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ERRATA 

9130 Żyzne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, 
Galio odorati-Fagenion) 

 
Errata do  metodyki monitoringu opublikowanej w Mróz W. (red.) 2015. Monitoring siedlisk 
przyrodniczych. Przewodnik metodyczny. Część IV. GIOŚ, Warszawa. 
 
Data wprowadzenia modyfikacji do  prac monitoringowych (prowadzonych na zlecenie GIOŚ): 
2015-09-30 
 
Korekta błędu polegającego na podaniu odwrotnej, niż powinna być, interpretacji kardynalności 
wskaźnika: 
- charakterystyczna kombinacja florystyczna 
 

Miejsce Jest Powinno być 
Tom IV 
str. 258 
w. 6 od dołu 

charakterystyczna kombinacja florysty-
czna", jako cecha rozstrzygająca o samej 
identyfikacji siedliska, jest tzw. 
wskaźnikiem kardynalnym, tj. ocena 
parametru "struktura i funkcja" nie 
może być gorsza, niż ocena tego 
wskaźnika; 

charakterystyczna kombinacja florysty- 
czna", jako cecha rozstrzygająca o samej 
identyfikacji siedliska, jest tzw. 
wskaźnikiem kardynalnym, tj. ocena 
parametru "struktura i funkcja" nie 
może być lepsza,  niż ocena tego 
wskaźnika; 

 
 
 

 
Uwaga! Poniższy tekst przedstawia pierwotną, niezmieniona wersję przewodnika metodycznego. 
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Querco-Fagetea

Galio odorati-Fagetum Melico-Fagetum
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Vaccinium myrtillus
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Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion
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Dentario glandulosae-Fagetum lunarietosum

Galio 
odorati-Fagetum Dentario glandulosae-Fagetum 

Dentario glandulosae-Fagetum

Mercurialis perennis
Dentaria enneaphyllos
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Acer platanoides
Quercus petraea

Tilia cordata

Acer pseudoplatanus
Galium odora-

tum Oxalis acetosella
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Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion

Anemone nemorosa Milium 

 Festuca altissima

Corydalis cava Fica-
ria verna, Allium ursinum

Mercurialis perennis

Calamagrostis epigeios

Atrichum undulatum
Eurhynchium angustriete

Fa-
gus sylvatica

Acer pseudoplatanus Fraxinus excel-
sior

Corylus avellana
Lonicera nigra

Dentaria glandulosa, 

Dentaria enne-
aphyllos

Anemone nemorosa Corydalis cava
Corydalis solida Leucoium vernum 

Oxalis acetosella Galium odora-
tum

Mercurialis perennis Asarum 
europaeum, Actaea spicata

Sanicula europaea Mycelis muralis Senecio ovatus

Festuca altissima Festuca 
drymeja Isopyrum thalictroides

. 
Symphytum cordatum
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Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion
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Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion
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Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion

fitocenozy 

odnowienie 



262

w m



263

Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion

-



264

nowe.

fitocenozy

odnowienie 



265

Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion

Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion
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Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion



268

-

-
-

-

Inne

fitocenozy

w m



269

Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion

C

-



270



271

Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion
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