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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).
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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
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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-
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214 BIBLIOTEKA MONITORINGU RODOWISKA

Monitoring siedlisk przyrodniczych

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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