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Celami badań były: 

1. Inwentaryzacja leśnych siedlisk chronionych 

programem Natura 2000 

2. Określenie stanu ochrony poszczególnych 

wydzieleń drzewostanowych zajętych przez te 

siedliska wg metodyki zaleconej przez GDOŚ w 

Warszawie 

3. Identyfikacja zagrożeń i sposobów ich 

zapobiegania 

4. Opracowanie zadań ochronnych dla siedlisk 

leśnych z uwzględnieniem lokalnych warunków 

przyrodniczych i społecznych 



Ostoja Suwalska (teren Suwalskiego Parku 

Krajobrazowego) 



Zarys metodyki badań 

1. Metodykę oparto na zaleceniach zawartych w 

publikacjach asygnowanych przez GDOŚ  

2. Wykorzystano publikacje naukowe z zakresu 

geobotaniki i fitosocjologii (Matuszkiewicz i in. 

2007) 

3. Wykorzystanie danych urządzeniowych (baz 

danych np. inwent, opisów taksacyjnych, map i 

innych materiałów) 

4. Wizytacja terenowa, opis roślinności, stan 

ochrony, diagnoza zagrożeń i propozycje 

zabiegów ochronnych 

  

 



 



 

 



 



Wskaźniki kardynalne grądy 

(Pawlaczyk 2006) 
• Charakterystyczna kombinacja florystyczna runa   

• Gatunki dominujące w poszczególnych 

warstwach fitocenozy   

• Udział w drzewostanie gatunków liściastych (bez 

wczesnosukcesyjnych)  

• Udział graba  

• Gatunki obce geograficznie w drzewostanie   

• Martwe drewno (łączne zasoby)  

• Martwe drewno leżące lub stojące >3 m długości  

i >50 cm grubości  

• Wiek drzewostanu (obecność starodrzewu)  



Tilio-Carpinetum –  

grąd środkowoeuropejski 

• Najbardziej rozpowszechnione zbiorowisko na 

badanym terenie 

• Duże znaczenie grabu i lipy (Faliński, Pawlaczyk 

1993) 

• Znaczne zróżnicowanie zespołu 

fitosocjologicznego -  liczne podzespoły i 

warianty  i formy (w min. ubogi). Gleby 

brunatnoziemne, żyzne. 

• Dwie odmiany geograficzne zespołu: 

mazowiecka (rzadka) i mazurska  

 



Wyniki 
• Na terenie Ostoi Suwalskiej stwierdzono 

następujące typy siedlisk przyrodniczych 

• 1. Grąd subkontynentalny 9170 

• 2. Bory i lasy bagienne – 91D0 

• 2.1. Brzeziny bagienne – 91D0-1 

• 2.2. Borealna świerczyna bagienna – 91D0-5 

• 2.3. Sosnowo-brzozowy las bagienny –91D0-6 

• 3. Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i 

jesionowe 91E0 

• 3.1. Łęgi olszowo-jesionowe 91E0-3 

• 3.2. Olsy źródliskowe 91E0-4 



Powierzchnia siedliska grądu (9170) 

w poszczególnych stanach ochrony 
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FV - stan właściwy, U1 - stan niezadawalający, U2 - stan zły 



Zagrożenia grądy 9170 
• 1. Brak pielęgnacji lasu (wkraczanie 

gatunków wczesnosukcesyjnych) 

• 2. Nadmierny rozwój roślinności zielnej, 

zdziczenie pokrywy gleby 

• 3. Zbyt duży udział gatunków iglastych – 

konieczność stopniowej przebudowy lasu 

w oparciu o gatunki grądowe. Na 

siedliskach grądowych udział Św nie 

powinien przekraczać 20-30%. 

• 4. Izolacja niektórych płatów, 

rozdrobnienie kompleksów leśnych 



Zabiegi ochronne grądy 9170 

• 1. Poprawki, uzupełnienia, wprowadzanie 

dolnych warstw grabu lub/i lipy do 

drzewostanów w zależności od jego fazy 

rozwojowej 

• 2. Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych na 

korzyść gatunków grądowych  

• 3. Pozostawianie części drzew do naturalnego 

rozkładu, stopniowe powiększanie zasobów 

martwego drewna. 

• 4. W czasie przebudowy drzewostanów w miarę 

realnych możliwości pozostawianie kęp 

starodrzewu złożonych z gat. długowiecznych 

liściastych 
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FV - stan właściwy, U1 - stan niezadawalający, U2 - stan zły 

Powierzchnia siedliska borów i 

lasów bagiennych (91D0) w 

poszczególnych stanach ochrony 



Zagrożenia bory i lasy bagienne 

91D0 
• 1. Przesuszenie, regulacja stosunków 

wodnych (odwadnianie) 

• 2. Nadmierny rozwój roślinności zielnej, 

zdziczenie pokrywy gleby 

• 3. Eutrofizacja siedlisk, wkraczanie 

gatunków eutroficznych, niekorzystne 

zmiany roślinności 

• 4. Izolacja niektórych płatów, 

rozdrobnienie kompleksów leśnych 

 



• 1. Wyłączenie z użytkowania, ochrona 

bierna zdecydowanej większości płatów 

siedlisk 

• 2. W miarę realnych możliwości 

zapobieganie zbytniemu odwodnieniu i 

podtapianiu terenu lasów 

• 3. Ograniczenie zabiegów pielęgnacyjnych 

do młodych faz rozwojowych z 

uwzględnieniem działań na korzyść 

właściwych dla danych siedlisk gatunków 

drzew (w razie potrzeby) 

Zabiegi ochronne bory i lasy 

bagienne 91D0 
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FV - stan właściwy, U1 - stan niezadawalający, U2 - stan zły 

Powierzchnia siedliska łegów (91E0) 

w poszczególnych stanach ochrony 



Zagrożenia łęgi 91E0 

• 1. Przesuszenie, regulacja stosunków 

wodnych (odwadnianie) 

• 2. Nadmierny rozwój roślinności zielnej, 

zdziczenie pokrywy gleby 

• 3. Brak pielęgnacji na korzyść gatunków 

właściwych dla różnych siedlisk 

• 4. Stosowanie niewłaściwych sposobów 

zagospodarowania lasu 

• 5. Izolacja niektórych płatów, 

rozdrobnienie kompleksów leśnych 

 



• 1. Wyłączenie z użytkowania, ochrona bierna 

płatów siedlisk łęgów źródliskowych 

• 2. W miarę realnych możliwości zapobieganie 

zbytniemu odwodnieniu i podtapianiu terenu 

lasów 

• 3. Stosowanie zabiegów pielęgnacyjnych i 

odnowieniowych (regulacja zagęszczenia 

drzewostanu) z uwzględnieniem działań na 

korzyść właściwych dla danych siedlisk 

gatunków drzew oraz pozostawianiem martwego 

drewna 

• 4. Ograniczenie zamierania jesionu, popieranie 

tego gatunku na właściwych siedliskach 

 

Zabiegi ochronne łęgi 91E0 



Las łęgowy źródliskowy – 

źródliska Szeszupy 

Fot. R. Paluch 



Łęg źródliskowy na 

stoku nad Jeziorem 

Jaczno 

Fot. R. Paluch 



 



Podsumowanie 

• 1. Stan ochrony siedlisk Natura 2000 jest 

najczęściej niezadawalający lub zły 

• 2. Drzewostany są stosunkowo młode, 

brakuje starodrzewów 

• 3. W grądach należy wzbogacać skład 

gatunkowy istniejących drzewostanów o 

ważne gatunki grądowe (grab, lipa). Stare 

drzewostany iglaste powinny podlegać 

przebudowie. 

 

 



• 4. Bory i lasy bagienne oraz część łęgów 

należy wyłączyć z użytkowania 

• 5. Na wszystkich siedliskach należałoby 

pozostawiać część drzew liściastych do 

naturalnej śmierci, stopniowo wzbogacając 

zasoby martwego drewna, którego 

najczęściej brakuje. 



Rośnie młody grąd posadzony 

ręką człowieka 

Dziękuję za uwagę 


