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Zakres prac:
- inwentaryzacja leśnych siedlisk przyrodniczych – czerwiec - lipiec 2011
- lustracja wszystkich płatów zbiorowisk leśnych,
- naniesienie wyróżnionych płatów na podkład ortofotopamy,
- opis płatów zgodnie z zalecaną w SIWZ metodyką wg. Oprac Mróz W. (red. ) 
2010. Monitoring siedlisk przyrodniczych – Przewodnik Metodyczny Cz. I, 
Biblioteka Monitoringu Środowiska, Warszawa.
- wykonanie 34 zdjęd fitosocjologicznych z naniesieniem ich na mapy i 
określeniem współrzędnych GPS,
- w siedlisku łęgu (91E0 -3) wykonano jedną zintegrowaną powierzchnię 
monitoringu z transektem 200 m i szerokości 10 m i pomiarem pierśnic i 
wysokości oraz martwego drewna według założeo zawartych w opracowaniu 
Mróz W. (red. ) 2010. Monitoring siedlisk przyrodniczych – Przewodnik 
Metodyczny Cz. I, Biblioteka Monitoringu Środowiska, Warszawa.
- zestawienie zdjęd fitosocjologicznych w tabele,
- opis i lokalizacja stanowisk gatunków chronionych roślin oraz ogólna 
charakterystyka zbiorowisk leśnych



Na podstawie SDF wykazano istnienie następujących leśnych 
siedlisk przyrodniczych:
- 91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, 
Alnenion glutinoso-incanae, olsy źródliskowe)
- 9170 Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)
- 91D0 Bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio
uliginosi-Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum
i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne)
- 91F0 Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum)

Nie potwierdzono występowania 91F0 

Stwierdzono występowanie 91T0 Sosnowy bór chrobotkowy



Stwierdzone leśne siedliska 
przyrodnicze z załącznika I Dyrektywy 

Siedliskowej



9170-2 Grąd środkowoeuropejski i 
subkontynentalny (Galio-

Carpinetum, Tilio-
Carpinetum)

Podtyp: Grąd subkontynentalny 
(Tilio-Carpinetum)



9170-2

Płat grądu typowego z dojrzewającym 
drzewostanem sosnowym – nadleśnictwo Rudka 
oddz. 21



9170-2

Płat grądu typowego w stanie FV  – nadleśnictwo 
Rudka oddz. 6



Ogólna charakterystyka 9170

Zespół roślinny: Tilio-Carpinetum grąd subkontynentalny
Powierzchnia: 407,42 ha

Liczba płatów: 26
Stan ochrony: FV – 0,52 ha, U1 – 92,55 ha, U2 – 314 ha

Zagrożenia: Intensywna gospodarka leśna, szczególnie na niewielkich 
fragmentach lasów prywatnej własności, gdzie może dochodzid do wylesieo 

lub usuwania martwego drewna i eliminacji gatunków grądowych 
Cele działao ochronnych: Należy mied na uwadze przebudowę drzewostanów 

rębnych z dominacją sosny, jak i popieranie w ramach trzebieży gatunków 
grądowych, m.in. lipy drobnolistnej, grabu zwyczajnego, klonu zwyczajnego, 
jesiona wyniosłego, dębu szypułkowego, jabłoni, gruszy, jarzębu oraz wiązu. 

Ponadto zaleca sie pozostawianie martwego drewna, szczególnie w starszych 
klasach wieku.



91E0
Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe 

(Salicetum albo-fragilis,
Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy 

źródliskowe)
Podtyp: Niżowy  łeg jesionowo-olszowy (Fraxino-

Alnetum)



91E0-3

Płat łęgu jesionowo-olszowego w podzepole z 
pokrzywą w stanie U1  – nadleśnictwo Rudka 
oddz. 34 – powierzchnia monitoringowa



91E0-3

Płat łęgu jesionowo-olszowego z wiązem górskim 
w nadleśnictwie Dojlidy



91E0-3

Płat łęgu jesionowo-olszowego z wiązem górskim 
w nadleśnictwie Dojlidy



91E0-3

Płat łęgu jesionowo-olszowego z jaskrem 
rozłogowym w nadleśnictwie Bielsk – oddz. 126



Ogólna charakterystyka 91E0-3

Zespół roślinny: Fraxino-Alnetum – łęg jesionowo-olszowy
Powierzchnia: 226,89 ha 

Liczba płatów: 32
Stan ochrony: U1- 43,02 ha, U2 - 183,87 ha

Zagrożenia: odwodnienie, przekształcenie na użytki zielone, 
wylesienia, nieuporządkowana gospodarka leśna, wypas 
Cele działao ochronnych: zachowanie lub przywracanie 
naturalnych warunków wodnych; uzupełnianie składu 

gatunkowego w drzewostanach rębnych o gatunki łęgowe: 
jesion, wiąz; pozostawianie martwego drewna w drzewostanach 

starszych klas wieku



91D0-2 Bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-
Betuletum pubescentis, Vaccinio

uliginosi-Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno 
girgensohnii-Piceetum

i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne)

Podtyp: Sosnowy bór bagienny (Vaccinio
uliginosi-Pinetum)



91D0-2 

Płat sosnowego boru bagiennego w 
nadleśnictwie Browsk – oddz. 822



Ogólna charakterystyka 91D0-2

Zespół roślinny: Vaccinio
uliginosi-Pinetum – sosnowy bór bagienny

Powierzchnia: 3,45 ha
Liczba płatów: 1
Stan ochrony: U1 

Zagrożenia: odwodnienie, gospodarka leśna 
Cele działao ochronnych: wyłączenie z gospodarki leśnej 



91D0-5 Bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-
Betuletum pubescentis, Vaccinio

uliginosi-Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno 
girgensohnii-Piceetum

i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne)

Podtyp: borealna świerczyna na torfie (Sphagno 
girgensohnii-Piceetum)



91D0-5 

Płat borealnej świerczyny na torfie w 
nadleśnictwie Bielsk – oddz. 92



Ogólna charakterystyka 91D0-5

Zespół roślinny: Sphagno girgensohnii-Piceetum – borealna 
świerczyna na torfie

Powierzchnia: 1,46 ha
Liczba płatów: 1
Stan ochrony: U2 

Zagrożenia: odwodnienie, gospodarka leśna 
Cele działao ochronnych: wyłączenie z gospodarki leśnej 



91D0-5 Bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-
Betuletum pubescentis, Vaccinio

uliginosi-Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno 
girgensohnii-Piceetum

i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne)

Podtyp: Sosnowo-brzozowy las bagienny (Thelypteridi-
Betuletum pubescebtis) 



91D0-6 

Płat sosnowo brzozowego lasu bagiennego w 
nadleśnictwie Bielsk – oddz. 50



Ogólna charakterystyka 91D0-6 

Zespół roślinny: Sosnowo-brzozowy las bagienny (Thelypteridi-
Betuletum pubescebtis) 
Powierzchnia: 3,38 ha

Liczba płatów: 1
Stan ochrony: U2 

Zagrożenia: odwodnienie, gospodarka leśna 
Cele działao ochronnych: wyłączenie z gospodarki leśnej 



91T0-1 Sosnowy bór chrobotkowy (Cladonio-Pinetum i 
chrobotkowa postad
Peucedano-Pinetum)

Podtyp: bór chrobotkowy (Cladonio-Pinetum)



91T0-1 

Płat boru chrobotkowego w nadleśnictwie Bielsk 
– oddz. 50



Ogólna charakterystyka 91T0-1 

Zespół roślinny: Sosnowy bór chrobotkowy (Cladonio-Pinetum i 
chrobotkowa postad
Peucedano-Pinetum)

Podtyp: bór chrobotkowy (Cladonio-Pinetum) 
Powierzchnia: 0,05 ha

Liczba płatów: 1
Stan ochrony: U2 

Zagrożenia: Wzrost zwarcia drzewostanu i sukcesja roślinności w 
kierunku sosnowych borów świeżych 

Cele działao ochronnych: Płat ulega sukcesji gatunków z otaczających 

świeżych borów sosnowych m.in. brzozy, dębu, jak i postępującemu zwarciu 
drzewostanu. Zaleca się usuwanie nalotów brzozy i utrzymanie 

prześwietlenia drzewostanu poprzez trzebież 2x/10 lat.



Dziękuję za uwagę!


