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* Ciep olubne d browy
 Quercetalia pubescenti-petraeae

I. INFORMACJA O SIEDLISKU PRZYRODNICZYM

1. Identyfikatory fitosocjologiczne

Klasa: Querco-Fagetea
 Rz d: Quercetalia pubescenti-petraeae
  Zwi zek: Potentillo albae-Quercion petraeae
   Zespo y i zbiorowiska:
   Potentillo albae-Quercetum � d browa wietlista
   Sorbo torminalis-Quercetum � podgórska ciep olubna d browa brekiniowa
  Zwi zek Quercion pubescenti-petraeae
   Zespo y i zbiorowiska:
   Quercetum pubescentis-petraeae � kserotermiczna d browa z d bem omszonym

2. Opis siedliska przyrodniczego

wietliste, umiarkowanie lub silnie ciep olubne lasy d bowe, stanowi ce kresowe postaci 
subkontynentalnych kserotermicznych d brów lub ródziemnomorskich kserotermicznych 
lasów d bowych. S  to lasy o lu nym zwarciu drzewostanu i umiarkowanie rozwini tej 
warstwie podszytu. wietliste d browy cechuje du e bogactwo gatunków. Runo tworz  
ro liny lasów li ciastych, borów, k, muraw kserotermicznych i ciep olubnych zio oro li. 

Fot. 1. D browa wietlista w rezerwacie Konewka w Puszczy Pilickiej (© M. Kiedrzy ski)
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Wykazuj  one du e zró nicowanie ekologiczne i geograficzne, co odzwierciedla wyró -
nienie trzech podtypów siedliska, a pod wzgl dem fitosocjologicznym 3 zespo ów, kilku 
podzespo ów oraz odmian geograficznych. Stanowi  ostoje wielu rzadkich i zagro onych 
gatunków w skali ca ej Polski, z tak unikatowym obiektem, jakim jest stanowisko d bu 
omszonego w Bielinku nad doln  Odr .

Cz  p atów d brów ciep olubnych w Polsce ma wyra nie antropozoogeniczny cha-
rakter. G ównym czynnikiem kszta tuj cym i powoduj cym utrzymywanie si  omawianych 
fitocenoz w przesz o ci by o pasterskie u ytkowanie lasów. W warunkach zaprzestania 
takiej dzia alno ci cz owieka nast puje ekspansja gatunków typowych dla siedlisk y niej-
szych i ust powanie ro lin termofilnych.

3. Warunki ekologiczne

Rodzaj pod o a � przepuszczalne, suche, ciep e, z g bokim poziomem wód gruntowych.
Gleby � brunatne, rdzawe brunatniej ce, r dziny, gleby p owe i naskalne � litosole ero-
zyjne.
Nachylenie � zarówno powierzchnie p askie, jak i stoki oraz zbocza o ró nym stopniu 
nachylenia.

Fot. 2. D browa wietlista w rodkowej cz ci Puszczy 
Kozienickiej (©. M. Kiedrzy ski)

Fot. 4. Lu ny drzewostan i heterogeniczne, bogate runo 
w d browie wietlistej w rejonie Ma ogoszczy, Kraina 

wi tokrzyska (©. M. Kiedrzy ski)

Fot. 3. Wielobarwne �kwieciste� runo d browy ciep o-
lubnej, Wysoczyzna Be chatowska (©. M. Kiedrzy ski)

Fot. 5. Gr dowiej cy p at d browy ciep olubnej z ró  
francusk  w rezerwacie �Kwiatkówka� na Wy ynie Mie-
chowskiej (© M. Kiedrzy ski)
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Ekspozycja � najcz ciej po udniowa i po udniowo-zachodnia.
Mikroklimat � suchy, ciep y z du  ilo ci  wiat a.

Typy siedliskowe lasu: w opisach taksacyjnych wi kszo  nizinnych stanowisk d brów 
wietlistych (podtypu 91I0-1) stwierdzono na nast puj cych siedliskach: las mieszany wie-
y (LM w) i las wie y (L w). D browa brekiniowa (91I0-2) oraz niektóre postaci d brów 
wietlistych (91I0-1) z Ma opolski wyst puj  na siedliskach takich jak: las mieszany wy yn-

ny wie y (LMwy w) i las mieszany górski wie y (LMG w).

4. Typowe gatunki ro lin

Drzewa i krzewy: d b bezszypu kowy Quercus petraea, d b szypu kowy Quercus robur, 
91I0-2 � jarz b brekinia Sorbus torminalis, 91I0-3 � d b omszony Quercus pubescens.

Ro liny zielne: dzwonek brzoskwiniolistny Campanula persicifolia, dziurawiec sk po-
listny Hypericum montanum, groszek czerniej cy Lathyrus niger, miodownik melisowaty 
Melittis melissophyllum, gorysz siny Peucedanum cervaria, wrotycz baldachogroniasty Ta-
nacetum corymbosum, bukwica zwyczajna Betonica officinalis, czy cica storzyszek Cli-
nopodium vulgare, konwalia majowa Convallaria majalis, trzcinnik le ny Calamagrostis 
arundinacea, sierpik barwierski Serratula tinctoria, ciemi yk bia okwiatowy Vincetoxicum 
hirundinaria, przytulia pó nocna Galium boreale, borówka czarna Vaccinium myrtillus, 
k osownica pierzasta Brachypodium pinnatum.

91I0-1 � pi ciornik bia y Potentilla alba, miodunka w skolistna Pulmonaria angustifolia, 
jaskier wielokwiatowy Ranunculus polyanthemos, wyka kaszubska Vicia cassubica;

91I0-2 � bu awnik mieczolistny Cephalanthera longifolia, poziomka wysoka Fragaria 
moschata, kuku ka bzowa Dactylorhiza sambucina, lepnica zwis a g adka Silene nutans 
subsp. glabra;

91I0-3 � nawrot czerwonob kitny Lithospermum purpurocaeruleum, paj cznica lilio-
wata Anthericum liliago, ciemi yk bia okwiatowy Vincetoxicum hirundinaria, k osownica 
pierzasta Brachypodium pinnatum.

5. Rozmieszczenie w Polsce

Zasi g wietlistej d browy (podtyp: 91I0-1) obejmuje g ównie rodkow  i wschodni  cz  
kraju. Najwi ksze powierzchnie d brów wyst puj  w regionach cechuj cych si  stosunko-
wo ciep ymi okresami letnimi. Spotyka si  je najcz ciej w Wielkopolsce, na Mazowszu, 
Podlasiu i Polesiu. Znane s  tak e stanowiska na Wy ynie Wo nicko-Wielu skiej, Wy ynie 
Przedborskiej, Wy ynie Kieleckiej, Wy ynie Miechowskiej i Wy ynie Lubelskiej. W ca ym 
zasi gu w Polsce rozmieszczenie fitocenoz wietlistej d browy cechuje du e rozproszenie 
i ma a powierzchnia.

D brow  brekiniow  (91I0-2) opisano w Polsce jedynie z Pogórza Z otoryjskiego, gdzie 
wyst puje na pó nocnej granicy zasi gu geograficznego w Europie.

Kserotermiczna d browa z d bem omszonym (91I0-3) wyst puje wy cznie w rezerwa-
cie �Bielinek� nad Odr  na Pomorzu Zachodnim. Stanowisko to jest odleg e o ok. 300 km 
na pó noc od najbli szych stanowisk znanych z Turyngii.

Ciep olubne d browy
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II. METODYKA

1. Metodyka bada  monitoringowych

Wybór powierzchni monitoringowych
Powierzchnie monitoringowe powinny by  zlokalizowane we wszystkich podtypach sie-
dliska. W najszerzej rozpowszechnionym podtypie 91I0-1 (d browy wietliste) nale y 
uwzgl dni  regionalne i w miar  mo liwo ci ekologiczne zró nicowanie zespo u. Za sta-
nowisko nale y uzna  p at siedliska, w którym mo liwe jest wyznaczenie transektu o wy-
maganych wymiarach lub przynajmniej trzy blisko po o one (nie dalej ni  200 m od siebie) 
mniejsze p aty siedliska. Nale y uwzgl dni  równie  fragmenty nietypowe i zaburzone, 
tak aby reprezentowane by y mo liwie ró ne stany siedliska na stanowisku. Ze wzgl du 
na ograniczony i stale zmniejszaj cy si  area  d brów ciep olubnych monitoring powinien 
obj  mo liwie wszystkie stanowiska na badanym terenie, tzn. w obszarze Natura 2000, 
parku narodowym, parku krajobrazowym czy w nadle nictwie. Przy ogólnej ocenie stanu 
siedliska w obszarze powinno si  uwzgl dni  równie  pojedyncze, mniejsze p aty niespe -
niaj ce wymogów stanowiska monitoringowego.

Sposób wykonania bada
Na ka dym z wybranych stanowisk nale y wyznaczy  jeden transekt o d ugo ci 200 m 
i szeroko ci 20 m. Zwykle b dzie on stanowi  lini  prost , ale w miar  potrzeb mo e te  

Ryc. 1. Zasi g siedliska oraz rozmieszczenie stanowisk monitorowanych w latach 2006�2008



259

by  dostosowany do warunków topograficznych stanowiska. W transekcie wyznacza si  
miejsca wykonania 3 zdj  fitosocjologicznych, stanowi cych pocz tek, rodek i koniec 
transektu. Powierzchnia zdj cia powinna wynosi  co najmniej 400 m2. Wskazane jest rów-
nie  skartowanie granic p atu, wewn trz którego wyznaczono transekt, co pomo e obli-
czy  powierzchni  siedliska na monitorowanym stanowisku. Mo na to wykona  metod  
poligonu z u yciem odbiornika GPS.

W przypadku braku mo liwo ci wyznaczenia transektu, wybiera si  i kartuje granice 
trzech blisko siebie po o onych p atów, w których wykonuje si  zdj cia fitosocjologiczne.

Wspó rz dne rodkowej cz ci ka dego zdj cia fitosocjologicznego, wykonanego 
w transekcie lub w trzech badanych p atach wyznacza si  za pomoc  odbiornika GPS. 
Granice p atów oraz lokalizacj  transektu nale y nanie  na map  topograficzn  w skali 
1:10 000. Nale y równie  wykona  dokumentacj  fotograficzn  miejsc, w których wyko-
nano zdj cia fitosocjologiczne.

Warto  wymienionych poni ej wska ników specyficznej struktury i funkcji siedliska 
okre la si  na podstawie penetracji transektu lub na podstawie sumarycznej oceny trzech 
blisko siebie po o onych p atów. Przy wyborze powierzchni i ocenie poszczególnych para-
metrów d browy z d bem omszonym (91I0-3) powinno si  bra  pod uwag  jej specyficzn  
le no-zaro low  struktur  przestrzenn .

Termin i cz stotliwo  bada
Badania najlepiej prowadzi  w terminie: po owa czerwca � po owa sierpnia, tak aby znacz-
na cz  gatunków runa znajdowa a si  w optimum kwitnienia. Prace w pó niejszym okre-
sie sezonu wegetacyjnego s  mo liwe, ale trzeba si  liczy  z b dnymi ocenami pokrycia 
oraz niemo no ci  identyfikacji niektórych gatunków. P aty d brów w wielu przypadkach 
mog  podlega  do  szybkim zmianom, st d badania nale y prowadzi  z cz stotliwo ci  
co 5�6 lat, optymalnie raz na 3�4 lata.

Sprz t do bada
Badania nie wymagaj  specjalistycznego sprz tu. Konieczny jest notatnik (formularz do 
wype nienia), odbiornik GPS, ta ma miernicza, sznur, szpile geodezyjne, aparat fotogra-
ficzny.

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 91I0 � ciep olubne d browy

Parametr/
Wska nik Opis

Powierzchnia 
siedliska 
na stanowisku

Parametr uwzgl dniaj cy wielko  badanego p atu. Ze wzgl du na du  dyna-
mik  i szybk  recesj  d brów pozwala on na ocen  tempa zmian powierzchni 
zajmowanej przez siedlisko. W po czeniu z kartowaniem granic p atu daje 
równie  mo liwo  oceny przestrzennych zmian p atu d browy na stanowisku. 

Ciep olubne d browy
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Specyficzna struktura i funkcje

Udzia  
procentowy 
siedliska 
na transekcie

Wska nik uwzgl dniaj cy ró ne stany siedliska na stanowisku, pozwala na 
ocen  jednorodno ci d browy w 200 m transekcie. Ma to istotne znaczenie 
w p atach antropozoogenicznych, gdzie nast puj  szybkie procesy gr do-
wienia objawiaj ce si  najcz ciej wzrostem zacienienia i ust powaniem 
gatunków wiat olubnych. 

Gatunki 
charakterystyczne

Analizuje si  gatunki charakterystyczne wyst puj ce w poszczególnych 
warstwach lasu. Bierze si  pod uwag  gatunki ci le zwi zane z ciep olub-
nymi d browami, tj. wymieniane jako fitosocjologicznie charakterystyczne 
dla rz du Quercetalia pubescenti-petraeae oraz gatunek d bu buduj cego 
drzewostan.
Drzewostan i podszyt: d b bezszypu kowy Quercus petraea, d b szypu kowy 
Quercus robur, d b omszony Quercus pubescens, jarz b brekinia Sorbus 
torminalis.
Runo: dzwonek brzoskwiniolistny Campanula persicifolia, dziurawiec sk po-
listny Hypericum montanum, groszek czerniej cy Lathyrus niger, miodownik 
melisowaty Melittis melissophyllum, pi ciornik bia y Potentilla alba, miodunka 
w skolistna Pulmonaria angustifolia, jaskier wielokwiatowy Ranunculus po-
lyanthemos, wyka kaszubska Vicia cassubica. Charakterystyczna jest równie  
kombinacja gatunków le nych, borowych, kowych i murawowych.
Pomocniczo stosuje si  wska nik udzia u gatunków ciep olubnych. Ocenia si  
sumaryczne pokrycie charakterystycznych gatunków ciep olubnych � zarów-
no le nych z rz du Quercetalia, okrajkowych z klasy Trifolio-Geranietea, jak 
i murawowych z klasy Festuco-Brometea. Charakterystyczn  kompozycj  
florystyczn  podtypu 91I0-1 uzupe niaj  w szczególno ci gatunki k trz lico-
wych ze zwi zku Molinion (klasa Molinio-Arrhenatheretea).

Gatunki 
dominuj ce

Bierze si  pod uwag  gatunki dominuj ce w poszczególnych warstwach 
fitocenoz. Analiza gatunków dominuj cych jest niezb dna do okre lenia stanu 
siedliska i oceny perspektyw jego rozwoju w przysz o ci. Gatunki dominuj ce 
okre laj  ekologiczne ramy dla pozosta ych komponentów zbiorowiska, stwa-
rzaj  dogodne b d  niesprzyjaj ce warunki do wykszta cenia si  heteroge-
niczno ci runa. Ocenia si  stopie  pokrycia transektu przez gatunki dominuj -
ce w poszczególnych warstwach lasu.

Obce gatunki 
inwazyjne w runie 
i podszycie

Ocena stopnia neofityzacji d brów w trakcie monitoringu ma kluczowe 
znaczenie dla okre lania perspektyw zachowania i ochrony tych ekosyste-
mów. W przypadku d brów wietlistych najwi ksze zagro enie niesie za sob  
ekspansja gatunków zacieniaj cych runo, np. czeremchy ameryka skiej Padus 
serotina, która mo e zdominowa  warstw  podszytu. Do obcych gatunków 
zielnych, których ekspansja ma redukuj cy wp yw na ró norodno  flory-
styczn  runa nale : niecierpek drobnokwiatowy Impatiens parviflora i turzyca 
dr czkowata Carex brizoides � w niektórych rejonach b d ca neofitem. 
Podaje si  list  gatunków oraz przybli ony procent pokrycia transektu 
(z dok adno ci  do 10%). 

Rodzime gatunki 
ekspansywne 
ro lin zielnych

Naturalne oraz antropogeniczne przerzedzenia drzewostanów w d browach 
s  niekiedy przyczyn  ekspansji rodzimych gatunków wybitnie wiat o d-
nych takich jak trzcinnik piaskowy Calamagrostis epigejos oraz ró ne gatunki 
je yn Rubus spp. Procesy te prowadz  do zmniejszenia heterogeniczno ci 
runa i ujednolicenia p atów. Monitoring pozwoli na ocen  stopnia rozprze-
strzeniania si  rodzimych gatunków, których ekspansja zagra a bogactwu 
florystycznemu d brów. Ocenia si  procent pokrycia w transekcie dla ka dego 
gatunku uznanego za ekspansywny.

Gatunki 
ciep olubne

Ocenia si  stopie  pokrycia jaki osi gaj  gatunki ciep olubne w badanych 
fitocenozach. Specyficzny charakter d brów daje mo liwo  egzystencji ró -
nych grup gatunków termofilnych. W typowo wykszta conych p atach d brów 
wietlistych obserwuje si  ciep olubne gatunki le ne, okrajkowe i murawowe. 

Przyjmuje si  tu szersze rozumienie gatunków ciep olubnych, do których 
zalicza si  nie tylko gatunki charakterystyczne fitosocjologicznie.
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Le ce martwe 
drewno
(le anina)

Cechy drzewostanów, takie jak obecno  starych drzew czy martwego drewna 
na dnie lasu wiadcz  o normalnych cyklach rozwojowych w ekosystemie le -
nym. Powoduj  wzbogacenie mikrosiedlisk dla wielu organizmów, szczegól-
nie ksylobiontycznych, puszcza skich gatunków chrz szczy. Z drugiej strony 
eutrofizacja jest jedn  z g ównych przyczyn zaniku d brów ciep olubnych. 
Rozk adaj ce si  drewno powoduje wzrost zawarto ci pierwiastków biogen-
nych w glebie, co mo e by  przyczyn  przyspieszania procesu gr dowienia. 
Wyst powanie znacznych ilo ci martwego drewna w p atach d brów mo e 
by  zatem niekorzystne. Ocenia si  procent jaki stanowi le anina w porówna-
niu do ogólnej zasobno ci drzewostanu. 

Wiek drzewostanu

Specyficzna struktura i funkcje ekosystemów le nych najpe niej realizuj  si  
w p atach o zró nicowanej strukturze wiekowej drzewostanów. Ocenia si  
redni wiek drzewostanu na powierzchni transektu. Obserwuje si , e najbar-

dziej optymalne warunki dla rozwoju runa w d browach wietlistych wyst pu-
j  na etapie dojrzewaj cego drzewostanu w wieku 60�80 lat. Stare drzewosta-
ny s  bardziej heterogeniczne je li chodzi o nisze ekologiczne dla zwierz t. 

Zwarcie podszytu

Wska nik oceniaj cy ilo  wiat a dostaj cego si  do dna lasu. Znikome zwar-
cie podszytu jest oceniane jako optymalne dla zachowania w a ciwej kombi-
nacji florystycznej ciep olubnych d brów. Podaje si  list  gatunków oraz przy-
bli ony udzia  procentowy powierzchni jaki zajmuj  w transekcie. Okre la si  
równie  tendencje dynamiczne gatunków. Szczególn  uwag  zwraca si  na 
dynamik  podszytu grabowego Carpinus betulus, leszczyny Corylus avellana, 
buka Fagus sylvatica oraz czeremchy ameryka skiej Padus serotina.

Zwarcie koron 
drzew

Umiarkowane zwarcie drzewostanu jest oceniane jako najbardziej korzystne 
dla zachowania heterogenicznej struktury runa ciep olubnych d brów. Ocenia 
si  procent zwarcia drzewostanu.

Gatunki obce 
geograficznie 
i ekologicznie 
w drzewostanie

Niepo dana jest obecno  w drzewostanach gatunków obcych wp ywa-
j cych na trofi  gleby, np. robinii akacjowej Robinia pseudoacacia oraz 
ograniczaj cych rozwój runa, np. d bu czerwonego Quercus rubra. Powoduje 
to zmniejszenie ogólnego pokrycia runa, w szczególno ci ust powanie ro lin 
ciep o- i wiat olubnych lub ekspansj  gatunków o wy szych wymaganiach 
troficznych. Gatunkami obcymi ekologicznie w drzewostanach mog  by : 
buk Fagus sylvatica, grab Carpinus betulus, lipa Tilia cordata i sosna Pinus 
sylvestris. Ich obecno  powoduje zmiany w dost pie wiat a do dna lasu oraz 
zmiany w siedlisku, np. grab � przyspiesza obieg materii, sosna � powoduje 
pinetyzacj . Podaje si  list  gatunków oraz przybli ony procent pokrycia 
transektu (z dok adno ci  do 10%).

Naturalne 
odnowienie

Parametr ocenia stopie  wykszta cenia si  struktury siedliska oraz mo liwo ci 
i perspektywy ochrony struktury zbiorowisk poprzez analiz  naturalnego od-
nowienia gatunków drzewiastych. Ocenia si  procent pokrycia transektu przez 
naturalne odnowienie oraz podaje procentowe pokrycie dla stwierdzonych 
gatunków. Jako w a ciwe przyjmuje si  wyst powanie odnowie  d bowych 
oraz brak lub znikomy udzia  gatunków gr dowych.

Obecno  
nasadze  drzew

Wska nik ocenia zgodno  ewentualnych nasadze  z charakterem siedliska. 
Szczególne zagro enie dla ciep olubnych lasów niesie ze sob  sadzenie 
gatunków w znacznym stopniu zacieniaj cych dno lasu (np. buka zwyczaj-
nego Fagus sylvatica). Ocenia si  przybli ony procent pokrycia dla ka dego 
gatunku, którego nasadzenia stwierdzono w transekcie.

Zniszczenia runa 
i gleby zwi zane 
z pozyskaniem 
drewna

lady po zrywce, uszkodzenia pozosta ych drzew, za miecenie zwi zane 
z pracami le nymi.
Nale y uwzgl dni  tu nie sam fakt prowadzenia pozyskania drewna i obec-
no  np. pniaków, ale naruszenia runa i powierzchni gleby, a tak e podszytu 
i podrostów, zasobów martwego drewna itp. 

Zniszczenia 
drzewostanów

Podaje si  rodzaje zniszcze  oraz ocenia si  procent zniszczonego drzewo-
stanu.

Perspektywy 
ochrony

Ocenie podlegaj  mo liwo ci ochrony siedliska i utrzymanie go w stanie nie 
pogorszonym. Brano pod uwag  aktualny stan siedliska, powierzchni , frag-
mentacj  p atów oraz widoczne tendencje dynamiczne, ekspansj  gatunków 
zacieniaj cych runo, proces gr dowienia itp. Perspektywy ochrony siedliska 
ocenia si  równie  pod wzgl dem statusu ochronnego (rezerwat, park krajo-
brazowy i in.).

Ciep olubne d browy
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Tab. 2. Waloryzacja parametrów stanu oraz wska ników specyficznej struktury i funkcji siedliska przyrodniczego 
91I0 � ciep olubne d browy

Parametr/
Wska niki

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

Udzia  procentowy 
siedliska na transekcie 80�100% 50�80% Poni ej 50%

Gatunki 
charakterystyczne

Gatunki charaktery-
styczne dla rz du Quer-
cetalia p.-p. co najmniej 
5% pow. transektu lub 
gatunki ciep olubne 
pow. 10%
Dodatkowo w podtypie 
91I0-1: Obecno  ga-
tunków charakterystycz-
nych dla Molinion

Poni ej 1% tran-
sektu lub gatunki 
ciep olubne poni ej 
10%
Dodatkowo w pod-
typie 91I0-1:
Brak gatunków 
charakterystycznych 
dla Molinion

Brak i pokrycie gatunków 
ciep olubnych poni ej 1%
Dodatkowo w podtypie 
91I0-1:
Brak gatunków charaktery-
stycznych dla Molinion

Gatunki 
dominuj ce

Dominuj  gatunki nie 
powoduj ce zak óce  
w strukturze siedliska

Wspó dominuj  
gatunki ograniczaj -
ce rozwój gatunków 
ciep olubnych

Dominuj  gatunki ograni-
czaj ce rozwój gatunków 
ciep olubnych

Obce gatunki 
inwazyjne w runie 
i podszycie

Brak
Poni ej 5% tran-
sektu w runie lub 
podszycie

Powy ej 5% transektu 
w runie lub podszycie

Rodzime gatunki 
ekspansywne 
ro lin zielnych

Brak Poni ej 20% Powy ej 20%

Gatunki ciep olubne Powy ej 20% Poni ej 20% Brak, pokrycie poni ej 1%

Le ce martwe 
drewno (le anina)

Do 5% zasobno ci 
drzewostanu

5�20% zasobno ci 
drzewostanu

Powy ej 20% zasobno ci 
drzewostanu

Wiek drzewostanu Drzewostany powy ej 
50 lat

Drzewostany
40�50 lat M odniki poni ej 40 lat

Zwarcie podszytu Do 20% 20 do 50% Powy ej 50%

Zwarcie 
koron drzew 50�70%

Powy ej 70%,
Jedna warstwa 
drzew

Powy ej 70%, w dwóch 
warstwach drzewostanu 
lub zwarcie poni ej 50%

Gatunki obce geogra-
ficznie i ekologicznie 
w drzewostanie

Brak Udzia  znikomy Wspó dominacja

Naturalne 
odnowienie

Odnowienie d bowe 
obecne, brak lub zni-
komy udzia  gatunków 
gr dowych

Brak odnowie-
nia d bowego, 
umiarkowany udzia  
gatunków gr do-
wych

Brak odnowienia d bowe-
go, masowe odnowienie 
gatunków gr dowych

Obecno  
nasadze  drzew

Brak, nieliczne zgodne 
z siedliskiem

Nieliczne niezgod-
ne z siedliskiem

Liczne niezgodne z sied-
liskiem

Zniszczenia runa 
i gleby zwi zane 
z pozyskaniem 
drewna

Brak 

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

Znacz ce, obejmuj ce 
>1% powierzchni terenu, 
liczby drzew itp.
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Zniszczenia 
drzewostanów Brak, pojedyncze Zauwa alne Radykalne

Ogólnie 
struktura 
i funkcje

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

Wszystkie wska -
niki kardynalne 
oceniono przynaj-
mniej na U1

Jeden lub wi cej wska -
ników kardynalnych 
oceniono 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, obserwowa-
ny 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 
parametrów oce-
niono na U1, brak 
ocen U2

Jeden lub wi cej parame-
trów oceniono na U2

Wska niki kardynalne
Gatunki charakterystyczne
Gatunki ciep olubne
Zwarcie podszytu
Zwarcie koron drzew
Obce gatunki inwazyjne

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

91I0 Ciep olubne d browy
D browa wietlista � 91I0-1

Nazwa stanowiska Zimna Woda 1

Typ stanowiska Referencyjne

Zbiorowiska 
ro linne Potentillo albae-Quercetum

Opis siedliska 
na stanowisku

Stanowisko zlokalizowane we wschodniej cz ci rezerwatu, w pó nocno za-
chodniej cz ci oddzia u le nego 114. Stanowisko obejmuje teren równinny 
o pod o u piasków gliniastych pod którymi zalega piaszczysta glina moreno-
wa. Siedlisko obejmuje wydzielenie z 140-letnim drzewostanem d bowym

Powierzchnia 
siedliska 
na stanowisku

Oko o 5 ha

Obszary chronione, 
na których znajduje 
si  stanowisko 

SOO Natura 2000 �D browa Grotnicka�
Rezerwat przyrody �D browa Grotnicka�

Zarz dzaj cy 
terenem Nadle nictwo Grotniki, Regionalna Dyrekcja Ochrony rodowiska w odzi

Wspó rz dne 
geograficzne N 51o55� ��; E 19o19� ��

Ciep olubne d browy
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Wymiary transektu 20x200 m

Wysoko  n.p.m. 150 m

Nazwa obszaru D browa Grotnicka

Raport roczny � informacje podstawowe

Rok 2007

Typ monitoringu Szczegó owy

Koordynator Józef K. Kurowski

Dodatkowi 
koordynatorzy Marcin Kiedrzy ski

Zagro enia Obecnie brak wi kszych zagro e . Potencjalnym zagro eniem mo e by  
wzrost zwarcia podszytu

Inne warto ci 
przyrodnicze

Cenn  warto ci  omawianego stanowiska jest wyst powanie gatunku z Za-
cznika II Dyrektywy Siedliskowej, a mianowicie dzwonecznika wonnego 

Adenophora liliifolia. Poza tym swoje stanowiska maj  tu inne rzadkie 
i chronione gatunki ro lin, takie jak: lilia z otog ów Lilium martagon, mio-
downik melisowaty Melittis melissophyllum i wawrzynek wilcze yko Daphne 
mezereum i in.

Monitoring jest 
wymagany Tak

Uzasadnienie Jako stanowisko referencyjne (wzorcowe, wskazuj ce optymalny stan zacho-
wania siedliska na tym obszarze)

Wykonywane 
dzia ania ochronne Nie zaobserwowano dzia a  ochronnych

Propozycje 
wprowadzenia 
dzia a  ochronnych

P at siedliska o wzgl dnie stabilny. Nale y monitorowa  zwi kszaj ce si  
zwarcie podszytu (szczególnie leszczyny) i w razie potrzeby wprowadzi  
zabiegi ochrony czynnej

Data kontroli 14.08.2007

Uwagi Brak

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 51o55� ��; E 19o19� ��; 150 m 
n.p.m.
Powierzchnia zdj cia: 200 m2, nachylenie i ekspozycja: brak
Zwarcie warstw: A1 � 50%, A2 � 5%, B � 20%, C � 80%, D 
� znikome
Wysoko  warstw: A1 � 25 m, A2 � 15 m, B � 4 m, C � 1 m
Jednostka fitosocjologiczna: Potentillo albae-Quercetum
Gatunki: warstwa A1: Quercus petraea x robur 3; warstwa A2: 
Quercus petraea x robur +; warstwa B: Corylus avellana 2, Fran-
gula alnus +, Quercus petraea x robur 1; warstwa C: Anemone 
nemorosa 1, Betonica officinalis 1, Brachypodium pinnatum 
+, Calamagrostis arundinacea 1, Convallaria majalis 2, Corylus 
avellana +, Cruciata glabra +, Fragaria vesca 1, Frangula alnus 
+, Galium boreale +, Galium mollugo 1, Galium schultesii 1, 
Hieracium lachenalii +, Lilium matragon +, Luzula pilosa +, 
Lysimachia vulgaris +, Melampyrum pratense 1, Melica nutans 
+, Melittis melissophyllum 1, Milium effusum +, Padus serotina 
+, Poa angustifolia +, Polygonatum odoratum +, Potentilla alba 
+, Pteridium aquilinum 2, Quercus petraea x robur 1, Rubus 
saxatilis +, Scorzonera humilis +, Serratula tinctoria +, Sorbus 
aucuparia 1, Trientalis europaea 1, Vaccinium myrtillus 3, Vero-
nica chamaedrys 1, Viburnum opulus +, Viola reichenbachiana 
+, Viola riviniana 1
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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 51o55� ��; E 19o19� ��; 150 m 
n.p.m.
Powierzchnia zdj cia: 200 m2, nachylenie i ekspozycja: brak
Zwarcie warstw: A � 50%, B � znikome, C � 90%, D � znikome
Wysoko  warstw: A � 25 m, B � 2 m, C � 1,2 m
Jednostka fitosocjologiczna: Potentillo albae-Quercetum
Gatunki: warstwa A: Quercus petraea x robur 3; warstwa B: 
Quercus petraea x robur +, warstwa C: Adenophora liliifolia 
+, Ajuga reptans 1, Anemone nemorosa 1, Betonica officinalis 
1, Brachypodium pinnatum 3, Calamagrostis arundinacea 2, 
Clinopodium vulgare +, Convallaria majalis 2, Corylus avella-
na +, Daphne mezereum +, Festuca gigantea +, Fragaria vesca 
1, Frangula alnus +, Galium mollugo 1, Genista tinctoria 1, 
Hieracium umbellatum +, Juniperus communis +, Lathyrus niger 
1, Lathyrus vernus +, Lilium martagon +, Majanthemum bifolium 
1, Melica nutans +, Melittis melissophyllum 1, Milium effusum 
1, Padus serotina +, Poa angustifolia +, Pteridium aquilinum 2, 
Pyrus communis +, Quercus petraea x robur 1, Rubus saxatilis 
+, Rubus sp. +, Serratula tinctoria 1, Vaccinium myrtillus +, 
Veronica chamaedrys 1, Vicia cassubica +, Vicia sepium +, 
Viola riviniana 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 51o55� ��; E 19o19� ��; 150 m 
n.p.m.
Powierzchnia zdj cia: 200 m2, nachylenie i ekspozycja: brak
Zwarcie warstw: A � 50%, B � znikome, C � 80%, D � znikome
Wysoko  warstw: A � 22 m, B � 2 m, C � 1 m
Jednostka fitosocjologiczna: Potentillo albae-Quercetum
Gatunki: warstwa A: Quercus petraea x robur 3, warstwa B: 
Juniperus communis +, Quercus petraea x robur +, Sorbus aucu-
paria, warstwa C: Anemone nemorosa 1, Anthericum ramosum 
+, Betonica officinalis +, Brachypodium pinnatum +, Calama-
grostis arundinacea 2, Carex digitata +, Clinopodium vulgare +, 
Convallaria majalis 3, Festuca ovina +, Fragaria vesca +, Genista 
tinctoria +, Hieracium lachenalii +, Hieracium umbellatum +, 
Juniperus communis +, Lathyrus niger +, Luzula pilosa +, Me-
lampyrum pratense 2, Melica nutans 1, Melittis melissophyllum 
1, Poa angustifolia +, Polygonatum odoratum +, Pteridium aqui-
linum 2, Quercus petraea x robur 2, Rubus saxatilis +, Rubus sp. 
+, Solidago virgaurea +, Sorbus aucuparia +, Trientalis europaea 
+, Vaccinium myrtillus +, Veronica chamaedrys 1, Vicia cas-
subica +, Viola canina +, Viola riviniana +

TRANSEKT

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

Ocena 
parametru/ 
wska nika

Powierzchnia siedliska na stanowisku
Siedlisko zajmuje na stanowisku 
powierzchni  oko o 5 ha. Brak oznak 
zmniejszania si  powierzchni

FV

Specyficzna struktura i funkcje FV

Ciep olubne d browy



266 BIBLIOTEKA MONITORINGU RODOWISKA

Monitoring siedlisk przyrodniczych

Udzia  procento-
wy siedliska na 
transekcie

Procent powierzchni 
zaj tej przez siedlisko na 
transekcie (z dok adno -
ci  do 10%)

Siedlisko zajmuje 100% powierzchni 
transektu. FV 

Gatunki 
charakterystyczne

Lista gatunków charak-
terystycznych (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%)

A: d b mieszaniec Quercus petraea x 
robur 50%
B: brak
C: gatunki charakterystyczne dla 
Quercetalia (10%): 
pi ciornik bia y Potentilla alba <1%, 
dzwonecznik wonny Adenophora 
liliifolia <1%, wyka kaszubska 
Vicia cassubica <1%, groszek czernie-
j cy Lathyrus niger 2%, miodownik 
melisowaty Melittis melissophyllum 
5%; gatunki charakterystyczne dla 
Trifolio-Geranietea i Festuco-Brome-
tea (13%):
k osownica pierzasta Brachypodium 
pinnatum 10%, czy cica storzyszek 
Clinopodium vulgare <1%, kokorycz-
ka wonna Polygonatum odoratum 
1%, paj cznica ga zista Anthericum 
ramosum 1%

cznie ciep olubne gatunki charakte-
rystyczne � 23%
Gatunki k trz licowych (8%):
Bukwica zwyczajna Betonica officina-
lis 5%, przytulia pó nocna Galium 
boreale 1%, sierpik barwierski 
Serratula tinctoria 2%.
Runo jest wykszta cone typowo, 
heterogeniczne.

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%

A: d b mieszaniec Quercus petraea x 
robur 50%
B: leszczyna pospolita Coryllus avel-
lana 10%
C: konwalia majowa Convallaria 
majalis 20%, orlica pospolita Pteri-
dium aquilinum 20%, borówka czarna 
Vaccinium myrtillus 10%, k osownica 
pierzasta Brachypodium pinnatum 
10%, trzcinnik le ny Calamagrostis 
arundinacea 10%.
W poszczególnych warstwach domi-
nuj  gatunki typowe dla siedliska

FV

Obce gatunki in-
wazyjne w runie 
i podszycie

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%)

B: Brak
C: niecierpek drobnokwiatowy 
Impatiens parviflora 1%, czeremcha 
ameryka ska Padus serotina <1%

U1

Rodzime gatunki 
ekspansywne 
ro lin zielnych

Lista gatunków (pol-
ska i aci ska nazwa); 
poda  udzia  procento-
wy powierzchni zaj tej 
przez ka dy gatunek na 
transekcie (z dok adno -
ci  do 10%)

Brak FV
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Gatunki 
ciep olubne

Suma pokrycia cie-
p olubnych gatunków 
charakterystycznych oraz 
pozosta ych gatunków 
ciep olubnych.
Lista pozosta ych ga-
tunków ciep olubnych 
(polska i aci ska nazwa) 
oraz poda  dla ka dego 
gatunku przybli ony pro-
cent pokrycia transektu

Ciep olubne gatunki charakterystycz-
ne � 23%

Pozosta e gatunki ciep olubne � 21%:
konwalia majowa Convallaria majalis 
20%, wiechlina w skolistna Poa angu-
stifolia <1%

cznie gatunki ciep olubne � 44% 

FV

Le ce martwe 
drewno (le anina)

Liczba le cych pni 
drzew o rednicy >20cm, 
Procent zasobno ci drze-
wostanu.
Wyst powanie du ych 
ilo ci martwego drewna 
w d browie wietlistej nie 
jest korzystne

5 pni
10% zasobno ci drzewostanu U1

Wiek 
drzewostanu redni wiek drzewostanu 140 lat FV

Zwarcie podszytu

Lista gatunków, oraz 
poda  dla ka dego gatun-
ku przybli ony procent 
pokrycia transektu i ten-
dencje dynamiczne. Ze 
szczególnym zwróceniem 
uwagi na dynamik  pod-
szycia grabu, leszczyny 
oraz czeremchy amery-
ka skiej.

Zwarcie podszytu: 15%
Leszczyna pospolita Corylus avellana 
10% (zwi ksza si ), d b mieszaniec
Quercus petraea x robur 2% (zmniej-
sza si ), ja owiec pospolity Juniperus 
communis <1% (zmniejsza si ), jarz b 
pospolity Sorbus aucuparia <1% (bez 
zmian), kruszyna pospolita Frangula 
alnus <1% (zmniejsza si )

FV

Zwarcie koron 
drzew

Procent (z dok adno ci  
do 10%); 50�60% FV

Gatunki obce 
geograficznie 
i ekologicznie 
w drzewostanie

Lista gatunków (polska 
i aci ska nazwa), oraz 
poda  dla ka dego gatun-
ku przybli ony procent 
pokrycia transektu

Brak gatunków obcych 
w drzewostanie FV

Naturalne 
odnowienie

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

11%
D b mieszaniec Quercus petraea x 
robur 10%
Grusza pospolita Pyrus communis 
<1%

FV

Obecno  
nasadze  drzew

Lista gatunków (polska 
i aci ska nazwa); poda  
dla ka dego gatunku 
przybli ony procent 
pokrycia transektu

Brak FV

Zniszczenia runa 
i gleby zwi zane 
z pozyskaniem 
drewna

Poda  liczb  drzew ci -
tych lub uszkodzonych 
w zwi zku z pozyska-
niem w ca ym transekcie.
Poda  procent po-
wierzchni runa uszkodzo-
ny przy zrywce

Brak FV

Ciep olubne d browy
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Zniszczenia 
drzewostanów 

Rodzaj oraz procent 
zniszczonego drzewosta-
nu dla ka dego rodzaju 
(z dok adno ci  do 10%)

Brak FV

Perspektywy ochrony

Perspektywy ochrony siedliska s  
bardzo dobre. Siedlisko zajmuje 
do c du  powierzchni  w obszarze, 
ponadto nie przejawia zaburze  struk-
tury i funkcji

FV

Ocena ogólna
Nale y równie  poda  udzia  procentowy po-
wierzchni siedliska o ró nym stanie zachowa-
nia na ca ym stanowisku (w stosunku do ca ko-
witej powierzchni siedliska na stanowisku)

FV 100%

FVU1 �

U2 �

Dzia alno  cz owieka

Kod Nazwa 
dzia alno ci Intensywno Wp yw Opis

141 Zarzucenie 
pasterstwa A �

W badanych wietlistych d browach prowa-
dzono wypas byd a. Zanik wypasu powoduje 
stopniow  ekspansj  gatunków drzew i krze-
wów zacieniaj cych dno lasu oraz eliminacj  
gatunków termofilnych i kowych

501, 
502 Drogi, transport B 0/� Drogi i cie ki le ne mog  by  miejscem 

migracji inwazyjnych gatunków obcych

250 Grzybobranie B 0/� Wiele osób nie respektuje zakazów rezerwa-
towych i zbiera grzyby na terenie rezerwatu

4. Siedliska o podobnej charakterystyce ekologicznej

Ciep olubne d browy to zbiorowiska le ne wyst puj ce w specyficznych warunkach sie-
dliskowych i o specyficznej historii u ytkowania, dlatego jest tak niewiele siedlisk, dla któ-
rych opracowana metodyka mo e znale  zastosowanie. Nale  do nich jedynie niektóre 
zbiorowiska z flor  ciep olubn , np. 9150 � buczyny storczykowe, cho  i tu konieczne s  
modyfikacje, zw aszcza w cz ci wska ników dotycz cych stanu zachowania, heteroge-
niczno ci runa oraz dynamiki drzewostanów i podszytu.

5. Ochrona siedliska przyrodniczego

Na niektórych stanowiskach prowadzone s  ci cia ograniczaj ce zacienienie dna lasu. 
Przynosz  one w wi kszo ci wypadków pozytywne skutki dla stanu populacji gatunków 
charakterystycznych dla siedliska. Dzia ania takie powinny by  jednak prowadzone re-
gularnie. Jednorazowe wyci cie podszytu i pozostawienie p atu d browy bez piel gnacji 
na kilka lat mo e powodowa  szybki wzrost odro li. Ochrona, a tak e propozycje dzia-
a  w planach ochrony rezerwatów i obszarów Natura 2000 powinny skupi  si  na za-
hamowaniu post puj cego procesu gr dowienia d brów oraz stymulowaniu naturalnego 
odnowienia drzewostanów. Ochron  powinny zosta  obj te równie  p aty siedliska nie 
spe niaj ce kryteriów stanowiska monitoringowego. Priorytetem powinno by  utrzymanie 
jak najwi kszych i w miar  mo liwo ci równomiernie rozmieszczonych w krajobrazie po-
pulacji gatunków charakterystycznych dla d brów.
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