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r dl dowy b r chrobotkowy

I. INFORMACJA O SIEDLISKU PRZYRODNICZYM

1. Identyfikatory fitosocjologiczne

Klasa: Vaccinio-Piceetea
 Rz d: Piceetalia abietis
  Zwi zek: Dicrano-Pinion
   Zespo y i zbiorowiska:
   Cladonio-Pinetum  r dl dowy b r chrobotkowy

2. Opis siedliska przyrodniczego

r dl dowy b r chrobotkowy jest to kserofilny b r sosnowy skrajnie suchych i ubogich 
siedlisk piaszczystych. W klasyfikacji le nosiedliskowej odpowiada typowi boru suchego, 
maj cego zazwyczaj nisk  bonitacj . Pod wzgl dem fitosocjologicznym odpowiada zespo-
owi Cladonio-Pinetum, kt rego cech  jest obfite wyst powanie w runie krzaczkowatych 
porost w, g wnie chrobotk w Cladonia sekcji Cladina i rzadziej p ucnic Cetraria, oraz 
mszak w przy stosunkowo s abym udziale ro lin naczyniowych.

3. Warunki ekologiczne

Sosnowy b r chrobotkowy jest obecnie siedliskiem bardzo niestabilnym. Do tej pory nie 
jest okre lony ostatecznie charakter tego zbiorowiska. Nie jest pewne, czy jest to w pe -

Fot. 1. Rezerwat Przyrody B r Chrobotkowy im. Zygmunta Tobolewskiego  w Borach Tucholskich (  M. W grzyn)
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ni naturalna odmiana suchego boru sosnowego, czy te  geneza jego powstawania oraz 
trwania na przestrzeni dziesi cioleci ma pod o e antropogeniczne, zwi zane z historyczn  
i tradycyjn  gospodark  roln  ludno ci na obszarach silnie zalesionych. Przypuszczalnie 
rozmieszczenie siedliska na terenie Polski ma charakter po redni pomi dzy naturaln  gene-
z  powstawania oraz historyczn  gospodark  le n  lokalnych spo eczno ci.

Bory chrobotkowe wyst puj  w obszarach, gdzie zalegaj  gruboziarniste pok ady pia-
sk w lu nych wydmowych lub wt rnie zwydmionych w wyniku akumulacji rzecznej lub 
lodowcowej. W miejscach tych poziom wody gruntowej jest bardzo niski w ci gu ca ego 
roku. Wa nym czynnikiem ekologicznym jest du a przepuszczalno  pod o a, a tym sa-
mym jego ma a pojemno  wodna. Siedlisko wykszta ca si  na glebach bielicowych lub 
rankerach, kt re charakteryzuj  si  ma  zawarto ci  sk adnik w przyswajalnych oraz 
wykazuj  du  kwasowo  w wierzchnich warstwach. W obszarach wydmowych o do  
znacznym pofa dowaniu powierzchni, suchy b r chrobotkowy zajmuje cz sto tylko grzbie-
ty i najwy sze przylegaj ce partie zboczy wydm.

Sosnowy b r chrobotkowy obecnie zachowany jest w postaci niewielkich obszarowo 
powierzchni w obr bie bor w suchych i wie ych. Trudno jest wyznaczy  wyra n  gra-
nic  wyst powania siedliska, gdy  r ne odmiany bor w sosnowych w spos b stopniowy 
przechodz  jedne w drugie.

Za g wny wska nik wyznaczaj cy siedlisko boru chrobotkowego, uznaje si  du y 
udzia  chrobotk w Cladonia w runie boru. Ubogie pod o e bor w suchych jest miejscem, 
gdzie ro liny zielne, ze wzgl du na brak wody i substancji mineralnych, nie wyst puj  lub 
s  obecne wybrane gatunki, w bardzo ma ych ilo ciach. Miejsca te masowo zasiedlaj  
chrobotki, kt re s  organizmami pionierskimi, przystosowanymi do ycia w trudnych wa-
runkach rodowiska.

4. Typowe gatunki ro lin
Zesp  boru chrobotkowego Cladonio-Pinetum jest dobrze i wyra nie zdefiniowany przez 
gatunki charakterystyczne. Struktura przestrzenna tego siedliska jest nast puj ca:

Warstwa drzew: na wszystkich obszarach dominuje sosna Pinus sylvestris uzyskuj c 
zadrzewienie na poziomie od 50 do 100%, przy czym najcz ciej od 70 do 90%. Cz sto 
jako domieszka, zw aszcza we fragmentach skrajnych wydziele  le nych, wyst puje brzo-
za brodawkowata Betula pendula. Przy dobrze zachowanym siedlisku i przy obecno ci 
starodrzewu, zadrzewienie przyjmuje warto  optymaln  dla tego siedliska czyli 70%. Ob-
serwuje si  wyra n  prawid owo , e im starszy drzewostan sosnowy, przy jednoczesnym 
zachowaniu runa porostowego, tym siedlisko jest stabilniejsze, a tym samym trwalsze.

Warstwa podszytu (krzew w): g wnym elementem tej warstwy s  naturalne odnowie-
nia sosnowe, osi gaj ce wysoko  do 2 m, a ich udzia  ilo ciowy wynosi do 10%. Jednak e 
nie we wszystkich obszarach na poszczeg lnych stanowiskach tylko sosna tworzy podszy-
cie boru. Cz sto liczniej odnawia si  brzoza brodawkowata Betula pendula, a towarzysz  
jej licznie krzewy ja owca pospolitego Juniperus communis. Udzia  tych gatunk w w war-
stwie jest na poziomie 10%. Powy ej tego poziomu obecno  podszytu zaczyna negatyw-
nie wp ywa  na ca o  siedliska. Nast puje mocne zacienienie runa chrobotkowego i tym 
samym dochodzi do jego zanikania, gdy  wszystkie gatunki porost w naziemnych wyst -
puj cych w borach chrobotkowych s  organizmami wiat olubnymi.
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Warstwa ro lin zielnych: w dobrze zachowanym siedlisku jest s abo wykszta cona, na 
poziomie od 10 do 20%. W obszarach gdzie struktura siedliska jest zaburzona, ro lin ziel-
nych jest wi cej. Z gatunk w charakterystycznych w warstwie zielnej wyst puj  krzewinki: 
wrzos zwyczajny Calluna vulgaris, bor wka brusznica Vaccinium vitis-idaea i bor wka 
czarna Vaccinium myrtillus oraz gatunki zielne: mia ek pogi ty Deschampsia flexuosa. 
Rzadziej spotykane s  kostrzewa owcza Festuca ovina, pszeniec zwyczajny Melampy-
rum pratense, szczaw polny Rumex acetosella. Nale y przy tym zaznaczy , i  powy sze 
gatunki zielne przy zbyt du ym udziale (ilo ciowo  w p acie oceniona przynajmniej na 
3 w skali Braun-Blanqueta) s  traktowane jako gatunki ekspansywne.

Warstwa runa jest najwa niejszym elementem wyznaczaj cym monitorowane siedli-
sko. Jego sk ad gatunkowy oraz struktura zachowania wiadcz  o charakterze i stopniu 
zachowania ca ego siedliska. Najwi kszy udzia  w runie maj  gatunki charakterystyczne: 
chrobotek le ny Cladonia arbuscula, chrobotek reniferowy C. rangiferina, chrobotek wy-
smuk y C. gracilis, chrobotek gwiazdkowaty C. uncialis, chrobotek widlasty C. furcata.

5. Rozmieszczenie w Polsce

Niewielkie p aty bor w chrobotkowych wyst puj  w mozaikowym kompleksie przestrzen-
nym z borami wie ymi. Formy najlepiej wykszta cone, atwe do wyr nienia w kom-
pleksach borowych, a zarazem odgrywaj ce powa niejsz  rol  w krajobrazie, wyst puj  

Ryc. 1. Mapa rozmieszczenia stanowisk z wyr nieniem stanowisk monitorowanych w latach 2006 2008

r dl dowy b r chrobotkowy
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w Polsce p nocnej i zachodniej. W kierunku wschodnim swoiste cechy zespo u ulegaj  
os abieniu, przez co trudniejsza jest interpretacja siedliska i jego kwalifikacja. W opraco-
waniach przyjmuje si  hipotetyczn  granic  p nocno-wschodni  zasi gu zbiorowiska. Na 
terenach pojezierzy, przyleg ych r wninach oraz na Nizinie P nocnopodlaskiej wyst puj  
analogicznie do bor w chrobotkowych, najsuchsze formy boru wie ego, maj ce odmien-
n  kombinacj  gatunk w.

W wyniku aktualnie przeprowadzonego monitoringu siedliskowego najlepiej zachowa-
ne fragmenty boru chrobotkowego stwierdzono na terenie Polski w obr bie Bor w Tuchol-
skich. Wyst puj  w trzech obszarach naturowych: Sandr Brdy, Jeziora Wdzydzkie oraz Re-
zerwat B r Chrobotkowy. Siedlisko wyst puje tu w odmianie subatlantyckiej, wyr nianej 
przez gatunki subatlantyckie mszak w: rz siak pospolity Ptilidium ciliare oraz wid oz b 
zdro ny Dicranum spurium. W runie porosty naziemne tworz  zwarte murawy chrobotko-
we, kt re tylko miejscami ulegaj  rozproszeniu, a przestrzenie pomi dzy p atami zasiedlaj  
borowe gatunki mszak w. Warstwa ro lin zielnych jest s abo wykszta cona, w jej obr bie 
wyst puj  gatunki bor wki brusznica Vaccinium vitis-idaea i czarna V. myrtillus. Licznie 
pojawia si  r wnie  wrzos Calluna vulgaris oraz miejscami mia ek pogi ty Deschampsia 
flexuosa. Udzia  ro lin zielnych w tych obszarach wynosi maksymalnie 10%. Warstwa 
podszytu jest r wnie  s abo wykszta cona lub nie wyst puje. Tworz  j  odnowienia so-
sny Pinus silvestris, czasami brzozy brodawkowatej Betula pendula oraz zaro la ja owca 
pospolitego Juniperus communis. W dobrze wykszta conym borze chrobotkowym w war-
stwie drzew dominuje sosna, czasami z domieszk  brzozy. Zadrzewienie we fragmentach 
dobrze zachowanego starodrzewu przyjmuje warto ci 70%, natomiast w drzewostanach 
m odszych zbli a si  do 90%. Tym samym runo w tych borach jest dobrze nas onecznione, 
co sprzyja rozwojowi chrobotk w.

Im bardziej na po udniowy wsch d Polski, tym stan zachowania bor w chrobotkowych 
jest coraz gorszy. W obszarze Las w Gostini sko-W oc awskich siedlisko wyra nie zanika. 
Spowodowane jest to obecno ci  zbiornika retencyjnego na Wi le i podnoszeniu si  w d 
gruntowych. Runo porostowe jest tu mocno przerzedzone. Wolne przestrzenie zajmuj  
mszaki, g wnie rokiet Pleurozium schreberi. S  jednak miejsca, gdzie u y nienie siedliska 
jest tak du e, e wkraczaj  masowo gatunki zielne, g wnie mia ek pogi ty Deschampsia 
flexuosa, i bor wka czarna Vaccnium myrtillus. Zauwa a si  w niekt rych miejscach du y 
rozw j podszytu, kt ry ca kowicie zag usza runo.

W Polsce centralnej, w Lasach Suchedniowskich, siedlisko ca kowicie zanik o, a mo-
nitoring zosta  przeprowadzony na stanowiskach w kompleksach le nych s siaduj cych 
z obszarem Natura 2000. Pozwoli o to na zebranie cennych informacji na temat sk adu ga-
tunkowego runa tamtejszych bor w suchych. mia o mo na powiedzie , e na tych stano-
wiskach, a tym samym na ca ym obszarze, siedlisko uleg o g boko posuni tej degradacji, 
a szanse na odratowanie post puj cych proces w eutrofizacji s  znikome. Jeszcze 20 lat 
temu by y na tym obszarze du e powierzchnie bor w chrobotkowych ze zwartym runem 
porostowym. Obecnie s  to niewielkie fragmenty, gdzie je li s  chrobotki to dominuje chro-
botek le ny Cladonia arbuscula, a pozosta e gatunki wyst puj  w niewielkich ilo ciach.

Troch  lepiej wygl da stan zachowania siedliska w Polsce rodkowo-wschodniej, w ob-
szarze Natura 2000 Ostoja Nadbu a ska . Z danych literaturowych wynika, e na tych te-
renach wykszta ci a si  odmiana bor w chrobotkowych po rednia pomi dzy odmian  sub-
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atlantyck , a subkontynentaln , tak zwana odmiana lubelska. Przeprowadzony monitoring 
potwierdzi  wyst powanie siedliska w tej odmianie na piaszczystych nadbu a skich tera-
sach rzecznych, ale tak samo jak w Lasach Gostyni sko-W oc awskich, ich stan zachowania 
jest s aby. Mo na znale  niewielkie fragmenty boru chrobotkowego o du ej r norodno ci 
gatunkowej porost w w runie, gdzie nie wyst puj  gatunki subatlantyckie, ale powierzch-
nie te s  ju  znikom  cz ci  bor w chrobotkowych jakie wyst powa y na tych terenach. 
Nale y tutaj wspomnie  o wyst powaniu na tym terenie, tak samo jak w Rezerwacie B r 
Chrobotkowy, bardzo rzadkiego i wymieraj cego chrobotka alpejskiego Cladonia stellaris, 
kt ry to w jednym wydzieleniu le nym w starodrzewu ma dosy  liczn  populacj . Fakt ten 
mo e wiadczy  o wielkim bogactwie gatunkowym na tych terenach w dawnych latach.

W okolicach Roztocza, w obszarze Natura 2000 Uroczyska Puszczy Solskiej bory chro-
botkowe, tak samo jak w Lasach Suchedniowskich, nie s  w pe ni wykszta cone. Runo 
chrobotkowe jest bardzo mocno p atowate, r norodno  gatunkowa jest ma a, a tym sa-
mym struktura siedliska jest s abo zachowana. Na tym obszarze trudno jest oceni  szybko  
post puj cej degradacji, bo o ile w poprzednich obszarach, z wywiadu przeprowadzonego 
z lokaln  ludno ci  i z pracownikami nadle nictw wynika, e jeszcze 20 lat temu b r 
chrobotkowy wyst powa  masowo, tak w Puszczy Solskiej zdarzaj  si  opinie, e te formy 
lasu suchego zawsze by y wykszta cone na takim poziomie jak s  obecne. Nale y wi c si  
zastanowi , czy rzeczywi cie na tych terenach b r chrobotkowy nigdy nie by  w pe ni wy-
kszta cony, a b r suchy sosnowy posiada  runo mszyste z du ym udzia em bor wki, gdzie 
miejscami wyst powa y niewielkie p aty chrobotk w. Nale y przy tym zaznaczy , e ana-
lizowane powierzchnie boru sosnowego niczym nie przypomina y stadi w sukcesyjnych, 
a tym samym wskazuj  na stabilno  wykszta conego siedliska.

II. METODYKA

1. Metodyka bada  monitoringowych

Wyb r powierzchni monitoringowych i ich sugerowana wielko
Przeprowadzenie monitoringu w wybranym obszarze Polski wi e si  z wyznaczeniem sta-
nowisk monitoringowych. Aby w pe ni uchwyci  dynamik  badanego siedliska w danym 
regionie, nale y lokalizowa  stanowiska w r nowiekowym drzewostanie, pocz wszy od 
drzewostanu trzydziestoletniego, a  po starodrzew maj cy wi cej ni  100 lat. Optymalna 
liczba to 6 stanowisk. Wyboru nale y dokona  w oparciu o operaty urz dzania lasu, gdy  
wa nym czynnikiem jest warto  bonitacji drzewostanu. Obecnie przyjmuje si  za stan-
dardow  warto  bor w chrobotkowych poziom IV bonitacji, ale w trakcie monitoringu 
zosta o udowodnione, e wy sze warto ci: III.5, nawet III.4, r wnie  mog  by  brane pod 
uwag . Im wi ksza powierzchnia podlegaj ca monitoringowi, tym lepiej. Najwygodniej 
odnosi  si  do granic wydziele  le nych, aby w trakcie kolejnych bada  atwiej by o zlo-
kalizowa  stanowiska.

Spos b wykonania bada
Na ka dym stanowisku, w miejscu o najlepiej zachowanym siedlisku, wyznacza si  tran-
sekt d ugo ci 200 m i szeroko ci 10 m ka dy. Na transekcie nale y wykona  trzy zdj cia 

r dl dowy b r chrobotkowy
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fitosocjologiczne metod  Braun-Blanqueta (na pocz tku, w po owie d ugo ci i na ko cu 
transektu), o powierzchni 100 m2. Nale y r wnie  scharakteryzowa  transekt za pomoc  
opracowanych dla bor w chrobotkowych wska nik w (tab. 2).

Szacowanie warto ci wska nik w wymaga od prowadz cego badania pewnej wprawy. 
Warto wi c przed rozpocz ciem bada  zapozna  si  z siedliskiem w r nym stopniu za-
chowanym.

Termin i cz stotliwo  bada
Badania nale y prowadzi  w miesi cach pe nej wiosny, w celu uchwycenia gatunk w 
ro lin naczyniowych, kt rych okres kwitnienia przypada na ten okres. Jednak e zwa yw-
szy na charakter siedliska i fakt e porosty, najwa niejszy element boru, przez ca y rok s  
obecne, nie jest problematyczne prowadzenie monitoringu w okresie letnim, czy nawet 
jesiennym. Monitoring nale y powtarza  na stanowiskach co 6 lat. Jest to optymalny okres, 
w jakim mog  zaj  procesy odradzania si  lub zamierania siedliska.

Sprz t do bada
Prowadzenie monitoringu nie wymaga dodatkowego sprz tu badawczego, poza odbior-
nikiem GPS, wysoko ciomierzem, ta m  miernicz  oraz cyfrowym aparatem fotograficz-
nym.

2. Ocena parametr w stanu siedliska przyrodniczego 

oraz wska nik w specyficznej struktury i funkcji

Tab. 1. Opis wska nik w specyficznej struktury i funkcji siedliska przyrodniczego oraz parametru perspektywy 
ochrony  dla siedliska przyrodniczego 91T0  r dl dowy b r chrobotkowy

Parametr/
Wska nik Opis

Specyficzna struktura i funkcje

Charakterystyczna 
kombinacja 
florystyczna

Zbiorowisko boru chrobotkowego Cladonio-Pinetum jest dobrze i wyra nie 
zdefiniowane przez gatunki charakterystyczne. Struktura przestrzenna tego 
siedliska jest nast puj ca:
Warstwa drzew: dominuje sosna Pinus sylvestris uzyskuj c zadrzewienie na 
poziomie od 50 do 100%, przy czym najcz ciej od 70 do 90%. Cz sto jako 
domieszka, zw aszcza we fragmentach skrajnych wydziele  le nych, wyst pu-
je brzoza brodawkowata Betula pendula. Przy dobrze zachowanym siedlisku 
i przy obecno ci na nim starodrzewu, zadrzewienie przyjmuje warto  opty-
maln  dla tego siedliska czyli 70%. Obserwuje si  wyra n  prawid owo , 
e im starszy drzewostan sosnowy, przy jednoczesnym zachowaniu runa 

porostowego tym siedlisko jest stabilniejsze, a tym samym trwalsze.
Warstwa podszytu (krzew w): g wnym elementem tej warstwy s  naturalne 
odnowienia sosnowe, osi gaj ce wysoko  do 2 m, a ich udzia  ilo ciowy 
wynosi do 10%. Jednak e nie we wszystkich obszarach na poszczeg lnych 
stanowiskach sosna tworzy podszycie boru. Cz sto liczniej odnawia si  brzo-
za brodawkowata Betula pendula, a towarzysz  jej licznie krzewy ja owca 
pospolitego Juniperus communis oraz czeremchy zwyczajnej Padus avium. 
Udzia  tych gatunk w w warstwie jest na poziomie 10%. Powy ej tego pozio-
mu obecno  podszytu zaczyna negatywnie wp ywa  na ca o  siedliska.
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Nast puje mocne zacienienie runa chrobotkowego i dochodzi do jego zani-
kania.
Warstwa ro lin zielnych: w dobrze zachowanym siedlisku jest wykszta cona 
na poziomie 10 do 20%, w obszarach gdzie struktura siedliska jest zaburzo-
na, ro lin zielnych jest wi cej. Z gatunk w charakterystycznych w warstwie 
zielnej wyst puj : wrzos Calluna vulgaris, bor wka brusznica Vaccinium vitis-
idaea, bor wka czarna Vaccinium myrtillus oraz mia ek pogi ty Deschampsia 
flexuosa. Rzadziej spotykane s  kostrzewa owcza Festuca ovina, pszeniec 
zwyczajny Melampyrum pratense, szczaw polny Rumex acetosella. Nale y 
przy tym zaznaczy , i  powy sze gatunki zielne przy zbyt du ym udziale s  
traktowane jako ekspansywne.
Warstwa runa jest najwa niejszym elementem wyznaczaj cym monitorowane 
siedlisko. Jego sk ad gatunkowy oraz struktura zachowania wiadcz  o charak-
terze i stopniu zachowania ca ego siedliska. Najwi kszy udzia  w runie maj  
gatunki charakterystyczne: chrobotek le ny Cladonia arbuscula, chrobotek 
reniferowy C. rangiferina, chrobotek wysmuk y C. gracilis, chrobotek gwiazd-
kowaty C. uncialis, chrobotek widlasty C. furcata.

Udzia  
procentowy 
siedliska 
na transekcie

Jest to wska nik pokazuj cy zmiany jakie zachodz  w siedlisku na d ugo ci 
ca ego transektu. Nawet w obr bie jednego wydzielenia le nego dynamika sie-
dliska mo e by  r na. Wp yw na ni  mog  mie  czynniki zar wno abiotycz-
ne (ukszta towanie terenu, gleba, hydrologia), jak r wnie  czynniki biotyczne 
(om wione przy pozosta ych wska nikach).
Przyk adowo: b r chrobotkowy mo e by  siedliskiem na piaszczystych 
formach wydmowych. W trakcie monitoringu stwierdzano lepiej zachowane 
kompleksy boru suchego na szczytach wydm ni  na ich zboczach. T uma-
czy si  to w prosty spos b dost pno ci  wody gruntowej, oraz sp ywaniem 
z wierzcho k w na zbocza materii organicznej u y niaj cej pod o e.
Nawet w obr bie jednego wydzielenia le nego drzewostan mo e by  r no-
wiekowy, co zasadniczo kszta tuje ca o  siedliska. 

Obce 
gatunki 
inwazyjne

We wszystkich monitorowanych obszarach nie stwierdzono obecno ci gatun-
k w obcych. Poniewa  obecnie stosowano ten wska nik, dlatego w przy-
sz o ci te  b dzie okre lany, jednak e, w przeciwie stwie do innych typ w 
siedlisk ma o prawdopodobne jest, aby obce gatunki inwazyjne znalaz y dla 
siebie dogodne warunki w borze chrobotkowym.

Rodzime 
gatunki 
ekspansywne 
ro lin zielnych

We wszystkich monitorowanych obszarach nie stwierdzono obecno ci ga-
tunk w ekspansywnych. Poniewa  obecnie stosowano ten wska nik, dlatego 
w przysz o ci te  b dzie okre lany, jednak e, w przeciwie stwie do innych 
typ w siedlisk ma o prawdopodobne jest, aby gatunki ekspansywne znalaz y 
dla siebie dogodne warunki w borze chrobotkowym.

Wyst powanie 
i stan populacji 
chrobotk w

W zale no ci od charakteru i genezy powstania boru sosnowego suchego na 
badanych stanowiskach, runo chrobotkowe jest inaczej wykszta cone i zawie-
ra inny sk ad gatunkowy porost w naziemnych oraz mszak w. Dodatkowo, 
kondycja plech zale y r wnie  od struktury ca ego siedliska i od czynnik w 
rodowiskowych na nie oddzia uj cych. Runo porostowe siedliska dobrze 

wykszta conego jest zwarte lub ma niewielkie przestrzenie zaj te przez 
gatunki mszak w. Charakteryzuje si  du  r norodno ci  gatunkow , co 
kszta tuje typow  mozaikowat  form  murawek o r nych odcieniach szaro ci 
i zieleni w dnie boru sosnowego. Dominacja jednego gatunku chrobotk w, 
g wnie chrobotka le nego Cladonia arbuscula, mo e wiadczy  o stadium 
sukcesyjnym siedliska. Tego typu runo porostowe cz sto wyst puje w 20 30-
letnich m odnikach, dodatkowo silnie przerzedzonych w wyniku chor b, np. 
grzybowych. W takich miejscach wyst puje r wnie  atwa do rozpoznania 
p ucnica kolczasta Cetraria aculeata, kt rej nie notuje si  w zbiorowiskach 
dobrze wykszta conych i stabilnych. Zupe nie odmiennie nale y interpretowa  
dominacj  w zbiorowisku chrobotka wysmuk ego Cladonia gracilis, kt ry bar-
dzo cz sto jest pomijany w trakcie inwentaryzacji bor w chrobotkowych. Jego 
obecno  wiadczy o dobrze wykszta conym siedlisku. Cz sto taka forma

r dl dowy b r chrobotkowy
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boru chrobotkowego spotykana jest w zachodniej Polsce.
Jednogatunkowe runo porostowe cz sto w sukcesyjnych lub m odnikowych 
formach boru sosnowego, charakteryzuje si  niewynios ymi, ale p o cymi si  
plechami. Sprawiaj  one wra enie jakby by y udeptane, czy te  rozgniecione. 
Prawdopodobnie jest to forma przystosowania do zbyt otwartej przestrzeni, 
niestabilnego piaszczystego pod o a, bez warstwy butwiny inicjalnej. W do-
brze zachowanych siedliskach chrobotki osi gaj  znaczne rozmiary, nawet do 
10 cm. Rozrastaj  si  w zdecydowanej wi kszo ci wertykalnie ni  horyzon-
talnie, gdy  konkurencja mi dzygatunkowa nie pozwala na du  swobod  
w poziomie. Mo na przyj  zasad , e im runo chrobotkowe jest wy sze tym 
jego kondycja jest lepsza, a dynamika ca ego siedliska jest stabilniejsza.

Og lny stosunek 
pokrycia porost w 
i mch w 
do pokrycia ro lin 
naczyniowych

Jest to bardzo wa ny wska nik dla tego typu siedliska, gdy  pokazuje w prosty 
spos b stan zachowania i struktur  przestrzenn  zbiorowiska. Za jego pomoc  
mo na prognozowa  dalsz  dynamik  siedliska i perspektywy jego zachowa-
nia w obszarze. Dla tego typu siedliska wa ne jest okre lenie wzgl dem siebie 
trzech, a nie dw ch komponent w buduj cych runo i warstw  zieln , a wi c 
porost w, mszak w i ro lin naczyniowych.
Na stanowiskach gdzie siedlisko jest dobrze zachowane, runo chrobotkowe 
jest zwarte. W takich przypadkach stosunek porost w i mch w do ro lin 
naczyniowych wynosi 90% : 10%, przy czym same porosty osi ga y warto  
pokrycia na poziomie 50 do 70%. Takich powierzchni z dobrze zachowanym 
runem chrobotkowo-mszystym jest oczywi cie najmniej. W wi kszo ci przy-
padk w na stanowiskach stosunek wynosi 90 : 10% lub 80 : 20%, ale udzia  
porost w jest znacznie mniejszy i waha si  w granicach od 30% do 50%. 
Na stanowiskach zupe nie zdegradowanych dominuj  mszaki. Ro liny zielne 
standardowo maj  udzia  na poziomie 10  20%, natomiast porosty wykazuj  
najni szy udzia  na poziomie od 10 do 20%.

Wiek 
drzewostanu

Im starszy drzewostan sosnowy przy zachowanym runie chrobotkowym, tym 
lepsza i pewniejsza ocena stabilno ci siedliska. Niestety w wi kszo ci stano-
wiska by y wyznaczane w wydzieleniach le nych o drzewostanie w wieku 
rednim od 40 do 60 lat. Starodrzew jednak r wnie  by  monitorowany i dzi -

ki temu mo na stwierdzi , e obecno  starodrzewu przemawia na korzy  
siedliska. Jest ono wtedy bardzo stabilne, procesy degradacyjne i przecho-
dzenie w b r wie y nie s  tak widoczne, jak w m odszych drzewostanach. 
R norodno  gatunkowa porost w naziemnych jest o wiele wi ksza, gdy  
zadrzewienie jest ustabilizowane na poziomie optymalnym 70%. Tym samym 
dost pno  wiat a dla runa jest jednakowa i stabilna.
W obszarze Natura 2000 Sandr Brdy w granicach parku Narodowego Bory 
Tucholskie zosta y wyznaczone powierzchnie m odnik w sosnowych jako 
siedlisko bor w chrobotkowych, rokuj cych dobry stan zachowania zbiorowi-
ska w przysz o ci. Jest to obszar idealnie nadaj cy si  do dalszego monitorin-
gu w celu ostatecznego okre lenia wp ywu wieku drzewostanu sosnowego na 
struktur  i stan zachowania siedliska. 

Obecno  
drewna 
martwego 
w dnie lasu

Obecno  du ej ilo ci drewna w dnie lasu w kr tkim czasie doprowadza do 
wzbogacania pod o a w substancje biogenne, tym samym wzrasta konku-
rencyjno  mszak w i ro lin zielnych. Porosty naziemne zaczynaj  zanika , 
a siedlisko ulega stopniowej degradacji. Niewielka ilo  martwego drewna po-
chodz ca z naturalnego opadu, lub nieliczne powalone k ody drewna i frag-
menty konar w nie stanowi  jednak zagro enia dla siedliska. Niebezpieczna 
jest natomiast sytuacja, gdy np. w wyniku zabieg w hodowlanych pozostawia 
si  du e ilo ci ga zi i konar w po usuni tych drzewach  prowadzi to do 
szybkiej degeneracji siedliska. 

Gatunki 
obce 
w drzewostanie

Obecno  obcych gatunk w w drzewostanie jest spotykana bardzo rzadko, ze 
wzgl du na specyficzne warunki siedliskowe, w kt rych sosna ma zdecydo-
wan  przewag  nad innymi drzewami. Najcz ciej s  one sztucznie dosadza-
ne, doprowadzaj c do zmiany charakteru zbiorowiska. 

Naturalne 
odnowienie 
drzewostanu

W odr nieniu od innych le nych siedlisk przyrodniczych wska nik ten 
uzyskuje najwy sz  ocen  gdy odnowienie sosny jest nieliczne lub wr cz 
go brak. Ekspansja podrostu sosny wskazuje na eutrofizacj  siedliska i mo e 
prowadzi  do zmniejszenia ilo ciowo ci chrobotk w w runie.
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Obecno  
nasadze  
drzew

Na wi kszo ci stanowisk, g wnie w obszarach nie obj tych ochron  cis , 
wyst puj  liczne nasadzenia, g wnie d bu Quercus robur, ale r wnie  buka 
Fagus sylvatica. W przeciwie stwie do samosiejek, nasadzenia rozlokowane 
s  w r wnych odst pach pomi dzy starym drzewostanem sosnowym. D by 
maj  palowy system korzeniowy, wnikaj cy g boko w warstwy wodono ne. 
Tym samym m ode drzewka maj  za zadanie podci gni cie wody na wy szy 
poziom, gdzie b dzie ju  dost pna dla p o cych si  system w korzeniowych 
sosen. Podsumowuj c, zabieg ten ma na celu uwodnienie wybitnie suchego 
boru sosnowego, a tym samym ma negatywny wp yw na runo chrobotkowe, 
kt re zanika w wyniku ekspansji ro lin zielnych uzyskuj cych dost p do 
wody. Wyst powanie du ej ilo ci siewek i wi kszych form d bu dzia a nega-
tywnie na siedlisko.

Przekszta cenia 
zwi zane 
z u ytkowaniem

W wi kszo ci stanowisk kt re nie obj te s  granicami rezerwat w przyrody 
oraz park w narodowych prowadzona jest normalna gospodarka hodowli 
lasu. Je eli w obr bie siedliska znajduje si  starodrzew zakwalifikowany na 
zr b zupe ny, to negatywne skutki u ytkowania lasu s  oczywiste. W drzewo-
stanach znacznie m odszych prowadzone s  prace piel gnacyjne. O ile sama 
trzebie  prowadz ca do przerzedzenia drzewostanu nie wp ywa negatywnie 
na siedlisko, a wr cz przeciwnie (dost pno  wiat a w runie), to pozostawie-
nie ca o ci obci tego drewna skutkuje szybk  jego dekompozycj , u y nie-
niem siedliska, a tym samym ca kowit  degradacj  runa chrobotkowego.
Mo na s dzi , i  drewno w borze chrobotkowym jest elementem niepo da-
nym, a jego dekompozycja przyczynia si  do zaniku siedliska. Z tym zagad-
nieniem wi e si  tradycyjne grabienie ci ki i zbieranie suchego drewna, 
jakie mia o miejsce w dawnych czasach. W miejscach gdzie lokalna ludno  
praktykowa a ten typ gospodarowania w lesie, bory chrobotkowe by y bardzo 
dobrze zachowane, gdy  nie dochodzi o do nadmiernej eutrofizacji pod o a. 
Obecnie w Parku Narodowym Bory Tucholskie s  planowane dzia ania ochro-
ny czynnej siedliska, polegaj ce na grabieniu ci ki i wybieraniu drewna 
z wyznaczonych wydziele  le nych.
W obszarze Natura 2000 Jeziora Wdzydzkie zosta  udokumentowany przy-
padek przeprowadzenia w roku 2003 trzebie y wczesnej w wydzieleniu 
z dobrze zachowanym runem chrobotkowym. Trzebie  by a przeprowadzona 
nietypowo, gdy  ca o  drewna, oko o 16,68 m3 grubizny oraz 42,17 m3 
drobnicy, po zabiegu zosta a wybrana. Trzebie  by a robiona przez prywat-
n  osob , kt ra ca o  usuni tego drewna wybra a z pododdzia u. Podczas 
zesz orocznego i tegorocznego monitoringu stwierdzono w dalszym ci gu 
bardzo dobry stan zachowania tej powierzchni. Jednocze nie w innych 
pododdzia ach po zabiegach ca o  drewna pozosta a na dnie boru. Skutkiem 
tego jest pocz tkowo cz ciowy, a w konsekwencji ca kowity zanik runa 
chrobotkowego i degradacja siedliska. 

Zniszczenia 
drzewostan w  
wiatro omy, 
gradacje owad w

Czynnik ten nie odgrywa wa nej roli w monitoringu tego typu siedliska. Na 
wi kszo ci stanowisk nie odnotowano znacz cych zniszcze . Zniszcze  
mechanicznych, np. wiatro om w w og le nie odnotowano. Na kilku stanowi-
skach wyst puje drzewostan pora ony hub  korzeniow . 

Perspektywy 
ochrony

Ocenie podlegaj  realne mo liwo ci ochrony siedliska i utrzymanie go w sta-
nie nie pogorszonym, przy analizie mo liwych do okre lenia czynnik w od-
dzia uj cych na siedlisko w najbli szej przysz o ci. Brano pod uwag  aktualny 
stan ochrony (obecno  na obszarze chronionym), znane zapisy w planach 
i operatach ochrony, czynniki biotyczne i antropogeniczne, oddzia ywania 
gospodarcze i turystyk .
W wyniku przeprowadzonego monitoringu zauwa ano pewn  prawid o-
wo  je li chodzi o perspektywy stanu zachowania siedliska w przysz o ci. 
Perspektywy te s  najmniejsze w obszarach rodkowej i wschodniej Polski, 
a najwi ksze w Polsce p nocno- rodkowej oraz zachodniej.

r dl dowy b r chrobotkowy
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Tab. 2. Waloryzacja parametr w stanu oraz wska nik w specyficznej struktury i funkcji siedliska przyrodniczego 
91T0  r dl dowy b r chrobotkowy

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 por wnaniu z wcze-
niejszymi badaniami lub 

podawanymi w literaturze

Specyficzna struktura i funkcje

Charakterystyczna 
kombinacja 
florystyczna

80 100% wszystkich 
gatunk w 60 79% <50%

Udzia  
procentowy 
siedliska 
na transekcie

70% 100% 50% 70% <30%

Obce 
gatunki 
inwazyjne

Brak S , ale nieliczne Liczne

Rodzime 
gatunki 
ekspansywne 
ro lin zielnych

0 10% 11 20% >20%

Wyst powanie 
i stan populacji 
chrobotk w

Kondycja plech dobra
Runo zwarte

Kondycja plech rednia
Runo s abo p atowate

Kondycja plech z a
Runo silnie p atowate

Og lny stosunek 
pokrycia porost w 
i mch w 
do pokrycia ro lin 
naczyniowych

90 100% : 10 0%
W tym porosty 
od 60 do 90%

70 80% : 30 20%
W tym porosty od 40 
do 60%

<60% : >40%
W tym porosty mniej ni  
40%

Wiek 
drzewostanu Drzewostan >90 lat 50 90 lat <50 lat

Obecno  
drewna 
martwego 
w dnie lasu

Brak drewna
Niewielka ilo  drewna 
martwego z naturalnego 
opadu

Du a ilo  martwego 
drewna (np. stosy ga zi)

Gatunki obce 
w drzewostanie Brak S  nieliczne S  bardzo liczne

Naturalne 
odnowienie 
drzewostanu

Wyst puj , ale 
w ma ych ilo ciach

Liczne lub ca kowity 
brak Bardzo liczne

Obecno  
nasadze  drzew Brak S  nieliczne S  bardzo liczne

Przekszta cenia 
zwi zane 
z u ytkowaniem

S abe rednie Du e
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Zniszczenia 
drzewostan w  
wiatro omy, 
gradacje owad w

Brak
Istniej , ale ich inten-
sywno  na rednim 
poziomie

Bardzo intensywne

Og lnie 
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 -
nik w kardynalnych 
oceniono na U2

Perspektywy 
ochrony

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

Inne kombinacje

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

Ocena og lna Wszystkie parametry 
oceniono na FV 

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

Jeden lub wi cej parame-
tr w oceniono na U2

Wska niki kardynalne
Charakterystyczna kombinacja florystyczna
Wyst powanie i stan populacji chrobotk w
Og lny stosunek pokrycia porost w i mch w do pokrycia ro lin naczyniowych
Wiek drzewostanu
Obecno  drewna martwego w dnie lasu

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 91T0 Sosnowy b r chrobotkowy

Nazwa stanowiska 327d_01

Typ stanowiska Referencyjne

Zbiorowiska ro linne Cladonio-Pinetum

Opis siedliska 
na stanowisku

Rezerwat Przyrody B r Chrobotkowy jest obszarem z najlepiej zacho-
wanym na terenie Polski siedliskiem boru suchego z runem chrobot-
kowym w odmianie suboceanicznej. W pe ni wykszta cony r dl do-
wy b r chrobotkowy, wy cznie z sosn  w warstwie drzew o niskim 
zwarciu na poziomie 0,7. Sosna wykazuje s abe przyrosty i najni sze 
stopnie bonitacji IV. W bardzo ubogim w ro liny zielne runie domi-
nuj  porosty krzaczkowate naziemnie, g wnie z rodzaju Cladonia 
(chrobotek) i Cetraria (p ucnica), tworz ce mniej lub bardziej zwarte 
murawki. Opr cz porost w w runie wyst puj  mniej licznie mszaki 
z rodzaju Ptilidium (rz siak) i Dicranum (wid oz b). W wi kszo ci ob-
szaru powierzchnia rezerwatu jest r wninna, natomiast w zachodniej 
cz ci, ograniczona do  du  skarp . Transekt poprowadzony jest 
we fragmencie obszaru z najlepiej zachowanym siedliskiem. Zwarcie 
chrobotk w w runie osi ga zwarcie 100%. Warstwa podszytu nie 
jest wykszta cona, lub sprowadza si  do pojedynczych odnowie  
sosnowych i zaro li ja owca. Warstwa ro lin zielnych jest bardzo 
s abo wykszta cona.

r dl dowy b r chrobotkowy
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Powierzchnia p at w 
siedliska 9,39 ha

Obszary chronione, 
na kt rych znajduje 
si  stanowisko 

Obszar Natura 2000  B r Chrobotkowy, Rezerwat Przyrody B r 
Chrobotkowy im. Zygmunta Tobolewskiego

Zarz dzaj cy terenem Wojew dzki Konserwator Przyrody, Nadle nictwo Przymuszewo

Wsp rz dne geograficzne N 53o55  ; E 17o46  

Wymiary transektu 10x200 m

Wysoko  n.p.m. 160 m

Nazwa obszaru B r Chrobotkowy

Raport roczny  informacje podstawowe

Rok 2007

Typ monitoringu Szczeg owy

Koordynator Micha  W grzyn

Dodatkowi koordynatorzy

Zagro enia

Wzrost zanieczyszczenia powietrza. Bardzo du a penetracja terenu 
przez lokaln  ludno . Zbieractwo grzyb w i zadeptywanie plech 
chrobotk w.
U y nienie siedliska.

Inne warto ci 
przyrodnicze

Wyst powanie gatunk w g rskich porost w naziemnych Stereocaulon 
paschale, Cetraria nivalis oraz gatunk w rodzaju Usnea sp. na korze 
sosen.

Monitoring 
jest wymagany Tak

Uzasadnienie Jako stanowisko referencyjne co 5 lat

Wykonywane zabiegi 
ochronne i ocena ich 
skuteczno ci

Jest to obszar ochrony cis ej. Obszar wy czony z gospodarki le nej. 
Nie s  wykonywane dzia ania ochrony czynnej.

Propozycje wprowadzenia 
dzia a  ochronnych

Dla obecnego stanu zachowania siedliska nie s  konieczne dzia ania 
ochrony czynnej.

Data kontroli 26.07.2007

Uwagi
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Stan ochrony siedliska przyrodniczego na stanowisku

Zdj cie fitosocjologiczne I

Wsp 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

Wsp rz dne N 53o55  ; E 17o46  ; 160 m n.p.m.
Powierzchnia zdj cia: 400m2

Zwarcie w warstwach: a  85%; b  10%, c  10%, d 
 70%

Wysoko  warstw: a  20 m, b  2 m, c  0,4 m
Jednostka fitosocjologiczna: Cladonio-Pinetum
Gatunki: warstwa a: Pinus sylvestris 5; warstwa b: Pinus 
sylvestris 3; warstwa c: Calluna vulgaris 2, Festuca ovina 
1; warstwa d: Cetraria ericetorum +, Cladonia arbuscula 
subsp. mitis +, Cladonia arbuscula subsp. squarrosa 4, Cla-
donia gracilis 3, Cladonia pleurota +, Cladonia rangiferina 
1, Cladonia uncialis +, Dicranum spurium 1, Pleurozium 
schreberi 1, Polytrichum commune +, Ptilidium ciliare 2

Zdj cie fitosocjologiczne II

Wsp 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

Wsp rz dne N 53o55  ; E 17o46  ; 160 m n.p.m.
Powierzchnia zdj cia: 400 m2

Zwarcie w warstwach: a  60%; b  10%, c  5%, d 
 100%

Wysoko  warstw: a  20 m, b  2 m, c  0,4 m
Jednostka fitosocjologiczna: Cladonio-Pinetum
Gatunki: warstwa a: Pinus sylvestris 4; warstwa b: Juniperus 
communis 1, Pinus sylvestris 1; warstwa c Festuca ovina +, 
Pinus sylvestris +; warstwa d: Cetraria aculeata +, Cetraria 
islandica +, Cladonia arbuscula subsp. squarrosa 2, Clado-
nia coccifera +, Cladonia digitata +, Cladonia furiata +, Cla-
donia gracilis 2, Cladonia pleurota +, Cladonia rangiferina 
+, Cladonia squamosa +, Cladonia stellaris +, Cladonia 
uncialis 3, Dicranum spurium 1, Pleurozium schreberi +, 
Polytrichum commune +, Ptilidium ciliare 1, Stereocaulon 
paschale +

Zdj cie fitosocjologiczne III

Wsp 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

Wsp rz dne N 53o55  ; E 17o46  ; 160 m n.p.m.
Powierzchnia zdj cia: 400 m2

Zwarcie w warstwach: a  90%; b  0%, c  5%, d  80%
Wysoko  warstw: a  20 m, b  2 m, c  0,4 m
Jednostka fitosocjologiczna: Cladonio-Pinetum
Gatunki: warstwa a: Pinus sylvestris 5; warstwa c: Festuca 
ovina +, warstwa d: Cladonia arbuscula subsp. squarrosa 4, 
Cladonia furcata +, Cladonia gracilis 1, Cladonia rangiferi-
na +, Cladonia stellaris +, Dicranum spurium 2, Pleurozium 
schreberi 1, Ptilidium ciliare +

TRANSEKT 

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

Ocena 
parametru/ 
wska nika

Powierzchnia siedliska 9,39 ha FV

Specyficzna struktura i funkcje FV

r dl dowy b r chrobotkowy
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Gatunki 
charakterystyczne

Lista gatunk w charaktery-
stycznych (polska i aci ska 
nazwa)

warstwa drzew (A): sosna zwy-
czajna Pinus sylvestris 3; warstwa 
krzew w (B): sosna zwyczajna 
Pinus sylvestris 3, warstwa runa 
(C): kostrzewa owcza Festuca 
ovina 1, wrzos zwyczajny Calluna 
vulgaris 1
warstwa porostowo-mszysta (D): 
chrobotek le ny Cladonia arbuscu-
la subsp. squarrosa 3, chrobotek 
wysmuk y Cladonia gracilis 3, 
chrobotek reniferowy Cladonia 
rangiferina 1, rz siak pospolity Pti-
lidium ciliare 2, chrobotek agodny 
Cladonia arbuscula subsp. mitis, 
chrobotek gwiazdkowaty Cladonia 
uncialis 1, chrobotek alpejski Cla-
donia stellaris 1, wid oz b zdro ny
Dicranum spurium 1

FV

Udzia  procento-
wy siedliska na 
transekcie

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

100% powierzchni zaj tej przez 
siedlisko na transekcie.
Transekt poprowadzony jest przez 
fragment obszaru z najlepiej 
wykszta conym siedliskiem boru 
chrobotkowego.

FV

Obce gatunki 
inwazyjne

Lista inwazyjnych gatun-
k w obcych geograficznie 
(polska i aci ska nazwa); 
poda  udzia  procentowy 
powierzchni zaj tej przez 
ka dy gatunek na transekcie 
(z dok adno ci  do 10%)

Na terenie obszaru nie wyst puj FV

Rodzime gatunki 
ekspansywne 
ro lin zielnych

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

W obr bie transektu nie stwierdzo-
no ro lin zielnych ekspansywnych FV

Wyst powanie 
i stan populacji 
chrobotk w

Lista gatunk w (polska 
i aci ska nazwa), oraz 
poda  dla ka dego gatunku 
przybli ony procent pokry-
cia transektu (z dok adno ci  
do 10%)

Chrobotek le ny Cladonia arbuscu-
la subsp. squarrosa 30%, chrobo-
tek wysmuk y Cladonia gracilis 
30%, chrobotek reniferowy Cla-
donia rangiferina 10%, chrobotek 
agodny Cladonia arbuscula subsp. 
mitis 5%, chrobotek gwiazdkowaty 
Cladonia uncialis 15%

FV

Og lny stosunek 
pokrycia poro-
st w i mch w do 
pokrycia ro lin 
naczyniowych

X:Y
FV  pokrycie siedliska 
p atami porost w zbli one 
do 70%
U1  pokrycie p atami poro-
stowymi siedliska mniejsze 
ni  70%, ale nie mniejsze 
ni  40 do 50%
U2  pokrycie poni ej 40%

80/20
Ca o  runa zajmuj  porosty, 
mszaki maj  bardzo ma y udzia

FV
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Wiek 
drzewostanu

redni wiek drzewostanu; 
wiek i udzia  procentowy 
starodrzewu

121 lat
Dobrze zachowany starodrzew FV

Obecno  
drewna martwego 
w dnie lasu

Obecno  du ej ilo ci 
drewna w dnie lasu w kr t-
kim czasie doprowadza 
do wzbogacania pod o a 
w substancje biogenne, tym 
samym wzrasta konkuren-
cyjno  mszak w i ro lin 
zielnych. Porosty naziem-
ne zaczynaj  zanika , 
a siedlisko ulega stopniowej 
degradacji.

Brak FV

Gatunki obce 
w drzewostanie

Lista gatunk w (polska 
i aci ska nazwa), oraz 
poda  dla ka dego gatunku 
przybli ony procent pokry-
cia transektu (z dok adno ci  
do 10%)

Nie wyst puj FV

Naturalne 
odnowienie 
drzewostanu

Procent pokrycia transektu 
przez naturalne odnowie-
nie (je li ro ne gatunki 
poda  procent dla ka dego 
gatunku)

Sosna zwyczajna Pinus sylvestris 
10%, wyst puj  nieliczne odno-
wienia

U1

Obecno  
nasadze  drzew

Lista gatunk w (polska 
i aci ska nazwa), oraz 
poda  dla ka dego gatunku 
przybli ony procent pokry-
cia transektu (z dok adno ci  
do 10%)

Brak FV

Przekszta cenia 
zwi zane 
z u ytkowaniem

Opisa  zaobserwowane 
przekszta cenia

Brak
Rezerwat Przyrody FV

Zniszczenia 
drzewostan w 
 wiatro omy, 

gradacje owad w

Rodzaj zniszcze  oraz pro-
cent zniszczonego drzewo-
stanu dla ka dego rodzaju 
(z dok adno ci  do 10%)

Nie stwierdzono
Brak zniszcze  w drzewostanie FV

Perspektywy ochrony FV

Ocena og lna
Nale y r wnie  poda  udzia  procentowy po-
wierzchni siedliska o r nym stanie zachowania 
na ca ym stanowisku (w stosunku do ca kowitej 
powierzchni siedliska na stanowisku)

FV 100%

FVU1

U2

Dzia alno  cz owieka

Kod Nazwa 
dzia alno ci Intensywno Wp yw Opis

250 Pozyskiwanie/usuwanie 
ro lin  og lnie A

Penetracja w celu zbierania grzyb w, 
a tym samym zadeptywanie gatunk w 
porost w

702 Zanieczyszczenie 
powietrza C Na siedlisko negatywnie wp ywa 

wzrost zanieczyszczenia powietrza

r dl dowy b r chrobotkowy
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4. Siedliska o podobnej charakterystyce ekologicznej

Stadia sukcesyjne bor w wie ych na gruntach porolnych, we wczesnych stadiach mog  
przypomina  formy bor w chrobotkowych ze wzgl du na du y udzia  porost w naziem-
nych w runie. Stan ten jednak e nie jest trwa y. Odr nienie form naturalnych od przej-
ciowych mo na oprze  na wykazaniu r norodno ci gatunk w porost w i mszak w oraz 

ich stanu zachowania.

5. Ochrona siedliska przyrodniczego

Potwierdzaj  si  niestety informacje na temat zanikania siedliska, kt re jest bardziej inten-
sywne na po udniu, a na p nocy kraju przyjmuje agodniejsze formy. Bory chrobotkowe 
w Polsce rodkowej albo ca kowicie zanik y, albo s  silnie zdegradowane i nie rokuj  szans 
na odratowanie, natomiast siedlisko na p nocy kraju jest w pocz tkowym stadium degra-
dacji, kt re mo na w spos b czynny ratowa . W trakcie monitoringu na podstawie obser-
wacji opracowano metod  ochrony czynnej siedliska, bazuj c  na dawnych historycznych 
zwyczajach ludno ci na obszarach mocno zalesionych. Wiadomym jest, e grabienie ci -
ki i wybieranie drewna z lasu przyczynia si  do ubo enia pod o a w borach sosnowych, 
a tym samym stwarza si  dobre warunki do rozwoju runa chrobotkowego. W obszarach 
nie chronionych, gdzie zachowane s  jeszcze fragmenty boru chrobotkowego, nale a o 
by w celu ich ochrony wybiera  ca o  drewna pozosta ego po zabiegach hodowli lasu. 
Oznacza to, e je li by a robiona trzebie  wczesna b d  p na to nale y ca  drobnic  
i grubizn  wybra  z powierzchni. W przeciwnym wypadku po oko o 2 latach siedlisko 
jest ju  w pe ni zdegradowane. W przysz o ci te proste zabiegi w po czeniu z usuwaniem 
naturalnych odnowie  sosnowych i d bowych przyczyni  si  do aktywnej ochrony bor w 
chrobotkowych.
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