Jod owy bór wi tokrzyski

Fot. 1. Wn trze boru jod owego w jego typowej postaci (© J. Tracz)

I. INFORMACJA O SIEDLISKU PRZYRODNICZYM
1. Identyfikatory fitosocjologiczne
Klasa: Vaccinio-Piceetea
Rz d: Piceetalia abietis
Zwi zek: Piceion abietis
Zespo y i zbiorowiska:
Abietetum polonicum  wy ynny jod owy bór mieszany

2. Definicja siedliska przyrodniczego
Wy ynne bory z jod , jako dominuj cym gatunkiem w drzewostanie, niekiedy jod owowierkowe lub jod owo-sosnowe z domieszk buka, wykszta cone na mezotroficznych,
kwa nych glebach w Polsce po udniowo-wschodniej (Dzia Wy yn Po udniowopolskich),
a zw aszcza w Górach wi tokrzyskich, na Roztoczu oraz fragmentarycznie na Podkarpaciu. W runie zaznacza si udzia niektórych gatunków charakterystycznych dla klas
Vaccinio-Piceetea, Querco-Fagetea (przechodz cych z gr dów subkontynentalnych TilioCarpinetum lub buczyny karpackiej Dentario glandulosae-Fagetum) oraz wyró niaj cych
podzwi zek Vaccinio-Abietenion. Du e znaczenie w budowie warstwy runa maj paprocie i mszaki.
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Wyst puj c w kompleksie z gr dami lipowo-grabowymi najbardziej yzne postacie
91P0 (reprezentuj ce podzespó Abietetum polonicum circaeetosum) mog przechodzi
w siedlisko zaliczane do 9170 (podzespó gr du subkontynentalnego Tilio-Carpinetum
abietetosum). W runie p atów yznego podzespo u boru jod owego brak jest gatunków
o du ych wymaganiach troficznych, wyst puj cych w gr dach, takich jak: marzanka wonna Asperula odorata, kopytnik pospolity Asarum europaeum, miodunka ma Pulmonaria
obscura, przytulia Schultesa Galium schultesii.
Z kolei najubo sze postacie 91P0 (Abietetum polonicum typicum, wariant z sosn ) s
zbli one pod wzgl dem sk adu gatunkowego runa do p atów podzespo u borów sosnowych lub mieszanych z jod (Leucobryo-Pinetum abietetosum, Querco roboris-Pinetum
abietetosum). Do gatunków bardziej zwi zanych z borami sosnowymi ni jod owymi, wyst puj cych sporadycznie w runie ostatnich z wymienionych, nale pszeniec zwyczajny
Melampyrum pratense i borówka brusznica Vaccinium vitis-idaea. Ponadto w borach sosnowych niewielki udzia w budowie warstwy zielnej posiadaj , zazwyczaj wyst puj ce
w borze jod owym z wysokimi stopniami ilo ciowo ci, szczawik zaj czy Oxalis acetosella
i konwalijka dwulistna Majanthemum bifolium.
Na Roztoczu i w Górach wi tokrzyskich 91P0 wyst puje w dynamicznym kompleksie z kresow postaci yznej buczyny karpackiej Dentario glandulosae-Fagetum (9130).
Przy interpretacji granic siedlisk wymienionych zespo ów nale y kierowa si proporcjami
sk adu gatunkowego drzewostanu (udzia jod y i buka) oraz zasobno ci troficzn siedliska
(dominacja w runie gatunków borowych i mezotroficznych, b d typowo eutroficznych).
Typy siedliskowe lasu: wy ynny jod owy bór mieszany, zw aszcza jego podzespó typowy, odpowiada g ównie typowi le nemu boru mieszanego wy ynnego. P aty zbiorowiska
zajmuj ce y niejsze gleby i reprezentuj ce podzespó Abietetum polonicum circaeetosum mog wyst powa na siedliskach lasu mieszanego wy ynnego.

3. Warunki ekologiczne
Wy ynny jod owy bór mieszany w obszarze swojego wyst powania wykszta ci si w ró nych warunkach topograficznych. W zdecydowanej wi kszo ci stanowisk (Roztocze, Góry
wi tokrzyskie) siedliska boru jod owego znajdowa y si na terenie falistym, na szczytach
lub zboczach wzniesie o zró nicowanej ekspozycji i nachyleniu, b d te w obni eniach
pomi dzy wzniesieniami. Jego fitocenozy wyst puj równie na terenach równinnych lub
lekko pofa dowanych o niewielkich nachyleniach. Niektóre p aty (w strefie kraw dziowej
Roztocza i Kotliny Sandomierskiej) zajmuj g boko wci te, prze omowe doliny cieków
wodnych. Porastaj najcz ciej zbocza o rednim nachyleniu 30o i ró nej ekspozycji. Zbiorowisko boru jod owego wykazuje dosy du zmienno w zale no ci od po o enia w dolinie i pod o a, z czym zwi zane s yzno i uwilgotnienie siedliska. Tak wi c mo emy
mie do czynienia z p atami ubo szymi i suchszymi w górnej cz ci zboczy, z typowymi
w jego rodku i wilgotnymi w cz ci dolnej i w dnie doliny.
Wi kszo p atów zwi zana jest z glebami bielicowymi w a ciwymi wytworzonymi
z piasku lu nego lub s abo gliniastego, rzadziej z glebami brunatnymi bielicowanymi lub
wy ugowanymi oraz p owymi. W Górach wi tokrzyskich bór jod owy zasiedla te kamieniste i p ytkie gleby na stromych, zacienionych zboczach. W wierzchnich poziomach
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Fot. 2. Wy ynny jod owy bór mieszany w dawnym rezerwacie Bukowa Góra  Roztocza ski PN (© J. Tracz)

Fot. 3. Typowy p at Abietetum polonicum na Roztoczu
rodkowym (© J. Tracz)

genetycznych gleby posiadaj odczyn kwa ny. W glebach brunatnych ni ej po o one poziomy wykazuj pH zbli one do oboj tnego lub lekko alkaliczne. Generalnie siedliska
maj charakter od umiarkowanie oligotroficznych do mezotroficznych. Charakteryzuj si
bardzo ma zawarto ci azotu amonowego i azotanowego oraz magnezu. Gleby wytworzone z piasków s stosunkowo bogate w zwi zki elaza.

4. Typowe gatunki ro lin
W uj ciu ponadregionalnym zespó nie ma w asnych gatunków charakterystycznych, regionalnie jednak wyró nia si od innych zespo ów obecno ci nielicznych taksonów charakterystycznych dla zwi zku Vaccinio-Piceion, dominacj i optymalnym rozwojem jod y
oraz udzia em kilku górskich gatunków towarzysz cych. W normalnej postaci zespo u brak
jest gatunków heliofilnych typowych dla borów sosnowych i mieszanych ze zwi zku Dicrano-Pinion.
W sk adzie florystycznym fitocenoz Abietetum polonicum z najwy sz frekwencj wyst puj nast puj ce gatunki: w drzewostanie dominuje jod a pospolita Abies alba z domieszk wierka pospolitego Picea abies, buka zwyczajnego Fagus sylvatica, sosny pospolitej Pinus sylvestris. Sporadycznie wyst puj grab zwyczajny Carpinus betulus, osika
Populus tremula, brzoza brodawkowata Betula pendula i jawor Acer pseudoplatanus oraz
jarz bina Sorbus aucuparia.
Warstw krzewów tworzy podszyt gatunków buduj cych drzewostan oraz jarz bina
Sorbus aucuparia, kruszyna pospolita Frangula alnus, dziki bez koralowy Sambucus racemosa, dziki bez czarny Sambucus nigra, leszczyna Corylus avellana.
Najcz ciej spotykane ro liny zielne to: szczawik zaj czy Oxalis acetosella, borówka czernica Vaccinium myrtillus, konwalijka dwulistna Maianthemum bifolium, turzyca
palczasta Carex digitata, przytulia wiosenna Cruciata glabra, siódmaczek le ny Trientalis
europaea, wid ak ja owcowaty Lycopodium annotinum, sa atnik le ny Mycelis muralis, fioek le ny Viola reichenbachiana, gajowiec ó ty Galeobdolon luteum, kosmatka ow osiona Luzula pilosa, jastrz biec le ny Hieracium murorum, czartawa drobna Circaea alpina,
bodziszek cuchn cy Geranium robertianum, wierzbownica górska Epilobium montanum,
nerecznica szerokolistna Dryopteris dilatata, nerecznica krótkoostna Dryopteris carthusia272
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na, nerecznica samcza Dryopteris filix-mas, zachy ka trójk tna Gymnocarpium dryopteris,
zachy ka oszczepowata Phegopteris connectilis, wietlica samicza Athyrium filix-femina,
je yna gruczo owata Rubus hirtus, je yna Bellardiego Rubus pedemontanus.
Spo ród mszaków najwy sz frekwencj odznaczaj si p onnik strojny Polytrichastrum
formosum, rokietnik pospolity Pleurozium schreberi, tujowiec tamaryszkowaty Thuidium
tamariscinum, urawiec falisty Atrichum undulatum, p o ymerzyk pokrewny Plagiomnium
affine, gajnik l ni cy Hylocomium splendens.

5. Rozmieszczenie w Polsce
Siedliska jod owego boru wi tokrzyskiego ograniczone s w swoim zasi gu g ównie do
Wy yn Po udniowopolskich i wyst puj przede wszystkim w Górach wi tokrzyskich, na
Roztoczu, w pó nocnej cz ci Kotliny Sandomierskiej. Kresowe postaci zespo u Abietetum polonicum podawane by y z Jury Krakowsko-Cz stochowskiej, Wysoczyzn ódzkoWielu skich, Wy yn rodkowoma opolskich, Podkrainy Radomskiej, Lasów Kozienickich,
pogórza Karpat.

Ryc. 1. Rozmieszczenie siedlisk 91P0 z wyró nieniem stanowisk monitorowanych w latach 20062008
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II. METODYKA
1. Metodyka bada monitoringowych
Wybór powierzchni monitoringowych i ich sugerowana wielko
Monitoring obszarów Natura 2000 polega na przeprowadzeniu bada na minimum 3 stanowiskach w wybranych obszarach. Jedno ze stanowisk lokalizuje si w najlepiej zachowanym p acie siedliska i jest ono traktowane jako powierzchnia referencyjna, natomiast
pozosta e dwa  w miejscach, gdzie stan siedliska uleg pogorszeniu na skutek dzia ania
czynników o charakterze antropogenicznym, b d te naturalnym (np. sukcesja).
Stanowiska monitoringowe powinny by tak e lokalizowane poza obszarami Natura
2000, a ich rozmieszczenie i zag szczenie powinno by dostosowane do zasobów siedliska w danym miejscu.

Sposób wykonania bada
Badania terenowe polegaj na wyznaczeniu transektu pasowego o d ugo ci 200 m i szeroko ci 10 m. Transekt zazwyczaj b dzie lini prost , jednak w specyficznych warunkach
mo e mie kszta t dostosowany do specyfiki przestrzennej warunków siedliskowych. Lokalizacj transektu zaznacza si na mapie (najlepiej w skali 1:10 000). Na pocz tku, w rodku
i na ko cu transektu wykonuje si zdj cia fitosocjologiczne na powierzchni 10x10 m. Dla
ka dego zdj cia nale y poda : wspó rz dne geograficzne rodka, wysoko n.p.m., nachylenie, ekspozycj , zwarcie oraz redni wysoko warstw drzew, krzewów, ro lin zielnych
oraz mszystej, a tak e zakwalifikowa p at do odpowiedniej jednostki fitosocjologicznej.
W ocenie ilo ciowo ci gatunków stosuje si skal Braun-Blanqueta (r, +, 1, 2, 3, 4, 5).
Obserwacje przeprowadzone w obr bie transektu dotycz poszczególnych wska ników
struktury i funkcji zbiorowiska. Nale do nich: procent powierzchni zaj ty przez siedlisko
na transekcie (z dok adno ci do 10%), kombinacja florystyczna, obce gatunki inwazyjne,
gatunki ekspansywne ro lin zielnych, wyst powanie je yn, malin, dzikiego bzu czarnego
i koralowego, obecno martwego drewna.
Ka dy ze wska ników musi zosta oceniony z zastosowaniem skali: FV (w a ciwy)/U1
(niezadowalaj cy)/U2 (z y).
Na ka dej z trzech powierzchni w transekcie nale y wykona tak e zdj cie fotograficzne. Ponadto dla ca ego stanowiska dokonuje si krótkiego opisu siedliska, szacuje powierzchni czn p atu lub p atów siedliska.

Termin i cz stotliwo bada
Optymalnym terminem wykonywania bada siedliska jod owego boru wi tokrzyskiego jest
pe nia sezonu wegetacyjnego (prze om lipca i sierpnia). W y niejszych p atach Abietetum
polonicum sporadycznie w runie mo e pojawia si zawilec gajowy Anemone nemorosa.
W takich przypadkach konieczna jest dodatkowa lustracja przeprowadzona wiosn .

Sprz t do bada
Monitoring siedliska 91P0 nie wymaga adnego specjalistycznego sprz tu. Niezb dne s
jedynie odbiornik GPS oraz cyfrowy aparat fotograficzny.
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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 siedliska przyrodniczego 91P0  jod owy bór wi tokrzyski

Parametr/
Wska nik

Opis
Specyficzna struktura i funkcje

Lista gatunków charakterystycznych i dominuj cych w poszczególnych
warstwach (a, b, c, d), tworz cych typow dla danego regionu kombinacj
florystyczn siedliska przyrodniczego. W przypadku monitoringu na stanowiCharakterystyczna
sku nale y dla ka dego gatunku poda przybli ony odsetek pokrycia transektu
kombinacja
(z dok adno ci do 10%). Waloryzacja tego wska nika dla obszaru dokonyflorystyczna
wana jest nast puj co: FV  typowa, w a ciwa dla siedliska przyrodniczego
(z uwzgl dnieniem specyfiki regionalnej), U1  zubo ona w stosunku do
typowej dla siedliska w regionie, U2  kad ubowa.
Obce
gatunki
inwazyjne

Lista gatunków obcych geograficznie dla siedliska; nale y poda dla ka dego
gatunku przybli ony procent pokrycia transektu (z dok adno ci do 10%).
W borze jod owym s to najcz ciej czeremcha ameryka ska Padus serotina
i d b czerwony Quercus rubra w warstwie drzew lub krzewów i niecierpek
drobnokwiatowy Impatiens parviflora w runie.

Rodzime
gatunki
ekspansywne
ro lin zielnych

Lista gatunków; poda dla ka dego gatunku przybli ony procent pokrycia
transektu (z dok adno ci do 10%). Niekiedy p aty wy ynnego boru jod owego odznaczaj si obecno ci taksonów ekspansywnych. Zazwyczaj nale
do nich je yna gruczo owata Rubus hirtus i malina R. idaeus, których zwarte
any w prze wietlonych drzewostanach znacznie zuba aj ró norodno
gatunkow runa i ograniczaj odnawianie si jod y.

Obecno
martwego drewna

Liczba le cych pni drzew o rednicy >20cm w obr bie transektu. W ocenie
bierze si pod uwag , jaki procent zasobno ci drzewostanu stanowi martwe
drewno: FV  odpowiadaj jako ciowo strukturze drzewostanu (s obecne
ca e martwe drzewa, a nie tylko ga zie), a ilo ciowo przekraczaj 10% zasobno ci drzewostanu, U1  zasoby martwego drewna odpowiadaj jako ciowo
strukturze drzewostanu (s obecne ca e martwe drzewa, a nie tylko ga zie),
a ilo ciowo s pomi dzy 3% a 10% zasobno ci drzewostanu, U2  ilo martwego drewna mniejsza ni 3% zasobno ci drzewostanu.

Wiek
drzewostanu

Podajemy redni wiek drzewostanu oraz wiek i procentowy udzia starodrzewu (egzemplarze ponad 100-letnie). Skala ocen jest nast puj ca: FV  zró nicowana struktura wiekowa lecz starodrzew nie koniecznie musi by obecny,
U1  jednowiekowy drzewostan, bez naturalnych odnowie , U2  skrajnie
uproszczona fitocenoza.

Gatunki obce
w drzewostanie

Lista gatunków (polska i aci ska nazwa); nale y poda dla ka dego gatunku
przybli ony procent pokrycia transektu (z dok adno ci do 10%). Obecna
gospodarka le na zak ada zgodno sk adu gatunkowego z potencjalnym
siedliskiem. Zasada ta jest zazwyczaj przestrzegana przez le ników w borach
jod owych. Sporadycznie w ród gatunków obcych w drzewostanie spotyka
si d b czerwony Quercus rubra oraz bardzo rzadko czeremch ameryka sk
Padus serotina, która cz ciej wyst puje w warstwie krzewów.

Naturalne
odnowienia jod y

Procent powierzchni zaj tej przez odnowienie jod y; FV  wyst powanie
równomiernie na ca ym stanowisku odnowie , U1  wyst puj nieliczne
odnowienia, U2  ca kowity brak odnowie . Jod a, po kryzysie z lat osiemdziesi tych wykazuje du dynamik odnowie . S one nieco s absze w jednogatunkowych drzewostanach jod owych, natomiast w s siaduj cych cz sto
z borami jod owymi p atami borów sosnowych, m ode pokolenie jod y tworzy
zwarty podszyt i podrost. W runie Abietetum polonicum wyst puje zazwyczaj
du a ilo siewek jod y. Naturalne odnowienia Abies alba charakteryzuj si
zró nicowan struktur wiekow i cz
okazów przechodzi do starszych klas
wieku.
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Naturalne
odnowienia buka

Procent powierzchni zaj tej przez odnowienie; FV  wyst powanie odnowie
równomiernie na ca ym stanowisku, U1  wyst puj nieliczne odnowienia,
U2  ca kowity brak odnowie . W niektórych fragmentach borów jod owych
po o onych na Roztoczu i w Lasach Suchedniowskich du ekspansywno ci
cechuje si Fagus sylvatica, stanowi cy miejscami konkurencj dla m odego
pokolenia jod y. Prawdopodobnie jest to spowodowane regeneracj lasów
bukowo-jod owych, które na skutek selektywnego pozyskiwania w przesz oci buka, zosta y przekszta cone w monokultury z dominuj c jod . Ocena
powinna uwzgl dnia , czy buk nie ogranicza naturalnych odnowie jod y na
siedliskach 91P0.

Obecno
nasadze drzew

Lista gatunków (polska i aci ska nazwa), nale y poda dla ka dego gatunku
przybli ony procent pokrycia transektu (z dok adno ci do 10%); FV  brak
nasadze lub zgodne z typowym sk adem gatunkowym dla boru jod owego,
U1  spotykane nieliczne nasadzenia, najcz ciej na obrze ach stanowiska,
cz ciowo niezgodne ze sk adem gatunkowym 91P0, U2  liczne równomierne nasadzenia na ca ym stanowisku, niezgodne ze sk adem gatunkowym
91P0. Generalnie, sposób prowadzonej obecnie w Lasach Pa stwowych
gospodarki le nej zak ada protegowanie jod y oraz nasadzenia zgodne ze
sk adem gatunkowym w a ciwym dla fitocenoz Abietetum polonicum.

Zniszczenia
runa i gleby
zwi zane
z pozyskaniem
drewna
Zniszczenia
drzewostanów,
np. na skutek
wiatro omów lub
gradacji owadów
Perspektywy
ochrony

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 obecno np. pniaków, ale naruszenia runa i powierzchni gleby, a tak e podszytu
i podrostów, zasobów martwego drewna itp.
Rodzaj oraz procent zniszczonego drzewostanu dla ka dego rodzaju (w dziesi tkach procentów). Uszkodzenia drzewostanu przez owady mog by
wywo ywane najcz ciej przez zwójki jod owe. Pewne szkody mog wywo a
równie oki
niegowa i silne wiatry.
Ocenie powinny podlega realne mo liwo ci zachowania w a ciwego stanu
siedliska oraz poprawy stanu niew a ciwego. W opisie nale y umie ci informacj na temat potencjalnych zabiegów ochronnych dla zachowania b d
poprawy stanu siedliska. Perspektywy ochrony wy ynnego boru jod owego s
generalnie pomy lne. W lasach tego typu prowadzona jest racjonalna gospodarka, ukierunkowana na protegowanie jod y i umiarkowane jej pozyskiwanie.

Tab. 2. Waloryzacja parametrów stanu oraz wska ników specyficznej struktury i funkcji siedliska przyrodniczego
91P0  jod owy bór wi tokrzyski

Parametr/
Wska niki
Powierzchnia
siedliska
na stanowisku

W a ciwy
FV
Nie podlega zmianom
lub zwi ksza si

Niezadowalaj cy
U1

Zy
U2
Wyra ny spadek powierzchni siedliska w porównaniu z wcze niejszymi
badaniami lub podawanymi w literaturze

Inne kombinacje

Specyficzna struktura i funkcje
Charakterystyczna
Typowa, w a ciwa dla
kombinacja
siedliska 91P0
florystyczna
Brak lub sporadycznie,
Obce gatunki
o cznym pokryciu nie
inwazyjne
przekraczaj cym 1%
Rodzime gatunki
ekspansywne
ro lin zielnych
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Brak lub wyst puj spoza listy gatunków sk adaj cych si na typow
kombinacj florystyczn
 z pokryciem <25%

Zubo ona w stosunku
do typowej
Sporadycznie, czne
pokrycie 15%
Spoza listy gatunków
sk adaj cych si na
typow kombinacj florystyczn  wyst puj ce
z pokryciem 2550%

Kad ubowa

czne pokrycie >5%
Spoza listy gatunków sk adaj cych si na typow
kombinacj florystyczn
 wyst puj ce z pokryciem >50%
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Obecno
martwego
drewna

Odpowiada jako ciowo
strukturze drzewostanu
a ilo ciowo przekracza
10% zasobno ci drzewostanu

Odpowiada jako ciowo
strukturze drzewostanu Zasoby martwego drewna
a ilo ciowo s pomi mniejsze ni 3% zasobnodzy 3% a 10% zasobno- ci drzewostanu
ci drzewostanu

>20% udzia obj to ci
Wiek drzewostanu 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, <50%
udzia drzew starszych ni
50 lat

Gatunki obce
w drzewostanie

Brak

Spoza listy gatunków
sk adaj cych si na
typow kombinacj florystyczn  wyst puj ce
z pokryciem 510%

Spoza listy gatunków sk adaj cych si na typow
kombinacj florystyczn
 wyst puj ce z pokryciem >10%

Naturalne
odnowienia jod y

Wyst puj , osi gaj c
zwarcie >5%

Wyst puj , osi gaj c
zwarcie <5%

Brak lub sporadyczne

Naturalne
odnowienia buka

Wyst puj , osi gaj c
zwarcie <25%

Wyst puj , osi gaj c
zwarcie 2550%

Obecno
nasadze drzew

Brak nasadze lub
zgodne z typowym
sk adem gatunkowym
dla boru jod owego

Zniszczenia
runa i gleby
zwi zane z pozyskaniem drewna

Brak

Nieliczne lady, naruZnacz ce, obejmuj ce
szony <1% powierzchni >1% powierzchni terenu,
terenu, liczby drzew
liczby drzew itp.

Zniszczenia
drzewostanów
np. na skutek
wiatro omów lub
gradacji owadów

Brak lub sporadyczne
(<3% zasobno ci drzewostanu)

Niewielkie 35% zasob- Wyra ne >5% zasobno ci
drzewostanu
no ci drzewostanu

Ogólnie
struktura
i funkcje

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

Jeden lub wi cej wska ników kardynalnych
oceniono na U2

Perspektywy
ochrony

Perspektywy zachowania siedliska dobre lub
doskona e, nie przewiInne kombinacje
duje si znacznego oddzia ywania czynników
zagra aj cych

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

Ocena ogólna

Wszystkie parametry
oceniono na FV

Wyst puj , osi gaj c
zwarcie >50%, lub te jest
ich brak
Spotykane nieliczne na- Spotykane liczne nasadzesadzenia gatunków nie- nia gatunków niezgodzgodnych z typowym
nych z typowym sk adem
sk adem florystycznym florystycznym dla boru
dla boru jod owego
jod owego

Jeden lub wi cej parametrów oceniono na
U1, brak ocen U2

Jeden lub wi cej parametrów oceniono na U2

Wska niki kardynalne
Charakterystyczna kombinacja florystyczna
Rodzime gatunki ekspansywne ro lin zielnych
Martwe drewno
Naturalne odnowienia jod y
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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

91P0 Wy ynny jod owy bór mieszany

Nazwa stanowiska

Stanowisko nr 1 Stary Lipowiec

Typ stanowiska

Badawcze

Zbiorowiska ro linne

Abietetum polonicum

Opis siedliska na stanowisku

P at siedliska Abietetum polonicum zlokalizowany jest ok. 1300
m na po udniowy zachód od miejscowo ci Stary Lipowiec. Jest
to niewielkie wyniesienie terenu otoczone od po udnia kami
trz licowymi, od pó nocy fragmentami boru i boru mieszanego
z jod oraz dalej kami wie ymi i murawami napiaskowymi.
P at siedliska nie jest jednolity, miejscami w obni eniach wyst puj fragmenty gr dów niskich i gów.

Powierzchnia czna p atu/
p atów siedliska, w którym
zlokalizowany jest transekt

Ok. 4 ha

Obszary chronione, na których
Brak
znajduje si stanowisko
Zarz dzaj cy terenem

Lasy prywatne

Wspó rz dne geograficzne

N 50o27

Wymiary transektu

10x200 m, ale nie w linii prostej, tylko w rogach kwadratu o boku
100 m. Taki kszta t transektu zosta podyktowany
kszta tem p atu siedliska.

Wysoko

198200 m

n.p.m.

Nazwa obszaru

; E 22o49



Dolina Dolnej Tanwi
Raport roczny  informacje podstawowe

Rok

2008

Typ monitoringu

Zintegrowany

Koordynator

Maciej Szczygielski

Dodatkowi koordynatorzy
Zagro enia

 mo liwa nadmierna eksploatacja lasów ze wzgl du na ich form
w asno ci
 fragmentami na stanowisku wyst puj mocno przerzedzone lasy
jod owe z jod w wieku 4050 lat bez starodrzewi

Inne warto ci przyrodnicze
Monitoring jest wymagany

Tak

Uzasadnienie

Monitoring co 35 lat na stanowisku zale nie od dalszej gospodarki le nej mog zachodzi procesy recesji b d progresji siedliska

Wykonywane zabiegi
ochronne i ocena
ich skuteczno ci
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Propozycje wprowadzenia
dzia a ochronnych

Usankcjonowanie pozostawiania ok. 1015% martwych drzew,
nie dopuszczanie do nadmiernego przerzedzania górnego pi tra
(stopniowe ods anianie jod y)

Data kontroli

16.08.2008

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 50o27 ; E 22o49 ; 199 m n.p.m.
Powierzchnia zdj cia 100 m2, nachylenie  brak
Zwarcie warstw i rednia wysoko : A1  30%  27 m, A2
 20%  19 m, A3  80%  12 m, B  20%  3 m, C  30%
 20 cm, D  30%  5 cm
Jednostka fitosocjologiczna: Abietetum polonicum
Gatunki: warstwa a1: Pinus sylvestris 3, warstwa a2: Abies
alba 2, warstwa a3: Abies alba 5; warstwa b: Abies alba 2,
Frangula alnus +, Picea abies +, warstwa c: Abies alba 1,
Frangula alnus 1, Majanthemum bifolium 1, Melampyrum
pretense +, Picea abies +, Pinus sylvestris +, Quercus robur
+, Sorbus aucuparia +, Vaccinium myrtillus 2; warstwa d:
Brachythecium sp. +, Cladonia sp. +, Dicranum undulatum
+, Leucobryum glaucum 2, Plagiomnium affine +, Pleurozium schreberi 1, Polytrichastrum formosum 1
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 50o27 ; E 22o49 ; 200 m n.p.m.
Powierzchnia zdj cia 100 m2, nachylenie  brak
Zwarcie warstw i rednia wysoko : A1  40%  26 m, A2
 60%  18 m, B  30%  5 m, C  60%  20 cm, D  70%
 5 cm
Jednostka fitosocjologiczna: Abietetum polonicum
Gatunki: warstwa a1: Pinus sylvestris 3; warstwa a2: Abies
alba 4, Betula pendula 1, Picea abies 1; warstwa b: Abies
alba 3, Frangula alnus +, Picea abies 2; warstwa c: Betula
pendula +, Majanthemum bifolium +, Melampyrum pretense
1, Molinia coerulea +, Picea abies +, Pinus sylvestris +, Pteridium aquilinum 2, Quercus robur +, Rubus sp. +, Sorbus
aucuparia +, Trientalis europaea +, Vaccinium myrtillus 3,
Vaccinium vitis-idaea +; warstwa d: Hylocomium splendens
1, Leucobryum glaucum 1, Pleurozium schreberi 3, Sphagnum sp. +
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 50o27 ; E 22o49 ; 198 m n.p.m.
Powierzchnia zdj cia 100 m2, nachylenie  brak
Zwarcie warstw i rednia wysoko : A1  50%  28 m, A3
 80%  12 m, B  15%  3 m, C  70%  20 cm, D  70%
 5 cm
Jednostka fitosocjologiczna: Abietetum polonicum
Gatunki: warstwa a1: Pinus sylvestris 4; warstwa a3: Abies
alba 5; warstwa b: Abies alba 1, Frangula alnus +, Quercus robur +, warstwa c: Abies alba +, Betula pendula +,
Dryopteris carthusiana +, Frangula alnus +, Melampyrum
pratense +, Pinus sylvestris +, Pteridium aquilinum 1, Sorbus
aucuparia +, Trientalis europaea +, Vaccinium myrtillus 4,
Vaccinium vitis-idaea +; warstwa d: Brachythecium sp. +,
Leucobryum glaucum 2, Pleurozium schreberi 3, Polytrichastrum formosum 1, Sphagnum sp. +
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TRANSEKT
Parametry/
wska niki

Opis wska nika

Powierzchnia siedliska

Warto

parametru/wska nika

Ok. 4 ha

Ocena
parametru/
wska nika
FV

Specyficzna struktura i funkcje

U2

Lista gatunków charakterystycznych (polska
i aci ska nazwa); poda
Charakterystyczudzia procentowy
na kombinacja
powierzchni zaj tej
florystyczna
przez ka dy gatunek na
transekcie (z dok adnoci do 10%)

Warstwa A: jod a pospolita Abies alba
40%, sosna zwyczajna Pinus sylvestris
60%
Warstwa B: jod a pospolita Abies alba
30%, wierk pospolity Picea abies 20%,
jarz b pospolity Sorbus aucuparia 10%
Warstwa C: borówka czarna Vaccinium
myrtillus 60%, konwalijka dwulistna
Majanthemum bifolium 10%, siódmaczek le ny Trientalis europaea 1%,
nerecznica krótkoostna Dryopteris
carthusiana 1%
Warstwa D: Polytrichastrum formosum
10%, rokietnik pospolity Pleurozium
schreberi 30%, p o ymerzyk pokrewny
Plagiomnium affine <10%
Brak gatunków mezotroficznych

FV

Gatunki
dominuj ce

Lista gatunków 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%

Warstwa A: jod a pospolita Abies alba
40%, sosna zwyczajna Pinus sylvestris
60%
Warstwa B: jod a pospolita Abies alba
30%, wierk pospolity Picea abies 20%
Warstwa C: borówka czarna Vaccinium
myrtillus 60%, orlica pospolita Pteridium aquilinum 20%
Warstwa D: rokietnik pospolity Pleurozium schreberi 30%, bielistka siwa
Leucobryum glaucum 10%

FV

Obce gatunki
inwazyjne

Lista inwazyjnych gatunków obcych geograficznie (polska i aci ska
nazwa); poda udzia
Naw o pó na Solidago serotina
procentowy powierzch-  sporadycznie
ni zaj tej przez ka dy
gatunek na transekcie
(z dok adno ci do 10%)

Lista gatunków (polska
i aci ska nazwa); poda
Rodzime gatun- udzia procentowy
ki ekspansywne powierzchni zaj tej
ro lin zielnych przez ka dy gatunek na
transekcie (z dok adnoci do 10%)
Wyst powanie
je yn, malin,
dzikiego bzu
czarnego i bzu
koralowego
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Lista gatunków (polska
i aci ska nazwa); poda
udzia procentowy
powierzchni zaj tej
przez ka dy gatunek na
transekcie (z dok adnoci do 10%)

U1

Nie stwierdzono

FV

Je yna Rubus sp. 5%
G ównie w jednym miejscu
przecinaj cym transekt pasie
ro linno ci por bowej

FV
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Liczba le cych pni
drzew o rednicy >20
Martwe drewno
cm,% zasobno ci drzewostanu

Poni ej 3% zasobno ci,
g ównie ga zie i pniaki

U2

Wiek
drzewostanu

Drzewostan zró nicowany. W pierwszym pi trze dominuje sosna, jod a ze
redni wiek drzewostawierkiem tworz ni sze warstwy oraz
nu; wiek i udzia
podrost i podszyt. Jod a charakteryzuje
procentowy starodrzewu si zró nicowaniem wiekowym, sosna
jest raczej jednowiekowa.
Wiek sosen ok. 80 lat, a jode : 2060 lat

U1

Gatunki obce
w drzewostanie

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

FV

Naturalne
odnowienie

Odnowienie naturalne jod y o zró Procent powierzchni
nicowanym wieku wyst puje obficie
zaj tej przez odnowienie w podszycie i podro cie. Nieco mniej
jod y
jest nalotu jod owego, co zapewne ma
zwi zek z ocienieniem i obfitym rozwojem borówki czarnej.

Naturalne
odnowienie
buka

Procent pow. zaj tej
przez odnowienie.

Nie stwierdzono

FV

Brak

U2

Lista gatunków (polska
i aci ska nazwa); poda
udzia procentowy
Obecno
powierzchni zaj tej
nasadze drzew
przez ka dy gatunek na
transekcie (z dok adnoci do 10%)

Sosna w górnym pi trze by mo e
pochodzi z odnowienia sztucznego.
Innych, wie ych nasadze nie stwierdzono.

FV

Przekszta ceOpisa obserwowane
nia zwi zane
przekszta cenia
z u ytkowaniem

Pozyskanie wyst puje w niewielkim
stopniu i g ównie dotyczy pi tra sosen.
W ci gu ostatniego 5-lecia usuni to
oko o 5% drzew.

U1

Zniszczenia
drzewostanów
 wiatro omy,
gradacje owadów

Rodzaj oraz procent
Nie stwierdzono
zniszczonego drzewostanu dla ka dego rodzaju

Perspektywy ochrony
Ocena ogólna
Nale y równie poda udzia procentowy
powierzchni siedliska o ró nym stanie
zachowania na ca ym stanowisku (w stosunku do ca kowitej powierzchni siedliska
na stanowisku)

FV

Nie okre lono

XX

FV

10%

U1

60%

U2

30%

U2
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Dzia alno
Kod

Nazwa
dzia alno ci

Intensywno

cz owieka

Wp yw

160

Gospodarka
le na

B

+/

164

Wycinka
lasu

C



166

Usuwanie
martwych
drzew

B



Opis
Na plus  usuwanie górnego pi tra sosny,
promowanie jod y.
Na minus  przerzedzenie górnego pi tra
skutkuje ods oni ciem dna lasu i w efekcie dominacj gatunków borowych, g ównie borówki
czarnej. Wp ywa to równie na kondycj jod y,
która raptownie ods oni ta cierpi od nadmiaru
nas onecznienia.
Nadmierne przerzedzenie i prowadzenie
przebierowej wycinki. Usuwane s najlepsze
stare i dobre jako ciowo drzewa, a pozostawiane dolne pi tro.
Usuwanie z lasu martwego drewna.
W efekcie siedlisko pozostaje zubo one.

4. Siedliska o podobnej charakterystyce ekologicznej
Brak. Metodyka po korektach niektórych wska ników oraz wprowadzeniu dodatkowych
w zasadzie mo e by stosowana do wszystkich siedlisk le nych.

5. Ochrona siedliska przyrodniczego
Perspektywy ochrony wy ynnego boru jod owego s generalnie pomy lne. W lasach
tego typu prowadzona jest racjonalna gospodarka, ukierunkowana na protegowanie jod y i umiarkowane jej pozyskiwanie. Jednak w niektórych obszarach ocena ta nie jest tak
korzystna. Zagro eniem mo e by wycinanie starodrzewu jod owego, prowadz ce do
przebudowy struktury wiekowej i gatunkowej drzewostanu. Odnowienia buka, wyst puj ce z du intensywno ci w obr bie tego obszaru oraz na Roztoczu rodkowym, mog
w przysz o ci niekorzystnie wp ywa na funkcjonowanie biocenoz borów jod owych.
Istotnym czynnikiem dla prawid owego funkcjonowania fitocenoz borów jod owych jest
zachowanie odpowiedniego zwarcia drzewostanu oraz jego zró nicowanej struktury przestrzennej i wiekowej. Zalecenia ochronne dla gospodarki le nej powinny uwzgl dnia
równie ten aspekt.
Na siedliskach wy ynnego jod owego boru mieszanego w przesz o ci cz sto wprowadzano monokultury sosnowe. Obecnie pod okapem sosny obserwuje si w niektórych
p atach intensywn regeneracj jod y, która zaczyna tworzy ni sz podwarstw drzewostanu. W takich fitocenozach sosna powinna by eliminowana stopniowo, tak aby m ode
pokolenie jod y nie zosta o nagle wystawiona na dzia anie ekstremalnych czynników klimatycznych, zw aszcza niskich temperatur.
W p atach siedliska najlepiej zachowanych, z typowym runem, zró nicowanym wiekowo drzewostanem i du dynamik naturalnych odnowie jod y, wystarczaj ca jest ochrona bierna, z pozostawianiem du ej ilo ci martwego drewna na gruncie.
Warto te doda , e jednym z najwa niejszych elementów ochrony siedliska 91P0
(oprócz wskazanych) jest zapewnienie wyst powania w odpowiednich warunkach siedliskowych zwartych drzewostanów jod owych.
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Przeprowadzone w ostatnich latach badania wskazuj , e cz
fitocenoz zespo u Abietetum polonicum, opisywanych z Gór wi tokrzyskich i Roztocza w publikacjach z pierwszej po owy XX wieku, mia a charakter cz ciowo antropogeniczny. Dotyczy to zw aszcza
siedlisk zasobniejszych, potencjalnie typowych dla yznej buczyny karpackiej Dentario
glandulosae-Fagetum. W takich warunkach obserwuje si obecnie stopniow regeneracj
lasów bukowych, w których m ode pokolenie jod y jest bardzo s abo reprezentowane.
Zagro eniem dla niektórych p atów jedlin w Górach wi tokrzyskich jest opisywana
przez J.M. Matuszkiewicza ekspansja trzcinnika ow osionego Calamagrostis villosa. Dotychczas gatunek ten wyst puje rzadko na Roztoczu. Efektem tego procesu mo e by
w przysz o ci zubo enie sk adu gatunkowego ro linno ci runa borów jod owych.
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