Monitoring siedlisk przyrodniczych

Zaro la kosodrzewiny
Pinetum mugo

Fot. 1. Kosodrzewina w Tatrach Zachodnich (© W. Mróz)

Fot. 2. Szyszki kosodrzewiny (© W. Mróz)

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 subalpejskiego 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
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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 domieszce. 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 charakteryzuje 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 ekologiczne, 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 anecznika 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 siedliska przyrodniczego.
W Polsce to siedlisko przyrodnicze charakteryzuje si dominacj jednego gatunku  kosodrzewiny 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 trudno 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 dominacj 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
15001800 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 subalpejskiego zaro la kosodrzewiny przemieszane s z biogrupami wierków. W miejscach lawiniastych 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.
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W Karkonoszach zaro la kosodrzewiny wyst puj na wysoko ci 12501500 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 bina) odmiana górska Sorbus aucuparia var. glabrata, brzoza omszona karpacka Betula pubescens subsp. carpatica, porzeczka skalna Ribes petraeum, ró a alpejska Rosa pendulina.
Ro liny zielne: urdzik karpacki Soldanella carpatica, z ocie okr g olistny Leucanthemum 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 Calamagrostis 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 20062008
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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 wid akowy Barbilophozia lycopodioides, bagiennik Barbilophozia hatcheri, Anastrepta orcadensis.

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, natomiast sugerowana powierzchnia takiego stanowiska to 530 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 pocz tek, rodek i koniec transektu. Wspó rz dne tych punktów wyznacza 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 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 alnoci 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 terenowych obejmuje: odbiornik GPS, ta m miernicz , szczegó owe mapy topograficzne
(1:10 000) lub wydruki z ortofotomapy (optymalnie 1:2000) oraz wysokogórski sprz t turystyczny.
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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

Gatunki
typowe
Gatunki
dominuj ce

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 wydeptywane 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 mechaniczne kosodrzewiny zwi zane z wydeptywaniem oraz u ytkowaniem i budow
infrastruktury rekreacyjnej (wyci gi narciarskie, schroniska górskie).
Do typowych gatunków ro lin w warstwie B nale : kosodrzewina Pinus mugo,
jarz b pospolity Sorbus aucuparia subsp. glabrata, ja owiec halny Juniperus communis 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.
W warstwie krzewów dominuje kosodrzewina, natomiast w warstwie C  borówka
czarna Vaccinium myrtillus lub mia ek pogi ty Deschampsia flexuosa

Naturalny
Typowy kompleks siedlisk subalpejskich sk ada si z zaro li kosodrzewiny, biogrup
kompleks
wierkowych, zaro li ja owca halnego i niewielkich p atów borówczysk, psiar
siedlisk
i
subalpejskich zio oro li.
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
Zniszczenia
mechaniczne turystycznego i w a ciwie nie wp ywaj istotnie na dynamik zaro li kosodrzewiny
poza t stref .
igie do 10% uznano za naturalne zjawisko zwi zane z biologi
Obumieranie Obumieranie
kosodrzewiny.
W doskonale zachowanych zaro lach kosodrzewiny zaobserwoigie
wano
w
a
nie
takie
niewielkie procentowo obumieranie p dów, które nie wp ywa
kosodrzewiny istotnie na
ywotno populacji kosodrzewiny.
Jest to bardzo dobry wska nik dobrego stanu zaro li kosodrzewiny. W dobrze
Bogactwo
zachowanych p atach wyst puje zespó pi ciu porostów: pustu ka p cherzykowata
porostów
Hypogymnia physodes, p askotka rozlana Parmeliopsis ambigua, p askotka reglowa
epifitycznych Parmeliopsis hyperopta, m klik otr biasty Pseudevernia furfuracea i z otlinka
jaskrawa Vulpicida pinastri z podobnym pokryciem 515%.
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
Perspektywy w granicach parków narodowych, które jednocze nie stanowi specjalne obochrony
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
Powierzchnia
siedliska
na stanowisku

W a ciwy
FV

Nie podlega zmianom
lub zwi ksza si

Niezadowalaj cy
U1

Inne kombinacje

Zy
U2
Wyra ny spadek
powierzchni siedliska
w porównaniu z wcze niejszymi badaniami lub
podawanymi w literaturze

Specyficzna struktura i funkcje ( cznie z typowymi gatunkami)
Udzia procentowy siedliska na
transekcie
Gatunki
typowe
Gatunki
dominuj ce
Naturalny
kompleks
siedlisk
subalpejskich
Zniszczenia
mechaniczne

>70%

7040%

Wyst puje kosodrzeWyst puje kosodrzewina
wina i przynajmniej
i cztery inne typowe gatunki
dwa inne typowe
ro lin
gatunki ro lin
Dominuje kosodrzewina,
Dominacja innego
a w warstwie C  borówka gatunku w warstwie
czarna lub mia ek pogi ty B lub C
Udzia kosodrzewiny
Udzia kosodrzewiny
<50%; poza natu>50%, wyst puj tylko
ralnymi siedliskami
naturalne siedliska subaltak e spory udzia
pejskie
siedlisk zwi zanych
z wypasem np. psiar
Zniszczenia mechaniczne
nie wi ksze ni 5%

Obumieranie
Do 10%
igie kosodrzewiny
Wyst puj przynajmniej
cztery z nast puj cych
porostów: pustu ka p cherzykowata Hypogymnia
physodes, p askotka rozlana
Bogactwo
porostów
Parmeliopsis ambigua, p aepifitycznych
skotka reglowa Parmeliopsis
hyperopta, m klik otr biasty
Pseudevernia furfuracea
i z otlinka jaskrawa Vulpicida pinastri
Wszystkie wska niki
Ogólnie
kardynalne oceniono na
struktura
FV, pozosta e wska niki
i funkcje
przynajmniej U1

<40%
Brak gatunków typowych
poza kosodrzewin
Dominacja innych gatunków w obu warstwach

Dominacja siedlisk pó naturalnych

Zniszczenia od 5 do
30%

Zniszczenia wi ksze od
30%

Od 10 do 30%

Wi ksze ni 30%

Wyst puj przynajmniej dwa z tych
Brak lub tylko jeden
porostów o pokryciu z tych porostów
wi kszym ni 5%

Wszystkie wska niki Jeden lub wi cej wska kardynalne oceniono ników kardynalnych
przynajmniej na U1 oceniono na U2
Perspektywy zachowania
siedliska z e, obserwowany silny wp yw
czynników zagra aj cych (np. plany rozwoju
infrastruktury narciarskiej
i rekreacyjnej), nie mo na
zagwarantowa przetrwania siedliska w d u szej
perspektywie czasowej

Perspektywy
ochrony

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

Inne kombinacje

Ocena ogólna

Wszystkie parametry oceniono na FV

Jeden lub wi cej paJeden lub wi cej paramerametrów oceniono
trów oceniono na U2
na U1, brak ocen U2
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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 kosodrzewiny. Wyst puj tu biogrupy wierka, sztucznie dosadzana limba oraz zwarte p aty kosodrzewiny.

Powierzchnia p atów siedliska

Suma powierzchni wydziele 25d, 25g, 1923,51 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

1367 m

n.p.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, przekraczaj cy pojemno turystyczn szlaków. Skutkiem czego jest nadmierna penetracja najbli szego otoczenia cie ek turystycznych,
wydeptywanie cie ek bocznych i zwi zane z tym zanieczyszczenie 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 przeprowadzon modernizacj szlaku turystycznego w celu dostosowania
go do potrzeb i standardów turystycznych, a jednocze nie przy
ograniczeniu nadmiernej ingerencji w naturaln ro linno obszaru 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 distentifolium 1, Deschampsia flexuosa +, Homogyne alpina +, Oxalis
acetosella +, Rubus idaeus +, Rumex sp. +, Vaccinium myrtillus 3;
warstwa D  Politrichum commune +
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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
80%
Jest to transekt przy górnej granicy
lasu, tym samym zbiorowisko kosodrzewiny zawiera du y udzia
p atów wierkowych  oko o 20%

Udzia
procentowy
siedliska
na transekcie

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

Gatunki
typowe

Warstwa B: kosodrzewina Pinus
mugo 40%, jarz b pospolity
Sorbus aucuparia subsp. glabrata
40%, wierzba l ska Salix silesiaca 10%.
Warstwa C: borówka czarna VacLista gatunków typowych
cinium myrtillus 50%, borówka
(polska i aci ska nazwa);
brusznica Vaccinium vitis-idaea
poda udzia procento10%, podbia ek alpejski Homowy powierzchni zaj tej
gyne alpina 10%, mia ek pogi ty
przez ka dy gatunek na
Deschampsia flexuosa 10%,
transekcie (z dok adno wietlica alpejska Athyrium distenci do 10%)
tifolium 20%.
Wyst puj wszystkie gatunki krzewiaste charakterystyczne dla tego
zbiorowiska. W warstwie C wyst puj gatunki charakterystyczne
przy odpowiedniej ilo ciowo ci

FV

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; 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 siedliska przybli ony procent
pokrycia transektu (z dok adno ci do 10%)

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

FV

Przyczyna zniszcze
p dów kosodrzewiny
i procent zniszczonych
p dów

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

FV

Zniszczenia
mechaniczne
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Zaro la kosodrzewiny

Obumieranie
igie kosodrzewiny

Bogactwo
porostów
epifitycznych

Wyst powanie zjawiska
i skala (procent dotkni tych nadmiernym
obumieraniem igie
krzewów)
FV  ig y w wi kszo ci
zdrowe
U1  nadmierne obumieranie igie na du ej ilo ci
krzewów
U2  nadmierne obumieranie igie cz sto
obserwowane

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

FV

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

Pustu ka p cherzykowata Hypogymnia physodes 10%, p askotka
rozlana Parmeliopsis ambigua
10%, p askotka reglowa Parmeliopsis hyperopta 5%, m klik
otr biasty Pseudevernia furfuracea
10%, z otlinka jaskrawa Vulpicida
pinastri 5%. Trudne jest oszacowanie procentowe pokrycia ga zi
kosodrzewiny i jarz bu przez plechy porostowe. Podane warto ci
s bardzo szacunkowe

FV

Perspektywy zachowania siedliska
bardzo dobre, nie przewiduje si
znacznego oddzia ywania czynników zagra aj cych

FV

Perspektywy
ochrony

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

Dzia alno
Kod

501

Nazwa
dzia alno ci

Szlaki piesze

Intensywno

B

FV

100%

U1

0%

U2

0%

FV

cz owieka

Wp yw

Opis



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 pozbawione igie . Widoczne stare przyci cia ga zi wzd u
szlaku. Wymienione zniszczenia wyst puj sporadycznie, a ich cz stotliwo wyst powania nie
powinna si znacz co zwi ksza . Du e zaniepokojenie mo e budzi fakt silnego zanieczyszczenia obszaru zbiorowiska w najbli szym s siedztwie szlaku (do 5 m po obu stronach). Zjawisko
to mo e prowadzi do silnej eutrofizacji p atów
zbiorowiska tu przy szlaku
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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, wyst puje bardzo intensywna turystyka górska. Zabiegi 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; zanieczyszczenie 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 ynowych 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 ochrony cis ej, gdzie nie podlegaj wp ywowi gospodarki le nej. Ochrona bierna, najlepiej cis 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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