Monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych ze szczególnym uwzgl dnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000

METODYKA MONITORINGU

Modyfikacja metodyki
91E0 gi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe
(Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion
glutinoso-incanae, olsy ródliskowe)
Modyfikacja metodyki monitoringu opublikowanej w Mróz W. (red.) 2010. Monitoring siedlisk
przyrodniczych. Przewodnik metodyczny. Cz
I. GIO , Warszawa.

Data wprowadzenia modyfikacji do prac monitoringowych (prowadzonych na zlecenie GIO ):
2015-07-17
Modyfikacja wska ników:
- Martwe drewno le ce lub stoj ce >3 m d ugo ci i >50 cm grubo ci: w opisie wska nika doda zapis:
„Na stanowiskach zidentyfikowanych jako podtypy 91E0-6 i 91E0-7 wska nik ten ma charakter
pomocniczy , tzn. powinien by badany, ale nie powinien by brany pod uwag w ocenie parametru
„specyficzna struktura i funkcje”.
- Martwe drewno ( czne zasoby): w opisie wska nika doda zapis: „Na stanowiskach zidentyfikowanych
jako podtypy 91E0-6 i 91E0-7 wska nik ten ma charakter pomocniczy , tzn. powinien by badany, ale nie
powinien by brany pod uwag w ocenie parametru „specyficzna struktura i funkcje”.
- Wiek drzewostanu: w opisie wska nika doda zapis: „Na stanowiskach zidentyfikowanych jako podtypy
91E0-6 i 91E0-7 wska nik ten ma charakter pomocniczy , tzn. powinien by badany, ale nie powinien by
brany pod uwag w ocenie parametru „specyficzna struktura i funkcje”.
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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
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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 Niezale nie od cznych zasobów rozk adaj cego si drewna,
d ugo ci i >50 cm grubo ci*
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
Martwe drewno ( czne zasoby)

W a ciwy

Niezadowalaj cy

Zy

FV

U1

U2

>20m3/ha

10-20 m3/ha

<10m3/ha

> 5 szt. / ha

3-5 szt. / ha

< 3 szt. /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
(*) oznacza wska niki kardynalne

Uwaga! Poni szy tekst przedstawia pierwotn , niezmieniona wersj przewodnika metodycznego.
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