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Bory i lasy bagienne

Fot .1. Sosnowy b r bagienny w p nocno-wschodniej Polsce (

P. Pawlikowski)

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 b r bagienny
Rz d: Vaccinio-Piceetalia
Zwi zek: Piceion abietis (=Vaccinio-Piceion)
Zespo y i zbiorowiska:
*Sphagno-Piceetum bagienna wierczyna g rska
Bazzanio-Piceetum podmok a wierczyna g rska
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
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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 poszczeg lnych zespo w i prowadzi do powstawania las w, kt re musz by sklasyfikowane jako zdegenerowane i zniekszta cone p aty siedliska 91D0, mimo e fitosocjologicznie nie dadz si
zaliczy do adnego z wymienionych wy ej zespo w. W podobny spos b w wyniku
przesuszenia bor w bagiennych mog powstawa p aty wilgotnych bor w trz licowych
(Molinio-Pinetum) na przesuszonym torfie, kt re r wnie 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 przejciowych. Pozostaj zwykle pod wp ywem zasilania ubog w zwi zki od ywcze wod
opadow (ombrogeniczn ) lub z p ytkich warstw gruntowych (topogeniczn ). Zbiorowiska budowane g wnie przez brzoz omszon Betula pubescens, sosn zwyczajn Pinus
sylvestris i wierka pospolitego Picea abies oraz gatunki specyficzne dla oligotroficznych
i mezotroficznych teren w bagiennych, w tym gatunki z rodzaj w torfowiec Sphagnum
spp., turzyca Carex spp. i bor wka Vaccinium spp. W Polsce typ wybitnie niejednorodny
z przyczyn fitogeograficznych i lokalno-siedliskowych.
Typowe sytuacje terenowe, w kt rych 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. niekt re yzne postaci wierczyn bagiennych
w p nocno-wschodniej Polsce).
Typowe postaci siedliska to bory, brzeziny i wierczyny bagienne, opisane jako odpowiednie zbiorowiska ro linne. Wyst puje jednak ca a gama postaci przej ciowych i nietypowych. 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,
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lasy olszowe z sosn i brzoz i z mezotroficznym runem z dominacj torfowc w (ubo sze skrzyd o ols w 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 ols w,
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
ekosystem w torfowiskowych. W wielu miejscach s one faz sukcesji na pierwotnie bezle nych torfowiskach. Planowanie ochrony musi uwzgl dnia ten fakt z jednej strony niekiedy ochrona bezle nego torfowiska b dzie mia a priorytet nad ochron boru bagiennego,
z drugiej strony ochrona boru bagiennego w wielu przypadkach powinna akceptowa zachodz 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)
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Fot. 3. B r bagienny na Torfowiskach Orawsko-Nowotarskich ( J. Perzanowska)

Fot. 5. G rski bor bagienny w G rach Bystrzyckich
( M. Smoczyk)
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Bory i lasy bagienne bardzo cz sto podlegaj tak e procesom o charakterze antropogenicznej degeneracji. Powszechnie pozostaj one pod presj antropogenicznych odwodnie
nawet stare i nie konserwowane rowy melioracyjne drenuj z o e torfowe; cz sto drenuj 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 bor w bagiennych w brzeziny, przekszta canie si bor w bagiennych w bory trz licowe, ekspansja apofit w), a w niekt rych 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 topogenicznym, rzadziej soligenicznym. Siedlisko jest jednak polimorficzne pozosta e cechy
jego ekologii mog by silnie zr nicowane.
Grubo warstwy torfu mo e by zr nicowana, od kilkunastu centymetr w do kilkunastu metr w. Zwykle s to torfy mszarne, mszyste i turzycowe, o wysokim lub przej ciowym 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

Fot. 6. Borealna wierczyna na torfie w Polsce p nocno-wschodniej ( P. Pawlikowski)

Fot. 7. Borealny bagienny las sosnowo-brzozowy
( P. Pawlikowski)

Fot. 8. Trudny do zaklasyfikowania brzozowy las bagienny w Borach Dolno l skich ( J. Kujawa-Pawlaczyk)

Fot. 9. Zboczowy g rski b r bagienny na wysi kach kwanych w d podziemnych. G ry 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 w d o charakterze alkalicznym.
Poza namurszowymi postaciami brzezin bagiennych i borami bagiennymi na p ytkich
torfach, naturalne postaci siedliska cechuj si sta ym, wysokim uwodnieniem, decyduj 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 zdegradowanych postaci siedliska, o znacznie pogorszonym uwodnieniu.

4. Typowe gatunki ro lin
Ze wzgl du na poligeniczny charakter i znaczne wewn trzne zr nicowanie typu siedliska, nie ma jednego zestawu gatunk w, kt ry by by typowy dla wszystkich podtyp w.
Dla bor w bagiennych s to: bagno zwyczajne Ledum palustre, bor wka 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 nik w dobrego
stanu ochrony boru bagiennego, cho brak niekt rych z nich nie musi wyklucza naturalno ci boru i obni a jego oceny.
Dla suchszych, namurszowych brzezin bagiennych typowym gatunkiem charakterystycznym 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 r wnie wszystkie wymienione wy ej gatunki boru bagiennego maj walor wska nik w dobrego stanu ochrony r wnie w brzezinie.
W przypadku borealnych wierczyn bagiennych walor gatunk w charakterystycznych b d cych jednocze nie wska nikami w a ciwego stanu ochrony, kt re 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 gatunk w 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. bobrek tr jlistkowy 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 zr nicowanie zestawu gatunk w typowych. Przyk adowo s w Polsce regiony, gdzie bor wka bagienna jest w sosnowych borach bagiennych bardzo rzadka, podczas gdy bagno zwyczajne pospolite.
Ze wzgl du na zasygnalizowane powy ej zr nicowanie, oceniaj c wyst powanie
typowych gatunk w w toku monitoringu, nie mo na wymaga , eby wszystkie gatunki
charakterystyczne wyst powa y w ka dym p acie. Obecno kilku z nich powinna wystarczy na ocen FV. Ocen nale y obni a do U1 lub U2 tylko wtedy, gdy brak gatunk w
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 szczeg lnie w pasie pojezierzy, w Borach Dolno l skich, lasach pasa wy yn, Puszczy Solskiej i Lasach Janowskich. Szczeg lnie
Puszcza Solska jest obszarem najwi kszych skupie bor w bagiennych.
Specyficzna posta siedliska, jak jest borealna wierczyna bagienna, ograniczona jest
do p nocno-wschodniej Polski. W p nocno-wschodniej Polsce skupiaj si tak e borealne brzeziny i lasy sosnowo-brzozowe, cho zbli one ekologicznie bagienne lasy z brzoz
i sosn spotyka si na ca ym obszarze kraju. Sosnowy b r bagienny wyst puje w ca ej
ni owej i wy ynnej cz ci Polski.
G rskie postaci siedliska wyst puj w Sudetach w: G rach Izerskich, Karkonoszach,
G rach Kamiennych, G rach Sto owych, G rach Bystrzyckich, Masywie nie nika. W Karpatach spotykane s w: Beskidzie l skim i ywieckim, Beskidzie Ma ym, Beskidzie Wyspowym, na Orawie i Podhalu oraz w Bieszczadach.
Na wielu terenach zw aszcza w krajobrazie rolniczym, ale tak e w niekt rych du ych
kompleksach le nych siedlisko jest jednak bardzo rzadkie lub zupe nie nie wyst puje.

Ryc. 1. Mapa zasi gu siedliska w Polsce oraz rozmieszczenie stanowisk monitorowanych w latach 2006 2008
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II. METODYKA
1. Metodyka bada monitoringowych
Wyb r powierzchni monitoringowych i ich sugerowana wielko
Monitoring na poziomie obszaru (obszar Natura 2000, park narodowy, park krajobrazowy)
wymaga pokrycia nim ca ego zr nicowania siedliska w obszarze, zar wno w aspekcie
zespo w 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 obszar w z bardzo licznym wyst powaniem bor w i las w 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 jednolitym stanem uwodnienia). P aty takie maj r n wielko
od kilku ar w do kilkudziesi ciu hektar w. Stanowiska powinny by wybrane tak, by ich zbi r by reprezentatywny
dla zasob w siedliska w obszarze.

Spos b wykonania bada
Jako powierzchnia monitoringowa dobrze sprawdza si standardowy transekt o d ugo ci
200 m i szeroko ci 10 m, w obr bie kt rego 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 siedliska, w wczas nale y zmodyfikowa jego wymiary przy zachowaniu powierzchni.
Po o enie stanowiska nale y nanie na map topograficzn 1:10 000, le n map gospodarczo-przegl dow lub ortofotomap w skali 1:5000, z zaznaczeniem granicy obszaru
zaklasyfikowanego jako siedlisko 91D0.

Termin i cz stotliwo bada
Optymalnym terminem bada bor w 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 bor wek p n jesieni , a niepe ny rozw j ro lin zielnych wiosn (siedlisko
nale y do p 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 warunk w wodnych powinna by instalacja na stanowiskach piezometru zwyk ego
(co jednak wymaga ci g ych odczyt w poziomu wody przez obserwatora co oko o 2 tygodnie) albo lepiej piezometru zaopatrzonego w urz dzenie automatycznie rejestruj cego
poziom wody (np. tzw. MiniDiver z mo liwo ci pomiaru zar wno poziomu jak i temperatury wody z dowoln cz stotliwo ci przez okres oko o 10 lat, cznie do 24 tys. pomiar w w wczas wystarczy odczyta dane przy okazji dokonywania kolejnej obserwacji
monitoringowej). Dodatkowo niezb dny jest (zwykle wystarczy tylko jeden na ca y obszar
Natura 2000) por wnawczy czujnik ci nienia atmosferycznego (do instalacji w pobliskiej
le nicz wce, 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 spos b rdzenia ilustruje
zar wno budow , jak i histori torfowiska, co cz sto bardzo pomaga zrozumie przyczyny aktualnego stanu siedlisk przyrodniczych. Do wykonania takiego wiercenia konieczny
jest specjalistyczny wider, a do analizy pozyskanego w ten spos b torfu do wiadczenie
w analizowaniu takich pr bek.

2. Ocena parametr w stanu siedliska przyrodniczego
oraz wska nik w specyficznej struktury i funkcji
Tab. 1. Opis wska nik w specyficznej struktury i funkcji siedliska przyrodniczego oraz parametru perspektywy
ochrony dla siedliska przyrodniczego 91D0 bory i lasy bagienne

Parametr/
Wska nik

Powierzchnia
siedliska

Opis
Oceni trend zmian powierzchni siedliska oraz jego antropogeniczn fragmentacj (powodowan np. zr bami; przeci ciem siedliska groblami, drogami itp.).
Bra pod uwag tylko taki trend zmian powierzchni, kt ry utrzymuje si aktualnie (nie trendy dawniejsze). Zmiana powierzchni na stanowisku powinna by
traktowana jako zmiana powierzchni konkretnej biochory; natomiast w obszarze 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 przyrodniczych (np. 7110). Nie nale y ocenia jako fragmentacji sytuacji, w kt rej
b r / las bagienny wyst puje w formie rozproszonych p at w, ale wynika to
z naturalnych uwarunkowa siedliskowych.
Specyficzna struktura i funkcje

Dla bor w bagiennych s to: bagno zwyczajne Ledum palustre, bor wka
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 nik w dobrego stanu ochrony boru
bagiennego, cho brak niekt rych z nich nie musi wyklucza naturalno ci boru
i obni a jego oceny.
Dla suchszych, namurszowych brzezin bagiennych typowym gatunkiem charakterystycznym 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 r wnie wszystkie
wymienione wy ej gatunki boru bagiennego maj walor wska nik w dobrego
stanu ochrony r wnie w brzezinie.
W przypadku borealnych wierczyn bagiennych, walor gatunk w charakteGatunki
rystycznych b d cych jednocze nie wska nikami w a ciwego stanu ochrony,
charakterystyczne kt re 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 gatunk w 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. bobrek tr jlistkowy 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% gatunk w wymienionych wy ej. Wska nik ten powinien mie
charakter kardynalny. By oceni stan ochrony w obszarze jako w a ciwy, nalea oby wymaga , by na co najmniej 25% stanowisk stan ten by w a ciwy.
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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 bor wka 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 tomentosa, notowanej zw aszcza w Borach Dolno l skich. Jednak bory bagienne s
ma o podatne na inwazj gatunk w obcych.
W karcie obserwacji nale y odnotowa wyst pienie ka dego gatunku obcego
geograficznie w runie, ale tylko lokalna inwazyjno takiego gatunku jest podstaw do obni enia oceny wska nika.
Proponuje si przyj cie, e w a ciwy stan ochrony na stanowisku wymaga
braku inwazyjnych gatunk w obcych w runie. Wska nik ten powinien mie
charakter kardynalny. By oceni stan ochrony w obszarze jako w a ciwy, nalea oby wymaga , by na co najmniej 90% stanowisk stan by w a ciwy.

Rodzime
gatunki
ekspansywne
ro lin zielnych

Gatunki ekspansywnych apofit w zdarzaj ce si w borach i lasach bagiennych
to np. trz lica, bor wka czernica, je yny czy trzcinnik piaskowy. Wyra na
ekspansja jednego z w/w gatunk w, nietypowych dla dobrze zachowanych
p at w siedliska, powoduje obni enie oceny. Nie nale y tu uwzgl dnia ewentualnej ekspansji neofit w (gatunk w obcych geograficznie), kt r wyra a inny
wska nik.
Proponuje si przyj cie, e w a ciwy stan ochrony na stanowisku wymaga
braku ekspansywnych apofit w 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 siedliska na stanowisku oznacza naturalne warunki wodne; ka de przesuszenie
powinno skutkowa obni eniem oceny.
Pewne problemy powstaj w sytuacji, gdy niekorzystne uwodnienie poprawia si aktualnie w wyniku podj tych zabieg w 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 obszarze 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 spos b
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 brzozy 80 lat) umo liwi oby uwzgl dnienie specyfiki poszczeg lnych gatunk w
drzew (drzewostany brzozy czy wierka >100 lat s rzadko ci , podczas gdy
drzewostany sosnowe w tym wieku nie s niczym nadzwyczajnym). Warto
zwr ci 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 obserwowanej w niekt rych obszarach negatywnej korelacji pomi dzy wiekiem
drzewostanu, a pozosta ymi parametrami stanu bor w i las w 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 szczeg lnie fakt jego
odnawiania si , powinien zawsze obni a ocen wska nika, przypadkow
obecno 1 2 osobnik w 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 najmniej 90% stanowisk stan by w a ciwy.

Gatunki
obce
ekologicznie
w drzewostanie

Problem dotyczy np. buka i d bu, pojawiaj cego si w przesuszonych brzezinach bagiennych. Na stanowiskach we w a ciwym stanie mo na tolerowa do
10% gatunk w obcych ekologicznie (ale nie geograficznie patrz wy ej). Nie
nale y tu uwzgl dnia gatunk w obcych geograficznie ich obecno wyra a
inny wska nik.
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
le ce
lub stoj ce >3m
d ugo ci
i 30 cm grubo ci

W por wnaniu z innymi zbiorowiskami le nymi stopie zubo enia bor w i las w 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 kt rym zasoby rozk adaj cego si drewna nie zd y y si jeszcze wykszta ci .
Ze wzgl du na specyfik bor w i las w bagiennych, dla siedliska przyrodniczego stosuje si tylko wska nik charakteryzuj cy obecno grubego martwego
drewna, a nie stosuje si pomiaru og lnej ilo ci martwego drewna. Przyj to te
ni szy, ni w wi kszo ci las w, pr g powy ej kt rego 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 spodziewa si odnawiania gatunk w 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 og le mo liwo odnawiania si (czy takie odnowienia powstaj , 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 gatunk w w aciwych dla odpowiedniego podtypu siedliska, a nie naloty wkraczaj cych
gatunk w ekspansywnych. Na przyk ad je eli b r 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
apofit w . Wska nik powinien mie charakter pomocniczy. Brak odnowienia
mo e by tylko chwilowy, nie powinien on automatycznie przes dza o obnieniu 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
mch w
torfowc w

Bardzo dobry i praktyczny wska nik, przydatny zw aszcza w borach bagiennych (dla oceny stanu ich zachowania wyst powanie torfowc w ma charakter kardynalny). Wska nik jest mniej przydatny w borealnych wierczynach
bagiennych (istniej ich naturalne postaci, ubogie w torfowce), borealnych
las w sosnowo-brzozowch oraz brzezin bagiennych (w kt rych torfowc w
mo e w og le nie by ). Dla bor w 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 podtyp w
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.
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Wyst powanie
charakterystycznych
krzewinek

Pionowa
struktura
ro linno ci

Dobry wska nik przydatny w borach i brzezinach bagiennych. Wska nik nie
nadaje si jednak do stosowania dla podtyp w 91D0-5 i 91D0-6, w kt rych 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 gatunk w jest w og le bardzo rzadki lokalnie i nie wyst puje w danej fitocenozie (np. bory bagienne w Puszczy Drawskiej s zwykle pozbawione bor wki 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 ochrony w obszarze jako w a ciwy, nale a oby wymaga , by na co najmniej 50%
stanowisk stan by w a ciwy.
Za w a ciw nale y uznawa wielogeneracyjn struktur drzewostanu, wyraaj c si zr nicowaniem struktury wiekowej. Nadmierne wyr wnanie wieku
i struktury drzewostanu powinno obni a ocen wska nika. Uwaga, prawdopodobnie w a ciwszym wska nikiem by aby, traktowana cznie, warstwowoprzestrzenna struktura drzewostanu (a nie tylko struktura pionowa).
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 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. pniak w, ale naruszenia runa i powierzchni gleby, a tak e podszytu i podrost w, zasob w martwego drewna itp.
Wska nik powinien mie charakter pomocniczy, tj. ekstensywne u ytkowanie
nie powinno 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 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 obszarze jako w a ciwy, nale a oby wymaga , by na co najmniej 90% stanowisk
stan by w a ciwy.

Fakultatywny wska nik, umo liwiaj cy wyra enie dodatkowego aspektu stanu
ochrony siedliska jego zdolno ci do utrzymywania gatunk w lokalnie typoStan kluczowych wych dla siedliska, a wa nych dla r norodno ci biologicznej (chronionych,
dla r norodno ci zagro onych, rzadkich). Do uwzgl dnianych tu gatunk w powinny nale e
biologicznej
na przyk ad: malina moroszka Rubus chamaemorus, chamedafne p nocna
gatunk w
Chamaedaphne calyculata, ba yna czarna Empetrum nigrum, g uszec Tetrao
lokalnie
urogallus, modraszek bagniczek Plebejus opilete, szlaczko torfowiec Colias
typowych
palaeno, mszarnik jutta Oeneis jutta, dostojka akwilonaris Boloria aquilonaris
dla siedliska
ich wyb r w konkretnym obszarze b dzie jednak zale e od lokalnej sytuacji.
Wska nik stosowa tylko, gdy s dost pne odpowiednie dane.

Perspektywy
ochrony
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Oceniaj c perspektywy ochrony siedliska w przysz o ci, nale y zwr ci
uwag , jaka gospodarka jest w nim prowadzona oraz jakie zapisy w planie
urz dzenia lasu zosta y zaproponowane w poszczeg lnych p atach siedliska.
Szczeg lne znaczenie ma podej cie zarz dcy terenu do warunk w wodnych
(praktyka odwadniania i oczyszczania row w odwadniaj cych, czy te przeciwnie d enie do zatrzymania wody w lesie i blokowania row w 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 parametr w stanu oraz wska nik w specyficznej struktury i funkcji siedliska przyrodniczego
91D0 bory i lasy bagienne, do oceny stanu ochrony na stanowisku

Parametr/
Wska nik

Powierzchnia
siedliska

W a ciwy
FV

Nie zmniejsza si ,
nie jest antropogenicznie pofragmentowana

Niezadowalaj cy
U1

Zy
U2

Wykazuje powolny trend
spadkowy (nie uwzgl dnia spadku w wyniku
celowego odtwarzania
bezle nych torfowisk!)
lub jest antropogenicznie
pofragmentowana

Wykazuje szybki trend
spadkowy (nie uwzgl dnia spadku w wyniku
celowego odtwarzania
bezle nych torfowisk!)
lub jest silnie antropogenicznie pofragmentowana

Specyficzna struktura i funkcje
Gatunki
charakterystyczne

Obecnych >60% listy
gatunk w charakterystycznych

Obecnych 30 60% listy
gatunk w charakterystycznych

Obecnych <30% listy
gatunk w charakterystycznych

Gatunki
dominuj ce

We wszystkich
warstwach dominuj
gatunki, kt re dominuj w naturalnym
zbiorowisku ro linnym,
a stosunki ilo ciowe ich
dominacji s naturalne

We wszystkich warstwach dominuj te gatunki, kt re dominuj w
naturalnym zbiorowisku ro linnym, ale
zachwiane stosunki
ilo ciowe

W jednej lub wi cej
warstw dominuje gatunek inny, ni zwykle
w naturalnym zbiorowisku ro linnym

Inwazyjne
gatunki obce
w runie

Brak

Obecny najwy ej 1
Wi cej ni 1 gatunek,
gatunek, nieliczny spo- lub nawet 1 gatunek
radyczny
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 szczeg owy
spos b 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
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Naturalne
odnowienie
drzewostanu

Tak, obfite

Wyst powanie
mch w torfowc w

Dominuj w runie, nor- Obni one pokrycie albo
malne zr nicowanie
r norodno gatungatunkowe
kowa

Tak, lecz pojedyncze

Wyst puj z normaln
Wyst powanie
charakterystycznych obfito ci (uwzgl dni
krzewinek
lokaln specyfik !)
Pionowa struktura
ro linno ci
Zniszczenia runa
i gleby zwi zane
z pozyskaniem
drewna

Naturalna, zr
wana

nico-

Brak

Inne zniekszta cenia Brak

Brak
Brak lub bardzo niskie
pokrycie

Wyst puj sk po

Zupe nie brak

Antropogenicznie zmieniona, lecz zr nicowana

Antropogenicznie ujednolicona

Nieliczne lady, naruszony <1% powierzchni
terenu, liczby drzew

Znacz ce, obejmuj ce
>1% powierzchni terenu, liczby drzew itp.

Wyst puj , lecz ma o
znacz ce

Silne

Stan kluczowych
dla r norodnoci biologicznej
gatunk w lokalnie
typowych dla
siedliska (wska nik
fakultatywny, stosowa tylko, gdy s
odpowiednie dane)

Stan niekt rych takich
Stan wszystkich takich
gatunk w niezadowalagatunk w w a ciwy (FV)
j cy (U1)

Stan niekt rych takich
gatunk w z y (U2)

Og lnie struktura
i funkcje

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

Jeden lub wi cej wska nik w kardynalnych
oceniono na U2

Perspektywy
ochrony

Brak zagro e i negatywnych trend w.
Zachowanie siedliska
w stanie niepogorszonym 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 niepogorszonym w perspektywie
10 20 lat b dzie bardzo
trudne: zaawansowane
procesy recesji, silne
negatywne trendy lub
znaczne zagro enia

Ocena og lna

Wszystkie parametry
oceniono na FV

Jeden lub wi cej paraJeden lub wi cej parametr w oceniono na U1,
metr w oceniono na U2
brak ocen U2

Wska niki kardynalne
Gatunki charakterystyczne
Inwazyjne gatunki obce w runie
Gatunki obce w drzewostanie
Uwodnienie
Wyst powanie mch w torfowc w (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 B r sosnowy bagienny

Nazwa stanowiska

Aleksandr w 1

Typ stanowiska

Badawcze

Zbiorowiska ro linne

Vaccinio uliginosi-Pinetum sylvestris

Opis siedliska
na stanowisku

B r bagienny zajmuj cy p nocny skraj du ego torfowiska (Nadle nictwo Paw w, 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,
Nie
na kt rych znajduje si
stanowisko
Zarz dzaj cy terenem

Lasy Pa stwowe: nadle nictwo Paw w, le nictwo Ksi

Wsp rz dne
geograficzne

N 50o28

Wymiary transektu

10x200 m

Wysoko

214

n.p.m.

ta

; E 22o48

215 m

Raport roczny
Rok

2008

Typ monitoringu

Szczeg owy

Obserwator

Jan Kowalski

informacje podstawowe

Dodatkowi
obserwatorzy
Zagro enia

Przesuszenie

Inne warto ci
przyrodnicze

Siedlisko s siaduje od po udnia z siedliskami
(7110) i torfowiska przej ciowe (7140)

Monitoring
jest wymagany

Tak

Uzasadnienie

Zagro enie przesuszeniem, post puj ca degradacja w wyniku niew a ciwego 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

torfowiska wysokie

Uwagi
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Stan ochrony siedliska przyrodniczego na stanowisku
Zdj cie fitosocjologiczne I

Wsp 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

Wsp 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, Polytrichum commune 1, Sphagnum fimbriatum 3
Zdj cie fitosocjologiczne II

Wsp 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

Wsp 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 sylvestris +; warstwa c: Calluna vulgaris +, Eriophorum vaginatum 1, Ledum palustre 3, Molinia caerulea +
Pinus sylvestris +, Vaccinium myrtillus 2, Vaccinium uliginosum 2, Vaccinium vitis-idaea +, warstwa d: Dicranum
scoparium +, Dicranum undulatum +, Pleurozium schreberi
3, Polytrichum commune +, Sphagnum fimbriatum 1
Zdj cie fitosocjologiczne III

Wsp 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

; E 22o48
, 215 m
Wsp rz dne: N 50o28
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 uliginosum 4, Vaccinium vitis-idaea +; warstwa d: Dicranum
scoparium +, Dicranum undulatum 2, Pleurozium schreberi
1, Polytrichum commune +

TRANSEKT
Parametry/
wska niki
Powierzchnia siedliska
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Opis wska nika

Warto parametru/
wska nika
0,5 ha

Ocena
parametru/
wska nika
FV
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Specyficzna struktura i funkcje

U2

Gatunki
charakterystyczne

Lista gatunk w charakterystycznych (polska i aci ska
nazwa); poda udzia
procentowy powierzchni
zaj tej przez ka dy gatunek
na transekcie (z dok adnoci do 10%)

Ledum palustre 40%
Vaccinium uliginosum 40%
Eriophorum vaginatum 10%
Sphagnum fimbriatum 10%

U1

Gatunki dominuj ce

Lista gatunk w 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: Pinus sylvestris 40%
b: Punus sylvestris 20%
c : Ledum palustre 40%
d : Pleurozium schreberi 30%

U1

Obce gatunki
inwazyjne w runie

Lista inwazyjnych gatunk w obcych geograficznie
(polska i aci ska nazwa);
Inwazyjne: brak
poda udzia procentowy
Inne obce: brak
powierzchni zaj tej przez
ka dy gatunek na transekcie
(z dok adno ci do 10%)

FV

Rodzime gatunki
ekspansywne ro lin
zielnych

Lista gatunk w (polska i aci ska nazwa); poda udzia
Wrzos zwyczajny Calluna
procentowy powierzchni
zaj tej przez ka dy gatunek vulgaris 10%
na transekcie (z dok adnoci do 10%)

U1

Uwodnienie

Woda poni ej 0,5 m (wid.
rednia g boko zalegania
w zag bieniach terenu);
wody i przesuszenie g rnej
powierzchnia silnie przesuwarstwy gruntu
szona.

U2

Wiek drzewostanu

Wiek drzewostanu i jego
wyr wnanie, 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 geograficznie w drzewostanie

Lista oraz procent pokrycia

Brak

FV

Gatunki obce ekologiczLista oraz procent pokrycia
nie w drzewostanie

Brak

FV

Martwe drewno le ce
Oszacowanie liczby takich
lub stoj ce >3m d ugo ci
fragment w na 1 ha
i 30 cm grubo ci

1 2 szt./ha

U1

Sosna zwyczajna 10%
Brzoza brodawkowata 10%

U1

Naturalne odnowienie
drzewostanu

Procent pokrycia transektu
przez naturalne odnowienie (je li ro ne gatunki
poda procent dla ka dego
gatunku)

Wyst powanie mch w
torfowc w

Opis + lista gatunk w
z podaniem pokrycia

Ograniczona ilo ciowo
i silnie zredukowana r norodno gatunkowa:
Sphagnum fimbriatum 10%

U1
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Wyst powanie
charakterystycznych
krzewinek

Lista gatunk w oraz przybli- Ledum palustre 40%
ony procent pokrycia,np.
Vaccinium uliginosum
bagno zwyczajne, bor wka
40%
bagienna

FV

Jednogatunkowy drzewostan
o ujednoliconym wieku,
lecz wt rnie zr nicowany
w wyniku powstawania luk
i punktowego powstawania
odnowie

U1

Zniszczenia runa i gleby
Opisa i oceni intensywzwi zane z pozyskaniem
no
drewna

Brak

FV

Inne zniekszta cenia

Opis

Brak

FV

Stan kluczowych
dla r norodno ci
biologicznej gatunk w
lokalnie typowych
dla siedliska

Lista gatunk w 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

Pionowa struktura
ro linno ci

Opis

Ocena og lna
Nale y r wnie poda udzia procentowy powierzchni
siedliska o r nym stanie zachowania na ca ym stanowisku (w stosunku do ca kowitej powierzchni siedliska
na stanowisku)

Dzia alno
Kod

Nazwa
dzia alno ci

Intensywno

U1

FV
U1
U2

U2
100%

cz owieka

Wp yw

Opis

0

Bardzo ekstensywna gospodarka; wycinanie
pojedynczych drzew

160

Gospodarka le na

C

166

Usuwanie martwych
i zamieraj cych
drzew

B

Skutkuje brakiem martwego drewna

810

Odwadnianie

A

Od pd. wci funkcjonuj cy r w odwadniaj cy; skutkuje przesuszeniem i degeneracj
p atu

4. Siedliska o podobnej charakterystyce ekologicznej
Niekt re elementy metodyki (w szczeg lno ci wska niki zwi zane z drzewostanem i spos b ich wyskalowania) mog by zaadaptowane na potrzeby monitoringu innych le nych
siedlisk przyrodniczych. Nie znajd jednak w wczas zastosowania wska niki specyficzne
dla bor w i las w bagiennych (np. zwi zane z uwodnieniem, obecno ci torfowc w itp.),
a znaczenie poszczeg lnych wska nik w mo e by jednak inne. Przyk adowo wska niki
zwi zane z martwym drewnem i wiekiem drzewostanu dla innych las w nabieraj charakteru kardynalnego.
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5. Ochrona siedliska przyrodniczego
Je eli zachowane s naturalne warunki wodne, dla bor w i las w bagiennych najw a ciwsza jest ochrona bierna. Wodochronna funkcja tego siedliska przyrodniczego jest niemal
zawsze znacznie wa niejsza ni produkcja drewna dlatego zaleca si wy czanie bor w
i las w bagiennych z u ytkowania r bnego, co zreszt cz sto dzieje si obecnie w Lasach
Pa stwowych.
W szczeg lnych przypadkach (np. lasy prywatne) dopu ci mo na u ytkowanie bor w
bagiennych za pomoc ci g ej r bni przer bowej (r bnia V wg Zasad Hodowli Lasu), polegaj cej na wycinaniu pojedynczych drzew na ca ym obszarze lasu. Zbli ony do tej r bni
jest tzw. pl drowniczy spos b u ytkowania lasu, tradycyjnie stosowany w wielu lasach
prywatnych.
Niszcz ce dla siedliska s natomiast pr by 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 istniej cych row w), zwykle stosowanego dla umo liwienia odnowienia zabagniaj cego si
po zr bie terenu.
W borach i lasach bagiennych zdominowanych przez wierk problemem mog by gradacje kornik w. Zale nie od lokalnej sytuacji (wielko i charakter obiektu, naturalno populacji wierka, lokalny potencja regeneracyjny ro linno ci, s siedztwo obiektu), w a ciwe
s r ne sposoby podej cia do tego problemu od normalnych procedur zwalczania kornika, 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 kt rych 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 proces w 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 bor w bagiennych w p nocno-wschodniej Polsce naturalne mog by
wieloletnie fluktuacje udzia u wierka, nie nale y niepokoi si wi c jego wypadaniem.
Pr by wzbogacania sk adu gatunkowego, wprowadzania podrost w i podszyt w (w tym
szczeg lnie sztucznego wprowadzania wierka!) s oczywi cie niezgodne z ochron siedliska.
Je eli bory lub lasy bagienne s sztucznie odwodnione za pomoc row w (a tak jest
w zdecydowanej wi kszo ci przypadk w), to ochrona polega na renaturalizacji stosunk w
wodnych przez blokowanie tego odp ywu. S u temu r nego rodzaju zastawki i przegrody budowane na rowach (najlepiej o sta ym, nie regulowanym pi trzeniu), albo zasypywanie odcink w row w. Oczywi cie, nale y pozwala na zarastanie row w i nie oczyszcza
ich odcink w. 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 wypadania 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
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zdrowym objawem renaturalizacji ca ego uk adu le no-torfowiskowego i wi e si z regeneracj mszar w w miejscach otwartych.
Blokowanie odp ywu wody rowami z bor w i las w bagiennych to standardowa metoda ochrony, kt ra mo e by stosowana wsz dzie tam, gdzie jest to mo liwe technicznie.
Nie nale y pr bowa nawadnia siedliska wod pochodz c spoza niego (np. z zewn trznych ciek w), poniewa ma ona cz sto nieodpowiedni trofi . Mo e by po dane
pi trzenie ciek w drenuj cych bory bagienne, ale planowanie takich dzia a powinno ju
by zarezerwowane dla specjalisty.
Ochrona bor w 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 p 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 Kr lewski w Wierzchucinie, Janiewickie Bagno, Jeziorka Cho nickie, Karsib r widwi ski). W niekt rych 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 latach. Drewniane przegrody na rowach zbudowano te na niekt rych torfowiskach g rskich
np. w G rach Izerskich oraz w G rach Sto owych.
Nie wiadomo, jakie oka si efekty pr b odtworzenia uwodnienia najbardziej zdegradowanych bor w bagiennych, o runie zdominowanym przez trz lic lub je yny. Ewentualna poprawa stanu takich siedlisk wymaga d u szego czasu, o ile w og le oka e si
mo liwa.
Niepowodzeniem zako czy y si natomiast np. dzia ania dla ochrony siedliska w Borach Dolno l skich w nadle nictwie Rusz w poniewa budowano tam drewniane zastawki szandorowe o regulowanym pi trzeniu, kt re nast pnie pozostawa y otwarte, a budowie
zastawek towarzyszy o i towarzyszy r wnoczesne oczyszczanie row w odwadniaj cych.
Dla poprawy warunk w wodnych stosowano r wnie zabiegi usuwania podszytu
i podrostu brzozowego i wierkowego, jaki pojawi si w przesuszonych borach bagiennych (Bagno Ciemino, Jeziorka Cho nickie), przy czym zabieg ten towarzyszy budowie
przegr d na rowach. Po oko o 3 5 latach w wyniku cznego wp ywu obu zabieg w uzyskano popraw stanu runa, w szczeg lno ci wzrost pokrycia torfowc w 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 obiekt w mia o r wnie charakter eliminacji
ekspansywnego gatunku obcego. Poza naturalnym zasi giem wierka a szczeg lnie na
Pomorzu obecno tego gatunku musi obni a ocen stanu siedliska. Dop ki wyst powanie wierka jest domieszkowe, nie jest powa nym problemem wymagaj cym podejmowania dzia a ( wierk zwykle sam ust pi po renaturalizacji warunk w wodnych, lub
jego wyst powanie wcze niej czy p niej ograniczy gradacja owad w). Problemem s
natomiast sztuczne, monolityczne wierczyny, posadzone w wielu miejscach na odwod234
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nionych siedliskach bagiennych w lasach Pomorza jak na razie, nie ma dobrych do wiadcze 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 Spiraea tomentosa neofita pochodzenia p nocnoameryka skiego. Na torfowisku Linkowo
w Puszczy Drawskiej podj to w 2008 r. pr b mechanicznej eliminacji tawu y z brzeziny
bagiennej. Jest to trudne ze wzgl du na odrastanie tawu y z fragment w k czy, ale prawdopodobnie kilkakrotne, coroczne powt rzenie wyrywania tawu y pozwoli znacznie ograniczy jej wyst powanie.
Ochrona bor w i las w bagiennych powinna by postrzegana jako element kompleksowej ochrony torfowisk, na kt rych te bory i lasy wyst puj . Siedlisko 91D0 mo e i powinno
samo w sobie by celem ochrony, ale istniej tak e sytuacje, w kt rych celem ochrony
kompleksu torfowiskowego b dzie zahamowanie lub cofni cie ekspansji lasu i zwi kszenie powierzchni otwartych mszar w kosztem boru bagiennego. Planowanie ochrony
bor w i las w bagiennych powinno mie charakter kompleksowy i by przeprowadzane
zawsze dla ca ego kompleksu siedlisk hydrogenicznych.
Zw aszcza w przypadku ma ych p at w siedliska, planuj c ich ochron , trzeba uwzgl dni tak e wp yw ich nie-torfowego otoczenia unikaj c zmian w bezpo rednim s siedztwie
chronionego siedliska, np. nie prowadz c zr b w zupe nych na odleg o oko o dw ch
wysoko ci drzewostanu od p at w boru bagiennego.
Generalne regu y ochrony bor w i las w bagiennych mog w poszczeg lnych obiektach
podlega modyfikacji, np. w zwi zku z potrzebami ochrony cennych gatunk w zwierz t (np.
cietrzew, g uszec, bielik, modraszek bagniczek, szlaczko torfowiec, dostojna akwilonaris,
mszarnik jutta) czy ro lin (np. malina moroszka, chamedafne p nocna, ba yna czarna).
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