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Modyfikacja metodyki 

91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe 
(Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion 
glutinoso-incanae, olsy źródliskowe) 
 
Modyfikacja metodyki monitoringu opublikowanej w Mróz W. (red.) 2010. Monitoring siedlisk 
przyrodniczych. Przewodnik metodyczny. Część I. GIOŚ, Warszawa. 
 
Data wprowadzenia modyfikacji do prac monitoringowych (prowadzonych na zlecenie GIOŚ): 
2015-07-17 
 
Modyfikacja wskaźników: 
- Martwe drewno leżące lub stojące >3 m długości i >50 cm grubości: w opisie wskaźnika dodać zapis: 
„Na stanowiskach zidentyfikowanych jako podtypy 91E0-6 i 91E0-7 wskaźnik ten ma charakter 
pomocniczy , tzn. powinien być badany, ale nie powinien być brany pod uwagę w ocenie parametru 
„specyficzna struktura i funkcje”. 
 
- Martwe drewno (łączne zasoby): w opisie wskaźnika dodać zapis: „Na stanowiskach zidentyfikowanych 
jako podtypy 91E0-6 i 91E0-7 wskaźnik ten ma charakter pomocniczy , tzn. powinien być badany, ale nie 
powinien być brany pod uwagę w ocenie parametru „specyficzna struktura i funkcje”. 
 
- Wiek drzewostanu: w opisie wskaźnika dodać zapis: „Na stanowiskach zidentyfikowanych jako podtypy 
91E0-6 i 91E0-7 wskaźnik ten ma charakter pomocniczy , tzn. powinien być badany, ale nie powinien być 
brany pod uwagę w ocenie parametru „specyficzna struktura i funkcje”. 
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Data wprowadzenia: 2012-07-31 
 
Modyfikacja wskaźników: 
- Martwe drewno (łączne zasoby) 
- Martwe drewno leżące lub stojące >3 m długości  i >50 cm grubości 
 
Wskaźniki „Martwe drewno (łączne zasoby)” i „Martwe drewno leżące lub stojące >3 m długości  i >50 
cm grubości” należy badać zgodnie z podanym w modyfikacji opisem i stosować podaną waloryzację. 
 
Ocena parametrów stanu siedliska przyrodniczego oraz wskaźników specyficznej 
struktury i funkcji 

Tab. 1. Opis wskaźników specyficznej struktury i funkcji siedliska przyrodniczego oraz parametru 
„perspektywy ochrony” dla siedliska przyrodniczego 91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe 
(Salicetum albae, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy źródliskowe) 

Parametr/Wskaźnik Opis 

Specyficzna struktura i funkcje 

Martwe drewno (łączne zasoby) Wskaźnik bada zasoby rozkładającego się drewna w ekosystemie. 
Zgodnie ze współczesną wiedzą ekologiczną, jest to kluczowy dla 
różnorodności biologicznej element struktury ekosystemu leśnego 
(ważna jest jednak również charakterystyka jakościowa zasobów 
rozkładającego się drewna, co przynajmniej częściowo mierzy 
następny wskaźnik). 

Należy uwzględniać martwe drzewa i części drzew leżących i 
stojących od 7 cm grubości w cieńszym końcu; nie wlicza się 
pniaków.  

W monitoringu prowadzonym w latach 2006-2011 r. oraz w 
inwentaryzacji przyrodniczej w Lasach Państwowych w 2007 r. 
stosowano metodę wzrokowego szacowania objętości martwego 
drewna odnoszonej jako proporcja „objętości martwego drewna 
do objętości drzew żywych”, z uwzględnieniem progów 3% 
(wymóg na ocenę U1) i 10% (wymóg na ocenę FV). W przyszłym 
monitoringu zakłada się przejście na pomiar bezwzględnej ilości 
rozkładającego się drewna, dokonywany na powierzchni transektu 
(zwykle 0,2 ha) przez zliczanie i sumowanie objętości 
poszczególnych jego fragmentów, a wyrażany w m3/ha.  

Kalibrację wskaźnika przyjęto analogicznie, jak w większości 
innych typów ekosystemów leśnych. Uwzględniono przy tym 
propozycje i doświadczenia z innych krajów Europy (por. analiza 
problemu w Mueller i Bütler 2010), jednak z uwzględnieniem 
faktu, że większość lasów stanowiących rozważane siedlisko 
przyrodnicze to lasy gospodarcze. Próg stanu ocenianego jako 
„właściwy” (20m3 martwego drewna na ha lasu) jest wciąż ok. 2 
razy niższy, niż zasoby martwego drewna, jakie wg wiedzy 
naukowej są w lasach liściastych niżu Europy potrzebne do nie 
zakłóconego wykształcenia się zespołów organizmów 
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ksylobiontycznych.  Dlatego np. na obszarach chronionych (parki 
narodowe, rezerwaty przyrody) lub w specjalnie wyznaczanych 
niekiedy w Lasach Państwowych ostojach różnorodności 
biologicznej (powierzchnie referencyjne, ostoje ksylobiontów), 
nawet wysokie przekroczenia tej wartości progowej nie powinny 
same być przesłanką do usuwania drzew martwych i 
zamierających. 

Przyjęto, że wskaźnik w łęgach – podobnie jak w większości innych 
ekosystemów leśnych – będzie miał charakter pomocniczy. By 
ocenić stan ochrony w obszarze jako właściwy, średnia wartość w 
płatach siedliska przyrodniczego powinna przekraczać próg stanu 
właściwego (do oceny można będzie wykorzystać dane zbierane 
przy urządzaniu lasu, zgodnie z obwiązującą od 2011 r. instrukcją 
urządzania lasu, do której wprowadzono metodę pomiaru ilości 
martwego drewna). 

Martwe drewno leżące lub stojące >3 m 
długości  i >50 cm grubości* 

Niezależnie od łącznych zasobów rozkładającego się drewna, 
bardzo ważne jest, jaki charakter jakościowy mają jego zasoby. 
Najczęściej w ekosystemach leśnych zaznacza się deficyt drewna 
grubowymiarowego. Gatunki ksylobiontyczne związane z grubymi 
rozkładającymi się kłodami należą do najsilniej zagrożonych. 
Dlatego uznano, że ilość grubego rozkładającego się drewna 
powinna być charakteryzowana osobnym wskaźnikiem.  

Wskaźnik rejestruje obecność grubych kłód i stojących pni –
mikrosiedliska niezbędnego dla najbardziej wymagających 
organizmów ksylobiontycznych. Bierze się pod uwagę kłody i 
stojące pnie > 3 m długości/wysokości i >50 cm grubości, 
mierzonej w pierśnicy martwych drzew stojących, a w przypadku 
kłód leżących – w pierśnicy jeśli można ją określić, lub w grubszym 
końcu kłody. W przypadku, gdy z przyczyn naturalnych w danym 
płacie siedliska drzewa nie dorastają do takich grubości, próg 
grubościowy obniża się do 30 cm. Pomiar powinien następować 
metodą zliczenia na określonej powierzchni. 

Przyjęto, że wskaźnik w łęgach – podobnie jak w większości innych 
ekosystemów leśnych – będzie miał charakter kardynalny. By 
ocenić stan ochrony w obszarze jako właściwy, należałoby 
wymagać, by na co najmniej 25% stanowisk stan był właściwy. 

(*) oznacza wskaźniki kardynalne 
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Tab. 2. Waloryzacja parametrów stanu oraz wskaźników specyficznej struktury i funkcji siedliska 
przyrodniczego 91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albae, Populetum albae, 
Alnenion glutinoso-incanae, olsy źródliskowe)  

Wskaźniki 
Właściwy 

FV 

Niezadowalający 

U1 

Zły 

U2 

Martwe drewno (łączne zasoby) >20m3/ha 10-20 m3/ha <10m3/ha 

Martwe drewno leżące lub stojące >3 m 
długości  i >50 cm grubości* 

Próg grubości obniżany do 30 cm gdy z 
przyczyn naturalnych drzewa nie dorastają do 

50 cm grubości 

> 5 szt. / ha 3-5 szt. / ha < 3 szt. /ha 

(*) oznacza wskaźniki kardynalne 

 

 

 

 
Uwaga! Poniższy tekst przedstawia pierwotną, niezmieniona wersję przewodnika metodycznego. 
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Data wprowadzenia: 2012-07-31

Modyfikacja wska ników:
- Martwe drewno ( czne zasoby)
- Martwe drewno le ce lub stoj ce >3 m d ugo ci i >50 cm grubo ci

Wska niki „Martwe drewno ( czne zasoby)” i „Martwe drewno le ce lub stoj ce >3 m d ugo ci i >50
cm grubo ci” nale y bada zgodnie z podanym w modyfikacji opisem i stosowa podan waloryzacj .

Ocena parametrów stanu siedliska przyrodniczego oraz wskaýników specyficznej 
struktury i funkcji 

Tab. 1. Opis wska ników specyficznej struktury i funkcji siedliska przyrodniczego oraz parametru
„perspektywy ochrony” dla siedliska przyrodniczego 91E0 gi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe
(Salicetum albae, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy ródliskowe)

Parametr/Wska nik Opis

Specyficzna struktura i funkcje

Martwe drewno ( czne zasoby) Wska nik bada zasoby rozk adaj cego si drewna w ekosystemie.
Zgodnie ze wspó czesn wiedz ekologiczn , jest to kluczowy dla
ró norodno ci biologicznej element struktury ekosystemu le nego
(wa na jest jednak równie charakterystyka jako ciowa zasobów
rozk adaj cego si drewna, co przynajmniej cz ciowo mierzy
nast pny wska nik).

Nale y uwzgl dnia martwe drzewa i cz ci drzew le cych i
stoj cych od 7 cm grubo ci w cie szym ko cu; nie wlicza si
pniaków.

W monitoringu prowadzonym w latach 2006-2011 r. oraz w
inwentaryzacji przyrodniczej w Lasach Pa stwowych w 2007 r.
stosowano metod wzrokowego szacowania obj to ci martwego
drewna odnoszonej jako proporcja „obj to ci martwego drewna
do obj to ci drzew ywych”, z uwzgl dnieniem progów 3%
(wymóg na ocen U1) i 10% (wymóg na ocen FV). W przysz ym
monitoringu zak ada si przej cie na pomiar bezwzgl dnej ilo ci
rozk adaj cego si drewna, dokonywany na powierzchni transektu
(zwykle 0,2 ha) przez zliczanie i sumowanie obj to ci
poszczególnych jego fragmentów, a wyra any w m3/ha.

Kalibracj wska nika przyj to analogicznie, jak w wi kszo ci
innych typów ekosystemów le nych. Uwzgl dniono przy tym
propozycje i do wiadczenia z innych krajów Europy (por. analiza
problemu w Mueller i Bütler 2010), jednak z uwzgl dnieniem
faktu, e wi kszo lasów stanowi cych rozwa ane siedlisko
przyrodnicze to lasy gospodarcze. Próg stanu ocenianego jako
„w a ciwy” (20m3 martwego drewna na ha lasu) jest wci ok. 2
razy ni szy, ni zasoby martwego drewna, jakie wg wiedzy
naukowej s w lasach li ciastych ni u Europy potrzebne do nie
zak óconego wykszta cenia si zespo ów organizmów
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ksylobiontycznych. Dlatego np. na obszarach chronionych (parki
narodowe, rezerwaty przyrody) lub w specjalnie wyznaczanych
niekiedy w Lasach Pa stwowych ostojach ró norodno ci
biologicznej (powierzchnie referencyjne, ostoje ksylobiontów),
nawet wysokie przekroczenia tej warto ci progowej nie powinny
same by przes ank do usuwania drzew martwych i
zamieraj cych.

Przyj to, e wska nik w gach – podobnie jak w wi kszo ci innych
ekosystemów le nych – b dzie mia charakter pomocniczy. By
oceni stan ochrony w obszarze jako w a ciwy, rednia warto w
p atach siedliska przyrodniczego powinna przekracza próg stanu
w a ciwego (do oceny mo na b dzie wykorzysta dane zbierane
przy urz dzaniu lasu, zgodnie z obwi zuj c od 2011 r. instrukcj
urz dzania lasu, do której wprowadzono metod pomiaru ilo ci
martwego drewna).

Martwe drewno le ce lub stoj ce >3 m
d ugo ci i >50 cm grubo ci*

Niezale nie od cznych zasobów rozk adaj cego si drewna,
bardzo wa ne jest, jaki charakter jako ciowy maj jego zasoby.
Najcz ciej w ekosystemach le nych zaznacza si deficyt drewna
grubowymiarowego. Gatunki ksylobiontyczne zwi zane z grubymi
rozk adaj cymi si  k odami nale do najsilniej zagro onych.
Dlatego uznano, e ilo grubego rozk adaj cego si drewna
powinna by charakteryzowana osobnym wska nikiem.

Wska nik rejestruje obecno grubych k ód i stoj cych pni –
mikrosiedliska niezb dnego dla najbardziej wymagaj cych
organizmów ksylobiontycznych. Bierze si pod uwag  k ody i
stoj ce pnie > 3 m d ugo ci/wysoko ci i >50 cm grubo ci,
mierzonej w pier nicy martwych drzew stoj cych, a w przypadku
k ód le cych – w pier nicy je li mo na j okre li , lub w grubszym
ko cu k ody. W przypadku, gdy z przyczyn naturalnych w danym
p acie siedliska drzewa nie dorastaj do takich grubo ci, próg
grubo ciowy obni a si do 30 cm. Pomiar powinien nast powa
metod zliczenia na okre lonej powierzchni.

Przyj to, e wska nik w gach – podobnie jak w wi kszo ci innych
ekosystemów le nych – b dzie mia charakter kardynalny. By
oceni stan ochrony w obszarze jako w a ciwy, nale a oby
wymaga , by na co najmniej 25% stanowisk stan by  w a ciwy.

(*) oznacza wska niki kardynalne
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Tab. 2. Waloryzacja parametrów stanu oraz wska ników specyficznej struktury i funkcji siedliska
przyrodniczego 91E0 gi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albae, Populetum albae,
Alnenion glutinoso-incanae, olsy ródliskowe)

Wska niki
W a ciwy

FV

Niezadowalaj cy

U1

Z y

U2

Martwe drewno ( czne zasoby) >20m3/ha 10-20 m3/ha <10m3/ha

Martwe drewno le ce lub stoj ce >3 m
d ugo ci i >50 cm grubo ci*

Próg grubo ci obni any do 30 cm gdy z 
przyczyn naturalnych drzewa nie dorastaj  do

50 cm grubo ci

> 5 szt. / ha 3-5 szt. / ha < 3 szt. /ha

(*) oznacza wska niki kardynalne

Uwaga! Poni szy tekst przedstawia pierwotn , niezmieniona wersj przewodnika metodycznego.
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Data wprowadzenia: 2012-07-31

Modyfikacja wska ników:
- Martwe drewno ( czne zasoby)
- Martwe drewno le ce lub stoj ce >3 m d ugo ci i >50 cm grubo ci

Wska niki „Martwe drewno ( czne zasoby)” i „Martwe drewno le ce lub stoj ce >3 m d ugo ci i >50
cm grubo ci” nale y bada zgodnie z podanym w modyfikacji opisem i stosowa podan waloryzacj .

Ocena parametrów stanu siedliska przyrodniczego oraz wska#ników specyficznej 
struktury i funkcji 

Tab. 1. Opis wska ników specyficznej struktury i funkcji siedliska przyrodniczego oraz parametru
„perspektywy ochrony” dla siedliska przyrodniczego 91E0 gi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe
(Salicetum albae, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy ródliskowe)

Parametr/Wska nik Opis

Specyficzna struktura i funkcje

Martwe drewno ( czne zasoby) Wska nik bada zasoby rozk adaj cego si drewna w ekosystemie.
Zgodnie ze wspó czesn wiedz ekologiczn , jest to kluczowy dla
ró norodno ci biologicznej element struktury ekosystemu le nego
(wa na jest jednak równie charakterystyka jako ciowa zasobów
rozk adaj cego si drewna, co przynajmniej cz ciowo mierzy
nast pny wska nik).

Nale y uwzgl dnia martwe drzewa i cz ci drzew le cych i
stoj cych od 7 cm grubo ci w cie szym ko cu; nie wlicza si
pniaków.

W monitoringu prowadzonym w latach 2006-2011 r. oraz w
inwentaryzacji przyrodniczej w Lasach Pa stwowych w 2007 r.
stosowano metod wzrokowego szacowania obj to ci martwego
drewna odnoszonej jako proporcja „obj to ci martwego drewna
do obj to ci drzew ywych”, z uwzgl dnieniem progów 3%
(wymóg na ocen U1) i 10% (wymóg na ocen FV). W przysz ym
monitoringu zak ada si przej cie na pomiar bezwzgl dnej ilo ci
rozk adaj cego si drewna, dokonywany na powierzchni transektu
(zwykle 0,2 ha) przez zliczanie i sumowanie obj to ci
poszczególnych jego fragmentów, a wyra any w m3/ha.

Kalibracj wska nika przyj to analogicznie, jak w wi kszo ci
innych typów ekosystemów le nych. Uwzgl dniono przy tym
propozycje i do wiadczenia z innych krajów Europy (por. analiza
problemu w Mueller i Bütler 2010), jednak z uwzgl dnieniem
faktu, e wi kszo lasów stanowi cych rozwa ane siedlisko
przyrodnicze to lasy gospodarcze. Próg stanu ocenianego jako
„w a ciwy” (20m3 martwego drewna na ha lasu) jest wci ok. 2
razy ni szy, ni zasoby martwego drewna, jakie wg wiedzy
naukowej s w lasach li ciastych ni u Europy potrzebne do nie
zak óconego wykszta cenia si zespo ów organizmów
ksylobiontycznych. Dlatego np. na obszarach chronionych (parki
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narodowe, rezerwaty przyrody) lub w specjalnie wyznaczanych
niekiedy w Lasach Pa stwowych ostojach ró norodno ci
biologicznej (powierzchnie referencyjne, ostoje ksylobiontów),
nawet wysokie przekroczenia tej warto ci progowej nie powinny
same by przes ank do usuwania drzew martwych i
zamieraj cych.

Przyj to, e wska nik w gach – podobnie jak w wi kszo ci innych
ekosystemów le nych – b dzie mia charakter pomocniczy. By
oceni stan ochrony w obszarze jako w a ciwy, rednia warto w
p atach siedliska przyrodniczego powinna przekracza próg stanu
w a ciwego (do oceny mo na b dzie wykorzysta dane zbierane
przy urz dzaniu lasu, zgodnie z obwi zuj c od 2011 r. instrukcj
urz dzania lasu, do której wprowadzono metod pomiaru ilo ci
martwego drewna).

Martwe drewno le ce lub stoj ce >3 m
d ugo ci i >50 cm grubo ci*

Niezale nie od cznych zasobów rozk adaj cego si drewna,
bardzo wa ne jest, jaki charakter jako ciowy maj jego zasoby.
Najcz ciej w ekosystemach le nych zaznacza si deficyt drewna
grubowymiarowego. Gatunki ksylobiontyczne zwi zane z grubymi
rozk adaj cymi si  k odami nale do najsilniej zagro onych.
Dlatego uznano, e ilo grubego rozk adaj cego si drewna
powinna by  charakteryzowana osobnym wska nikiem.

Wska nik rejestruje obecno grubych k ód i stoj cych pni –
mikrosiedliska niezb dnego dla najbardziej wymagaj cych
organizmów ksylobiontycznych. Bierze si pod uwag  k ody i
stoj ce pnie > 3 m d ugo ci/wysoko ci i >50 cm grubo ci,
mierzonej w pier nicy martwych drzew stoj cych, a w przypadku
k ód le cych – w pier nicy je li mo na j okre li , lub w grubszym
ko cu k ody. W przypadku, gdy z przyczyn naturalnych w danym
p acie siedliska drzewa nie dorastaj do takich grubo ci, próg
grubo ciowy obni a si do 30 cm. Pomiar powinien nast powa
metod zliczenia na okre lonej powierzchni.

Przyj to, e wska nik w gach – podobnie jak w wi kszo ci innych
ekosystemów le nych – b dzie mia charakter kardynalny. By
oceni stan ochrony w obszarze jako w a ciwy, nale a oby
wymaga , by na co najmniej 25% stanowisk stan by  w a ciwy.

(*) oznacza wska niki kardynalne
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Tab. 2. Waloryzacja parametrów stanu oraz wska ników specyficznej struktury i funkcji siedliska
przyrodniczego 91E0 gi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albae, Populetum albae,
Alnenion glutinoso-incanae, olsy ródliskowe)

Wska niki
W a ciwy

FV

Niezadowalaj cy

U1

Z y

U2

Martwe drewno ( czne zasoby) >20m3/ha 10-20 m3/ha <10m3/ha

Martwe drewno le ce lub stoj ce >3 m
d ugo ci i >50 cm grubo ci*

Próg grubo ci obni any do 30 cm gdy z
przyczyn naturalnych drzewa nie dorastaj do

50 cm grubo ci

> 5 szt. / ha 3-5 szt. / ha < 3 szt. /ha

(*) oznacza wska niki kardynalne
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gi wierzbowe, topolowe, olszowe 
 i jesionowe  Salicetum albae Populetum albae

Alnenion glutinoso-incanae

I. INFORMACJA O SIEDLISKU PRZYRODNICZYM

1. Identyfikatory fitosocjologiczne

Klasa: Salicetea purpureae
 Rz d: Salicetalia purpureae
  Zwi zek: Salicion albae
   Zespo y i zbiorowiska:
   Salicetum albae  g wierzbowy
   Populetum albae  g topolowy
Klasa: Querco-Fagetea
 Rz d: Fagetalia sylvaticae
  Zwi zek: Alno-Ulmion
   Zespo y i zbiorowiska:
   Fraxino-Alnetum  ni owy g jesionowo-olszowy
   Stellario nemorum-Alnetum glutinosae  g gwiazdnicowy
   Carici remotae-Fraxinetum  podg rski g jesionowy
   Alnetum incanae  nadrzeczna olszyna g rska
   Caltho-Alnetum  bagienna olszyna g rska

Ponadto do siedliska 91E0 zaliczamy lasy olszowe na r dliskach  niezale nie od ich kla-
syfikacji fitosocjologicznej. Cz  z nich ma charakter r dliskowych form gu olszowo-jesio-

nowego Fraxino-Alnetum), a cz  zbli ona jest do ols w ( olsy r dliskowe   Cardamino-
Alnetum ).

Fot.1. Typowy g olszowy nad niewielk  rzek   dolina Polnicy na Pomorzu (  P. Pawlaczyk)
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2. Opis siedliska przyrodniczego

Ten typ siedliska przyrodniczego obejmuje nadrzeczne lasy: olszowe, jesionowe, wierzby 
bia ej i kruchej oraz topoli bia ej i czarnej. Wyst puj  one w ca ej Polsce, przy czym miej-
scami s  reprezentowane przez rozmaite podtypy.

Wymienione lasy wykszta caj  si  na glebach zalewanych wodami rzecznymi, o wyso-
kim poziomie w d gruntowych, g wnie klasyfikowanych jako pobagienne lub nap ywowe 
aluwialne. Zgodnie z definicj  nale y tu kilka istotnie r ni cych si  podtyp w drzewosta-
n w, a mianowicie od jesionowo-olszowych na obszarach r dlisk i zwi zanych z nimi 
ciek w, przez olszowe w dolinach szybko p yn cych rzek, olszyny nad wolno p yn cymi 
strumieniami, g rskie olszynki z olsz  szar , po nadbrze ne lasy wierzbowe i topolowe nad 
du ymi rzekami.

Okresowe zalewy s  typowe dla g w, ale nie s  warunkiem koniecznym: p aty siedli-
ska spotyka si  tak e w miejscach niezalewanych, a pozostaj cych pod wp ywem ruchu 
w d gruntowych.

Definicja siedliska 91E0 niemal dok adnie obejmuje:
 lasy gowe z klasy Querco-Fagetea, rz du Fagetalia sylvaticae, zwi zku Alno-Ulmion 

i podzwi zku Alnenion glutinoso-incanae (ale nie podzwi zku Ulmenion minoris, gdy  
umieszczone w nim drzewostany stanowi  odr bn  jednostk  o kodzie 91F0),

 lasy gowe z klasy Salicetea purpureae, rz du Salicetalia purpureae, zwi zku Salicion 
albae.
W czono tu tak e nizinne lasy olszowe obszar w r dliskowych, chocia  z syntakso-

nomicznego punktu widzenia nie stanowi  jednolitej grupy, a niekt re ich postaci powinny 
by  klasyfikowane jako zbiorowiska z klasy Alnetea glutinosae, ze wzgl du na przewag  
w nich gatunk w olsowych nad lasowymi z Querco-Fagetea. Niezale nie od systematycz-
nego uj cia, ekologiczne zwi zki tych ekosystem w z p yn c  wod  i dolinami rzecznymi 
uprawniaj  do takiego rozwi zania.

W ramach typu siedliska przyrodniczego 91E0 nie uj to przyba tyckich g w opisa-
nych jako zesp  Pruno-Fraxinetum ze zwi zku Alno-Ulmion i podzwi zku Alnenion glu-
tinoso-incanae. W ekologii tych las w podstawow  rol  wydaj  si  odgrywa  czynniki 
zwi zane z nadmorskim po o eniem drzewostan w, w tym z dynamik  wydm. Lasy takie 
powinny by  postaci  siedliska przyrodniczego 2180.

Myl ca mo e by  typologia siedlisk le nych: siedlisko 91E0 jest zwi zane nie tylko z ty-
pem siedliskowym L , ale przede wszystkim z typem siedliskowym OlJ oraz Ol.

3. Warunki ekologiczne

G wnym czynnikiem ekologicznym decyduj cym o specyfice g w s  warunki wodne 
 w tym w szczeg lno ci zwi zane z pionowym i poziomym ruchem w d. Cz stotliwo  

i d ugotrwa o  zalew w powierzchniowych, a tak e ruch w d gruntowych, w tym wysi -
kanie i wyp ywanie w d podziemnych, decyduj  o specyfice poszczeg lnych podtyp w 
tego siedliska.

Wi kszo  podtyp w siedliska jest zwi zana z okresowymi zalewami. gi wierzbowe 
i topolowe s  typowe dla wi kszych dolin rzecznych  pierwsze z nich s  zwykle zalewane 

gi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe
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co roku, drugie  co kilka lat. Znane s  tak e jednak ich stanowiska w nietypowych po o-
eniach  np. na brzegach jezior.

gi olszowe i olszowo-jesionowe s  typowe dla dolin mniejszych ciek w. Mog  albo 
by  okresowo zalewane, albo te  nie podlega  zalewom  ale w wczas pozostawa  pod 
wp ywem ruchomych w d gruntowych. Miejscami mog  wyst powa  tendencje do sta-
gnacji wody i zabagniania si  siedliska  co czy olszynki z olsami. Tak e gi olszowe 
mog  wyst powa  w nietypowych, nie zwi zanych z ciekami po o eniach, np. na brze-
gach jezior.

W g rach ekologicznym odpowiednikiem olszowych g w nadrzecznych s  olszynki 
z olsz  szar .

Do siedliska 91E0 zaliczane s  tak e bagienne olszyny g rskie, pozostaj ce g wnie 
pod wp ywem pionowego ruchu w d gruntowych i stagnacji wody.

Podg rskie gi jesionowe zwykle nie podlegaj  zalewom, lecz pozostaj  pod wp y-
wem ruchu w d gruntowych. Opr cz g r, spotyka si  je tak e na wyspowych stanowiskach 
na ni u.

Olszyny r dliskowe, niekiedy o charakterze gowo-olsowym, rozwijaj  si  na wy-
si kach i wyp ywach w d podziemnych  np. na kopu ach torfowisk soligenicznych oraz 
w cyrkach r dliskowych.

Fot. 2. g olszowy z pi ropusznikiem strusim, Nadle-
nictwo Lubsko, Bory Dolno l skie (  A. Jermaczek)

Fot. 4. g r dliskowy w rezerwacie Karwickie r dliska 
na Pomorzu (  J. Kujawa-Pawlaczyk)

Fot. 3. g r dliskowy (  P. Pawlaczyk)

Fot. 5. g olszowy z porzeczk  czarn  porastaj cy r dli-
ska w Puszczy Bukowej pod Szczecinem (  P. Pawlaczyk)
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4. Typowe gatunki ro lin

gi 91E0 s  silne zr nicowane ekologicznie i geograficznie, co powoduje e natural-
na  kompozycja gatunkowa ich runa jest r wnie silnie zr nicowana. Praktycznie nie ma 
te  gatunk w wiernych gom, ani gatunk w gowych, kt re mog yby by  uniwersalnymi 
wska nikami stanu ochrony siedliska 91E0. Trudno oprze  si  tu na koncepcji gatunk w 
charakterystycznych w sensie fitosocjologicznym, bo z regu y ani nie s  one wierne dobrze 
zachowanym gom, ani nie s  wsp lne dla r nych podtyp w, form i odmian (ekologicz-
nych lub regionalnych/lokalnych) siedliska przyrodniczego 91E0.

W drzewostanie jako gatunki typowe dla siedliska wymienia si  zwykle olsz  czarn  Al-
nus glutinosa, jesion wynios y Fraxinus excelsior, wierzb  bia  Salix alba, wierzb  kruch  
Salix fragilis, topol  bia  Populus alba, topol  czarn  Populus nigra.

W runie (cz sto wraz z krzewami) podawano zwykle obecno  takich gatunk w, jak: 
podagrycznik zwyczajny Aegopodium podagraria, zawilec ty Anemone ranunculoides, 
wietlica samicza Athyrium filix-femina, kielisznik zaro lowy Calystegia sepium, turzyca 
d ugow osa Carex elongata, turzyca dzi bkowata Carex rostrata, wierz bek orz siony 
Chaerophyllum hirsutum, ledziennica skr tolistna Chrysosplenium alternifolium, czartawa 
drobna Circaea alpina, czartawa pospolita Circaea lutetiana, leszczyna zwyczajna Corylus 

Fot. 6. Podg rski g jesionowy na nizinach w Puszczy 
Bukowej pod Szczecinem. Tworzy w skie pasy wzd u  
ciek w, mi dzy buczynami (  P. Pawlaczyk).

Fot. 8. G rski g z olsz  szar  i wierzb  kruch  w Prze-
omie Jasio ki (  M. W grzyn)

Fot. 7. Olszynka g rska (  W. Mr z)

Fot. 9. Runo gu w dolinie Czarnego Potoku  dorzecze 
Orlicy (  M. Smoczyk)

gi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe
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avellana, sadziec konopiasty Eupatorium cannabinum, kostrzewa olbrzymia Festuca gigan-
tea, ziarnop on wiosenny Ficaria verna, kruszyna pospolita Frangula alnus, przytulia czep-
na Galium aparine, przytulia b otna Galium palustre, kuklik zwis y Geum rivale, chmiel 
zwyczajny Humulus lupulus, niecierpek pospolity Impatiens noli-tangere, kosacie  ty 
Iris pseudacorus, gajowiec ty Lamiastrum galeobdolon, karbieniec pospolity Lycopus 
europaeus, toje  pospolita Lysimachia vulgaris, krwawnica pospolita Lythrum salicaria, 
czeremcha pospolita Padus avium, mozga trzcinowata Phalaris arundinacea, porzeczka 
czarna Ribes nigrum, je yna popielica Rubus caesius, sza wia lepka Salvia glutinosa, tar-
czyca pospolita Scutellaria galericulata, psianka s odkog rz Solanum dulcamara, czy ciec 
le ny Stachys sylvatica, gwiazdnica gajowa Stellaria nemorum, Symphytum officinale, po-
krzywa zwyczajna Urtica dioica.

Wymienione wy ej gatunki nie spe niaj  jednak dobrze roli wska nik w stanu zacho-
wania  g w. W przypadku siedliska przyrodniczego 91E0 koncepcja wyst powania ga-
tunk w fitosocjologicznie charakterystycznych  jako wska nika stanu ca ego siedliska nie 
sprawdza si  dobrze  nale y raczej opiera  si  na kompleksowej ocenie typowo ci kom-
pozycji florystycznej , a tak e na (dokonywanym z udzia em lokalnej specyfiki) wyborze 
gatunk w lokalnie typowych dla siedliska, kluczowych dla r norodno ci biologicznej  

(nie tylko ro lin, ale tak e i zwierz t).

Ryc. 1. Mapa zasi gu siedliska w Polsce oraz rozmieszczenie stanowisk monitorowanych w latach 2006 2008
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5. Rozmieszczenie w Polsce

Siedlisko wyst puje w ca ej Polsce i jest jednym z najpospolitszych siedlisk Natura 2000. 
Dotyczy to w szczeg lno ci g w jesionowo-olszowych, a w g rach  olszynki g rskiej. 
Pozosta e podtypy siedliska ( gi wierzbowe i topolowe, podg rskie gi jesionowe, olszyny 
r dliskowe, g rskie olszyny bagienne) nie s  rozmieszczone r wnomiernie i mog  by  

rzadkie.

II. METODYKA

1. Metodyka bada  monitoringowych

Wyb r powierzchni monitoringowych
Monitoring na poziomie obszaru (obszar Natura 2000, park narodowy, park krajobrazo-
wy) wymaga pokrycia nim ca ego zr nicowania siedliska w obszarze, zar wno w aspek-
cie 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 po-
waniem g w. Jako stanowisko nale y traktowa  p at siedliska wzgl dnie jednolity co do 
zespo u ro linnego, re imu wodnego i stopnia zniekszta cenia. Stanowiska powinny by  
wybrane tak, by ich zbi r by  reprezentatywny dla zasob w siedliska w obszarze.

Spos b wykonania bada
Jako powierzchnia monitoringowa dobrze sprawdza si  transekt o d ugo ci 200 m i szero-
ko ci 10 m, w obr bie kt rego nale y wykona  3 zdj cia fitosocjologiczne o powierzchni 
po 100 m2. Je eli taki transekt nie mie ci si  w p acie siedliska, w wczas nale y zmodyfi-
kowa  jego wymiary przy zachowaniu powierzchni.

Po o enie stanowiska nale y zaprezentowa  na mapie topograficznej 1:10 000, le nej 
mapie gospodarczo-przegl dow  lub ortofotomapie w skali 1:5000, z zaznaczeniem grani-
cy obszaru zaklasyfikowanego jako siedlisko 91E0.

Termin i cz stotliwo  bada
Optymalny termin bada  g w jest uzale niony od lokalnej specyfiki i zwykle obejmuje 
okres od po owy maja do wrze nia, a bardzo przydatna bywa dodatkowa obserwacja stanu 
zalania w okresie wielkiej wody wiosennej . Na og  najlepszym terminem bada  jest 
p na wiosna i wczesne lato (o ile teren jest dost pny). Z kolei g rskie olszynki mo na 
monitorowa  przez ca e lato, a nawet jesieni  do po owy pa dziernika. Badanie na stano-
wiskach nale y prowadzi  co najmniej raz na 5 6 lat, optymalnie co 3 lata.

Sprz t do bada
Optymalnym rozwi zaniem dla uzyskania rzetelnych i warto ciowych danych dotycz -
cych warunk w wodnych powinna by  r wnoleg a z monitoringiem rejestracja poziomu 
wody w gruncie/poziomu zalania. Mo e zast pi  j  rejestracja poziomu towarzysz cego 

gowi cieku, o ile na podstawie co najmniej kilku epizod w zalewu zbada si  relacj  mi -

gi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe
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dzy tym poziomem, a stanem zalania g w. Je eli w pobli u istnieje na cieku posterunek 
wodowskazowy, mo na oprze  si  na jego danych. W przeciwnym razie zaleca si  instala-
cj  limnigrafu na cieku, albo instalacj  w gruncie piezometru zaopatrzonego w urz dzenie 
automatycznie rejestruj ce poziom wody (np. tzw. MiniDiver z mo liwo ci  pomiaru za-
r wno poziomu jak i temperatury wody  z dowoln  cz stotliwo ci  przez okres ok. 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.).

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 91E0  gi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe

Parametr/
Wska nik Opis

Powierzchnia 
siedliska

Oceni  trend zmian powierzchni siedliska oraz jego antropogeniczn  fragmen-
tacj  (powodowan  np. u ytkowaniem rolniczym cz ci potencjalnej biochory 

g w), zr bami, przeci ciem siedliska groblami, drogami itp.). Nie nale y 
ocenia  jako fragmentacji sytuacji, w kt rej p aty g w rozdzielone s  korytem 
lub korytami rzeki albo starorzeczami. 

Specyficzna struktura i funkcje

Gatunki 
charakterystyczne

W drzewostanie z gatunk w typowych dla siedliska wymieniano tu zwykle 
olch  czarn  Alnus glutinosa, jesiona wynios ego Fraxinus excelsior, wierzb  
bia  Salix alba, wierzb  kruch  Salix fragilis, topol  bia  Populus alba i topol  
czarn  Populus nigra.
W runie (cz sto wraz z krzewami) podawano zwykle obecno  takich ga-
tunk w jak: podagrycznik zwyczajny Aegopodium podagraria, zawilec ty 
Anemone ranunculoides, wietlica samicza Athyrium filix-femina, kielisznik 
zaro lowy Calystegia sepium, turzyca d ugow osa Carex elongata, turzyca 
dzi bkowata Carex rostrata, wierz bek orz siony Chaerophyllum hirsutum, 
ledziennica skr tolistna Chrysosplenium alternifolium, czartawa drobna Cir-

caea alpina, czartawa pospolita Circaea lutetiana, leszczyna zwyczajna Corylus 
avellana, sadziec konopiasty Eupatorium cannabinum, kostrzewa olbrzymia 
Festuca gigantea, ziarnop on wiosenny Ficaria verna, kruszyna pospolita Fran-
gula alnus, przytulia czepna Galium aparine, przytulia b otna Galium palustre, 
kuklik zwis y Geum rivale, chmiel zwyczajny Humulus lupulus, niecierpek 
pospolity Impatiens noli- tangere, kosacie  ty Iris pseudacorus, gajowiec 

ty Lamiastrum galeobdolon, karbieniec pospolity Lycopus europaeus, 
toje  pospolita Lysimachia vulgaris, krwawnica pospolita Lythrum salicaria, 
czeremcha pospolita Padus avium, mozga trzcinowata Phalaris arundinacea, 
porzeczka czarna Ribes nigrum, je yna popielica Rubus caesius, sza wia lepka 
Salvia glutinosa, tarczyca pospolita Scutellaria galericulata, psianka s odkog rz 
Solanum dulcamara, czy ciec le ny Stachys sylvatica, gwiazdnica gajowa Stel-
laria nemorum, Symphytum officinale, pokrzywa zwyczajna Urtica dioica.
Oceniaj c charakterystyczn  kombinacj  florystyczn , nale y wzi  pod uwa-
g  zr nicowanie fitosocjologiczne tego typu i analizowa  odr bne zestawy 
gatunk w dla poszczeg lnych podtyp w siedliska przyrodniczego (na podsta-
wie Herbich i in. 2004):
Nadrzeczny g wierzbowy Salicetum albae
Obok wierzb bia ej Salix alba i kruchej S. fragilis, do wzgl dnie sta ych sk ad-
nik w gu nale : kielisznik zaro lowy Calystegia sepium, przytulia lepczyca 
Galium aparine, toje  pospolita Lysimachia vulgaris, mozga trzcinowata Pha-
laris arundinacea, rzepicha ziemnowodna Rorippa amphibia, jaskier roz ogowy
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Ranunculus repens, je yna popielica Rubus caesius, wierzba tr jpr cikowa 
Salix triandra, ywokost lekarski Symphytum officinale i pokrzywa zwyczajna 
Urtica dioica. Jedynie pokrzywa i je yna tworz  facje.
Nadrzeczny g topolowy Populetum albae
Nieznana jest struktura w pe ni naturalnych fitocenoz Populetum albae, 
b d cych w optymalnej fazie rozwoju ekosystemu le nego, tak wi c trudno 
tutaj poda  gatunki reprezentatywne. Za takie z ca  pewno ci  mo na uzna  
topole  bia  Populus alba i czarn  P. nigra, a tak e szar  Populus x cane-
scens. Ponadto mog  by  nimi wzgl dnie sta e sk adniki runa: perz w a ciwy 
Agropyron repens, bylica pospolita Artemisia vulgaris, ostro e  polny Cirsium 
arvense, skrzyp polny Equisetum arvense, poziewnik szorstki Galeopsis tetrahit, 
przytulia lepczyca Galium aparine, bluszczyk kurdybanek Glechoma hede-
racea, je yna popielica Rubus caesius i pokrzywa zwyczajna Urtica dioica.

g olszowo-jesionowy
Olsza czarna Alnus glutinosa, jesion wynios y Fraxinus excelsior, czeremcha 
zwyczajna Padus avium, niecierpek zwyczajny Impatiens noli-tangere, pokrzy-
wa zwyczajna Urtica dioica, gajowiec ty Galeobdolon luteum, gwiazdnica 
gajowa Stellaria nemorum, ledziennica skr tolistna Chrysosplenium alterni-
folium, czartawa pospolita Circaea lutetiana, wietlica samicza Athyrium filix-
femina, toje  zwyczajna Lysimachia vulgaris.

r dliskowe lasy olszowe na ni u
Olsza czarna Alnus glutinosa, rze ucha gorzka Cardamine amara, szczyr trwa y 
Mercurialis perennis, ledziennica skr tolistna Chrysosplenium alternifolium.
Podg rski g jesionowy
Jesion Fraxinus excelsior, olsza szara Alnus incana, starzec Fuchsa Senecio 
fuchsiii, czy ciec le ny Stachys sylvatica, pokrzywa Urtica dioica, wierz bek 
orz siony Chaerophyllum hirsutum, niecierpek pospolity Impatiens noli-tange-
re. Cz sto wyst puje jarzmianka wi ksza Astrantia major, turzyca odleg ok osa 
Carex remota, czartawa po rednia Ciracea intermedia, skrzyp olbrzymi Equise-
tum telmateia, szczaw gajowy Rumex sanguineus, kopytnik Asarum europa-
eum, zawilec Anemone nemorosa, jaskier kosmaty Ranunculus lanuginosus, 
kostrzewa olbrzymia Festuca gigantea, szczyr trwa y Mercurialis perennis, 
podagrycznik pospolity Aegopodium podagraria, przetacznik g rski Veronica 
montana.
Nadrzeczna olszyna g rska Alnetum incanae
Gatunki charakterystyczne: bodziszek a obny Geranium phaeum, olcha szara 
Alnus incana (regionalnie w Sudetach, pi trowo na pog rzu Karpat).
Gatunki o du ej wierno ci, ale o ograniczonym zasi gu: pi ropusznik strusi 
Matteucia struthiopteris, nie yca wiosenna Leucoium vernum.
Charakterystyczne pi trowo (w ni szych po o eniach): oset opianowaty Car-
duus personata, rutewka orlikolistna Thalictrum aquilegiifolium.
Gatunki wyr niaj ce w Karpatach: trybula l ni ca Anthriscus nitida, sa atni-
ca le na Aposeris foetida (oba w Bieszczadach), wilczomlecz migda olistny 
Euphorbia amygdaloides, lepi nik wy ysia y Petasites kablikianus, lepi -
nik r owy P. hybridus, sza wia lepka Salvia glutinosa, ywokost sercowaty 
Symphytum cordatum, podbia  pospolity Tussilago farfara, smotrawa okaza a 
Telekia speciosa (Bieszczady).
Inne cz ste gatunki: podagrycznik pospolity Aegopodium podagraria, wierz -
bek orz siony Chaerophyllum hirsutum, ostro e  warzywny Cirsium olera-
ceum, p pawa b otna Crepis paludosa, wi z wka b otna Filipendula ulmaria, 
kuklik zwis y Geum rivale, niecierpek pospolity Impatiens noli-tangere, toje  
gajowa Lysimachia nemorum, wiechlina gajowa Poa nemoralis, gwiazdnica 
gajowa Stellaria nemorum, pokrzywa zwyczajna Urtica dioica.
Bagienna olszyna g rska
Olsza szara Alnus incana, knie  b otna g rska Caltha laeta subsp. laeta, wie-
rz bek orz siony Chaerophyllum hirsutum, toje  gajowa Lysimachia nemo-
rum, koz ek ca olistny Valeriana simplicifolia, sitowie le ne Scirpus sylvaticus, 
p pawa b otna Crepis paludosa, niezapominajka b otna Myosotis palustris, 
lepi nik bia y Petasites albus.
Wska nik powinien mie  charakter kardynalny, jednak ocenia  nale y nie 
liczb  gatunk w charakterystycznych i typowych, ale charakter ca ej kompozy-
cji florystycznej, por wnuj c j  do kompozycji najlepiej zachowanych g w 
w obszarze. By oceni  stan ochrony w obszarze jako w a ciwy, nale a oby 
wymaga , by na co najmniej 25% stanowisk stan ten by  w a ciwy.

gi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe
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Gatunki 
dominuj ce

Zale nie od konkretnego zbiorowiska ro linnego. Proponuje si  przyj cie, e 
w a ciwy stan ochrony na stanowisku wymaga, by w ka dej warstwie domi-
nowa y gatunki typowe dla odpowiedniego wariantu siedliska (to znaczy dla 
odpowiedniego zbiorowiska ro linnego). W przypadku g w wska nik ten 
powinien mie  charakter kardynalny. By oceni  stan ochrony w obszarze jako 
w a ciwy, nale a oby wymaga , by na co najmniej 75% stanowisk stan by  
w a ciwy.

Gatunki obce 
geograficznie 
w drzewostanie

Jako gatunki obce geograficznie nale y traktowa  wszystkie gatunki poza 
swoim naturalnym zasi giem, z uwzgl dnieniem aktualnego stanu wiedzy 
naukowej. W dotychczasowych obserwacjach dokonanych w gach by y to 
np. topole euroameryka skie, jesion pensylwa ski, na Pomorzu tak e wierk, 
w wy szych po o eniach g rskich  olsza czarna (pochodz ca z sadzenia).
Wi kszy ni  jednostkowy udzia  gatunku obcego, a ju  szczeg lnie fakt jego 
odnawiania si , powinien 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 pomocniczy. By oceni  stan 
ochrony w obszarze jako w a ciwy, nale a oby wymaga , by na co najmniej 
90% stanowisk stan by  w a ciwy.

Inwazyjne 
gatunki obce 
w podszycie 
i runie

gi s  ekosystemami o wysokiej podatno ci na neofityzacj , st d problem 
inwazyjnych gatunk w obcych jest istotny i do  cz sto notowany. Podawano: 
niecierpek drobnokwiatowy Impatiens parviflora, niecierpek gruczo owaty Im-
patiens glandulifera, uczep ameryka ski Bidens frondosa, kolczurka klapowana 
Echinocystis lobata, naw o  p na Solidago gigantea, winobluszcz pi ciolist-
kowy Parthenocissus quinquefolia, rdestowiec ostroko czasty Reynoutria japo-
nica, rdestowiec sachali ski Reynoutria sachalinensis. W wi kszo ci obszar w 
wska nik ten dotychczas oceniano jako niezadowalaj cy , a w kilku wr cz 
jako z y.
W karcie obserwacji nale y odnotowa  wyst pienie ka dego gatunku obcego 
geograficznie w runie, ale tylko lokalna inwazyjno  takiego gatunku jest pod-
staw  do obni enia oceny wska nika.
Proponuje si  przyj cie, e w a ciwy stan ochrony na stanowisku wymaga 
braku inwazyjnych gatunk w obcych w runie. Wska nik ten powinien mie  
charakter kardynalny. By oceni  stan ochrony w obszarze jako w a ciwy, nale-
a oby wymaga , by na co najmniej 90% stanowisk stan by  w a ciwy.

Rodzime gatunki 
ekspansywne 
ro lin zielnych

Gatunki ekspansywnych apofit w wyst puj ce w gach to np. je yny, mia-
ek darniowy, pokrzywa, podagrycznik. Wyra na ekspansja jednego z tych 

gatunk w, nietypowych dla dobrze zachowanych p at w siedliska (tak silna, 
e ogranicza wyst powanie innych gatunk w w runie), 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.

Martwe drewno

Nale y uwzgl dnia  martwe drzewa i cz ci drzew le cych i stoj cych od 
7 cm grubo ci w cie szym ko cu; nie wlicza si  pniak w. Dla oceny wa na 
jest nie tylko ilo  martwego drewna, ale i zgodno  jego struktury gatunkowej 
i wielko ciowej ze struktura drzewostanu. Wska nik jest szacowany wzrokowo 
jako proporcja ilo ci martwego drewna do obj to ci drzew ywych . Ocena 
w a ciwa  odpowiada takim zasobom martwego drewna, jakie wg wiedzy 

naukowej s  potrzebne do niezak conego wykszta cenia si  zespo w organi-
zm w ksylobiontycznych.
Wska nik w gach  podobnie jak w wi kszo ci innych ekosystem w le nych 
 powinien mie  charakter kardynalny. By oceni  stan ochrony w obszarze 

jako w a ciwy, nale a oby wymaga , by na co najmniej 25% stanowisk stan 
by  w a ciwy.

Martwe drewno 
wielkowymia-
rowe

Wska nik rejestruje obecno  grubych k d (>50 cm, >3m)  makrosiedliska 
niezb dnego dla najbardziej wymagaj cych organizm w ksylobiontycznych.
Wska nik powinien mie  charakter pomocniczy. By oceni  stan ochrony w ob-
szarze jako w a ciwy, nale a oby wymaga , by na co najmniej 25% stanowisk 
stan by  w a ciwy.



245

Naturalno  
koryta rzecznego 
(stosowa  tylko, 
je eli wyst powa-
nie gu jest zwi -
zane z ciekiem)

Wska nik stosuje si  tylko w wczas, je eli wyst powanie g w jest zwi zane 
z ciekiem naturalnym. Wska nik dotyczy lad w antropogenicznego prze-
kszta cenia koryta takiego cieku.
Wska nik powinien mie  charakter pomocniczy. By oceni  stan ochrony w ob-
szarze jako w a ciwy, nale a oby wymaga , by na co najmniej 75% stanowisk 
stan by  w a ciwy.

Re im wodny 
(w tym rytm 
zalew w, je li 
wyst puj )

Wska nik charakteryzuje podstawowy dla g w czynnik ekologiczny i po-
winien mie  charakter kardynalny. Istotnym problemem jest jednak fakt, e 
typy g w maj  r ny naturalny rytm zalewu , a niekt re (bagienne olszyny 
g rskie, gi r dliskowe, niekt re formy g w jesionowo-olszowych) w og le 
nie podlegaj  zalewom powierzchniowym, ale s  uzale nione od ruchu w d 
gruntowych. Dla nich wi c nale y m wi  raczej o przewodnieniu pod o a, ni  
o zalewach powierzchniowych. Wska nik nie powinien wi c by  odnoszony 
do bezwzgl dnej cz stotliwo ci zalew w, ale do cz stotliwo ci i rytmu nor-
malnych  dla danego zbiorowiska ro linnego.
Wska nik powinien mie  charakter kardynalny. By oceni  stan ochrony w ob-
szarze jako w a ciwy, nale a oby wymaga , by na co najmniej 75% stanowisk 
stan by  w a ciwy.

Wiek 
drzewostanu

Wska nik wyra a dojrza o  fitocenozy, mierzon  w uproszczony spos b 
wiekiem drzew buduj cych drzewostan.
Wska nik powinien mie  charakter pomocniczy. By oceni  stan ochrony w ob-
szarze jako w a ciwy, nale a oby wymaga , by na co najmniej 25% stanowisk 
stan by  w a ciwy.

Pionowa struktura 
ro linno ci

Za w a ciw  nale y uznawa  wielogeneracyjn  struktur  drzewostanu, wyra-
aj c  si  zr nicowaniem struktury wiekowej. Nadmierne wyr wnanie wieku 

i struktury drzewostanu powinno obni a  ocen  wska nika. Uwaga, prawdo-
podobnie w a ciwszym wska nikiem by aby, traktowana cznie, warstwowo-
przestrzenna struktura drzewostanu (a nie tylko struktura pionowa)
Wska nik ten powinien mie  charakter pomocniczy. By oceni  stan ochro-
ny w obszarze jako w a ciwy, nale a oby wymaga , by na co najmniej 50% 
stanowisk stan by  w a ciwy.

Naturalne 
odnowienie 
drzewostanu 

Pod uwag  bierze si  czne pokrycie odnowienia wszystkich naturalnie wyst -
puj cych w drzewostanie gatunk w drzew.
Wska nik powinien mie  charakter pomocniczy. Brak odnowienia mo e by  
tylko chwilowy, nie powinien on automatycznie przes dza  o obni eniu oceny 
za stan zachowania struktury i funkcji . By oceni  stan ochrony w obszarze 
jako w a ciwy, nale a oby wymaga , by na co najmniej 25% stanowisk stan 
by  w a ciwy.

Zniszczenia runa 
i gleby zwi zane 
z pozyskaniem 
drewna

Nale y uwzgl dni  tu nie sam fakt prowadzenia pozyskania drewna i obecno  
np. pniak w, ale naruszenia runa i powierzchni gleby, a tak e podszytu i pod-
rost 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 specyficznej struk-
tury i funkcji . By oceni  stan ochrony w obszarze jako w a ciwy, nale a oby 
wymaga , by na co najmniej 75% stanowisk stan by  w a ciwy.

Inne 
zniekszta cenia

Np.: rozje d anie, wydeptanie, za miecenie.
Wska nik powinien mie  charakter pomocniczy. By oceni  stan ochrony w ob-
szarze jako w a ciwy, nale a oby wymaga , by na co najmniej 90% stanowisk 
stan by  w a ciwy.

Stan kluczowych 
dla r norodno ci 
biologicznej ga-
tunk w lokalnie 
typowych dla 
siedliska (wska -
nik fakultatywny, 
stosowa  tylko, 
gdy s  odpowied-
nie dane)

Fakultatywny wska nik, umo liwiaj cy wyra enie dodatkowego aspektu stanu 
ochrony siedliska  jego zdolno ci do utrzymywania gatunk w lokalnie typo-
wych dla siedliska, a wa nych dla r norodno ci biologicznej (chronionych, 
zagro onych, rzadkich). Wyb r uwzgl dnianych tu gatunk w b dzie zale a  
od lokalnej specyfiki obszaru, przyk adowo mog  si  tu znale : dzi cio  bia-
ogrzbiety Dendrocopos leucotos, mucho wka bia oszyja Ficedula albicolis, 

dzi cio  redni Dendrocopos medius, zgniotki Cucujus spp., kwietnica okaza a 
Protaetia aeruginosa, cio ek matowy Dorcus paralellopipedus, pachnica Osmo-
derma spp., przeplatka maturna Euphydras maturna i in.
Wska nik stosowa  tylko, gdy s  dost pne odpowiednie dane.

gi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe
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Perspektywy 
ochrony

Oceniaj c perspektywy ochrony siedliska w przysz o ci , nale y zwr ci  
uwag :

czy p aty siedliska s  formalnie lasem , czy te  zadrzewieniem  i w czyim 
znajduj  si  zarz dzie?
czy nie ma zagro enia wyci ciem g w, np. w ramach ochrony przeciwpo-
wodziowej?
je eli g z formalnego punktu widzenia jest lasem , to jaka gospodarka 
jest w nim prowadzona oraz jakie zapisy w planie urz dzenia lasu zosta y 
zaproponowane w poszczeg lnych p atach siedliska
na terenach gdzie wykonano inwentaryzacj  przyrodnicz  (w tym Lasy 
Pa stwowe) nale y sprawdzi  prawid owo  identyfikacji siedliska  mo e to 
mie  du e znaczenie dla jego ochrony w przysz o ci.

Dla oceny perspektyw zachowania siedliska w przysz o ci du e znaczenie 
maj  tak e plany ewentualnych inwestycji hydrotechnicznych.

Tab. 2. Waloryzacja parametr w stanu oraz wska nik w specyficznej struktury i funkcji siedliska przyrodniczego 
91E0  gi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe

Parametr/
Wska nik

W a ciwy
FV

Niezadowalaj cy
U1

Z y
U2

Powierzchnia
siedliska 
na stanowisku

Nie zmniejsza si ,
nie jest antropogenicz-
nie pofragmentowana

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

Wykazuje szybki trend 
spadkowy (nie uwzgl d-
nia  spadku w wyniku 
celowego odtwarzania 
bezle nych torfowisk!) 
lub jest silnie antropoge-
nicznie pofragmentowana

Specyficzna struktura i funkcje

Gatunki 
charakterystyczne 

Kombinacja florystycz-
na typowa dla gu

Kombinacja florystyczna 
zubo ona, lecz oparta 
na gatunkach typowych 
dla gu 

Kombinacja florystyczna 
zdominowana przez 
gatunki nie gowe, a -
kowe lub ruderalne

Gatunki 
dominuj ce

We wszystkich 
warstwach dominuj  
gatunki typowe dla 
siedliska, przy czym 
s  naturalne stosunki 
ilo ciowe (nie ma 
dominacji facjalnej)

We wszystkich war-
stwach dominuj  gatunki 
typowe dla siedliska, przy 
czym s  zaburzone rela-
cje ilo ciowe (dominacja 
facjalna) 

W jednej lub wi cej 
warstw dominuje ga-
tunek obcy dla natu-
ralnego zbiorowiska 
ro linnego

Gatunki obce 
geograficznie 
w drzewostanie

<1% i nie odnawiaj -
ce si

<10% i nie odnawiaj ce 
si

>10% lub spontanicznie 
odnawiaj ce si , nieza-
le nie od udzia u

Inwazyjne 
gatunki obce 
w podszycie i runie

Obecny najwy ej 1 
gatunek,
nieliczny  spora-
dyczny

Wi cej ni  1 gatunek, lub 
nawet 1
gatunek je eli liczny

Facjalna dominacja 
gatunku obcego

Ekspansywne 
gatunki rodzime 
(apofity) w runie

Nie bardzo silnie 
ekspansywne

Silnie ekspansywne, lecz 
nie ograniczaj ce r no-
rodno ci runa

Facjalnie dominuj ce 
w spos b ograniczaj cy 
r norodno  runa

Martwe drewno 

Zasoby martwego 
drewna odpowiadaj  
jako ciowo struktu-
rze drzewostanu (s  
obecne ca e martwe 
drzewa, a nie tylko 
ga zie), a ilo ciowo 
przekraczaj  10% za-
sobno ci drzewostanu

Zasoby martwego drewna 
odpowiadaj  jako ciowo 
strukturze drzewostanu 
(s  obecne ca e mar-
twe drzewa, a nie tylko 
ga zie), a ilo ciowo s  
pomi dzy 3% a 10% 
zasobno ci drzewostanu

Zasoby martwego 
drewna mniejsze ni  3% 
zasobno ci drzewostanu
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Martwe drewno 
wielkowymiarowe 
(le ce lub stoj ce 
> 3 m d ugo ci 
i >50 cm rednicy)

>5 szt./ha 3 5 szt./ha <3 szt./ha

Naturalno  
koryta rzecznego 
(stosowa  tylko, 
je eli wyst powanie 

gu jest zwi zane 
z ciekiem)

Brak regulacji lub ciek 
zupe nie zrenaturali-
zowany po dawniej-
szej regulacji

Regulacja wykonana 
metodami mi kkimi , 
z zachowaniem cech 
hydromorfologicznych 
cieku naturalnego

Regulacja zmieniaj ca 
rytm zalew w lub regu-
lacja zupe nie zmienia-
j ca lini  cieku. Istnienie 
urz dze  pi trz cych 
zmieniaj cych re im 
cieku

Re im wodny w tym 
rytm zalew w, je li 
wyst puj ) 

Dynamika zalew w 
i przewodnienie 
pod o a normalne 
z punktu widzenia 
odpowiedniego eko-
systemu / zbiorowiska 
ro linnego

Dynamika zalew w 
i przewodnienie pod o a 
obni one w stosunku do 
normalnego

Zupe ny brak zalew w 
lub zupe nie przesuszo-
ne pod o e

Wiek drzewostanu 
>20% udzia  obj to . 
drzew starszych ni  
100 lat

<20% udzia  drzew 
starszych ni  100 lat, 
ale >50% udzia  drzew 
starszych ni  50 lat

<20% udzia  drzew 
starszych ni  100 lat 
i < 50% udzia  drzew 
starszych ni  50 lat

Pionowa struktura 
ro linno ci

Naturalna, 
zr nicowana

Antropogenicznie zmie-
niona, lecz zr nicowana

Antropogenicznie 
ujednolicona

Naturalne 
odnowienie 
drzewostanu 

Tak, obfite Tak, lecz pojedyncze Brak

Zniszczenia runa 
i gleby zwi zane 
z pozyskaniem 
drewna

Brak 
Nieliczne lady, naru-
szone <1% powierzchni 
terenu, liczby drzew

Znacz ce, obejmuj ce 
>1% powierzchni tere-
nu, liczby drzew itp.

Inne 
zniekszta cenia Brak Wyst puj , lecz ma o 

znacz ce Silne

Stan kluczowych 
dla r norodno ci 
biologicznej gatun-
k w lokalnie typo-
wych dla siedliska 
(wska nik fakulta-
tywny, stosowa  
tylko, gdy s  odpo-
wiednie dane)

Stan wszystkich takich 
gatunk w w a ciwy 
(FV)

Stan niekt rych takich 
gatunk w niezadowala-
j cy (U1)

Stan niekt rych takich 
gatunk w z y (U2)

Og lnie 
struktura 
i funkcje

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

Wszystkie wska niki 
kardynalne oceniono 
przynajmniej na U1

Jeden lub wi cej wska -
nik w kardynalnych 
oceniono na U2

Perspektywy 
ochrony

Brak zagro e  i ne-
gatywnych trend w. 
Zachowanie siedliska 
w stanie niepogorszo-
nym w perspektywie 
10 20 lat jest niemal 
pewne

Zachowanie siedliska 
w stanie niepogorszonym 
w perspektywie 10 20 lat 
nie jest pewne, ale jest 
prawdopodobne, o ile 
uda si  zapobiec istniej -
cym zagro eniom

Zachowanie siedliska 
w stanie niepogorszo-
nym w perspektywie 
10 20 lat b dzie bardzo 
trudne: zaawansowane 
procesy recesji, silne 
negatywne trendy lub 
znaczne zagro enia

Ocena og lna Wszystkie parametry 
oceniono na FV 

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

Jeden lub wi cej para-
metr w oceniono na U2

gi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe
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Wska niki kardynalne
Gatunki charakterystyczne
Gatunki dominuj ce
Obce gatunki inwazyjne
Martwe drewno
Re im wodny

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

Karta obserwacji siedliska przyrodniczego na stanowisku

Stanowisko  informacje podstawowe

Kod i nazwa 
siedliska 
przyrodniczego

91E0 gi wierzbowe, topolowe, olszowe
91E0-5 Podg rski g jesionowy

Nazwa 
stanowiska Tomas wka G rna

Typ stanowiska Badawcze

Zbiorowiska 
ro linne

Siedlisko trudno jednoznacznie zaklasyfikowa  do rozpoznanych dot d w Su-
detach zespo w ro linnych. Z jednej strony posiada wiele cech podg rskiego 

gu jesionowego Carici remotae-Fraxinetum, z drugiej natomiast pod wzgl -
dem kompozycji gatunkowej zbli one jest nieco do zbiorowisk ze zwi zku 
Tilio-Acerion, zw aszcza do o ciennych Mercuriali-Fraxinetum.

Opis siedliska 
na stanowisku

Las jesionowo-jaworowy w g rnym biegu potoku Tomasz wka (Tomaszow-
ski Potok). Rozwija si  w postaci w skiego pasa na wybitnie kamienistym 
pod o u wzd u  brzeg w rzeki. S siaduje z u ytkami zielonymi i monokul-
turami wierkowymi posadzonymi na stromych stokach doliny, zajmuj cymi 
zapewne miejsce wyst puj cych tu niegdy  las w stokowych ze zwi zku 
Tilio-Acerion.

Powierzchnia 
p at w siedliska 0,25 0,3 ha

Obszar 
Natura 2000 PLH020019 Pasmo Krowiarki

Inne obszary chro-
nione, na kt rych 
znajduje si  
stanowisko 

Nie

Zarz dzaj cy 
terenem Lasy Pa stwowe, nadle nictwo Tomasz wka

Wsp rz dne 
geograficzne N 50o16  ; E 16o48  

Wymiary transektu 10x200 m

Wysoko  n.p.m. 595  610 m

Raport roczny  informacje podstawowe

Rok 2008

Typ monitoringu Szczeg owy

Koordynator Jan Kowalski

Dodatkowi 
koordynatorzy
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Zagro enia
Planowa gospodarka le na, przenikanie gatunk w obcych ze wzgl du na 
du  powierzchni  kontaktow , zamieranie jesion w powodowane gradacj  
owad w

Inne warto ci 
przyrodnicze Brak danych

Monitoring 
jest wymagany Tak

Uzasadnienie Nietypowy sk ad florystyczny siedliska (gatunki charakterystyczne 91E0 i 9180) 
wskazane jest monitorowanie tendencji dynamicznych siedliska

Wykonywane 
zabiegi ochronne
i ocena ich 
skuteczno ci

Nie

Propozycje wpro-
wadzenia dzia a  
ochronnych

Wy czenie z zagospodarowania jako las wodo- i glebochronny, 
sta y monitoring naukowy

Data kontroli 22.07.2008

Uwagi

Stan ochrony siedliska przyrodniczego na stanowisku

Zdj cie fitosocjologiczne I

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 50o16  ; E 16o48  , 595 m n.p.m.
Powierzchnia zdj cia 100 m2, nachylenie i ekspozycja  brak
Zwarcie warstwy: a  55%, b  20%, c  80%,
Wysoko  warstwy: a  20 m, b  4 m, c  0,8 m
Gatunki: warstwa a: Acer pseudoplatanus 2, Fraxinus excelsior 3; 
warstwa b: Acer pseudoplatanus 1, Corylus avellana 2, Lonicera 
xylosteum 1, Rosa pendulina 2; warstwa c: Acer platanoides r, 
Aegopodium podagraria 2, Asarum europaeum 2, Athyrium filix-
femina +, Carex sylvatica r, Chaerophyllum hirsutum 1, Chrysos-
plenium alternifolium +, Corylus avellana +, Crepis paludosa +, 
Deschampsia caespitosa r, Dryopteris carthusiana r, Dryopteris fi-
lix-mas 1, Epilobium montanum +, Filipendula ulmaria r, Fraxinus 
excelsior 1, Galeobdolon luteum 2, Galium aparine +, Geranium 
robertianum 1, Impatiens noli-tangere 2, Impatiens parviflora 1, 
Mycelis muralis r, Oxalis acetosella 2, Paris quadrifolia +, Peta-
sites albus +, Picea abies r, Poa trivialis 1, Polygonatum verticil-
latum +, Ranunculus lanuginosus 1, Ribes uva-crispa +, Rubus 
idaeus +, Senecio nemorensis 2, Stellaria nemorum 2, Thalictrum 
aquilegiifolium +, Urtica dioica +, Veratrum lobelianum r

Zdj cie fitosocjologiczne II

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 50o16  ; E 16o48  , 600 m n.p.m.
Powierzchnia zdj cia 100 m2, nachylenie i ekspozycja  brak
Zwarcie warstwy: a  65%, b  55%, c  85%,
Gatunki: warstwa a: Acer pseudoplatanus 2, Fraxinus excelsior 
4, warstwa b: Acer pseudoplatanus 1, Corylus avellana 3, Rosa 
pendulina 3, Ulmus glabra r, warstwa c: Acer platanoides +, Acer 
pseudoplatanus +,Aegopodium podagraria 2, Asarum europaeum 
2, Athyrium filix-femina 1, Campanula trachelium +, Chaerophyl-
lum hirsutum 1, Chrysosplenium alternifolium +, Cirsium olera-
ceum +, Crepis paludosa r, Deschampsia caespitosa +, Dryopteris 
filix-mas 1, Filipendula ulmaria +, Galeobdolon luteum 2, Galium 
aparine +, Impatiens noli-tangere 1, Lonicera xylosteum +, Mercu-
rialis perennis 2, Mycelis muralis +, Oxalis acetosella 1, Paris qua-
drifolia r, Petasites albus 2, Phyteuma spicatum +, Poa nemoralis 
+, Poa remota +, Ranunculus lanuginosus 1, Ribes uva-crispa 1, 
Senecio nemorensis 2, Stellaria nemorum 1, Thalictrum aquilegii-
folium +, Ulmus glabra +, Urtica dioica +, Veratrum lobelianum 1

gi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe
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Zdj cie fitosocjologiczne III

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 50o16  ; E 16o48  , 610 m n.p.m.
Powierzchnia zdj cia 100 m2, nachylenie, 10o, ekspozycja  E
Zwarcie warstwy: a  55%, b  45%, c  85%,
Gatunki: warstwa a: Acer pseudoplatanus 3, Fraxinus excelsior 
3, Picea abies 1; warstwa b: Acer pseudoplatanus 2, Corylus 
avellana 2, Rosa pendulina 3; warstwa c: Acer pseudoplatanus 1, 
Aegopodium podagraria 2, Asarum europaeum 2, Carex sylvatica 
+, Chrysosplenium alternifolium +, Cirsium oleraceum r, Des-
champsia caespitosa r, Dryopteris carthusiana +,
Dryopteris filix-mas 1, Epilobium montanum r, Euphorbia dulcis 
+, Fraxinus excelsior 1, Galeobdolon luteum 2, Galium aparine +, 
Geum urbanum 1, Heracleum sphondylium r, Impatiens noli-tan-
gere 1, Impatiens parviflora 1, Maianthemum bifolium r, Oxalis 
acetosella 2, Paris quadrifolia +, Petasites albus 2, Poa remota +, 
Polygonatum verticillatum 1, Primule elatior r, Ranunculus lanu-
ginosus +, Ribes uva-crispa +, Rubus idaeus 1, Senecio fuchsii 2, 
Sorbus aucuparia +, Stellaria nemorum 1, Thalictrum aquilegiifo-
lium 2, Urtica dioica 1, Viola reichenbachiana +

TRANSEKT

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

Ocena 
parametru/
wska nika 

Powierzchnia siedliska
0,25 0,3 ha
Ograniczona fragmentacja 
uprawami wierka

U1

Specyficzna struktura i funkcje U1

Gatunki 
charakterystyczne

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

Fraxinus excelsior 45 50%
Stellaria nemorum 3 5%
Petasites albus 15 20%
Crepis paludosa <1%
Aegopodium podagraria 5 10%
Urtica dioica 1%
Galium aparine <1%
Thalictrum aquilegifolium 1%
Chaerophyllum hirsutum 1%.
Liczba i pokrycie gatunk w 
charakterystycznych w runie 
stosunkowo niskie w por wna-
niu z typowymi p atami Carici 
remotae-Fraxinetum. Ponadto 
brak gatunk w wybitnie bagien-
nych b d cych sta ym sk ad-
nikiem zabagnionych p at w 
podg rskiego gu jesionowego 
w Sudetach, m.in. Carex remota, 
Glyceria spp., Veronica becca-
bunga, Veronica montana

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: Acer pseudoplatanus 15 20, 
Fraxinus excelsior 45 50%;
b: Corylus avellana 20 30%, 
Rosa pendulina 20 30%;
c: Asarum europaeum 15 20%, 
Petasites albus 15 20%, Mercu-
rialis perennis 15 20%

U1



251

Gatunki obce 
geograficznie 
w drzewostanie

Lista oraz procent pokrycia Brak FV

Obce gatunki 
inwazyjne 
w runie 
i podszycie

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

Inwazyjne: Impatiens parviflora 
<1%
Inne: brak

FV

Rodzime 
gatunki 
ekspansywne 
ro lin zielnych

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

Tendencje dynamiczne gatun-
k w runa trudne do okre lenia XX

Martwe drewno

Oszacowanie wzrokowe ilo ci 
martwego drewna w stosun-
ku do ywego drzewostanu. 
Opis, jakie elementy martwe-
go drewna i jakich gatunk w 
wyst puj

Ok. 5% mi szo ci ywego 
drzewostanu.
Martwe drzewa stoj ce i le ce 
g . wierka; ga zie drzew 
li ciastych

U1

Martwe drewno 
wielkowymiarowe 
(le ce lub stoj ce 
>3m d ugo ci 
i >50 cm rednicy)

Oszacowanie liczby takich 
fragment w na 1 ha Ok. 3 szt./ha U1

Naturalno  koryta 
rzecznego (stoso-
wa  tylko, je eli 
wyst powanie 

gu jest zwi zane 
z ciekiem)

Opis Brak lad w regulacji FV

Re im wodny 
(w tym rytm 
zalew w, je li 
wyst puj )

Opis
Normalne, nie ma antropoge-
nicznych zniekszta ce  re imu 
wodnego

FV

Wiek drzewostanu
Wiek drzewostanu i jego wy-
r wnanie, udzia  drzew >100 
lat; udzia  drzew >50 lat

Drzewostan r nowiekowy, ale 
bez drzew starych.
Udzia  drzew >100 lat: 0%
Udzia  drzew >50 lat: 60%

U1

Pionowa struktura 
ro linno ci Opis Naturalna; zr nicowana FV

Naturalne 
odnowienie 
drzewostanu 

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

Acer pseudoplatanus <1%
Fraxinus excelsior 1 2% FV

Zniszczenia runa 
i gleby zwi zane 
z pozyskaniem 
drewna

Opisa  i oceni  intensywno
lady zrywki uszkadzaj cej 

runo; uszkodzone pojedyncze 
drzewa

U1

Inne 
zniekszta cenia Opis Brak U1

gi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe
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Stan kluczowych 
dla r norodno-
ci biologicznej 

gatunk w lokalnie 
typowych dla 
siedliska (wska -
nik fakultatywny, 
stosowa  tylko, 
gdy s  odpowied-
nie dane)

Lista gatunk w i opis ich stanu 
ochrony. Wska nik fakulta-
tywny, stosowa  tylko, gdy s  
odpowiednie dane

Brak danych XX

Perspektywy ochrony

W projekcie planu urz dzenia 
lasu drzewostan przewidziany 
do zagospodarowania. Nie ma 
plan w ingerencji w ciek. Natu-
ralne procesy powinny stopnio-
wo unaturalni  struktur

FV

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

FV

U1U1 100%

U2

Dzia alno  cz owieka

Kod Nazwa 
dzia alno ci Intensywno Wp yw Opis

160 Gospodarka le na B
Fragmentacja siedliska przez upraw  i utrzy-
mywanie upraw wierkowych na cz ci 
potencjalnego p atu siedliska

4. Siedliska o podobnej charakterystyce ekologicznej

Wi kszo  element w metodyki (w szczeg lno ci wska niki struktury i funkcji mo e by  
atwo zaadaptowana na potrzeby monitoringu innych le nych siedlisk przyrodniczych. Nie 
znajd  jednak w wczas zastosowania wska niki specyficzne dla g w  zwi zane z towa-
rzysz cym ciekiem i z warunkami wodnymi (w tym z zalewami wodami rzecznymi).

5. Ochrona siedliska

Kluczem do ochrony g w jest zachowanie naturalnych warunk w wodnych, w jakich 
te ekosystemy si  wykszta ci y. Re im zalew w jest r ny dla r nych podtyp w siedliska 
 ochrona powinna mie  na celu zachowanie lub odtworzenie takiego re imu, w jakim 

odpowiednie zbiorowisko si  wykszta ci o. Postulat renaturyzacji w a ciwych stosunk w 
wodnych dla g w pozostawa  najcz ciej teoretyczny  nie ma przyk ad w projekt w 
ochrony przyrody, w kt rych rzeczywi cie do tego doprowadzono.

Budowa mikropi trze  ma ej retencji na sztucznych rowach mo e poprawia  stan sied-
lisk g w. Po rednio do poprawy stanu ochrony g w mo e przyczyni  si  renaturaliza-
cja ciek w, z kt rymi s  zwi zane.

Przy w a ciwych warunkach wodnych, w wi kszo ci przypadk w najlepsz  metod  
ochrony g w jest ochrona bierna. Jest to najskuteczniejsza metoda optymalizacji stanu 
siedliska przyrodniczego, w tym jego znaczenia dla ochrony r norodno ci biologicznej.
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Ekosystemy g w mog  z powodzeniem funkcjonowa  bez pomocy cz owieka i w naj-
lepszym stanie s  wtedy, gdy nie s  u ytkowane. Cz sto te  tak si  dzieje  w wielu nadle-
nictwach niewielkie p aty g w s  pozostawiane bez u ytkowania i zabieg w piel gna-

cyjnych. W niekt rych p atach g w poza Lasami Pa stwowymi pozyskanie drewna ma 
charakter nieplanowy  polega na pl drowniczych nielegalnych wycinkach drzew przez 
ludno  miejscow , albo na akcyjnym wycinaniu ca ych p at w g w w ramach ochrony 
przeciwpowodziowej. Skala tego zjawiska jest niekiedy wi ksza ni  wycinanie drzew w ra-
mach planowej gospodarki le nej w nadle nictwach.

Bez wi kszej szkody dla stanu siedliska przyrodniczego mo na dopu ci  zr wnowa-
on  i planow  gospodark  le n  w lasach gowych, pod warunkiem, e realizowana 

jest z wy czeniem ci  zupe nych; za pomoc  ci  cz ciowych lub stopniowych i nie 
wi e si  z wprowadzaniem obcych ekologicznie i geograficznie gatunk w drzew, a udzia  
starych drzew i fragment w drzewostanu oraz zasoby martwego drewna nie ulegaj   na-
wet chwilowemu  zmniejszeniu. Unaturalnienie g w wymaga zwykle ich postarzenia  
i odtworzenia zasob w drzew martwych i rozk adaj cego si  drewna. Elementy te maj  
kluczowe znaczenie dla antropofobnych gatunk w b d cych istotnym sk adnikiem r no-
rodno ci biologicznej zwi zanej z gami.

Nale y jednak podkre li , e w przypadku, gdy lasy i zaro la gowe wyst puj  tylko 
w niewielkich pasach nad ciekami wodnymi  nale y bezwzgl dnie ograniczy  gospodar-
k  le n .

Dla las w gowych z udzia em jesionu istotnym zagro eniem jest chorobowe zamie-
ranie tego gatunku, zachodz ce ostatnio w ca ej Polsce. Nie uda o si  jednak znale  sku-
tecznej metody zapobiegania zamieraniu. Nie ma dowod w, e usuwanie zamieraj cych 
jesion w spowalnia przebieg choroby, cho  jest to oczywi cie racjonalne z punktu widze-
nia wykorzystania surowca drzewnego.

Ochrony czynnej w postaci zwalczania inwazyjnych gatunk w obcych mog  wymaga  
te p aty g w, kt re s  opanowywane przez neofity  a siedlisko 91E0 jest na tak  inwazj  
wysoce podatne i silnie nara one. Dotychczas brak jednak skutecznych przyk ad w zwal-
czania inwazyjnych gatunk w obcych w gach.

Ochrona g w powinna bazowa  na utrzymaniu lub przywracaniu naturalnego re-
imu wodnego jako racjonalny kompromis mi dzy optymaln  dla ekosystemu ochron  

biern , a potrzebami u ytkowania gospodarczego. Kompromis taki mo na osi gn  przez 
wy czanie z u ytkowania i pozostawianie przyrodzie  pewnej cz ci las w gowych 
w obszarze.

Sugeruje si  przyj cie nast puj cych zasad:
najcenniejsze i najlepiej zachowane przyk ady siedliska przyrodniczego wy czy  
z u ytkowania i chroni  jako powierzchnie referencyjne , ewentualnie obj  ochron  
rezerwatow   tak eby docelowo w ka dym nadle nictwie istnia  przyk ad g w 
rozwijaj cych si  w naturalny spos b  o powierzchni co najmniej ok. 30 50 ha;
wykluczy  u ytkowanie r bni  zupe n  (I);
pozosta e p aty mog  by  zagospodarowane r bniami z o onymi, ale ze wzmo on  
trosk  o zachowanie i odtworzenie zasob w rozk adaj cego si  drewna oraz o zacho-
wanie nienaruszonych fragment w starych drzewostan w. W ka dym ci ciu r bnym 
pozostawia  konsekwentnie na przysz e pokolenie 5% drzewostanu, lecz nie mniej ni  

gi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe
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0,5 ha w postaci zwartego fragmentu. Pozostawia  drzewa zamieraj ce i martwe, tak by 
osi gn  zasoby rozk adaj cego si  drewna w wysoko ci co najmniej 10% dojrza ego 
drzewostanu. Nie eliminowa  starych brz z, osik, olsz i grab w (gatunki dziuplotw r-
cze );
planuj c ci cia r bne, dba  by w ich wyniku nie pogorszy a si  struktura stanu ochro-
ny  g w w skali nadle nictwa ani nie zmniejszy  si  udzia  drzewostan w ponad 100-
letnich;
je eli w drzewostanie wyst puje jesion, wi z, d b, zachowa  udzia  tych gatunk w 
tak e w odnowieniach;
eliminowa  gatunki obcego pochodzenia (np. topola kanadyjska; dotyczy tak e war-
stwy krzew w);
tolerowa  lokalne zabagnianie si  z naturalnych przyczyn, tolerowa  dzia alno  bo-
br w;
w przypadku g w r dliskowych, koniecznie wy czy  je z u ytkowania, a tak e 
w s siaduj cych drzewostanach nie wykonywa  ci  zupe nych na odleg o  dw ch 
wysoko ci drzewostanu od skraju gu r dliskowego.
Potrzeba zachowania las w gowych musi by  uwzgl dniana w planach ochrony 

przeciwpowodziowej.
Naturalne zaburzenia (zniszczenia powodziowe, erozja przez rzek , dzia alno  bo-

br w), nawet gdy prowadz  do lokalnego zniszczenia drzewostanu i fitocenozy, nie po-
winny by  oceniane negatywnie z punktu widzenia stanu ochrony g w i zwykle nie 
wymagaj  przeciwdzia ania.
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