa); poda  udzia  
procentowy powierzch-
ni zaj tej przez ka dy 
gatunek na transekcie 
(z dok adno ci  do 10%)

B: Brak
C: niecierpek drobnokwiatowy 
Impatiens parviflora 1%, czeremcha 
ameryka ska Padus serotina <1%

U1

Rodzime gatunki 
ekspansywne 
ro lin zielnych

Lista gatunków (pol-
ska i aci ska nazwa); 
poda  udzia  procento-
wy powierzchni zaj tej 
przez ka dy gatunek na 
transekcie (z dok adno -
ci  do 10%)

Brak FV
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Gatunki 
ciep olubne

Suma pokrycia cie-
p olubnych gatunków 
charakterystycznych oraz 
pozosta ych gatunków 
ciep olubnych.
Lista pozosta ych ga-
tunków ciep olubnych 
(polska i aci ska nazwa) 
oraz poda  dla ka dego 
gatunku przybli ony pro-
cent pokrycia transektu

Ciep olubne gatunki charakterystycz-
ne � 23%

Pozosta e gatunki ciep olubne � 21%:
konwalia majowa Convallaria majalis 
20%, wiechlina w skolistna Poa angu-
stifolia <1%

cznie gatunki ciep olubne � 44% 

FV

Le ce martwe 
drewno (le anina)

Liczba le cych pni 
drzew o rednicy >20cm, 
Procent zasobno ci drze-
wostanu.
Wyst powanie du ych 
ilo ci martwego drewna 
w d browie wietlistej nie 
jest korzystne

5 pni
10% zasobno ci drzewostanu U1

Wiek 
drzewostanu redni wiek drzewostanu 140 lat FV

Zwarcie podszytu

Lista gatunków, oraz 
poda  dla ka dego gatun-
ku przybli ony procent 
pokrycia transektu i ten-
dencje dynamiczne. Ze 
szczególnym zwróceniem 
uwagi na dynamik  pod-
szycia grabu, leszczyny 
oraz czeremchy amery-
ka skiej.

Zwarcie podszytu: 15%
Leszczyna pospolita Corylus avellana 
10% (zwi ksza si ), d b mieszaniec
Quercus petraea x robur 2% (zmniej-
sza si ), ja owiec pospolity Juniperus 
communis <1% (zmniejsza si ), jarz b 
pospolity Sorbus aucuparia <1% (bez 
zmian), kruszyna pospolita Frangula 
alnus <1% (zmniejsza si )

FV

Zwarcie koron 
drzew

Procent (z dok adno ci  
do 10%); 50�60% FV

Gatunki obce 
geograficznie 
i ekologicznie 
w drzewostanie

Lista gatunków (polska 
i aci ska nazwa), oraz 
poda  dla ka dego gatun-
ku przybli ony procent 
pokrycia transektu

Brak gatunków obcych 
w drzewostanie FV

Naturalne 
odnowienie

Procent pokrycia tran-
sektu przez naturalne 
odnowienie (je li ro ne 
gatunki poda  procent 
dla ka dego gatunku)

11%
D b mieszaniec Quercus petraea x 
robur 10%
Grusza pospolita Pyrus communis 
<1%

FV

Obecno  
nasadze  drzew

Lista gatunków (polska 
i aci ska nazwa); poda  
dla ka dego gatunku 
przybli ony procent 
pokrycia transektu

Brak FV

Zniszczenia runa 
i gleby zwi zane 
z pozyskaniem 
drewna

Poda  liczb  drzew ci -
tych lub uszkodzonych 
w zwi zku z pozyska-
niem w ca ym transekcie.
Poda  procent po-
wierzchni runa uszkodzo-
ny przy zrywce

Brak FV

Ciep olubne d browy
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Monitoring siedlisk przyrodniczych

Zniszczenia 
drzewostanów 

Rodzaj oraz procent 
zniszczonego drzewosta-
nu dla ka dego rodzaju 
(z dok adno ci  do 10%)

Brak FV

Perspektywy ochrony

Perspektywy ochrony siedliska s  
bardzo dobre. Siedlisko zajmuje 
do c du  powierzchni  w obszarze, 
ponadto nie przejawia zaburze  struk-
tury i funkcji

FV

Ocena ogólna
Nale y równie  poda  udzia  procentowy po-
wierzchni siedliska o ró nym stanie zachowa-
nia na ca ym stanowisku (w stosunku do ca ko-
witej powierzchni siedliska na stanowisku)

FV 100%

FVU1 �

U2 �

Dzia alno  cz owieka

Kod Nazwa 
dzia alno ci Intensywno Wp yw Opis

141 Zarzucenie 
pasterstwa A �

W badanych wietlistych d browach prowa-
dzono wypas byd a. Zanik wypasu powoduje 
stopniow  ekspansj  gatunków drzew i krze-
wów zacieniaj cych dno lasu oraz eliminacj  
gatunków termofilnych i kowych

501, 
502 Drogi, transport B 0/� Drogi i cie ki le ne mog  by  miejscem 

migracji inwazyjnych gatunków obcych

250 Grzybobranie B 0/� Wiele osób nie respektuje zakazów rezerwa-
towych i zbiera grzyby na terenie rezerwatu

4. Siedliska o podobnej charakterystyce ekologicznej

Ciep olubne d browy to zbiorowiska le ne wyst puj ce w specyficznych warunkach sie-
dliskowych i o specyficznej historii u ytkowania, dlatego jest tak niewiele siedlisk, dla któ-
rych opracowana metodyka mo e znale  zastosowanie. Nale  do nich jedynie niektóre 
zbiorowiska z flor  ciep olubn , np. 9150 � buczyny storczykowe, cho  i tu konieczne s  
modyfikacje, zw aszcza w cz ci wska ników dotycz cych stanu zachowania, heteroge-
niczno ci runa oraz dynamiki drzewostanów i podszytu.

5. Ochrona siedliska przyrodniczego

Na niektórych stanowiskach prowadzone s  ci cia ograniczaj ce zacienienie dna lasu. 
Przynosz  one w wi kszo ci wypadków pozytywne skutki dla stanu populacji gatunków 
charakterystycznych dla siedliska. Dzia ania takie powinny by  jednak prowadzone re-
gularnie. Jednorazowe wyci cie podszytu i pozostawienie p atu d browy bez piel gnacji 
na kilka lat mo e powodowa  szybki wzrost odro li. Ochrona, a tak e propozycje dzia-
a  w planach ochrony rezerwatów i obszarów Natura 2000 powinny skupi  si  na za-
hamowaniu post puj cego procesu gr dowienia d brów oraz stymulowaniu naturalnego 
odnowienia drzewostanów. Ochron  powinny zosta  obj te równie  p aty siedliska nie 
spe niaj ce kryteriów stanowiska monitoringowego. Priorytetem powinno by  utrzymanie 
jak najwi kszych i w miar  mo liwo ci równomiernie rozmieszczonych w krajobrazie po-
pulacji gatunków charakterystycznych dla d brów.
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 Jod owy bór wi tokrzyski

I. INFORMACJA O SIEDLISKU PRZYRODNICZYM

1. Identyfikatory fitosocjologiczne

Klasa: Vaccinio-Piceetea
 Rz d: Piceetalia abietis
  Zwi zek: Piceion abietis
   Zespo y i zbiorowiska:
   Abietetum polonicum � wy ynny jod owy bór mieszany

2. Definicja siedliska przyrodniczego

Wy ynne bory z jod , jako dominuj cym gatunkiem w drzewostanie, niekiedy jod owo-
wierkowe lub jod owo-sosnowe z domieszk  buka, wykszta cone na mezotroficznych, 

kwa nych glebach w Polsce po udniowo-wschodniej (Dzia  Wy yn Po udniowopolskich), 
a zw aszcza w Górach wi tokrzyskich, na Roztoczu oraz fragmentarycznie na Podkar-
paciu. W runie zaznacza si  udzia  niektórych gatunków charakterystycznych dla klas 
Vaccinio-Piceetea, Querco-Fagetea (przechodz cych z gr dów subkontynentalnych Tilio-
Carpinetum lub buczyny karpackiej Dentario glandulosae-Fagetum) oraz wyró niaj cych 
podzwi zek Vaccinio-Abietenion. Du e znaczenie w budowie warstwy runa maj  papro-
cie i mszaki.

Fot. 1. Wn trze boru jod owego w jego typowej postaci (© J. Tracz)
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Wyst puj c w kompleksie z gr dami lipowo-grabowymi najbardziej yzne postacie 
91P0 (reprezentuj ce podzespó  Abietetum polonicum circaeetosum) mog  przechodzi  
w siedlisko zaliczane do 9170 (podzespó  gr du subkontynentalnego Tilio-Carpinetum 
abietetosum). W runie p atów yznego podzespo u boru jod owego brak jest gatunków 
o du ych wymaganiach troficznych, wyst puj cych w gr dach, takich jak: marzanka won-
na Asperula odorata, kopytnik pospolity Asarum europaeum, miodunka ma Pulmonaria 
obscura, przytulia Schultesa Galium schultesii.

Z kolei najubo sze postacie 91P0 (Abietetum polonicum typicum, wariant z sosn ) s  
zbli one pod wzgl dem sk adu gatunkowego runa do p atów podzespo u borów sosno-
wych lub mieszanych z jod  (Leucobryo-Pinetum abietetosum, Querco roboris-Pinetum 
abietetosum). Do gatunków bardziej zwi zanych z borami sosnowymi ni  jod owymi, wy-
st puj cych sporadycznie w runie ostatnich z wymienionych, nale  pszeniec zwyczajny 
Melampyrum pratense i borówka brusznica Vaccinium vitis-idaea. Ponadto w borach so-
snowych niewielki udzia  w budowie warstwy zielnej posiadaj , zazwyczaj wyst puj ce 
w borze jod owym z wysokimi stopniami ilo ciowo ci, szczawik zaj czy Oxalis acetosella 
i konwalijka dwulistna Majanthemum bifolium.

Na Roztoczu i w Górach wi tokrzyskich 91P0 wyst puje w dynamicznym komplek-
sie z kresow  postaci  yznej buczyny karpackiej Dentario glandulosae-Fagetum (9130). 
Przy interpretacji granic siedlisk wymienionych zespo ów nale y kierowa  si  proporcjami 
sk adu gatunkowego drzewostanu (udzia  jod y i buka) oraz zasobno ci  troficzn  siedliska 
(dominacja w runie gatunków borowych i mezotroficznych, b d  typowo eutroficznych).

Typy siedliskowe lasu: wy ynny jod owy bór mieszany, zw aszcza jego podzespó  typo-
wy, odpowiada g ównie typowi le nemu boru mieszanego wy ynnego. P aty zbiorowiska 
zajmuj ce y niejsze gleby i reprezentuj ce podzespó  Abietetum polonicum circaeeto-
sum mog  wyst powa  na siedliskach lasu mieszanego wy ynnego.

3. Warunki ekologiczne

Wy ynny jod owy bór mieszany w obszarze swojego wyst powania wykszta ci  si  w ró -
nych warunkach topograficznych. W zdecydowanej wi kszo ci stanowisk (Roztocze, Góry 
wi tokrzyskie) siedliska boru jod owego znajdowa y si  na terenie falistym, na szczytach 

lub zboczach wzniesie  o zró nicowanej ekspozycji i nachyleniu, b d  te  w obni eniach 
pomi dzy wzniesieniami. Jego fitocenozy wyst puj  równie  na terenach równinnych lub 
lekko pofa dowanych o niewielkich nachyleniach. Niektóre p aty (w strefie kraw dziowej 
Roztocza i Kotliny Sandomierskiej) zajmuj  g boko wci te, prze omowe doliny cieków 
wodnych. Porastaj  najcz ciej zbocza o rednim nachyleniu 30o i ró nej ekspozycji. Zbio-
rowisko boru jod owego wykazuje dosy  du  zmienno  w zale no ci od po o enia w do-
linie i pod o a, z czym zwi zane s  yzno  i uwilgotnienie siedliska. Tak wi c mo emy 
mie  do czynienia z p atami ubo szymi i suchszymi w górnej cz ci zboczy, z typowymi 
w jego rodku i wilgotnymi w cz ci dolnej i w dnie doliny.

Wi kszo  p atów zwi zana jest z glebami bielicowymi w a ciwymi wytworzonymi 
z piasku lu nego lub s abo gliniastego, rzadziej z glebami brunatnymi bielicowanymi lub 
wy ugowanymi oraz p owymi. W Górach wi tokrzyskich bór jod owy zasiedla te  ka-
mieniste i p ytkie gleby na stromych, zacienionych zboczach. W wierzchnich poziomach 

Jod owy bór wi tokrzyski
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genetycznych gleby posiadaj  odczyn kwa ny. W glebach brunatnych ni ej po o one po-
ziomy wykazuj  pH zbli one do oboj tnego lub lekko alkaliczne. Generalnie siedliska 
maj  charakter od umiarkowanie oligotroficznych do mezotroficznych. Charakteryzuj  si  
bardzo ma  zawarto ci  azotu amonowego i azotanowego oraz magnezu. Gleby wytwo-
rzone z piasków s  stosunkowo bogate w zwi zki elaza.

4. Typowe gatunki ro lin

W uj ciu ponadregionalnym zespó  nie ma w asnych gatunków charakterystycznych, re-
gionalnie jednak wyró nia si  od innych zespo ów obecno ci  nielicznych taksonów cha-
rakterystycznych dla zwi zku Vaccinio-Piceion, dominacj  i optymalnym rozwojem jod y 
oraz udzia em kilku górskich gatunków towarzysz cych. W normalnej postaci zespo u brak 
jest gatunków heliofilnych typowych dla borów sosnowych i mieszanych ze zwi zku Di-
crano-Pinion.

W sk adzie florystycznym fitocenoz Abietetum polonicum z najwy sz  frekwencj  wy-
st puj  nast puj ce gatunki: w drzewostanie dominuje jod a pospolita Abies alba z do-
mieszk  wierka pospolitego Picea abies, buka zwyczajnego Fagus sylvatica, sosny po-
spolitej Pinus sylvestris. Sporadycznie wyst puj  grab zwyczajny Carpinus betulus, osika 
Populus tremula, brzoza brodawkowata Betula pendula i jawor Acer pseudoplatanus oraz 
jarz bina Sorbus aucuparia.

Warstw  krzewów tworzy podszyt gatunków buduj cych drzewostan oraz jarz bina 
Sorbus aucuparia, kruszyna pospolita Frangula alnus, dziki bez koralowy Sambucus race-
mosa, dziki bez czarny Sambucus nigra, leszczyna Corylus avellana.

Najcz ciej spotykane ro liny zielne to: szczawik zaj czy Oxalis acetosella, borów-
ka czernica Vaccinium myrtillus, konwalijka dwulistna Maianthemum bifolium, turzyca 
palczasta Carex digitata, przytulia wiosenna Cruciata glabra, siódmaczek le ny Trientalis 
europaea, wid ak ja owcowaty Lycopodium annotinum, sa atnik le ny Mycelis muralis, fio-
ek le ny Viola reichenbachiana, gajowiec ó ty Galeobdolon luteum, kosmatka ow osio-
na Luzula pilosa, jastrz biec le ny Hieracium murorum, czartawa drobna Circaea alpina, 
bodziszek cuchn cy Geranium robertianum, wierzbownica górska Epilobium montanum, 
nerecznica szerokolistna Dryopteris dilatata, nerecznica krótkoostna Dryopteris carthusia-

Fot. 2. Wy ynny jod owy bór mieszany w dawnym rezer-
wacie Bukowa Góra � Roztocza ski PN (© J. Tracz)

Fot. 3. Typowy p at Abietetum polonicum na Roztoczu 
rodkowym (© J. Tracz)
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na, nerecznica samcza Dryopteris filix-mas, zachy ka trójk tna Gymnocarpium dryopteris, 
zachy ka oszczepowata Phegopteris connectilis, wietlica samicza Athyrium filix-femina, 
je yna gruczo owata Rubus hirtus, je yna Bellardiego Rubus pedemontanus.

Spo ród mszaków najwy sz  frekwencj  odznaczaj  si  p onnik strojny Polytrichastrum 
formosum, rokietnik pospolity Pleurozium schreberi, tujowiec tamaryszkowaty Thuidium 
tamariscinum, urawiec falisty Atrichum undulatum, p o ymerzyk pokrewny Plagiomnium 
affine, gajnik l ni cy Hylocomium splendens.

5. Rozmieszczenie w Polsce

Siedliska jod owego boru wi tokrzyskiego ograniczone s  w swoim zasi gu g ównie do 
Wy yn Po udniowopolskich i wyst puj  przede wszystkim w Górach wi tokrzyskich, na 
Roztoczu, w pó nocnej cz ci Kotliny Sandomierskiej. Kresowe postaci zespo u Abiete-
tum polonicum podawane by y z Jury Krakowsko-Cz stochowskiej, Wysoczyzn ódzko-
Wielu skich, Wy yn rodkowoma opolskich, Podkrainy Radomskiej, Lasów Kozienickich, 
pogórza Karpat.

Ryc. 1. Rozmieszczenie siedlisk 91P0 z wyró nieniem stanowisk monitorowanych w latach 2006�2008

Jod owy bór wi tokrzyski
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II. METODYKA

1. Metodyka bada  monitoringowych

Wybór powierzchni monitoringowych i ich sugerowana wielko
Monitoring obszarów Natura 2000 polega na przeprowadzeniu bada  na minimum 3 sta-
nowiskach w wybranych obszarach. Jedno ze stanowisk lokalizuje si  w najlepiej zacho-
wanym p acie siedliska i jest ono traktowane jako powierzchnia referencyjna, natomiast 
pozosta e dwa � w miejscach, gdzie stan siedliska uleg  pogorszeniu na skutek dzia ania 
czynników o charakterze antropogenicznym, b d  te  naturalnym (np. sukcesja).

Stanowiska monitoringowe powinny by  tak e lokalizowane poza obszarami Natura 
2000, a ich rozmieszczenie i zag szczenie powinno by  dostosowane do zasobów siedli-
ska w danym miejscu.

Sposób wykonania bada
Badania terenowe polegaj  na wyznaczeniu transektu pasowego o d ugo ci 200 m i sze-
roko ci 10 m. Transekt zazwyczaj b dzie lini  prost , jednak w specyficznych warunkach 
mo e mie  kszta t dostosowany do specyfiki przestrzennej warunków siedliskowych. Loka-
lizacj  transektu zaznacza si  na mapie (najlepiej w skali 1:10 000). Na pocz tku, w rodku 
i na ko cu transektu wykonuje si  zdj cia fitosocjologiczne na powierzchni 10x10 m. Dla 
ka dego zdj cia nale y poda : wspó rz dne geograficzne rodka, wysoko  n.p.m., nachy-
lenie, ekspozycj , zwarcie oraz redni  wysoko  warstw drzew, krzewów, ro lin zielnych 
oraz mszystej, a tak e zakwalifikowa  p at do odpowiedniej jednostki fitosocjologicznej. 

W ocenie ilo ciowo ci gatunków stosuje si  skal  Braun-Blanqueta (r, +, 1, 2, 3, 4, 5). 
Obserwacje przeprowadzone w obr bie transektu dotycz  poszczególnych wska ników 
struktury i funkcji zbiorowiska. Nale  do nich: procent powierzchni zaj ty przez siedlisko 
na transekcie (z dok adno ci  do 10%), kombinacja florystyczna, obce gatunki inwazyjne, 
gatunki ekspansywne ro lin zielnych, wyst powanie je yn, malin, dzikiego bzu czarnego 
i koralowego, obecno  martwego drewna. 

Ka dy ze wska ników musi zosta  oceniony z zastosowaniem skali: FV (w a ciwy)/U1 
(niezadowalaj cy)/U2 (z y). 

Na ka dej z trzech powierzchni w transekcie nale y wykona  tak e zdj cie fotogra-
ficzne. Ponadto dla ca ego stanowiska dokonuje si  krótkiego opisu siedliska, szacuje po-
wierzchni  czn  p atu lub p atów siedliska.

Termin i cz stotliwo  bada
Optymalnym terminem wykonywania bada  siedliska jod owego boru wi tokrzyskiego jest 
pe nia sezonu wegetacyjnego (prze om lipca i sierpnia). W y niejszych p atach Abietetum 
polonicum sporadycznie w runie mo e pojawia  si  zawilec gajowy Anemone nemorosa. 
W takich przypadkach konieczna jest dodatkowa lustracja przeprowadzona wiosn .

Sprz t do bada
Monitoring siedliska 91P0 nie wymaga adnego specjalistycznego sprz tu. Niezb dne s  
jedynie odbiornik GPS oraz cyfrowy aparat fotograficzny.
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2. Ocena parametrów stanu siedliska przyrodniczego 

oraz wska ników specyficznej struktury i funkcji

Tab. 1. Opis wska ników specyficznej struktury i funkcji siedliska przyrodniczego oraz parametru �perspektywy 
ochrony� siedliska przyrodniczego 91P0 � jod owy bór wi tokrzyski

Parametr/
Wska nik Opis

Specyficzna struktura i funkcje

Charakterystyczna 
kombinacja 
florystyczna 

Lista gatunków charakterystycznych i dominuj cych w poszczególnych 
warstwach (a, b, c, d), tworz cych typow  dla danego regionu kombinacj  
florystyczn  siedliska przyrodniczego. W przypadku monitoringu na stanowi-
sku nale y dla ka dego gatunku poda  przybli ony odsetek pokrycia transektu 
(z dok adno ci  do 10%). Waloryzacja tego wska nika dla obszaru dokony-
wana jest nast puj co: FV � typowa, w a ciwa dla siedliska przyrodniczego 
(z uwzgl dnieniem specyfiki regionalnej), U1 � zubo ona w stosunku do 
typowej dla siedliska w regionie, U2 � kad ubowa.

Obce 
gatunki 
inwazyjne 

Lista gatunków obcych geograficznie dla siedliska; nale y poda  dla ka dego 
gatunku przybli ony procent pokrycia transektu (z dok adno ci  do 10%). 
W borze jod owym s  to najcz ciej czeremcha ameryka ska Padus serotina 
i d b czerwony Quercus rubra w warstwie drzew lub krzewów i niecierpek 
drobnokwiatowy Impatiens parviflora w runie.

Rodzime 
gatunki 
ekspansywne 
ro lin zielnych

Lista gatunków; poda  dla ka dego gatunku przybli ony procent pokrycia 
transektu (z dok adno ci  do 10%). Niekiedy p aty wy ynnego boru jod owe-
go odznaczaj  si  obecno ci  taksonów ekspansywnych. Zazwyczaj nale  
do nich je yna gruczo owata Rubus hirtus i malina R. idaeus, których zwarte 
any w prze wietlonych drzewostanach znacznie zuba aj  ró norodno  

gatunkow  runa i ograniczaj  odnawianie si  jod y. 

Obecno  
martwego drewna 

Liczba le cych pni drzew o rednicy >20cm w obr bie transektu. W ocenie 
bierze si  pod uwag , jaki procent zasobno ci drzewostanu stanowi martwe 
drewno: FV � odpowiadaj  jako ciowo strukturze drzewostanu (s  obecne 
ca e martwe drzewa, a nie tylko ga zie), a ilo ciowo przekraczaj  10% zasob-
no ci drzewostanu, U1 � zasoby martwego drewna odpowiadaj  jako ciowo 
strukturze drzewostanu (s  obecne ca e martwe drzewa, a nie tylko ga zie), 
a ilo ciowo s  pomi dzy 3% a 10% zasobno ci drzewostanu, U2 � ilo  mar-
twego drewna mniejsza ni  3% zasobno ci drzewostanu.

Wiek 
drzewostanu 

Podajemy redni wiek drzewostanu oraz wiek i procentowy udzia  starodrze-
wu (egzemplarze ponad 100-letnie). Skala ocen jest nast puj ca: FV � zró ni-
cowana struktura wiekowa lecz starodrzew nie koniecznie musi by  obecny, 
U1 � jednowiekowy drzewostan, bez naturalnych odnowie , U2 � skrajnie 
uproszczona fitocenoza.

Gatunki obce 
w drzewostanie 

Lista gatunków (polska i aci ska nazwa); nale y poda  dla ka dego gatunku 
przybli ony procent pokrycia transektu (z dok adno ci  do 10%). Obecna 
gospodarka le na zak ada zgodno  sk adu gatunkowego z potencjalnym 
siedliskiem. Zasada ta jest zazwyczaj przestrzegana przez le ników w borach 
jod owych. Sporadycznie w ród gatunków obcych w drzewostanie spotyka 
si  d b czerwony Quercus rubra oraz bardzo rzadko czeremch  ameryka sk  
Padus serotina, która cz ciej wyst puje w warstwie krzewów.

Naturalne 
odnowienia jod y 

Procent powierzchni zaj tej przez odnowienie jod y; FV � wyst powanie 
równomiernie na ca ym stanowisku odnowie , U1 � wyst puj  nieliczne 
odnowienia, U2 � ca kowity brak odnowie . Jod a, po kryzysie z lat osiem-
dziesi tych wykazuje du  dynamik  odnowie . S  one nieco s absze w jed-
nogatunkowych drzewostanach jod owych, natomiast w s siaduj cych cz sto 
z borami jod owymi p atami borów sosnowych, m ode pokolenie jod y tworzy 
zwarty podszyt i podrost. W runie Abietetum polonicum wyst puje zazwyczaj 
du a ilo  siewek jod y. Naturalne odnowienia Abies alba charakteryzuj  si  
zró nicowan  struktur  wiekow  i cz  okazów przechodzi do starszych klas 
wieku.

Jod owy bór wi tokrzyski



276 BIBLIOTEKA MONITORINGU RODOWISKA

Monitoring siedlisk przyrodniczych

Naturalne 
odnowienia buka 

Procent powierzchni zaj tej przez odnowienie; FV � wyst powanie odnowie  
równomiernie na ca ym stanowisku, U1 � wyst puj  nieliczne odnowienia, 
U2 � ca kowity brak odnowie . W niektórych fragmentach borów jod owych 
po o onych na Roztoczu i w Lasach Suchedniowskich du  ekspansywno ci  
cechuje si  Fagus sylvatica, stanowi cy miejscami konkurencj  dla m odego 
pokolenia jod y. Prawdopodobnie jest to spowodowane regeneracj  lasów 
bukowo-jod owych, które na skutek selektywnego pozyskiwania w przesz o-
ci buka, zosta y przekszta cone w monokultury z dominuj c  jod . Ocena 

powinna uwzgl dnia , czy buk nie ogranicza naturalnych odnowie  jod y na 
siedliskach 91P0.

Obecno  
nasadze  drzew 

Lista gatunków (polska i aci ska nazwa), nale y poda  dla ka dego gatunku 
przybli ony procent pokrycia transektu (z dok adno ci  do 10%); FV � brak 
nasadze  lub zgodne z typowym sk adem gatunkowym dla boru jod owego, 
U1 � spotykane nieliczne nasadzenia, najcz ciej na obrze ach stanowiska, 
cz ciowo niezgodne ze sk adem gatunkowym 91P0, U2 � liczne równo-
mierne nasadzenia na ca ym stanowisku, niezgodne ze sk adem gatunkowym 
91P0. Generalnie, sposób prowadzonej obecnie w Lasach Pa stwowych 
gospodarki le nej zak ada protegowanie jod y oraz nasadzenia zgodne ze 
sk adem gatunkowym w a ciwym dla fitocenoz Abietetum polonicum.

Zniszczenia 
runa i gleby 
zwi zane 
z pozyskaniem 
drewna

lady po zrywce, uszkodzenia pozosta ych drzew, za miecenie zwi zane 
z pracami le nymi.
Nale y uwzgl dni  tu nie sam fakt prowadzenia pozyskania drewna i obec-
no  np. pniaków, ale naruszenia runa i powierzchni gleby, a tak e podszytu 
i podrostów, zasobów martwego drewna itp. 

Zniszczenia 
drzewostanów, 
np. na skutek 
wiatro omów lub 
gradacji owadów 

Rodzaj oraz procent zniszczonego drzewostanu dla ka dego rodzaju (w dzie-
si tkach procentów). Uszkodzenia drzewostanu przez owady mog  by  
wywo ywane najcz ciej przez zwójki jod owe. Pewne szkody mog  wywo a  
równie  oki  niegowa i silne wiatry.

Perspektywy 
ochrony

Ocenie powinny podlega  realne mo liwo ci zachowania w a ciwego stanu 
siedliska oraz poprawy stanu niew a ciwego. W opisie nale y umie ci  infor-
macj  na temat potencjalnych zabiegów ochronnych dla zachowania b d  
poprawy stanu siedliska. Perspektywy ochrony wy ynnego boru jod owego s  
generalnie pomy lne. W lasach tego typu prowadzona jest racjonalna gospo-
darka, ukierunkowana na protegowanie jod y i umiarkowane jej pozyskiwanie.

Tab. 2. Waloryzacja parametrów stanu oraz wska ników specyficznej struktury i funkcji siedliska przyrodniczego 
91P0 � jod owy bór wi tokrzyski

Parametr/
Wska niki

W a ciwy
FV

Niezadowalaj cy
U1

Z y
U2

Powierzchnia 
siedliska 
na stanowisku

Nie podlega zmianom 
lub zwi ksza si Inne kombinacje

Wyra ny spadek po-
wierzchni siedliska w po-
równaniu z wcze niejszymi 
badaniami lub podawany-
mi w literaturze

Specyficzna struktura i funkcje

Charakterystyczna 
kombinacja 
florystyczna 

Typowa, w a ciwa dla 
siedliska 91P0

Zubo ona w stosunku 
do typowej Kad ubowa

Obce gatunki 
inwazyjne 

Brak lub sporadycznie, 
o cznym pokryciu nie 
przekraczaj cym 1%

Sporadycznie, czne 
pokrycie 1�5% czne pokrycie >5%

Rodzime gatunki 
ekspansywne 
ro lin zielnych

Brak lub wyst puj  spo-
za listy gatunków sk a-
daj cych si  na typow  
kombinacj  florystyczn  
� z pokryciem <25%

Spoza listy gatunków 
sk adaj cych si  na 
typow  kombinacj  flo-
rystyczn  � wyst puj ce 
z pokryciem 25�50%

Spoza listy gatunków sk a-
daj cych si  na typow  
kombinacj  florystyczn  
� wyst puj ce z pokry-
ciem >50%
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Obecno  
martwego 
drewna 

Odpowiada jako ciowo 
strukturze drzewostanu 
a ilo ciowo przekracza 
10% zasobno ci drze-
wostanu

Odpowiada jako ciowo 
strukturze drzewostanu 
a ilo ciowo s  pomi -
dzy 3% a 10% zasobno-
ci drzewostanu

Zasoby martwego drewna 
mniejsze ni  3% zasobno-
ci drzewostanu

Wiek drzewostanu  
>20% udzia  obj to ci 
drzew starszych ni  
100 lat

<20% udzia  drzew 
starszych ni  100 lat, 
ale >50% udzia  drzew 
starszych ni  50 lat

<20% udzia  drzew star-
szych ni  100 lat, <50% 
udzia  drzew starszych ni  
50 lat

Gatunki obce 
w drzewostanie Brak

Spoza listy gatunków 
sk adaj cych si  na 
typow  kombinacj  flo-
rystyczn  � wyst puj ce 
z pokryciem 5�10%

Spoza listy gatunków sk a-
daj cych si  na typow  
kombinacj  florystyczn  
� wyst puj ce z pokry-
ciem >10%

Naturalne 
odnowienia jod y 

Wyst puj , osi gaj c 
zwarcie >5%

Wyst puj , osi gaj c 
zwarcie <5% Brak lub sporadyczne

Naturalne 
odnowienia buka 

Wyst puj , osi gaj c 
zwarcie <25%

Wyst puj , osi gaj c 
zwarcie 25�50%

Wyst puj , osi gaj c 
zwarcie >50%, lub te  jest 
ich brak

Obecno  
nasadze  drzew 

Brak nasadze  lub 
zgodne z typowym 
sk adem gatunkowym 
dla boru jod owego

Spotykane nieliczne na-
sadzenia gatunków nie-
zgodnych z typowym 
sk adem florystycznym 
dla boru jod owego

Spotykane liczne nasadze-
nia gatunków niezgod-
nych z typowym sk adem 
florystycznym dla boru 
jod owego

Zniszczenia 
runa i gleby 
zwi zane z pozy-
skaniem drewna

Brak 
Nieliczne lady, naru-
szony <1% powierzchni 
terenu, liczby drzew

Znacz ce, obejmuj ce 
>1% powierzchni terenu, 
liczby drzew itp.

Zniszczenia 
drzewostanów 
np. na skutek 
wiatro omów lub 
gradacji owadów 

Brak lub sporadyczne 
(<3% zasobno ci drze-
wostanu)

Niewielkie 3�5% zasob-
no ci drzewostanu

Wyra ne >5% zasobno ci 
drzewostanu

Ogólnie 
struktura 
i funkcje

Wszystkie wska niki 
kardynalne oceniono na 
FV, pozosta e wska niki 
przynajmniej U1

Wszystkie wska niki 
kardynalne oceniono 
przynajmniej na U1

Jeden lub wi cej wska -
ników kardynalnych 
oceniono na U2

Perspektywy 
ochrony

Perspektywy zachowa-
nia siedliska dobre lub 
doskona e, nie przewi-
duje si  znacznego od-
dzia ywania czynników 
zagra aj cych

Inne kombinacje

Perspektywy zachowania 
siedliska z e, obserwowa-
ny silny wp yw czynników 
zagra aj cych, nie mo na 
zagwarantowa  przetrwa-
nia siedliska w d u szej 
perspektywie czasowej

Ocena ogólna Wszystkie parametry 
oceniono na FV 

Jeden lub wi cej para-
metrów oceniono na 
U1, brak ocen U2

Jeden lub wi cej parame-
trów oceniono na U2

Wska niki kardynalne
Charakterystyczna kombinacja florystyczna
Rodzime gatunki ekspansywne ro lin zielnych
Martwe drewno
Naturalne odnowienia jod y

Jod owy bór wi tokrzyski
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3. Przyk ad wype nionej karty obserwacji siedliska przyrodniczego na stanowisku

Karta obserwacji siedliska przyrodniczego na stanowisku

Stanowisko � informacje podstawowe

Kod i nazwa 
siedliska przyrodniczego 91P0 Wy ynny jod owy bór mieszany

Nazwa stanowiska Stanowisko nr 1 �Stary Lipowiec�

Typ stanowiska Badawcze

Zbiorowiska ro linne Abietetum polonicum

Opis siedliska na stanowisku

P at siedliska Abietetum polonicum zlokalizowany jest ok. 1300 
m na po udniowy zachód od miejscowo ci Stary Lipowiec. Jest 
to niewielkie wyniesienie terenu otoczone od po udnia kami 
trz licowymi, od pó nocy fragmentami boru i boru mieszanego 
z jod  oraz dalej kami wie ymi i murawami napiaskowymi. 
P at siedliska nie jest jednolity, miejscami w obni eniach wyst -
puj  fragmenty gr dów niskich i gów.

Powierzchnia czna p atu/
p atów siedliska, w którym 
zlokalizowany jest transekt

Ok. 4 ha

Obszary chronione, na których 
znajduje si  stanowisko Brak

Zarz dzaj cy terenem Lasy prywatne

Wspó rz dne geograficzne N 50o27� ��; E 22o49� ��

Wymiary transektu
10x200 m, ale nie w linii prostej, tylko w rogach kwadratu o boku 
100 m. Taki kszta t transektu zosta  podyktowany 
kszta tem p atu siedliska.

Wysoko  n.p.m. 198�200 m

Nazwa obszaru Dolina Dolnej Tanwi

Raport roczny � informacje podstawowe

Rok 2008

Typ monitoringu Zintegrowany

Koordynator Maciej Szczygielski

Dodatkowi koordynatorzy

Zagro enia

� mo liwa nadmierna eksploatacja lasów ze wzgl du na ich form  
w asno ci
� fragmentami na stanowisku wyst puj  mocno przerzedzone lasy 
jod owe z jod  w wieku 40�50 lat bez starodrzewi

Inne warto ci przyrodnicze

Monitoring jest wymagany Tak

Uzasadnienie Monitoring co 3�5 lat na stanowisku zale nie od dalszej gospodar-
ki le nej mog  zachodzi  procesy recesji b d  progresji siedliska

Wykonywane zabiegi
ochronne i ocena 
ich skuteczno ci
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Propozycje wprowadzenia 
dzia a  ochronnych

Usankcjonowanie pozostawiania ok. 10�15% martwych drzew,
nie dopuszczanie do nadmiernego przerzedzania górnego pi tra 
(stopniowe ods anianie jod y)

Data kontroli 16.08.2008

Uwagi

Stan ochrony siedliska przyrodniczego na stanowisku

Zdj cie fitosocjologiczne I

Wspó rz dne geograficzne rodka, 
wys. n.p.m.
Powierzchnia zdj cia, nachylenie, 
ekspozycja
Zwarcie warstw a, b, c, d
Wysoko  warstw a, b, c, d
Jednostka fitosocjologiczna

Wspó rz dne: N 50o27� ��; E 22o49� ��; 199 m n.p.m.
Powierzchnia zdj cia 100 m2, nachylenie � brak
Zwarcie warstw i rednia wysoko : A1 � 30% � 27 m, A2 
� 20% � 19 m, A3 � 80% � 12 m, B � 20% � 3 m, C � 30% 
� 20 cm, D � 30% � 5 cm
Jednostka fitosocjologiczna: Abietetum polonicum
Gatunki: warstwa a1: Pinus sylvestris 3, warstwa a2: Abies 
alba 2, warstwa a3: Abies alba 5; warstwa b: Abies alba 2, 
Frangula alnus +, Picea abies +, warstwa c: Abies alba 1, 
Frangula alnus 1, Majanthemum bifolium 1, Melampyrum 
pretense +, Picea abies +, Pinus sylvestris +, Quercus robur 
+, Sorbus aucuparia +, Vaccinium myrtillus 2; warstwa d: 
Brachythecium sp. +, Cladonia sp. +, Dicranum undulatum 
+, Leucobryum glaucum 2, Plagiomnium affine +, Pleuro-
zium schreberi 1, Polytrichastrum formosum 1

Zdj cie fitosocjologiczne II 

Wspó rz dne geograficzne rodka, 
wys. n.p.m.
Powierzchnia zdj cia, nachylenie, 
ekspozycja
Zwarcie warstw a, b, c, d
Wysoko  warstw a, b, c, d
Jednostka fitosocjologiczna

Wspó rz dne: N 50o27� ��; E 22o49� ��; 200 m n.p.m.
Powierzchnia zdj cia 100 m2, nachylenie � brak
Zwarcie warstw i rednia wysoko : A1 � 40% � 26 m, A2 
� 60% � 18 m, B � 30% � 5 m, C � 60% � 20 cm, D � 70% 
� 5 cm
Jednostka fitosocjologiczna: Abietetum polonicum
Gatunki: warstwa a1: Pinus sylvestris 3; warstwa a2: Abies 
alba 4, Betula pendula 1, Picea abies 1; warstwa b: Abies 
alba 3, Frangula alnus +, Picea abies 2; warstwa c: Betula 
pendula +, Majanthemum bifolium +, Melampyrum pretense 
1, Molinia coerulea +, Picea abies +, Pinus sylvestris +, Pte-
ridium aquilinum 2, Quercus robur +, Rubus sp. +, Sorbus 
aucuparia +, Trientalis europaea +, Vaccinium myrtillus 3, 
Vaccinium vitis-idaea +; warstwa d: Hylocomium splendens 
1, Leucobryum glaucum 1, Pleurozium schreberi 3, Spha-
gnum sp. +

Zdj cie fitosocjologiczne III

Wspó rz dne geograficzne rodka, 
wys. n.p.m.
Powierzchnia zdj cia, nachylenie, 
ekspozycja,
Zwarcie warstw a, b, c, d
Wysoko  warstw a, b, c, d
Jednostka fitosocjologiczna

Wspó rz dne: N 50o27� ��; E 22o49� ��; 198 m n.p.m.
Powierzchnia zdj cia 100 m2, nachylenie � brak
Zwarcie warstw i rednia wysoko : A1 � 50% � 28 m, A3 
� 80% � 12 m, B � 15% � 3 m, C � 70% � 20 cm, D � 70% 
� 5 cm
Jednostka fitosocjologiczna: Abietetum polonicum
Gatunki: warstwa a1: Pinus sylvestris 4; warstwa a3: Abies 
alba 5; warstwa b: Abies alba 1, Frangula alnus +, Quer-
cus robur +, warstwa c: Abies alba +, Betula pendula +, 
Dryopteris carthusiana +, Frangula alnus +, Melampyrum 
pratense +, Pinus sylvestris +, Pteridium aquilinum 1, Sorbus 
aucuparia +, Trientalis europaea +, Vaccinium myrtillus 4, 
Vaccinium vitis-idaea +; warstwa d: Brachythecium sp. +, 
Leucobryum glaucum 2, Pleurozium schreberi 3, Polytricha-
strum formosum 1, Sphagnum sp. +

Jod owy bór wi tokrzyski
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TRANSEKT

Parametry/
wska niki Opis wska nika Warto  parametru/wska nika

Ocena 
parametru/ 
wska nika

Powierzchnia siedliska Ok. 4 ha FV

Specyficzna struktura i funkcje U2

Charakterystycz-
na kombinacja 
florystyczna

Lista gatunków charak-
terystycznych (polska 
i aci ska nazwa); poda  
udzia  procentowy 
powierzchni zaj tej 
przez ka dy gatunek na 
transekcie (z dok adno-
ci  do 10%)

Warstwa A: jod a pospolita Abies alba 
40%, sosna zwyczajna Pinus sylvestris 
60%
Warstwa B: jod a pospolita Abies alba 
30%, wierk pospolity Picea abies 20%, 
jarz b pospolity Sorbus aucuparia 10%
Warstwa C: borówka czarna Vaccinium 
myrtillus 60%, konwalijka dwulistna 
Majanthemum bifolium 10%, siód-
maczek le ny Trientalis europaea 1%, 
nerecznica krótkoostna Dryopteris 
carthusiana 1%
Warstwa D: Polytrichastrum formosum 
10%, rokietnik pospolity Pleurozium 
schreberi 30%, p o ymerzyk pokrewny 
Plagiomnium affine <10%
Brak gatunków mezotroficznych

FV

Gatunki 
dominuj ce

Lista gatunków domi-
nuj cych na transek-
cie (polska i aci ska 
nazwa); poda  udzia  
procentowy powierzch-
ni zaj tej przez ka dy 
gatunek na transekcie 
(z dok adno ci  do 
10%); nale y wymieni  
tylko gatunki o pokryciu 
10%

Warstwa A: jod a pospolita Abies alba 
40%, sosna zwyczajna Pinus sylvestris 
60%
Warstwa B: jod a pospolita Abies alba 
30%, wierk pospolity Picea abies 20%
Warstwa C: borówka czarna Vaccinium 
myrtillus 60%, orlica pospolita Pteri-
dium aquilinum 20%
Warstwa D: rokietnik pospolity Pleu-
rozium schreberi 30%, bielistka siwa 
Leucobryum glaucum 10%

FV

Obce gatunki 
inwazyjne

Lista inwazyjnych gatun-
ków obcych geograficz-
nie (polska i aci ska 
nazwa); poda  udzia  
procentowy powierzch-
ni zaj tej przez ka dy 
gatunek na transekcie 
(z dok adno ci  do 10%)

Naw o  pó na Solidago serotina 
� sporadycznie U1

Rodzime gatun-
ki ekspansywne 
ro lin zielnych

Lista gatunków (polska 
i aci ska nazwa); poda  
udzia  procentowy 
powierzchni zaj tej 
przez ka dy gatunek na 
transekcie (z dok adno-
ci  do 10%)

Nie stwierdzono FV

Wyst powanie 
je yn, malin, 
dzikiego bzu 
czarnego i bzu 
koralowego

Lista gatunków (polska 
i aci ska nazwa); poda  
udzia  procentowy 
powierzchni zaj tej 
przez ka dy gatunek na 
transekcie (z dok adno-
ci  do 10%)

Je yna Rubus sp. 5%
G ównie w jednym miejscu 
przecinaj cym transekt pasie 
ro linno ci por bowej

FV
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Martwe drewno

Liczba le cych pni 
drzew o rednicy >20 
cm,% zasobno ci drze-
wostanu

Poni ej 3% zasobno ci, 
g ównie ga zie i pniaki U2

Wiek 
drzewostanu 

redni wiek drzewosta-
nu; wiek i udzia  
procentowy starodrzewu

Drzewostan zró nicowany. W pierw-
szym pi trze dominuje sosna, jod a ze 
wierkiem tworz  ni sze warstwy oraz 

podrost i podszyt. Jod a charakteryzuje 
si  zró nicowaniem wiekowym, sosna 
jest raczej jednowiekowa.
Wiek sosen ok. 80 lat, a jode : 20�60 lat

U1

Gatunki obce 
w drzewostanie

Lista gatunków (polska 
i aci ska nazwa); poda  
udzia  procentowy 
powierzchni zaj tej 
przez ka dy gatunek na 
transekcie (z dok adno-
ci  do 10%)

Nie stwierdzono FV

Naturalne 
odnowienie

Procent powierzchni 
zaj tej przez odnowienie 
jod y

Odnowienie naturalne jod y o zró -
nicowanym wieku wyst puje obficie 
w podszycie i podro cie. Nieco mniej 
jest nalotu jod owego, co zapewne ma 
zwi zek z ocienieniem i obfitym rozwo-
jem borówki czarnej.

FV

Naturalne 
odnowienie 
buka

Procent pow. zaj tej 
przez odnowienie. Brak U2

Obecno  
nasadze  drzew

Lista gatunków (polska 
i aci ska nazwa); poda  
udzia  procentowy 
powierzchni zaj tej 
przez ka dy gatunek na 
transekcie (z dok adno-
ci  do 10%)

Sosna w górnym pi trze by  mo e 
pochodzi z odnowienia sztucznego. 
Innych, wie ych nasadze  nie stwier-
dzono.

FV

Przekszta ce-
nia zwi zane 
z u ytkowaniem

Opisa  obserwowane 
przekszta cenia

Pozyskanie wyst puje w niewielkim 
stopniu i g ównie dotyczy pi tra sosen. 
W ci gu ostatniego 5-lecia usuni to 
oko o 5% drzew.

U1

Zniszczenia 
drzewostanów 
� wiatro omy, 
gradacje owa-
dów

Rodzaj oraz procent 
zniszczonego drzewosta-
nu dla ka dego rodzaju

Nie stwierdzono FV

Perspektywy ochrony Nie okre lono XX

Ocena ogólna
Nale y równie  poda  udzia  procentowy 
powierzchni siedliska o ró nym stanie 
zachowania na ca ym stanowisku (w sto-
sunku do ca kowitej powierzchni siedliska 
na stanowisku)

FV 10%

U2U1 60%

U2 30%

Jod owy bór wi tokrzyski
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Dzia alno  cz owieka

Kod Nazwa 
dzia alno ci Intensywno Wp yw Opis

160 Gospodarka
le na B +/�

Na plus � usuwanie górnego pi tra sosny, 
promowanie jod y.
Na minus � przerzedzenie górnego pi tra 
skutkuje ods oni ciem dna lasu i w efekcie do-
minacj  gatunków borowych, g ównie borówki 
czarnej. Wp ywa to równie  na kondycj  jod y, 
która raptownie ods oni ta cierpi od nadmiaru 
nas onecznienia. 

164 Wycinka 
lasu C �

Nadmierne przerzedzenie i prowadzenie 
�przebierowej� wycinki. Usuwane s  najlepsze 
stare i dobre jako ciowo drzewa, a pozosta-
wiane dolne pi tro. 

166
Usuwanie 
martwych 
drzew

B � Usuwanie z lasu martwego drewna. 
W efekcie siedlisko pozostaje zubo one.

4. Siedliska o podobnej charakterystyce ekologicznej

Brak. Metodyka po korektach niektórych wska ników oraz wprowadzeniu dodatkowych 
w zasadzie mo e by  stosowana do wszystkich siedlisk le nych.

5. Ochrona siedliska przyrodniczego

Perspektywy ochrony wy ynnego boru jod owego s  generalnie pomy lne. W lasach 
tego typu prowadzona jest racjonalna gospodarka, ukierunkowana na protegowanie jo-
d y i umiarkowane jej pozyskiwanie. Jednak w niektórych obszarach ocena ta nie jest tak 
korzystna. Zagro eniem mo e by  wycinanie starodrzewu jod owego, prowadz ce do 
przebudowy struktury wiekowej i gatunkowej drzewostanu. Odnowienia buka, wyst pu-
j ce z du  intensywno ci  w obr bie tego obszaru oraz na Roztoczu rodkowym, mog  
w przysz o ci niekorzystnie wp ywa  na funkcjonowanie biocenoz borów jod owych. 
Istotnym czynnikiem dla prawid owego funkcjonowania fitocenoz borów jod owych jest 
zachowanie odpowiedniego zwarcia drzewostanu oraz jego zró nicowanej struktury prze-
strzennej i wiekowej. Zalecenia ochronne dla gospodarki le nej powinny uwzgl dnia  
równie  ten aspekt.

Na siedliskach wy ynnego jod owego boru mieszanego w przesz o ci cz sto wpro-
wadzano monokultury sosnowe. Obecnie pod okapem sosny obserwuje si  w niektórych 
p atach intensywn  regeneracj  jod y, która zaczyna tworzy  ni sz  podwarstw  drzewo-
stanu. W takich fitocenozach sosna powinna by  eliminowana stopniowo, tak aby m ode 
pokolenie jod y nie zosta o nagle wystawiona na dzia anie ekstremalnych czynników kli-
matycznych, zw aszcza niskich temperatur.

W p atach siedliska najlepiej zachowanych, z typowym runem, zró nicowanym wieko-
wo drzewostanem i du  dynamik  naturalnych odnowie  jod y, wystarczaj ca jest ochro-
na bierna, z pozostawianiem du ej ilo ci martwego drewna na gruncie.

Warto te  doda , e jednym z najwa niejszych elementów ochrony siedliska 91P0 
(oprócz wskazanych) jest zapewnienie wyst powania w odpowiednich warunkach siedli-
skowych zwartych drzewostanów jod owych.
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Przeprowadzone w ostatnich latach badania wskazuj , e cz  fitocenoz zespo u Abie-
tetum polonicum, opisywanych z Gór wi tokrzyskich i Roztocza w publikacjach z pierw-
szej po owy XX wieku, mia a charakter cz ciowo antropogeniczny. Dotyczy to zw aszcza 
siedlisk zasobniejszych, potencjalnie typowych dla yznej buczyny karpackiej Dentario 
glandulosae-Fagetum. W takich warunkach obserwuje si  obecnie stopniow  regeneracj  
lasów bukowych, w których m ode pokolenie jod y jest bardzo s abo reprezentowane.

Zagro eniem dla niektórych p atów jedlin w Górach wi tokrzyskich jest opisywana 
przez J.M. Matuszkiewicza ekspansja trzcinnika ow osionego Calamagrostis villosa. Do-
tychczas gatunek ten wyst puje rzadko na Roztoczu. Efektem tego procesu mo e by  
w przysz o ci zubo enie sk adu gatunkowego ro linno ci runa borów jod owych.
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Górskie reliktowe laski sosnowe
 Erico-Pinion

I. INFORMACJA O SIEDLISKU PRZYRODNICZYM

1. Identyfikatory fitosocjologiczne

Klasa: Erico-Pinetea
 Rz d: Erico-Pinetalia 
  Zwi zek: Erico-Pinion
   Zespo y i zbiorowiska:
   Zbiorowisko Pinus sylvestris-Calamagrostis varia � pieni skie laski sosnowe 
   z trzcinnikiem pstrym
   Zbiorowisko Pinus sylvestris-Carex alba � pieni skie laski sosnowe z turzyc  bia
   Vario-Pinetum � reliktowe laski sosnowe w Tatrach

Reliktowe so niny uwa a si  za zubo on  form  zbiorowisk z rz du Erico-Pinion. Ich 
dok adna pozycja syntaksonomiczna jest niejasna. W odniesieniu do stanowisk pieni skich 
u ywa si  prowizorycznych nazw: zb. Pinus sylvestris-Calamagrostis varia i zb. Pinus sy-
lvestris-Carex alba, natomiast reliktowe so niny tatrza skie okre la si  jako Vario-Pinetum 
(nazwa niezgodna z obowi zuj cymi zasadami nomenklatury botanicznej).

2. Opis siedliska przyrodniczego

Siedlisko 91Q0 obejmuje niewielkie, zwykle przyszczytowe fragmenty ska  i urwistych zbo-
czy dolomitowych lub wapiennych w Tatrach i Pieninach, na ogó  o po udniowej wysta-

Fot 1. Lokalizacja stanowiska lasków reliktowych na ysej Ska ce w Tatrach (©  J. Perzanowska)
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wie, na których wykszta caj  si  lu ne, reglowe laski niskich, kar owatych sosen. Te relik-
towe so niny charakteryzuj  si  niewielkim zwarciem i ma  lub bardzo ma  zasobno ci  
drzewostanu oraz du ym udzia em gatunków murawowych i naskalnych w urozmaiconym 
gatunkowo runie. Warstwa krzewów jest dosy  bogata (m.in. jarz b m czny, ja owiec po-
spolity, berberys zwyczajny, irga pospolita, dere  widwa, leszczyna pospolita, porzeczka 
skalna). Na bardziej eksponowanych stanowiskach sosny wyst puj  w niewielkich grupach 
lub s  rozrzucone pojedynczo po skalistym zboczu o du ym nachyleniu.

Typ siedliskowy lasu: w opisach taksacyjnych siedlisko to jest oznaczane jako LG (las 
górski w typologii siedlisk le nych).

3. Warunki ekologiczne

Siedlisko wykszta ca si  na skalistym pod o u, na wapiennych lub dolomitowych grzbietach 
ska  i pó kach skalnych. Gleby s  tu p ytkie, suche, klasyfikowane jako r dziny nawapienne. 
Miejsca wyst powania siedliska charakteryzuj  si  du ym nachyleniem, oko o 20o do 40o, zwy-
kle po udniow  lub po udniowo-zachodni  ekspozycj  i ciep ym i suchym mikroklimatem.

4. Typowe gatunki ro lin

Drzewa i krzewy: sosna zwyczajna Pinus sylvestris, dere  widwa Cornus sanquinea, wicio-
krzew suchodrzew Lonicera xylosteum, leszczyna zwyczajna Corylus avellana, porzeczka 
alpejska Ribes alpinum, malina kamionka Rubus saxatilis.

Ro liny zielne w Pieninach: trzcinnik pstry Calamagrostis varia, turzyca bia a Carex 
alba, sesleria skalna Sesleria varia, turzyca palczasta Carex digitata, gruszyczka jednostron-
na Orthilia secunda, per ówka zwis a Melica nutans, jastrz biec le ny Hieracium muro-
rum, koz ek trójlistkowy Valeriana tripteris, 
kruszczyk rdzawoczerwony Epipactis atro-
rubens, powojnik alpejski Clematis alpina, 
biedrzeniec mniejszy Pimpinella saxifraga, 
przewiercie  sierpowaty Bupleurum falca-
tum, sza wia okó kowa Salvia verticillata, 
wilczomlecz sosnka Euphorbia cyparissias.

Ro liny zielne w Tatrach: trzcinnik pstry 
Calamagrostis varia, turzyca zawsze zielona 
Carex sempervirens subsp. tatrorum, koko-
ryczka wielkokwiatowa Polygonatum multi-
florum, konwalia majowa Convallaria maia-
lis, oset siny Carduus glaucus, pierwiosnek 
yszczak Primula auricula, brodawnik szary 
Leontodon incanus, rojnik pospolity Jovibar-
ba sobolifera, sasanka s owacka Pulsatilla 
slavica, przelot alpejski Anthyllis alpestris, 
czosnek skalny Allium montanum, dzwonek 
drobny Campanula cochlearifolia, borówka 

Górskie reliktowe laski sosnowe

Fot. 2. Struktura siedliska 91Q0 � ysa Ska ka w Tatrach 
(© J. Perzanowska)
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brusznica Vaccinium vitis-idaea, leniec alpejski Thesium alpinum, biedrzeniec mniejszy 
Pimpinella saxifraga, kostrzewa tatrza ska Festuca tatrae, stokrotnica górska Bellidiastrum 
michelii, zerwa kulista Phyteuma orbiculare, jastrz biec przewiertniowaty Hieracium bu-
pleuroides.

5. Rozmieszczenie w Polsce

Reliktowe laski sosnowe wyst puj  g ównie w Tatrach i Pieninach W a ciwych oraz na 
niewielkich, wyspowych stanowiskach w Pieninach Spiskich (Zielone Ska y) oraz w pa mie 
Skalic Nowotarskich � na szczycie Czerwonej Ska y ko o Dursztyna oraz na nieco wi kszej 
powierzchni na Kramnicy.

II. METODYKA

1. Metodyka bada  monitoringowych

Wybór powierzchni monitoringowych i ich sugerowana wielko
Powierzchnie monitoringowe powinny zosta  zlokalizowane w obu g ównych rejonach 
wyst powania tego siedliska, tj. w Tatrach ( ysa Ska ka nad ys  Polan  i W wóz Koryci-
ska) oraz w Pieninach (Macelowa Góra, Czertezik), a wi c przynajmniej na 4 powierzch-
niach. Za stanowisko nale y uzna  wyodr bniony p at siedliska, zlokalizowany na stokach 
pojedynczej ska y (góry).

Ryc. 1. Rozmieszczenie stanowisk do monitoringu z wyró nieniem stanowisk monitorowanych w latach 2006�2008
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Sposób wykonania bada
Siedlisko 91Q0 w ca ym swoim zasi gu posiada rozmieszczenie p atowe, wyst puj c w dy-
namicznej mozaice z innymi siedliskami z listy Natura 2000 (zbiorowiska naskalne, ciep o-
lubne zaro la i murawy oraz inne zbiorowiska le ne). Istotne dla oceny stanu zachowania 
jest, czy zajmuje dost pne siedliska na ruchomych, stromych lub skalistych stokach, czy te  
cz  z nich nie jest zaj ta np. przez sztuczne drzewostany pochodz ce z nasadze . Roz-
proszenie i znaczna fragmentacja p atów jest tu, w przeciwie stwie do innych zbiorowisk 
le nych, charakterystyczna i typowa dla siedliska. Wyst powanie p atów jest ci le zwi za-
ne z dost pno ci  w a ciwego pod o a, które dzia a limituj co na pokryw  ro linn . Z tego 
powodu p aty siedliska niekiedy maj  ma  powierzchni , cz sto trudn  do wyodr bnienia. 
Zaburzenie struktury przestrzennej odnotowuje si  tylko w sytuacji, gdy p aty siedliska s  
silnie izolowane, o bardzo ma ej powierzchni lub te  bezpo rednio granicz  z elementami 
infrastruktury komunikacyjnej (np. podnó e ska ek podci tych przez szos ).

Powierzchni  siedliska szacuje si , sumuj c powierzchnie skartowanych p atów, 
a w miejscach trudno dost pnych, oceniaj c procentowy udzia  siedliska w znanej po-
wierzchni, na przyk ad wydzielenia lub na stoku góry.

Termin i cz stotliwo  bada
Badania najlepiej prowadzi  w czerwcu (Pieniny) i lipcu (Tatry), tak aby ro linno  runa 
by a atwo identyfikowalna, a znaczna cz  gatunków znajdowa a si  w optimum kwitnie-
nia. Prace w pó niejszym okresie sezonu wegetacyjnego s  mo liwe, ale trzeba si  liczy  
z b dnymi ocenami pokrycia terenu przez pewne gatunki oraz niemo no ci  identyfikacji 
niektórych z nich. Siedlisko jest do  stabilne z natury, nieeksploatowane gospodarczo, 
a dodatkowo lokalizacja p atów zapewnia ich ochron , dlatego badania mog  by  prowa-
dzone z niewielk  cz stotliwo ci , raz na 6 lat.

Sprz t do bada
Badania nie wymagaj  specjalistycznego sprz tu. Konieczny jest notatnik (formularz do 
wype nienia), GPS, ta ma miernicza, aparat fotograficzny.

2. Ocena parametrów stanu siedliska przyrodniczego 

oraz wska ników specyficznej struktury i funkcji

Tab. 1. Opis wska ników specyficznej struktury i funkcji siedliska przyrodniczego oraz parametru �perspektywy 
ochrony� dla siedliska przyrodniczego 91Q0 � reliktowe laski sosnowe

Parametr/
Wska nik Opis

Specyficzna struktura i funkcje

Gatunki 
charakterystyczne 

Osobno analizuje si  gatunki charakterystyczne w drzewostanie i runie.
W drzewostanie, z gatunków typowych dla siedliska, wyst puje sosna zwyczaj-
na Pinus sylvestris.
Podszyt: dere  widwa Cornus sanquinea, wiciokrzew suchodrzew Lonicera 
xylosteum, berberys zwyczajny Berberis vulgaris, kruszyna pospolita Frangula

Górskie reliktowe laski sosnowe
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alnus, ja owiec pospolity Juniperus communis, kalina koralowa Viburnum 
opulus, leszczyna pospolita Corylus avellana, ró e Rosa sp., g ogi Crataegus sp. 
irga Cotoneaster sp., jarz b m czny Sorbus aria.
Runo: trzcinnik pstry Calamagrostis varia, turzyca bia a Carex alba oraz szereg 
gatunków ciep olubnych z klasy Festuco-Brometea lub klasy Elyno-Seslerietea.

Obce 
gatunki 
inwazyjne

Dotychczas nie notowano obcych gatunków inwazyjnych w reliktowych 
laskach sosnowych. Wska nik wprowadzono w celu ujednolicenia sposobu 
zbierania informacji o gatunkach obcych w ca ym kraju, gdy potencjalnie takie 
zagro enie, cho  w tym przypadku znikome, zawsze istnieje. Wska nik doty-
czy gatunków obcych geograficznie.

Rodzime 
gatunki 
ekspansywne 
ro lin zielnych

Laski sosnowe, jako zbiorowiska o charakterze naturalnym i zwi zane ze 
specyficznym siedliskiem o skrajnych warunkach pod o a i mikroklimatu nie s  
szczególnie nara one na ekspansj  apofitów. W zdj ciach fitosocjologicznych 
lub na transektach, mo liwe jest jednak zanotowanie pojedynczych lub anowo 
pojawiaj cych si  gatunków ekologicznie obcych dla tego siedliska.

Struktura 
drzewostanu 

Optymalne warto ci wska nika przyjmowano dla drzewostanów ró nowie-
kowych, z obecno ci  najstarszych drzew o wieku szacowanym na minimum 
60�100 lat. Trzeba jednak zaznaczy , e w przypadku lasków sosnowych, 
wysoko , pier nica i pokrój sosen odbiegaj  od powszechnie znanych stan-
dardów, tak wi c wiek drzew jest bardzo trudny do okre lenia i wymaga bada  
(nawiertów). Wiek drzewostanów nale y okre la  raczej posi kuj c si  znajo-
mo ci  warunków w jakich kszta towa y si  te zbiorowiska: obj cie ochron  
terenu i brak u ytkowania gospodarczego np. co najmniej od kilkudziesi ciu 
lat. Bezpo rednie obserwacje w terenie powinny dotyczy  redniej wysoko ci 
drzew i pier nicy.

Gatunki 
obce 
w drzewostanie

Optymalne warto ci wska nika przyj to dla drzewostanów bez gatunków 
obcych. Za gatunki obce uwa ano tak e gatunki rodzime, wprowadzone do 
siedliska wskutek nasadze  i niezgodne z nim ekologicznie, np. modrzewia. 
W zdj ciach fitosocjologicznych lub na transektach mo liwe jest zaobser-
wowanie pojawiaj cych si  samoczynnie obcych ekologicznie gatunków 
drzewiastych.

Naturalne 
odnowienie 
drzewostanu

W spontanicznie powsta ym i rozwijaj cym si  drzewostanie nale y spodzie-
wa  si  odnawiania gatunków tworz cych typ siedliska i wchodz cych do 
warstwy podrostu. Brak podrostu gatunków rodzimy wiadczy z regu y o zabu-
rzeniu w strukturze siedliska, zwi zanym albo z gospodark  le n  (czyszczenia 
podrostu) albo te  (znacznie cz ciej) z nadmiern  presj  zwierzyny p owej.
W przypadku lasków sosnowych istotn  cech  jest niska dynamika procesu 
odnawiania drzewostanu � nie nale y spodziewa  si  zbyt intensywnego odno-
wienia sosny. Czynnikiem mog cym mie  negatywny wp yw na stan siedliska 
jest natomiast naturalne odnowienie innych gatunków, zw aszcza wierka, 
który mo e wkracza  do p atów siedliska, a jest tu gatunkiem niepo danym. 

Pozyskanie 
drewna i inne 
przekszta cenia 
zwi zane 
z u ytkowaniem

W prawid owo rozwijaj cych si  siedliskach lasków sosnowych, z uwagi na 
uwarunkowania fizjograficzne (strome stoki utrudniaj ce lub wr cz uniemo li-
wiaj ce penetracj ) ochronne (lasy glebo- i wodochronne) oraz ekonomiczne 
(drzewa o wy szej warto ci ekonomicznej wyst puj  wy cznie u podstawy 
stoków), gospodarka le na nie powinna by  i nie jest prowadzona. Ewentualnie 
polega  mo e na pozyskiwaniu pojedynczych drzew w sposób niezagra aj cy 
zachowaniu stanu siedliska. Wa nym czynnikiem wiadcz cym o braku zabie-
gów gospodarczych jest obecno  wywa ów, wykrotów oraz martwych drzew 
stoj cych i le cych. Wiadomo te , e powierzchnie w parkach narodowych, 
zw aszcza w strefach ochrony cis ej, nie podlegaj  dzia aniom gospodarczym.

Gatunki 
ciep olubne 
w runie

Laski sosnowe rozwijaj  si  na siedliskach zajmowanych poprzednio przez 
murawy naskalne i kserotermiczne lub górskie. St d w silnie prze wietlonych 
laskach utrzymuj  si  liczne gatunki tych muraw, mog  one tak e kolonizowa  
te p aty przenikaj c z s siaduj cych zbiorowisk. Obecno  nawet kilku z nich 
wystarcza, aby zestaw gatunków runa uzna  za w a ciwy. 
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Zniszczenia 
mechaniczne

Zniszczenia mechaniczne mog  wynika  z przyczyn antropogenicznych 
lub powstawa  w wyniku procesów naturalnych. Za szkodliwe uznajemy te 
pierwsze i ich stwierdzenie mo e by  powodem uznania stanu zachowania, 
w zale no ci od nat enia czynnika, za niezadawalaj cy lub z y.

Perspektywy 
ochrony

Ocenie podlegaj  mo liwo ci ochrony siedliska i utrzymanie go w stanie nie 
pogorszonym, przy analizie mo liwych do wyobra enia czynników realnie 
oddzia uj cych na siedlisko w najbli szej przysz o ci. Pod uwag  brany jest 
aktualny stan ochrony (obecno  na obszarze chronionym i re im ochronny), 
czynniki biotyczne i antropogeniczne, oddzia ywania gospodarcze i turystyka. 

Tab. 2. Waloryzacja parametrów stanu oraz wska ników specyficznej struktury i funkcji siedliska przyrodniczego 
siedliska przyrodniczego 91Q0 � reliktowe laski sosnowe

Parametr/
Wska nik

W a ciwy
FV

Niezadowalaj cy
U1

Z y
U2

Powierzchnia 
siedliska 
na stanowisku

Nie podlega zmianom 
lub zwi ksza si Inne kombinacje

Wyra ny spadek po-
wierzchni siedliska 
w porównaniu z wcze-
niejszymi badaniami lub 

podawanymi w literaturze

Specyficzna struktura i funkcje

Gatunki 
charakterystyczne 

>5 gatunków, 
charakterystycznych dla 
warunków lokalnych, 
dominuj ce w runie

1�5 gatunków 
charakterystycznych

Brak, lub tylko 
pojedyncze osobniki

Obce gatunki 
inwazyjne Brak Pojedyncze osobniki, 

jeden gatunek

anowo wyst puj cy ga-
tunek lub wi cej ni  jeden 
gatunek

Rodzime gatunki 
ekspansywne 
ro lin zielnych

Brak Pojedyncze osobniki, 
1�2 gatunków

anowo wyst puj cy 
gatunek lub kilka (>2) 
gatunków

Struktura 
drzewostanu 

Drzewostan zró nico-
wany pod wzgl dem 
wysoko ci i pier nicy 
drzew

Drzewostan jedno-
wiekowy, ale obecny 
podrost

Drzewostan jednowie-
kowy, niezró nicowany 
pod wzgl dem wysoko ci 
i pier nicy

Gatunki obce 
w drzewostanie Brak

1 gatunek obcy eko-
logicznie, pojedyncze 
osobniki

Nasadzenia lub wi cej ni  
1 gatunek obcy ekologicz-
nie, liczne populacje

Naturalne 
odnowienie 
drzewostanu

Obecne odnowienie so-
snowe, ró nowiekowe,

Sporadyczne sosnowe, 
lub pojedynczy wierk

Brak, lub wkraczaj cy 
intensywnie wierk

Pozyskanie drewna 
i inne przekszta ce-
nia zwi zane 
z u ytkowaniem

Brak
Pojedyncze dzia ania, 
jak np. usuwanie wy-
wróconych drzew

Prowadzona gospodarka 
le na

Gatunki 
ciep olubne 
w runie

Pe ny zestaw, charakte-
rystyczny dla warunków 
lokalnych

Obecne, przynajmniej 
wi cej ni  3 gatunki

Brak, lub wyst powanie 
pojedynczych gatunków, 
ka dy w niewielkich 
liczebno ciach

Zniszczenia 
mechaniczne

Brak lub pochodzenia 
naturalnego

Wywo ane przez 
dzia alno  cz owieka, 
na niewielkiej (<30%) 
powierzchni

Wywo ane przez dzia al-
no  cz owieka, na znacz-
nej (>30%) powierzchni

Górskie reliktowe laski sosnowe
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Ogólnie 
struktura 
i funkcje

Wszystkie wska niki 
kardynalne oceniono na 
FV, pozosta e wska niki 
przynajmniej U1

Wszystkie wska niki 
kardynalne oceniono 
przynajmniej na U1

Jeden lub wi cej wska ni-
ków kardynalnych ocenio-
no na U2

Perspektywy 
ochrony

Perspektywy zachowa-
nia siedliska dobre lub 
doskona e, nie przewi-
duje si  znacznego od-
dzia ywania czynników 
zagra aj cych

Inne kombinacje

Perspektywy zachowania 
siedliska z e, obserwowany 
silny wp yw czynników 
zagra aj cych, nie mo na 
zagwarantowa  przetrwa-
nia siedliska w d u szej 
perspektywie czasowej

Ocena ogólna Wszystkie parametry 
oceniono na FV 

Jeden lub wi cej para-
metrów oceniono na 
U1, brak ocen U2

Jeden lub wi cej parame-
trów oceniono na U2

Wska niki kardynalne
Gatunki charakterystyczne
Rodzime gatunki ekspansywne ro lin zielnych
Gatunki obce w drzewostanie
Struktura drzewostanu

3. Przyk ad wype nionej karty obserwacji siedliska przyrodniczego na stanowisku

Karta obserwacji siedliska przyrodniczego na stanowisku

Stanowisko � informacje podstawowe

Kod i nazwa siedliska 
przyrodniczego

91Q0 Reliktowe laski sosnowe
91Q0-1

Nazwa stanowiska Macelowa Góra

Typ stanowiska Referencyjne

Zbiorowiska ro linne Zb. Pinus sylvestris-Calamagrostis varia, Zb. Pinus sylvestris-Carex 
alba

Opis siedliska 
na stanowisku

Siedlisko zajmuje po udniowe stoki Macelowej Góry, ponad szos  
biegn c  wzd u  Dunajca, a poni ej wapiennej ciany skalnej, 
po o onej na SW stoku góry. Nachylenie od 35o do 45o, miejscami 
pionowe cianki skalne przedzielaj ce p at siedliska. Ponadto liczne 
wychodnie wapienne na stoku, p ytka i bardzo p ytka warstwa gleby, 
a miejscami nie do ko ca ustabilizowany piarg.

Powierzchnia p atu lub 
p atów siedliska, w którym 
zlokalizowany jest transekt

Transekt 200x10 m, cznie: 20 a

Obszary chronione, 
na których znajduje si  
stanowisko 

Natura 2000, Pieni ski Park Narodowy

Zarz dzaj cy terenem Pieni ski Park Narodowy

Wspó rz dne geograficzne N 49o24� ��; E 20o23� ��

Wymiary transektu
Z uwagi na topografi  terenu nie wyznaczano transektu. Zdj cia by y 
wykonywane na powierzchniach 5x5 m (25 m2), je li tylko pozwoli y 
na to warunki.
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Wysoko  n.p.m. 470�550 m

Nazwa obszaru Pieniny

Raport roczny � informacje podstawowe

Rok 2008

Typ monitoringu Szczegó owy/zintegrowany

Koordynator Von ina Grzegorz

Dodatkowi 
koordynatorzy

Zagro enia Sukcesja naturalna

Inne warto ci 
przyrodnicze

Monitoring jest 
wymagany Tak

Uzasadnienie Jedno z nielicznych w Polsce miejsc wyst powania siedliska

Wykonywane zabiegi 
ochronne i ocena ich 
skuteczno ci

Ochrona cis a

Propozycje wprowadze-
nia dzia a  ochronnych

Aktualnie pozostawi  bez zabiegów, jednak e prowadzi  monitoring 
zmian

Data kontroli 30.07.2008

Uwagi

Stan ochrony siedliska przyrodniczego na stanowisku

Zdj cie fitosocjologiczne I

Wspó rz dne geograficzne rodka, 
wys. n.p.m.
Powierzchnia zdj cia, 
nachylenie, ekspozycja
Zwarcie warstw a, b, c, d
Wysoko  warstw a, b, c, d
Jednostka fitosocjologiczna

Wspó rz dne: N 49o24� ��; E 20o23� ��, 581 m n.p.m.
Powierzchnia zdj cia 15 m2, nachylenie 20o, ekspozycja NW
Zwarcie: b � 1%, c � 20%, d � 25%
Wysoko  warstwy: b � 100 cm, c � 15 cm
Jednostka fitosocjologiczna : zbiorowisko Pinus sylvestris-Ca-
lamagrostis varia

Zdj cie fitosocjologiczne II

Wspó rz dne geograficzne rodka, 
wys. n.p.m.
Powierzchnia zdj cia, 
nachylenie, ekspozycja
Zwarcie warstw a, b, c, d
Wysoko  warstw a, b, c, d
Jednostka fitosocjologiczna

Wspó rz dne: N 49o24� ��; E 20o23� ��, 575 m n.p.m.
Powierzchnia zdj cia 15 m2, nachylenie 30o, ekspozycja W
Zwarcie: b � 1%, c � 35%, d � 40%
Wysoko  warstwy: b � 150 cm, c � 15 cm
Jednostka fitosocjologiczna : zbiorowisko Pinus sylvestris-Ca-
lamagrostis varia

Zdj cie fitosocjologiczne III

Wspó rz dne geograficzne rodka, 
wys. n.p.m.
Powierzchnia zdj cia, 
nachylenie, ekspozycja
Zwarcie warstw a, b, c, d
Wysoko  warstw a, b, c, d
Jednostka fitosocjologiczna

Wspó rz dne: N 49o24� ��; E 20o23� ��, 654 m n.p.m.
Powierzchnia zdj cia 25 m2, nachylenie 20o, ekspozycja E
Zwarcie: b � 1%, c � 30%, d � 35%
Wysoko  warstwy: b � 70 cm, c � 20 cm
Jednostka fitosocjologiczna : zbiorowisko Pinus sylvestris-Ca-
lamagrostis varia

Górskie reliktowe laski sosnowe
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TRANSEKT 

Parametry/
wska niki Opis wska nika Warto  parametru/wska nika

Ocena 
parametru/
wska nika

Powierzchnia 
siedliska 

Siedlisko zajmuje ca o  dost pnego terenu o odpowiadaj cych mu 
w w a ciwo ciach abiotycznych. Nie obserwuje si  zmian w po-
wierzchni. Mo liwa ekspansja na murawy kserotermiczne.

FV

Specyficzna struktura i funkcje FV

Udzia  procen-
towy siedliska 
na transekcie

Procent powierzchni zaj tej 
przez siedlisko na transekcie 
(z dok adno ci  do 10%)

80%

Gatunki 
charaktery-
styczne

Lista gatunków 
charakterystycznych 
(polska i aci ska nazwa)

Drzewostan: sosna zwyczajna Pinus 
sylvestris, Podszyt: dere  widwa 
Cornus sanquinea, wiciokrzew su-
chodrzew Lonicera xylosteum, ber-
berys zwyczajny Berberis vulgaris, 
kruszyna pospolita Frangula alnus, 
ja owiec pospolity Juniperus com-
munis, kalina koralowa Viburnum 
opulus, leszczyna pospolita Corylus 
avellana, ró a Rosa sp., irga Cotone-
aster sp. Runo: turzyca bia a Carex 
alba, trzcinnik pstry Calamagrostis 
varia � niepe ne zwarcie ok. 80%, 
oraz szereg gatunków ciep olubnych

FV

Gatunki 
dominuj ce

Lista gatunków dominuj cych 
na transekcie (polska i aci -
ska nazwa); poda  udzia  
procentowy powierzchni za-
j tej przez ka dy gatunek na 
transekcie (z dok adno ci  do 
10%); nale y wymieni  tylko 
gatunki o pokryciu 10%

Warstwa A: sosna zwyczajna 
Pinus sylvestris � 70%
Warstwa C: trzcinnik pstry 
Calamagrostis varia � 50%

FV

Rodzime gatun-
ki ekspansywne 
ro lin zielnych

Lista gatunków (polska i a-
ci ska nazwa); poda  udzia  
procentowy powierzchni 
zaj tej przez ka dy gatunek 
na transekcie (z dok adno ci  
do 10%)

Brak FV

Gatunki 
ciep olubne

Lista gatunków ciep olubnych 
w runie (polska i aci ska 
nazwa), poda  dla ka dego 
gatunku przybli ony procent 
pokrycia transektu 
(z dok adno ci  do 10%)

Cieciorka pstra Coronilla varia � 1%
Ciemi yk bia okwiatowy Vincetoxi-
cum hirundinaria � 2%
Dziewi si  bez odygowy Carlina 
acaulis � 1%
Kokoryczka wonna Polygonatum 
odoratum � 2%
Kruszczyk rdzawoczerwony Epipac-
tis atrorubens � 5%
Lebiodka pospolita Origanum vul-
gare � 1%
O anka górska Teucrium montanum 
� 5%
Przewiercie  sierpowaty Bupleurum 
falcatum � 1%
Wilczomlecz sosnka Euphorbia 
cyparissias � 2%

FV



293

Gatunki 
nawapienne

Lista gatunków nawapien-
nych w runie (polska i aci -
ska nazwa), oraz poda  dla 
ka dego gatunku przybli ony 
procent pokrycia transektu 
(z dok adno ci  do 10%)

Biedrzeniec mniejszy Pimpinella 
saxifraga � 5%
Cieciorka pstra Coronilla varia � 1%
Ciemi yk bia okwiatowy Vincetoxi-
cum hirundinaria � 2%
Dziewi si  bez odygowy Carlina 
acaulis � 1%
Jastrz biec siny Hieracium bifidum 
� 3%
Kokoryczka wonna Polygonatum 
odoratum � 2%
Kruszczyk rdzawoczerwony Epipac-
tis atrorubens � 5%
Lebiodka pospolita Origanum vul-
gare � 1%
O anka górska Teucrium montanum 
� 5%
Przewiercie  sierpowaty Bupleurum 
falcatum � 1%
Trzcinnik pstry Calamagrostis varia 
�50%
Wilczomlecz sosnka Euphorbia 
cyparissias 2%

FV

Struktura 
drzewostanu

Lista gatunków (polska i a-
ci ska nazwa),
rednia warto  pier nicy cm;

Zwarcie koron w procentach
FV � zró nicowana struktura 
wiekowa
U1 � jednowiekowy drze-
wostan, bez naturalnych 
odnowie
U2 � skrajnie uproszczona 
fitocenoza

Drzewostan sosnowy � Pinus 
sylvestris, pier nica do 20�30 cm, 
zwarcie koron ok. 80%

FV

Gatunki obce 
w drzewostanie

Lista gatunków (polska i a-
ci ska nazwa); poda  udzia  
procentowy powierzchni 
zaj tej przez ka dy gatunek 
na transekcie (z dok adno ci  
do 10%)

Brak gatunków obcych FV

Naturalne 
odnowienie 
drzewostanu

Lista gatunków (polska 
i aci ska nazwa), poda  dla 
ka dego gatunku przybli ony 
procent pokrycia transektu 
(z dok adno ci  do 10%)

wierk (miejscami do  licznie), 
sosna, od strony zachodniej pojawia 
si  w podszycie jesion, na razie 
pojedynczo

FV

Przekszta ce-
nia zwi zane 
z u ytkowa-
niem

Sposób u ytkowania i jego 
wp yw na siedlisko
FV � brak pozyskiwania 
drewna
U1 � wyst puje, lecz poje-
dynczo
U2 � wyra ne

Brak pozyskania FV

Zniszczenia 
mechaniczne

Rodzaj oraz ewentualnie 
procent pow. zniszczonej dla 
ka dego rodzaju (z dok adno-
ci  do 10%)

Brak � osypuj cy si  rumosz mo e 
powodowa  niewielkie uszkodzenia, 
ale wobec skali tego zjawiska jest to 
nieistotne

FV

Górskie reliktowe laski sosnowe
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Wiek 
drzewostanu

redni wiek drzewostanu, 
obecno , wiek i udzia  
procentowy starodrzewu

redni wiek drzewostanu � 110 lat. 
Starodrzew wyodr bnia si  po ród 
drzewostanu, nie prowadzono jed-
nak bada  struktury jego wieku.

FV

Perspektywy ochrony Zbiorowisko stabilne ze wzgl dów 
siedliskowych, strefa ochrony cis ej FV

Ocena ogólna
Nale y równie  poda  udzia  procentowy po-
wierzchni siedliska o ró nym stanie zachowa-
nia na ca ym stanowisku (w stosunku do ca ko-
witej powierzchni siedliska na stanowisku)

FV 80%

FVU1 20%

U2 �

Dzia alno  cz owieka

Kod Nazwa dzia alno ci Intensywno Wp yw Opis

Brak

4. Ochrona siedliska przyrodniczego

Zasoby siedliska zlokalizowane s  na terenie parków narodowych, g ównie w strefie ochro-
ny cis ej, gdzie nie podlegaj  wp ywowi gospodarki le nej. Ochrona bierna, najlepiej ci-
s a, to w a ciwa forma ochrony dla tego siedliska. Dotychczas nie planowano, ani nie pro-
wadzono dzia a  ochronnych skierowanych na ochron  reliktowych lasków sosnowych.
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ródl dowy bór chrobotkowy

I. INFORMACJA O SIEDLISKU PRZYRODNICZYM

1. Identyfikatory fitosocjologiczne

Klasa: Vaccinio-Piceetea
 Rz d: Piceetalia abietis
  Zwi zek: Dicrano-Pinion
   Zespo y i zbiorowiska:
   Cladonio-Pinetum � ródl dowy bór chrobotkowy

2. Opis siedliska przyrodniczego

ródl dowy bór chrobotkowy jest to kserofilny bór sosnowy skrajnie suchych i ubogich 
siedlisk piaszczystych. W klasyfikacji le nosiedliskowej odpowiada typowi boru suchego, 
maj cego zazwyczaj nisk  bonitacj . Pod wzgl dem fitosocjologicznym odpowiada zespo-
owi Cladonio-Pinetum, którego cech  jest obfite wyst powanie w runie krzaczkowatych 
porostów, g ównie chrobotków Cladonia sekcji Cladina i rzadziej p ucnic Cetraria, oraz 
mszaków przy stosunkowo s abym udziale ro lin naczyniowych.

3. Warunki ekologiczne

Sosnowy bór chrobotkowy jest obecnie siedliskiem bardzo niestabilnym. Do tej pory nie 
jest okre lony ostatecznie charakter tego zbiorowiska. Nie jest pewne, czy jest to w pe -

Fot. 1. Rezerwat Przyrody �Bór Chrobotkowy im. Zygmunta Tobolewskiego� w Borach Tucholskich (© M. W grzyn)
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ni naturalna odmiana suchego boru sosnowego, czy te  geneza jego powstawania oraz 
trwania na przestrzeni dziesi cioleci ma pod o e antropogeniczne, zwi zane z historyczn  
i tradycyjn  gospodark  roln  ludno ci na obszarach silnie zalesionych. Przypuszczalnie 
rozmieszczenie siedliska na terenie Polski ma charakter po redni pomi dzy naturaln  gene-
z  powstawania oraz historyczn  gospodark  le n  lokalnych spo eczno ci.

Bory chrobotkowe wyst puj  w obszarach, gdzie zalegaj  gruboziarniste pok ady pia-
sków lu nych wydmowych lub wtórnie zwydmionych w wyniku akumulacji rzecznej lub 
lodowcowej. W miejscach tych poziom wody gruntowej jest bardzo niski w ci gu ca ego 
roku. Wa nym czynnikiem ekologicznym jest du a przepuszczalno  pod o a, a tym sa-
mym jego ma a pojemno  wodna. Siedlisko wykszta ca si  na glebach bielicowych lub 
rankerach, które charakteryzuj  si  ma  zawarto ci  sk adników przyswajalnych oraz 
wykazuj  du  kwasowo  w wierzchnich warstwach. W obszarach wydmowych o do  
znacznym pofa dowaniu powierzchni, suchy bór chrobotkowy zajmuje cz sto tylko grzbie-
ty i najwy sze przylegaj ce partie zboczy wydm.

Sosnowy bór chrobotkowy obecnie zachowany jest w postaci niewielkich obszarowo 
powierzchni w obr bie borów suchych i wie ych. Trudno jest wyznaczy  wyra n  gra-
nic  wyst powania siedliska, gdy  ró ne odmiany borów sosnowych w sposób stopniowy 
przechodz  jedne w drugie.

Za g ówny wska nik wyznaczaj cy siedlisko boru chrobotkowego, uznaje si  du y 
udzia  chrobotków Cladonia w runie boru. Ubogie pod o e borów suchych jest miejscem, 
gdzie ro liny zielne, ze wzgl du na brak wody i substancji mineralnych, nie wyst puj  lub 
s  obecne wybrane gatunki, w bardzo ma ych ilo ciach. Miejsca te masowo zasiedlaj  
chrobotki, które s  organizmami pionierskimi, przystosowanymi do ycia w trudnych wa-
runkach rodowiska.

4. Typowe gatunki ro lin
Zespó  boru chrobotkowego Cladonio-Pinetum jest dobrze i wyra nie zdefiniowany przez 
gatunki charakterystyczne. Struktura przestrzenna tego siedliska jest nast puj ca:

Warstwa drzew: na wszystkich obszarach dominuje sosna Pinus sylvestris uzyskuj c 
zadrzewienie na poziomie od 50 do 100%, przy czym najcz ciej od 70 do 90%. Cz sto 
jako domieszka, zw aszcza we fragmentach skrajnych wydziele  le nych, wyst puje brzo-
za brodawkowata Betula pendula. Przy dobrze zachowanym siedlisku i przy obecno ci 
starodrzewu, zadrzewienie przyjmuje warto  optymaln  dla tego siedliska czyli 70%. Ob-
serwuje si  wyra n  prawid owo , e im starszy drzewostan sosnowy, przy jednoczesnym 
zachowaniu runa porostowego, tym siedlisko jest stabilniejsze, a tym samym trwalsze.

Warstwa podszytu (krzewów): g ównym elementem tej warstwy s  naturalne odnowie-
nia sosnowe, osi gaj ce wysoko  do 2 m, a ich udzia  ilo ciowy wynosi do 10%. Jednak e 
nie we wszystkich obszarach na poszczególnych stanowiskach tylko sosna tworzy podszy-
cie boru. Cz sto liczniej odnawia si  brzoza brodawkowata Betula pendula, a towarzysz  
jej licznie krzewy ja owca pospolitego Juniperus communis. Udzia  tych gatunków w war-
stwie jest na poziomie 10%. Powy ej tego poziomu obecno  podszytu zaczyna negatyw-
nie wp ywa  na ca o  siedliska. Nast puje mocne zacienienie runa chrobotkowego i tym 
samym dochodzi do jego zanikania, gdy  wszystkie gatunki porostów naziemnych wyst -
puj cych w borach chrobotkowych s  organizmami wiat olubnymi.
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Warstwa ro lin zielnych: w dobrze zachowanym siedlisku jest s abo wykszta cona, na 
poziomie od 10 do 20%. W obszarach gdzie struktura siedliska jest zaburzona, ro lin ziel-
nych jest wi cej. Z gatunków charakterystycznych w warstwie zielnej wyst puj  krzewinki: 
wrzos zwyczajny Calluna vulgaris, borówka brusznica Vaccinium vitis-idaea i borówka 
czarna Vaccinium myrtillus oraz gatunki zielne: mia ek pogi ty Deschampsia flexuosa. 
Rzadziej spotykane s  kostrzewa owcza Festuca ovina, pszeniec zwyczajny Melampy-
rum pratense, szczaw polny Rumex acetosella. Nale y przy tym zaznaczy , i  powy sze 
gatunki zielne przy zbyt du ym udziale (ilo ciowo  w p acie oceniona przynajmniej na 
3 w skali Braun-Blanqueta) s  traktowane jako gatunki ekspansywne.

Warstwa runa jest najwa niejszym elementem wyznaczaj cym monitorowane siedli-
sko. Jego sk ad gatunkowy oraz struktura zachowania wiadcz  o charakterze i stopniu 
zachowania ca ego siedliska. Najwi kszy udzia  w runie maj  gatunki charakterystyczne: 
chrobotek le ny Cladonia arbuscula, chrobotek reniferowy C. rangiferina, chrobotek wy-
smuk y C. gracilis, chrobotek gwiazdkowaty C. uncialis, chrobotek widlasty C. furcata.

5. Rozmieszczenie w Polsce

Niewielkie p aty borów chrobotkowych wyst puj  w mozaikowym kompleksie przestrzen-
nym z borami wie ymi. Formy najlepiej wykszta cone, atwe do wyró nienia w kom-
pleksach borowych, a zarazem odgrywaj ce powa niejsz  rol  w krajobrazie, wyst puj  

Ryc. 1. Mapa rozmieszczenia stanowisk z wyró nieniem stanowisk monitorowanych w latach 2006�2008

ródl dowy bór chrobotkowy
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w Polsce pó nocnej i zachodniej. W kierunku wschodnim swoiste cechy zespo u ulegaj  
os abieniu, przez co trudniejsza jest interpretacja siedliska i jego kwalifikacja. W opraco-
waniach przyjmuje si  hipotetyczn  granic  pó nocno-wschodni  zasi gu zbiorowiska. Na 
terenach pojezierzy, przyleg ych równinach oraz na Nizinie Pó nocnopodlaskiej wyst puj  
analogicznie do borów chrobotkowych, najsuchsze formy boru wie ego, maj ce odmien-
n  kombinacj  gatunków.

W wyniku aktualnie przeprowadzonego monitoringu siedliskowego najlepiej zachowa-
ne fragmenty boru chrobotkowego stwierdzono na terenie Polski w obr bie Borów Tuchol-
skich. Wyst puj  w trzech obszarach naturowych: Sandr Brdy, Jeziora Wdzydzkie oraz Re-
zerwat Bór Chrobotkowy. Siedlisko wyst puje tu w odmianie subatlantyckiej, wyró nianej 
przez gatunki subatlantyckie mszaków: rz siak pospolity Ptilidium ciliare oraz wid oz b 
zdro ny Dicranum spurium. W runie porosty naziemne tworz  zwarte murawy chrobotko-
we, które tylko miejscami ulegaj  rozproszeniu, a przestrzenie pomi dzy p atami zasiedlaj  
borowe gatunki mszaków. Warstwa ro lin zielnych jest s abo wykszta cona, w jej obr bie 
wyst puj  gatunki borówki brusznica Vaccinium vitis-idaea i czarna V. myrtillus. Licznie 
pojawia si  równie  wrzos Calluna vulgaris oraz miejscami mia ek pogi ty Deschampsia 
flexuosa. Udzia  ro lin zielnych w tych obszarach wynosi maksymalnie 10%. Warstwa 
podszytu jest równie  s abo wykszta cona lub nie wyst puje. Tworz  j  odnowienia so-
sny Pinus silvestris, czasami brzozy brodawkowatej Betula pendula oraz zaro la ja owca 
pospolitego Juniperus communis. W dobrze wykszta conym borze chrobotkowym w war-
stwie drzew dominuje sosna, czasami z domieszk  brzozy. Zadrzewienie we fragmentach 
dobrze zachowanego starodrzewu przyjmuje warto ci 70%, natomiast w drzewostanach 
m odszych zbli a si  do 90%. Tym samym runo w tych borach jest dobrze nas onecznione, 
co sprzyja rozwojowi chrobotków.

Im bardziej na po udniowy wschód Polski, tym stan zachowania borów chrobotkowych 
jest coraz gorszy. W obszarze Lasów Gostini sko-W oc awskich siedlisko wyra nie zanika. 
Spowodowane jest to obecno ci  zbiornika retencyjnego na Wi le i podnoszeniu si  wód 
gruntowych. Runo porostowe jest tu mocno przerzedzone. Wolne przestrzenie zajmuj  
mszaki, g ównie rokiet Pleurozium schreberi. S  jednak miejsca, gdzie u y nienie siedliska 
jest tak du e, e wkraczaj  masowo gatunki zielne, g ównie mia ek pogi ty Deschampsia 
flexuosa, i borówka czarna Vaccnium myrtillus. Zauwa a si  w niektórych miejscach du y 
rozwój podszytu, który ca kowicie zag usza runo.

W Polsce centralnej, w Lasach Suchedniowskich, siedlisko ca kowicie zanik o, a mo-
nitoring zosta  przeprowadzony na stanowiskach w kompleksach le nych s siaduj cych 
z obszarem Natura 2000. Pozwoli o to na zebranie cennych informacji na temat sk adu ga-
tunkowego runa tamtejszych borów suchych. mia o mo na powiedzie , e na tych stano-
wiskach, a tym samym na ca ym obszarze, siedlisko uleg o g boko posuni tej degradacji, 
a szanse na odratowanie post puj cych procesów eutrofizacji s  znikome. Jeszcze 20 lat 
temu by y na tym obszarze du e powierzchnie borów chrobotkowych ze zwartym runem 
porostowym. Obecnie s  to niewielkie fragmenty, gdzie je li s  chrobotki to dominuje chro-
botek le ny Cladonia arbuscula, a pozosta e gatunki wyst puj  w niewielkich ilo ciach.

Troch  lepiej wygl da stan zachowania siedliska w Polsce rodkowo-wschodniej, w ob-
szarze Natura 2000 �Ostoja Nadbu a ska�. Z danych literaturowych wynika, e na tych te-
renach wykszta ci a si  odmiana borów chrobotkowych po rednia pomi dzy odmian  sub-
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atlantyck , a subkontynentaln , tak zwana odmiana lubelska. Przeprowadzony monitoring 
potwierdzi  wyst powanie siedliska w tej odmianie na piaszczystych nadbu a skich tera-
sach rzecznych, ale tak samo jak w Lasach Gostyni sko-W oc awskich, ich stan zachowania 
jest s aby. Mo na znale  niewielkie fragmenty boru chrobotkowego o du ej ró norodno ci 
gatunkowej porostów w runie, gdzie nie wyst puj  gatunki subatlantyckie, ale powierzch-
nie te s  ju  znikom  cz ci  borów chrobotkowych jakie wyst powa y na tych terenach. 
Nale y tutaj wspomnie  o wyst powaniu na tym terenie, tak samo jak w Rezerwacie Bór 
Chrobotkowy, bardzo rzadkiego i wymieraj cego chrobotka alpejskiego Cladonia stellaris, 
który to w jednym wydzieleniu le nym w starodrzewu ma dosy  liczn  populacj . Fakt ten 
mo e wiadczy  o wielkim bogactwie gatunkowym na tych terenach w dawnych latach.

W okolicach Roztocza, w obszarze Natura 2000 Uroczyska Puszczy Solskiej bory chro-
botkowe, tak samo jak w Lasach Suchedniowskich, nie s  w pe ni wykszta cone. Runo 
chrobotkowe jest bardzo mocno p atowate, ró norodno  gatunkowa jest ma a, a tym sa-
mym struktura siedliska jest s abo zachowana. Na tym obszarze trudno jest oceni  szybko  
post puj cej degradacji, bo o ile w poprzednich obszarach, z wywiadu przeprowadzonego 
z lokaln  ludno ci  i z pracownikami nadle nictw wynika, e jeszcze 20 lat temu bór 
chrobotkowy wyst powa  masowo, tak w Puszczy Solskiej zdarzaj  si  opinie, e te formy 
lasu suchego zawsze by y wykszta cone na takim poziomie jak s  obecne. Nale y wi c si  
zastanowi , czy rzeczywi cie na tych terenach bór chrobotkowy nigdy nie by  w pe ni wy-
kszta cony, a bór suchy sosnowy posiada  runo mszyste z du ym udzia em borówki, gdzie 
miejscami wyst powa y niewielkie p aty chrobotków. Nale y przy tym zaznaczy , e ana-
lizowane powierzchnie boru sosnowego niczym nie przypomina y stadiów sukcesyjnych, 
a tym samym wskazuj  na stabilno  wykszta conego siedliska.

II. METODYKA

1. Metodyka bada  monitoringowych

Wybór powierzchni monitoringowych i ich sugerowana wielko
Przeprowadzenie monitoringu w wybranym obszarze Polski wi e si  z wyznaczeniem sta-
nowisk monitoringowych. Aby w pe ni uchwyci  dynamik  badanego siedliska w danym 
regionie, nale y lokalizowa  stanowiska w ró nowiekowym drzewostanie, pocz wszy od 
drzewostanu trzydziestoletniego, a  po starodrzew maj cy wi cej ni  100 lat. Optymalna 
liczba to 6 stanowisk. Wyboru nale y dokona  w oparciu o operaty urz dzania lasu, gdy  
wa nym czynnikiem jest warto  bonitacji drzewostanu. Obecnie przyjmuje si  za stan-
dardow  warto  borów chrobotkowych poziom IV bonitacji, ale w trakcie monitoringu 
zosta o udowodnione, e wy sze warto ci: III.5, nawet III.4, równie  mog  by  brane pod 
uwag . Im wi ksza powierzchnia podlegaj ca monitoringowi, tym lepiej. Najwygodniej 
odnosi  si  do granic wydziele  le nych, aby w trakcie kolejnych bada  atwiej by o zlo-
kalizowa  stanowiska.

Sposób wykonania bada
Na ka dym stanowisku, w miejscu o najlepiej zachowanym siedlisku, wyznacza si  tran-
sekt d ugo ci 200 m i szeroko ci 10 m ka dy. Na transekcie nale y wykona  trzy zdj cia 
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fitosocjologiczne metod  Braun-Blanqueta (na pocz tku, w po owie d ugo ci i na ko cu 
transektu), o powierzchni 100 m2. Nale y równie  scharakteryzowa  transekt za pomoc  
opracowanych dla borów chrobotkowych wska ników (tab. 2).

Szacowanie warto ci wska ników wymaga od prowadz cego badania pewnej wprawy. 
Warto wi c przed rozpocz ciem bada  zapozna  si  z siedliskiem w ró nym stopniu za-
chowanym.

Termin i cz stotliwo  bada
Badania nale y prowadzi  w miesi cach pe nej wiosny, w celu uchwycenia gatunków 
ro lin naczyniowych, których okres kwitnienia przypada na ten okres. Jednak e zwa yw-
szy na charakter siedliska i fakt e porosty, najwa niejszy element boru, przez ca y rok s  
obecne, nie jest problematyczne prowadzenie monitoringu w okresie letnim, czy nawet 
jesiennym. Monitoring nale y powtarza  na stanowiskach co 6 lat. Jest to optymalny okres, 
w jakim mog  zaj  procesy odradzania si  lub zamierania siedliska.

Sprz t do bada
Prowadzenie monitoringu nie wymaga dodatkowego sprz tu badawczego, poza odbior-
nikiem GPS, wysoko ciomierzem, ta m  miernicz  oraz cyfrowym aparatem fotograficz-
nym.

2. Ocena parametrów stanu siedliska przyrodniczego 

oraz wska ników specyficznej struktury i funkcji

Tab. 1. Opis wska ników specyficznej struktury i funkcji siedliska przyrodniczego oraz parametru �perspektywy 
ochrony� dla siedliska przyrodniczego 91T0 � ródl dowy bór chrobotkowy

Parametr/
Wska nik Opis

Specyficzna struktura i funkcje

Charakterystyczna 
kombinacja 
florystyczna

Zbiorowisko boru chrobotkowego Cladonio-Pinetum jest dobrze i wyra nie 
zdefiniowane przez gatunki charakterystyczne. Struktura przestrzenna tego 
siedliska jest nast puj ca:
Warstwa drzew: dominuje sosna Pinus sylvestris uzyskuj c zadrzewienie na 
poziomie od 50 do 100%, przy czym najcz ciej od 70 do 90%. Cz sto jako 
domieszka, zw aszcza we fragmentach skrajnych wydziele  le nych, wyst pu-
je brzoza brodawkowata Betula pendula. Przy dobrze zachowanym siedlisku 
i przy obecno ci na nim starodrzewu, zadrzewienie przyjmuje warto  opty-
maln  dla tego siedliska czyli 70%. Obserwuje si  wyra n  prawid owo , 
e im starszy drzewostan sosnowy, przy jednoczesnym zachowaniu runa 

porostowego tym siedlisko jest stabilniejsze, a tym samym trwalsze.
Warstwa podszytu (krzewów): g ównym elementem tej warstwy s  naturalne 
odnowienia sosnowe, osi gaj ce wysoko  do 2 m, a ich udzia  ilo ciowy 
wynosi do 10%. Jednak e nie we wszystkich obszarach na poszczególnych 
stanowiskach sosna tworzy podszycie boru. Cz sto liczniej odnawia si  brzo-
za brodawkowata Betula pendula, a towarzysz  jej licznie krzewy ja owca 
pospolitego Juniperus communis oraz czeremchy zwyczajnej Padus avium. 
Udzia  tych gatunków w warstwie jest na poziomie 10%. Powy ej tego pozio-
mu obecno  podszytu zaczyna negatywnie wp ywa  na ca o  siedliska.



301

Nast puje mocne zacienienie runa chrobotkowego i dochodzi do jego zani-
kania.
Warstwa ro lin zielnych: w dobrze zachowanym siedlisku jest wykszta cona 
na poziomie 10 do 20%, w obszarach gdzie struktura siedliska jest zaburzo-
na, ro lin zielnych jest wi cej. Z gatunków charakterystycznych w warstwie 
zielnej wyst puj : wrzos Calluna vulgaris, borówka brusznica Vaccinium vitis-
idaea, borówka czarna Vaccinium myrtillus oraz mia ek pogi ty Deschampsia 
flexuosa. Rzadziej spotykane s  kostrzewa owcza Festuca ovina, pszeniec 
zwyczajny Melampyrum pratense, szczaw polny Rumex acetosella. Nale y 
przy tym zaznaczy , i  powy sze gatunki zielne przy zbyt du ym udziale s  
traktowane jako ekspansywne.
Warstwa runa jest najwa niejszym elementem wyznaczaj cym monitorowane 
siedlisko. Jego sk ad gatunkowy oraz struktura zachowania wiadcz  o charak-
terze i stopniu zachowania ca ego siedliska. Najwi kszy udzia  w runie maj  
gatunki charakterystyczne: chrobotek le ny Cladonia arbuscula, chrobotek 
reniferowy C. rangiferina, chrobotek wysmuk y C. gracilis, chrobotek gwiazd-
kowaty C. uncialis, chrobotek widlasty C. furcata.

Udzia  
procentowy 
siedliska 
na transekcie

Jest to wska nik pokazuj cy zmiany jakie zachodz  w siedlisku na d ugo ci 
ca ego transektu. Nawet w obr bie jednego wydzielenia le nego dynamika sie-
dliska mo e by  ró na. Wp yw na ni  mog  mie  czynniki zarówno abiotycz-
ne (ukszta towanie terenu, gleba, hydrologia), jak równie  czynniki biotyczne 
(omówione przy pozosta ych wska nikach).
Przyk adowo: bór chrobotkowy mo e by  siedliskiem na piaszczystych 
formach wydmowych. W trakcie monitoringu stwierdzano lepiej zachowane 
kompleksy boru suchego na szczytach wydm ni  na ich zboczach. T uma-
czy si  to w prosty sposób dost pno ci  wody gruntowej, oraz sp ywaniem 
z wierzcho ków na zbocza materii organicznej u y niaj cej pod o e.
Nawet w obr bie jednego wydzielenia le nego drzewostan mo e by  ró no-
wiekowy, co zasadniczo kszta tuje ca o  siedliska. 

Obce 
gatunki 
inwazyjne

We wszystkich monitorowanych obszarach nie stwierdzono obecno ci gatun-
ków obcych. Poniewa  obecnie stosowano ten wska nik, dlatego w przy-
sz o ci te  b dzie okre lany, jednak e, w przeciwie stwie do innych typów 
siedlisk ma o prawdopodobne jest, aby obce gatunki inwazyjne znalaz y dla 
siebie dogodne warunki w borze chrobotkowym.

Rodzime 
gatunki 
ekspansywne 
ro lin zielnych

We wszystkich monitorowanych obszarach nie stwierdzono obecno ci ga-
tunków ekspansywnych. Poniewa  obecnie stosowano ten wska nik, dlatego 
w przysz o ci te  b dzie okre lany, jednak e, w przeciwie stwie do innych 
typów siedlisk ma o prawdopodobne jest, aby gatunki ekspansywne znalaz y 
dla siebie dogodne warunki w borze chrobotkowym.

Wyst powanie 
i stan populacji 
chrobotków

W zale no ci od charakteru i genezy powstania boru sosnowego suchego na 
badanych stanowiskach, runo chrobotkowe jest inaczej wykszta cone i zawie-
ra inny sk ad gatunkowy porostów naziemnych oraz mszaków. Dodatkowo, 
kondycja plech zale y równie  od struktury ca ego siedliska i od czynników 
rodowiskowych na nie oddzia uj cych. Runo porostowe siedliska dobrze 

wykszta conego jest zwarte lub ma niewielkie przestrzenie zaj te przez 
gatunki mszaków. Charakteryzuje si  du  ró norodno ci  gatunkow , co 
kszta tuje typow  mozaikowat  form  murawek o ró nych odcieniach szaro ci 
i zieleni w dnie boru sosnowego. Dominacja jednego gatunku chrobotków, 
g ównie chrobotka le nego Cladonia arbuscula, mo e wiadczy  o stadium 
sukcesyjnym siedliska. Tego typu runo porostowe cz sto wyst puje w 20�30-
letnich m odnikach, dodatkowo silnie przerzedzonych w wyniku chorób, np. 
grzybowych. W takich miejscach wyst puje równie  atwa do rozpoznania 
p ucnica kolczasta Cetraria aculeata, której nie notuje si  w zbiorowiskach 
dobrze wykszta conych i stabilnych. Zupe nie odmiennie nale y interpretowa  
dominacj  w zbiorowisku chrobotka wysmuk ego Cladonia gracilis, który bar-
dzo cz sto jest pomijany w trakcie inwentaryzacji borów chrobotkowych. Jego 
obecno  wiadczy o dobrze wykszta conym siedlisku. Cz sto taka forma
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boru chrobotkowego spotykana jest w zachodniej Polsce.
Jednogatunkowe runo porostowe cz sto w sukcesyjnych lub m odnikowych 
formach boru sosnowego, charakteryzuje si  niewynios ymi, ale p o cymi si  
plechami. Sprawiaj  one wra enie jakby by y udeptane, czy te  rozgniecione. 
Prawdopodobnie jest to forma przystosowania do zbyt otwartej przestrzeni, 
niestabilnego piaszczystego pod o a, bez warstwy butwiny inicjalnej. W do-
brze zachowanych siedliskach chrobotki osi gaj  znaczne rozmiary, nawet do 
10 cm. Rozrastaj  si  w zdecydowanej wi kszo ci wertykalnie ni  horyzon-
talnie, gdy  konkurencja mi dzygatunkowa nie pozwala na du  swobod  
w poziomie. Mo na przyj  zasad , e im runo chrobotkowe jest wy sze tym 
jego kondycja jest lepsza, a dynamika ca ego siedliska jest stabilniejsza.

Ogólny stosunek 
pokrycia porostów 
i mchów 
do pokrycia ro lin 
naczyniowych

Jest to bardzo wa ny wska nik dla tego typu siedliska, gdy  pokazuje w prosty 
sposób stan zachowania i struktur  przestrzenn  zbiorowiska. Za jego pomoc  
mo na prognozowa  dalsz  dynamik  siedliska i perspektywy jego zachowa-
nia w obszarze. Dla tego typu siedliska wa ne jest okre lenie wzgl dem siebie 
trzech, a nie dwóch komponentów buduj cych runo i warstw  zieln , a wi c 
porostów, mszaków i ro lin naczyniowych.
Na stanowiskach gdzie siedlisko jest dobrze zachowane, runo chrobotkowe 
jest zwarte. W takich przypadkach stosunek porostów i mchów do ro lin 
naczyniowych wynosi 90% : 10%, przy czym same porosty osi ga y warto  
pokrycia na poziomie 50 do 70%. Takich powierzchni z dobrze zachowanym 
runem chrobotkowo-mszystym jest oczywi cie najmniej. W wi kszo ci przy-
padków na stanowiskach stosunek wynosi 90 : 10% lub 80 : 20%, ale udzia  
porostów jest znacznie mniejszy i waha si  w granicach od 30% do 50%. 
Na stanowiskach zupe nie zdegradowanych dominuj  mszaki. Ro liny zielne 
standardowo maj  udzia  na poziomie 10 � 20%, natomiast porosty wykazuj  
najni szy udzia  na poziomie od 10 do 20%.

Wiek 
drzewostanu

Im starszy drzewostan sosnowy przy zachowanym runie chrobotkowym, tym 
lepsza i pewniejsza ocena stabilno ci siedliska. Niestety w wi kszo ci stano-
wiska by y wyznaczane w wydzieleniach le nych o drzewostanie w wieku 
rednim od 40 do 60 lat. Starodrzew jednak równie  by  monitorowany i dzi -

ki temu mo na stwierdzi , e obecno  starodrzewu przemawia na korzy  
siedliska. Jest ono wtedy bardzo stabilne, procesy degradacyjne i przecho-
dzenie w bór wie y nie s  tak widoczne, jak w m odszych drzewostanach. 
Ró norodno  gatunkowa porostów naziemnych jest o wiele wi ksza, gdy  
zadrzewienie jest ustabilizowane na poziomie optymalnym 70%. Tym samym 
dost pno  wiat a dla runa jest jednakowa i stabilna.
W obszarze Natura 2000 Sandr Brdy w granicach parku Narodowego Bory 
Tucholskie zosta y wyznaczone powierzchnie m odników sosnowych jako 
siedlisko borów chrobotkowych, rokuj cych dobry stan zachowania zbiorowi-
ska w przysz o ci. Jest to obszar idealnie nadaj cy si  do dalszego monitorin-
gu w celu ostatecznego okre lenia wp ywu wieku drzewostanu sosnowego na 
struktur  i stan zachowania siedliska. 

Obecno  
drewna 
martwego 
w dnie lasu

Obecno  du ej ilo ci drewna w dnie lasu w krótkim czasie doprowadza do 
wzbogacania pod o a w substancje biogenne, tym samym wzrasta konku-
rencyjno  mszaków i ro lin zielnych. Porosty naziemne zaczynaj  zanika , 
a siedlisko ulega stopniowej degradacji. Niewielka ilo  martwego drewna po-
chodz ca z naturalnego opadu, lub nieliczne powalone k ody drewna i frag-
menty konarów nie stanowi  jednak zagro enia dla siedliska. Niebezpieczna 
jest natomiast sytuacja, gdy np. w wyniku zabiegów hodowlanych pozostawia 
si  du e ilo ci ga zi i konarów po usuni tych drzewach � prowadzi to do 
szybkiej degeneracji siedliska. 

Gatunki 
obce 
w drzewostanie

Obecno  obcych gatunków w drzewostanie jest spotykana bardzo rzadko, ze 
wzgl du na specyficzne warunki siedliskowe, w których sosna ma zdecydo-
wan  przewag  nad innymi drzewami. Najcz ciej s  one sztucznie dosadza-
ne, doprowadzaj c do zmiany charakteru zbiorowiska. 

Naturalne 
odnowienie 
drzewostanu

W odró nieniu od innych le nych siedlisk przyrodniczych wska nik ten 
uzyskuje najwy sz  ocen  gdy odnowienie sosny jest nieliczne lub wr cz 
go brak. Ekspansja podrostu sosny wskazuje na eutrofizacj  siedliska i mo e 
prowadzi  do zmniejszenia ilo ciowo ci chrobotków w runie.
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Obecno  
nasadze  
drzew

Na wi kszo ci stanowisk, g ównie w obszarach nie obj tych ochron  cis , 
wyst puj  liczne nasadzenia, g ównie d bu Quercus robur, ale równie  buka 
Fagus sylvatica. W przeciwie stwie do samosiejek, nasadzenia rozlokowane 
s  w równych odst pach pomi dzy starym drzewostanem sosnowym. D by 
maj  palowy system korzeniowy, wnikaj cy g boko w warstwy wodono ne. 
Tym samym m ode drzewka maj  za zadanie podci gni cie wody na wy szy 
poziom, gdzie b dzie ju  dost pna dla p o cych si  systemów korzeniowych 
sosen. Podsumowuj c, zabieg ten ma na celu uwodnienie wybitnie suchego 
boru sosnowego, a tym samym ma negatywny wp yw na runo chrobotkowe, 
które zanika w wyniku ekspansji ro lin zielnych uzyskuj cych dost p do 
wody. Wyst powanie du ej ilo ci siewek i wi kszych form d bu dzia a nega-
tywnie na siedlisko.

Przekszta cenia 
zwi zane 
z u ytkowaniem

W wi kszo ci stanowisk które nie obj te s  granicami rezerwatów przyrody 
oraz parków narodowych prowadzona jest normalna gospodarka hodowli 
lasu. Je eli w obr bie siedliska znajduje si  starodrzew zakwalifikowany na 
zr b zupe ny, to negatywne skutki u ytkowania lasu s  oczywiste. W drzewo-
stanach znacznie m odszych prowadzone s  prace piel gnacyjne. O ile sama 
trzebie  prowadz ca do przerzedzenia drzewostanu nie wp ywa negatywnie 
na siedlisko, a wr cz przeciwnie (dost pno  wiat a w runie), to pozostawie-
nie ca o ci obci tego drewna skutkuje szybk  jego dekompozycj , u y nie-
niem siedliska, a tym samym ca kowit  degradacj  runa chrobotkowego.
Mo na s dzi , i  drewno w borze chrobotkowym jest elementem niepo da-
nym, a jego dekompozycja przyczynia si  do zaniku siedliska. Z tym zagad-
nieniem wi e si  tradycyjne grabienie ció ki i zbieranie suchego drewna, 
jakie mia o miejsce w dawnych czasach. W miejscach gdzie lokalna ludno  
praktykowa a ten typ gospodarowania w lesie, bory chrobotkowe by y bardzo 
dobrze zachowane, gdy  nie dochodzi o do nadmiernej eutrofizacji pod o a. 
Obecnie w Parku Narodowym Bory Tucholskie s  planowane dzia ania ochro-
ny czynnej siedliska, polegaj ce na grabieniu ció ki i wybieraniu drewna 
z wyznaczonych wydziele  le nych.
W obszarze Natura 2000 Jeziora Wdzydzkie zosta  udokumentowany przy-
padek przeprowadzenia w roku 2003 trzebie y wczesnej w wydzieleniu 
z dobrze zachowanym runem chrobotkowym. Trzebie  by a przeprowadzona 
nietypowo, gdy  ca o  drewna, oko o 16,68 m3 grubizny oraz 42,17 m3 
drobnicy, po zabiegu zosta a wybrana. Trzebie  by a robiona przez prywat-
n  osob , która ca o  usuni tego drewna wybra a z pododdzia u. Podczas 
zesz orocznego i tegorocznego monitoringu stwierdzono w dalszym ci gu 
bardzo dobry stan zachowania tej powierzchni. Jednocze nie w innych 
pododdzia ach po zabiegach ca o  drewna pozosta a na dnie boru. Skutkiem 
tego jest pocz tkowo cz ciowy, a w konsekwencji ca kowity zanik runa 
chrobotkowego i degradacja siedliska. 

Zniszczenia 
drzewostanów � 
wiatro omy, 
gradacje owadów

Czynnik ten nie odgrywa wa nej roli w monitoringu tego typu siedliska. Na 
wi kszo ci stanowisk nie odnotowano znacz cych zniszcze . Zniszcze  
mechanicznych, np. wiatro omów w ogóle nie odnotowano. Na kilku stanowi-
skach wyst puje drzewostan pora ony hub  korzeniow . 

Perspektywy 
ochrony

Ocenie podlegaj  realne mo liwo ci ochrony siedliska i utrzymanie go w sta-
nie nie pogorszonym, przy analizie mo liwych do okre lenia czynników od-
dzia uj cych na siedlisko w najbli szej przysz o ci. Brano pod uwag  aktualny 
stan ochrony (obecno  na obszarze chronionym), znane zapisy w planach 
i operatach ochrony, czynniki biotyczne i antropogeniczne, oddzia ywania 
gospodarcze i turystyk .
W wyniku przeprowadzonego monitoringu zauwa ano pewn  prawid o-
wo  je li chodzi o perspektywy stanu zachowania siedliska w przysz o ci. 
Perspektywy te s  najmniejsze w obszarach rodkowej i wschodniej Polski, 
a najwi ksze w Polsce pó nocno- rodkowej oraz zachodniej.
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Tab. 2. Waloryzacja parametrów stanu oraz wska ników specyficznej struktury i funkcji siedliska przyrodniczego 
91T0 � ródl dowy bór chrobotkowy

Parametr/Wska -
niki

W a ciwy
FV

Niezadowalaj cy
U1

Z y
U2

Powierzchnia 
siedliska 
na stanowisku

Nie podlega zmianom 
lub zwi ksza si Inne kombinacje

Wyra ny spadek po-
wierzchni siedliska 
w porównaniu z wcze-
niejszymi badaniami lub 

podawanymi w literaturze

Specyficzna struktura i funkcje

Charakterystyczna 
kombinacja 
florystyczna

80�100% wszystkich 
gatunków 60�79% <50%

Udzia  
procentowy 
siedliska 
na transekcie

70%�100% 50%�70% <30%

Obce 
gatunki 
inwazyjne

Brak S , ale nieliczne Liczne

Rodzime 
gatunki 
ekspansywne 
ro lin zielnych

0�10% 11�20% >20%

Wyst powanie 
i stan populacji 
chrobotków

Kondycja plech dobra
Runo zwarte

Kondycja plech rednia
Runo s abo p atowate

Kondycja plech z a
Runo silnie p atowate

Ogólny stosunek 
pokrycia porostów 
i mchów 
do pokrycia ro lin 
naczyniowych

90�100% : 10�0%
W tym porosty 
od 60 do 90%

70�80% : 30�20%
W tym porosty od 40 
do 60%

<60% : >40%
W tym porosty mniej ni  
40%

Wiek 
drzewostanu Drzewostan >90 lat 50�90 lat <50 lat

Obecno  
drewna 
martwego 
w dnie lasu

Brak drewna
Niewielka ilo  drewna 
martwego z naturalnego 
opadu

Du a ilo  martwego 
drewna (np. stosy ga zi)

Gatunki obce 
w drzewostanie Brak S  nieliczne S  bardzo liczne

Naturalne 
odnowienie 
drzewostanu

Wyst puj , ale 
w ma ych ilo ciach

Liczne lub ca kowity 
brak Bardzo liczne

Obecno  
nasadze  drzew Brak S  nieliczne S  bardzo liczne

Przekszta cenia 
zwi zane 
z u ytkowaniem

S abe rednie Du e
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Zniszczenia 
drzewostanów � 
wiatro omy, 
gradacje owadów

Brak
Istniej , ale ich inten-
sywno  na rednim 
poziomie

Bardzo intensywne

Ogólnie 
struktura 
i funkcje

Wszystkie wska niki 
kardynalne oceniono na 
FV, pozosta e wska niki 
przynajmniej U1

Wszystkie wska niki 
kardynalne oceniono 
przynajmniej na U1

Jeden lub wi cej wska -
ników kardynalnych 
oceniono na U2

Perspektywy 
ochrony

Perspektywy zachowa-
nia siedliska dobre lub 
doskona e, nie przewi-
duje si  znacznego od-
dzia ywania czynników 
zagra aj cych

Inne kombinacje

Perspektywy zachowania 
siedliska z e, obserwowa-
ny silny wp yw czynników 
zagra aj cych, nie mo na 
zagwarantowa  przetrwa-
nia siedliska w d u szej 
perspektywie czasowej

Ocena ogólna Wszystkie parametry 
oceniono na FV 

Jeden lub wi cej para-
metrów oceniono na 
U1, brak ocen U2

Jeden lub wi cej parame-
trów oceniono na U2

Wska niki kardynalne
Charakterystyczna kombinacja florystyczna
Wyst powanie i stan populacji chrobotków
Ogólny stosunek pokrycia porostów i mchów do pokrycia ro lin naczyniowych
Wiek drzewostanu
Obecno  drewna martwego w dnie lasu

3. Przyk ad wype nionej karty obserwacji siedliska przyrodniczego na stanowisku

Karta obserwacji siedliska przyrodniczego na stanowisku

Stanowisko � informacje podstawowe

Kod i nazwa 
siedliska przyrodniczego 91T0 Sosnowy bór chrobotkowy

Nazwa stanowiska 327d_01

Typ stanowiska Referencyjne

Zbiorowiska ro linne Cladonio-Pinetum

Opis siedliska 
na stanowisku

Rezerwat Przyrody Bór Chrobotkowy jest obszarem z najlepiej zacho-
wanym na terenie Polski siedliskiem boru suchego z runem chrobot-
kowym w odmianie suboceanicznej. W pe ni wykszta cony ródl do-
wy bór chrobotkowy, wy cznie z sosn  w warstwie drzew o niskim 
zwarciu na poziomie 0,7. Sosna wykazuje s abe przyrosty i najni sze 
stopnie bonitacji IV. W bardzo ubogim w ro liny zielne runie domi-
nuj  porosty krzaczkowate naziemnie, g ównie z rodzaju Cladonia 
(chrobotek) i Cetraria (p ucnica), tworz ce mniej lub bardziej zwarte 
murawki. Oprócz porostów w runie wyst puj  mniej licznie mszaki 
z rodzaju Ptilidium (rz siak) i Dicranum (wid oz b). W wi kszo ci ob-
szaru powierzchnia rezerwatu jest równinna, natomiast w zachodniej 
cz ci, ograniczona do  du  skarp . Transekt poprowadzony jest 
we fragmencie obszaru z najlepiej zachowanym siedliskiem. Zwarcie 
chrobotków w runie osi ga zwarcie 100%. Warstwa podszytu nie 
jest wykszta cona, lub sprowadza si  do pojedynczych odnowie  
sosnowych i zaro li ja owca. Warstwa ro lin zielnych jest bardzo 
s abo wykszta cona.

ródl dowy bór chrobotkowy



306 BIBLIOTEKA MONITORINGU RODOWISKA

Monitoring siedlisk przyrodniczych

Powierzchnia p atów 
siedliska 9,39 ha

Obszary chronione, 
na których znajduje 
si  stanowisko 

Obszar Natura 2000 � Bór Chrobotkowy, Rezerwat Przyrody Bór 
Chrobotkowy im. Zygmunta Tobolewskiego

Zarz dzaj cy terenem Wojewódzki Konserwator Przyrody, Nadle nictwo Przymuszewo

Wspó rz dne geograficzne N 53o55� ��; E 17o46� ��

Wymiary transektu 10x200 m

Wysoko  n.p.m. 160 m

Nazwa obszaru Bór Chrobotkowy

Raport roczny � informacje podstawowe

Rok 2007

Typ monitoringu Szczegó owy

Koordynator Micha  W grzyn

Dodatkowi koordynatorzy

Zagro enia

Wzrost zanieczyszczenia powietrza. Bardzo du a penetracja terenu 
przez lokaln  ludno . Zbieractwo grzybów i zadeptywanie plech 
chrobotków.
U y nienie siedliska.

Inne warto ci 
przyrodnicze

Wyst powanie gatunków górskich porostów naziemnych Stereocaulon 
paschale, Cetraria nivalis oraz gatunków rodzaju Usnea sp. na korze 
sosen.

Monitoring 
jest wymagany Tak

Uzasadnienie Jako stanowisko referencyjne co 5 lat

Wykonywane zabiegi 
ochronne i ocena ich 
skuteczno ci

Jest to obszar ochrony cis ej. Obszar wy czony z gospodarki le nej. 
Nie s  wykonywane dzia ania ochrony czynnej.

Propozycje wprowadzenia 
dzia a  ochronnych

Dla obecnego stanu zachowania siedliska nie s  konieczne dzia ania 
ochrony czynnej.

Data kontroli 26.07.2007

Uwagi
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Stan ochrony siedliska przyrodniczego na stanowisku

Zdj cie fitosocjologiczne I

Wspó rz dne geograficzne rodka, 
wys. n.p.m.
Powierzchnia zdj cia, nachylenie, 
ekspozycja
Zwarcie warstw a, b, c, d
Wysoko  warstw a, b, c, d
Jednostka fitosocjologiczna

Wspó rz dne N 53o55� ��; E 17o46� ��; 160 m n.p.m.
Powierzchnia zdj cia: 400m2

Zwarcie w warstwach: a � 85%; b � 10%, c � 10%, d 
� 70%
Wysoko  warstw: a � 20 m, b � 2 m, c � 0,4 m
Jednostka fitosocjologiczna: Cladonio-Pinetum
Gatunki: warstwa a: Pinus sylvestris 5; warstwa b: Pinus 
sylvestris 3; warstwa c: Calluna vulgaris 2, Festuca ovina 
1; warstwa d: Cetraria ericetorum +, Cladonia arbuscula 
subsp. mitis +, Cladonia arbuscula subsp. squarrosa 4, Cla-
donia gracilis 3, Cladonia pleurota +, Cladonia rangiferina 
1, Cladonia uncialis +, Dicranum spurium 1, Pleurozium 
schreberi 1, Polytrichum commune +, Ptilidium ciliare 2

Zdj cie fitosocjologiczne II

Wspó rz dne geograficzne rodka, 
wys. n.p.m.
Powierzchnia zdj cia, nachylenie, 
ekspozycja
Zwarcie warstw a, b, c, d
Wysoko  warstw a, b, c, d
Jednostka fitosocjologiczna

Wspó rz dne N 53o55� ��; E 17o46� ��; 160 m n.p.m.
Powierzchnia zdj cia: 400 m2

Zwarcie w warstwach: a � 60%; b � 10%, c � 5%, d 
� 100%
Wysoko  warstw: a � 20 m, b � 2 m, c � 0,4 m
Jednostka fitosocjologiczna: Cladonio-Pinetum
Gatunki: warstwa a: Pinus sylvestris 4; warstwa b: Juniperus 
communis 1, Pinus sylvestris 1; warstwa c Festuca ovina +, 
Pinus sylvestris +; warstwa d: Cetraria aculeata +, Cetraria 
islandica +, Cladonia arbuscula subsp. squarrosa 2, Clado-
nia coccifera +, Cladonia digitata +, Cladonia furiata +, Cla-
donia gracilis 2, Cladonia pleurota +, Cladonia rangiferina 
+, Cladonia squamosa +, Cladonia stellaris +, Cladonia 
uncialis 3, Dicranum spurium 1, Pleurozium schreberi +, 
Polytrichum commune +, Ptilidium ciliare 1, Stereocaulon 
paschale +

Zdj cie fitosocjologiczne III

Wspó rz dne geograficzne rodka, 
wys. n.p.m.
Powierzchnia zdj cia, nachylenie, 
ekspozycja
Zwarcie warstw a, b, c, d
Wysoko  warstw a, b, c, d
Jednostka fitosocjologiczna

Wspó rz dne N 53o55� ��; E 17o46� ��; 160 m n.p.m.
Powierzchnia zdj cia: 400 m2

Zwarcie w warstwach: a � 90%; b � 0%, c � 5%, d � 80%
Wysoko  warstw: a � 20 m, b � 2 m, c � 0,4 m
Jednostka fitosocjologiczna: Cladonio-Pinetum
Gatunki: warstwa a: Pinus sylvestris 5; warstwa c: Festuca 
ovina +, warstwa d: Cladonia arbuscula subsp. squarrosa 4, 
Cladonia furcata +, Cladonia gracilis 1, Cladonia rangiferi-
na +, Cladonia stellaris +, Dicranum spurium 2, Pleurozium 
schreberi 1, Ptilidium ciliare +

TRANSEKT 

Parametry/
wska niki Opis wska nika Warto  parametru/wska nika

Ocena 
parametru/ 
wska nika

Powierzchnia siedliska 9,39 ha FV

Specyficzna struktura i funkcje FV

ródl dowy bór chrobotkowy
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Gatunki 
charakterystyczne

Lista gatunków charaktery-
stycznych (polska i aci ska 
nazwa)

warstwa drzew (A): sosna zwy-
czajna Pinus sylvestris 3; warstwa 
krzewów (B): sosna zwyczajna 
Pinus sylvestris 3, warstwa runa 
(C): kostrzewa owcza Festuca 
ovina 1, wrzos zwyczajny Calluna 
vulgaris 1
warstwa porostowo-mszysta (D): 
chrobotek le ny Cladonia arbuscu-
la subsp. squarrosa 3, chrobotek 
wysmuk y Cladonia gracilis 3, 
chrobotek reniferowy Cladonia 
rangiferina 1, rz siak pospolity Pti-
lidium ciliare 2, chrobotek agodny 
Cladonia arbuscula subsp. mitis, 
chrobotek gwiazdkowaty Cladonia 
uncialis 1, chrobotek alpejski Cla-
donia stellaris 1, wid oz b zdro ny
Dicranum spurium 1

FV

Udzia  procento-
wy siedliska na 
transekcie

Procent powierzchni zaj tej 
przez siedlisko na transekcie 
(z dok adno ci  do 10%)

100% powierzchni zaj tej przez 
siedlisko na transekcie.
Transekt poprowadzony jest przez 
fragment obszaru z najlepiej 
wykszta conym siedliskiem boru 
chrobotkowego.

FV

Obce gatunki 
inwazyjne

Lista inwazyjnych gatun-
ków obcych geograficznie 
(polska i aci ska nazwa); 
poda  udzia  procentowy 
powierzchni zaj tej przez 
ka dy gatunek na transekcie 
(z dok adno ci  do 10%)

Na terenie obszaru nie wyst puj FV

Rodzime gatunki 
ekspansywne 
ro lin zielnych

Lista gatunków (polska i a-
ci ska nazwa); poda  udzia  
procentowy powierzchni 
zaj tej przez ka dy gatunek 
na transekcie (z dok adno-
ci  do 10%)

W obr bie transektu nie stwierdzo-
no ro lin zielnych ekspansywnych FV

Wyst powanie 
i stan populacji 
chrobotków

Lista gatunków (polska 
i aci ska nazwa), oraz 
poda  dla ka dego gatunku 
przybli ony procent pokry-
cia transektu (z dok adno ci  
do 10%)

Chrobotek le ny Cladonia arbuscu-
la subsp. squarrosa 30%, chrobo-
tek wysmuk y Cladonia gracilis 
30%, chrobotek reniferowy Cla-
donia rangiferina 10%, chrobotek 
agodny Cladonia arbuscula subsp. 
mitis 5%, chrobotek gwiazdkowaty 
Cladonia uncialis 15%

FV

Ogólny stosunek 
pokrycia poro-
stów i mchów do 
pokrycia ro lin 
naczyniowych

X:Y
FV � pokrycie siedliska 
p atami porostów zbli one 
do 70%
U1 � pokrycie p atami poro-
stowymi siedliska mniejsze 
ni  70%, ale nie mniejsze 
ni  40 do 50%
U2 � pokrycie poni ej 40%

80/20
Ca o  runa zajmuj  porosty, 
mszaki maj  bardzo ma y udzia

FV
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Wiek 
drzewostanu

redni wiek drzewostanu; 
wiek i udzia  procentowy 
starodrzewu

121 lat
Dobrze zachowany starodrzew FV

Obecno  
drewna martwego 
w dnie lasu

Obecno  du ej ilo ci 
drewna w dnie lasu w krót-
kim czasie doprowadza 
do wzbogacania pod o a 
w substancje biogenne, tym 
samym wzrasta konkuren-
cyjno  mszaków i ro lin 
zielnych. Porosty naziem-
ne zaczynaj  zanika , 
a siedlisko ulega stopniowej 
degradacji.

Brak FV

Gatunki obce 
w drzewostanie

Lista gatunków (polska 
i aci ska nazwa), oraz 
poda  dla ka dego gatunku 
przybli ony procent pokry-
cia transektu (z dok adno ci  
do 10%)

Nie wyst puj FV

Naturalne 
odnowienie 
drzewostanu

Procent pokrycia transektu 
przez naturalne odnowie-
nie (je li ro ne gatunki 
poda  procent dla ka dego 
gatunku)

Sosna zwyczajna Pinus sylvestris 
10%, wyst puj  nieliczne odno-
wienia

U1

Obecno  
nasadze  drzew

Lista gatunków (polska 
i aci ska nazwa), oraz 
poda  dla ka dego gatunku 
przybli ony procent pokry-
cia transektu (z dok adno ci  
do 10%)

Brak FV

Przekszta cenia 
zwi zane 
z u ytkowaniem

Opisa  zaobserwowane 
przekszta cenia

Brak
Rezerwat Przyrody FV

Zniszczenia 
drzewostanów 
� wiatro omy, 
gradacje owadów

Rodzaj zniszcze  oraz pro-
cent zniszczonego drzewo-
stanu dla ka dego rodzaju 
(z dok adno ci  do 10%)

Nie stwierdzono
Brak zniszcze  w drzewostanie FV

Perspektywy ochrony FV

Ocena ogólna
Nale y równie  poda  udzia  procentowy po-
wierzchni siedliska o ró nym stanie zachowania 
na ca ym stanowisku (w stosunku do ca kowitej 
powierzchni siedliska na stanowisku)

FV 100%

FVU1 �

U2 �

Dzia alno  cz owieka

Kod Nazwa 
dzia alno ci Intensywno Wp yw Opis

250 Pozyskiwanie/usuwanie 
ro lin � ogólnie A �

Penetracja w celu zbierania grzybów, 
a tym samym zadeptywanie gatunków 
porostów

702 Zanieczyszczenie 
powietrza C � Na siedlisko negatywnie wp ywa 

wzrost zanieczyszczenia powietrza

ródl dowy bór chrobotkowy
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4. Siedliska o podobnej charakterystyce ekologicznej

Stadia sukcesyjne borów wie ych na gruntach porolnych, we wczesnych stadiach mog  
przypomina  formy borów chrobotkowych ze wzgl du na du y udzia  porostów naziem-
nych w runie. Stan ten jednak e nie jest trwa y. Odró nienie form naturalnych od przej-
ciowych mo na oprze  na wykazaniu ró norodno ci gatunków porostów i mszaków oraz 

ich stanu zachowania.

5. Ochrona siedliska przyrodniczego

Potwierdzaj  si  niestety informacje na temat zanikania siedliska, które jest bardziej inten-
sywne na po udniu, a na pó nocy kraju przyjmuje agodniejsze formy. Bory chrobotkowe 
w Polsce rodkowej albo ca kowicie zanik y, albo s  silnie zdegradowane i nie rokuj  szans 
na odratowanie, natomiast siedlisko na pó nocy kraju jest w pocz tkowym stadium degra-
dacji, które mo na w sposób czynny ratowa . W trakcie monitoringu na podstawie obser-
wacji opracowano metod  ochrony czynnej siedliska, bazuj c  na dawnych historycznych 
zwyczajach ludno ci na obszarach mocno zalesionych. Wiadomym jest, e grabienie ció -
ki i wybieranie drewna z lasu przyczynia si  do ubo enia pod o a w borach sosnowych, 
a tym samym stwarza si  dobre warunki do rozwoju runa chrobotkowego. W obszarach 
nie chronionych, gdzie zachowane s  jeszcze fragmenty boru chrobotkowego, nale a o 
by w celu ich ochrony wybiera  ca o  drewna pozosta ego po zabiegach hodowli lasu. 
Oznacza to, e je li by a robiona trzebie  wczesna b d  pó na to nale y ca  drobnic  
i grubizn  wybra  z powierzchni. W przeciwnym wypadku po oko o 2 latach siedlisko 
jest ju  w pe ni zdegradowane. W przysz o ci te proste zabiegi w po czeniu z usuwaniem 
naturalnych odnowie  sosnowych i d bowych przyczyni  si  do aktywnej ochrony borów 
chrobotkowych.
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MONITORING SIEDLISK PRZYRODNICZYCH

Monitoringowi powinny podlega  wszystkie wy-
st puj ce w Polsce typy siedlisk przyrodniczych 
wymienione w za czniku I Dyrektywy Siedlisko-
wej (81 typów). Szczególnie wa ny jest monitoring 
siedlisk przyrodniczych o statusie priorytetowym, 

czyli takich, za których ochron  pa stwa Unii  
Europejskiej ponosz  szczególn  odpowiedzial-
no , a tak e tych siedlisk przyrodniczych, których 
stan ochrony zosta  oceniony jako niew a ciwy.

Przedstawiona metodyka prac monitoringowych 
stanowi rozwini cie ogólnych zasad dotycz cych 
oceny stanu siedlisk przyrodniczych w europej-
skiej sieci ekologicznej Natura 2000. Zachowuj c 
standardowy schemat gromadzenia danych, opra-
cowano szczegó owe zalecenia do prac tereno-
wych i kameralnych, uwzgl dniaj ce specy czn  
struktur  i funkcje ka dego z opisywanych typów 

siedlisk przyrodniczych.

Opisany monitoring powinien zosta  zintegrowa-
ny z innymi pracami zwi zanymi z wdra aniem 
sieci Natura 2000 w Polsce. U atwi to szybkie po-
dejmowanie dzia a  niezb dnych do utrzymania 
lub przywrócenia w a ciwego stanu ochrony sie-
dlisk przyrodniczych.

BIBLIOTEKA
MONITORINGU

RODOWISKA

Oddajemy do Pa stwa r k przewodnik me-
todyczny do monitoringu 20 typów siedlisk 
przyrodniczych, b d cy prac  zbiorow  22 
specjalistów z ca ej Polski. Wymienione s  
w nim równie  inne siedliska o zbli onej 
charakterystyce ekologicznej, dla których 
mo na zastosowa  podobne metodyki. Me-
todyki monitoringu kolejnych siedlisk przy-
rodniczych, oparte na g ównym schemacie 
wypracowanym w latach 2006�2008 i opisa-
nym w cz ci pierwszej ogólnej przewodnika, 
b d  opublikowane w nast pnych tomach. 

Przewodnik przeznaczony jest dla osób 
zaanga owanych w ochron  przyrody, 
a przede wszystkim w prace monitoringo-
we na obszarach Natura 2000 oraz innych 
obszarach cennych przyrodniczo, zw aszcza 
pracowników parków narodowych, regio-
nalnych dyrekcji ochrony rodowiska, Lasów 
Pa stwowych, cz onków przyrodniczych 
organizacji pozarz dowych, wyk adowców 
i studentów wy szych uczelni oraz innych 
zainteresowanych.

Mamy nadziej , e przewodnik b dzie u y-
tecznym narz dziem w planowaniu i reali-
zacji monitoringu siedlisk przyrodniczych, 
zarówno na poziomie ogólnokrajowym, jak 
i w obszarach chronionych. B dzie równie  
podstaw  oceny stanu ochrony siedlisk 
przyrodniczych, a w konsekwencji zaprojek-
towania w a ciwych zabiegów ochronnych, 
zw aszcza na obszarach Natura 2000. Przy-
czyni si  te  do spójno ci otrzymywanych 
danych o stanie siedlisk przyrodniczych 
w ró nych miejscach kraju.

Z przedmowy
Andrzeja Jagusiewicza
G ównego Inspektora Ochrony rodowiska
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