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Górskie reliktowe laski sosnowe
 Erico-Pinion

I. INFORMACJA O SIEDLISKU PRZYRODNICZYM

1. Identyfikatory fitosocjologiczne

Klasa: Erico-Pinetea
 Rz d: Erico-Pinetalia 
  Zwi zek: Erico-Pinion
   Zespo y i zbiorowiska:
   Zbiorowisko Pinus sylvestris-Calamagrostis varia � pieni skie laski sosnowe 
   z trzcinnikiem pstrym
   Zbiorowisko Pinus sylvestris-Carex alba � pieni skie laski sosnowe z turzyc  bia
   Vario-Pinetum � reliktowe laski sosnowe w Tatrach

Reliktowe so niny uwa a si  za zubo on  form  zbiorowisk z rz du Erico-Pinion. Ich 
dok adna pozycja syntaksonomiczna jest niejasna. W odniesieniu do stanowisk pieni skich 
u ywa si  prowizorycznych nazw: zb. Pinus sylvestris-Calamagrostis varia i zb. Pinus sy-
lvestris-Carex alba, natomiast reliktowe so niny tatrza skie okre la si  jako Vario-Pinetum 
(nazwa niezgodna z obowi zuj cymi zasadami nomenklatury botanicznej).

2. Opis siedliska przyrodniczego

Siedlisko 91Q0 obejmuje niewielkie, zwykle przyszczytowe fragmenty ska  i urwistych zbo-
czy dolomitowych lub wapiennych w Tatrach i Pieninach, na ogó  o po udniowej wysta-

Fot 1. Lokalizacja stanowiska lasków reliktowych na ysej Ska ce w Tatrach (©  J. Perzanowska)



285

wie, na których wykszta caj  si  lu ne, reglowe laski niskich, kar owatych sosen. Te relik-
towe so niny charakteryzuj  si  niewielkim zwarciem i ma  lub bardzo ma  zasobno ci  
drzewostanu oraz du ym udzia em gatunków murawowych i naskalnych w urozmaiconym 
gatunkowo runie. Warstwa krzewów jest dosy  bogata (m.in. jarz b m czny, ja owiec po-
spolity, berberys zwyczajny, irga pospolita, dere  widwa, leszczyna pospolita, porzeczka 
skalna). Na bardziej eksponowanych stanowiskach sosny wyst puj  w niewielkich grupach 
lub s  rozrzucone pojedynczo po skalistym zboczu o du ym nachyleniu.

Typ siedliskowy lasu: w opisach taksacyjnych siedlisko to jest oznaczane jako LG (las 
górski w typologii siedlisk le nych).

3. Warunki ekologiczne

Siedlisko wykszta ca si  na skalistym pod o u, na wapiennych lub dolomitowych grzbietach 
ska  i pó kach skalnych. Gleby s  tu p ytkie, suche, klasyfikowane jako r dziny nawapienne. 
Miejsca wyst powania siedliska charakteryzuj  si  du ym nachyleniem, oko o 20o do 40o, zwy-
kle po udniow  lub po udniowo-zachodni  ekspozycj  i ciep ym i suchym mikroklimatem.

4. Typowe gatunki ro lin

Drzewa i krzewy: sosna zwyczajna Pinus sylvestris, dere  widwa Cornus sanquinea, wicio-
krzew suchodrzew Lonicera xylosteum, leszczyna zwyczajna Corylus avellana, porzeczka 
alpejska Ribes alpinum, malina kamionka Rubus saxatilis.

Ro liny zielne w Pieninach: trzcinnik pstry Calamagrostis varia, turzyca bia a Carex 
alba, sesleria skalna Sesleria varia, turzyca palczasta Carex digitata, gruszyczka jednostron-
na Orthilia secunda, per ówka zwis a Melica nutans, jastrz biec le ny Hieracium muro-
rum, koz ek trójlistkowy Valeriana tripteris, 
kruszczyk rdzawoczerwony Epipactis atro-
rubens, powojnik alpejski Clematis alpina, 
biedrzeniec mniejszy Pimpinella saxifraga, 
przewiercie  sierpowaty Bupleurum falca-
tum, sza wia okó kowa Salvia verticillata, 
wilczomlecz sosnka Euphorbia cyparissias.

Ro liny zielne w Tatrach: trzcinnik pstry 
Calamagrostis varia, turzyca zawsze zielona 
Carex sempervirens subsp. tatrorum, koko-
ryczka wielkokwiatowa Polygonatum multi-
florum, konwalia majowa Convallaria maia-
lis, oset siny Carduus glaucus, pierwiosnek 
yszczak Primula auricula, brodawnik szary 
Leontodon incanus, rojnik pospolity Jovibar-
ba sobolifera, sasanka s owacka Pulsatilla 
slavica, przelot alpejski Anthyllis alpestris, 
czosnek skalny Allium montanum, dzwonek 
drobny Campanula cochlearifolia, borówka 

Górskie reliktowe laski sosnowe

Fot. 2. Struktura siedliska 91Q0 � ysa Ska ka w Tatrach 
(© J. Perzanowska)



286 BIBLIOTEKA MONITORINGU RODOWISKA

Monitoring siedlisk przyrodniczych

brusznica Vaccinium vitis-idaea, leniec alpejski Thesium alpinum, biedrzeniec mniejszy 
Pimpinella saxifraga, kostrzewa tatrza ska Festuca tatrae, stokrotnica górska Bellidiastrum 
michelii, zerwa kulista Phyteuma orbiculare, jastrz biec przewiertniowaty Hieracium bu-
pleuroides.

5. Rozmieszczenie w Polsce

Reliktowe laski sosnowe wyst puj  g ównie w Tatrach i Pieninach W a ciwych oraz na 
niewielkich, wyspowych stanowiskach w Pieninach Spiskich (Zielone Ska y) oraz w pa mie 
Skalic Nowotarskich � na szczycie Czerwonej Ska y ko o Dursztyna oraz na nieco wi kszej 
powierzchni na Kramnicy.

II. METODYKA

1. Metodyka bada  monitoringowych

Wybór powierzchni monitoringowych i ich sugerowana wielko
Powierzchnie monitoringowe powinny zosta  zlokalizowane w obu g ównych rejonach 
wyst powania tego siedliska, tj. w Tatrach ( ysa Ska ka nad ys  Polan  i W wóz Koryci-
ska) oraz w Pieninach (Macelowa Góra, Czertezik), a wi c przynajmniej na 4 powierzch-
niach. Za stanowisko nale y uzna  wyodr bniony p at siedliska, zlokalizowany na stokach 
pojedynczej ska y (góry).

Ryc. 1. Rozmieszczenie stanowisk do monitoringu z wyró nieniem stanowisk monitorowanych w latach 2006�2008
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Sposób wykonania bada
Siedlisko 91Q0 w ca ym swoim zasi gu posiada rozmieszczenie p atowe, wyst puj c w dy-
namicznej mozaice z innymi siedliskami z listy Natura 2000 (zbiorowiska naskalne, ciep o-
lubne zaro la i murawy oraz inne zbiorowiska le ne). Istotne dla oceny stanu zachowania 
jest, czy zajmuje dost pne siedliska na ruchomych, stromych lub skalistych stokach, czy te  
cz  z nich nie jest zaj ta np. przez sztuczne drzewostany pochodz ce z nasadze . Roz-
proszenie i znaczna fragmentacja p atów jest tu, w przeciwie stwie do innych zbiorowisk 
le nych, charakterystyczna i typowa dla siedliska. Wyst powanie p atów jest ci le zwi za-
ne z dost pno ci  w a ciwego pod o a, które dzia a limituj co na pokryw  ro linn . Z tego 
powodu p aty siedliska niekiedy maj  ma  powierzchni , cz sto trudn  do wyodr bnienia. 
Zaburzenie struktury przestrzennej odnotowuje si  tylko w sytuacji, gdy p aty siedliska s  
silnie izolowane, o bardzo ma ej powierzchni lub te  bezpo rednio granicz  z elementami 
infrastruktury komunikacyjnej (np. podnó e ska ek podci tych przez szos ).

Powierzchni  siedliska szacuje si , sumuj c powierzchnie skartowanych p atów, 
a w miejscach trudno dost pnych, oceniaj c procentowy udzia  siedliska w znanej po-
wierzchni, na przyk ad wydzielenia lub na stoku góry.

Termin i cz stotliwo  bada
Badania najlepiej prowadzi  w czerwcu (Pieniny) i lipcu (Tatry), tak aby ro linno  runa 
by a atwo identyfikowalna, a znaczna cz  gatunków znajdowa a si  w optimum kwitnie-
nia. Prace w pó niejszym okresie sezonu wegetacyjnego s  mo liwe, ale trzeba si  liczy  
z b dnymi ocenami pokrycia terenu przez pewne gatunki oraz niemo no ci  identyfikacji 
niektórych z nich. Siedlisko jest do  stabilne z natury, nieeksploatowane gospodarczo, 
a dodatkowo lokalizacja p atów zapewnia ich ochron , dlatego badania mog  by  prowa-
dzone z niewielk  cz stotliwo ci , raz na 6 lat.

Sprz t do bada
Badania nie wymagaj  specjalistycznego sprz tu. Konieczny jest notatnik (formularz do 
wype nienia), GPS, ta ma miernicza, aparat fotograficzny.

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 91Q0 � reliktowe laski sosnowe

Parametr/
Wska nik Opis

Specyficzna struktura i funkcje

Gatunki 
charakterystyczne 

Osobno analizuje si  gatunki charakterystyczne w drzewostanie i runie.
W drzewostanie, z gatunków typowych dla siedliska, wyst puje sosna zwyczaj-
na Pinus sylvestris.
Podszyt: dere  widwa Cornus sanquinea, wiciokrzew suchodrzew Lonicera 
xylosteum, berberys zwyczajny Berberis vulgaris, kruszyna pospolita Frangula

Górskie reliktowe laski sosnowe
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alnus, ja owiec pospolity Juniperus communis, kalina koralowa Viburnum 
opulus, leszczyna pospolita Corylus avellana, ró e Rosa sp., g ogi Crataegus sp. 
irga Cotoneaster sp., jarz b m czny Sorbus aria.
Runo: trzcinnik pstry Calamagrostis varia, turzyca bia a Carex alba oraz szereg 
gatunków ciep olubnych z klasy Festuco-Brometea lub klasy Elyno-Seslerietea.

Obce 
gatunki 
inwazyjne

Dotychczas nie notowano obcych gatunków inwazyjnych w reliktowych 
laskach sosnowych. Wska nik wprowadzono w celu ujednolicenia sposobu 
zbierania informacji o gatunkach obcych w ca ym kraju, gdy potencjalnie takie 
zagro enie, cho  w tym przypadku znikome, zawsze istnieje. Wska nik doty-
czy gatunków obcych geograficznie.

Rodzime 
gatunki 
ekspansywne 
ro lin zielnych

Laski sosnowe, jako zbiorowiska o charakterze naturalnym i zwi zane ze 
specyficznym siedliskiem o skrajnych warunkach pod o a i mikroklimatu nie s  
szczególnie nara one na ekspansj  apofitów. W zdj ciach fitosocjologicznych 
lub na transektach, mo liwe jest jednak zanotowanie pojedynczych lub anowo 
pojawiaj cych si  gatunków ekologicznie obcych dla tego siedliska.

Struktura 
drzewostanu 

Optymalne warto ci wska nika przyjmowano dla drzewostanów ró nowie-
kowych, z obecno ci  najstarszych drzew o wieku szacowanym na minimum 
60�100 lat. Trzeba jednak zaznaczy , e w przypadku lasków sosnowych, 
wysoko , pier nica i pokrój sosen odbiegaj  od powszechnie znanych stan-
dardów, tak wi c wiek drzew jest bardzo trudny do okre lenia i wymaga bada  
(nawiertów). Wiek drzewostanów nale y okre la  raczej posi kuj c si  znajo-
mo ci  warunków w jakich kszta towa y si  te zbiorowiska: obj cie ochron  
terenu i brak u ytkowania gospodarczego np. co najmniej od kilkudziesi ciu 
lat. Bezpo rednie obserwacje w terenie powinny dotyczy  redniej wysoko ci 
drzew i pier nicy.

Gatunki 
obce 
w drzewostanie

Optymalne warto ci wska nika przyj to dla drzewostanów bez gatunków 
obcych. Za gatunki obce uwa ano tak e gatunki rodzime, wprowadzone do 
siedliska wskutek nasadze  i niezgodne z nim ekologicznie, np. modrzewia. 
W zdj ciach fitosocjologicznych lub na transektach mo liwe jest zaobser-
wowanie pojawiaj cych si  samoczynnie obcych ekologicznie gatunków 
drzewiastych.

Naturalne 
odnowienie 
drzewostanu

W spontanicznie powsta ym i rozwijaj cym si  drzewostanie nale y spodzie-
wa  si  odnawiania gatunków tworz cych typ siedliska i wchodz cych do 
warstwy podrostu. Brak podrostu gatunków rodzimy wiadczy z regu y o zabu-
rzeniu w strukturze siedliska, zwi zanym albo z gospodark  le n  (czyszczenia 
podrostu) albo te  (znacznie cz ciej) z nadmiern  presj  zwierzyny p owej.
W przypadku lasków sosnowych istotn  cech  jest niska dynamika procesu 
odnawiania drzewostanu � nie nale y spodziewa  si  zbyt intensywnego odno-
wienia sosny. Czynnikiem mog cym mie  negatywny wp yw na stan siedliska 
jest natomiast naturalne odnowienie innych gatunków, zw aszcza wierka, 
który mo e wkracza  do p atów siedliska, a jest tu gatunkiem niepo danym. 

Pozyskanie 
drewna i inne 
przekszta cenia 
zwi zane 
z u ytkowaniem

W prawid owo rozwijaj cych si  siedliskach lasków sosnowych, z uwagi na 
uwarunkowania fizjograficzne (strome stoki utrudniaj ce lub wr cz uniemo li-
wiaj ce penetracj ) ochronne (lasy glebo- i wodochronne) oraz ekonomiczne 
(drzewa o wy szej warto ci ekonomicznej wyst puj  wy cznie u podstawy 
stoków), gospodarka le na nie powinna by  i nie jest prowadzona. Ewentualnie 
polega  mo e na pozyskiwaniu pojedynczych drzew w sposób niezagra aj cy 
zachowaniu stanu siedliska. Wa nym czynnikiem wiadcz cym o braku zabie-
gów gospodarczych jest obecno  wywa ów, wykrotów oraz martwych drzew 
stoj cych i le cych. Wiadomo te , e powierzchnie w parkach narodowych, 
zw aszcza w strefach ochrony cis ej, nie podlegaj  dzia aniom gospodarczym.

Gatunki 
ciep olubne 
w runie

Laski sosnowe rozwijaj  si  na siedliskach zajmowanych poprzednio przez 
murawy naskalne i kserotermiczne lub górskie. St d w silnie prze wietlonych 
laskach utrzymuj  si  liczne gatunki tych muraw, mog  one tak e kolonizowa  
te p aty przenikaj c z s siaduj cych zbiorowisk. Obecno  nawet kilku z nich 
wystarcza, aby zestaw gatunków runa uzna  za w a ciwy. 
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Zniszczenia 
mechaniczne

Zniszczenia mechaniczne mog  wynika  z przyczyn antropogenicznych 
lub powstawa  w wyniku procesów naturalnych. Za szkodliwe uznajemy te 
pierwsze i ich stwierdzenie mo e by  powodem uznania stanu zachowania, 
w zale no ci od nat enia czynnika, za niezadawalaj cy lub z y.

Perspektywy 
ochrony

Ocenie podlegaj  mo liwo ci ochrony siedliska i utrzymanie go w stanie nie 
pogorszonym, przy analizie mo liwych do wyobra enia czynników realnie 
oddzia uj cych na siedlisko w najbli szej przysz o ci. Pod uwag  brany jest 
aktualny stan ochrony (obecno  na obszarze chronionym i re im ochronny), 
czynniki biotyczne i antropogeniczne, oddzia ywania gospodarcze i turystyka. 

Tab. 2. Waloryzacja parametrów stanu oraz wska ników specyficznej struktury i funkcji siedliska przyrodniczego 
siedliska przyrodniczego 91Q0 � reliktowe laski sosnowe

Parametr/
Wska nik

W a ciwy
FV

Niezadowalaj cy
U1

Z y
U2

Powierzchnia 
siedliska 
na stanowisku

Nie podlega zmianom 
lub zwi ksza si Inne kombinacje

Wyra ny spadek po-
wierzchni siedliska 
w porównaniu z wcze-
niejszymi badaniami lub 

podawanymi w literaturze

Specyficzna struktura i funkcje

Gatunki 
charakterystyczne 

>5 gatunków, 
charakterystycznych dla 
warunków lokalnych, 
dominuj ce w runie

1�5 gatunków 
charakterystycznych

Brak, lub tylko 
pojedyncze osobniki

Obce gatunki 
inwazyjne Brak Pojedyncze osobniki, 

jeden gatunek

anowo wyst puj cy ga-
tunek lub wi cej ni  jeden 
gatunek

Rodzime gatunki 
ekspansywne 
ro lin zielnych

Brak Pojedyncze osobniki, 
1�2 gatunków

anowo wyst puj cy 
gatunek lub kilka (>2) 
gatunków

Struktura 
drzewostanu 

Drzewostan zró nico-
wany pod wzgl dem 
wysoko ci i pier nicy 
drzew

Drzewostan jedno-
wiekowy, ale obecny 
podrost

Drzewostan jednowie-
kowy, niezró nicowany 
pod wzgl dem wysoko ci 
i pier nicy

Gatunki obce 
w drzewostanie Brak

1 gatunek obcy eko-
logicznie, pojedyncze 
osobniki

Nasadzenia lub wi cej ni  
1 gatunek obcy ekologicz-
nie, liczne populacje

Naturalne 
odnowienie 
drzewostanu

Obecne odnowienie so-
snowe, ró nowiekowe,

Sporadyczne sosnowe, 
lub pojedynczy wierk

Brak, lub wkraczaj cy 
intensywnie wierk

Pozyskanie drewna 
i inne przekszta ce-
nia zwi zane 
z u ytkowaniem

Brak
Pojedyncze dzia ania, 
jak np. usuwanie wy-
wróconych drzew

Prowadzona gospodarka 
le na

Gatunki 
ciep olubne 
w runie

Pe ny zestaw, charakte-
rystyczny dla warunków 
lokalnych

Obecne, przynajmniej 
wi cej ni  3 gatunki

Brak, lub wyst powanie 
pojedynczych gatunków, 
ka dy w niewielkich 
liczebno ciach

Zniszczenia 
mechaniczne

Brak lub pochodzenia 
naturalnego

Wywo ane przez 
dzia alno  cz owieka, 
na niewielkiej (<30%) 
powierzchni

Wywo ane przez dzia al-
no  cz owieka, na znacz-
nej (>30%) powierzchni

Górskie reliktowe laski sosnowe
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Ogólnie 
struktura 
i funkcje

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

Wszystkie wska niki 
kardynalne oceniono 
przynajmniej na U1

Jeden lub wi cej wska ni-
ków kardynalnych ocenio-
no na U2

Perspektywy 
ochrony

Perspektywy zachowa-
nia siedliska dobre lub 
doskona e, nie przewi-
duje si  znacznego od-
dzia ywania czynników 
zagra aj cych

Inne kombinacje

Perspektywy zachowania 
siedliska z e, obserwowany 
silny wp yw czynników 
zagra aj cych, nie mo na 
zagwarantowa  przetrwa-
nia siedliska w d u szej 
perspektywie czasowej

Ocena ogólna Wszystkie parametry 
oceniono na FV 

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

Jeden lub wi cej parame-
trów oceniono na U2

Wska niki kardynalne
Gatunki charakterystyczne
Rodzime gatunki ekspansywne ro lin zielnych
Gatunki obce w drzewostanie
Struktura drzewostanu

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

91Q0 Reliktowe laski sosnowe
91Q0-1

Nazwa stanowiska Macelowa Góra

Typ stanowiska Referencyjne

Zbiorowiska ro linne Zb. Pinus sylvestris-Calamagrostis varia, Zb. Pinus sylvestris-Carex 
alba

Opis siedliska 
na stanowisku

Siedlisko zajmuje po udniowe stoki Macelowej Góry, ponad szos  
biegn c  wzd u  Dunajca, a poni ej wapiennej ciany skalnej, 
po o onej na SW stoku góry. Nachylenie od 35o do 45o, miejscami 
pionowe cianki skalne przedzielaj ce p at siedliska. Ponadto liczne 
wychodnie wapienne na stoku, p ytka i bardzo p ytka warstwa gleby, 
a miejscami nie do ko ca ustabilizowany piarg.

Powierzchnia p atu lub 
p atów siedliska, w którym 
zlokalizowany jest transekt

Transekt 200x10 m, cznie: 20 a

Obszary chronione, 
na których znajduje si  
stanowisko 

Natura 2000, Pieni ski Park Narodowy

Zarz dzaj cy terenem Pieni ski Park Narodowy

Wspó rz dne geograficzne N 49o24� ��; E 20o23� ��

Wymiary transektu
Z uwagi na topografi  terenu nie wyznaczano transektu. Zdj cia by y 
wykonywane na powierzchniach 5x5 m (25 m2), je li tylko pozwoli y 
na to warunki.
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Wysoko  n.p.m. 470�550 m

Nazwa obszaru Pieniny

Raport roczny � informacje podstawowe

Rok 2008

Typ monitoringu Szczegó owy/zintegrowany

Koordynator Von ina Grzegorz

Dodatkowi 
koordynatorzy

Zagro enia Sukcesja naturalna

Inne warto ci 
przyrodnicze

Monitoring jest 
wymagany Tak

Uzasadnienie Jedno z nielicznych w Polsce miejsc wyst powania siedliska

Wykonywane zabiegi 
ochronne i ocena ich 
skuteczno ci

Ochrona cis a

Propozycje wprowadze-
nia dzia a  ochronnych

Aktualnie pozostawi  bez zabiegów, jednak e prowadzi  monitoring 
zmian

Data kontroli 30.07.2008

Uwagi

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: N 49o24� ��; E 20o23� ��, 581 m n.p.m.
Powierzchnia zdj cia 15 m2, nachylenie 20o, ekspozycja NW
Zwarcie: b � 1%, c � 20%, d � 25%
Wysoko  warstwy: b � 100 cm, c � 15 cm
Jednostka fitosocjologiczna : zbiorowisko Pinus sylvestris-Ca-
lamagrostis varia

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: N 49o24� ��; E 20o23� ��, 575 m n.p.m.
Powierzchnia zdj cia 15 m2, nachylenie 30o, ekspozycja W
Zwarcie: b � 1%, c � 35%, d � 40%
Wysoko  warstwy: b � 150 cm, c � 15 cm
Jednostka fitosocjologiczna : zbiorowisko Pinus sylvestris-Ca-
lamagrostis varia

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: N 49o24� ��; E 20o23� ��, 654 m n.p.m.
Powierzchnia zdj cia 25 m2, nachylenie 20o, ekspozycja E
Zwarcie: b � 1%, c � 30%, d � 35%
Wysoko  warstwy: b � 70 cm, c � 20 cm
Jednostka fitosocjologiczna : zbiorowisko Pinus sylvestris-Ca-
lamagrostis varia

Górskie reliktowe laski sosnowe
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TRANSEKT 

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

Ocena 
parametru/
wska nika

Powierzchnia 
siedliska 

Siedlisko zajmuje ca o  dost pnego terenu o odpowiadaj cych mu 
w w a ciwo ciach abiotycznych. Nie obserwuje si  zmian w po-
wierzchni. Mo liwa ekspansja na murawy kserotermiczne.

FV

Specyficzna struktura i funkcje FV

Udzia  procen-
towy siedliska 
na transekcie

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

80%

Gatunki 
charaktery-
styczne

Lista gatunków 
charakterystycznych 
(polska i aci ska nazwa)

Drzewostan: sosna zwyczajna Pinus 
sylvestris, Podszyt: dere  widwa 
Cornus sanquinea, wiciokrzew su-
chodrzew Lonicera xylosteum, ber-
berys zwyczajny Berberis vulgaris, 
kruszyna pospolita Frangula alnus, 
ja owiec pospolity Juniperus com-
munis, kalina koralowa Viburnum 
opulus, leszczyna pospolita Corylus 
avellana, ró a Rosa sp., irga Cotone-
aster sp. Runo: turzyca bia a Carex 
alba, trzcinnik pstry Calamagrostis 
varia � niepe ne zwarcie ok. 80%, 
oraz szereg gatunków ciep olubnych

FV

Gatunki 
dominuj ce

Lista gatunków dominuj cych 
na transekcie (polska i aci -
ska nazwa); poda  udzia  
procentowy powierzchni za-
j tej przez ka dy gatunek na 
transekcie (z dok adno ci  do 
10%); nale y wymieni  tylko 
gatunki o pokryciu 10%

Warstwa A: sosna zwyczajna 
Pinus sylvestris � 70%
Warstwa C: trzcinnik pstry 
Calamagrostis varia � 50%

FV

Rodzime gatun-
ki ekspansywne 
ro lin zielnych

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

Brak FV

Gatunki 
ciep olubne

Lista gatunków ciep olubnych 
w runie (polska i aci ska 
nazwa), poda  dla ka dego 
gatunku przybli ony procent 
pokrycia transektu 
(z dok adno ci  do 10%)

Cieciorka pstra Coronilla varia � 1%
Ciemi yk bia okwiatowy Vincetoxi-
cum hirundinaria � 2%
Dziewi si  bez odygowy Carlina 
acaulis � 1%
Kokoryczka wonna Polygonatum 
odoratum � 2%
Kruszczyk rdzawoczerwony Epipac-
tis atrorubens � 5%
Lebiodka pospolita Origanum vul-
gare � 1%
O anka górska Teucrium montanum 
� 5%
Przewiercie  sierpowaty Bupleurum 
falcatum � 1%
Wilczomlecz sosnka Euphorbia 
cyparissias � 2%

FV
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Gatunki 
nawapienne

Lista gatunków nawapien-
nych w runie (polska i aci -
ska nazwa), oraz poda  dla 
ka dego gatunku przybli ony 
procent pokrycia transektu 
(z dok adno ci  do 10%)

Biedrzeniec mniejszy Pimpinella 
saxifraga � 5%
Cieciorka pstra Coronilla varia � 1%
Ciemi yk bia okwiatowy Vincetoxi-
cum hirundinaria � 2%
Dziewi si  bez odygowy Carlina 
acaulis � 1%
Jastrz biec siny Hieracium bifidum 
� 3%
Kokoryczka wonna Polygonatum 
odoratum � 2%
Kruszczyk rdzawoczerwony Epipac-
tis atrorubens � 5%
Lebiodka pospolita Origanum vul-
gare � 1%
O anka górska Teucrium montanum 
� 5%
Przewiercie  sierpowaty Bupleurum 
falcatum � 1%
Trzcinnik pstry Calamagrostis varia 
�50%
Wilczomlecz sosnka Euphorbia 
cyparissias 2%

FV

Struktura 
drzewostanu

Lista gatunków (polska i a-
ci ska nazwa),
rednia warto  pier nicy cm;

Zwarcie koron w procentach
FV � zró nicowana struktura 
wiekowa
U1 � jednowiekowy drze-
wostan, bez naturalnych 
odnowie
U2 � skrajnie uproszczona 
fitocenoza

Drzewostan sosnowy � Pinus 
sylvestris, pier nica do 20�30 cm, 
zwarcie koron ok. 80%

FV

Gatunki obce 
w drzewostanie

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

Brak gatunków obcych FV

Naturalne 
odnowienie 
drzewostanu

Lista gatunków (polska 
i aci ska nazwa), poda  dla 
ka dego gatunku przybli ony 
procent pokrycia transektu 
(z dok adno ci  do 10%)

wierk (miejscami do  licznie), 
sosna, od strony zachodniej pojawia 
si  w podszycie jesion, na razie 
pojedynczo

FV

Przekszta ce-
nia zwi zane 
z u ytkowa-
niem

Sposób u ytkowania i jego 
wp yw na siedlisko
FV � brak pozyskiwania 
drewna
U1 � wyst puje, lecz poje-
dynczo
U2 � wyra ne

Brak pozyskania FV

Zniszczenia 
mechaniczne

Rodzaj oraz ewentualnie 
procent pow. zniszczonej dla 
ka dego rodzaju (z dok adno-
ci  do 10%)

Brak � osypuj cy si  rumosz mo e 
powodowa  niewielkie uszkodzenia, 
ale wobec skali tego zjawiska jest to 
nieistotne

FV

Górskie reliktowe laski sosnowe
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Wiek 
drzewostanu

redni wiek drzewostanu, 
obecno , wiek i udzia  
procentowy starodrzewu

redni wiek drzewostanu � 110 lat. 
Starodrzew wyodr bnia si  po ród 
drzewostanu, nie prowadzono jed-
nak bada  struktury jego wieku.

FV

Perspektywy ochrony Zbiorowisko stabilne ze wzgl dów 
siedliskowych, strefa ochrony cis ej 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 80%

FVU1 20%

U2 �

Dzia alno  cz owieka

Kod Nazwa dzia alno ci Intensywno Wp yw Opis

Brak

4. Ochrona siedliska przyrodniczego

Zasoby siedliska zlokalizowane s  na terenie parków narodowych, g ównie w strefie ochro-
ny cis ej, gdzie nie podlegaj  wp ywowi gospodarki le nej. Ochrona bierna, najlepiej ci-
s a, to w a ciwa forma ochrony dla tego siedliska. Dotychczas nie planowano, ani nie pro-
wadzono dzia a  ochronnych skierowanych na ochron  reliktowych lasków sosnowych.
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