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Charakterystyka szaty roślinnej obszaru 

� Większość obszaru pokrywają bory sosnowe świeże oraz lasy brzozowe, 

przechodzące miejscami w suche sosnowe bory chrobotkowe

� Na terenie obszaru wiele oddziałów leśnych pokrywają „nieużytki”, zarośla 

jałowca pospolitego, murawy napiaskowe, wrzosowiska oraz nieliczne 

stanowiska ciepłolubnych muraw piaskowych

� Lasy łęgowe zajmują niewielkie powierzchnie na zachodniej granicy obszaru 

Natura 2000, w okolicach wsi Tabędz i Pstrągi

� Lasy grądowe występują jedynie przy wschodniej granicy, na północnym 

krańcu obszaru, w okolicach wsi Głebocz Wielki

� Najlepiej zachowane lasy liściaste – grąd subkontynentalny i ciepłolubne 

dąbrowy zajmują cały obszar rezerwatu Dębowe Góry



2330 – Wydmy śródlądowe z murawami napiaskowymi – 0,10 % (5,05 ha)

4030 – Suche wrzosowiska (All. Calluno-Arctostaphylion, Calluno-

Genistion, Pohlio-Callunion) – 0,40 % (20,21 ha)

5130 – Zarośla jałowca pospolitego na wrzosowiskach  lub murawach 

nawapiennych – 14,70 % (742,67 ha)

6120 – Ciepłolubne, śródlądowe murawy napiaskowe

(All. Koelerion glaucae) – 1,00 % (50,52 ha)

6510 – Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie 

(All. Arrhenatherion elatioris) – 0,10% (5,05 ha) 

ocena D (obecnie nie stanowi przedmiotu ochrony)

Siedliska nieleśne 
z Załącznika I Dyrektywy Siedliskowej 



2330 - Wydmy śródlądowe 
z murawami piaskowymi  

� Murawy psammofilne utrzymują się z reguły na siedliskach zaburzonych, 

porolnych, wylesionych niegdyś oraz w pasach przeciwpożarowych

� W większości są to ubogie w gatunki roślin nasiennych zbiorowiska z 

dominacją szczotlichy siwej, porostów z rodzajów chrobotek (Cladonia), 

mchów – szroniaka siwego (Niphotrichum canescens) i płonnika włosistego 

(Polytrichum piliferum)

� Na uwagę zasługuje znaczna różnorodność gatunkowa porostów z rodzaju 

Cladonia: chrobotek reniferowy (Cladonia rangiferina), Ch. Najeżony (C. 

portentosa), Ch. Łagodny (C. arbuscula ssp. mitis), Ch. Cienki (C. macillenta), 

Ch. Gwiazdkowaty (C. uncialis), Ch. Kolczasty (C. rangiformis) 

� Ponadto stwierdzono występowanie Płucnicy islandzkiej, pawężnicy drobnej 

(Peltigera didactyla), chróścika orzęsionego (Stereocaulon tomentosum) (EN)



2330 - Wydmy śródlądowe 
z murawami piaskowymi  



2330 - Wydmy śródlądowe 
z murawami piaskowymi  

� Największe, jednolite powierzchnie muraw występują w oddziałach leśnych:

• 24, 33, 42, 43 (na północ od strzelnicy), 

• 63,64 („patelnia”), 

• 149, 148, 163 (wzgórze Marcelego Nowotki), 

• 125, 126 (wrzosowiska), 

• 156, 157, 172,  187 (lina ppoż.)

� Liczne, niewielkie powierzchnie występują wzdłuż dróg i pasów 

przeciwpożarowych na całym terenie



Gatunki charakterystyczne FV

Ekspansja krzewów i podrostu drzew 

FV

nielicznie sosna zwyczajna, jałowiec 

pospolity i żarnowiec miotlasty

Gatunki ekspansywne roślin zielnych 
7FV; 6U1 

Calamagrostis epigeios

Obce gatunki inwazyjne 

FV 

brak, na 1 stanowisku pojedyncze pędy 

czeremchy amerykańskiej

Występowanie procesów eolicznych 8FV;  5U1

Procent powierzchni na transekcie zajęty 

przez siedlisko 
FV

Udział gatunków charakterystycznych 

wrzosowisk

11FV;  2U1 

kępy turzycy wrzosowiskowej i płaty 

jastrzębca kosmaczka

Inne zniekształcenia 
U1 

rozjeżdżanie pojazdami 

Stan zachowania
2330 - Wydmy śródlądowe z murawami piaskowymi



Trzcinnik piaskowy zarastający murawy piaskowe Calamagrostis epigeios

Zagrożenia 
2330 - Wydmy śródlądowe z murawami piaskowymi



Istniejące

� Rozjeżdżanie pojazdami

� Zarastanie muraw trzcinnikiem piaskowym, zaroślami jałowca, sosny

Potencjalne

� Kopalnie piasku/żwiru

� Lokalizacja obiektów budowlanych

� Użyźnianie i zalesianie siedlisk

Zagrożenia
2330 - Wydmy śródlądowe z murawami piaskowymi



1. Utrzymanie powierzchni muraw piaskowych

2. Ograniczenie niszczenia runi przez pojazdy

3. Zaniechanie posadawiania obiektów budowlanych

Cele ochrony
2330 - Wydmy śródlądowe z murawami piaskowymi



4030 - Suche wrzosowiska 
(All. Calluno-Arctostaphylion, Calluno-Genistion,

Pohlio-Callunion) 



� Wrzosowiska utrzymują się na siedliska porolnych lub wylesionych, na 

poboczach dróg i pasów przeciwpożarowych

� Są to ubogie gatunkowo zbiorowiska z dominacją wrzosu pospolitego,

jastrzębca kosmaczka (Hieracium pilosella), traw psammofilnych: szczotlichy

siwej, (Corynephorus canescens), strzęplicy sinej (Koeleria glauca), śmiałka

pogiętego (Deschampsia flexuosa) bliźniczki psiej trawki (Nardus stricta).

� Na terenie Czerwonego Boru na wrzosowiskach licznie występuje objęta

ochroną mącznica lekarska (Arctostaphylos uva-ursi)

� Czynnikiem powodującym degradację siedliska jest zarastanie drzewami i 

krzewami, zmiana warunków termicznych, świetlnych i wilgotnościowych 

powoduje wypadanie gatunków charakterystycznych

4030 - Suche wrzosowiska 
(All. Calluno-Arctostaphylion, 

Calluno-Genistion, Pohlio-Callunion) 



Pokrycie wrzosu pospolitego 5FV; 2U1; 1U2

Pokrycie traw 5FV; 1U1; 2U2

Ekspansja krzewów i podrostu drzew

4FV; 3U1; 2U2 

powierzchnie wrzosowisk zarastają sosną 

zwyczajną, jałowcem pospolitym i brzozą 

brodawkowatą

Gatunki obce geograficznie 
7FV; 2 U1 

czeremcha amerykańska

Ekspansywne gatunki rodzime 

5 FV; 2U1; 2U2 

zarastanie żarnowcem miotlastym i 

trzcinnikiem piaskowym

Struktura populacji kluczowych gatunków FV

Stan kluczowych dla różnorodności biologicznej 

gatunków lokalnie typowych dla siedliska 
FV

Inne zniekształcenia FV

Stan zachowania
4030 - Suche wrzosowiska (All. Calluno-Arctostaphylion, 

Calluno-Genistion, Pohlio-Callunion)



Typowa postać 
dobrze zachowanego wrzosowiska

Stanowisko mącznicy lekarskiej 
Arctostaphylos uva-ursi

Zagrożenia i cele ochrony
4030 - Suche wrzosowiska (All. Calluno-Arctostaphylion, 

Calluno-Genistion, Pohlio-Callunion)



Żarnowiec miolasty
Sarothamnus scoparius

Czeremcha amerykańska 
Padus serotina

Zagrożenia i cele ochrony
4030 - Suche wrzosowiska (All. Calluno-Arctostaphylion, 

Calluno-Genistion, Pohlio-Callunion)



Istniejące

� Rozjeżdżanie pojazdami, 

� Zarastanie drzewami i krzewami w wyniku naturalnej sukcesji

� Zarastanie muraw trzcinnikiem piaskowym, zaroślami jałowca, sosny, 

żarnowca miotlastego

� Gospodarka leśna – orka i zalesianie

Potencjalne

� Kopalnie piasku/żwiru

� Lokalizacja obiektów budowlanych

Zagrożenia
4030 - Suche wrzosowiska (All. Calluno-Arctostaphylion, 

Calluno-Genistion, Pohlio-Callunion)



1. Utrzymanie powierzchni wrzosowisk pomimo naturalnej sukcesji

2. Ograniczenie niszczenia runi przez pojazdy

3. Zaniechanie posadawiania obiektów budowlanych, kopalni piasku

4. Poprawienie parametrów zachowania struktury przez ograniczanie 

ekspansji drzew i krzewów, apofitów oraz gatunków inwazyjnych

5. Poprawa warunków świetlnych i wodnych dla zachowania gatunków 

diagnostycznych

Cele ochrony
4030 - Suche wrzosowiska (All. Calluno-Arctostaphylion, 

Calluno-Genistion, Pohlio-Callunion)



� Zarośla jałowca pospolitego w Czerwonym 

Borze, stanowią zarówno stadium sukcesji 

roślinności prowadzącej od ubogich 

muraw piaskowych do boru sosnowego 

suchego  jak i do boru świeżego

� Na siedlisku boru suchego, poza jałowcem, 

do gatunków diagnostycznych należą: 

mącznica lekarska (Arctostaphylos 

uva-ursi), Jastrzębiec baldaszkowaty 

(Hieracium umbellatum), wrzos pospolity 

(Calluna vulgaris)

5130 – Zarośla jałowca pospolitego na 
wrzosowiskach lub murawach nawapiennych



5130 – Zarośla jałowca pospolitego na 
wrzosowiskach lub murawach nawapiennych



Stan zachowania
5130 – Zarośla jałowca pospolitego 

na wrzosowiskach lub murawach nawapiennych

Gatunki krzewów 

4U2; 2U1; 2FV

przeważnie brak innych gatunków

poza jałowcem

Wysokość krzewów FV

Zwarcie krzewów w płacie FV

Struktura przestrzenna płatów zarośli FV

Udział gatunków drzewiastych FV

Gatunki charakterystyczne murawy/wrzosowiska 4FV, 4U2

Gatunki ekspansywne roślin zielnych 4FV; 4U2

Odnowienie krzewów FV

Obce gatunki inwazyjne 
FV



Zakładanie uprawy na siedlisku jałowca pospolitego

Zagrożenia
5130 – Zarośla jałowca pospolitego 

na wrzosowiskach lub murawach nawapiennych



Istniejące

� Zarastanie drzewami w wyniku naturalnej sukcesji

� Zarastanie muraw zaroślami żarnowca miotlastego

� Gospodarka leśna – orka i zalesianie

Potencjalne

� Kopalnie piasku/żwiru

� Lokalizacja obiektów budowlanych

Zagrożenia
5130 – Zarośla jałowca pospolitego 

na wrzosowiskach lub murawach nawapiennych



1. Utrzymanie powierzchni wrzosowisk pomimo naturalnej sukcesji

2. Utrzymanie w stanie naturalnym/półnaturalnym zarośli jałowca

3. Poprawienie parametrów zachowania struktury przez ograniczanie 

ekspansji drzew i krzewów, apofitów oraz gatunków inwazyjnych

4. Zachowanie istniejących stanowisk siedliska

5. Zachowanie istniejących powierzchni jałowczysk na stanowiskach

Cele ochrony
5130 – Zarośla jałowca pospolitego 

na wrzosowiskach lub murawach nawapiennych



� Murawy strzęplicy sinej (Koeleria glauca) występują w Czerwonym Borze 

sporadycznie, z ograniczonym składem gatunkowym

� Zinwentaryzowano 2 stanowiska o łącznej powierzchni około 0,5ha

� Z gatunków diagnostycznych zinwentaryzowano lepnicę tatarską (Silene 

tatarica), goździka piaskowego (Dianthus arenarius), kostrzewę 

piaskową (Festuca psammophila) oraz traganka piaskowego (Astragalus 

arenarius)

� Towarzyszą im gatunki charakterystyczne dla ciepłolubnych muraw 

stepowych klasy Festuco-Brometea

6120 – Ciepłolubne, śródlądowe murawy 
napiaskowe (All. Koelerion glaucae)



6120 – Ciepłolubne, śródlądowe murawy 
napiaskowe (All. Koelerion glaucae)



Stan zachowania
6120 – Ciepłolubne, śródlądowe murawy napiaskowe 

(All. Koelerion glaucae)

Gatunki charakterystyczne U1

Ekspansja krzewów i podrostu drzew U2 

liczne sosny zwyczajne, jałowiec pospolity

i żarnowiec miotlasty

Gatunki ekspansywne roślin zielnych 1FV; 1U1 

Calamagrostis epigeios

Obce gatunki inwazyjne FV (brak) 

Struktura przestrzenna płatów muraw U1

Procent powierzchni na transekcie zajęty przez 

siedlisko 

FV

Zachowanie strefy ekotonowej FV



Istniejące

� Rozjeżdżanie pojazdami

� Zarastanie nalotem drzew (sosna, brzoza brodawkowata) i krzewów 

(głóg, tarnina)

� Zarastanie muraw trzcinnikiem piaskowym, zaroślami jałowca, sosny, 

żarnowca miotlastego

Potencjalne

� Kopalnie piasku/żwiru

� Lokalizacja obiektów budowlanych

Zagrożenia
6120 – Ciepłolubne, śródlądowe murawy napiaskowe 

(All. Koelerion glaucae)



9170 – Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny

(Tilio-Carpinetum, Galio-Carpinetum) – 0,5 % (25,26 ha)

91E0 – Łęgi wierzbowe, olszowe, topolowe i jesionowe

(SAll Alnenion glutinoso-incanae) – 1,00 % (50,52 ha)

91I0 – Ciepłolubne dąbrowy 

(O. Quercetalia pubescenti-petraeae) – 2,00 % (101,04 ha)

91T0 – Sosnowy bór chrobotkowy i chrobotkowa postać boru świeżego                        

(Cladonio-Pinetum, Peucedano-Pinetum) – 0,10% (5,05 ha)

Siedliska leśne 
z Załącznika I Dyrektywy Siedliskowej 



� Grądy na terenie Czerwonego Boru znajdują się na wschodniej granicy 

obszaru, przy wsi Głębocz Wielki oraz na terenie rezerwatu Dębowa Góra

� W drzewostanie panują dąb szypułkowy, lipa drobnolistne, klon jawor

� Bogata warstwa krzewów z leszczyną, kruszyną, trzmieliną, jarzębiną i 

czeremchą. W runie dominują geofity tworzące barwny aspekt wiosenny np.: 

zawilec gajowy, groszek wiosenny, przylaszczka pospolita, kokoryczki, 

konwalia majowa, kokorycze i in.

� Gatunki charakterystyczne zespołu Tilio-Carpinetum betuli (grąd 

subkontynentalny): grab zwyczajny Carpinus betulus, leszczyna pospolita 

Corylus avellana, trzmielina brodawkowata Euonymus verrucocus, przytulia 

rozłogowa Galium schultesii, przytulia (przytulinka) wiosenna Cruciata glabra, 

jaskier kaszubski (Ranunculus cassubicus)

9170 Grąd subkontynentalny 
Zespół Tilio-Carpinetum



Stan zachowania
9170 Grąd subkontynentalny Zespół Tilio-Carpinetum

Różnorodność gatunkowa drzewostanu U1

Udział łączny graba, klonu i  lipy U2 

Udział gatunków wczesnosukcesyjnych

w drzewostanie 

Gatunki obce geograficznie i ekologicznie FV 

Martwe drewno, oraz martwe drewno 

wielkowymiarowe
U1

Naturalne odnowienie FV

Struktura pionowa i przestrzenna U2



Istotne zagrożenia antropogeniczne

� Użytkowanie lasu prowadzące do 

utrzymania/wytworzenia jednowiekowej

i jednopiętrowej struktury lasu

� Stosowanie zrębów na dużych powierzchniach

� Krótki okres odnowienia

� Całkowite usuwanie martwych drzew

i martwego drewna

� Pozostawianie/wprowadzanie gatunków 

inwazyjnych

Zagrożenia
9170 Grąd subkontynentalny Zespół Tilio-Carpinetum



� Zinwentaryzowano 2 stanowiska w pobliżu wsi Tabędz i Pstrągi

� Łęg jesionowo-olszowy z drzewostanem z dominacją olszy czarnej i niewielkim 

udziałem wierzby białej Salix alba.

� W warstwie krzewów występują gatunki drzewostanu: czeremcha pospolita 

Padus avium, wierzba łoza Salix cinerea. W runie liczne gatunki szuwarowe –

turzyca błotna Carex acutiformis, kosaciec żółty Iris pseudoacorus,  przytulia 

błotna Galium palustre, tarczyca pospolita Scutellaria galericulata, oraz 

gatunki przechodzące z olsów (karbieniec pospolity Lycopus europaeus, 

psianka słodkogórz Solanum dulcamara) oraz zalewanych łąk (kaczyniec Caltha 

palustris, tojeść pospolita Lysimachia vulgaris, krwawnica pospolita Lythrum 

salicaria)

91E0 – Łęgi wierzbowe, olszowe, topolowe
i jesionowe (SAll Alnenion glutinoso-incanae)



91E0 – Łęgi wierzbowe, olszowe, topolowe
i jesionowe (SAll Alnenion glutinoso-incanae)



Stan zachowania
91E0 – Łęgi wierzbowe, olszowe, topolowe

i jesionowe (SAll Alnenion glutinoso-incanae)

Gatunki obce geograficznie w drzewostanie FV

Martwe drewno

Martwe drewno wielkowymiarowe

FV

FV

Wiek drzewostanu U1 

Naturalne odnowienie drzewostanu FV

Pionowa struktura roślinności U1

Charakterystyczna kombinacja florystyczna runa U1

Gatunki charakterystyczne i dominujące U1

Naturalność koryta rzecznego i reżim wodny U1

Zanieczyszczenia runa związane z pozyskaniem drewna FV



Istniejące

� spiętrzanie wody w wyniku działalności bobrów.

� Użytkowanie lasu prowadzące do utrzymania jednowiekowej 

i jednopiętrowej struktury lasu

Potencjalne

� Krótki okres odnowienia

� Zrąb wielkopowierzchniowy

� Całkowite usuwanie martwych drzew i martwego drewna

� Pozostawianie/wprowadzanie gatunków inwazyjnych

Zagrożenia
91E0 – Łęgi jesionowo - olszowe



1. Poprawa stosunków wodnych 

tj. właściwej retencji wody

2. Poprawa struktury wiekowej

i przestrzennej drzewostanu

3. Zachowanie właściwej ilości 

martwego drewna (w tym 

drewna wielkowymiarowego

Utrzymanie właściwej ilości martwego drewna 

Cele ochrony
91E0 – Łęgi jesionowo - olszowe



� Zinwentaryzowano 1 stanowisko w szczytowej partii wzgórz w rezerwacie 

„Dębowe Góry”

� Dąbrowa z dominacją dębu szypułkowego i nieznaczną domieszką sosny 

zwyczajnej

� Zbiorowisko posiada rozbudowaną strukturę wiekową i przestrzenną

� Roślinność runa składa się z licznych gatunków diagnostycznych i gatunków 

chronionych takich jak lilia złotogłów Lilium martagon, przylaszczaka 

pospolita Hepatica nobilis, orlik pospolity Aquilegia vulgaris, miodownik 

melisowaty Melittis melisophyllum, podkolan biały Platanthera bifolia, 

gnieźnik leśny Neottia nidus-avis

91I0 – Ciepłolubne dąbrowy 
Potentillo albae-Quercetum



Stan zachowania
91I0 – Ciepłolubne dąbrowy Potentillo albae-Quercetum

Udział dębu w drzewostanie FV

Gatunki obce geograficznie i ekologicznie w drzewostanie FV

Obecność nasadzeń drzew FV

Zwarcie koron i wiek drzewostanu FV

Naturalne odnowienie FV U1

Zwarcie podszytu U1

Gatunki charakterystyczne i dominujące FV

Obce gatunki i rodzime gatunki ekspansywne w runie FV

Zniszczenie runa w wyniku gospodarki leśnej FV



Istniejące

� Brak zagrożeń

Potencjalne

� Pożary (siedlisko występuje w najcieplejszych stanowiskach np. zboczach 

o południowej i południowozachodniej ekspozycji)

Zagrożenia
91I0 – Ciepłolubne dąbrowy Potentillo albae-Quercetum



� Bór sosnowy, na ubogich, kwaśnych glebach bielicowych wytworzonych

z piasku luźnego, w miejscach z niskim poziomem wód gruntowych – na 

wydmach śródlądowych, a także na siedliskach wtórnych, na gruntach 

porolnych

� Na terenie Czerwonego Boru większość płatów borów chrobotkowych 

znajduje się w okolicach „patelni” oraz na wschodniej granicy obszaru, 

blisko wsi Kaczynek, Strzeszewo  Głębocz Wielki

� Charakteryzuje się luźnym drzewostanem sosnowym oraz ubogim runem

z dominacją porostów i mchów, kępami jałowca pospolitego

� Do charakterystycznych gatunków należą chrobotki: leśny (Cladonia 

arbuscula), widlasty (C. furcata), wysmukły (C. gracilis) i inne gatunki 

z rodzaju Cladonia, rzęsiak pospolity (Ptilidium ciliare)

91T0 – Sosnowy bór chrobotkowy
(Cladonio-Pinetum, 

i chrobotkowa postać Peucedano-Pinetum)



91T0 – Sosnowy bór chrobotkowy
(Cladonio-Pinetum, i chrobotkowa postać 

Peucedano-Pinetum)



� Stosowanie zrębów na dużych powierzchniach

� Całkowite usuwanie martwych drzew i martwego drewna

� Zarastanie runa gatunkami traw w wyniku naturalnej sukcesji

� Zanieczyszczenia powietrza

� Odnowienie drzewostanu połączone z orką i rekultywacją gruntów

Zagrożenia
91T0 – Sosnowy bór chrobotkowy (Cladonio-Pinetum, 

i chrobotkowa postać Peucedano-Pinetum)



1. Utrzymanie areału borów

2. Poprawa struktury wiekowej

Cele ochrony
91T0 – Sosnowy bór chrobotkowy (Cladonio-Pinetum, 

i chrobotkowa postać Peucedano-Pinetum)



Zapraszamy na przerwę kawową



Wizja terenowa

1

1 – siedliska 2330, 4330 i 5130

2 – rejon planowanego lotniska sportowo-

sanitarnego

3 – siedliska 91TO i 5130 2

3
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