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Przedmowa
Dzi do r¹k Czytelnika oddajemy kolejn¹ czêæ poradnika pt. Ochrona
przyrody w lasach. II. Ochrony szaty rolinnej. Jestemy wiadomi, ¿e poradnik
ten nie wyczerpuje zagadnienia zawartego w tytule i nie udziela odpowiedzi na
wszystkie pytania trapi¹ce leników. Celem, jaki postawili sobie redaktor i zespó³
autorów, by³o udzielenie jedynie pewnych wskazówek, jak wybrane problemy
rozwi¹zywaæ. Powszechnie wiadomo, ¿e usus magister est optimus (dowiadczenie
jest najlepszym nauczycielem). Lenicy doskonale wiedz¹, ¿e niemal ka¿d¹
sytuacjê w lesie nale¿y rozpatrywaæ indywidualnie, a zadaniem poradnika jest
uwiadomienie Czytelnikowi zagro¿eñ oraz merytoryczna podpowied, jak najlepiej je ograniczaæ. St¹d te¿ zrezygnowano z indywidualnego podejcia do okrelonych gatunków, a skoncentrowano siê na grupach systematycznych grzybów
i rolin, ze szczególnym uwzglêdnieniem zbiorowisk rolinnych. Wyszlimy
z za³o¿enia, ¿e koncentruj¹c siê na ochronie mikrorodowisk, zbiorowisk czy
wrêcz krajobrazów przyrodniczych, osi¹gnie siê lepsze efekty w praktycznej
ochronie przyrody.
Niestety, ochrona ca³ych grup systematycznych czy zbiorowisk rolinnych
poci¹ga za sob¹ koniecznoæ poznania nie tylko pewnych gatunków, ale tak¿e
znajomoci funkcjonowania okrelonych ekosystemów, posiadanie wiedzy na
temat zale¿noci miêdzygatunkowych czy umiejêtnoæ dostrzegania zagro¿eñ.
Dlatego te¿ ochrona szaty rolinnej prowadzona na terenach lenych jest czêsto
k³opotliwa i nastrêcza niema³o w¹tpliwoci. Niektóre nasze formy aktywnoci,
zamiast prowadziæ do zamierzonej ochrony, prowadz¹ wrêcz do wyniszczenia
chronionego obiektu. Mamy nadziejê, ¿e poradnik trzymany w Pañstwa rêkach
sprawi, ¿e ochrona szaty rolinnej w lasach bêdzie teraz ³atwiejsza.
W poradniku zwrócono szczególn¹ uwagê na rzadkie i zagro¿one zbiorowiska rolinne, a zw³aszcza te, które s¹ siedliskami przyrodniczymi o znaczeniu
europejskim. Zosta³y one ujête w za³¹czniku I Dyrektywy Siedliskowej UE,
co oznacza ochronê w ramach Europejskiej Sieci Obszarów Chronionych Natura
2000. W zwi¹zku z powy¿szym z jednej strony ochrona takich siedlisk jest obowi¹zkiem i koniecznoci¹, z drugiej jednak istnieje mo¿liwoæ uzyskania rodków Unii Europejskiej na zabiegi ochronne.
Dziêkujê autorom, których nazwiska podano poni¿ej, za du¿e zaanga¿owanie, inicjatywê i ogromn¹ pracê, jak¹ w³o¿yli w przygotowanie tego poradnika.
dr in¿. W³adys³aw Danielewicz  Katedra Botaniki Lenej, Akademia Rolnicza im. A. Cieszkowskiego, ul. Wojska Polskiego 71c, 60-625 Poznañ, tel. (061)
848 77 46, danw@au.poznan.pl
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1. Ochrona grzybów i grzybowisk

Andrzej Grzywacz

Wstêp
Grzyby to bardzo liczna w gatunki grupa organizmów j¹drowych, dawniej zaliczanych do królestwa rolin. Obecnie, po stwierdzeniu zasadniczych
ró¿nic miêdzy komórkami grzybów i rolin, s¹ traktowane jako odrêbne królestwo, na równi z rolinami i zwierzêtami. W zwi¹zku z tym proponuje siê
zast¹piæ obecnie niekonsekwentne ju¿ terminy  flora lub mikoflora, stosowane do okrelenia ogó³u grzybów wystêpuj¹cych na danym obszarze, terminem biota grzybów  fungia. Na przyk³ad: fungia Wielkopolski, fungia
Tatr, fungia obszaru miasta Torunia, fungia buczyn, lista fungistyczna, badania fungistyczne w masywie Babiej Góry (Grzywacz 1999).
Grzyby w szerokim ujêciu systematycznym s¹ umieszczane w 3 podkrólestwach: grzyborola Mycoprotoctista, grzybop³ywki Chromista, grzyby
w³aciwe Fungi. Liczba gatunków grzybów wystêpuj¹cych na wiecie nie
jest dok³adnie znana, szacuje siê jednak, ¿e mo¿e wynosiæ 1,2-1,4 mln.
Do tej pory opisano ponad 320 tys. gatunków w ich ró¿nych stadiach: doskona³ym (p³ciowym) i niedoskona³ym (konidialnym), ³¹cznie z bardzo licznymi
synonimami. Jednak po wielu rewizjach i krytycznych opracowaniach systematycznych ustalono, ¿e tzw. dobrych gatunków jest ponad 82 tys., sklasyfikowanych w 8092 rodzajach, 347 rodzinach, 128 rzêdach, 10 typach (gromadach) + 1 grupa sztuczna, grzybów mitosporowych, anamorficznych Deuteromycota (Kirk i in. 2001; Grzywacz 2003).
W znaczeniu funkcjonalnym, dla celów praktycznych, grzyby dzielimy
na wielkoowocnikowe (macromycetes)  umownie przyjêto, ¿e s¹ to takie, których owocniki maj¹ rednicê powy¿ej 5 mm; mikroskopijne (micromycetes)
 niewidoczne lub s³abo widoczne nieuzbrojonym okiem oraz grzyby lichenizuj¹ce, tworz¹ce symbiozê z jednym b¹d wieloma fotosyntetyzuj¹cymi
partnerami: zielenicami (najczêciej z rodzaju Trebouxia lub Trentepohlia) lub
sinicami (g³ównie z rodzaju Nostoc), co daje now¹ postaæ w formie porostów
(Lichenes). W Polsce zarejestrowano dotychczas wystêpowanie ponad 7,5 tys.
gatunków, w tym 4,5 tys. grzybów wielkoowocnikowych, 1,6 tys. grzybów
lichenizuj¹cych (porostów) oraz oko³o 1,5 tys. grzybów mikroskopijnych.
Liczba gatunków grzybów opisanych w Polsce w seriach monograficznych
Grzyby i Fungi wynosi do tej pory tylko 3630, a ³¹cznie z zarejestrowa-
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nymi gatunkami lichenizuj¹cymi i grzybami naporostowymi 5368 gatunków
(Fa³tynowicz 2003; Grzywacz 2003). Szacuje siê, ¿e potencjalnie w naszym
kraju mo¿e wystêpowaæ 12-14 tys. gatunków organizmów, które w szerokim
ujêciu zaliczamy do grzybów (Grzywacz 2003).
Najlepiej poznanym podkrólestwem s¹ grzyby w³aciwe. S¹ one cudzo¿ywnymi tlenowcami (rzadko beztlenowcami), których podstawowym
budulcem cian komórkowych jest chityna (acetyloglukozamina), a najbardziej rozpowszechnionymi zwi¹zkami zapasowymi  glikogen i t³uszcze.
Rozwój grzybów najczêciej nastêpuje w fazie haploidalnej, rzadziej diploidalnej, w fazie haploidalnej i diploidalnej albo w trzech fazach  haploidalnej, dikariotycznej (dwuj¹drowej) i diploidalnej. Faza dikariotyczna nie
wystêpuje w ¿adnej innej grupie organizmów poza grzybami. Dla grzybów
charakterystyczny jest pleomorfizm, czyli wielopostaciowoæ  wytwarzanie
ró¿nego anatomicznie i morfologicznie stadium p³ciowego i bezp³ciowego.
Holomorf¹ nazywamy danego grzyba jako ca³oæ w pojêciu wszystkich jego
form i mo¿liwoci rozwojowych. Stadium p³ciowe grzybów nosi nazwê
teleomorfy, a bezp³ciowe anamorfy. Niektóre grzyby, szczególnie workowe,
mog¹ mieæ wiêcej ni¿ jedn¹ anamorfê. Wszystkie stadia posiadaj¹ oddzielne
nazwy ³aciñskie, które opisywane by³y na ogó³ niezale¿nie przez ró¿nych
autorów, st¹d tak liczne u grzybów synonimy. Nazwa gatunku, holomorfy,
wyznaczana jest przez formê p³ciow¹. U grzybów wystêpuje heterotallizm,
czyli ró¿noplechowe procesy zap³odnienia (rezultaty krzy¿owañ mog¹ byæ
zgodne, niezgodne i pó³zgodne), st¹d mog¹ wystêpowaæ nie 2, a 4 lub
8 typów kojarzeniowych. Grzyby wytwarzaj¹ wielkie bogactwo enzymów,
wykorzystywanych w celach pokarmowych, do rozk³adu bardzo ró¿norodnych zwi¹zków organicznych; trawienie odbywa siê na zewn¹trz grzybni,
nastêpnie osmotycznie pobierane s¹ zwi¹zki prostsze do wnêtrza strzêpek
grzybni. Du¿a plastycznoæ i mo¿liwoci w przystosowaniu siê do rodowiska wzrostu i bytowania pozwoli³y grzybom zasiedlaæ tak bardzo liczne rodowiska i substraty. W zale¿noci od ród³a substancji organicznej, z której
grzyby pobieraj¹ sk³adniki pokarmowe, czyli od sposobów ¿ycia, grzyby
dzielimy na 4 grupy: saprotrofy (saprobionty, roztocza), paso¿yty, nadpaso¿yty i symbionty (g³ównie grzyby mikoryzowe). Grzyby rozk³adaj¹ i wykorzystuj¹ jako pokarm wiêkszoæ substancji organicznych, w tym substancje
i materia³y nie wystêpuj¹ce naturalnie w przyrodzie, a wytworzone sztucznie przez cz³owieka. Dziêki temu odgrywaj¹ ogromn¹ rolê w biosferze jako
wa¿ny czynnik obiegu pierwiastków biogenicznych. Bêd¹c destruentami,
wraz z bakteriami rozk³adaj¹ martwe, rzadziej ¿ywe organizmy, daj¹c prze-
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strzeñ ¿yciow¹ nastêpnym pokoleniom organizmów oraz wzbogacaj¹c glebê
w sk³adniki pokarmowe u¿ytkowane nastêpnie przez producentów  roliny
(Grzywacz 2002, 2003).
Grzyby stanowi¹ jedn¹ z liczniejszych, a jednoczenie bardziej zagro¿onych grup ¿ywych organizmów. Wiele gatunków grzybów ju¿ wyginê³o,
inne prawdopodobnie zagin¹, nim zostan¹ opisane i zarejestrowane przez
naukê st¹d wymagaj¹ one ochrony. Wynika to z fundamentalnych za³o¿eñ
ochrony przyrody, ochrony ró¿norodnoci biologicznej, czyli d¹¿enia
do utrzymania wszystkich gatunków organizmów, zachowania ich pe³nej puli
genowej oraz ochraniania istot ¿ywych przed wszystkimi niekorzystnymi
zmianami w rodowisku ich bytowania. Musimy chroniæ i umiarkowanie
u¿ytkowaæ, zgodnie z zasadami ekorozwoju, ró¿norodnoæ biologiczn¹
na ró¿nych poziomach jej organizacji  genowym, gatunkowym, ekosystemowym i krajobrazowym. W ogólnym pojêciu ochrony grzybów mieszcz¹ siê
ró¿ne potrzeby i formy dzia³ania zmierzaj¹ce do ochrony ich samych oraz
miejsc i warunków ¿ycia.

Zagro¿enia
Stan zagro¿enia wystêpowania grzybów w Polsce nie ró¿ni siê zasadniczo
pod wzglêdem nasilenia i rodzajów czynników szkodotwórczych od sytuacji
wystêpuj¹cej w innych krajach europejskich, w szczególnoci u naszych s¹siadów. Powodowane jest ono g³ównie zanikaniem lub degradacj¹ siedlisk
(np. zanikaniem grzybów zwi¹zanych z: starodrzewami jod³owymi, modrzewiowymi, dêbowymi, bukowymi i innymi; rolinami torfowisk i bagien wskutek
melioracji odwadniaj¹cych; lasami ³êgowymi ze wzglêdu na zmniejszanie siê ich
area³u), przemys³owymi i komunikacyjnymi zanieczyszczeniami powietrza,
gleby i wody (zagro¿one s¹ grzyby w lasach rejonów przemys³owych, du¿ych
aglomeracji miejskich, wzd³u¿ autostrad i dróg szybkiego ruchu), zmianami
w produkcji rolniczej i sadowniczej (zmniejszeniem siê area³u lub zaniechaniem
upraw niektórych gatunków i odmian rolin, chemizacj¹ rodowiska rolniczego
 pestycydy, nawozy mineralne; zanikanie starych odmian rolin), nadmiernym
zbiorem grzybów podczas masowych grzybobrañ lub zbiorów komercyjnych
przeznaczonych do przetwórstwa przemys³owego i na eksport (np. kurki Cantharellus cibarius, borowików Boletus spp., podgrzybka Xerocomus spp., kolarzy Leccinum spp., mleczaja rydza Lactarius deliciosus, itp.), zbyt schematyczn¹ niekiedy
gospodark¹ len¹ (monokultury, uproszczenia sk³adów gatunkowych drzewostanów, likwidacja tzw. przestojów, pozostawianie zbyt ma³ej iloci posuszu i le¿aniny w lesie). W ochronie przyrody do sygnalizacji stopnia zagro¿enia poszczegól-
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nych grup organizmów s³u¿¹ czerwone listy i czerwone ksiêgi. Czerwone listy
grzybów s¹ u¿yteczne w pracy mikologów, przyrodników i leników, w placówkach naukowych i instytucjach zajmuj¹cych siê teoretycznymi postawami oraz
praktyk¹ ochrony przyrody. S³u¿¹ do zwrócenia uwagi na gatunki grzybów
wymieraj¹cych i zagro¿onych, s¹ pomocne w ocenie zachowania stanu gatunkowego, sygnalizacji zagro¿enia, mog¹ byæ miernikiem zmian i stopnia degradacji
ca³ego rodowiska i poszczególnych obszarów fizjograficznych czy te¿ regionów
kraju. Czerwone listy opracowywane w poszczególnych krajach s³u¿¹ do wymiany informacji o gatunkach zagro¿onych i stopniu zagro¿enia fungii Europy
i wiata. Pierwsz¹ listê zagro¿onych grzybów wielkoowocnikowych opublikowano w 1978 roku dla Badenii-Wirtembergii, a w 1984 roku dla ca³ego obszaru
Republiki Federalnej Niemiec. Projekt polskiej czerwonej listy wielkoowocnikowych grzybów wymieraj¹cych i zagro¿onych przygotowa³ Wojewoda
w 1984 roku. Po dyskusjach i uzupe³nieniach dokonanych przez licznych mikologów zosta³a ona opublikowana w 1986 roku (Wojewoda, £awrynowicz 1986),
obejmuj¹c 800 gatunków grzybów. W 1992 roku powsta³a nowa, rozszerzona lista
obejmuj¹ca 1013 gatunków grzybów (Wojewoda, £awrynowicz 1992). Mamy
równie¿ regionalne czerwone listy dla polskich Karpat (Wojewoda 1991), Górnego l¹ska (Wojewoda 1999) i Gór wiêtokrzyskich (£uszczyñski 2002). Ró¿ne
regiony Polski s¹ w ró¿nym stopniu rozpoznane pod tym wzglêdem. Istnieje
pilna potrzeba opracowania nowej, aktualnej czerwonej listy grzybów, obejmuj¹cej obszar ca³ego kraju, jak i dalszych list regionalnych.
Wród 1013 gatunków, czyli oko³o 25% wystêpuj¹cych u nas grzybów wielkoowocnikowych, znalaz³o siê 71 zaliczonych do wymar³ych i zaginionych (Ex),
171 do wymieraj¹cych (E), 188 do nara¿onych (V), 296 do gatunków rzadkich (R)
oraz 287 do grupy o nieokrelonych przyczynach zagro¿enia (I). Grzyby jako
organizmy efemeryczne mog¹ pojawiaæ siê co kilka lat. W niekorzystnych
warunkach trwaj¹ w d³ugich fazach spoczynku w postaci zarodników, sklerot,
przetrwalników, nie wytwarzaj¹ wówczas owocników, s¹ trudne do zauwa¿enia
i wykrycia. Dlatego do oceny zagro¿enia grzybów i organizmów grzybopodobnych potrzebne s¹ informacje z d³ugiego okresu, a takich dostarczyæ mog¹ tylko
systematyczne obserwacje z obszaru ca³ego kraju, o charakterze zorganizowanego monitoringu. W ramach programu Monitoring przyrody opracowano metodykê i za³o¿enia organizacyjne zbioru obserwacji grzybów wielkoowocnikowych,
ze wzglêdu na braki rodków finansowych obejmuj¹cych na razie tylko 20 gatunków (Grzywacz i in. 1997). Bardziej szczegó³owo opisano problem w opracowaniu Sekcji Mikologicznej Polskiego Towarzystwa Botanicznego (Lisiewska,
£awrynowicz 2000). Niestety, brak dostatecznego zainteresowania i finansowa-
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nia badañ mikologicznych, zw³aszcza z zakresu systematyki i geografii grzybów,
zbyt ma³a liczba specjalistów  mikologów, brak obsady kadrowej dla wielu
grup grzybów, niedocenianie praktycznych aspektów mikologii w wielu dzia³ach
gospodarki i dzia³alnoci spo³ecznej (mikrobiologii technicznej, biotechnologii,
farmacji, ochronie lasu, ochronie rolin, medycynie i weterynarii) powoduje,
¿e grzyby s¹ doæ s³abo poznane (na tle innych organizmów), a tym samym trudno oceniæ stopieñ ich zagro¿enia.
¯aden z obszarów Polski nie jest dostatecznie zbadany z punktu widzenia
wystêpuj¹cych tam gatunków grzybów. Nie dotyczy to nielicznych parków narodowych (np. Babiogórskiego, Pieniñskiego) oraz niektórych rezerwatów przyrody. Dobrym przyk³adem jest Bia³owieski PN, gdzie od lat wykonuje siê badania
mikologiczne, a tylko jeden oddzia³ numer 256 jest dobrze rozpoznany, gdzie
na powierzchni 144 ha stwierdzono 1380 gatunków grzybów (Faliñski, Mu³enko
1995). Wydaje siê, ¿e liczebnoæ grzybów jest tu du¿a, chocia¿ rzeczywiste
wystêpowanie jest znacznie wiêksze, gdy¿ nie zbadano tam jeszcze licznych
grzybów mikroskopijnych (glebowych, endofitycznych, naporostowych, tworz¹cych mikoryzy endotroficzne, chorobotwórczych dla rolin i zwierz¹t, ryzosferowych, grzybów mikroskopijnych uczestnicz¹cych w koñcowych fazach dekompozycji drewna itd.), co wymaga zastosowania, niekiedy doæ ¿mudnych, odpowiednich procedur laboratoryjnych (Grzywacz 2003).

Ochrona

Ochrona prawna
Na potrzebê ochrony gatunkowej grzybów wskazywali od dawna mikolodzy, lenicy, przyrodnicy. Dopiero jednak w 1983 roku wprowadzono ochronê
grzybów rozporz¹dzeniem Ministra Lenictwa i Przemys³u Drzewnego z dnia
30 kwietnia 1983 roku w sprawie gatunkowej ochrony rolin (DzU nr 27, poz.
134). Lista tamta zawiera³a 10 pozycji, na które z³o¿y³y siê 2 ca³e rodziny
i 10 pojedynczych gatunków, ³¹cznie 23 gatunki grzybów. W ten sposób spe³niono postulaty cz³onków Sekcji Mikologicznej Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Pañstwowej Rady Ochrony Przyrody oraz leników, a Polska sta³a siê
pierwszym w Europie krajem, gdzie tak¹ form¹ ochrony prawnej objêto równie¿
grzyby. Do popularyzacji ochrony grzybów przyczyni³a siê w tamtych latach równie¿ Poczta Polska, wydaj¹c 2 serie znaczków o du¿ych nak³adach: 8 trójk¹tów
(6 gatunków jadalnych i 2 truj¹ce) oraz 6 znaczków z rysunkami grzybów zas³uguj¹cych na ochronê (ju¿ w 1980 roku). Zestaw chronionych grzybów tak¿e
wówczas budzi³ wród grona mikologów w¹tpliwoci oraz pewien niedosyt.
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Grzybów, które na ochronê prawn¹ zas³ugiwa³y, by³o znacznie wiêcej, co najmniej 60-80 gatunków. Zdecydowano siê ze wzglêdu na s³ab¹ znajomoæ grzybów wród spo³eczeñstwa na ochronê tylko wybranych gatunków, jako reprezentacji, symbolu ochrony grzybów, wybieraj¹c takie, które maj¹ okaza³e i osobliwe
owocniki, odbiegaj¹ce od typowych, przyci¹gaj¹ce swoim kszta³tem, barw¹,
wielkoci¹, i z tego powodu bezmylnie niszczone. Kolejne rozporz¹dzenia
o gatunkowej ochronie rolin, w tym grzybów, nie wnosi³y istotniejszych zmian,
poza wprowadzeniem ochrony czêciowej obejmuj¹cej wszystkie gatunki wielkoowocnikowe, z wyj¹tkiem zbieranych do celów konsumpcyjnych, zagra¿aj¹cych zdrowiu lub ¿yciu cz³owieka, niszcz¹cych materia³y i budowle oraz utrudniaj¹cych prowadzenie racjonalnej gospodarki, w tym rolnej i lenej, a tak¿e
rozpisaniem chronionych grzybów na poszczególne gatunki w uwspó³czenionym ujêciu systematycznym. By³y to: rozporz¹dzenie Ministra Ochrony rodowiska, Zasobów Naturalnych i Lenictwa z dnia 6 kwietnia 1995 roku w sprawie
ochrony gatunkowej rolin (DzU nr 41, poz. 214) oraz rozporz¹dzenie Ministra
rodowiska z dnia 11 wrzenia 2001 roku w sprawie okrelenia listy gatunków
rolin rodzimych dziko wystêpuj¹cych objêtych ochron¹ gatunkow¹ cis³¹ i czêciow¹ oraz zakazów w³aciwych dla tych gatunków i odstêpstw od tych zakazów
(DzU nr 106, poz. 1167). Obecnie obowi¹zuje rozporz¹dzenie Ministra rodowiska z dnia 9 lipca 2004 roku w sprawie gatunków dziko wystêpuj¹cych grzybów
objêtych ochron¹ (DzU nr 168, poz. 1765). Przy okazji warto zwróciæ uwagê
na zmiany nazw ministerstw wydaj¹cych rozporz¹dzenia w tej sprawie, jakie
nastêpowa³y w okresie ostatnich, analizowanych 22 lat oraz na fakt, ¿e po raz
pierwszy w ochronie gatunkowej grzyby zosta³y potraktowane jako samodzielna
grupa organizmów, w zgodzie ze wspó³czesnymi pogl¹dami biologii i systematyki organizmów.
W nowej licie chronionych grzybów dokonano uzupe³nieñ, unowoczeniono j¹ i dostosowano do wymogów europejskich. Na licie tej znalaz³y siê gatunki dotychczas chronione, z wy³¹czeniem sromotnika bezwstydnego Phallus impudicus (doæ czêsty, a nawet rozszerzaj¹cy area³ wystêpowania) i m¹dziaka malinowego Mutinus ravenelii (nierodzimy, zawleczony z krajów o ciep³ym klimacie,
wystêpuj¹cy niekiedy masowo i uporczywie na intensywnych plantacjach
borówki amerykañskiej z nawodnieniem kropelkowym i du¿¹ iloci¹ substratu
trocinowo-korowego  czyli nie kwalifikuj¹cych siê do ochrony w wietle przyjêtych kryteriów. Na listê wpisano niektóre gatunki rzadkie i zagro¿one, które od
dawna mikolodzy i przyrodnicy postulowali obj¹æ ochron¹ w Polsce. W³¹czono
wystêpuj¹ce w Polsce grzyby z listy 33 gatunków proponowanych do ochrony
w Europie, oczekuj¹cych na oficjalne umieszczenie w za³¹czniku 1 do Konwen-
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cji Berneñskiej (Datasheets of threatened mushrooms of Europe 2001). Obecnie
obowi¹zuje nowa, tzw. lista 50 gatunków grzybów zas³uguj¹cych w Europie
na ochronê (Fraiture, Otto 2003). Na aktualnej polskiej licie znajduje siê tak¿e
kilka gatunków, których ochrona stanowisk uwarunkowana jest ochron¹ siedlisk,
zgodnie z wymogami dyrektywy siedliskowej i zasadami tworzenia europejskiej
sieci ekologicznej Natura 2000 (£awrynowicz 2004). Zrezygnowano z objêcia
wszystkich gatunków grzybów ochron¹ czêciow¹ (poza objêtymi ochron¹ cis³¹),
gdy¿ przepis ten pozosta³by martw¹ liter¹ prawa, zapisem ma³o znanym, nie
przestrzeganym przez amatorów grzybobrania.
Nowe rozporz¹dzenie, zosta³o dobrze przyjête przez przyrodników i specjalistów ochrony przyrody, gdy¿ po raz pierwszy traktuje grzyby i porosty jako samodzieln¹ grupê organizmów. Przyjmuje ono ochronê gatunkow¹ nie tylko w formie
zalecenia i nakazu niezrywania owocników, ale akceptuje potrzebê troski o zachowanie siedlisk i ostoi grzybów (grzybowisk) dla zapewnienia im dalszego, wieloletniego rozwoju. Nowe przepisy nie zrywaj¹ z powszechn¹, ¿eby nie powiedzieæ
masow¹, tradycj¹ grzybobrania ani nie ingeruj¹ w zasady zbioru grzybów.
Pod ochron¹ cis³¹, w 52 pozycjach rozporz¹dzenia, wymieniono 7 ca³ych
rodzajów i 45 wyszczególnionych gatunków grzybów, co oznacza objêcie ochron¹ cis³¹ 90 gatunków grzybów. Ochron¹ czêciow¹ objêto w rozporz¹dzeniu
1 gatunek grzyba (w³óknouszka ukonego Inonotus obliquus). £¹cznie pod
ochron¹ znajduje siê 90 gatunków, z czego: 13 gatunków grzybów workowych
(Ascomycota), obejmuj¹cych przedstawicieli 4 rodzin z 7 rodzajów, oraz 77 gatunki grzybów podstawkowych (Basidiomycota), obejmuj¹ce przedstawicieli
21 rodzin z 35 rodzajów. Stanowi to oko³o 2% wszystkich wystêpuj¹cych w Polsce gatunków grzybów wielkoowocnikowych (macromycetes). Wród wymienionych 7 ca³ych rodzajów, bez podania konkretnych gatunków, znajduj¹ siê taksony trudno rozró¿nialne w terenie, których dok³adna diagnoza wymaga zbadania
dodatkowych cech w warunkach laboratoryjnych. S¹ to zazwyczaj taksony niepewne w znaczeniu przyjêtych kryteriów taksonomicznych, o niepe³nej informacji, czy dany gatunek wystêpuje na terenie naszego kraju. Dotyczy to przyk³adowo nastêpuj¹cych rodzajów: czarka Sarcoscypha spp., gwiazdosz Geastrum
spp., kolczakówka Hydnellum spp., pa³eczka Tulostoma spp., sarniak Sarcodon spp.
Wydaje siê, ¿e w¹tpliwoci zostan¹ rozstrzygniête z chwil¹ ukazania siê list krytycznych wystêpuj¹cych u nas workowców i podstawczaków, tzw. check lists.
Checklist of polish larger Basidiomycetes (Wojewoda 2003), opracowanie to ukaza³o siê na rynku ksiêgarskim dopiero w sierpniu 2005 i na jego podstawie rozstrzygniêto w¹tpliwoci jakie gatunki kolczakówek, pa³eczek, sarniaków, soplówek, szmaciaków i gwiazdoszy  wystêpuj¹ na terenie naszego kraju.

15

O c h ro n a p r z y ro d y w l a s a c h

Wród taksonów objêtych ochron¹ znalaz³y siê grzyby o ró¿nej wartoci
konsumpcyjnej i u¿ytkowej. Mo¿na je podzieliæ na nastêpuj¹ce grupy:
Bardzo smaczne grzyby jadalne:
borowik królewski Boletus regius, naparstniczka czeska Verpa bohemica, smardz
jadalny Morchella esculenta, smardz wynios³y Morchella alata, szmaciak ga³êzisty
Sparassis crispa, trufla wg³êbiona Tuber mesentericum;
Grzyby jadalne:
dwupiercieniak cesarski Catathelasma imperiale, kr¹¿kówka ¿y³kowana Disciotis
venosa, kurzawka bagienna Bovista paludosa, malak (borowiec) dêty Suillus
(Boletinus) cavipes, malak trydencki Suillus tridentinus, malak ¿ó³tawy Suillus
flavidus, naparstniczka sto¿kowata Verpa conica, ozorek dêbowy Fistulina hepatica,
p³omykówka galaretowata Tremiscus helvelloides, purchawica olbrzymia
Langermannia gigantea, smardz pó³wolny Morchella gigas, smardz sto¿kowaty
Morchella conica, soplówka ga³êzista Hericium clathroides, soplówka je¿owata
Hericium erinaceum, soplówka jod³owa Hericium coralloides, szmaciak
krótkotrzonowy Sparassis brevipes, ¿agiew okó³kowa Polyporus umbellatus;
Grzyby jadalne, ale o braku u nas tradycji zbioru:
g¹ska olbrzymia Tricholoma colossus, borowik (podgrzybek) paso¿ytniczy Boletus
(Xerocomus) parasiticus, siatkolist maczugowaty Gomphus clavatus, szyszkowiec
³uskowaty Strobilomyces stobilaceus;
Grzyby o w³aciwociach leczniczych:
lakownica lni¹ca Ganoderma lucidum, pniarek (modrzewnik) lekarski Fomitopsis
(Laricifomes) officinalis, w³óknouszek ukony Inonotus obliquus;
Grzyby niejadalne i o w³aciwociach truj¹cych:
wszystkie 61 pozosta³ych, a nie wymienionych wczeniej gatunków chronionych
grzybów.
Wykaz wszystkich grzybów objêtych ochron¹ cis³¹ i czêciow¹ mo¿na znaleæ w rozporz¹dzeniu Ministra rodowiska z dnia 9 lipca 2004 roku w sprawie
gatunków dziko wystêpuj¹cych grzybów objêtych ochron¹, które zamieszczono
na koñcu poradnika.
Du¿o emocji wród amatorów grzybobrania i konsumentów grzybów, a najwiêcej u zbieraczy zawodowych, dla których skup przemys³owy i sprzeda¿
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na targowiskach lub bezporednio przy drogach w lasach stanowi ród³o dochodu  wzbudzi³a informacja o wprowadzeniu ochrony cis³ej borowików i malaków. Odbi³o siê to doæ g³onym echem w spo³eczeñstwie, równie¿ w prasie,
w ci¹gu ca³ego sezonu grzybowego w 2004 roku. Emocje te polegaj¹ na nieporozumieniu i niewiedzy. W rzeczywistoci dotyczy to tylko trzech gatunków, bardzo rzadko wystêpuj¹cych, nie bêd¹cych przedmiotem zainteresowania grzybiarzy, a tym samym handlu i przerobu.
Rodzaj borowik Boletus obejmuje w Polsce 15 gatunków, na czele z najbardziej cenionym i powszechnie zbieranym borowikiem szlachetnym Boletus edulis
wraz z odmianami i gatunkami pokrewnymi: borowikiem sosnowym Boletus pinicola i borowikiem usiatkowanym Boletus reticulatus. Objête za ochron¹ borowiki
nale¿¹ do bardzo rzadkich, znanych mikologom tylko z pojedynczych stanowisk,
dlatego zas³uguj¹cych na ochronê. Borowik korzeniasty Boletus radicans spotykany bywa pod dêbami, bukami, lipami, g³ogiem wród rolinnoci kserotermicznej,
jest niejadalny z powodu gorzkiego smaku i nieprzyjemnego zapachu, jest elementem wskanikowym specyficznych warunków glebowych, takich które
umo¿liwiaj¹ wystêpowanie rzadkich grzybów podziemnych. Borowik królewski
Boletus regius wystêpuje pod dêbami i bukami, w d¹browach wietlistych o glebach wapiennych, na skrajach lasów. Ma piêkny czerwony kapelusz. Borowik
(podgrzybek) paso¿ytniczy Boletus parasiticus wystêpuje tylko na owocnikach
têgoskórów Scleroderma spp., pojawia siê w lecie i jesieni¹ w widnych borach
sosnowych i mieszanych, przy drogach, cie¿kach, na obrze¿ach lasu, na polanach
ródlenych, w rowach, tam gdzie wystêpuje gospodarz  grzyb, którego kosztem
¿yje, rozk³adaj¹c i niszcz¹c owocniki. Sporód rodziny borowikowatych pod
ochron¹ znajduje siê tak¿e poroblaszek ¿ó³toczerwony Phylloporus (pelletieri)
rhodoxanthus bardzo rzadko spotykany na gr¹dach, w buczynach i innych typach
siedliskowych lasów liciastych. Sporód malaków Suillus spp., których w Polsce
wystêpuje 12 gatunków, 3 rzadkie zosta³y objête ochron¹. Malak (borowiec) dêty
wystêpuje nieczêsto, g³ównie pod modrzewiami, rzadziej w wierczynach podgórskich i górskich, rednio smaczny. Malak trydencki jest rzadki i spotykany tylko
w Tatrach i Pieninach, pod modrzewiami i wierkami, na glebach wapiennych,
natomiast malak ¿ó³tawy wystêpuje w miejscach bagiennych i na torfowiskach,
pod sosnami i kosodrzewin¹, u nas bardzo rzadki, czêstszy tylko w Alpach i w pó³nocnej Skandynawii (Grzywacz 1989, 2002; £awrynowicz 2004).
Zestaw sprawdzonych grzybów jadalnych liczy w Polsce co najmniej kilkadziesi¹t gatunków, chocia¿ potencjalne zasoby wynosz¹ wielokrotnie wiêcej,
nawet 1100-1400 gatunków (wed³ug ró¿nych danych). Przeciêtnie zbiera siê
u nas zaledwie kilka do kilkunastu, a jedynie wytrawni amatorzy grzybobrania
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zbieraj¹ 40-60 gatunków. Rozporz¹dzenie Ministra Zdrowia z 2002 roku zawiera
wykaz 42 gatunków dopuszczonych do obrotu lub produkcji przetworów grzybowych, z czego 34 wystêpuj¹ w naturze, g³ównie w lasach, a 8 pochodzi z uprawy,
w tym nie wystêpuj¹ce naturalnie w Polsce, a stosowane w naszym kraju w szybko rozwijaj¹cej siê gastronomii, serwuj¹cej potrawy kuchni azjatyckiej. Na licie
tej jest równie¿ rzadko wystêpuj¹cy w wierczynach podgórskich oraz w lasach
mieszanych dwupiercieniak cesarski Catathelasma imperiale. Z chwil¹ objêcia
tego gatunku ochron¹ powinna nast¹piæ pilna i automatyczna nowelizacja rozporz¹dzenia Ministra Zdrowia, normalizuj¹ca handel i obrót grzybami zgodnie
z zasadami ochrony przyrody, a przy okazji mo¿na by wprowadziæ nowe gatunki
zas³uguj¹ce na zbiór i przerób przemys³owy, które doæ powszechnie w lasach
wystêpuj¹, a nie zosta³y jeszcze dopuszczone do handlu i przerobu.
Do grzybów truj¹cych zaliczamy, sporód wystêpuj¹cych w Polsce, oko³o
250 gatunków, chocia¿ zatrucia przypadkowe, wynikaj¹ce z nieznajomoci grzybów jadalnych oraz zamierzone (zabójstwa i samobójstwa, u nas bardzo rzadkie),
mia³y miejsce do tej pory tylko z powodu oko³o 40 gatunków. W ostatnich latach
rednio oko³o 250 zatruæ grzybami w ci¹gu roku wymaga³o hospitalizacji, z czego
kilka do kilkunastu przypadków koñczy³o siê zgonem, g³ównie wskutek spo¿ycia muchomora sromotnikowego Amanita phalloides. Do grupy grzybów truj¹cych
zaliczamy równie¿ grzyby halucynogenne i niektóre z tzw. grzybów o w³aciwociach psychoaktywnych (Grzywacz 2003).
Ochrona gatunkowa grzybów wprowadza nastêpuj¹ce zakazy:
 zrywania, niszczenia i uszkadzania
 niszczenia ich siedlisk i ostoi
 dokonywania zmian stosunków wodnych, stosowania rodków chemicznych,
niszczenia ció³ki lenej i gleby w ostojach
 pozyskiwania, zbioru, przetrzymywania, posiadania, preparowania i przetwarzania ca³ych grzybów i ich czêci
 zbywania, nabywania, oferowania do sprzeda¿y, wymiany i darowizny grzybów
¿ywych, martwych, przetworzonych i spreparowanych, a tak¿e ich czêci i produktów pochodnych
 wwo¿enia z zagranicy i wywo¿enia poza granicê pañstwa grzybów ¿ywych,martwych, przetworzonych i spreparowanych, a tak¿e ich czêci i produktów
pochodnych.
Wy¿ej wymienione zakazy nie dotycz¹:
 wykonywania czynnoci zwi¹zanych z prowadzeniem racjonalnej gospodarki
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rolnej, lenej lub rybackiej, je¿eli technologia prac uniemo¿liwia przestrzeganie
zakazów
 usuwania grzybów niszcz¹cych materia³y lub obiekty budowlane.
Te wyj¹tki w zakazach nie obejmuj¹ modrzewnika lekarskiego. Jest
to szczególnie rzadki gatunek grzyba leczniczego, notowany wspó³czenie tylko
na kilku stanowiskach (Piêtka 2003).
Zakazy w stosunku do grzybów pod ochron¹ czêciow¹ nie dotycz¹ pozyskiwania ich samych lub ich czêci i produktów pochodnych przez podmioty
(osoby i instytucje), które uzyska³y zezwolenie na ich pozyskiwanie. Konkretnie
dotyczy to w³óknouszka ukonego (czarnej huby brzozowej, czyru, czagi), który
jest pozyskiwany w celach leczniczych, gdy¿ posiada w³aciwoci rakobójcze
i rakostatyczne. Oznacza to, ¿e na zbiór dla w³asnych potrzeb lub do skupu jako
surowiec farmakologiczny wymagana jest zgoda wojewody (lub z jego upowa¿nienia zgoda udzielona w okrelonych przypadkach przez wojewódzkiego konserwatora przyrody).

Formy ochrony grzybów i grzybowisk
Niektóre formy ochrony grzybów zosta³y okrelone w Rozporz¹dzeniu
Ministra rodowiska z dnia 9 lipca 2004 roku, polegaj¹ one w szczególnoci na:
 zabezpieczeniu ostoi i stanowisk grzybów przed zagro¿eniami zewnêtrznymi,
 zapewnieniu obecnoci i ochronie ró¿nego rodzaju pod³o¿y, na których rozwijaj¹
siê chronione gatunki grzybów (drzew w odpowiednim wieku i gatunku, martwego
i rozk³adaj¹cego siê drewna, ska³ i g³azów w stosunku do grzybów lichenizowanych),
 wykonywaniu zabiegów ochronnych utrzymuj¹cych w³aciwy stan siedliska grzybów, jak utrzymywanie lub odtwarzanie w³aciwych dla poszczególnych gatunków
stosunków wietlnych, stanu gleby, stosunków wodnych, koszenie siedlisk w sposób
zgodny z wymaganiami chronionych gatunków, wypasanie zwierz¹t gospodarskich
na obszarze siedlisk w odpowiedni, zapewniaj¹cy rozwój chronionych gatunków sposób, regulowanie liczebnoci rolin, grzybów i zwierz¹t maj¹cych bezporedni wp³yw
na chronione gatunki,
 obserwacji i dokumentowaniu (monitoringu) stanowisk, ostoi i populacji
gatunków,
 zabezpieczeniu reprezentatywnej czêci populacji przez ochronê ex situ, czyli
poza miejscem ich naturalnego wystêpowania,
 przywracaniu grzybów z hodowli ex situ do w³aciwego rodowiska przyrodniczego,
 edukacji w zakresie rozpoznawania gatunków chronionych i sposobów ich
ochrony,
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 promowaniu takich technologii prac zwi¹zanych z prowadzeniem racjonalnej
gospodarki rolnej i lenej, które umo¿liwiaj¹ zachowanie ostoi i stanowisk chronionych gatunków grzybów.
Oprócz ochrony prawnej, czyli przestrzegania zakazów sformu³owanych
w rozporz¹dzeniu oraz pilnych badañ mikologicznych nad gatunkami wymieraj¹cymi i zagro¿onymi, czyli sta³ego aktualizowania czerwonych list grzybów wielkoowocnikowych (ogólnopolskich i regionalnych), nale¿y rozszerzyæ tzw. siedliskow¹ ochronê. Temu celowi s³u¿y obejmowanie ochron¹ rezerwatow¹ (cis³¹
i czêciow¹) nowych terenów, wybranych sporód najlepiej zachowanych grzybowisk (ró¿nych typów siedliskowych lasu, ³¹k, muraw i innych ekosystemów nielenych). Zachowaniu grzybów s³u¿y obszarowa ochrona przyrody, a wiêc uzupe³nianie istniej¹cej sieci parków narodowych i krajobrazowych, rezerwatów
przyrody, obszarów chronionego krajobrazu, szybka implementacja europejskiej
sieci ekologicznej Natura 2000 (w szczególnoci SOO  Specjalnych Obszarów
Ochrony, tworzonych na podstawie dyrektywy siedliskowej z 1992 roku). Równie¿ korzystna dla ochrony grzybów jest tzw. indywidualna ochrona przyrody,
polegaj¹ca na tworzeniu (powo³ywaniu) nowych obiektów, w postaci u¿ytków
ekologicznych, zespo³ów przyrodniczo-krajobrazowych oraz pomników przyrody,
szczególnie sêdziwych i o znacznych rozmiarach drzew, czyli miejsc bytowania
niektórych gatunków grzybów, np. flagowca olbrzymiego Meripilus giganteus,
¿agwicy listkowatej Grifola frondosa, jod³ownicy górskiej Bondarzewia
mesenterica, ozorka dêbowego Fistulina hepatica, pniarka (modrzewnika)
lekarskiego Laricifomes officinalis, pniarka ró¿owego Fomitopsis rosea, wszystkich
soplówek i szmaciaków oraz ¿agwi okó³kowej. Ochrona indywidualna pozwala
równie¿ uznawaæ za pomniki przyrody stanowiska szczególnie interesuj¹cych
gatunków grzybów (np. trufli, bia³oczyru).
Pod pojêciem siedliskowej ochrony grzybów rozumiemy nie tylko dzia³anie obejmuj¹ce gatunki chronione prawnie, ale i wszystkie pozosta³e, gdy¿ spe³niaj¹ one wa¿n¹ rolê w przyrodzie i gospodarce cz³owieka. Wymaga to okrelonych dzia³añ ze strony s³u¿b ochrony przyrody i s³u¿b lenych, uwzglêdniaj¹cych
te zagadnienia w sposobach zagospodarowania i ochrony lasów. Lasy wymagaj¹
ochrony przed licznymi biotycznymi, abiotycznymi i antropogenicznymi czynnikami szkodotwórczymi, zgodnie z zasad¹, ¿e dobry stan zdrowotny lasów jest
gwarancj¹ zachowania du¿ej iloci i ró¿norodnoci grzybów. Wp³yw na bogactwo
wiata grzybów lenych ma bogactwo sk³adu gatunkowego i struktury drzewostanów, w tym przebudowa monokultur sosnowych na ni¿u, a wierczyn na terenach podgórskich i górskich, rosn¹cych niezgodnie z jakoci¹ siedliskowych
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typów lasu. Ogólna ochrona wszystkich grzybów jest koniecznoci¹, wiadczy
o tym zanik niektórych gatunków, a tak¿e zmniejszenie siê zbiorów gatunków
uwa¿anych przez zbieraczy za najsmaczniejsze, najwartociowsze. Dotyczy to
borowika szlachetnego, mleczaja rydza, a w przysz³oci byæ mo¿e bêdzie dotyczyæ kolarzy, kurki, podgrzybków, g¹ski zielonki Tricholoma equestre czy te¿
innych gatunków. W niektórych okolicach kraju, bardziej zurbanizowanych
i uprzemys³owionych, borowik szlachetny czy mleczaj rydz nale¿¹ ju¿ od doæ
dawna do prawdziwych rzadkoci albo w ogóle ju¿ nie wystêpuj¹. Dawniej
mówi³o siê, ¿e grzyby siê zbiera, dzisiaj cilej nale¿a³oby powiedzieæ, ¿e grzybów siê szuka. Zreszt¹ nie chodzi tu tylko o brak owocników tych grzybów jako
produktu spo¿ycia, ale o brak grzybni tych gatunków w lesie, a wiadomo
jak wa¿n¹ pe³ni¹ one rolê jako grzyby mikoryzowe. Ich brak porednio powoduje zmniejszenie przyrostu masy drewna pojedynczego drzewa i ca³ych drzewostanów (Grzywacz 1989, 2003).
Du¿o szkody w lasach czyni¹ masowe, eksploatacyjne, niekontrolowane
grzybobrania. Mo¿e nale¿a³oby propagowaæ grzybobrania w grupach, organizowanych przez przewodników  grzyboznawców, którzy byliby licencjonowani
i w ten sposób odpowiedzialni przed administracj¹ len¹ za w³aciw¹ kulturê
obcowania z przyrod¹ i prawid³owy zbiór grzybów. Takie wycieczki do lasu
mog³yby odbywaæ siê w wyznaczonych rejonach lenych, tam gdzie nie nast¹pi³a jeszcze nadmierna eksploatacja grzybowisk i nie wyst¹pi³y objawy zniszczeñ
lasu. Rejony takie powinny podlegaæ planowej rotacji, tak aby umo¿liwiæ odnowienie siê grzybów, regeneracjê powierzchni lenych, oczyszczenie z tak du¿ego,
jak to nieraz wzd³u¿ uczêszczanych dróg bywa, zamiecenia lasu. Konieczne jest
uwiadomienie spo³eczeñstwu roli grzybów w przyrodzie, w poszczególnych
ekosystemach, zw³aszcza lenych. Wówczas dopiero mo¿liwe bêdzie powszechne spe³nienie postulatu nieniszczenia owocników grzybów nie zbieranych dla
celów konsumpcyjnych.
Uregulowania wymagaj¹ przemys³owe zbiory grzybów. Niezale¿nie
od umów, jakie z nadlenictwami powinny zawieraæ podmioty zajmuj¹ce siê
skupem i handlem, do czego zobowi¹zuje Ustawa o lasach (1991), powinny one
przeznaczaæ czêæ zysków w formie op³aty (podatku) na ochronê lasów i ich
sprz¹tanie. Firmy handluj¹ce, eksportuj¹ce i przetwarzaj¹ce grzyby uzyskuj¹
znaczne dochody z u¿ytkowania runa lenego, zupe³nie nie partycypuj¹c w kosztach zagospodarowania i ochrony lasów.
Nie zapewniono do tej pory sta³ej dostêpnoci na rynku ksiêgarskim tanich
wydawnictw popularyzuj¹cych wiedzê o grzybach i kulturze ich zbioru, w tym
specjalnego czasopisma powiêconego tej problematyce. W zbyt ma³ym jeszcze
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zakresie dzia³a poradnictwo grzyboznawcze Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych, Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Ligi Ochrony Przyrody i innych
organizacji oraz towarzystw ekologicznych i przyrodniczych, które powinny rów nie¿ popularyzowaæ gatunki grzybów mniej znane i sposoby ich u¿ytkowania.
Mia³oby to na celu rozszerzenie ró¿norodnoci gatunkowej zbieranych grzybów
i przyczyni³oby siê do z³agodzenia nadmiernego zbioru gatunków najbardziej
popularnych, znanych. W akcji ochrony grzybów i podnoszenia kultury grzybobrañ powinny braæ udzia³ tak¿e rodki masowego przekazu, a problematyka
ta powinna wejæ na sta³e do programów biologii szkó³ podstawowych i rednich
oraz kursów dla organizatorów turystyki i wypoczynku, obozów i kolonii letnich
dla m³odzie¿y. Do tej pory w niedostatecznym stopniu szko³y ucz¹ kultury
zachowania w lesie oraz zasad grzybobrania. Wiedza taka, najczêciej praktycznie, przekazywana jest przez rodzinê, znajomych oraz w ramach edukacji przyrodniczo-lenej, realizowanej przez Lasy Pañstwowe (Grzywacz 1989, 2003).
S³abo rozwiniêta jest, jak do tej pory, ochrona grzybów ex situ, poprzez
kolekcje grzybni i zarodników zagro¿onych grzybów, przechowywanych w bankach genów, w kolekcjach czystych kultur i zbiorach mikologicznych (mikotekach, herbariach) oraz dzia³ania translokacyjne i introdukcyjne. Rozpoczêto ju¿
takie postêpowanie w stosunku do nadrzewnych grzybów o w³aciwociach leczniczych: lakownicy lni¹cej, modrzewnika lekarskiego, w³óknouszka ukonego
w Zak³adzie Mikologii i Fitopatologii Lenej SGGW (Piêtka 2003). Odbywa siê
równie¿ domestyfikacja grzybów, poprzez próby sztucznej uprawy gatunków,
do tej pory dziko rosn¹cych w lasach, na substratach ró¿nego pochodzenia, zwykle na produktach odpadowych rolnictwa i lenictwa, np. boczniaka, ³uszczaka,
³uskowca, soplówki, czernid³aka, zimówki i innych. Dowiadczenia takie prowadzi Instytut Warzywnictwa w Skierniewicach oraz Katedry Warzywnictwa Akademii Rolniczych, szczególnie w Poznaniu i Lublinie. Najwiêksze sukcesy osi¹gniêto do tej pory w uprawie boczniaków.
Grzyby nale¿y zbieraæ przez delikatne wykrêcenie owocnika z pod³o¿a.
Nie niszczy siê w ten sposób grzybni, co zapewnia ci¹g³oæ wytwarzania owocników jeszcze niekiedy w tym samym sezonie i w latach nastêpnych. Je¿eli wykrêcenie jest utrudnione, to obcinamy trzon no¿em mo¿liwie najbli¿ej ziemi lub
pod³o¿a, z którego grzyb wyrasta, np. pniaka, pnia drzewa. Nie nale¿y zbieraæ
okazów zaczerwionych, starych, zniszczonych, niejadalnych, nieznanych nam.
S¹ one nieprzydatne do konsumpcji, a w lesie nadal spe³niaæ mog¹ rozmaite
funkcje, np. rozsiewaj¹ zarodniki, stanowi¹ pokarm dla licznych zwierz¹t
lenych. Nie zbieramy tak¿e owocników bardzo m³odych, jeszcze nie rozwiniêtych, które szczególnie trudno oznaczyæ, a ponadto nie wytworzy³y one jeszcze
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i nie rozsia³y zarodników, czyli nie spe³ni³y swojej podstawowej roli. Naganne
i zabronione jest rozgrzebywanie ció³ki lenej w poszukiwaniu i przy zbiorze
grzybów jadalnych. Nie wolno równie¿ niszczyæ owocników wszelkich gatunków
grzybów nie zbieranych dla celów konsumpcyjnych. Tym samym wszystkie
grzyby wielkoowocnikowe s¹ pod szczególn¹ ochron¹, podyktowan¹ wzglêdami
przyrodniczymi, z uwagi na ich wielk¹ rolê w przyrodzie i gospodarce cz³owieka.
Obcinanie owocników w po³owie trzonu lub wykrêcanie oraz obcinanie samych
tylko kapeluszy jest szkodliwe, gdy¿ pozosta³e trzony lub ich czêci gnij¹,
co uniemo¿liwia wytworzenie przez grzybniê nowych okazów. Grzyby przed
w³o¿eniem do wiklinowego kosza lub ³ubianki nale¿y wstêpnie oczyciæ na miejscu zbioru. Uzyskuje siê przez to dwa efekty: nie brudzi siê wczeniej zebranych
grzybów, za obciête czêci owocników mog¹ przyczyniæ siê do zasiedlenia pod³o¿a (Grzywacz 1989).
Grzybobraniu, co jest oczywiste, nie mo¿e towarzyszyæ ³amanie drzew
i ga³êzi, rozpalanie ognisk, zrywanie rolin i grzybów chronionych, p³oszenie
zwierzyny, niszczenie gniazd ptaków, zamiecanie lasu itd. Zbiór grzybów jest
zabroniony w rezerwatach przyrody i w parkach narodowych, a wiêc w tych miejscach, które ze wzglêdu na szczególne walory przyrodnicze, krajobrazowe
i naukowe s¹ specjalnie chronione. Nie wolno zbieraæ grzybów w uprawach
lenych i m³odnikach, poniewa¿ s¹ to miejsca najsilniej nara¿one na ujemne
skutki wydeptywania i uszkodzeñ mechanicznych drzew. Za zbiór grzybów
w wymienionych miejscach administracja lena i administracja parków narodowych maj¹ prawo karaæ wysokimi mandatami.
Na niektórych terenach lenych przez okrelony czas nie nale¿y zbieraæ
grzybów. Informuj¹ o tym specjalne tablice lub rodki masowego przekazu.
Dotyczy to nastêpuj¹cych obiektów:
 drzewostanów, w których za pomoc¹ pestycydów zwalcza siê szkodliwe owady,
chorobotwórcze grzyby lub chwasty,
 terenów wy³¹czonych z ruchu turystycznego (ostoje zwierzyny, obszary
o szczególnym zagro¿eniu po¿arowym, tereny dowiadczeñ naukowych itd.),
 terenów lenych poligonów wojskowych i ich otulin.
Zwykle dotyczy to wiêc drzewostanów, w których wykonywane s¹ ró¿nego
typu zabiegi za pomoc¹ chemicznych rodków ochronnych (pestycydów). Stosowanie rodków chemicznych na ogó³ wp³ywa bowiem na smak i zapach, a tak¿e
na w³aciwoci toksyczne zbieranych grzybów.
Grzybów nie nale¿y tak¿e zbieraæ w lasach okrêgów przemys³owych,
gdy widoczne s¹ uszkodzenia spowodowane zanieczyszczniem powietrza,
oraz wzd³u¿ ci¹gów komunikacyjnych, gdy¿ mog¹ byæ w nich zawarte metale
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ciê¿kie lub inne toksyczne substancje emitowane przez zak³ady przemys³owe
i pojazdy mechaniczne. Po spo¿yciu grzybów jadalnych wyros³ych w takich
warunkach mo¿e dojæ do tzw. zatruæ nieswoistych.
Jak wykazano, nasze lasy wymagaj¹ pilnej ochrony, a przede wszystkim
wyranego ograniczenia emisji przemys³owych zanieczyszczeñ powietrza, tak
negatywnie wp³ywaj¹cych na wszystkie komponenty lasu, w tym na grzyby.
Dzia³ania te musz¹ byæ prowadzone pilnie i kompleksowo, a wiele decyzji musi
byæ podjêtych na najwy¿szych szczeblach w³adzy.
Elementem ochrony biosfery, ¿ycia na Ziemi, jest ochrona lasów, czêci¹
ochrony lasów jest ochrona wystêpuj¹cych w nim grzybów i na odwrót  ochrona
lasów s³u¿y ochronie grzybów, miejsc i warunków ich ¿ycia. Mo¿na mia³o
powiedzieæ, ¿e istniej¹ tu wyrane wspó³zale¿noci. Bez lasów nie ma grzybów,
bez grzybów nie mo¿e byæ lasu.
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2. Ochrona porostów

Wies³aw Fa³tynowicz

Wstêp
Porost jest organizmem wielosk³adnikowym, powsta³ym w wyniku po³¹czenia siê grzyba (z gromady workowców, wyj¹tkowo z podstawczaków lub grzybów niedoskona³ych) z jednym b¹d wieloma samo¿ywnymi (fotosyntetyzuj¹cymi) partnerami, którymi mog¹ byæ glony  przewa¿nie zielenice, rzadziej sinice
(cjanobakterie). W zwi¹zku z tym grzyb formuje plechê, która jest zupe³nie niepodobna do plech ka¿dego z partnerów. W starych ujêciach systematycznych
wiata ¿ywego porosty zaliczane by³y do rolin. Wspó³czenie nie ulega w¹tpliwoci, ¿e  ze wzglêdu na dominuj¹c¹ rolê grzyba w plechach  porosty nale¿¹ do
królestwa grzybów.
Mimo ¿e w wiêkszoci podrêczników porosty przedstawiane s¹ jako przyk³ad symbiozy mutualistycznej, w rzeczywistoci relacje miêdzy komponentami
w plechach s¹ bli¿sze paso¿ytnictwa; grzyb wytwarza przylgi lub ssawki, przy
pomocy których kontaktuje siê z komórkami glonów. Korzyci odnosz¹ jednak
wszyscy partnerzy, chocia¿ glon jest wyranie zdominowany przez grzyb; wiêkszoæ specjalistów nazywa taki rodzaj wspó³¿ycia niewolnictwem (helotyzmem).
Porosty maj¹ wiele cech specyficznych, odró¿niaj¹cych je od innych grzybów, na
przyk³ad:
 budowê morfologiczn¹ i anatomiczn¹,
 odmienne szlaki metaboliczne, w wyniku czego porosty wytwarzaj¹ swoiste
zwi¹zki chemiczne, które s¹ wtórnymi metabolitami, a mimo to odgrywaj¹
du¿¹ rolê w funkcjonowaniu plech,
 w³aciwe tylko im sposoby pomna¿ania poprzez urwistki (soredia) i wyrostki (izidia), które s¹ wytworami plech, zawieraj¹cymi komórki glonu i strzêpki
grzyba (Fa³tynowicz 2003a).
Anatomiczne zró¿nicowanie porostów jest stosunkowo niewielkie (ryc. 1),
gdy¿:
 u wiêkszoci gatunków plechê pokrywa kora, utworzona przez zbite nitkowate strzêpki grzyba, pod ni¹ znajduje siê warstwa glonowa, w której komórki glonu s¹ oplecione strzêpkami grzyba, a nastêpnie mi¹¿sz i kora dolna,
które buduje wy³¹cznie grzyb; glonów, w stosunku do masy ca³ej plechy, jest
bardzo ma³o, a poniewa¿ s¹ one bardzo wra¿liwe na zmiany siedliskowe,
to reakcja porostu na ró¿ne czynniki rodowiskowe jest szybka i wyrana,
 plechy zmieniaj¹ czêciowo barwê lub gin¹; miêdzy innymi ten fakt sprawia,
¿e porosty s¹ wietnymi biowskanikami, nie tylko zanieczyszczeñ powietrza.
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Ryc. 1. Przekrój przez plechê porostu (Rys. H. Fa³tynowicz)

Pod wzglêdem morfologicznym porosty s¹ znacznie bardziej zró¿nicowane.
Wyró¿nia siê piêæ podstawowych form morfologicznych: skorupiaste, ³useczkowate, listkowate, krzaczkowate i nitkowate (ryc. 2). Swoiste formy morfologiczne tworz¹ chrobotki Cladonia, które maj¹ plechy dwupostaciowe, sk³adaj¹ce siê
z ³usek plechy pierwotnej i krzaczkowatych podecjów. Kszta³t plechy porostu
jest równie¿ czynnikiem, który warunkuje jego odpornoæ na zmiany siedliskowe (g³ównie na zanieczyszczenia powietrza); regu³¹ jest, ¿e plechy o najmniej
rozbudowanej architekturze s¹ najbardziej odporne na zanieczyszczenia (Fa³tynowicz 1995).
bardzo wra¿liwe
>>>>>>>>
ma³o wra¿liwe
nitkowate > krzaczkowate > listkowate > ³useczkowate > skorupiaste

Wyj¹tkowo szeroki jest zakres siedlisk i pod³o¿y zajmowanych przez
porosty, które mog¹ rosn¹æ wszêdzie, z wyj¹tkiem miejsc stale zalanych s³on¹
wod¹, pól uprawnych, wie¿ych i wilgotnych ³¹k, trzcinowisk i turzycowisk.
Nie rosn¹ te¿ na obszarach o szczególnie du¿ym ska¿eniu powietrza atmosferycznego i pod³o¿y. Najwa¿niejszymi grupami siedliskowymi s¹ porosty:
nadrzewne (epifityczne), naskalne (epilityczne), naziemne (epigeiczne) oraz
z murszej¹cego drewna (epiksyliczne). Rosn¹ te¿ na pod³o¿ach wytworzonych
przez cz³owieka: betonie, ceg³ach, dachówkach, metalu, szkle, a nawet na
tworzywach sztucznych. Ta wszêdobylskoæ porostów wynika m.in. z du¿ej
odpornoci wielu gatunków na ekstremalne warunki siedliskowe (suszê,
niskie i wysokie temperatury, znikome iloci zwi¹zków pokarmowych w pod-
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Ryc. 2. Formy morfologiczne porostów: a  skorupiasta (misecznica pospolita Lecanora dispersa), b  ³useczkowata (paznokietnik ostr ygowy Hypocenomyce scalaris),
c  listkowata (obrost gwiazdkowaty Physcia stellaris), d  krzaczkowata (m¹klik
otrêbiasty Pseudevernia furfuracea), e  nitkowata (brodaczka kêpkowa Usnea hirta),
wielopostaciowa (chrobotek strunowy Cladonia fimbriata) (Rys. A. Krzysztofiak)

³o¿u itp.). Porosty zajmuj¹ przede wszystkim te miejsca, gdzie jest niewielka
konkurencja ze strony rolin kwiatowych i mchów; ze wzglêdu na ma³e
wymiary i stosunkowo powolny wzrost ich si³a konkurencyjna bowiem jest
niewielka. St¹d te¿ s¹ one na wielu pod³o¿ach pionierami, a czêsto  wspólnie
z bakteriami i grzybami  jedynymi organizmami je zasiedlaj¹cymi. Porosty
odgrywaj¹ w wielu ekosystemach du¿¹ rolê w kszta³towaniu fitoklimatu
lenego. Na przyk³ad, wi¹¿¹ i przez pewien czas przetrzymuj¹ w plechach
du¿e iloci wody; w borze wie¿ym sucha masa plech porostów rosn¹cych na
pniach sosen, na powierzchni 1 ha, siêga powy¿ej 50 kg i potrafi¹ one wch³on¹æ do 1 tony wody.
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Zagro¿enia
G³ówn¹ przyczyn¹ wymierania porostów jest dzia³alnoæ gospodarcza, przede
wszystkim:
 zanieczyszczenie powietrza (porosty s¹ jednymi z najbardziej wra¿liwych organizmów na zwi¹zki toksyczne emitowane do atmosfery),
 antropogeniczne przemiany w zbiorowiskach lenych (m.in. tworzenie monokultur, wycinanie starodrzewów, niepozostawianie przestojów, usuwanie martwych drzew, zmiany fitoklimatu lenego),
 wycinanie starych drzew przydro¿nych, stanowi¹cych dogodne siedliska dla
wielu gatunków porostów,
 osuszanie siedlisk, co powoduje wymieranie gatunków higrofilnych,
 urbanizacja, w wyniku której nastêpuje fizyczna likwidacja siedlisk i pod³o¿y,
 gospodarka rolna (wzrost zapylenia, du¿y, negatywny wp³yw nawozów mineralnych i rodków ochrony rolin),
 zanieczyszczenie wód, zw³aszcza ma³ych cieków o bystrym nurcie na pó³nocy
i na po³udniu Polski, co powoduje zanikanie porostów rosn¹cych na g³azach le¿¹cych w nurcie rzek i potoków oraz na ich brzegach.
Powy¿sze przyczyny doprowadzi³y do bardzo du¿ych zmian, i wrêcz do
dewastacji zbiorowisk porostów (przede wszystkim nadrzewnych) w wielu regionach Polski, m.in. na Górnym l¹sku, w Sudetach i Górach wiêtokrzyskich.
Równie¿ w regionach powszechnie uznanych za ma³o zanieczyszczone, np.
w Puszczy Bia³owieskiej, na Roztoczu i na Pomorzu Zachodnim, zmiany okaza³y siê zaskakuj¹co du¿e, chocia¿ nie tak drastyczne. Ta negatywna tendencja
znacznie zmniejszy³a siê w ostatnich kilkunastu latach; na coraz wiêkszych
obszarach obserwuje siê procesy rekolonizacji przez porosty, co jest spowodowane przede wszystkim znacznym zmniejszeniem siê emisji zanieczyszczeñ,
ale tak¿e zmianami form gospodarki lenej (Fa³tynowicz 2004). Bardziej szczegó³owo temat zagro¿eñ porostów zosta³ przedstawiony w artyku³ach Cieliñskiego i Czy¿ewskiej (1992) oraz Fa³tynowicza (1997, 2003a).
Syntez¹ wiedzy o zagro¿eniach bioty porostów Polski jest Czerwona lista
porostów wymar³ych i zagro¿onych w Polsce (Cieliñski i in. 2003), na której
znajduje siê ponad 50% sporód 1554 gatunków znanych z naszego kraju, a prawie 150 z nich uznano za wymar³e.

Ochrona
Na podstawie Rozporz¹dzenia Ministra rodowiska z dnia 28 lipca 2004
roku w sprawie gatunków dziko wystêpuj¹cych grzybów objêtych ochron¹
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(DzU nr 168, poz. 1765) ponad 200 gatunków jest objêtych ochron¹ prawn¹; s¹
to przede wszystkim porosty o plechach listkowatych i krzaczkowatych.
Ochrona porostów to nie tylko problem ochrony gatunkowej, ale przede
wszystkim ekosystemów i ca³ych krajobrazów. Ze wzglêdu na rodzaj czynników
oddzia³uj¹cych negatywnie na porosty skutecznoæ ochrony gatunkowej jest niewielka. Podobnie ma³e rezultaty daje równie¿ tworzenie niewielkich powierzchniowo rezerwatów, w których trudno jest utrzymaæ w miarê stabilne warunki siedliskowe. Pozytywne efekty mog¹ przynieæ dzia³ania na szerok¹ skalê, polegaj¹ce miêdzy innymi na zmniejszaniu emisji zanieczyszczeñ oraz tworzeniu wielkoobszarowych obiektów objêtych ró¿nymi formami ochrony (Fa³tynowicz
1997). Konieczna jest równie¿ edukacja (szkolenia, warsztaty w terenie, foldery),
przybli¿aj¹ca wiedzê o porostach i g³êbiej uwiadamiaj¹ca potrzebê ich ochrony.
Dobrym przyk³adem s¹ dzia³ania na terenie Nadlenictwa Strza³owo w Puszczy
Piskiej, a tak¿e w Nadlenictwie Go³dap, gdzie istnieje cie¿ka edukacyjna
Porosty oraz by³y organizowane szkolenia dla pracowników.
W skali lokalnej mo¿na efektywnie chroniæ porosty poprzez:
 zostawianie przestojów, martwych drzew i posuszu w lasach,
 tworzenie stref ochronnych wokó³ okazów drzew, na których rosn¹ szczególnie
rzadkie i zagro¿one gatunki porostów (na wzór stref wokó³ drzew z gniazdami
ptaków drapie¿nych),
 uwzglêdnianie porostów w programach ochrony przyrody w nadlenictwach
(ze szczególnym uwzglêdnieniem porostów nitkowatych z rodzajów brodaczka
i w³ostka oraz wielkoplechowych porostów listkowatych); w opracowywaniu tych
programów mog¹ pomóc lichenolodzy, którzy chêtnie w³¹czaj¹ siê do przedsiêwziêæ zwi¹zanych z ochron¹ przyrody,
 udostêpnienie dla porostów starych drzew rosn¹cych na obrze¿ach lasów,
w obrêbie okrajków i oszyjków, poprzez wyciêcie krzewów i ods³oniêcie pni,
 obejmowanie ochron¹ starych drzew przydro¿nych,
 zachowanie nie zmienionych warunków siedliskowych w drzewostanach rosn¹cych wzd³u¿ niewielkich potoków i strumieni (poprzez unikanie tworzenia wiêkszych luk w drzewostanach); specyficzny mikroklimat w tych miejscach sprawia,
¿e s¹ one siedliskiem wielu rzadkich gatunków porostów skorupiastych,
 pozostawienie do naturalnego rozk³adu starych konstrukcji drewnianych
(p³oty, zagrody, wiaty itp.), które czêsto s¹ miejscem wystêpowania interesuj¹cych gatunków porostów epiksylicznych,
 ochronê g³azów narzutowych na ni¿u, równie¿ tych, które  ze wzglêdu na niewielkie wymiary  nie s¹ pomnikami przyrody (wokó³ g³azów znajduj¹cych siê
w lasach nale¿y wycinaæ drzewa i krzewy tak, aby by³y jak najlepiej owietlone),
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 monitorowanie wybranych stanowisk porostów w celu okrelenia tendencji
w rozwoju ich plech i szybkiego wychwycenia negatywnych zmian.
Nale¿y tak¿e wprowadzaæ formy aktywnej ochrony porostów i ich siedlisk
oraz pod³o¿y, np. transplantacjê plech lub metaplantacjê, czyli przenoszenie
okazów lub ich diaspor z miejsc zagro¿onych zniszczeniem na stanowiska zastêpcze. W niektórych przypadkach mo¿e to byæ jedyna droga ratowania nie tylko
pojedynczych stanowisk ca³ego gatunku. Jednak zabiegi tego typu powinno siê
wykonywaæ tylko po konsultacjach ze specjalistami.
Proponuj¹c formy ochrony porostów, nale¿y uwzglêdniaæ biologiê poszczególnych gatunków; bez tego próba taka mo¿e skoñczyæ siê dla porostu tragicznie.
Przyk³adem mo¿e byæ prawie ca³kowity zanik populacji arktyczno-alpejskiej
naziemnej oskrzelki niwalnej Flavocetraria nivalis na stanowisku w Lüneburger
Heide niedaleko Hamburga, gdzie wprowadzono cis³¹ ochronê tego gatunku
oraz zbiorowisk, w których wystêpowa³a. W ten sposób, eliminuj¹c mo¿liwoæ
deptania i kruszenia okazów, uniemo¿liwiono temu porostowi najbardziej skuteczny sposób pomna¿ania siê przez fragmenty plech. Analogiczne sytuacje
obserwuje siê w rezerwatach kserotermicznych na terenie Polski (np. Bielinek
nad Odr¹, Skorocice ko³o Buska), w których zanikaj¹ bardzo interesuj¹ce i rzadkie gatunki porostów naziemnych, poniewa¿ wyeliminowano deptanie i wypas
 czynniki ograniczaj¹ce konkurencjê ze strony rolin naczyniowych (Fa³tynowicz 1997).
Porosty s¹ wa¿n¹, chocia¿ niedocenian¹ czêci¹ sk³adow¹ ekosystemów
lenych. Prowadz¹c regularne obserwacje (monitoring), mo¿na szybko zauwa¿yæ
zmiany warunków siedliskowych, a na tej podstawie próbowaæ zapobiec negatywnym wp³ywom na rodowisko lene. D³uga lista gatunków rzadkich i zagro¿onych wyranie ukazuje koniecznoæ ochrony porostów. Nale¿y podkreliæ,
¿e ochrona taka nie jest kosztowna i nie koliduje z prowadzeniem gospodarki
lenej, gdy¿ powy¿sze propozycje ochrony s¹ zgodne z zarz¹dzeniem
11A Dyrektora Generalnego Lasów Pañstwowych z dnia 11 maja 1999 roku
(Biul. LP nr 6, 78), dotycz¹cego gospodarki lenej na podstawach ekologicznych.
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3. Ochrona mszaków

Piotr Górski, Pawe³ Urbañski

Wstêp
Mszaki nie s¹ ju¿ jednostk¹ taksonomiczn¹, lecz morfologiczno-ekologiczn¹ grup¹ drobnych rolin zajmuj¹cych podobne miejsce w strukturze i funkcjonowaniu wielu ekosystemów, w tym lenych. Obejmuj¹ one trzy gromady, jakimi s¹: mchy Bryophyta (ryc. 3), w¹trobowce Marchantiophyta (ryc. 4) i glewiki
Anthocerotophyta.
Do koñca 2002 roku stwierdzono w Polsce wystêpowanie oko³o 700 gatunków mchów (Ochyra i in. 2003; ¯arnowiec 2003), oraz ponad 230 gatunków
w¹trobowców (Klama 2003). W lasach na ni¿u zanotowano 90 gatunków w¹trobowców, z czego 36 zwi¹zanych jest wy³¹cznie z typowymi siedliskami lenymi,
jak np. drzewami, murszej¹cym drewnem, runem lenym czy zacienionymi g³azami (Klama 2002). Lasy Puszczy Bia³owieskiej s¹ miejscem wystêpowania
62 przedstawicieli w¹trobowców. Pozosta³e kompleksy lene na ni¿u s¹ ju¿ ubo¿sze w gatunki tej grupy. Szczególne bogactwo flory w¹trobowców zawi¹zane jest
w obszarami górskimi. W samym Tatrzañskim Parku Narodowym stwierdzono
wystêpowanie ok. 200 gatunków, czyli blisko 80% ca³ej flory w¹trobowców Polski (Szweykowski 1996).
Oznaczanie mszaków jest doæ trudne i wymaga u¿ycia mikroskopu oraz
specjalistycznych kluczy taksonomicznych. Wynika to z faktu, ¿e wiele cech diagnostycznych mchów i w¹trobowców dotyczy budowy anatomicznej licia
(kszta³tu komórek, zgrubienia cian komórkowych, obecnoci tzw. cia³ oleistych
i in.) czy ³odygi.

Ryc. 3. Mchy ekosystemów lenych, zwi¹zane z siedliskami: a  epigeicznymi (tujowiec
szerokolistny Thuidium recognitum), b  epifitycznymi (bia³oz¹b pospolity Leucodon
sciuroides) (wg B³oñskiego 1890, zmienione) oraz c  epilitycznymi (strzechwowiec
otwarty Dr yptodon patens) (wg Limprichta 1890, zmienione i powiêkszone)
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Ryc. 4. W¹trobowce ekosystemów lenych, zwi¹zane z siedliskami epifitycznymi (a  c),
epigeicznymi (d, e) oraz epiksylicznymi (f): a  Radula complanata, b  Metzgeria
furcata, c  Frullania dilatata, d  Lophocolea bidentata, e  Chiloscyphus polyanthos, f  Lepidozia reptans (wg B³oñskiego 1888, zmienione)

Ró¿norodnoæ siedlisk mszaków w obrêbie lasu
Ekosystem leny generuje wiele typów siedlisk, w których wystêpuj¹
mszaki. Zasadniczym kryterium ich podzia³u jest typ substratu, na którym rosn¹.
Przez substrat rozumie siê tu substancjê organiczn¹ lub nieorganiczn¹ o okrelonych parametrach fizyko-chemicznych i edaficznych (Klama 2002). W obrêbie
lasu ró¿ne typy substratów zwi¹zane s¹ z pokryw¹ glebow¹ oraz z drewnem
i kor¹ ¿ywych i martwych drzew. Mo¿na zatem wyró¿niæ ekologiczne grupy
rolin zwi¹zane z siedliskami naziemnymi, tj. ció³ka, humus, gleba mineralna
(mszaki epigeiczne), z kor¹ ¿ywych lub martwych drzew (mszaki epifityczne),
z rozk³adaj¹cym siê drewnem (mszaki epiksyliczne) oraz z g³azami b¹d cianami skalnymi (mszaki epilityczne). W szczególnych sytuacjach granice pomiêdzy
epifitami czy epiksylami zacieraj¹ siê. Istniej¹ bowiem gatunki rosn¹ce na korze
¿ywych drzew i kontynuuj¹ce swój rozwój po ich przewróceniu. Odrêbnym
zagadnieniem s¹ preferencje mszaków do wymienionych grup siedlisk. Niektó-
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re zwi¹zane s¹ wy³¹cznie z jedn¹ grup¹ substratów (np. spotykane wy³¹cznie
na korze ¿ywych drzew  typowe epifity), inne za nie wykazuj¹ wyranego
przywi¹zania do jednego typu pod³o¿a (mog¹ wystêpowaæ na ¿ywym, jak i martwym drewnie).
Faliñski (1995) oraz Klama (2002) wyró¿nili kilka typów substratów,
na ktorych powierzchni mog¹ wystêpowaæ mchy i w¹trobowce w obrêbie ekosystemu lenego.
1. Siedliska mszaków epigeicznych:
 ció³ka liciasta,
 ció³ka iglasta,
 ció³ka mieszana,
 próchnica (ektohumus),
 gleba mineralna,
 torf.
2. Siedliska mszaków epifitycznych:
 czêæ nasadowa pnia (do 50 cm) ¿ywych drzew,
 czêæ nasadowa pnia (do 50 cm) martwych drzew,
 pnie ¿ywych drzew,
 ga³êzie ¿ywych drzew,
 pnie martwych, stoj¹cych drzew,
 pêdy krzewów,
 korzenie drzew wystaj¹ce powy¿ej powierzchni gleby.
3. Siedliska mszaków epiksylicznych:
 kora le¿¹cych, rozk³adaj¹cych siê k³ód,
 rozk³adaj¹ce siê drewno le¿¹cych k³ód,
 kora zawieszonych (zaczepionych ga³êziami o stoj¹ce drzewa), rozk³adaj¹cych
siê k³ód,
 rozk³adaj¹ce siê drewno zawieszonych k³ód,
 kora rozk³adaj¹cych siê ga³êzi,
 drewno rozk³adaj¹cych siê ga³êzi,
 drewno martwych, stoj¹cych drzew,
 kora rozk³adaj¹cych siê pniaków,
 drewno rozk³adaj¹cych siê pniaków,
 drobne kawa³ki drewna (tj. ³atwo przemieszczane przez zwierzêta, wiatr lub
wodê) le¿¹ce na dnie lasu.
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4. Siedliska mszaków epilitycznych:
 pochodzenia naturalnego: g³azy narzutowe, ciany skalne,
 pochodzenia antropogenicznego: beton, ceramika budowlana.
5. Inne:
 kêpy paproci i turzyc, sk³adaj¹ce siê z obumar³ych lici z poprzednich sezonów
wegetacyjnych,
 korzenie przewróconych drzew wraz z wyniesionymi fragmentami gleby,
 ekskrementy zwierz¹t,
 szcz¹tki martwych zwierz¹t (np. koci).

Zagro¿enia

Siedliska mszaków epifitycznych
Podstawow¹ reakcj¹ na nieznaczne zmiany warunków rodowiskowych
jest ca³kowite zanikanie szeregu gatunków epifitycznych. W dalszej kolejnoci ustêpuj¹ epiksyle i epility, a  przy narastaniu tych zmian  tak¿e gatunki
epigeiczne. Zmiany mog¹ dotyczyæ tak¿e iloci i czêstoci wystêpowania
mszaków wymienionych grup (Rusiñska, Urbañski 1989). Dla epifitów g³ówne zagro¿enie stanowi¹ zanieczyszczenie powietrza, obni¿anie wilgotnoci
mikroklimatu w obrêbie lasu, eliminacja starych drzew oraz zmiana naturalnego sk³adu gatunkowego drzewostanów.
W ostatnich kilkudziesiêciu latach obserwuje siê stale wzrastaj¹ce, lokalne i ponadlokalne zanieczyszczenie gazami i py³ami pochodzenia przemys³owego, energetycznego, komunikacyjnego oraz komunalnego. Najwiêkszym
i najgroniejszym zanieczyszczeniem gazowym w Polsce, a tak¿e Europie
rodkowej, jest dwutlenek siarki. Po przedostaniu siê do atmosfery zwi¹zek
ten ulega utlenieniu oraz uwodnieniu i wraca na ziemiê wraz z opadami
atmosferycznymi, w formie kwasu siarkowego i siarkawego. Tego typu opady
powoduj¹ znacz¹ce zakwaszenie rodowiska, w tym tak¿e kory drzew.
U poszczególnych gatunków korê charakteryzuje odmienna, naturalna wartoæ pH. Nie dla wszystkich epifitów odczyn kory ma znaczenie. Niektóre
z nich jednak wyranie preferuj¹ odczyn zasadowy, obojêtny lub kwany.
Nale¿y tu te¿ podkreliæ, ¿e w wyniku swojej dzia³alnoci epifity same
powiêkszaj¹ kwasowoæ pod³o¿a (Barkman 1969; Fabiszewski 1968). Mszaki,
dla których odczyn kory nie jest obojêtny, w wyniku jego zmiany ustêpuj¹.
W pierwszej kolejnoci dotyczy to taksonów o w¹skiej skali ekologicznej. Ich
miejsce zajmuj¹ gatunki o szerokiej skali, zwykle spotykane pospolicie
na wielu innych siedliskach.
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Wzrastaj¹ce ska¿enie rodowiska wp³ywa ju¿ nie tylko na sk³ad gatunkowy
epifitów, lecz tak¿e na wysokoæ ich wystêpowania na pniach. Zjawisko tak zwanej
górnej granicy rozprzestrzeniania siê darni mszystych na terenie Górnego l¹ska
opisuje Jêdrzejko (1990). Warto podkreliæ, ¿e kora drzew, pozostaj¹ca w ekosystemie wiele lat, jest bardzo czu³ym wskanikiem zakwaszenia rodowiska i dlatego jej
odczyn jest u¿ywany jako bioindykator w ocenie stopnia ska¿enia rodowiska (Grodziñska 1983).
Jak ju¿ wspomniano wczeniej epifity, wykazuj¹ przywi¹zanie do okrelonych
gatunków drzew ze wzglêdu na w³aciwoci ich kory. St¹d te¿ zmiana naturalnego
sk³adu gatunkowego drzewostanów, ich monotypizacja oraz wprowadzanie do lasu
gatunków drzew i krzewów, które zwykle wystêpuj¹ w zbiorowiskach nielenych,
powoduje zapocz¹tkowanie szeregu niekorzystnych zjawisk we florze epifitów.
Istotnym czynnikiem decyduj¹cym o wystêpowaniu epifitów jest tak¿e mikroklimat, jaki stwarzaj¹ zbiorowiska lene. Istotna tu jest nie tylko sama wilgotnoæ
powietrza, lecz tak¿e pewna sta³oæ tej wilgotnoci. Niekorzystne s¹ zmiany w stosunkach wodnych przewa¿nie polegaj¹ce na osuszaniu znacz¹cych obszarów. Tak¿e
podzia³ kompleksów lenych na mniejsze fragmenty zmniejsza odpornoæ na
wp³yw czynników zewnêtrznych. Niekorzystne dla epifitów jest przesuszanie kompleksów lenych przez wiatr, spowodowane ³atwiejszym dostêpem mas powierza do
wnêtrza lasu z uwagi na równowiekowoæ drzewostanów, ich jednopiêtrowoæ,
a najwy¿ej dwupiêtrowoæ, brak podszytu i podrostu, a tak¿e czêste otwarcie cian
lasu na wp³yw warunków zewnêtrznych.
Donios³¹ rolê w osiedlaniu siê epifitów odgrywa wiek drzewa. Z up³ywem
czasu w³aciwoci fizyko-chemiczne kory forofitów (tj. rolin, na których wystêpuj¹
epifity) ulegaj¹ korzystnej dla epifitów zmianie. Z tego wzglêdu eliminacja starych
drzew i drzewostanów ogranicza wystêpowanie niektórych mszaków epifitycznych.
Na przyk³ad rzadkie gatunki epifitów pojawiaj¹ siê na pniach buków dopiero, gdy
ich kora z g³adkiej staje siê spêkana.

Siedliska mszaków epilitycznych
Siedliska mszaków naskalnych wystêpuj¹ w ca³ej Polsce z ró¿nym nasileniem.
Na ni¿u s¹ to prawie wy³¹cznie g³azy narzutowe, w pasie wy¿yn dochodz¹ jeszcze
wychodnie ska³ek, a na pogórzu i w górach  masywy skalne. Mszaki, jako grupa
posiadaj¹ca bardzo skromne wymagania siedliskowe, z powodzeniem porasta siedliska naskalne cechuj¹ce siê zazwyczaj ubóstwem wody i substancji od¿ywczych.
W konkurencji zatem wygrywaj¹ z rolinami naczyniowymi, zyskuj¹c miano rolin
pionierskich. Rozwój zbiorowisk mszaków epilitycznych uzale¿niony jest przede
wszystkim od charakteru ska³y, ekspozycji, zacienienia i wilgotnoci.

39

O c h ro n a p r z y ro d y w l a s a c h

Czynniki zagra¿aj¹ce siedliskom epilitycznym s¹ w pewnej czêci podobne
do tych, które zagra¿aj¹ epifitom. Tu tak¿e najwiêkszym zagro¿eniem jest chemiczne zanieczyszczenie powietrza i zakwaszenie rodowiska. Najbardziej z tego
powodu zagro¿one s¹ gatunki rosn¹ce na pod³o¿u skalnym o charakterze kwanym, które negatywnie reaguj¹ najwczeniej. Gatunki siedlisk ska³ zasadowych
s¹ mniej wra¿liwe, gdy¿ zasadowe ska³y do pewnego momentu niweluj¹ zakwaszenie. W rejonach, gdzie zakwaszenie rodowiska jest szczególnie wysokie,
mszaki zanikaj¹ na naturalnych siedliskach naskalnych i czêsto wystêpuj¹ tylko
na zastêpczych siedliskach naskalnych, jakimi s¹: zaprawa wapienna, beton,
eternit i ceramika budowlana.
Istotnym zagro¿eniem dla flory epilitycznej, szczególnie na ni¿u, jest
wykorzystywanie g³azów narzutowych do celów budowlanych. W wielu czêciach Pomorza jeszcze do pocz¹tków XX wieku g³azy narzutowe by³y istotnym
materia³em budowlanym. Ich eksploatacja trwa tak¿e w obecnym czasie, poniewa¿ ze wzglêdu na swoj¹ ró¿norodnoæ i przez to swoist¹ niepowtarzalnoæ s¹
cenionym surowcem kamieniarskim.
Mszaki siedlisk naskalnych mog¹ byæ tak¿e zagro¿one przez pozyskiwanie
ich darni. Mo¿e to mieæ istotne znaczenie w Polsce po³udniowej i pasie Wy¿yn
Po³udniowopolskich. Motywy, dla jakich eksploatowane s¹ darnie mchów, omówiono szczegó³owo przy charakterystyce siedlisk naziemnych.
Zagro¿eniem dla mchów g³azów narzutowych i ska³ek, w pewnych sytuacjach, jest sama gospodarka lena. Ró¿na flora mszaków wystêpuje na g³azach
miejsc nas³onecznionych i na g³azach zacienionych. St¹d te¿ zagro¿eniem dla ich
wystêpowania jest zarówno zalesianie nieu¿ytków ze znajduj¹cymi siê na nich
g³azowiskami i ska³kami, jak i nag³e ich ods³anianie przy okazji zrêbów.

Siedliska mszaków epiksylicznych
Zagro¿eniem dla siedlisk mszaków epiksylicznych, czyli wystêpuj¹cych na
rozk³adaj¹cym siê drewnie lub korze rozk³adaj¹cego siê drewna, s¹ pewne kanony gospodarki lenej wynikaj¹ce nie tylko z racjonalnych przes³anek, ale tak¿e
z tradycji i przyzwyczajeñ, które powoduj¹, ¿e czêsto ca³kowicie usuwane jest
z drzewostanów martwe drewno.

Siedliska mszaków epigeicznych
Obecnie najwiêkszym zagro¿eniem dla mszaków epigeicznych, czyli
naziemnych, staje siê zbieranie ich przez ludzi na potrzeby w³asne i przemys³owe. W najwiêkszym stopniu zagro¿one s¹ gatunki, które wytwarzaj¹ rozleg³e
i jednogatunkowe darnie.
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Do pocz¹tku lat dziewiêædziesi¹tych, z wyj¹tkiem torfowców, mchy nie
by³y istotnym przedmiotem gospodarczego wykorzystania. Ta nieprzydatnoæ
u¿ytkowa mchów przyczyni³a siê do utrwalenia b³êdnego przekonania o ich
powszechnym wystêpowaniu, niewyczerpanych zasobach i braku zagro¿eñ.
Oprócz istniej¹cego od dawna niekontrolowanego wykorzystania torfowców,
g³ównie na wieñce oraz dla celów ogrodniczych, na pocz¹tku lat dziewiêædziesi¹tych XX wieku doszed³ znaczny popyt na mchy i wyroby z mchów brunatnych. Mchy te wykorzystywane s¹ jako okrywa pod³o¿a w doniczkach z rolinami ozdobnymi, gdzie pe³ni¹ rolê elementu poprawiaj¹cego estetykê kompozycji
oraz chroni¹cego pod³o¿e przed nadmiernym wysychaniem. Wiele gatunków
mo¿na tak¿e zobaczyæ w naszym kraju na wystawach sklepowych, gdzie wraz
z porostami pe³ni¹ rolê runa w naturalistycznych kompozycjach.
Istotnym zagro¿eniem dla tych gatunków mchów jest tak¿e u¿ywanie ich do
produkcji podpór dla pn¹cych siê rolin doniczkowych. Wykorzystywane do tego
celu w³ókno kokosowe okaza³o siê mniej efektowne i efektywne. Mchy lepiej
utrzymuj¹ wilgoæ, posiadaj¹ wy¿sz¹ wartoæ dekoracyjn¹ i s¹ tañsze, poniewa¿
producenci ponosz¹ jedynie koszty transportu i robocizny przy ich pozyskaniu.
Przyk³adem gatunku szczególnie zagro¿onego zbieraniem jest bielistka
(= modrzaczek) sina Leucobryum glaucum, która wystêpuje w ca³ym kraju w acidofilnych lasach i w borach sosnowych oraz wierkowych. Mech ten stanowi niezwyk³¹ ozdobê krajobrazu polskich lasów, ronie stosunkowo wolno i miejsca po
jego wyrwaniu pozostaj¹ nie zaroniête przez wiele lat. Poduszkowate darnie
bielistki u¿ywane s¹ jako podstawy do kompozycji z suchych kwiatów i eksportowane m.in. do Francji. Gatunek ten wbrew pozorom nie jest wcale czêsty,
a jedynie ³atwo zauwa¿any z uwagi na swój niezwyk³y wygl¹d. Natomiast
w naszym kraju mech ten u¿ywany jest najczêciej jako krótkotrwa³a ozdoba
wystaw sklepowych lub element kameralnych i plenerowych kompozycji ogrodowych.
Inicjatorami i organizatorami eksploatacji mchów s¹ g³ównie firmy, które
dostarczaj¹ do Polski roliny ozdobne. Z przykroci¹ nale¿y zauwa¿yæ, ¿e firmom
tym udaje siê znaleæ nieformalnych wspó³pracowników, niestety tak¿e wród
leników.

Synantropizacja brioflory
Przekszta³cenia rodowiska przyrodniczego generowane przez cz³owieka
zwi¹zane s¹ z jednej strony z eliminacj¹ b¹d zmian¹ parametrów ekologicznych
naturalnych siedlisk mszaków (opisanych powy¿ej), z drugiej za powstaniem
nowych miejsc (substratów) otwartych do kolonizacji. Reakcj¹ flory mszaków
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na powsta³¹ sytuacjê jest ekspansja zarówno na nowe siedliska, jak i  za ich
pomocn¹  tak¿e na nowe obszary geograficzne. Obserwowane w tej grupie zjawiska, bêd¹ce sk³adowymi synantropizacji mszaków, to apofityzacja i neofityzacja. Procesy te mo¿na wyranie obserwowaæ u mchów. Wród w¹trobowców
jedynie nieliczne gatunki zwi¹zane s¹ z siedliskami antropogenicznymi. Apofityzacja dotyczy przechodzenia (ucieczki) gatunków rodzimych na siedliska
synantropijne, tj. tworzone przez cz³owieka. Na skutek rozwoju gospodarki
i osadnictwa wiele mchów zwiêkszy³o sw¹ pospolitoæ i obserwuje siê je w rodowiskach silniej zaburzonych i zagospodarowanych. Zazwyczaj gatunki
te cechuj¹ siê znacz¹c¹ ¿ywotnoci¹, ³atwo rozmna¿aj¹ siê wegetatywnie lub
p³ciowo oraz wytrzymuj¹ skrajne (a niekiedy zmienne) warunki siedliskowe.
Mimo ¿e spotykane s¹ w zbiorowiskach naturalnych, wiêkszoæ ich stanowisk
przypada na sztuczne siedliska, tj. mury, dachy, drogi, mosty, pobocza dróg, skarpy, wyrobiska, pola uprawne, pastwiska, spaleniska itp. (Ochyra 1983).
Drugi z omawianych procesów  neofityzacja, polega na wnikaniu obcych
geograficznie gatunków do zbiorowisk naturalnych. W Polsce odnotowano
dotychczas wystêpowanie dwóch neofitycznych mchów. S¹ to zawleczone do
Europy, prawdopodobnie z Afryki, prostoz¹b równow¹ski Orthodontium lineare
oraz krzywoszczeæ przyw³oka Campylopus introflexus (Lisowski, Urbañski 1989;
Rusiñska, Urbañski 1989; Urbañski 1994).

Ochrona

Prawne podstawy ochrony gatunkowej
Prawna ochrona gatunkowa mszaków w Polsce ma stosunkowo krótk¹
historiê. Do roku 2001 nie by³o jakiegokolwiek aktu prawnego, który bezporednio mówi³by o ochronie mszaków. Jedynymi przepisami, które porednio
mog³y byæ zastosowane do ich ochrony i które nadal obowi¹zuj¹, s¹ Ustawa
o lasach z dnia 28 wrzenia 1991 roku (DzU nr 56, poz. 679 z 2000 r. z póniejszymi zmianami) oraz Rozporz¹dzenie Ministra Ochrony rodowiska, Zasobów
Naturalnych i Lenictwa z dnia 28 grudnia 1998 roku w sprawie szczegó³owych
zasad ochrony i zbioru p³odów runa lenego oraz zasad lokalizowania pasiek na
obszarach lenych (DzU nr 6 poz. 42 z 1999 r.). G³ówn¹ zalet¹ tego rozporz¹dzenia jest to, ¿e w art. 4 pkt 3 precyzyjnie okrela, rodki techniczne dopuszcza siê
przy zbiorze ca³ych rolin lub ich czêci: stosowanie ma³ych ³opatek, no¿y
ogrodniczych lub sekatorów. Taki zapis jednoznacznie wyklucza zbiór poprzez
grabienie darni mszystych. Wa¿ne s¹ te¿ uregulowania zawarte w art. 3, które stanowi¹, ¿e skup od osób fizycznych i prawnych, mo¿e siê odbywaæ jedynie
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na podstawie umowy z nadlenictwami na dokonywanie zbioru dla celów przemys³owych.
Przepisy tego rozporz¹dzenia mo¿na i nale¿y nadal egzekwowaæ w stosunku do zbioru mszaków, poniewa¿ w³aciwe przepisy o ochronie gatunkowej
rolin odnosz¹ siê jedynie do gatunków tam wymienionych, a pozosta³e gatunki
pozostawiaj¹, mo¿na by powiedzieæ, jako wyjête spod prawa.
Obecnie prawna ochrona mszaków opiera siê na Rozporz¹dzeniu Ministra
rodowiska z dnia 9 lipca 2004 roku w sprawie gatunków dziko wystêpuj¹cych
rolin objêtych ochron¹ (DzU nr 168, poz. 1764 z dnia 28 lipca 2004 r.). Rozporz¹dzenie to wyszczególni³o 25 gatunków w¹trobowców Marchantiophyta i 174
gatunki mchów Bryophyta, które uznano za gatunki objête ochron¹ cis³¹.
O umieszczeniu na tej licie a¿ tylu gatunków zadecydowa³y nastêpuj¹ce przes³anki:
 koniecznoæ objêcia ochron¹ cis³¹ wynikaj¹c¹ z prawa miêdzynarodowego,
 zaliczenie do wy¿szych kategorii zagro¿enia takich jak: Ex  wymar³e, E  wymieraj¹ce, V  nara¿one, R  rzadkie i przez to potencjalnie zagro¿one (por. tab. 1),
 podobieñstwo do gatunków silnie zagro¿onych, takiego typu, ¿e mog¹ byæ
z nimi pospolicie mylone,
 mo¿liwoæ pe³nienia roli gatunków os³onowych dla rzadkich lub zagro¿onych
typów ekosystemów,
 zmniejszenie w istotny sposób co najmniej jednego z zagro¿eñ uznawanych
za istotne dla tego gatunku w wyniku objêcia ochron¹.
Z kolei ochron¹ czêciow¹ objêto 4 gatunki w¹trobowców (Marchantiophyta)
i 27 gatunków mchów (Bryophyta). Na tej licie znalaz³y siê gatunki stanowi¹ce
lub mog¹ce w najbli¿szym czasie stanowiæ przedmiot masowej eksploatacji
(do celów farmaceutycznych, przemys³owych, dekoracyjnych lub jakichkolwiek
innych), która w przypadku braku kontroli mog³aby zagroziæ populacji.
Ponadto w rozporz¹dzeniu wyszczególniono szeæ gatunków, które mog¹
byæ pozyskiwane poprzez rêczny zbiór darni. Nale¿¹ do nich: fa³downik nastroszony Rhytidiadelphus squarrosus, brodawkowiec czysty Pseudoscleropodium purum,
rokietnik pospolity Pleurozium schreberi, torfowiec koñczysty Sphagnum fallax,
wid³oz¹b kêdzierzawy Dicranum polysetum oraz wid³oz¹b miot³owy Dicranum scoparium.

Ochrona w praktyce
Specyfika ekologiczna mszaków nak³ada na nas obowi¹zek objêcia ochron¹
siedlisk w celu ochrony gatunków. Same regulacje prawne w zakresie listy rolin
chronionych s¹ jedynie podstaw¹ do podjêcia dzia³añ w celu ustanowienia obsza-
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rów objêtych ró¿nymi formami ochrony. Nie ulega w¹tpliwoci, ¿e nale¿y otoczyæ opiek¹ siedliska, w których obecne s¹ gatunki mszaków prawnie chronionych, rzadkich i zagro¿onych wyginiêciem, a znajduj¹cych siê np. na czerwonych
listach. Wa¿ne jest przy tym, by szacuj¹c skalê zagro¿enia, uwzglêdniæ specyfikê
briologiczn¹ danego regionu przyrodniczego.
Najskuteczniejsz¹ metod¹ ochrony mikrosiedlisk mszaków jest ochrona
obiektowa. Dla obszarów lenych szczególnie cennych wskazane jest tworzenie
rezerwatów. Po ich powstaniu nale¿y wstrzymaæ siê z prowadzeniem jakichkolwiek form gospodarowania. Dotyczy to tak¿e rezerwatów utworzonych dawniej,
które nie posiadaj¹ jeszcze planów ochrony. Do momentu sporz¹dzenia wytycznych do dzia³añ ochronnych zaleca siê:
 nieusuwanie martwych drzew, zarówno stoj¹cych, jak i przewróconych,
 zaniechanie wszelkich dzia³añ zmieniaj¹cych wilgotnoæ wnêtrza lasu, tj. usuwania podszytu, tworzenia ods³oniêæ w postaci zrêbów w otoczeniu obiektu,
regulacji stosunków wodnych,
 nieu¿ywanie ciê¿kiego sprzêtu, naruszaj¹cego strukturê runa lenego, poza
wytyczonymi drogami; np. w rezerwatach posiadaj¹cych polany ródlene
z cenn¹ rolinnoci¹ wymagaj¹c¹ ochrony czynnej (koszenia, usuwania podrostu
drzew) nale¿y d¹¿yæ do wykonywania wszystkich prac rêcznie,
 nieusuwanie pojedynczych drzew obcego pochodzenia w imiê renaturalizacji
ekosystemu (niektóre obiekty nosz¹ piêtno dawnych praktyk z dosadzaniem
obcych geograficznie gatunków, np. sosny czarnej Pinus nigra); usuwanie tych
egzotów, w sytuacji gdy nie wykazuj¹ tendencji do rozprzestrzeniania siê oraz
nie zmieniaj¹ istotnie siedliska glebowego, przyniesie wiêcej szkody (bruzdy
w pokrywie glebowej, lokalne ods³oniêcie) ni¿ spodziewane korzyci.
W momencie powo³ywania rezerwatu b¹d sporz¹dzania jego planu ochrony nale¿y starannie okreliæ rolê rolinnoci zarodnikowej w strukturze i funkcjonowaniu ekosystemu. Czêæ rezerwatów lenych posiada bogat¹ florê epifityczn¹ mszaków, której potrzebê zachowania nale¿y wyeksponowaæ w chwili formu³owania celów ochrony. Nie zawsze ochrona zbiorowiska lenego, rozumianego jako kombinacja rolin naczyniowych (i mszaków runa lenego), chroni ugrupowania mszaków porastaj¹cych drzewa i martwe drewno. Wprowadzenie zapisów ochronnych dla zachowania epifitów (b¹d epiksyli) nie stoi nigdy na przeszkodzie realizacji ochrony zespo³u lenego, a zapobiegnie np. dzia³aniom zmieniaj¹cym warunki mikroklimatyczne wnêtrza lasu (jak choæby tworzenie zrêbów
w otoczeniu obiektu).
Poza tworzeniem rezerwatów, siedliska mszaków chroniæ mog¹ u¿ytki ekologiczne. Procedura ich powo³ywania jest prostsza, a w szczególnych przypad-
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kach mog¹ stanowiæ etap przejciowy do utworzenia rezerwatu. Wed³ug zapisów
ustawy u¿ytkami ekologicznymi s¹ zas³uguj¹ce na ochronê pozosta³oci ekosystemów maj¹cych znaczenie dla zachowania ró¿norodnoci biologicznej  naturalne zbiorniki wodne, ródpolne i ródlene oczka wodne, kêpy drzew i krzewów,
bagna, torfowiska, wydmy, p³aty nie u¿ytkowanej rolinnoci, starorzecza,
wychodnie skalne, skarpy, kamieñce, siedliska przyrodnicze oraz stanowiska
rzadkich lub chronionych gatunków rolin, zwierz¹t i grzybów, ich ostoje oraz
miejsca rozmna¿ania lub miejsca sezonowego przebywania. Zatem t¹ form¹
ochrony obejmowaæ mo¿na:
 fragmenty kompleksów lenych z bogat¹ flor¹ epifityczn¹,
 fragmenty lasów o rzebie terenu utrudniaj¹cej b¹d wykluczaj¹cej gospodarowanie (np. w¹wozy, jary, stoki dolin rzecznych), gdzie pozostawiane by³oby martwe drewno,
 niezalesione skarpy w obrêbie lasu  w sytuacji gdy naturalne procesy stokowe
uniemo¿liwiaj¹ zwieranie siê warstwy zielnej oraz rozwój drzew i krzewów, zaleca
siê, by nie d¹¿yæ do utrwalenia ich pokrywy glebowej; nieustabilizowane i stale
erodowane pod³o¿e jest miejscem wystêpowania specyficznej flory mchów
i w¹trobowców, ustanie procesów erozyjnych wykluczy³oby ich wystêpowanie,
 wychodnie skalne b¹d g³azy w obrêbie lasu.
Pojedyncze obiekty przyrodnicze z bogat¹ flor¹ rolin zarodnikowych
mo¿na obejmowaæ ochron¹ pomnikow¹. Pomnikami przyrody mog¹ byæ pojedyncze drzewa (lub aleje) obficie obroniête epifitami, a niekoniecznie spe³niaj¹ce jedynie kryterium wielkoci obwodu pnia. Tak¿e pojedyncze g³azy narzutowe pokryte epilitami mo¿na obejmowaæ ochron¹ pomnikow¹.
Zarysowana w tym rozdziale tematyka nie wyczerpuje bynajmniej problemu ochrony siedlisk mszaków. Jak ju¿ wczeniej wspomniano, mszaki s¹ grup¹
rolin stosunkowo niedawno objêt¹ ochron¹ gatunkow¹. Z tej przyczyny,
w odró¿nieniu do innych grup rolin, grzybów i zwierz¹t, niewiele by³o wczeniej prób obejmowania mszaków ochron¹, zarówno na poziomie gatunku, jak
i siedliska. Wczeniejszy brak mszaków na listach gatunków chronionych
w praktyce zwalnia³ organy ochrony przyrody od obowi¹zku gromadzenia wiedzy
na temat ich wystêpowania i zagro¿enia. Niewielki jest wobec tego dotychczasowy baga¿ dowiadczeñ w tym zakresie oraz kr¹g osób zajmuj¹cych siê t¹ problematyk¹, ograniczony g³ównie do specjalistów zajmuj¹cych siê t¹ grup¹, czyli
briologów. Autorzy ¿ywi¹ nadziejê, ¿e zawarte w tym rozdziale informacje i propozycje nie tylko pomog¹ w praktycznej ochronie mszaków i ich siedlisk, ale
przede wszystkim stan¹ siê podstaw¹ do szerokiej dyskusji, która pomo¿e spopularyzowaæ tê problematykê.
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Grupa

W¹trobowce
(i glewiki)
Mchy

Rok
wydania
1986
1992
w oprac.
1986
1992
2004

Kategoria zagro¿enia

£¹cznie
zagro¿onych

Ex

E

V

R

I




26
26

5
5

14
14

5
5

4
4
7

14
17
52

43
45
31

29
29
84

31
41
57

50
50
ok. 90
121
137
231

Kategorie zagro¿enia:
Ex  wymar³e i zaginione. Gatunki, których wystêpowanie w Polsce mimo ponownych poszukiwañ nie zosta³o
potwierdzone na stanowiskach, gdzie je zbierano, ani w innych podobnych miejscach.
E  wymieraj¹ce. Gatunki zagro¿one wymarciem, których przetrwanie jest ma³o prawdopodobne, jeli nadal bêd¹
dzia³aæ czynniki zagro¿enia.
V  nara¿one. Gatunki, które zapewne przesun¹ siê w najbli¿szej przysz³oci do kategorii wymieraj¹cych, jeli bêd¹
nadal dzia³aæ czynniki zagro¿enia.
R  rzadkie. Gatunki o ograniczonych zasiêgach geograficznych, ma³ych obszarach siedliskowych lub te¿ wystêpuj¹ce na rozleg³ym obszarze, ale w du¿ym rozproszeniu.
I  o nieokrelonym zagro¿eniu. Gatunki, o których wiadomo tylko, ¿e s¹ wymar³e, zaginione, wymieraj¹ce, nara¿one lub rzadkie, a wiêc zagro¿one, lecz brak dostatecznej informacji, aby zaliczyæ je do jednej z tych kategorii.
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6. Ochrona lenych zbiorowisk rolinnych

W³adys³aw Danielewicz, Tomasz Maliñski

Wstêp
Wbrew temu, co siê niekiedy s¹dzi, idea ochrony zbiorowisk rolinnych nie
jest czym nowym. Zrodzi³a siê ju¿ na pocz¹tku XX stulecia, a wiêc niemal
w tym samym czasie, gdy z fitogeografii wyodrêbniona zosta³a nauka o zbiorowiskach rolinnych, nazwana przez Józefa Paczoskiego w 1896 roku  fitosocjologi¹. Na koniecznoæ specjalnego traktowania problematyki ochrony zbiorowisk
wielokrotnie zwracano uwagê w polskiej literaturze geobotanicznej (np. Raciborski 1910; Paw³owski 1950; Fija³kowski 1982; Korna 1990). S³ynny botanik
profesor Bogumi³ Paw³owski w artykule z 1950 roku pisa³: Z punktu widzenia
fitosocjologicznego najwa¿niejszym, a nawet jedynie istotnym zadaniem jest
zabezpieczenie przed zniszczeniem i zachowanie na sta³e ca³ych zespo³ów
rolinnych. Ochrona pojedynczych, starych drzew albo te¿ parków, wa¿na ze
wzglêdów estetycznych czy pami¹tkowych, ma dla nas wartoæ tylko ograniczon¹, np. gdy idzie o pozosta³oæ po naturalnych zespo³ach lub nasienniki, z których by siê mog³y odrodziæ. Tak¿e zakazy niszczenia i zbierania poszczególnych
gatunków rolin (tzw. ochrona gatunkowa) same przez siê nie znacz¹ zbyt wiele;
naprawdê skuteczna ochrona gatunków da siê bowiem przeprowadziæ jedynie
przez ochronê zespo³ów, w których rosn¹. Czy¿ na wiele siê zda zakaz zrywania
szafranu spiskiego, o ile nie uda siê zabezpieczyæ na trwa³e przed zniszczeniem
³¹k podtatrzañskich, na których siê go spotyka? Albo zakaz sprzeda¿y wilczego
³yka, o ile jednoczenie wycinaæ siê bêdzie jego macierzyste lasy liciaste z rzêdu
Fagetalia, zastêpuj¹c je kulturami wierka i sosny?.
Wieloletnia praktyka pokaza³a, ¿e tradycyjna ochrona gatunkowa skutecznie przeciwdzia³a niszczeniu stanowisk zwykle tylko pojedynczych gatunków
wymagaj¹cych specjalnej troski, a wiêc tzw. rodzynek w ciecie, jednak nie
zapewnia przetrwania ca³ych kompozycji gatunków, czyli fitocenoz, stanowi¹cych wiêksz¹ czêæ przys³owiowego ciasta. Wprawdzie ochrona niektórych stanowisk gatunków specjalnej troski (zw³aszcza tzw. gatunków sztandarowych,
zwornikowych lub charyzmatycznych) mo¿e sprzyjaæ ochronie niektórych
zbiorowisk rolinnych, a nawet biocenoz i ekosystemów, jednak dzieje siê to
zwykle tylko przy okazji i bez wyranego ukierunkowania na zbiorowiska
wymagaj¹ce ochrony.
Dotychczas najwiêksz¹ rolê w zachowywaniu rzadkich i zagro¿onych zbiorowisk rolinnych spe³niaj¹ parki narodowe i rezerwaty przyrody, ale ze wzglêdu na
stosunkowo niewielki udzia³ tego typu obiektów w powierzchni kraju, nierówno-

121

O c h ro n a p r z y ro d y w l a s a c h

mierne rozmieszczenie oraz ograniczenia wynikaj¹ce z ustawowych wymogów
dotycz¹cych warunków ich tworzenia (obszary zachowane w stanie naturalnym
lub ma³o zmienionym, wyró¿niaj¹ce siê szczególnymi wartociami przyrodniczymi, naukowymi, kulturowymi lub walorami krajobrazowymi), nie s¹ one w stanie zagwarantowaæ ochrony zbiorowisk rolinnych w mo¿liwie pe³nym zakresie
ich zmiennoci oraz ró¿norodnoci biologicznej na obszarze ca³ego kraju. Ponadto, w lad za postêpem wiedzy na temat struktury i funkcjonowania systemów
przyrodniczych, coraz bardziej wzrasta wiadomoæ koniecznoci zasadniczego
przejcia od wy³¹cznej ochrony izolowanych (zwykle ma³ych), rozproszonych
obszarów do ochrony du¿ych jednostek przestrzennych, a wiêc krajobrazów.
O wzrastaj¹cym znaczeniu omawianej problematyki wiadcz¹ coraz czêciej
publikowane w ró¿nych krajach czerwone listy zbiorowisk rolinnych lub czerwone listy biotopów, które opracowywane s¹ na wzór czerwonych list gatunków.
Pierwsz¹ polsk¹ prac¹ na ten temat by³ artyku³ Fija³kowskiego (1982), w którym
zaproponowana zosta³a ochrona cis³a i czêciowa kilkudziesiêciu zespo³ów wodnych, torfowiskowych, lenych i zarolowych oraz murawowych i solniskowych.
Nastêpnie analizê zagro¿enia 280 zbiorowisk Polski ni¿owej opublikowa³a Piotrowska (1986), a krajow¹ listê zagro¿onych i gin¹cych zbiorowisk opracowa³a
Ratyñska (1997). Ponadto ukaza³y siê analogiczne listy o charakterze regionalnym, dotycz¹ce zbiorowisk Wielkopolski (Brzeg, Wojterska 1996, 2001) oraz
Górnego l¹ska (Babczyñska-Sendek i in. 1997) i Pomorza Gdañskiego (Herbich
2002).
Wydarzeniem prze³omowym w zakresie ochrony zbiorowisk rolinnych
by³o przyjêcie przez Polskê prawodawstwa z zakresu ochrony przyrody obowi¹zuj¹cego w Unii Europejskiej. Na podstawie Dyrektywy Siedliskowej
(Dyrektywa Rady 92/43/EWG z 21 maja 1992 r.) Minister rodowiska wyda³
14 sierpnia 2001 roku rozporz¹dzenie w sprawie okrelenia rodzajów siedlisk
przyrodniczych podlegaj¹cych ochronie (DzU nr 92 poz. 1029), w którym
wymienionych zosta³o 95 typów ekosystemów okrelonych w wiêkszoci przez
naukowe nazwy zbiorowisk rolinnych. Po kilkuletnich przygotowaniach w 2004
roku opracowano projekt w³¹czenia Polski do Europejskiej Sieci Obszarów
Chronionych Natura 2000. Wyznaczono wstêpnie oko³o 400 tzw. specjalnych
obszarów ochrony siedlisk, z których 184 zosta³y zaproponowane Komisji Europejskiej. Ministerstwo rodowiska wyda³o w 2004 roku seriê Poradników
ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000, obejmuj¹c¹ 5 tomów powiêconych
problematyce ochrony siedlisk przyrodniczych (Herbich 2004).
Polska znajduje siê w klimatyczno-rolinnej strefie nemoralnej, w której
dominuj¹cym typem rolinnoci uwarunkowanej przez klimat s¹ lasy, g³ównie
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liciaste. Mimo ¿e zbiorowiska te pokrywaj¹ obecnie mniej ni¿ jedn¹ trzeci¹
powierzchni kraju, a w stanie naturalnym lub zbli¿onym do naturalnego zachowa³y siê w niewielu miejscach, s¹ one przedmiotem szczególnego zainteresowania geobotaników. Ze wzglêdu na przekonanie, ¿e zbiorowiska lene najlepiej
oddaj¹ ekologiczny potencja³ rodowiska fizyczno-geograficznego, wysuwa siê je
na plan pierwszy w zagadnieniach typologii i regionalizacji jednostek krajobrazowych, a tak¿e pos³uguje siê nimi jako symbolami w diagnozie i interpretacji
siedlisk  niezale¿nie od aktualnego u¿ytkowania ziemi (Matuszkiewicz W.
2001). Zespo³y lene nale¿¹ przy tym do grupy najlepiej poznanych zbiorowisk
rolinnych Polski.
Ochrona lenych zbiorowisk rolinnych, o której mowa bêdzie w tym rozdziale Poradnika, jest jednym z aspektów ochrony szaty rolinnej dotycz¹cym
jednego poziomu jej organizacji, mianowicie fitocenozy. Zaznaczyæ nale¿y,
¿e ca³ociowo ujmowana problematyka ochrony szaty rolinnej powinna byæ rozpatrywana tak¿e w odniesieniu do populacji i genetycznej struktury gatunków,
flory, rolinnoci oraz krajobrazów rolinnych.

Istota zbiorowiska lenego
Jednym z g³ównych elementów rodowiska geograficznego jest szata
rolinna, któr¹ definiuje siê jako ogó³ rolin wystêpuj¹cych na Ziemi, wspó³tworz¹cych biosferê. Szatê rolinn¹ najczêciej charakteryzuje siê na podstawie znajomoci flory i rolinnoci. W geobotanice pojêcie flora pewnego obszaru oznacza
ogó³ wystêpuj¹cych na nim gatunków rolin (cilej  taksonów, tzn. jednostek
taksonomicznych ró¿nej rangi, np. podgatunków, rodzajów, rodzin itp.) i jest
przedmiotem badañ florystyki, bêd¹cej jednym z dzia³ów geografii rolin (fitogeografii). Rolinnoæ natomiast to ogó³ zbiorowisk, które wystêpuj¹ na okrelonym terytorium. Wszechstronnym badaniem zbiorowisk rolinnych zajmuje siê
fitosocjologia. W nauce tej przyjêto za³o¿enie, ¿e roliny spontanicznie zrzeszaj¹
siê w prawid³owe ugrupowania socjalne daj¹ce siê opisywaæ, wyró¿niaæ i analizowaæ w powi¹zaniu z innymi elementami rodowiska przyrodniczego. Zbiorowisko rolinne stanowi czêæ biocenozy, czyli fitocenozê i jest podstawow¹ jednostk¹ rolinnoci o powtarzalnej strukturze przestrzennej oraz gatunkowej
utworzon¹ przez populacje ró¿nych gatunków rolin, pozostaj¹cych ze sob¹
w rozmaitych zale¿nociach i wykorzystuj¹cych, wraz z zoocenoz¹, siedlisko,
czyli biotop (Faliñski 1986a). Wspomniana powtarzalnoæ oznacza, ¿e w podobnych warunkach ekologicznych, biogeograficznych oraz wynikaj¹cych z historii
szaty rolinnej powstaj¹ podobne fitocenozy.
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Powstawanie i kszta³towanie siê zbiorowisk jest procesem d³ugotrwa³ym, podczas którego ustala siê sk³ad gatunkowy oraz relacje ilociowe miêdzy populacjami
ich komponentów. O tym, ile gatunków i na jak d³ugo po³¹czy siê w swoist¹ kompozycjê florystyczn¹ zbiorowiska, decyduj¹ zarówno czynniki abiotyczne, jak
i w³aciwoci samych rolin, zw³aszcza zespó³ cech, od których zale¿y ich si³a konkurencyjna (Faliñska 2004). Ka¿da fitocenoza charakteryzuje siê w³aciw¹ sobie
fizjonomi¹, struktur¹, sk³adem florystycznym, rytmik¹ sezonow¹ i dynamik¹, zajmowanym wycinkiem przestrzeni (biochor¹) oraz swoistymi zwi¹zkami z czynnikami abiotycznymi i biotycznymi rodowiska (Matuszkiewicz W. 2001).
Wprawdzie podstawowym kryterium wyró¿niania i klasyfikacji zbiorowisk
rolinnych jest cile okrelony jakociowy i ilociowy sk³ad florystyczny, o czym
bêdzie jeszcze mowa w dalszej czêci tego opracowania, to jednak nawet pobie¿na orientacja w zró¿nicowaniu rolinnoci Polski pozwala na wyodrêbnienie
wielu grup zbiorowisk charakteryzuj¹cych siê odmienn¹ budow¹, kompozycj¹
gatunkow¹ oraz genez¹ i przywi¹zaniem do konkretnych warunków siedliskowych. Stosunkowo ³atwo mo¿emy zidentyfikowaæ zbiorowiska o niskim poziomie organizacji, takie jak skupienia rzêsy na powierzchni wód stoj¹cych, pionierskie zbiorowiska wydm nadmorskich czy szczelin skalnych lub piargów. Nie
nastrêcza te¿ trudnoci zaliczenie fitocenoz trawiastych do grupy muraw piaskowych lub traworoli wysokogórskich. W praktyce zbiorowiska lene odró¿niane
s¹ od innych grup zbiorowisk ze wzglêdu na dominuj¹c¹ rolê, jak¹ w ich strukturze i funkcjonowaniu spe³niaj¹ drzewa, które tworz¹c mniej lub bardziej zwarty pu³ap koron, w decyduj¹cy sposób kszta³tuj¹ warunki dla innych rolin oraz
pozosta³ych organizmów ¿ywych. Znamienn¹ cech¹ zbiorowisk lenych jest miêdzy innymi wielowarstwowa budowa, sprzyjaj¹ca wspólnemu wykorzystywaniu
rodowiska przez wiele gatunków ró¿ni¹cych siê pod wzglêdem strategii ¿yciowych oraz w³aciwoci ekologicznych i biologicznych. Zbiorowiska lene charakteryzuj¹ siê mocno skomplikowanymi zale¿nociami komponentów, dlatego te¿
powszechnie uwa¿ane s¹ za najwy¿ej uorganizowany typ rolinnoci. Ze wzglêdu
na d³ugowiecznoæ drzew zbiorowiska takie nale¿¹ do uk³adów bardziej trwa³ych
i stabilnych ni¿ ogromna wiêkszoæ zbiorowisk nielenych. W warunkach naturalnych trwa³oæ ta zapewniona jest przez zró¿nicowan¹ strukturê wiekow¹
i socjaln¹ populacji drzew, kszta³towan¹ w procesie zastêpowania osobników
obumieraj¹cych przez osobniki m³ode.
W tym miejscu warto przypomnieæ nastêpuj¹ce s³owa prof. Józefa Paczoskiego (1925): Las ró¿niczkuje biologicznie przestrzeñ w takich rozmiarach, jak
¿adne inne zbiorowisko rolinne. Gleba i powietrze zmieniaj¹ siê nie tylko do tej
g³êbokoci, do jakiej siêgaj¹ korzenie, i do tej wysokoci, do jakiej dochodz¹
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korony, ale i w warstwach przylegaj¹cych. Przestrzeñ powietrza zajmowana przez
las przeszyta jest mas¹ pni, konarów, ga³êzi i lici, przy czym wszystko to czêsto
podzielone bywa na mniej lub wiêcej samodzielne piêtra, ka¿de o w³aciwym dla
niego owietleniu, temperaturze, stopniu wilgotnoci, a wiêc i biologicznie rozmaite. Korzenie drzew, krzewów i rolin zielnych tak¿e s¹ rozmieszczone w rozmaitych poziomach, tj. siêgaj¹ do ró¿nych g³êbokoci. Wszystko to stwarza
w porównaniu do innych skupieñ rolinnych nie tylko ogromn¹ powierzchniê
wewnêtrzn¹, ale i ogromne zró¿nicowanie, co jest bardzo wa¿ne dla zwierzêcego
wiata, który w lesie osi¹ga najwy¿sze urozmaicenie. To ostatnie osobliwie przejawia siê w starym lesie, w którym przytrafiaj¹ siê drzewa obumar³e, usychaj¹ce,
dziuplaste, przedstawiaj¹ce po¿ywienie i ostojê dla ca³ych grup zwierz¹t, nie
znajduj¹cych jeszcze dla siebie schronienia w m³odych i gêstych zagajnikach.
Du¿e zró¿nicowanie siedlisk, z jakimi zwi¹zane s¹ zbiorowiska lene, wp³ywa
na ich ogromn¹ ró¿norodnoæ, mimo ¿e liczba gatunków drzew lasotwórczych
w Polsce jest stosunkowo niewielka. Niektóre z nich, takie jak: sosna zwyczajna
Pinus sylvestris, wierk pospolity Picea abies, jod³a pospolita Abies alba, buk zwyczajny Fagus sylvatica, olsza czarna Alnus glutinosa, dêby szypu³kowy Quercus robur i bezszypu³kowy Quercus petraea maj¹ zdolnoæ do panowania w warstwie drzew, a inne,
np. klony Acer spp., brzozy Betula spp., grab zwyczajny Carpinus betulus, wi¹zy Ulmus
spp., lipy Tilia spp. i jesion wynios³y Fraxinus excelsior stanowi¹ w niej czêsto, mniej
lub bardziej liczn¹ domieszkê, jednak i one w sprzyjaj¹cych dla siebie warunkach
mog¹ obj¹æ pozycjê dominanta. Kompozycje wymienionych gatunków s¹ przy tym
bardzo rozmaite. Nizinne siedliska ¿yzne i rednio ¿yzne odpowiadaj¹ z regu³y
drzewostanom sk³adaj¹cym siê przynajmniej z kilku, a niekiedy nawet z kilkunastu
gatunków. Naturalne lasy z drzewostanami wy³¹cznie lub prawie jednogatunkowymi wystêpuj¹ zazwyczaj tylko w skrajnie niesprzyjaj¹cych dla wiêkszoci drzew
warunkach siedliskowo-klimatycznych (np. regiel górny, w którym jedynym trwa³ym zbiorowiskiem lenym s¹ wierczyny) lub glebowych (np. najubo¿sze i najsuchsze gleby piaszczyste dostêpne niemal tylko dla sosny czy mokre gleby torfowe z okresowo wysokim poziomem wody, ograniczaj¹ce sk³ad gatunkowy drzewostanu do olszy czarnej). Ponadto lasy z warstw¹ drzew zdominowan¹ przez jeden
gatunek spotykane s¹ na siedliskach nieekstremalnych w sytuacji, gdy ten jeden
gatunek znajduje optymalne warunki ekologiczne i przewy¿sza sw¹ witalnoci¹
inne gatunki. Do takich zbiorowisk nale¿¹ u nas przede wszystkim lasy bukowe.
Pamiêtaæ trzeba, ¿e ka¿dy p³at zbiorowiska lenego, niezale¿nie od powtarzalnoci ogólnych cech struktury, sk³adu florystycznego i dynamiki, jest zawsze
odrêbnym i jednostkowym zjawiskiem przyrodniczym, ró¿ni¹cym siê od innych,
choæby najbardziej podobnych p³atów.
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Podstawowe informacje o zasadach wyró¿niania i klasyfikacji zbiorowisk
Szczegó³owe wiadomoci o zasadach oraz procedurach opisywania, analizowania, wyró¿niania i klasyfikowania zbiorowisk rolinnych znajdzie Czytelnik
w podrêcznikach omawiaj¹cych metody badawcze stosowane w fitosocjologii
(np. Zarêba 1988; Tomanek 1997; Wysocki, Sikorski 2000, 2002; Matuszkiewicz
W. 2001). Tu przypomnimy jedynie najwa¿niejsze informacje na ten temat, jakie
powinny u³atwiæ lekturê dalszych czêci niniejszego opracowania.
Powszechnie stosowan¹ i doæ prost¹ form¹ opisu zbiorowiska rolinnego
jest zdjêcie fitosocjologiczne, którego zasadnicz¹ czêæ stanowi dok³adna lista
florystyczna z podaniem ilociowoci i towarzyskoci ka¿dego gatunku stwierdzonego w opisywanym p³acie. W toku analizy porównawczej serii zdjêæ ustalane s¹ podobieñstwa i ró¿nice miêdzy badanymi p³atami, co pozwala na ich
pogrupowanie, a nastêpnie na wyró¿nienie i dokonanie charakterystyki zbiorowisk rolinnych jako odrêbnych jednostek typologicznych. Jednostki takie
ujmowane s¹ w systemy, które mog¹ byæ tworzone wed³ug ró¿nych zasad.
W zachodniej i rodkowej Europie od dawna i powszechnie przyjêty jest
hierarchiczny system zbiorowisk oparty na zasadzie najwiêkszego podobieñstwa
florystyczno-ekologicznego, zaproponowany w latach dwudziestych ubieg³ego
stulecia przez szwajcarskiego fitosocjologa Josiasa Brauna-Blanqueta (1884-1980).
Jednostki tego systemu, niezale¿nie od ich rangi, nazywamy syntaksonami,
a dzia³ fitosocjologii zajmuj¹cy siê systematyk¹ i nazewnictwem zbiorowisk  syntaksonomi¹. Podstawowym syntaksonem jest zespó³ rolinny (zwany tak¿e asocjacj¹) rozumiany jako typ fitocenozy, który na danym terytorium odznacza siê
swoist¹, charakterystyczn¹ kombinacj¹ gatunków. Zespó³ w przeciwieñstwie do
realnie istniej¹cych zbiorowisk jest jednostk¹ o charakterze modelowym, ujêt¹
abstrakcyjnie, wyró¿nion¹ i sklasyfikowan¹ na podstawie analizy porównawczej
sk³adu florystycznego wielu opisanych wczeniej p³atów rolinnych.
W omawianym systemie zespo³y ³¹czone s¹ w zwi¹zki, dalej w rzêdy,
a nastêpnie w klasy. Ni¿szymi jednostkami od zespo³u s¹ podzespo³y, bêd¹ce
wyrazem zmiennoci geograficznej lub ekologicznej zbiorowisk, oraz warianty
wyró¿niane na podstawie wystêpowania gatunków wskazuj¹cych na lokalne
zró¿nicowanie warunków glebowych lub wodnych. Ponadto wyró¿nia siê odmiany geograficzne i formy wysokociowe zespo³ów.
Na charakterystyczn¹ kombinacjê gatunków jakiego zespo³u sk³adaj¹ siê:
gatunki charakterystyczne tego zespo³u, gatunki charakterystyczne wy¿szej
rangi syntaksonów, do których on nale¿y, gatunki wyró¿niaj¹ce oraz te z gatunków towarzysz¹cych, które osi¹gaj¹ w nim stosunkowo najwiêksz¹ czêstotliwoæ.
Walor diagnostyczny gatunków charakterystycznych polega na tym, ¿e wystêpu-
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j¹ one wy³¹cznie albo czêciej, obficiej lub z wiêksz¹ ¿ywotnoci¹ w fitocenozach
danego syntaksonu ni¿ w innych. Gatunki wyró¿niaj¹ce maj¹ szersze skale socjologiczno-ekologiczne i nadaj¹ siê zwykle do wyra¿enia odrêbnoci danej jednostki w ramach grup bliskich sobie syntaksonów. Znajduj¹ one zastosowanie
najczêciej do okrelania jednostek ni¿szych od zespo³u  podzespo³ów i wariantów. Niektóre z gatunków towarzysz¹cych, tj. wszystkich nie zaliczonych do
wymienionych grup, mog¹ w pewnych zbiorowiskach pojawiaæ siê z du¿¹ regularnoci¹, co kwalifikuje je do charakterystycznej kombinacji gatunków.
Nazwy jednostek systemu klasyfikacji zbiorowisk rolinnych powinny
pochodziæ od ³aciñskich nazw rolin, a zasady ich nadawania precyzyjnie reguluje
Kodeks Nomenklatury Fitosocjologicznej opracowany w 1986 roku przez Miêdzynarodowe Stowarzyszenie Fitosocjologiczne. Wprowadzenie przepisów
Kodeksu... wi¹¿e siê z koniecznoci¹ weryfikacji niektórych z dotychczas u¿ywanych nazw syntaksonów, co nie jest ³atwe i wymaga czêsto specjalnych studiów.
Wyjania to, dlaczego nie we wszystkich publikacjach fitosocjologicznych autorzy
pos³uguj¹ siê takim samym nazewnictwem zespo³ów, zwi¹zków, rzêdów i klas.

Zró¿nicowanie zbiorowisk lenych Polski
Dzisiejsza rolinnoæ lena Polski jest wyrazem zró¿nicowania abiotycznych
i biotycznych warunków rodowiska przyrodniczego oraz ró¿norodnych dzia³añ
cz³owieka. Podobnie jak na wspó³czesn¹ florê, tak i na zbiorowiska rolinne istotny wp³yw wywar³y zmiany klimatu i gleb, jakie dokonywa³y siê po zakoñczeniu
zlodowaceñ plejstoceñskich w ci¹gu ostatnich oko³o 11 tysiêcy lat trwania holocenu. Odradzanie siê flory przebiega³o dziêki migracjom rolin szlakami przebiegaj¹cymi zazwyczaj od po³udnia, przy czym g³ówne drogi wêdrówek drzew wiod³y od po³udniowego wschodu oraz po³udniowego zachodu przez skraje pasm
górskich i obni¿enia ródgórskie. Od zachodu migrowa³y g³ównie gatunki atlantyckie. W czasie wczesnego holocenu formowa³y siê lune lasy sk³adaj¹ce siê
z drzew wiat³o¿¹dnych i zarazem pionierskich, takich jak sosna, brzozy, osika
Populus tremula i wierzby Salix spp. Oddzia³ywanie cz³owieka ogranicza³o siê
wówczas do nieznacznego i biernego korzystania z przyrody. W lad za przybywaniem kolejnych gatunków, np. lip, dêbów, jesionu i olszy w okresie borealnym
(ok. 9000-8000 lat temu) wzros³o znaczenie lasów liciastych. Na ciep³y i wilgotny okres atlantycki (ok. 8000-5000 lat temu) przypad³o optimum rozwoju szaty
lenej, natomiast zasadnicza jej przebudowa, przy wzrocie udzia³u buka, grabu
i jod³y pospolitej Abies alba, dokona³a siê w okresie subborelanym (ok. 5000-2000
lat temu) i doprowadzi³a do wykszta³cenia siê zbiorowisk o sk³adzie zbli¿onym do
wspó³czesnych, z obecnymi ju¿ wszystkimi ich sk³adnikami (Ralska-Jasiewiczowa
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1999). Do zmian rolinnoci w kolejnym, ch³odniejszym, ale wilgotnym etapie
holocenu  okresie subatlantyckim coraz wyraniej przyczynia³ siê cz³owiek.
W warunkach braku lub nieznacznej presji cz³owieka na rodowisko przyrodnicze zbiorowiska rolinne powstaj¹ i ulegaj¹ zmianom g³ównie pod wp³ywem czynników naturalnych. Takie zbiorowiska s¹ jednak dzi ju¿ bardzo rzadkie; ich miejsce zajê³y uk³ady mniej lub bardziej przekszta³cone albo wrêcz
nowo powsta³e pod wp³ywem presji antropogenicznej. Wed³ug Faliñskiego
(1969) zbiorowiska rolinne ze wzglêdu na udzia³ cz³owieka w ich powstawaniu
i przeobra¿aniu mo¿na zdefiniowaæ i sklasyfikowaæ w nastêpuj¹cy sposób:
 zbiorowiska autogeniczne powsta³e pod wp³ywem dzia³ania czynników niezale¿nych od cz³owieka jako pierwotne kombinacje gatunków. Dziel¹ siê na:
 zbiorowiska pierwotne  zbudowane z gatunków miejscowych o w³aciwej im
strukturze i kompozycji gatunkowej, bez ladów przemian wywo³anych dzia³alnoci¹ cz³owieka, utrzymuj¹ce siê na siedliskach niezdegradowanych (np. niektóre p³aty wierczyn górnoreglowych czy borów limbowych);
 zbiorowiska naturalne  zbudowane z gatunków miejscowych o dobrze zachowanej
strukturze i kompozycji gatunkowej, ze ladami przemian wywo³anych przez dzia³alnoæ cz³owieka, podobnej w skutkach do przemian wywo³anych czynnikami naturalnymi (np. zbiorowiska lene chronione od kilkudziesiêciu lat w Bia³owieskim Parku
Narodowym i niektórych innych obiektach objêtych ochron¹ rezerwatow¹). Zdaniem
Soko³owskiego (2004) las naturalny, rozumiany jako naturalny ekosystem leny, charakteryzuje siê drzewostanem naturalnego pochodzenia, tworz¹cym siê w procesie
naturalnej sukcesji pierwotnej, rosn¹cym od wielu pokoleñ w miejscu, które nie by³o
wylesiane, a odznacza siê zgodnoci¹ sk³adu gatunkowego z warunkami siedliskowymi i obecnoci¹ wszystkich stadiów rozwojowych drzewostanu. Wed³ug cytowanego
autora w warunkach Puszczy Bia³owieskiej mo¿na rozpatrywaæ ró¿ne stopnie naturalnoci lasu, wyra¿aj¹c je takimi pojêciami, jak: las naturalny pierwotnie, las prawie
naturalny, las zbli¿ony do naturalnego, las pó³naturalny i las wtórnie naturalny.
 zbiorowiska antropogeniczne powsta³e pod wp³ywem czynników zale¿nych od
cz³owieka na siedliskach przekszta³conych lub nowo utworzonych. Ich podzia³
jest nastêpuj¹cy:
 zbiorowiska pó³naturalne  z³o¿one z gatunków miejscowych, wywodz¹cych
siê ze zbiorowisk pierwotnych, z niewielkim udzia³em rolin obcego pochodzenia, które nie wykazuj¹ oddzia³ywania redukcyjnego w stosunku do innych komponentów (np. czêæ zbiorowisk lenych uformowanych pod wp³ywem zagospodarowania lasu, jeli sk³ad gatunkowy ich drzewostanów oraz innych warstw
rolinnych zachowuje czêciowo cechy zbiorowisk naturalnych; ponadto tak¿e
ródpolne zbiorowiska zarolowe, ³¹ki, pastwiska);

128

6 . O c h ro n a l e  n y c h z b i o ro w i s k ro  l i n n y c h

 zbiorowiska synantropijne  z³o¿one w czêci z gatunków miejscowych i w czêci z gatunków obcego pochodzenia, zajmuj¹ce siedliska przekszta³cone lub
nowo powsta³e i znajduj¹ce siê pod wp³ywem powtarzalnych oddzia³ywañ cz³owieka, takich jak: uprawa, intensywne u¿ytkowanie, wydeptywanie, nawo¿enie
(np. zbiorowiska kszta³towane przez kilkakrotne zak³adanie drzewostanów sk³adaj¹cych siê z gatunków obcych ekologicznie albo fitocenozy powstaj¹ce
w wyniku zalesiania gruntów porolnych);
 zbiorowiska ksenospontaniczne  z³o¿one z gatunków obcych z niewielkim
udzia³em gatunków miejscowych, powsta³e wskutek redukcyjnego oddzia³ywania przybyszów w stosunku do rolin rodzimych (np. zbiorowiska z obcymi
gatunkami w drzewostanie, takimi jak: robinia akacjowa Robinia pseudoacacia,
czeremcha amerykañska Prunus serotina lub d¹b czerwony Quercus rubra).
Ró¿norodnoæ naszych zbiorowisk lenych jest odzwierciedleniem specyficznego po³o¿enia i zró¿nicowania rodowiska geograficznego Polski. Do najbardziej znamiennych cech ca³ej szaty rolinnej kraju nale¿y jej przejciowoæ
w stosunku do obszarów przyleg³ych. Na ziemiach polskich przenikaj¹ siê rozmaite elementy flory i rolinnoci, od zachodu oceaniczne, z kierunku wschodniego i czêciowo po³udniowego kontynentalne, od pó³nocnego wschodu borealne, a na obszarach górskich alpejskie i karpackie. Zmiennoæ szaty rolinnej
ujawnia siê zarówno w kierunku po³udnikowym (brzeg morza, niziny, wy¿yny,
góry), jak i równole¿nikowym, od zachodu na wschód, zgodnie z gradientem
kontynentalizmu klimatu. W rolinnoci lenej Polski reprezentowane s¹
w zwi¹zku z tym zespo³y o ró¿nych typach zasiêgów: subborealnym, kontynentalnym, kontynentalno-subpontyjskim, subatlantyckim, subatlantycko-podgórskim, subatlantycko-górskim, rodkowoeuropejskim, podgórskim, górskim,
a nawet przyródziemnomorsko-górskim (Matuszkiewicz J. M. 2001; Solon
2003). Przyk³adowe rozmieszczenie wybranych zbiorowisk lenych w naszym
kraju przedstawiono na rycinach 15-18.
Na podstawie analizy mapy potencjalnej rolinnoci naturalnej Polski, czyli
takiej jaka ukszta³towa³aby siê spontanicznie po ust¹pieniu dzia³alnoci cz³owieka na rodowisko przyrodnicze obliczono, ¿e na obszarze ca³ego kraju (niezale¿nie od obecnych form u¿ytkowania terenu) dominuj¹ siedliska lasów liciastych,
w tym gr¹dów  41,6% powierzchni, buczyn  13,6%, lasów ³êgowych  8,9%,
d¹brów  8,1% (Matuszkiewicz W. 1990). Rzeczywisty udzia³ siedlisk na terenach lenych jest oczywicie inny; 68,7% powierzchni zajmuj¹ siedliska borów
sosnowych, natomiast na siedliska gr¹dów, buczyn, ³êgów i d¹brów przypada
24,4% powierzchni (Matuszkiewicz J. M. 2001).
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Lasy, oprócz zbiorowisk wodnych i szuwarowych, s¹ najbogatsz¹ grup¹
zespo³ów rolinnych w naszym kraju. Do tej pory opisano blisko 100 zespo³ów
lenych oraz wiele syntaksonów o ni¿szej randze systematycznej. Niektóre
z dawniej wyró¿nianych zespo³ów by³y póniej uto¿samiane z innymi albo ich
nazwy wymaga³y weryfikacji i dlatego niekiedy s¹ one pomijane w najbardziej
popularnych podrêcznikach. W rezultacie niedawno przeprowadzonych, szeroko
zakrojonych studiów, zmierzaj¹cych do opracowania ujednoliconej systematyki
fitosocjologicznej lasów w Polsce, zaproponowany zosta³ podzia³ syntaksonomiczny tej grupy zbiorowisk na 6 klas, 7 rzêdów, 11 zwi¹zków i 54 zespo³y wraz
z piêcioma jednostkami równorzêdnymi, które z ró¿nych powodów nie zosta³y
uznane za zespó³ (Matuszkiewicz W., Matuszkiewicz J. M. 1996; Matuszkiewicz
J. M. 2001). Ujêcie to z pewnoci¹ ulegaæ bêdzie pewnym zmianom, gdy¿ wiedza o zbiorowiskach jest stale wzbogacana i wci¹¿ podawane s¹ informacje
o zespo³ach nowych dla Polski.

Zagro¿enia
Przyczyny zagro¿enia zbiorowisk lenych s¹ bardzo ró¿norodne, a w niektórych wypadkach niewystarczaj¹co rozpoznane. Od przynajmniej kilku tysiêcy
lat istotny wp³yw na ich przeobra¿anie wywiera dzia³alnoæ cz³owieka, jednak
trzeba zdawaæ sobie sprawê, ¿e istnieje grupa czynników zagro¿enia, które s¹ od
niego niezale¿ne. S¹ to przede wszystkim te, które wynikaj¹ z naturalnych uwarunkowañ rodowiskowych. Sprawiaj¹ one, ¿e zbiorowiska z natury ró¿ni¹ siê
pomiêdzy sob¹ genez¹, dynamik¹, czêstoci¹ wystêpowania, zasiêgami geograficznymi i zale¿nociami od samorzutnie zmieniaj¹cych siê w³aciwoci klimatu,
gleb oraz dokonuj¹cymi siê w lad za tym przemianami w biosferze. Dlatego
w zamieszczonym tu przegl¹dzie przyczyn zagro¿enia fitocenoz lenych odrêbnie potraktowano przyczyny niezale¿ne od cz³owieka, ze wiadomoci¹, ¿e ich
skutki najczêciej s¹ zwielokrotniane w rezultacie presji antropogenicznej na
rodowisko przyrodnicze.

Zagro¿enia niezale¿ne od cz³owieka

Rzadkie wystêpowanie

Podobnie jak pojedyncze gatunki rolin, tak i zbiorowiska rolinne mo¿emy podzieliæ na ró¿ne grupy ze wzglêdu na czêstoæ wystêpowania. Do zbiorowisk rzadkich i przez to zagro¿onych zaliczamy miêdzy innymi te, które maj¹
ma³e zasiêgi geograficzne, albo takie, które w jednych regionach s¹ czêste,
a w innych wystêpuj¹ tylko na nielicznych stanowiskach. Pojêcia pospolitoæ
czy rzadkoæ odnosz¹ siê przy tym zawsze do konkretnego obszaru okrelone-
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go przez jego po³o¿enie, wielkoæ i granice. Jak ju¿ wspomniano, niektóre zbiorowiska z centrum rozmieszczenia geograficznego w pó³nocno-zachodniej czêci
Europy osi¹gaj¹ w Polsce po³udniowo-wschodnie granice zasiêgu, a wystêpowanie zbiorowisk o charakterze borealnym ograniczone jest u nas do regionów pó³nocno-wschodnich. Równie¿ lene zbiorowiska górskie s¹ w skali naszego kraju
znacznie rzadsze ni¿ w krajach alpejskich czy w Czechach lub S³owacji. Czêsto
p³aty zbiorowisk znajduj¹cych siê na kresach rozmieszczenia maj¹ zubo¿ony
sk³ad gatunkowy w stosunku do p³atów spotykanych w centralnych rejonach
zasiêgów. Nierzadko jest to przyczyn¹ trudnoci w jednoznacznym ustaleniu ich
pozycji w klasyfikacji fitosocjologicznej. Zdarza³o siê tak¿e, ¿e p³aty bardzo rzadkich zbiorowisk lenych przez wiele lat nie by³y dostrzegane, a znajdowano je
dopiero w trakcie szczegó³owych badañ geobotanicznych.
Przyk³adami rzadkich z natury typów lasu na terenie Polski s¹ zbiorowiska
reliktowe i endemiczne. Do pierwszej grupy nale¿¹ miêdzy innymi reliktowe
górskie laski sosnowe wystêpuj¹ce na kilku stanowiskach w Pieninach oraz
w Tatrach, a tak¿e niektóre zespo³y ciep³olubnych buczyn storczykowych.
Za zbiorowisko endemiczne uwa¿any jest wy¿ynny jod³owy bór mieszany z centrum rozmieszczenia w Górach wiêtokrzyskich i na Roztoczu.
Do rzadkich sk³adników rolinnoci lenej nale¿¹ te¿ z regu³y zbiorowiska
zwi¹zane z ma³oobszarowymi siedliskami o szczególnych w³aciwociach, np.
górskie wielogatunkowe lasy jaworowe wystêpuj¹ce na stromych, kamienistych
zboczach dolin i ¿lebów. Do typowo azonalnych (niestrefowych) zbiorowisk nadrzecznych, których siedliska, niezale¿nie od powszechnie obserwowanych dzi
przekszta³ceñ antropogenicznych, nie zajmowa³y pierwotnie du¿ych powierzchni, nale¿¹ ³êgi topolowe.

Naturalne przemiany w³aciwoci siedlisk
ród³em zagro¿enia zbiorowisk lenych, zw³aszcza tych, które maj¹ nieliczne stanowiska i zajmuj¹ ma³e powierzchnie, mog¹ byæ naturalne przemiany w³aciwoci siedlisk, zwi¹zane miêdzy innymi z dynamik¹ warunków hydrologicznych, ruchami masowymi czy erozj¹ morsk¹. Dobitnym tego przyk³adem jest
redukcja niewielkiego area³u nadba³tyckiej buczyny storczykowej na Wolinie
z powodu abrazji klifu nadmorskiego, czego rezultatem jest utrata przez to zbiorowisko niemal po³owy zajmowanej pierwotnie powierzchni w ci¹gu ostatnich
50 lat. Podobne skutki mog¹ wywo³ywaæ procesy osuwiskowe, zwi¹zane na
przyk³ad z intensywnymi opadami atmosferycznymi. Czasami zagro¿enie mo¿e
wynikaæ z okresowego lub ca³kowitego zaniku procesów geodynamicznych
wp³ywaj¹cych na warunki siedliskowe, dziêki którym niektóre zbiorowiska
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Ryc. 15. Obszar y wystêpowania wybranych zespo³ów lenych w Polsce o oceanicznym
typie zasiêgu (wg Matuszkiewicza W i Matuszkiewicza J.M. 1996 oraz
Herbichowej 2004)

Ryc. 16. Obszar y wystêpowania wybranych zespo³ów lenych w Polsce o borealnym
i kontynentalnym typie zasiêgu (wg Matuszkiewicza W i Matuszkiewicza J.M. 1996)
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Ryc. 17. Obszar y wystêpowania regionalnych zespo³ów gr¹du oraz lasu zboczowego
klonowo-lipowego w Polsce (wg Matuszkiewicza W i Matuszkiewicza J.M. 1996 oraz
Danielewicza i Pawlaczyka 2004a)

Ryc. 18. Obszar y wystêpowania wietlistej d¹browy, wy¿ynnego boru mieszanego, zboczowego podgórskiego lasu klonowo-lipowego i jaworzyny z jêzycznikiem zwyczajnym
(wg Matuszkiewicza W i Matuszkiewicza J.M. 1996, wierkosza i Bodziarczyka
2004 oraz Mroza i £abaja 2004)
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zachowuj¹ sw¹ specyfikê. Uwa¿a siê, ¿e d³ugotrwa³y brak obrywów i osuwisk
zboczy w rezerwacie przyrody Bielinek nad Odr¹ prowadzi do spontanicznych
przekszta³ceñ d¹browy z dêbem omszonym w kierunku spadku udzia³u gatunków kserotermicznych.
Zmiany warunków wodnych mog¹ wynikaæ ze zjawisk d³ugoterminowych,
obejmuj¹cych znaczne obszary, np. ze zmian klimatycznych, z naturalnej modyfikacji sieci hydrologicznej zlewni, lub te¿ mog¹ byæ zwi¹zane ze zjawiskami
lokalnymi, np. spiêtrzeniem wody przez bobry Castor fiber czy ca³kowitym zl¹dowieniem zbiornika, w którym zachodzi akumulacja materii organicznej (Herbich, Herbichowa 2002).

Spontaniczne procesy dynamiki zbiorowisk
W warunkach przyrodniczych Polski prawie wszystkie naturalne zbiorowiska lene maj¹ charakter uk³adów trwa³ych, w których spontanicznie dokonuj¹ce siê zmiany nie powoduj¹ przemian w³aciwej im struktury i funkcji, a wrêcz je
stabilizuj¹ i pozwalaj¹ na utrzymanie wiernych powi¹zañ z warunkami rodowiska. Przewodnim procesem dynamiki w zbiorowiskach naturalnych jest fluktuacja wyra¿aj¹ca siê g³ównie przez zastêpowanie osobników starszych przez m³odsze tego samego gatunku lub gatunków o podobnych w³aciwociach, czego
zewnêtrznym przejawem s¹ luki w drzewostanie i przejciowe zmiany w ni¿szych warstwach fitocenoz (Faliñski 1991).
Geneza niektórych zbiorowisk rolinnych, wa¿nych z punktu widzenia
ochrony ró¿norodnoci biologicznej, mo¿e byæ jednak powi¹zana z dzia³alnoci¹
cz³owieka, co w wielu wypadkach oznacza, ¿e ich trwa³oæ uzale¿niona jest od
czynników antropogenicznych. Dotyczy to przede wszystkim zbiorowisk
nielenych, takich jak murawy kserotermiczne czy ³¹ki, które powstaj¹ i utrzymuj¹ siê g³ównie dziêki ekstensywnej gospodarce rolnej.
Do godnych ochrony zbiorowisk lenych, o których wiadomo, ¿e o ich specyfice i trwa³oci decydowaæ mog¹ czynniki antropogeniczne, nale¿y wietlista
d¹browa oraz bór chrobotkowy. Udzia³ cz³owieka w ich powstawaniu polega na
inicjowaniu procesu degeneracji, czyli wywo³ywaniu wzglêdnie krótkotrwa³ych
zmian w strukturze zbiorowiska oraz zaburzeñ w jego funkcjonowaniu. Dopóki
dzia³aj¹ czynniki degeneracji, zbiorowiska te zachowuj¹ swój specyficzny sk³ad
gatunkowy, natomiast po ich ust¹pieniu dokonuje siê proces wymiany gatunków
o kierunku odwrotnym do degeneracji, czyli regeneracja polegaj¹ca na spontanicznej odbudowie struktury i funkcji fitocenozy.
Zdaniem Kamierczakowej (1991) w wietle badañ nad dynamik¹
wietlistej d¹browy uzasadnione jest postawienie hipotezy, ¿e ten ekstrazo-
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nalny zespó³ jest w ca³ej Polsce zbiorowiskiem antropogenicznym, gdy¿ jego
p³aty wykszta³caj¹ siê pod drzewostanami dêbowymi na siedlisku gr¹du lub
boru mieszanego, w miejscach uprzywilejowanych termicznie i o specyficznych warunkach glebowych, w których ingerencja cz³owieka prowadzi do eliminacji krzewów i podrostu drzew. Powszechnie i od dawna obserwowanym u
nas zjawiskiem jest zanik wielu p³atów wietlistej d¹browy i spontaniczne ich
przemiany prowadz¹ce najczêciej do powstania fitocenoz lasów dêbowo-grabowych. Dotyczy to przede wszystkim zbiorowisk antropozoogenicznych
zwi¹zanych z zaniechaniem dawnych form u¿ytkowania lasu dla potrzeb
hodowli zwierz¹t. Recesja takich p³atów zwi¹zana jest z procesem regeneracji
gr¹dów, czego przejawem jest miêdzy innymi wzrost udzia³u graba w drzewostanie oraz obfitsze pojawianie siê krzewów skutkuj¹ce ustêpowaniem ciep³oi wiat³olubnych gatunków w runie (Jakubowska-Gabara 1993).
Wiele dotychczasowych spostrze¿eñ wskazuje na nietrwa³oæ przynajmniej
czêci fitocenoz borów chrobotkowych w Polsce, które mog³y powstaæ w wyniku
antropogenicznych przemian ubogich wariantów borów wie¿ych albo stanowi¹
jeden z etapów rozwojowych lasu sosnowego na siedliskach wydm ródl¹dowych. W konsekwencji bory chrobotkowe czêsto wykazuj¹ tendencje do spontanicznego przekszta³cania siê w ¿yniejsze zbiorowiska borowe.
Do tej pory nie wiadomo, jaki jest wp³yw uwarunkowañ naturalnych na
wspomniane zjawiska, a w jakim stopniu s¹ one skutkiem powszechnie obserwowanej eutrofizacji siedlisk wywo³anej czynnikami antropogenicznymi.
Na przebieg dynamiki fitocenoz lenych mog¹ wp³ywaæ spontaniczne
zmiany innych elementów rodowiska, a wiêc siedliska oraz pozosta³ej czêci
biocenozy. Przyk³adem zmian o charakterze degeneracyjnym s¹ miêdzy innymi lokalne zaburzenia powodowane w lasach przez zwierzêta, szczególnie
bobry, kormorany Phalacrocorax carbo czy czaple siwe Ardea cinerea.

Naturalne wydarzenia o charakterze klêsk
Naturalne klêski, wywo³ane przez po¿ary, huragany, powodzie, gradacje owadów czy zmasowane wystêpowanie chorób rolin wprawdzie nie zdarzaj¹ siê czêsto, jednak mog¹ stanowiæ istotny czynnik zagro¿enia zbiorowisk lenych, zw³aszcza jeli inicjuj¹ proces regresji, polegaj¹cy na zaniku fitocenozy w granicach ca³ej
biochory. Regresja wyra¿a siê stopniowym lub gwa³townym uproszczeniem struktury pionowej i poziomej zbiorowiska oraz prowadzi do zast¹pienia uk³adów bardziej z³o¿onych uk³adami prostszymi i nietrwa³ymi, o odmiennej funkcji (Faliñski
1991). Na tego typu zmiany nara¿one s¹ przede wszystkim zbiorowiska o niewielkich biochorach lub/i wystêpuj¹ce w skrajnie trudnych warunkach siedliskowych.
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Ostatnio wykazano, ¿e klêski ¿ywio³owe, zw³aszcza po¿ary, mog¹ decydowaæ
o dynamice lasu na du¿ych obszarach strefy borealnej (Szwagrzyk 2000).

Zagro¿enia antropogeniczne
Wród bardzo wielu ró¿norodnych antropogenicznych róde³ recesji zbiorowisk lenych wyró¿niæ mo¿na dwie grupy przyczyn ich zagro¿enia. Do pierwszej
nale¿¹ zagro¿enia wynikaj¹ce z bezporedniego oddzia³ywania cz³owieka na fitocenozy i ich komponenty, a do drugiej  wszelkie dzia³ania wp³ywaj¹ce na przemiany pozosta³ych elementów rodowiska lenego.
W wietle dotychczasowych wyników badañ archeologicznych i paleoekologicznych mo¿na przyj¹æ, ¿e istotne oddzia³ywanie cz³owieka na rolinnoæ
len¹ rodkowej Europy rozpoczê³o siê od momentu, gdy ludzie nauczyli siê
intencjonalnie u¿ywaæ ognia, a wiêc oko³o 7000 lat temu, natomiast trwa³e przekszta³cenia pierwotnych zbiorowisk lenych nastêpowa³o ju¿ w okresie oko³o
5000-6000 lat wstecz (Ralska-Jasiewiczowa 1993). Wi¹za³o siê to z przejciem
neolitycznych plemion na osiad³y tryb ¿ycia i wypalaniem oraz wyrêbem lasu,
upraw¹ roli, hodowl¹ zwierz¹t i pasterstwem lenym. Aby sobie wyobraziæ rozmiar pozyskiwanego drewna w warunkach pierwotnych, warto siêgn¹æ do wyliczeñ zapotrzebowania tego surowca na opa³. Wed³ug Kruka (1993) jednej osobie
potrzebne by³o codziennie 5 kg drewna, a wielkie osiedla neolityczne na lessach
zamieszkiwa³y populacje licz¹ce do oko³o 400 osób. rednio w ci¹gu roku ka¿dego dnia spalano wiêc oko³o 2 ton drewna. W rezultacie szczegó³owych badañ
w jednym z neolitycznych mikroregionów osadniczych ustalono, ¿e na obszarze
314 km2 dzienne zapotrzebowanie na drewno siêga³o 16 ton.
Dalsze przemiany rolinnoci lenej dokonywa³y siê w kolejnych okresach
historycznego rozwoju cz³owieka, zgodnie z nastêpstwem tzw. fal antropopresji,
których skutki nak³adaj¹ siê na siebie i trwaj¹ zwykle znacznie d³u¿ej ni¿ czas
trwania jednej fali (Olaczek 1976). Znaczne wylesienia zwi¹zane z osadnictwem
i rolnictwem oraz dewastacja drzewostanów na obszarze Polski mia³y miejsce
od XIV wieku. W tym okresie zaczêto eksportowaæ drewno i popió³ drzewny
do Europy Zachodniej (Zarêba 1976). Bardzo silny wp³yw na szatê rolinn¹
wywar³y fale antropopresji towarzysz¹ce rozwojowi spo³eczno-gospodarczemu
ziem polskich w XIX i XX wieku. Niektóre formy oddzia³ywania cz³owieka na
zbiorowiska lene uleg³y ograniczeniu, np. pl¹drownicza gospodarka lena,
wypas byd³a i trzody w lasach, a inne zosta³y spotêgowane, np. zmiany sk³adu
gatunkowego drzewostanów, przekszta³cenia siedlisk, totalne zanieczyszczenia
rodowiska czy masowy ruch turystyczny (Olaczek 1976).
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W dalszej czêci tego opracowania zostan¹ omówione jedynie niektóre
aspekty wspó³czesnych zagro¿eñ zbiorowisk lenych, które uwa¿amy za najwa¿niejsze, ze wzglêdu na mo¿liwoæ podejmowania skutecznych dzia³añ ochronnych le¿¹cych w gestii leników.

Zagro¿enia bezporednie
Zbieractwo i penetracja lasów
Zbieranie rolin jest wprawdzie jednym z najstarszych i raczej zanikaj¹cych
sposobów wykorzystywania lasów, jednak wci¹¿ mo¿e prowadziæ do zuba¿ania
i przekszta³cania sk³adu florystycznego zbiorowisk lenych. W niektórych rejonach kraju do dzi w sposób niekontrolowany zrywane i wykopywane s¹ roliny
o w³aciwociach leczniczych lub u¿ywane do innych celów. Wobec ró¿nych ograniczeñ w plantacyjnej uprawie gatunków dostarczaj¹cych tzw. p³odów runa lenego w dalszym ci¹gu najwa¿niejszym albo jedynym miejscem ich pozyskiwania
s¹ lasy. Ostatnio coraz bardziej modne bukieciarstwo (nazwane niefortunnie florystyk¹) poszukuje takich materia³ów rolinnych, których nie jest w stanie otrzymaæ w uprawie, a które znaleæ mo¿na w lesie. Mimo obowi¹zuj¹cych u nas zakazów z lasu zabiera siê miêdzy innymi atrakcyjnie wygl¹daj¹ce poduchy mszaków
i porostów czy niektóre zimozielone byliny (np. gruszyczki, pomocnik baldaszkowy Chimaphila umbellata). W dalszym ci¹gu praktykowane jest przesadzanie ciekawych rolin z lasu do ogrodów i ogródków, co jest szczególnie dotkliwe dla
przyrody w okolicach du¿ych miast oraz osiedli o charakterze rekreacyjnym.
Niema³e znaczenie z punktu widzenia zagro¿enia sk³adu florystycznego
fitocenoz lenych ma kolekcjonerstwo botaniczne, zw³aszcza ¿e najczêciej
wyrz¹dza ono szkody w populacjach gatunków rzadkich. Straty we florach lokalnych poci¹ga za sob¹ tak¿e wymóg wykonania zielnika stawiany s³uchaczom
przez nauczycieli szkó³ i wyk³adowców uczelni, zw³aszcza ¿e takie zbiory rolin
wykonywane s¹ zwykle w trakcie æwiczeñ terenowych, odbywanych na ogó³
corocznie w tych samych miejscach, w tych samych terminach i wielokrotnie
przez bardzo liczne grupy osób. Przy tej okazji rozwin¹³ siê intratny proceder
handlu zielnikami, do których roliny zbierane s¹ w ilociach hurtowych i najprawdopodobniej tylko z jednego lub niewielu stanowisk.
Penetracja lasów ma rozmaite cele i przybiera ro¿ne formy. Najbardziej
wyranym skutkiem masowej i regularnej penetracji zbiorowisk lenych jest
mechaniczne niszczenie rolin wskutek ugniatania komponentów warstwy runa,
co tylko ogólnie mo¿na nazwaæ wydeptywaniem. Chodzi bowiem nie tylko
o deptanie przez ludzi, ale tak¿e niszczenie rolin w trakcie zrywki drewna, podczas pracy ciê¿kiego sprzêtu albo sta³ego lub okresowego wykorzystywania cie-
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¿ek oraz linii podzia³u przestrzennego lasu do przejazdu rodków transportu
i komunikacji. Czêsto gêsta sieæ mniejszych i wiêkszych szlaków komunikacyjnych przebiegaj¹cych przez fitocenozy lene stanowi pozosta³oæ sprzed wielu
lat, jednak do dzi jest ona niekiedy utrwalana, mimo ¿e nie przemawiaj¹ za tym
¿adne istotne wzglêdy gospodarcze.
Wydeptywanie jest jednym z najwa¿niejszych czynników zagro¿enia fitocenoz lenych w miejscach szczególnie atrakcyjnych i czêsto odwiedzanych
przez ludzi. Dotyczy to g³ównie terenów, gdzie zlokalizowane s¹ liczne orodki
wypoczynkowe, zw³aszcza nad morzem, wokó³ jezior oraz w górach. Czêsto te¿
wydeptywanie jest g³ówn¹ przyczyn¹ negatywnych zmian w fitocenozach objêtych ochron¹ rezerwatow¹, szczególnie wtedy, gdy po³o¿one s¹ przy popularnych
i nadmiernie popularyzowanych szlakach turystycznych albo gdy znajduj¹ siê na
trasie licznie uczêszczanych lenych cie¿ek edukacyjnych. Z powodu braku zrozumienia istoty ochrony przyrody zdarzaj¹ siê przypadki zak³adania tzw. zielonych szkó³ w najlepiej wykszta³conych p³atach rolinnych. Systematycznie
wydeptywane w takich miejscach runo ulega wyranym zmianom lub ca³kiem
zanika. Niekiedy podobne skutki wywo³ane s¹ przez niew³aciwe lokalizacje
parkingów lub innych obiektów infrastruktury lenej. Szkody w runie
i w wierzchnich warstwach gleb powodowane s¹ tak¿e przez turystykê konn¹.
Zagadnienie wydeptywania runa lenego by³o przedmiotem eksperymentalnych badañ naukowych (Faliñski 1973; Kostrowicki 1981), w wyniku których
stwierdzono, ¿e nawet niewielkie natê¿enie tego czynnika powoduje znaczne
zmiany w strukturze, rozk³adzie biomasy i fenologii zbiorowisk rolinnych, przy
czym bardziej nara¿one na straty jest runo bogate i bujne (np. gr¹dowe) ni¿
z natury ubogie (np. borowe), ulegaj¹ce jednak przekszta³ceniom bardziej trwa³ym. Wydeptywanie o rednim natê¿eniu prowadzi zwykle do zubo¿enia fitocenozy i wymiany komponentów runa; w miejsce rolin wra¿liwych na uszkodzenia mechaniczne, do których czêsto nale¿¹ gatunki najbardziej charakterystyczne dla zbiorowisk naturalnych, wkraczaj¹ roliny odporniejsze na ugniatanie
i o szerszych skalach socjologiczno-ekologicznych.
Osobny problem stanowi zamiecanie lasów prowadz¹ce nie tylko do ruderalizacji siedlisk i rolinnoci, lecz przyczyniaj¹ce siê tak¿e do introdukcji gatunków obcego pochodzenia. W ten sposób do zbiorowisk lenych czêsto dostaj¹ siê
gatunki synantropijne, a wród nich tak¿e roliny ozdobne wyrzucane z ogrodów
dzia³kowych.
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Redukcja area³ów zbiorowisk naturalnych oraz fragmentacja lasów
Proces wylesiania kraju, który trwa³ nieprzerwanie od okresu neolitu do
czasów wspó³czesnych, zosta³ wyranie zahamowany po II wojnie wiatowej, od
kiedy to powierzchnia lena zaczê³a powoli wzrastaæ, g³ównie przez zalesianie
nieu¿ytków i gruntów porolnych. W rezultacie d³ugotrwa³ych wylesieñ oraz
schematycznego zagospodarowania lasu wydatnie zmniejszy³ siê udzia³ zbiorowisk autogenicznych na rzecz fitocenoz powsta³ych w wyniku dzia³alnoci ludzkiej. Wed³ug Faliñskiego (1975) tylko ok. 3% terytorium Polski zajmuj¹ obszary
z du¿ymi, nierozcz³onkowanymi kompleksami rolinnoci naturalnej. Niewiele
wiêcej, bo oko³o 5%, stanowi¹ obszary zachowuj¹ce du¿e kompleksy rolinnoci
naturalnej, która jednak zdominowana jest przez zbiorowiska o zmienionej
strukturze lub wtórnego pochodzenia. Pozosta³¹ powierzchniê zajmuj¹ obszary
z fragmentami rolinnoci naturalnej przetrwa³ymi jedynie na siedliskach skrajnie ubogich lub nieprzydatnych dla gospodarki (ok. 60%) i obszary, na których
rolinnoæ naturalna prawie ca³kowicie lub ca³kowicie zosta³a zast¹piona przez
rolinnoæ synantropijn¹ (ok. 32%).
Mimo ¿e zasadnicze zmiany granic kompleksów lenych nale¿¹ do przesz³oci, zagro¿enia powoduj¹ce redukcjê powierzchni i fragmentacjê zbiorowisk naturalnych istniej¹ tak¿e obecnie. Dzi wi¹¿¹ siê one przede wszystkim z dzia³alnoci¹
inwestycyjn¹, a wiêc np. budow¹ dróg i autostrad, zabezpieczaniem zalewowych
terenów nadrzecznych przed powodzi¹, budow¹ wyci¹gów i wytyczaniem tras narciarskich w górach oraz lokalizowaniem na terenach lenych obiektów s³u¿¹cych
eksploatacji kopalin. Przyczyn¹ fragmentacji zbiorowisk naturalnych mo¿e byæ
równie¿ realizacja inwestycji zwi¹zanych z lenictwem, takich jak: wysokie
i masywnie skonstruowane betonowe wie¿e obserwacyjne, orodki szkoleniowo-wypoczynkowe czy du¿e szkó³ki lene. Przynajmniej niektóre z takich przedsiêwziêæ mog³yby wyrz¹dziæ stosunkowo niewielkie szkody, gdyby przy planowaniu
ich lokalizacji brano pod uwagê potencjalne straty w rolinnoci.
Fragmentacja zbiorowisk poci¹ga za sob¹ przede wszystkim rozdrobnienie
powierzchniowe oraz izolacjê uk³adów, a w konsekwencji rozlunienie zwi¹zków
miêdzy przestrzennie rozdzielonymi populacjami rolin. Wzrost izolacji przy jednoczesnym zmniejszeniu wielkoci fragmentów fitocenoz, traktowanych przez ekologów jako swoiste wyspy rodowiskowe, powoduje zwiêkszenie prawdopodobieñstwa wyst¹pienia zaburzeñ prowadz¹cych do ustêpowania niektórych gatunków. Im
mniejsza populacja, tym wiêkszy wp³yw maj¹ na ni¹ takie zjawiska jak: stochastycznoæ procesów demograficznych (losowa zmiennoæ rozrodczoci i miertelnoci), stochastycznoæ genetyczna (losowa utrata zmiennoci genetycznej), stochastycznoæ warunków rodowiskowych (np. przypadkowe odchylenia od wzorca
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pogodowego) i klêski ¿ywio³owe (np. po¿ar, powód). Ka¿dy z tych czynników
powoduje wiêksze zagro¿enia dla ma³ych populacji ni¿ dla du¿ych (Pullin 2004).

Niektóre sposoby zagospodarowania lasu
Gospodarka lena uwa¿ana jest za jedn¹ z tych form dzia³alnoci ludzkiej,
które najsilniej wp³ywaj¹ na przeobra¿anie zbiorowisk rolinnych, zarówno przez
wdra¿anie celów hodowlanych, jak i u¿ytkowanie drewna (Medwecka-Korna
1994). Podkreliæ jednak trzeba, ¿e stwierdzenie to odnosi siê w znacznym stopniu do dawnej, tzw. tradycyjnej lub konwencjonalnej gospodarki lenej, programowo nastawionej na optymalne wykorzystanie si³ przyrody do zaspokajania
zapotrzebowania na surowiec drzewny. Ostatnio coraz wiêcej uwagi powiêca siê
dostosowaniu zasad zagospodarowania lasu do wymogów wynikaj¹cych z troski
o rodowisko przyrodnicze.
Na temat wp³ywu u¿ytkowania drzewostanów na rodowisko przyrodnicze
istnieje ju¿ bogata literatura (np. Soko³owski 1972, 2004; Olaczek 1972, 1974a,
1974b; Barzdajn i in. 1999), wobec czego skupimy siê tylko na najwa¿niejszych
konsekwencjach tego czynnika, jakie ponosz¹ fitocenozy lene.
Nie ulega w¹tpliwoci, ¿e ka¿dy sposób u¿ytkowania drzewostanu wp³ywa
mniej lub bardziej na zbiorowiska rolinne, poczynaj¹c od selektywnego pozyskiwania pojedynczych drzew, jakie mia³o miejsce g³ównie w zamierzch³ej przesz³oci, po nawet najbardziej przyjazne dla rodowiska wspó³czesne rêbnie z³o¿one.
Jak powszechnie wiadomo, najbardziej dotkliwe straty powoduj¹ zrêby
zupe³ne, zw³aszcza jeli prowadzone s¹ na du¿ych powierzchniach oraz wtedy,
gdy obejmuj¹ ca³¹ biochorê jakiego zbiorowiska. Natychmiastowy ubytek ca³ej
warstwy drzew, a wiêc g³ównego elementu strukturalnego w zbiorowisku lenym
poci¹ga za sob¹ wiele zmian zarówno w kompleksie czynników siedliskowych,
jak i biocenotycznych, czego skutkiem s¹ miêdzy innymi jakociowe i ilociowe
przekszta³cenia komponentów pozosta³ych warstw fitocenozy. Przekszta³cenia te
polegaj¹ najczêciej na zanikaniu gatunków rolin najbardziej typowych dla
ustabilizowanych zbiorowisk lenych i na wzrocie udzia³u gatunków mniej
wra¿liwych na ods³oniêcie warstwy runa, a nawet reaguj¹cych bujniejszym rozwojem na nag³y dop³yw pe³nego wiat³a. W okresie intensywnej mineralizacji
ció³ki i wzbogacania gleby w przyswajalne zwi¹zki azotu wzrasta znaczenie
grupy gatunków nitrofilnych i synantropijnych, tworz¹cych tzw. zbiorowiska
porêbowe. Wród nich s¹ tak ekspansywne gatunki, jak: trzcinnik piaskowy
Calamagrostis epigeios, malina w³aciwa Rubus idaeus oraz liczne gatunki je¿yn
Rubus spp. czy ¿arnowiec miotlasty Sarothamnus scoparius. W sytuacji gdy po zrêbie wykonanym na ca³ej powierzchni wystêpowania fitocenozy nie s¹ wykony-
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wane inne zabiegi gospodarcze, proces zmian rolinnoci o znamionach sukcesji
wtórnej prowadzi zwykle do uformowania zbiorowisk zarolowych, a potem, lub
równoczenie, do wykszta³cenia siê pionierskich fitocenoz lenych. Proces ten
jest zró¿nicowany pod wzglêdem kierunków i czasu trwania poszczególnych jego
etapów, co zale¿y od wielu czynników zwi¹zanych g³ównie z warunkami siedliskowymi i charakterem rolinnoci, jaka otacza miejsce zrêbu. W wypadku gdy
zr¹b obejmuje tylko fragment biochory zbiorowiska lenego, ma on charakter
zaburzenia degeneracyjnego, a odbudowa fitocenozy dokonuje siê na drodze
regeneracji.
Destrukcyjne oddzia³ywanie samego zrêbu na zbiorowisko lene pog³êbiane
jest przez nastêpuj¹ce po nim przygotowanie gleby i sztuczne odnowienie drzewostanu. Wskutek wyorania bruzd roliny ulegaj¹ ca³kowitemu lub czêciowemu
zniszczeniu, a ods³oniêcie mineralnej czêci gleby stwarza dogodne warunki do
wkraczania i ekspansji gatunków, które w p³atach niezaburzonych nie wystêpowa³y w ogóle albo pojawia³y siê w nich tylko sporadycznie. S¹ wród nich roliny
wywodz¹ce siê z ró¿nych zbiorowisk nielenych, np. ³¹kowych, polnych i ruderalnych. Dodatkowe przekszta³cenia tak zmienionego runa mog¹ powodowaæ zabiegi mechanicznego, a szczególnie chemicznego zwalczania chwastów. Negatywne
skutki przygotowania gleby pog³êbiaj¹ siê wtedy, gdy miêdzy bruzdami jest zbyt
ma³o miejsca, by mog³y tam przetrwaæ fragmenty populacji rolin lenych, z których mog³yby siê odradzaæ pierwotne kompozycje gatunkowe.
W momencie za³o¿enia uprawy inicjowany jest proces regeneracji fitocenozy albo proces tzw. sukcesji wtórnej wymuszonej antropogenicznie (Faliñski
1986b). Jeli sk³ad gatunkowy odnowienia drzewostanu odpowiada naturalnemu
zbiorowisku rolinnemu, mo¿na siê spodziewaæ stopniowego powrotu w³aciwych mu komponentów. Jeli do uprawy wprowadzone zostan¹ gatunki obce
pod wzglêdem ekologicznym, zw³aszcza w postaci monokultur, dochodzi
do zatarcia pierwotnej kombinacji gatunków i powstawania tzw. lenych zbiorowisk zastêpczych (Jakubowska-Gabara 1989). Klasycznym przyk³adem takich
zbiorowisk s¹ tzw. chojniaki, czyli monokultury gatunków drzew iglastych za³o¿one na siedliskach lasów liciastych. Zniekszta³cenie fitocenozy wzrasta
w miarê wprowadzania kolejnych monokultur i jest tym wiêksze, im krótszy
okres up³yn¹³ od zrêbu zupe³nego (Olaczek 1972). Do zasadniczych i doæ trwa³ych przemian fitocenoz lenych dochodzi w nastêpstwie zak³adania monokultur
gatunków drzew obcego pochodzenia, zw³aszcza gdy s¹ to gatunki inwazyjne
(Król 1988). Dotyczy to nie tylko gatunków drzew, lecz tak¿e krzewów wprowadzanych z nadziej¹ spe³niania przez nie funkcji biocenotycznych i fitomelioracyjnych. Mimo coraz powszechniejszego zrozumienia negatywnych skutków
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introdukcji wci¹¿ jeszcze zdarzaj¹ siê przypadki wzbogacania upraw lenych
o gatunki obce, nawet wtedy gdy nie znajduje to ¿adnego racjonalnego uzasadnienia wzglêdami gospodarczymi.
Negatywne skutki mo¿e powodowaæ nieprzemylana przebudowa drzewostanów maj¹ca na celu przywracanie naturalnego charakteru zbiorowiskom zniekszta³conym. Wynikaj¹ one czêsto z przekonania, ¿e wystarczy zamieniæ drzewostan niezgodny z biotopem na taki, który sk³ada siê z gatunków uwa¿anych
za odpowiednie, a cel naturalizacji fitocenozy zostanie osi¹gniêty. Nie zwa¿aj¹c
na inne komponenty fitocenoz, a zw³aszcza na roliny runa nie daj¹ce siê przecie¿ tak ³atwo uprawiaæ jak drzewa, tworzy siê niejednokrotnie kolejne ubogie
florystycznie monokultury, np. dêbowe lub jesionowe na siedliskach ³êgowych
czy bukowe na siedliskach gr¹dowych.

Zanieczyszczenia powietrza
Wp³yw ska¿eñ powietrza na zjawisko zamierania lasu by³ opisywany wielokrotnie i wykracza poza ramy niniejszego opracowania. Warto jedynie przypomnieæ, ¿e bezporednie oddzia³ywanie zwi¹zków toksycznych na zbiorowiska
lene polega g³ównie na uszkadzaniu czêci naziemnych i systemów korzeniowych drzew, przez co dochodzi do zamierania ca³ych drzewostanów lub niektórych jego sk³adników, a czasami tak¿e towarzysz¹cych im krzewów i rolin runa.
Rozpad drzewostanu poci¹ga za sob¹ zmiany ilociowe i jakociowe innych
sk³adników fitocenozy i podobnie jak zr¹b zupe³ny mo¿e zwiastowaæ regresjê
lub degeneracjê zbiorowisk.

Zagro¿enia porednie
Zmiany w³aciwoci siedlisk
Nawet jeli fitocenozy lub ich komponenty nie s¹ niszczone bezporednio
w wyniku antropopresji, to w mniejszym lub wiêkszym stopniu s¹ nara¿one na
przeobra¿enia zwi¹zane z przekszta³caniem warunków siedliskowych.
Niektóre z tych przekszta³ceñ wynikaj¹ z trudnych do opanowania zagro¿eñ globalnych (np. efekt cieplarniany, degradacja stratosferycznej warstwy ozonowej,
transgraniczne zanieczyszczenia powietrza i kwane opady atmosferyczne), inne
natomiast wi¹¿¹ siê z oddzia³ywaniem cz³owieka na rodowisko w skali regionalnej lub lokalnej.
Poredni wp³yw zanieczyszczeñ powietrza na fitocenozy lene odbywa siê
przez chemiczn¹ degradacjê gleb i wód oraz wprowadzenie do obiegów
biogeochemicznych licznych pierwiastków i substancji szkodliwych dla rolin.
G³ównym ród³em zanieczyszczeñ powietrza jest przemys³ energetyczny, meta-
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lurgiczny, chemiczny i cementowo-wapienniczy oraz silniki spalinowe. Najsilniejsze zmiany gleb powoduj¹ zwi¹zki wêgla, siarki, azotu, fluoru, metale ciê¿kie
oraz py³y. Jakoæ gleb pogarszana jest ponadto przez chemizacjê rolnictwa. Jednym z najgroniejszych zagro¿eñ rodowiska glebowego jest obni¿enie wartoci
pH zwi¹zane z emisj¹ do atmosfery tlenków siarki i azotu oraz ze stosowaniem
nawozów o odczynie kwanym. Niebezpieczne jest przy tym wymywanie
magnezu oraz zwi¹zków wapnia i uwalnianie siê toksycznych jonów glinu. Skutek odwrotny do zakwaszenia, tzn. alkalizacjê powoduje opad py³ów wyranie
widoczny na terenach s¹siaduj¹cych z zak³adami przemys³u cementowo-wapienniczego. W przypadku przenawo¿enia gleb jednym lub wieloma sk³adnikami
dochodzi do ich wymycia i przemieszczania, miêdzy innymi do lasów, torfowisk,
cieków i zbiorników wodnych ze skutkiem narastaj¹cej eutrofizacji siedlisk.
Szkodliwy wp³yw na naturalne w³aciwoci oraz biologiê gleb lenych ma stosowanie rodków ochrony rolin, wprowadzanie do lasu nieorganicznych i organicznych odpadów przemys³owych oraz komunalnych.
Do najbardziej dotkliwych dla zbiorowisk lenych przekszta³ceñ w³aciwoci siedlisk nale¿¹ zmiany stosunków wodnych, wywo³ane najczêciej przez osuszanie, a niekiedy tak¿e przez podtapianie gleb oraz pozosta³e zmiany re¿imu
hydrologicznego. Odwodnienia powoduj¹ najwiêksze przeobra¿enia gleb hydrogenicznych, gdy¿ w zasadniczy sposób zmieniaj¹ kierunki procesów glebotwórczych. Szczególnie wra¿liwe na osuszanie siedlisk s¹ zbiorowiska lasów bagiennych i wilgotnych, dla których specyficzny charakter stosunków wodnych jest
podstawowym warunkiem egzystencji. Prostym przyk³adem reakcji zbiorowiska
na zak³ócenia hydrologiczne s¹ zmiany, jakie dokonuj¹ siê po obni¿eniu poziomu
wody i uruchomieniu jej poziomego przep³ywu w olsie. Las taki, mimo ¿e d³ugo
pozostaje w nim drzewostan olszowy, traci w³aciw¹ sobie strukturê i kompozycjê gatunkow¹ runa, zanikaj¹ dolinki z rolinami higrofilnymi, a wskutek przyspieszonej mineralizacji materii organicznej zawartej w glebie dochodzi do inwazji rolin nitrofilnych, siedlisko przekszta³ca siê w ³êgowe i gr¹dowe. Osuszanie
siedlisk borów bagiennych wyzwala proces murszowy prowadz¹cy do przeobra¿enia gleb torfowych w gleby torfowo-murszowe, mineralno-murszowe, murszowate, a w skrajnych przypadkach w piaski murszaste. Ustêpowaniu rolin zwi¹zanych z torfowiskami wysokimi i borami bagiennymi towarzyszy wzrost udzia³u
gatunków powszechnie wystêpuj¹cych w borach wilgotnych albo wie¿ych,
takich jak: trzêlica modra Molinia caerulea, borówka czarna Vaccinium myrtillus
czy mia³ek pogiêty Deschampsia flexuosa. Przyk³adem negatywnego oddzia³ywania zmiany re¿imu wodnego na fitocenozy lene s¹ przekszta³cenia nadrzecznych ³êgów wierzbowych, topolowych i wi¹zowo-jesionowych w zbiorowiska
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niespecyficzne dla rodowisk dolin rzek, g³ównie gr¹dy. Proces gr¹dowienia
³êgów postêpuje w lad za ograniczeniem lub eliminacj¹ okresowych wylewów w
rezultacie regulacji koryt, usypywania wa³ów przeciwpowodziowych, tworzenia
systemów rowów odwadniaj¹cych oraz budowy du¿ych zbiorników zaporowych.
Obni¿enie poziomu wód gruntowych w glebach mineralnych bywa przyczyn¹ ubo¿enia naturalnego sk³adu gatunkowego zbiorowisk lenych w wyniku
os³abienia ¿ywotnoci gatunków nawet o rednich wymaganiach wilgotnociowych. Daje siê to zauwa¿yæ miêdzy innymi w gr¹dach wystêpuj¹cych na terenach odwadnianych przez górnictwo odkrywkowe (Kurowski 1993). Podobny
skutek mo¿e wywo³aæ budowa zbiorników retencyjnych, jeli otaczane s¹ rowami opaskowymi drenuj¹cymi wody gruntowe z obszarów s¹siednich.
Procesy przekszta³ceñ fitocenoz zachodz¹ tak¿e pod wp³ywem zbyt silnego
nawodnienia siedlisk, szczególnie wtedy, gdy dochodzi do ich podtopienia lub
powierzchniowego i d³ugotrwa³ego zalania. W naszych warunkach przyrodniczych nie ma takich zbiorowisk lenych, które mog³yby wystêpowaæ na trwale
mokrych siedliskach.
Negatywne skutki dla rolinnoci lenej powoduje wiele nie wymienionych tu czynników antropogenicznych, które inicjuj¹ procesy erozji gleb lub ich
przekszta³cenia geomechaniczne, fizykochemiczne i chemiczne.

Klêski wywo³ane przez antropopresjê
Klêski spowodowane przez dzia³alnoæ cz³owieka maj¹ zwykle charakter najsilniejszych zaburzeñ, nie tylko zbiorowisk, ale i ca³ych ekosystemów
lenych. £atwo dostrzegalnym przejawem takich zdarzeñ jest przyspieszony
lub wrêcz gwa³towny rozpad drzewostanu albo wymieranie niektórych jego
sk³adników. Drastyczne zniszczenia pozostawiaj¹ po sobie przede wszystkim
wielkie po¿ary lasu, które nierzadko wzniecane s¹ wiadomie i celowo przez
piromanów. Klêski ekologiczne z powodu skrajnie negatywnych oddzia³ywañ
przemys³u na rodowisko nawiedzaj¹ tereny znajduj¹ce siê w pobli¿u du¿ych
zak³adów oraz ca³e okrêgi przemys³owe i zag³êbia surowcowe. Swym zasiêgiem obejmuj¹ tak¿e obszary górskie, np. Sudety Zachodnie. Niektóre zbiorowiska lene znajduj¹ce siê pod siln¹ presj¹ zanieczyszczeñ przemys³owych
ulegaj¹ tak daleko zaawansowanej regresji, ¿e wydaje siê, i¿ powrót lasu na
drodze naturalnej sukcesji jest niemo¿liwy.

Oddzia³ywania na populacje zwierz¹t lenych
Jednym z powszechnie znanych czynników ograniczaj¹cych naturalne b¹d
sztuczne odnawianie lasu jest nadmierne zagêszczenie populacji zwierzyny ³ow-
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nej. W celu przeciwdzia³ania szkodom z tego powodu w lasach stosowane s¹ czêsto grodzenia upraw, co mo¿e przyczyniaæ siê do wzmo¿enia penetracji przez
zwierzynê tych fitocenoz, które nie s¹ zabezpieczane. W konsekwencji dynamika populacji drzew i krzewów w zbiorowiskach lenych mo¿e byæ determinowana przez presjê przegêszczonych populacji zwierz¹t rolino¿ernych.

Ochrona
G³ównym motywem ochrony omawianej grupy zbiorowisk jest zachowanie
mo¿liwie pe³nego bogactwa i naturalnej ró¿norodnoci rolinnoci lenej,
a zw³aszcza utrzymanie jej swoistych cech wynikaj¹cych z geobotanicznej specyfiki poszczególnych obszarów w skali Europy, kraju, jego regionów i mniejszych
jednostek terytorialnych, jakimi s¹ gminy czy nadlenictwa.
Ochrona zbiorowisk lenych mo¿e byæ realizowana na podstawie ustawowych przepisów dotycz¹cych ochrony przyrody, w oparciu o dzia³ania administracyjne w lenictwie, a tak¿e niezale¿nie od formalnych uregulowañ prawnych.
Przedmiotem ochrony s¹ zarówno zbiorowiska specjalnej troski, np. wystêpuj¹ce
na niewielu stanowiskach w Polsce i tym samym w skali kraju zagro¿one, jak
i zbiorowiska czêste czy nawet pospolite, jednak rzadkie w postaci naturalnej,
a wiêc tak¿e zas³uguj¹ce na ochronê.
Ogólnie postulowanym kierunkiem ochrony zbiorowisk lenych jest oczywicie eliminacja czynników zagro¿enia lub przynajmniej d¹¿enie do os³abienia
ich presji. O ile na ograniczanie genezy wielu zagro¿eñ, zw³aszcza o charakterze
globalnym, wp³yw wiêkszoci z nas jest nieznaczny, to niektórym zagro¿eniom
lokalnym mo¿emy przeciwdzia³aæ ca³kiem skutecznie, np. przez zapobieganie
synantropizacji fitocenoz (Pawlaczyk, Jermaczek 2000). S³u¿y temu unikanie,
niekiedy zupe³nie niepotrzebnych albo niekoniecznych, oddzia³ywañ na zbiorowiska, takich jak:
 gospodarowanie w fitocenozach zajmuj¹cych ma³e powierzchnie, np. na zboczach
jarów, przy ródliskach, w otoczeniu jezior czy w zabagnionych zag³êbieniach terenu,
 introdukcja obcych gatunków drzew, krzewów i rolin zielnych, jeli nie przynosi
to ewidentnych korzyci gospodarczych,
 upraszczanie lub ujednolicanie sk³adów gatunkowych upraw lenych, tak¿e nieuzasadnione ich urozmaicanie przez wprowadzanie gatunków o nieznanym (a nawet
szkodliwym) znaczeniu dla rozwoju drzewostanu i poprawiania w³aciwoci siedlisk,
co czasami odbywa siê pod pretekstem zwiêkszania bioró¿norodnoci,
 intensywne zwalczanie chwastów, zw³aszcza przy u¿yciu rodków chemicznych,
 przygotowywanie gleby pod odnowienia lasu na ca³ych powierzchniach po zrêbie, bez pozostawienia nawet ma³ych fragmentów niezniszczonych fitocenoz,
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 zbyt g³êboka uprawa gleby, szczególnie na siedliskach ubogich, na których nie
ma groby opanowania odnowienia lasu przez chwasty,
 gromadzenie i pozostawianie na d³u¿szy czas pozyskanego drewna oraz stosów
ga³êzi w dobrze zachowanych p³atach rolinnych,
 rozwijanie sieci dróg, cie¿ek i szlaków zrywkowych,
 nadmierne udostêpnianie lasu na terenach chronionych i na innych stanowiskach cennych zbiorowisk,
 nawo¿enie, osuszanie siedlisk, jak te¿ ich nawadnianie przeprowadzane bez
dok³adnej analizy skutków, jakie mo¿e wywo³aæ,
 likwidacja spontanicznie powsta³ych zbiorowisk zaroli krzewiastych na obrze¿ach kompleksu lenego lub na polanach ródlenych,
 zalesianie miejsc z natury bezlenych, takich jak torfowiska czy siedliska po³o¿one
powy¿ej górnej granicy lasu albo w rejonach ni¿szych, np. w tzw. zmrozowiskach.
Skuteczn¹ ochronê zbiorowisk lenych powinny zapewniaæ przede wszystkim
parki narodowe i rezerwaty przyrody. Na terenie takich obiektów wyznaczane s¹
obszary ochrony cis³ej, czynnej i krajobrazowej. Istot¹ ochrony cis³ej jest zapewnienie przyrodzie pe³nej suwerennoci, co oznacza wykluczenie jakichkolwiek
manipulacji jej sk³adnikami oraz ingerencji w procesy w niej zachodz¹ce.
W momencie ustanowienia ochrony cis³ej na jakim obszarze wprowadzony zostaje
absolutny zakaz dokonywania jakichkolwiek zmian w przyrodzie, zarówno w siedliskach, jak i w biocenozach. Zakaz przekszta³cania warunków siedliskowych powinien odnosiæ siê tak¿e do wszystkich zewnêtrznych czynników lokalnych, które
maj¹ wp³yw na warunki siedliskowe na obszarze chronionym. By cel ochrony cis³ej
by³ osi¹gany zgodnie z jej istot¹, musi ona byæ konsekwentna i d³ugofalowa (Balcerkiewicz 1993). Przy nawet najmniejszych odstêpstwach od tej zasady, choæby powodowanymi najlepszymi intencjami, ochrona cis³a traci sens. Wyj¹tkiem mog¹ byæ
jedynie przypadki wyst¹pienia na obszarze chronionym zjawisk o charakterze klêsk
¿ywio³owych, które stanowi¹ autentyczne zagro¿enie dla innych obszarów.
Ochrona cis³a ma zapewniaæ autonomiê uk³adów przyrodniczych, a wiêc
zachodz¹cych w nich spontanicznych procesów ekologicznych, ewolucyjnych
lub/i geologicznych. Ostateczny efekt tej ochrony nigdy nie jest znany, a obserwowane stany i zmiany tych uk³adów nie powinny byæ wartociowane.
Najlepsz¹ form¹ ochrony wiêkszoci autogenicznych zbiorowisk lenych
wystêpuj¹cych w Polsce jest ochrona cis³a. W szerszym ni¿ dot¹d zakresie
mog³aby byæ stosowana równie¿ w odniesieniu do lenych zbiorowisk zastêpczych, np. w niektórych parkach narodowych czy parkach krajobrazowych. Daje
to bowiem jedyn¹ mo¿liwoæ poznania naturalnych tendencji rozwojowych fitocenoz uwolnionych spod presji antropogenicznej.
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Wa¿nym elementem przy projektowaniu obszaru ochrony cis³ej jest ustalenie jego wielkoci, która powinna zapewniaæ mo¿liwoæ zachowania wszystkich stadiów i faz rozwojowych zbiorowiska lenego. Na podstawie wyników
badañ dynamiki górskich dolnoreglowych lasów naturalnych stwierdzono, ¿e aby
zagwarantowaæ fitocenozom zdolnoæ do autoreprodukcji i autoregulacji, minimalna powierzchnia obszaru objêtego ochron¹ cis³¹ musi wynosiæ od 42 do
ponad 100 ha (Holeksa 1997).
Podstawowym celem ochrony czynnej jest uzyskanie takiego stanu przyrody, którego nie mo¿na osi¹gn¹æ przez zastosowanie ochrony cis³ej. Trzeba
pamiêtaæ, ¿e po¿¹dany stan przyrody powinien byæ okrelany w oparciu o aktualn¹, rzeteln¹ wiedzê na temat jej funkcjonowania.
W ramach ochrony czynnej przewiduje siê ró¿ne sposoby dzia³añ ochronnych, które polegaj¹ na celowej ingerencji w warunki siedliskowe, procesy ekologiczne lub niektóre sk³adniki biocenoz. Ochrona czynna mo¿e s³u¿yæ do stabilizowania zbiorowisk lenych na okrelonym etapie rozwoju, czyli utrzymywania
ich w postaci uwa¿anej za optymaln¹, która w przypadku niepodjêcia dzia³añ
ochronnych uleg³aby zniekszta³ceniu. Stabilizacji wymagaj¹ miêdzy innymi niektóre p³aty ciep³olubnych d¹brów (Kamierczakowa 1991; Wojterska, Wiszniewska 1996; Jakubowska-Gabara 2004; Pawlaczyk 2004) oraz borów chrobotkowych
(Danielewicz, Pawlaczyk 2004b).
Celem ochrony czynnej renaturalizacyjnej jest przywrócenie po¿¹danego,
wczeniejszego stanu zbiorowisk lub wspó³tworz¹cych je populacji zagro¿onych
gatunków rolin. Renaturalizacja polega czêsto na dzia³aniach zmierzaj¹cych do
odtwarzania utraconych w³aciwoci siedlisk, które decydowa³y o specyfice
struktury i sk³adu gatunkowego fitocenoz. Do tego typu dzia³añ nale¿¹ zabiegi
przywracania dawnych warunków wodnych w sztucznie osuszonych lasach wilgotnych i bagiennych. Zaznaczyæ trzeba, ¿e wszelkie przedsiêwziêcia w tym
zakresie powinny byæ rzetelnie zaplanowane, a ich skutki  okresowo kontrolowane i wnikliwie analizowane (Herbich i in. 1991; Pawlaczyk i in. 2001). Jednym
ze sposobów renaturalizacji fitocenoz lenych mo¿e byæ równie¿ korygowanie
sk³adu florystycznego, czyli np. usuwanie obcych drzew, krzewów i rolin zielnych, wspomaganie populacji gatunków wymieraj¹cych albo ich reintrodukcja
oraz pielêgnacja drzewostanu.
Ochrona czynna kreatywna w odniesieniu do zbiorowisk lenych sprowadza siê najczêciej do przebudowy drzewostanów, czyli ich dopasowywania do
wczeniej ustalonych wzorców, uznanych za w³aciwe dla okrelonych typów siedlisk. W praktyce najczêciej okrela siê sk³ady gatunkowe upraw na podstawie
zestawienia typów siedliskowych lasu z odpowiadaj¹cymi im potencjalnymi
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zbiorowiskami rolinnymi (np. Matuszkiewicz J. M. 1996). Wprawdzie fitosocjologia i typologia lena maj¹ inne zadania i opieraj¹ siê na odmiennych za³o¿eniach metodycznych, jednak badaj¹c ró¿ne aspekty tej samej rzeczywistoci
wykazuj¹ daleko posuniêt¹ zbie¿noæ koncepcji diagnozy i oceny siedlisk
(Matuszkiewicz W. 1979). Relacje miêdzy najczêciej wystêpuj¹cymi w Polsce
nizinnymi zespo³ami lenymi i typami siedliskowymi lasu przedstawiono
w tabeli 2.
Planowanie zabiegów ochronnych w zakresie renaturalizacji i przebudowy
drzewostanów powinno byæ poprzedzone ocen¹ zgodnoci fitocenozy z warunkami siedliskowymi, co mo¿na osi¹gn¹æ przez porównanie obecnej fitocenozy
rzeczywistej do odpowiednich fitocenoz wzorcowych, czyli do wyidealizowanych
wzorców zbiorowisk lenych, cile zwi¹zanych z okrelonym biotopem i najpe³niej oddaj¹cych potencja³ siedliskowy danego miejsca. Wzorce te, okrelone
w postaci typu potencjalnego zbiorowiska lenego, nale¿y wykorzystywaæ dla
oceny zgodnoci obecnej, jak i prognozowanej (Balcerkiewicz 2001). Po¿¹dane
jest przy tym, by przy rozpoznawaniu zbiorowisk preferowaæ metodê fitosocjologiczn¹ z uwzglêdnieniem pe³nego sk³adu gatunkowego badanego p³atu rolinnego, a nie tylko wystêpuj¹cych w nim drzew i krzewów (Za³uski 2001).
Metody przebudowy drzewostanów mog¹ byæ ró¿ne, zwykle jednak opieraj¹
siê na dobrze znanych i wypróbowanych sposobach przewidzianych dla lasów
gospodarczych. Ogólnie postuluje siê wybór takich rêbni, które wywieraj¹ najmniejszy wp³yw na rodowisko lene, z preferencj¹ przerêbowego i zrêbowo-przerêbowego sposobu zagospodarowania lasu. Ochrona kreatywna fitocenoz lenych
w warunkach konkretnego obiektu przyrodniczego powinna byæ rozumiana jako
swego rodzaju indywidualne dzia³anie eksperymentalne wymagaj¹ce permanentnego sprawdzania skutecznoci wybranych sposobów przebudowy drzewostanów.
Rodzaje i harmonogram dzia³añ z zakresu ochrony czynnej s¹ okrelane
w planach ochrony parków narodowych i rezerwatów przyrody, których zasady
sporz¹dzania reguluj¹ stosowne przepisy.

Ochrona zbiorowisk lenych w sieci Natura 2000
Jak ju¿ na wstêpie wspomniano, donios³e znaczenie dla ochrony zbiorowisk lenych w Polsce ma wdra¿anie europejskiej sieci ekologicznej Natura
2000. W dokumencie nazwanym Dyrektyw¹ Siedliskow¹ (Dyrektywa Rady
92/43/EWG z 21 maja 1992 roku w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz
dzikiej flory i fauny) przedmiotem ochrony s¹ tzw. siedliska przyrodnicze, wród
których specjalny status maj¹ siedliska o znaczeniu priorytetowym. Pojêcia te
zdefiniowane s¹ nastêpuj¹co:
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a) siedlisko przyrodnicze (natural habitat)  obszar l¹dowy lub wodny, naturalny,
pó³naturalny lub antropogeniczny wyodrêbniony w oparciu o cechy geograficzne, abiotyczne i biotyczne (wed³ug Dyrektywy Siedliskowej i Ustawy z 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody); w praktyce  fragment rodowiska przyrodniczego zidentyfikowany na podstawie zewnêtrznych cech siedliska i biocenozy,
g³ównie fitocenozy (zbiorowiska rolinnego) lub formacji rolinnej;
b) siedlisko o znaczeniu priorytetowym (pierwszorzêdnym)  typ siedliska przyrodniczego zagro¿onego zanikiem, za którego ochronê Wspólnota Europejska
ponosi szczególn¹ odpowiedzialnoæ, gdy¿ jego wystêpowanie koncentruje siê
na terytorium pañstw cz³onkowskich. Przedmiot zainteresowania Wspólnoty stanowi¹ takie rodzaje siedlisk przyrodniczych, które:
 s¹ zagro¿one zanikiem w swym naturalnym zasiêgu,
 maj¹ niewielkie zasiêgi naturalne z powodu regresji lub ograniczonego wystêpowania wynikaj¹cego z wewnêtrznych w³aciwoci naturalnych,
 stanowi¹ wybitne przyk³ady typowych cech jednego lub wiêcej z siedmiu nastêpuj¹cych regionów biogeograficznych: alpejskiego, atlantyckiego, borealnego,
kontynentalnego, makronezyjskiego, ródziemnomorskiego i panoñskiego.
W treci Dyrektywy Siedliskowej zawarte s¹ postanowienia odnosz¹ce siê
do ochrony siedlisk przyrodniczych, których przytaczamy tylko najwa¿niejsze
fragmenty:
 stan ochrony siedliska przyrodniczego oznacza sumê oddzia³ywañ na siedlisko
przyrodnicze, które mog¹ mieæ wp³yw na jego rozmieszczenie, strukturê i funkcje
oraz d³ugoterminowe trwanie jego typowych gatunków;
 stan ochrony siedliska przyrodniczego zostanie uznany za w³aciwy, jeli jego
naturalny zasiêg jest sta³y lub ulega zwiêkszeniu oraz jeli specyficzna struktura
i funkcje niezbêdne dla utrzymania siedliska przyrodniczego bêd¹ prawdopodobnie istnieæ w daj¹cej siê przewidzieæ przysz³oci;
 zostanie stworzona spójna Europejska Sieæ Ekologiczna specjalnych obszarów
ochrony (SOO);
 ka¿de pañstwo cz³onkowskie wemie udzia³ w tworzeniu Natury 2000 proporcjonalnie do reprezentowanych na jego terytorium rodzajów siedlisk przyrodniczych;
 dzia³ania podejmowane zgodnie z Dyrektyw¹ bêd¹ uwzglêdniaæ wymogi gospodarcze, spo³eczne i kulturalne oraz specyfikê regionaln¹ i lokaln¹.
Lista rodzajów siedlisk przyrodniczych o znaczeniu europejskim stanowi
za³¹cznik do Dyrektywy Siedliskowej, a ich bli¿sz¹ charakterystykê zawiera
Podrêcznik interpretacji siedlisk Unii Europiejskiej, wersja EUR 25 (Interpretation Manual of European Union Habitats  EUR 25 2003). Na 218 typów siedlisk
o znaczeniu wspólnotowym w Polsce zidentyfikowano 76 typów, w tym 15 prioryte-
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Ryc. 19. Naturalna fitocenoza gr¹du rodkowoeuropejskiego chronionego w rezerwacie
przyrody Dêbina" ko³o W¹growca; drzewostan zró¿nicowany pod wzglêdem struktury
i sk³adu gatunkowego, w dnie lasu martwe, ulegaj¹ce rozk³adowi pnie drzew, runo
mozaikowate (fot. W. Danielewicz)

Ryc. 20. Zbli¿ona do naturalnej fitocenoza gr¹du rodkowoeuropejskiego w lesie
gospodarczym w rejonie Dziewiczej Góry ko³o Poznania; drzewostan nieu¿ytkowany,
wielogatunkowy, ulegaj¹cy spontanicznej regeneracji, pnie martwych i zamieraj¹cych
drzew usuwane przez okoliczn¹ ludnoæ, runo bogate w gatunki typowe dla lasów
dêbowo-grabowych, w aspekcie wczesnowiosennym zdominowane przez kokor ycz pust¹
Cor ydalis cava (fot. W. Danielewicz)
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Ryc. 21. Fitocenoza gr¹du o niektórych cechach zbiorowiska naturalnego w lesie gospodarczym w Nadlenictwie Pniewy; drzewostan dwugatunkowy (grab i d¹b szypu³kowy), wyrównany pod wzglêdem wieku i wymiarów drzew, brak martwych pni, runo
z licznymi gatunkami typowymi dla lasów dêbowo-grabowych, w aspekcie wczesnowiosennym zdominowane przez zawilca gajowego Anemone nemorosa
(fot. W. Danielewicz)

Ryc. 22. Zbiorowisko zastêpcze na siedlisku gr¹du w Wielkopolskim Parku Narodowym; drzewostan nienaturalny, z³o¿ony z dwóch gatunków (sosna i buk), jednowiekowy, o wyrównanej strukturze, brak martwych pni oraz warstwy krzewów i runa,
w dnie lasu zalega gruba warstwa trudno rozk³adaj¹cych siê lici bukowych i igie³
sosnowych (fot. W. Danielewicz)
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towych. Wród nich znajduj¹ siê 24 typy siedlisk (z 64 podtypami) okrelone przy
pomocy nazw zbiorowisk lenych i zarolowych. Praktycznie ochrona tych siedlisk
przyrodniczych oznacza ochronê ca³ych ekosystemów, w tym zbiorowisk rolinnych,
a w wielu przypadkach ma na celu przede wszystkim ochronê fitocenoz (tab. 3).
Szczegó³owe informacje na temat ochrony lenych siedlisk przyrodniczych
mo¿na znaleæ miêdzy innymi w publikacjach: Buszko-Briggs (2003), Makomaskiej-Juchniewicz i Tworka (2003), Pawlaczyka i in. (2003), Herbicha (2004) oraz
Pawlaczyka i Jermaczka (2004), a tak¿e na stronach internetowych Ministerstwa
rodowiska (www.mos.gov.pl), Instytutu Ochrony Przyrody (www.iop.krakow.pl)
i Klubu Przyrodników (www.lkp.pl).

Uwagi koñcowe
W rozwa¿aniach na temat zagro¿enia i ochrony zbiorowisk rolinnych nie
sposób pomin¹æ tych aspektów, które wynikaj¹ z niedoskona³oci naszej wiedzy
o zmiennoci oraz funkcjonowaniu uk³adów przyrodniczych, z subiektywnych
ocen procesów i zjawisk oraz przyjmowania odmiennych, a czasami rozbie¿nych
hierarchii wartoci.
Czêsto jeszcze zbyt ma³o uwagi powiêcamy zró¿nicowaniu przestrzennemu oraz zmiennoci naturalnych fitocenoz lenych w czasie. Mo¿e to byæ przyczyn¹ niedostrzegania odrêbnoci, a wiêc i zagro¿enia, p³atów zajmuj¹cych ma³e
powierzchnie i do tego niewiele ró¿ni¹cych siê sk³adem gatunkowym drzewostanu, np. w rejonach drobnych wysiêków albo zabagnieñ, na zboczach jarów lub
w w¹skich strefach ekotonowych. Nie zawsze wystarczaj¹co uwiadamiamy
sobie, ¿e las naturalny lub zbli¿ony do naturalnego ulega zmianom.
W planowaniu zabiegów w ramach ochrony czynnej na ogó³ za bardzo koncentrujemy swe zainteresowania na pojedynczych elementach fitocenoz,
a zw³aszcza na ich wygl¹dzie (g³ównie drzewostanu) kosztem pozornie mniej
wa¿nych, innych komponentów, które w istocie mog¹ mieæ (zazwyczaj maj¹)
podstawowe znaczenie dla okrelenia swoistych cech zbiorowisk (ryc. 19-22).
Brak dobrych i odpowiednio sprawdzonych technik naturalizacji zbiorowisk
lenych zmusza nas zwykle do stosowania klasycznych metod zagospodarowania
lasu, a te nie zawsze doprowadzaj¹ do spodziewanych efektów.
Nawet w ochronie rezerwatowej zbyt mocno przywi¹zujemy siê do utrwalonych w powszechnej wiadomoci wzorcowych (podrêcznikowych) postaci fitocenoz, zwykle z obawy, ¿e inny wygl¹d lasu, nie pasuj¹cy do naszych wyobra¿eñ
i wzorców opisanych w literaturze, mo¿e nie spotkaæ siê z oczekiwan¹ akceptacj¹.
Niekiedy jest to powodem nieporozumieñ przy okrelaniu celów i sposobów ochrony fitocenoz oraz niepotrzebnej ingerencji w uk³ady, które tego nie wymagaj¹.
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Tabela 2. Nizinne typy siedliskowe lasu i odpowiadaj¹ce im wybrane zespo³y lene (opracowano na podstawie
danych z prac nastêpuj¹cych autorów: Soko³owski i in. 1997, Matuszkiewicz J.M. 2001,
Matuszkiewicz W. 2001, Bañkowski i in. 2004)
Grupy
wilgotnociowe
Suche

wie¿e

158

Bory
ródl¹dowy bór
suchy
Cladonio-Pinetum
Nadmorski bór
ba¿ynowy, podzespo³y: chrobotkowy
i gruszyczkowy
Empetro nigri-Pinetum
cladonietosum, piroletosum
Subkontynentalny
bór wie¿y,, podzespó³ sasankowy
Peucedano-Pinetum pulsatilletosum
Suboceaniczny bór
wie¿y
Leucobryo-Pinetum
Subkontynentalny
bór wie¿y, podzespo³y: typowy
i sasankowy
Peucedano-Pinetum typicum, pulsatilletosum
Nadmorski bór
ba¿ynowy, podzespó³ typowy
Empetro nigri-Pinetum
typicum

Bory mieszane

Kontynentalny bór
mieszany, podzespó³
typowy
Querco roboris-Pinetum
typicum
Subborealny bór
mieszany
Serratulo-Pinetum
Pomorski las bukowo-dêbowy, podzespó³ typowy
Fago-Quercetum typicum
Acydofilny pomorski las brzozowodêbowy, podzespó³
typowy
Betulo-Quercetum typicum
rodkowoeuropejski
acydofilny las dêbowy
Calamagrostio arundinaceae-Quercetum

Grupy ¿yznociowe
Lasy mieszane
Lasy

Kontynentalny bór
mieszany, podzespó³
leszczynowy
Querco roboris-Pinetum
coryletosum
Acydofilna buczyna
ni¿owa, podzespo³y:
typowy, chrobotkowy, paprociowy
Luzulo pilosae-Fagetum
typicum, cladonietosum,
dryopteridetosum
Gr¹d subatlantycki,
podzespó³ mia³kowy
Stellario holosteae-Carpinetum deschampsietosum
Gr¹d rodkowoeuropejski, podzespo³y: p³onnikowy i
groszkowy
Galio sylvatici-Carpinetum polytrichetosum,
lathyretosum
Gr¹d subkontynentalny podzespo³y:
typowy, trzcinnikowy i podzespó³
z turzyc¹ dr¿¹czkowat¹
Tilio cordatae-Carpinetum typicum, calamagrostietosum, caricetosum brizoides
wietlista d¹browa
subkontynentalna
Potentillo albae-Quercetum petraeae

¯yzna buczyna
ni¿owa, podzespo³y:
typowy, mia³kowy,
kostrzewowy
i kokoryczowy
Galio odorati-Fagetum
typicum, deschampsietosum, festucetosum sylvaticae, corydaletosum
Gr¹d subatlantycki,
podzespó³ typowy
Stellario holosteae-Carpinetum betuli typicum
Gr¹d rodkowoeuropejski, podzespó³
typowy
Galio sylvatici-Carpinetum typicum
Gr¹d subkontynentalny, podzespó³
typowy
Tilio cordatae-Carpinetum typicum

Lasy ³êgowe
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ci¹g dalszy tabeli 2
Grupy
wilgotno
ciowe
Wilgotne

Bagienne

Bory

Bory mieszane

Grupy ¿yznociowe
Lasy mieszane
Lasy

Pomorski las bukowo-dêbowy, podzespó³ trzêlicowy
Fago-Quercetum molinietosum
Gr¹d subatlantycki,
podzespó³ typowy
Stellario holosteae-Carpinetum typicum
Gr¹d rodkowoeuropejski, podzespó³
p³onnikowy
Galio sylvatici-Carpinetum polytrichetosum
Gr¹d subkontynentalny, podzespó³
trzcinnikowy i, podzespó³ z turzyc¹
dr¿¹czkowat¹
Tilio cordatae-Carpinetum calamagrostietosum,
caricetosum brizoides
Kontynentalny bór
mieszany, podzespo³y: leszczynowy
i trzêlicowy
Querco roboris-Pinetum
coryletosum, molinietosum
Wilgotny bór mieszany wierkowodêbowy (jegiel), podzespó³ typowy i
paprociowy
Querco-Piceetum typicum, dryopteridetosum
rodkowoeuropejska mokra d¹browa
trzêlicowa
Molinio caeruleae-Quercetum roboris
Ols torfowcowy
Sosnowy bór
Sosnowy bór
bagienny, podzespó³ bagienny, podzespó³ Sphagno squarrosi-Alnetum
typowy
trzêlicowy
Vaccinio uliginosi-Pine- Vaccinio uliginosi-Pine- Borealna wierczyna na torfie
tum typicum
tum molinietosum
Brzezina bagienna Sphagno girgensohniiVaccinio uliginosi-Betu- Piceetum
letum pubescentis
Borealna wierczyna na torfie, podzespó³ czernicowy
Sphagno girgensohniiPiceetum myrtilletosum
Wilgotny bór trzcinnikowy
Calamagrostio villosaePinetum
ródl¹dowy bór wilgotny
Molinio caeruleaePinetum
Nadmorski bór
ba¿ynowy, podzespó³ wrzocowy
Empetro nigri-Pinetum
ericetosum tetralicis

Kontynentalny bór
mieszany, podzespó³
trzêlicowy
Querco roboris-Pinetum
molinietosum
Pomorski las bukowo-dêbowy, podzespó³ trzêlicowy
Fago-Quercetum molinietosum
Acydofilny pomorski las brzozowodêbowy, podzespó³
trzêlicowy
Betulo-Quercetum molinietosum
Wilgotny bór mieszany wierkowo- dêbowy (jegiel),
podzespó³ typowy
Querco-Piceetum typicum
Wilgotny bór trzcinnikowy Calamagrostio
villosae-Pinetum
rodkowoeuropejska mokra d¹browa
trzêlicowa
Molinio caeruleae-Quercetum roboris

Gr¹d subatlantycki,
podzespó³ ziarnop³onowy
Stellario holosteae-Carpinetum betuli ficarietosum
Gr¹d rodkowoeuropejski, podzespó³
kokoryczowy
Galio-Carpinetum corydaletosum
Gr¹d subkontynentalny, podzespo³y:
czyæcowy
i kokoryczowy
Tilio-Carpinetum stachyetosum, corydaletosum

Lasy ³êgowe
£êg wi¹zowo-jesionowy, podzespo³y:
typowy i ledziennicowy
Ficario-Ulmetum minoris typicum, chrysosplenietosum
Nadrzeczny ³êg
wierzbowy
Salicetum albo-fragilis
Nadrzeczny ³êg
topolowy
Populetum albae
£êg jesionowo-olszowy
Fraxino-Alnetum
£êg olszowy
gwiazdnicowy
Stellario nemorum-Alnetum glutinosae

Ols porzeczkowy
Ribeso nigri-Alnetum
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Tabela 3. Wykaz siedlisk przyrodniczych z Dyrektywy Siedliskowej obejmuj¹cych zbiorowiska zarolowe i lene
w Polsce (wg Herbicha 2004)
Typy i podtypy
Identyfikator fitosiedlisk przyrodni- socjologiczny
czych

Kod
Natura
2000

Nadmorskie
wydmy z zarolami rokitnika
Nadmorskie wydmy Hippophaëtum rhamz zarolami
noidis
rokitnika

2160

Nadmorskie
wydmy z zarolami wierzby
piaskowej
Nadmorskie wydmy
z zarolami wierzby
p³o¿¹cej w podgatunku piaskowym

Zbiorowisko wierzby p³o¿¹cej w podgatunku piaskowym
Salix repens subsp.
arenaria

Fago-Quercetum
petraeae

£êg czeremchowo- Pruno-Fraxinetum
-jesionowy

Wilgotne zag³êbienia miêdzywydmowe
£ozowisko
Myrico-Salicetum
z przewag¹ wierzby auritae
uszatej i udzia³em
woskownicy
europejskiej
Zespó³ woskownicy Myricetum gale
europejskiej
Pionierska rolinnoæ na kamieñcach górskich
potoków

160

Uwagi na temat zagro¿enia i mo¿liwoci ochrony
zbiorowiska rolinnego

W rozproszeniu
na wybrze¿u
od Wyspy Wolin
po ujcie Wis³y.

Zbiorowisko doæ rzadkie, zagro¿one przede wszystkim
przez abrazjê brzegu morskiego. Lokalnym zagro¿eniem
mo¿e byæ wprowadzanie lub sukcesja gatunków lenych
(rokitnik jako gatunek wybitnie wiat³o¿¹dny nie toleruje ocienienia) oraz u¿ytkowanie rekreacyjne nadmorskich wydm, choæ wiêksze p³aty s¹ z regu³y przez turystów omijane.

W rozproszeniu
na wybrze¿u
od wyspy Wolin
po ujcie Wis³y

Uk³ad ulegaj¹cy naturalnym, cyklicznym zmianom degeneracyjno-regeneracyjnym wskutek dzia³ania silnych,
sztormowych wiatrów (procesy eoliczne i akumulacja piasku). Zagro¿eniem w d³u¿szej perspektywie mo¿e byæ
nasilaj¹ca siê ostatnio penetracja rekreacyjno-turystyczna.

2170

Lasy mieszane
i bory na wydmach
nadmorskich
Las brzozowoBetulo pendulae-dêbowy
Quercetum roboris

Las bukowo-dêbowy

2160-1

Wystêpowanie
w Polsce

2170-1

2180

2180-1

2180-2

2180-3

W rozproszeniu
Zbiorowisko zmienne, niekiedy trudne do zidentyfikona ca³ym wybrze¿u. wania, zwiêkszaj¹ce w ostatnich latach swój area³ dziêki
regeneracji p³atów ze sztucznym drzewostanem sosnowym. Fitocenozy po³o¿one bli¿ej morza nara¿one s¹
na abrazjê i wiatry sztormowe (wykroty i wiatro³omy).
Pas wybrze¿a,
Fitocenozy wystêpuj¹ce w rozproszeniu, w znacznym
g³ównie w czêci
stopniu zniekszta³cone na wskutek dawnych zabiegów
zachodniej
gospodarczych (lokalnie du¿y udzia³ sosny w drzewostanie). Obecnie zwiêksza swój area³ dziêki spontanicznej
regeneracji oraz przebudowie drzewostanów z wykorzystaniem naturalnego odnawiania buka i dêbu.
rodkowa czêæ
Las w przesz³oci czêciowo przekszta³cony przez zak³awybrze¿a miêdzy
danie monokultur sosnowych, obecnie ulegaj¹cy spontaDziwnówkiem
nicznej regeneracji. Fitocenozy po³o¿one bli¿ej morza
a Jaros³awcem oraz nara¿one s¹ na silne fale i wiatry sztormowe (abrazja,
wyspowo
zasypywanie obsuwaj¹cym siê i nawiewanym piaskiem).
na Pobrze¿u
Kaszubskim

2190

2190-5

Pobrze¿e, g³ównie
Mierzeja £ebska

2190-6

Pobrze¿e, g³ównie
Bia³ogórze i Mierzeja £ebska

3220

Obecny area³ znacznie zmniejszony w stosunku do pierwotnego w wyniku osuszania ³ozowisk i zalesiania ich
sosn¹ lub u¿ytkowania rolniczego siedlisk. Zbiorowisko
rzadkie, wra¿liwe przede wszystkim na osuszanie siedlisk, poci¹gaj¹ce za sob¹ zmiany formacji rolinnej
z zarolowej na len¹.
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Typy i podtypy
siedlisk przyrodniczych
Zarola wrzeni
pobrze¿nej

Identyfikator fitosocjologiczny
Zbiorowisko
Myricaria germanica

Zarola wrzeni
na kamieñcach
i ¿wirowiskach
górskich potoków
Zarola wrzeniowo- Salici-Myricarietum
wierzbowe
Zarola wierzbowe na kamieñcach i ¿wirowiskach górskich
potoków
Zarola wierzbowo- Salici-Myricarietum
wrzeniowe

Kod
Natura
2000
3220-2

Wystêpowanie
w Polsce

Uwagi na temat zagro¿enia i mo¿liwoci ochrony
zbiorowiska rolinnego

Karpaty

Zbiorowisko w przesz³oci nie by³o zagro¿one, obecnie
coraz rzadsze ze wzglêdu na regulacjê koryt rzek i potoków (budowa zbiorników zaporowych, stopni wodnych,
umacnianie brzegów, budowa ostróg, opasek i pog³êbianie koryt) prowadz¹c¹ do zahamowania nap³ywu materia³u skalnego oraz sukcesji zaroli wierzbowych.

Karpaty

Jak wy¿ej

Karpaty

Zbiorowisko coraz rzadsze, ze wzglêdu na prace regulacyjne w korytach rzek (patrz wy¿ej), a tak¿e zanik tradycyjnego gospodarczego wykorzystywania dolin potoków,
co prowadzi do przyspieszonej sukcesji  rozrastania siê
zaroli wierzbowych, a w efekcie do przyspieszonej eliminacji wrzeni.
Siedlisko priorytetowe
Zbiorowisko wykazuj¹ce obecnie sta³¹, choæ powoln¹
ekspansjê na obszary dawniej wylesione. Lokalnie regeneracja zaroli kosodrzewiny jest zagro¿ona rozwojem
infrastruktury przeznaczonej do narciarstwa zjazdowego
(wyci¹gi, nartostrady, kolejki linowe) powoduj¹cej trwa³e
przerwanie ci¹g³oci zaroli.
Zbiorowisko wykazuj¹ce tendencjê do ekspansji na tereny nielene (patrz wy¿ej), jednak w ostatnim czasie
w wielu miejscach spotykane s¹ p³aty zamieraj¹cych lub
martwych osobników (kompleksowe dzia³anie czynników abiotycznych, g³ównie zanieczyszczeñ powietrza,
a nastêpnie biotycznych: szkodniki owadzie i patogeny
grzybowe).

3230

3230-1
3240

3240-1

4070

Zarola
kosodrzewiny
Karpackie zarola
kosodrzewiny

Pinetum mugo carpaticum

4070-1

Karpaty Zachodnie:
Tatry Wysokie
i Zachodnie, Babia
Góra, Pilsko

Sudeckie zarola
kosodrzewiny

Pinetum mugo sudeticum

4070-2

Karkonosze

Subalpejskie zarola wierzby lapoñskiej lub l¹skiej
Subalpejskie zarola Salicetum lapponum
wierzby lapoñskiej
w Karkonoszach

4080

4080-1

Karkonosze  Kot³y
Ma³ego
i Wielkiego Stawu
oraz Kocio³ £omniczki

Subalpejskie zarola Salicetum silesiacae
wierzby l¹skiej
w Karpatach

4080-2

Karpaty  Babia
Góra i Bieszczady

Kwane buczyny
Kwana buczyna
ni¿owa

9110
9110-1

Luzulo pilosae-Fagetum

Zbiorowisko bardzo rzadkie, o skrajnie ograniczonym
areale wystêpowania, zagro¿one przede wszystkim przez
czynniki antropogeniczne (zanieczyszczenie atmosfery,
kwane deszcze, turystyka) oraz fluktuacjami klimatu
(susze). Istotnym zagro¿eniem wydaje siê obserwowane
coraz czêciej zjawisko czêstego krzy¿owania siê wierzby
lapoñskiej z innymi, bardziej pospolitymi gatunkami
wierzb.
W ostatnim czasie, po zaprzestaniu wypasu w piêtrze
subalpejskim, zbiorowisko w wyranej ekspansji.
Wszystkie znane stanowiska znajduj¹ siê w parkach narodowych i wydaj¹ siê byæ niezagro¿one.

G³ównie Pomorze Zbiorowisko doæ czêste jako las gospodarczy, jednak
i zachodnie rejony w naturalnej postaci rzadkie nawet w parkach narodokraju (bez Sudetów) wych i rezerwatach.
oraz pas wy¿yn
rodkowej i po³udniowej czêci kraju
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Typy i podtypy
Identyfikator fitosiedlisk przyrodni- socjologiczny
czych

Kod
Natura
2000

Wystêpowanie
w Polsce

Uwagi na temat zagro¿enia i mo¿liwoci ochrony
zbiorowiska rolinnego

Karpaty i Sudety 
regiel dolny i pogórza
Karpaty  Beskid
¯ywiecki, Gorce,
Tatry, Pieniny,
Beskid S¹decki,
Beskid Niski

Obecny area³ znacznie zmniejszony w stosunku do pierwotnego w wyniku eksploatacji lasu i przekszta³cenia
drzewostanów na monokultury wierkowe.
Zbiorowisko wystêpuj¹ce na niewielkich powierzchniach, stosunkowo czêsto na terenach prywatnych.
Zagro¿enie stanowi zbyt intensywne u¿ytkowanie lasu
oraz zgryzanie odnowienia jod³y przez zwierzynê.

9130
9130-1

G³ównie Pomorze

Wilgotna buczyna Fagus sylvatica-Merni¿owa ze szczyrem curialis perennis
trwa³ym

9130-2

Pomorze

¯yzna buczyna
sudecka

9130-3

Sudety (regiel
dolny) i ich pogórza
oraz przedgórze;
wyspowo  Wy¿yny:
l¹ska, WonickoWieluñska, Krakowsko-Czêstochowska
i Przedborska
Karpaty (regiel
dolny i pogórze),
Podkarpacie, po³udniowa czêæ Wy¿yny Krakowsko-Czêstochowskiej, Góry
wiêtokrzyskie
i Roztocze

Zbiorowisko utrzymuj¹ce swój area³ przede wszystkim
dziêki gospodarce lenej, st¹d bardzo czêsto ma ono charakter lasów gospodarczych. Skrajn¹ rzadkoci¹ s¹
p³aty wykazuj¹ce cechy naturalnoci.
Rzadki typ lasu bukowego, wystêpuj¹cy na ma³ych
powierzchniach i w niewielu regionach. Zagro¿ony
z powodu zmian warunków wodnych (zanik wyp³ywów
wód podziemnych) i nara¿ony na negatywny wp³yw
zabiegów gospodarczych (ciêcia rêbne). Na wszystkich
stanowiskach powinien byæ wy³¹czony spod gospodarki
lenej.
Zbiorowisko z natury doæ rzadkie, a ponadto na wiêkszoci stanowisk przekszta³cone w monokultury wierkowe. W ostatnich kilku dziesiêcioleciach obserwuje siê
powolny proces regeneracji fitocenoz, czemu sprzyja
przebudowa drzewostanów wierkowych na bukowe
i bukowo-jod³owe. Nieliczne p³aty znajduj¹ siê w rezerwatach i parkach narodowych.

Kwana buczyna
górska

Luzulo luzuloidisFagetum

9110-2

Dolnoreglowy las
jod³owy

Galio-Abietetum

9110-3

¯yzne buczyny
¯yzna buczyna
ni¿owa

Galio odorati-Fagetum

Dentario enneaphylliFagetum

¯yzna buczyna kar- Dentario glandulosaepacka
-Fagetum

rodkowoeuropejskie, subalpejskie
i górskie lasy
bukowe z jaworem oraz szczawiem górskim
(górskie jaworzyny zio³orolowe)
Wschodniokarpacka Aceri-Fagetum
jaworzyna
zio³orolowa
Zachodniokarpacka Aceri-Fagetum
jaworzyna
zio³orolowa
Ciep³olubne
buczyny
storczykowe
Pieniñska buczyna
storczykowa
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Przewodni typ rolinnoci lenej w ni¿szych i rodkowych po³o¿eniach górskich oraz na wy¿ynach po³udniowej Polski. Zbiorowisko w wielu miejscach dobrze
zachowane i zajmuj¹ce rozleg³e obszary, np. w Bieszczadach, Beskidzie Niskim, S¹deckim i Wyspowym oraz
w Gorcach i Pieninach. Na licznych stanowiskach objête
ochron¹ rezerwatow¹.

9140

9140-1

9140-2

Bieszczady Zachod- Zbiorowisko wystêpuj¹ce na niewielkich powierzchniach
nie
wy³¹cznie w Bieszczadzkim PN. Utrzymuje swój area³, a
potencjalnym zagro¿eniem mo¿e byæ ewentualna rozbudowa infrastruktury turystycznej.
Zachodnia czêæ
Zespó³, choæ bardzo rzadki, ma sta³y area³ i nie wydaje
Beskidu ¯ywiec- siê zagro¿ony. Niebezpieczeñstwem mo¿e byæ niekonkiego
trolowana rozbudowa infrastruktury turystycznej i narciarskiej

9150

Carici albae-Fagetum

9150-1

Pieniny i Tatry
Zachodnie

Zbiorowisko rzadkie, lecz stosunkowo trwa³e, w niewielkim stopniu nara¿one na dzia³anie czynników niszcz¹cych, w znacznej czêci objête ochron¹ cis³¹ w Pieniñskim PN.

6 . O c h ro n a l e  n y c h z b i o ro w i s k ro  l i n n y c h
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czych
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Ma³opolska buczyna Zbiorowisko Fagus
storczykowa
sylvatica-Cruciata
glabra
Sudecka buczyna
Zbiorowisko
storczykowa
Fagus sylvaticaHypericum maculatum
Kaszubskie buczy- Zbiorowisko
ny storczykowe
Fagus sylvaticaCypripedium calceolus

9150-2

Nadba³tycka buczy- Zbiorowisko
na storczykowa
Cephalanthero
rubrae-Fagetum
Subatlantyckie
lasy gr¹dowe
Gr¹d subatlantycki Stellario holosteaeCarpinetum

9150-5

rodkowoeuropejskie i subkontynentalne lasy gr¹dowe oraz gr¹dy
zboczowe
Gr¹d rodkowoeu- Galio sylvatici-Carpiropejski
netum

9150-3

9150-4

9160-1

Wy¿yna Krakowsko-Czêstochowska
i Wy¿yna l¹ska
Sudety  Góry
Kaczawskie
i Masyw Krowiarek

Zbiorowisko wystêpuj¹ce na niewielu stanowiskach,
wymagaj¹ce ca³kowitego wy³¹czenia z zagospodarowania
i ochrony przed jak¹kolwiek penetracj¹.
Jedno z najrzadszych zbiorowisk lenych w Polsce.
Du¿ym zagro¿eniem wydaje siê byæ intensywna dzia³alnoæ górnicza prowadzona w celu pozyskania surowca
skalnego (wapienia).
Pomorze Zachodnie Osobliwe i bardzo rzadkie zbiorowisko rolinne. Dwa
 Pojezierze
z trzech stwierdzonych w Polsce stanowisk objête s¹
Kaszubskie i Wyso- ochron¹ rezerwatow¹. Trzecie stanowisko, w Nadlenicczyzna Polanowska twie Polanów, te¿ wymaga takiej ochrony.
Woliñski Park
Znany tylko jeden p³at tego zbiorowiska po³o¿ony na kraNarodowy
wêdzi nadmorskiego klifu. Podstawowym czynnikiem
zagra¿aj¹cym jest przede wszystkim abrazja klifu.

Pó³nocno-zachodnia Zbiorowisko doæ czêste w lasach gospodarczych, jednak
czêæ Polski
reprezentowane zwykle przez p³aty o uproszczonej strukturze i zubo¿onym sk³adzie gatunkowym drzewostanu.
Najlepiej wykszta³cone fitocenozy znajduj¹ siê w rezerwatach i parkach narodowych. P³aty wystêpuj¹ce na zboczach dolin rzecznych powinny byæ wy³¹czone z zagospodarowania.

9170

9170-1

9170-2

Gr¹dy zboczowe

9170-3

Jaworzyny i lasy
klonowo-lipowe
na stromych stokach i zboczach

Uwagi na temat zagro¿enia i mo¿liwoci ochrony
zbiorowiska rolinnego

9160

Gr¹d subkontynen- Tilio cordatae-Carpitalny
netum

Zbiorowisko
Acer platanoides-Tilia
cordata

Wystêpowanie
w Polsce

9180

Zachodnia i rodko- Przewodni typ lasu na ¿yznych siedliskach w zachodnich
wa Polska z wy³¹- regionach kraju. Znaczna czêæ fitocenoz zosta³a przeczeniem Pomorza kszta³cona w zbiorowiska zastêpcze z drzewostanem
sosnowym, sosnowo-dêbowym, czasami czysto dêbowym
lub bukowym albo z gatunkami obcego pochodzenia.
Wiele cennych, dobrze wykszta³conych, lecz zwykle zajmuj¹cych niewielkie powierzchnie, p³atów objêtych jest
ochron¹ rezerwatow¹.
Wschodnia i rod- Przewodni typ lasu na ¿yznych siedliskach we wschodkowa Polska
niej czêci kraju. Podobnie jak w przypadku poprzedniego zespo³u, gr¹d subkontynentalny czêsto reprezentowany jest przez fitocenozy zubo¿one, zniekszta³cone lub
przeobra¿one. Gr¹dy w Bia³owieskim PN uwa¿ane s¹ za
najbardziej naturalne lasy ni¿owe w Europie. Ponadto
chronione s¹ w Biebrzañskim, Kampinoskim, Roztoczañskim, Poleskim, wiêtokrzyskim i Wigierskim PN oraz w
wielu rezerwatach.
Pó³nocno-wschod- Zbiorowisko stanowi¹ce charakterystyczny element
nia Polska
rolinnoci stoków dolin, jarów i w¹wozów na terenach
pagórkowatych Pojezierza Wschodnioba³tyckiego. Obecny area³ znacznie zmniejszony w stosunku do pierwotnego z powodu wycinania i przekszta³cania naturalnych
drzewostanów z klonem, lip¹, grabem i wi¹zami. Zagro¿enia mog¹ stwarzaæ pl¹drownicze sposoby u¿ytkowania
lasu oraz dzia³ania techniczne zwi¹zane z regulacj¹ rzek
i stabilizacj¹ zboczy ich dolin.
Siedlisko priorytetowe
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O c h ro n a p r z y ro d y w l a s a c h
Typy i podtypy
Identyfikator fitosiedlisk przyrodni- socjologiczny
czych
Lasy klonowo-lipo- Aceri-Tilietum
we Sudetów, ich
Pogórza i Przedgórza

9180-1

Jaworzyna z jêzycz- Phyllitido-Aceretum
nikiem zwyczajnym

9180-2

Karpackie jaworzyny miesi¹cznicowe

Lunario-Aceretum

9180-3

Sudeckie jaworzyny Lunario-Aceretum
z miesi¹cznic¹
trwa³¹

9180-4

Jaworzyna karpacka Sorbo aucupariaeAceretum pseudoplatani

9180-5

Jaworzyny i buczyny zio³orolowe
Sudetów

9180-6

Aceri-Fagetum
Zbiorowisko
Acer pseudoplatanusAruncus sylvestris

Pomorski kwany
las brzozowo-dêbowy
Acydofilny pomor- Betulo pendulaeski las brzozowoQuercetum
-dêbowy

Bory i lasy
bagienne
Brzezina bagienna
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Uwagi na temat zagro¿enia i mo¿liwoci ochrony
zbiorowiska rolinnego

Pogórze i Przedgórze Sudeckie

Zbiorowisko rzadkie, zajmuj¹ce niewielkie area³y na
stromych i urwistych skalistych stokach, cianach w¹wozów i go³oborzach. Zagro¿enia zwi¹zane s¹ g³ównie
z u¿ytkowaniem drzewostanu oraz intensywn¹ presj¹
turystyczn¹.
Karpaty i Wy¿yna
Zbiorowisko rzadkie, wystêpuj¹ce najczêciej w postaci
Krakowsko-Czêsto- ma³ych p³atów na silnie pochylonych stokach, w rejochowska oraz jedno nach dawnych osuwisk i obrywów skalnych. Wiêkszoæ
stanowisko na
p³atów chroniona jest w parkach narodowych i rezerwaPrzedgórzu Sudec- tach. Fitocenozy nie objête ochron¹ powinny byæ wy³¹kim (W¹wóz Myli- czone z zagospodarowania.
borski)
Karpaty  Beskid Zbiorowisko bardzo rzadkie w skali Polski, wystêpuj¹ce
¯ywiecki, l¹ski,
w formie niewielkich, rozproszonych p³atów na stroNiski, Ma³y i Biesz- mych stokach, skalistych stokach, w miejscach ch³odczady
nych i wilgotnych. W wiêkszoci chronione w parkach
narodowych (Bieszczadzki, Pieniñski, Ojcowski, Magurski) i rezerwatach. Potencjalnie zagro¿one na obszarach
nie objêtych ochron¹.
Sudety  Karkono- Zbiorowisko bardzo rzadkie, wystêpuj¹ce w podobnych
sze, Góry Sto³owe, warunkach jak na obszarze Karpat, na ogó³ dobrze
O³owiane, Kamien- zachowane, o minimalnym znaczeniu gospodarczym,
ne, Pogórze Izerzagro¿one g³ównie z uwagi na niewielkie area³y p³atów,
skie Masyw nie¿- które mog¹ byæ niezauwa¿one i niszczone w trakcie
nika
wycinki drzewostanów w ca³ych wydzieleniach taksacyjnych.
Karpaty  Babia
Osobliwe i rzadkie zbiorowisko lasu jarzêbinowo-jaworoGóra, Beskid l¹ski, wego, wystêpuj¹ce przewa¿nie w rejonie granicy regli,
B. ¯ywiecki, B.
na bardzo stromych i erodowanych zboczach
Ma³y, B. Niski,
piaskowcowych. Wiêkszoæ p³atów znajduje siê w parTatry i Bieszczady kach narodowych (Babiogórski, Bieszczadzki) i rezerwatach przyrody, st¹d g³ównym zagro¿eniem jest niewielki
area³ tych zbiorowisk i ograniczony zasiêg w skali kraju.
Sudety  Góry
¯yzne, dolnoreglowe lasy jaworowe z bujnym runem zioOrlickie, Bystrzyc- ³orolowym, wystêpuj¹ce na stromych stokach w dolikie, Bialskie i Sto³o- nach potoków i na obszarach ródliskowych, znane u nas
we
z siedmiu stanowisk, z których tylko jedno objête jest
ochron¹ w PN Gór Sto³owych. Zbiorowiska te mog¹ byæ
niedostrzegane i w zwi¹zku z tym zagro¿one przede
wszystkim przez zrêbowy sposób zagospodarowania.

9190

9190-1

91D0
Vaccinio uliginosiBetuletum pubescentis

Wystêpowanie
w Polsce

91D0-1

Wybrze¿e i pobrze- Ubogi florystycznie las brzozowo-dêbowy wystêpuj¹cy
¿a Ba³tyku
na glebach piaszczystych, z centrum rozmieszczenia na
obszarach o klimacie atlantyckim w pó³nocno-zachodniej Europie. Zbiorowisko bardzo zmienne, na wielu stanowiskach przeobra¿one w monokultury sosnowe
i
tam trudne do identyfikacji, lecz zwiêkszaj¹ce w ostatnich latach swój area³ dziêki spontanicznej regeneracji
na obszarach chronionych, np. w Woliñskim i S³owiñskim PN.
Siedlisko priorytetowe
Pó³nocno-zachodnia Las z panuj¹c¹ brzoz¹ omszon¹ w typie siedliskowym
czêæ kraju
boru mieszanego bagiennego z centrum rozmieszczenia
w atlantyckich rejonach pó³nocno-zachodniej Europy,
wystêpuj¹cy w Polsce przy wschodnich krañcach zasiêgu. Obecny area³ znacznie zmniejszony w stosunku do
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Typy i podtypy
Identyfikator fitosiedlisk przyrodni- socjologiczny
czych

Sosnowy bór
bagienny

Vaccinio uliginosi-Pinetum sylvestris

Kod
Natura
2000

Wystêpowanie
w Polsce

Uwagi na temat zagro¿enia i mo¿liwoci ochrony
zbiorowiska rolinnego

pierwotnego w wyniku odwadniania torfowisk przejciowych i p³ytkich torfowisk wysokich oraz zastêpowania
naturalnego drzewostanu przez monokultury sosnowe
i wierkowe. Postuluje siê wy³¹czenie z zagospodarowania najlepiej zachowanych p³atów. Niektóre z nich
wymagaj¹ ochrony renaturalizacyjnej polegaj¹cej na
przywróceniu dawnych warunków wodnych.
G³ówne zbiorowisko lene w typie siedliskowym boru
bagiennego, w du¿ej czêci zmienione pod wp³ywem
osuszania siedlisk i przemian w kierunku bardziej produktywnego siedliska boru wilgotnego lub boru mieszanego wilgotnego, a w skrajnych przypadkach nawet boru
wie¿ego. Zagro¿one dalszym obni¿aniem poziomu wód
gruntowych lub uruchomieniem ich przep³ywu. Zaleca
siê objêcie ochron¹ wszystkich dobrze zachowanych p³atów w postaci rezerwatów lub u¿ytków ekologicznych.
Na stanowiskach o zmienionych warunkach wodnych
celowe jest podjêcie ochrony czynnej renaturalizacyjnej.
Bagienne zbiorowiska zaroli kosodrzewiny, sosny drzewokosej oraz bory z drzewostanem sosny b³otnej
(w zachodniej Polsce) na glebach torfowych torfowisk
wysokich, lokalnie zagro¿one przez zaburzenia warunków wodnych, zmiany w³aciwoci chemicznych gleb,
a w skrajnych przypadkach przez eksploatacjê torfu.
Niektóre p³aty chronione s¹ w parkach narodowych
i rezerwatach, jednak tak¿e i te, które znajduj¹ siê poza
takimi obiektami, pilnie wymagaj¹ ochrony. Na dwóch
stanowiskach, w Borach Dolnol¹skich oraz na Wielkim
Torfowisku Batorowskim w Górach Sto³owych, podejmowane s¹ dzia³ania zmierzaj¹ce do wzmocnienia lokalnych
populacji sosny b³otnej.
Zbiorowiska bagiennej i podmok³ej wierczyny górskiej,
rzadkie w skali kraju, wra¿liwe na osuszanie siedlisk, czêciowo chronione w parkach narodowych i rezerwatach.
Poza obszarami chronionymi zagro¿one przez schematyczn¹ gospodarkê len¹.

91D0-2

Ca³y kraj za wyj¹tkiem pasm pogórzy
i gór

Górskie torfowiska Pino mugo-Sphagnewysokie z sosn¹
tum
drzewokos¹ i kosodrzewin¹

91D0-3

Wyspowo w Sudetach i Karpatach
oraz sporadycznie
w Borach Dolnol¹skich

Podmok³a i torfowi- Sphagno-Piceetum
skowa wierczyna
Bazzanio-Piceetum
górska

91D0-4

Borealna wierczyna Sphagno girgensohniibagienna
-Piceetum

91D0-5

Sosnowo-brzozowy Dryopteridi thelypterilas bagienny
dis-Betuletum pubescentis

91D0-6

Wyspowo w Sudetach  Góry Izerskie, Góry Sto³owe,
Góry Bystrzyckie,
Karkonosze, Masyw
nie¿nika, i Karpatach  Tatry, Kotlina
Orawsko-Nowotarska, Babia Góra
Pó³nocno-wschod- Nizinny bór wierkowy z centrum zasiêgu w Europie
nia czêæ kraju
Pó³nocnej i pó³nocnej czêci Europy Wschodniej, wystêpuj¹cy doæ czêsto, chocia¿ na niewielkich powierzchniach, na Pojezierzu Mazurskim i Litewskim oraz na
Nizinie Pó³nocno-Podlaskiej, w lokalnych zag³êbieniach
wype³nionych kwanym torfem. G³ównym zagro¿eniem
jest obni¿aj¹cy siê poziom wód gruntowych i zwi¹zane
z tym pogarszanie siê kondycji zdrowotnej drzewostanów
wierkowych. Zaleca siê odstêpowanie od u¿ytkowania
rêbnego i ewentualne podejmowanie dzia³añ na rzecz
poprawy warunków wodnych. Wiele p³atów ma zapewnion¹ ochronê w rezerwatach przyrody.
Wyspowo w pó³noc- Zbiorowisko o charakterze borealnym, charakterystyczne
no-wschodniej czê- dla rolinnoci pó³nocno-wschodniej Europy, wystêpuj¹ci kraju
ce u nas na wododzia³owych torfowiskach przejciowych,
m.in. w Puszczach Bia³owieskiej, Knyszyñskiej, Augustowskiej oraz w dolinie Biebrzy i na Pojezierzu Suwalskim. Wiêksza czêæ p³atów chroniona jest w rezerwatach
przyrody lub znajduje siê na terenach parków
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Identyfikator fitosiedlisk przyrodni- socjologiczny
czych

£êgi wierzbowe,
topolowe, olszowe
i jesionowe
Nadrzeczny ³êg
Salicetum albae
wierzbowy

91E0

91E0-1

Nadrzeczny ³êg
topolowy

Populetum albae

91E0-2

£êg jesionowo-olszowy

Fraxino-Alnetum

91E0-3

ródliskowe lasy
olszowe na ni¿u

Podgórski ³êg
jesionowy

91E0-4

Carici remotae-Fraxinetum

Nadrzeczna olszyna Alnetum incanae
górska
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91E0-5

91E0-6

Wystêpowanie
w Polsce

Uwagi na temat zagro¿enia i mo¿liwoci ochrony
zbiorowiska rolinnego

krajobrazowych. Zbiorowisko stabilne, choæ lokalnie
zagro¿eniem mo¿e byæ nadmierna eksploatacja torfowisk. Zaleca siê odstêpowanie od u¿ytkowania rêbnego
i ochronê stabilnoci warunków wodnych.
Siedlisko priorytetowe

Ca³y kraj za wyj¹t- Zbiorowisko zachowane tylko w ma³ej czêci swego
kiem wy¿ej po³o¿o- pierwotnego zasiêgu. G³ównymi przyczynami tego stanu
nych górskich
by³y i nadal s¹ prace zwi¹zane z regulacj¹ rzek (tworzenie ³¹k i pastwisk na terenach zalewowych, ochrona
wa³ów przeciwpowodziowych, budowa zbiorników zaporowych).
W rozproszeniu na Zbiorowisko zachowane fragmentarycznie przede
terenie ca³ego kraju wszystkim w wyniku zamiany lasów ³êgowych na
pastwiska, wycinania drzewostanów na miêdzywa³ach
oraz wykonywania innych prac regulacyjnych i melioracyjnych. Zagro¿enia wynikaj¹ m.in. z przepisów prawnych zezwalaj¹cych na usuwanie drzew i krzewów
z obszarów zagro¿enia powodziowego.
Ca³y kraj z wyj¹tZbiorowisko doæ pospolite na terenach lenych w dolikiem gór
nach wolno p³yn¹cych cieków nizinnych, zwykle ujednolicone pod wzglêdem sk³adu gatunkowego i wieku
drzewostanu (jednowiekowe monokultury olszowe lub
jesionowe). Lokalnie istotnym zagro¿eniem wydajê siê
utrata cech jakociowych ekosystemu na wskutek ogólnego obni¿enia siê poziomu wód gruntowych. W stosunku do p³atów o ma³ych powierzchniach zaleca siê ochronê biern¹, a w innych przypadkach  odejcie od schematyzacji sk³adów gatunkowych drzewostanów.
Pomorze, Ziemia
Zró¿nicowane pod wzglêdem fitosocjologicznym zbioroLubuska, Warmia
wiska nizinnych lasów olszowych, zwykle porednie
i Mazury oraz
miêdzy olsami i ³êgami jesionowo-olszowymi, wystêpuSuwalszczyzna
j¹ce na ma³ych powierzchniach w rejonach lokalnych
wysiêków wodnych i ródlisk. Najwa¿niejsze zagro¿enia
s¹ zwi¹zane z zak³óceniami warunków hydrologicznych
w ca³ych kompleksach siedliskowych, skutkuj¹cymi
zanikaniem zasilania ródlisk wodami podziemnymi.
G³ównie po³udnie: Zbiorowisko ³êgu wystêpuj¹cego w dolinach niewielkich
Sudety i Karpaty
górskich i podgórskich potoków, doæ czêste jako las
(do regla dolnego) gospodarczy, a rzadkie w postaci p³atów autogeniczwraz z ich pogórza- nych. Najwiêkszym potencjalnym zagro¿eniem s¹ zmiami oraz Wy¿yna
ny poziomu wód gruntowych oraz obserwowane ostatnio
Krakowsko-Czêsto- w Polsce masowe zamieranie jesionu. Podstawow¹ form¹
chowska, wyspowo ochrony powinna byæ dba³oæ o zachowanie naturalnej
równie¿ na Pomo- morfologii koryt cieków oraz unikanie schematycznego
rzu
zagospodarowania lasu. Fitocenozy zajmuj¹ce ma³e
powierzchnie zas³uguj¹ na ca³kowite wy³¹czenie z u¿ytkowania.
Sudety oraz
Zbiorowisko ³êgowe typowe dla terenów zalewowych
Zachodnie i
górskich i podgórskich rzek oraz potoków, od wielu lat
Wschodnie Karpaty zmniejszaj¹ce swój area³ w wyniku prac hydrotechnicznych. Narastaj¹cym problemem jest coraz wiêksza
w ostatnim czasie ekspansja rolin obcych geograficznie.
Zaleca siê ochronê wszystkich p³atów tego rzadko spotykanego lasu w Sudetach oraz umiarkowane zagospodarowanie fitocenoz na pozosta³ym obszarze jego wystêpowania.
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Kod
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Wystêpowanie
w Polsce

Uwagi na temat zagro¿enia i mo¿liwoci ochrony
zbiorowiska rolinnego

Bagienna olszyna
górska

91E0-7

Karpaty (regiel
dolny i pogórze)

Zespó³ doæ rzadki, wystêpuj¹cy w postaci niewielkich,
rozproszonych p³atów w zaklêniêciach stoków z partiami ródliskowymi oraz w dolinach, w miejscach umiarkowanie zabagnionych wskutek wysiêku wód. Potencjalnym zagro¿eniem mo¿e byæ zmiana stosunków wodnych
oraz zagospodarowanie bez uwzglêdnienia specyficznego
charakteru zbiorowiska. Postuluje siê biern¹ ochronê
wszystkich fitocenoz z ewentualn¹ renaturalizacj¹ warunków hydrologicznych.

Caltho-Alnetum

£êgowe lasy
Ficario-Ulmetum
dêbowo-wi¹zowo-jesionowe
Wi¹zowo-jesionowy Ficario-Ulmetum
³êg typowy
typicum

Wi¹zowo-jesionowy Filario-Ulmetum
³êg ledziennicowy minoris chrysosplenietosum

Ciep³olubne
d¹browy
wietlista d¹browa

Quercetalia
pubescenti-petraeae
Potentillo albae-Quercetum

91F0

91F0-1

91F0-2

91I0
91I0-1

Doliny du¿ych rzek Zbiorowisko specyficzne dla epizodycznie zalewanych
na ca³ej czêci ni¿o- terenów w dolinach du¿ych i rednich rzek nizinnych,
wej Polski
najlepiej, w skali Europy, zachowane w niektórych rejonach doliny Odry, rzadziej nad innymi rzekami. Czêsto
spotykane w postaci p³atów zniekszta³conych lub przeobra¿onych wskutek uprawy obcych ekologicznie
(np. sosny czy wierka) i geograficznie gatunków drzew
(np. topoli kanadyjskich). Od dawna zagro¿one w zwi¹zku z wylesieniami oraz intensywn¹ presj¹ hydrotechniczn¹ na obszary nadrzeczne (budowa wa³ów przeciwpowodziowych i zbiorników zaporowych oraz pog³êbianie
koryt rzek, a w efekcie likwidacja cyklicznych zalewów).
Zmiany warunków siedliskowych wp³ywaj¹ na os³abienie kondycji drzewostanów i ubo¿enie ich sk³adu gatunkowego w rezultacie zamierania wi¹zów, jesionu i dêbów.
Ogólnie postuluje siê nie pogarszanie w³aciwoci siedlisk oraz wy³¹czenie z zagospodarowania najlepiej
zachowanych p³atów albo ca³ych nadrzecznych kompleksów lenych z rolinnoci¹ ³êgow¹.
Ca³a ni¿owa i pod- Zbiorowisko rzadsze od poprzedniego, wystêpuj¹ce najgórska czêæ kraju czêciej na ma³ych powierzchniach na czarnych ziemiach, w dolinach niewielkich rzek i strumieni, na
obrze¿ach jezior oraz w ró¿nego rodzaju nieckowatych
zag³êbieniach i dolinkach denudacyjnych. Najwiêkszym zagro¿eniem jest obni¿aj¹cy siê ci¹gle poziom wód
gruntowych powoduj¹cy przesuszanie siedlisk oraz
obserwowane ostatnio masowe zamieranie jesionu. Podstawow¹ form¹ ochrony jest dba³oæ o zachowanie specyfiki warunków siedliskowych oraz umiarkowane zagospodarowanie lasu. Ochronie najlepiej wykszta³conych
p³atów najbardziej sprzyja powstrzymywanie siê od
ingerencji zewnêtrznej.
Siedlisko priorytetowe
Wschodnia i rodkowa czêæ Polski

Zbiorowisko na wielu stanowiskach najprawdopodobniej
antropozoogeniczne, wystêpuj¹ce na niewielkich
powierzchniach, w du¿ym rozproszeniu, a w ostatnich
latach ulegaj¹ce ci¹g³ej recesji. Zagro¿one przede wszystkim z powodu procesów ekologicznych nastêpuj¹cych po
zaniechaniu wypasu w lasach oraz wskutek eutrofizacji
siedlisk, a ponadto czasami zniekszta³cone przez protegowanie sosny w sk³adzie gatunkowym drzewostanów.
Ogólnie zaleca siê odst¹pienie od tradycyjnego u¿ytkowania rêbnego, a w uzasadnionych wzglêdami ochronnymi przypadkach celowe powstrzymywanie procesów
spontanicznych przemian fitocenoz.
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Typy i podtypy
Identyfikator fitosiedlisk przyrodni- socjologiczny
czych

Wystêpowanie
w Polsce

Uwagi na temat zagro¿enia i mo¿liwoci ochrony
zbiorowiska rolinnego

Jedno z najrzadszych i najbardziej unikatowych zbiorowisk lenych Polski. Opisane dopiero w latach 90. XX
w. Zajmuje specyficzne, prawie niedostêpne, miejsca na
stromo pochylonych, skalistych, silnie nas³onecznionych zboczach wzgórz wulkanicznych Pogórza Z³otoryjskiego. Praktycznie nie jest zagro¿one, ale mimo to,
ze wzglêdu na osobliwoæ i rzadkoæ wystêpowania
powinno byæ objête ochron¹ prawn¹ na wszystkich znanych stanowiskach.
Znane u nas z jednego, najbardziej na pó³noc wysuniêtego stanowiska, zbiorowisko leno-zarolowe o charakterze kserotermicznym, ulegaj¹ce w ostatnich latach
powolnym, ale wyranym zmianom (spadek udzia³u
gatunków kserotermicznych na rzecz gatunków lenych)
wskutek braku obrywów i osuwisk inicjowanych podmywaniem zbocza przez wody Odry. Wymaga ochrony
czynnej.

Podgórska ciep³olubna d¹browa
brekiniowa

Sorbo torminalis-Quercetum

91I0-2

Pogórze Z³otoryjskie (wschodnia
czêæ Pogórza
Kaczawskiego)

Kserotermiczna
d¹browa z dêbem
omszonym

Quercetum pubescentipetraeae

91I0-3

Rezerwat Bielinek w dolinie
Odry, k. Cedyni
na Pomorzu
Zachodnim

Jod³owy bór wiê- Abietetum polonicum
tokrzyski
Wy¿ynny jod³owy
Abietetum polonicum
bór mieszany

91P0
91P0-1

Wy¿yny po³udnio- Zespó³ w Polsce endemiczny, do niedawna w silnej
wo-wschodniej Pol- regresji ze wzglêdu na zamieranie jod³y (emisje przemyski.
s³owe, gradacje zwójek i szkodników wtórnych). Obecnie nastêpuje rewitalizacja tego gatunku, a najwiêkszym
zagro¿eniem mo¿e byæ zwiêkszenie poziomu zanieczyszczeñ atmosfery oraz nawracaj¹ce masowe pojawy
szkodników owadzich. Czêæ p³atów znajduje siê
w wiêtokrzyskim i Roztoczañskim PN oraz w rezerwatach. Poza obszarami chronionymi zaleca siê umiarkowane u¿ytkowanie drzewostanu i wspieranie rozwoju drzewostanów jod³owych.

Górskie reliktowe
laski sosnowe
Reliktowe laski
sosnowe
w Pieninach

Erico-Pinion
Zbiorowisko Pinus
sylvestris-Calamagrostis varia
Zbiorowisko Pinus
sylvestris-Carex alba

91Q0-1

Pieniny

Reliktowe laski
sosnowe w Tatrach

Vario-Pinetum

91Q0-2

Tatry

ródl¹dowy bór
chrobotkowy
Sosnowy bór
chrobotkowy

Górskie bory
wierkowe
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Kod
Natura
2000

91Q0
Unikatowe zbiorowiska reliktowe o charakterze kserotermicznym wystêpuj¹ce w postaci niewielkich, lunych
skupieñ niskich sosen porastaj¹cych szczytowe partie
ska³ek wapiennych. Prawie wszystkie stanowiska znajduj¹ siê na obszarze ochrony cis³ej Pieniñskiego PN.
Potencjalnym zagro¿eniem mo¿e byæ jedynie nadmierna
penetracja przez turystów i zawlekanie gatunków synantropijnych.
Zbiorowisko wystêpuj¹ce w dwóch rejonach Tatrzañskiego PN (Koryciska Wielkie w Dolinie Chocho³owskiej i Ska³ka nad £ys¹ Polan¹) na wapiennych pó³kach
i stromych zboczach skalnych, w miejscach niedostêpnych dla turystów, objêtych ochron¹ cis³¹.

91T0
Cladonio-Pinetum

Czêæ Piceion abietis

91T0-1

9410

W rozproszeniu na
terenie ca³ego kraju,
z wyj¹tkiem strefy
nadmorskiej oraz
gór i pogórzy

Zbiorowisko w ostatnich latach zanikaj¹ce na rzecz ubogich postaci borów wie¿ych, za co przynajmniej w niektórych przypadkach odpowiedzialna jest prawdopodobnie antropogeniczna eutrofizacja siedlisk. Najlepiej
zachowane p³aty powinny byæ wy³¹czone z zagospodarowania i otoczone ochron¹ biern¹. Zaleca siê rezygnacjê
z nawo¿enia gleb i unikanie wzbogacania fitocenoz
przez wprowadzanie podszytów lub gatunków domieszkowych.
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Typy i podtypy
Identyfikator fitosiedlisk przyrodni- socjologiczny
czych

Kod
Natura
2000

Wystêpowanie
w Polsce

Uwagi na temat zagro¿enia i mo¿liwoci ochrony
zbiorowiska rolinnego

Acydofilne wier- Calamagrostio
czyny górnoreglowe villosae-Piceetum
Plagiothecio-Piceetum

9410-1

Sudety i Karpaty
Zachodnie

Nawapienna wier- Polysticho-Piceetum
czyna górnoreglowa

9410-2

Tatry i Pieniny

Dolnoreglowy bór Abieti-Piceetum
jod³owo-wierkowy

9410-3

Karpaty i Sudety

Jedyne trwa³e zbiorowiska lene w reglu górnym na glebach o pod³o¿u zbudowanym ze ska³ bezwêglanowych.
W przesz³oci zmniejszaj¹ce swój pierwotny area³ pod
wp³ywem pasterstwa, a od kilkudziesiêciu lat w wiêkszoci chronione w parkach narodowych i rezerwatach przyrody. Jednym z najwa¿niejszych zagro¿eñ wspó³czesnych
jest antropogeniczne masowe zamieranie drzewostanów,
które w Sudetach Zachodnich przybiera³o w latach
80. XX wieku wymiar klêski ekologicznej. Ogólnie
postuluje siê bierny typ ochrony, a tylko w najbardziej
uzasadnionych przypadkach wspomaganie regeneracji
fitocenoz.
Zbiorowisko bardzo rzadkie, o zasiêgu ograniczonym do
niewielkich obszarów regla górnego z glebami zasobnymi
w wêglan wapnia, w przesz³oci zmniejszaj¹ce swój area³
pod wp³ywem pasterstwa. Obecnie wszystkie stanowiska
tej wierczyny w Tatrach znajduj¹ siê w parku narodowym.
Zbiorowisko doæ rzadkie w postaci naturalnej, w znacznej czêci przekszta³cone przez gospodarkê len¹
(popieranie wierka kosztem jod³y i buka), co spowodowa³o zwiêkszenie zagro¿enia ze strony owadów (gradacje) oraz grzybów. Obecnie najwiêksze i najbardziej
naturalne fragmenty borów chronione s¹ w parkach
narodowych: Babiogórskim, Gorczañskim, Tatrzañskim
i Karkonoskim.

Górskie bory
wierkowe
z limb¹ i modrzewiem
Górski bór limboPino cembraewo-wierkowy
Piceetum

9420

9420-1

Tatry Wysokie

Zbiorowisko bardzo rzadkie, wystêpuj¹ce na stromych
stokach przy górnej granicy lasu w Tatrach Wysokich.
Pierwotny area³ zosta³ zredukowany z ok. 100 ha do
ok. 30 ha w wyniku wycinania limby na potrzeby budownictwa i górnictwa. Obecnie wszystkie p³aty boru limbowo-wierkowego objête s¹ ochron¹ cis³¹ w Tatrzañskim
PN. Zalecane jest utrzymanie tej formy ochrony i zaniechanie dotychczasowych, nie popartych naukowo, prób
reintrodukcji i introdukcji limby.
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ROZPORZ¥DZENIE
MINISTRA RODOWISKA
z dnia 14 sierpnia 2001 r.
w sprawie okrelenia rodzajów siedlisk przyrodniczych podlegaj¹cych ochronie
(DzU nr 92 z 3 wrzenia 2001, poz. 1029)
Na podstawie art. 35a ust. 2 Ustawy z dnia 16 padziernika 1991 r. o ochronie przyrody (DzU nr 114, poz. 482, z
1992 r. DzU nr 54, poz. 254; z 1994 r. DzU nr 89, poz. 415; z 1995 r. DzU nr 147, poz. 713; z 1996 r. DzU nr 91. poz.
409; z 1997 r. DzU nr 14, poz. 72, DzU nr 43, poz. 272, DzU nr 54, poz. 349 i DzU nr 133, poz. 885; z 1998 r. DzU
nr 106, poz. 668 oraz z 2001 r. DzU nr 3, poz. 21) zarz¹dza siê, co nastêpuje:
§ 1. Ustala siê nastêpuj¹ce rodzaje siedlisk przyrodniczych podlegaj¹cych ochronie:
 ³¹ki podmorskie w strefie sublitoralnej Zosterion,
 ramienicowe ³¹ki podmorskie w strefie sublitoralnej Ruppion maritimae,
 p³ytkie ujcia rzek,
 laguny,
 du¿e p³ytkie zatoki,
 morskie ³awice ma³¿y,
 kidzina na brzegu morskim Cakiletea maritimae,
 klify na wybrze¿u Ba³tyku,
 b³otniste solniska z solirodkiem Thero-Salicornietalia,
 bagienne solniska nadmorskie i ródl¹dowe halofilne ³¹ki Glauco-Puccinellietalia,
 inicjalne stadia nadmorskich wydm bia³ych Minuartio-Agropyretum juncei,
 nadmorskie wydmy bia³e Elymo-Ammophileteum,
 nadmorskie wydmy szare Koelerion albescentis,
 nadmorskie wrzosowiska ba¿ynowe Salici-Empetretum nigri,
 nadmorskie wydmy z zarolami rokitnika i wierzby piaskowej Hippophao-Salicetum arenariae,
 lasy mieszane na wydmach nadmorskich Quercion robori-petraeae,
 wilgotne zag³êbienia miêdzywydmowe Ericion tetralicis, Rhynchosporion albae, Myricetum gale, Litorellion,
 wydmy ródl¹dowe z murawami szczotlichowymi Spergulo vernalis-Corynephoretum,
 jeziora lobeliowe Isoëto-Lobelietum, Isoëtetum echinosporae,
 twardowodne oligomezotroficzne zbiorniki z podwodnymi ³¹kami ramienic Charetea,
 starorzecza i inne naturalne, eutroficzne zbiorniki wodne Nymphaeion i Potamogetonion,
 naturalne, dystroficzne zbiorniki wodne Utricularietea intermedio-minoris,
 pionierska rolinnoæ na kamieñcach górskich potoków Epilobion fleischeri,
 zarola wierzbowo-wrzeniowe na kamieñcach i ¿wirowiskach górskich potoków Salicion elaeagni,
 zalewane muliste brzegi rzek Bidentetalia tripartiti,
 wilgotne wrzosowiska z wrzocem bagiennym Erico-Sphagnetelia,
 suche wrzosowiska Calluno-Genistion, Calluno-Arctostaphylion,
 wysokogórskie borówczyska ba¿ynowe Empetro-Vaccinietum,
 nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami w³osieniczników Ranunculion fluitantis,
 karpackie zarola kosówki Pinetum mugo carpaticum,
 wschodniokarpackie subalpejskie zarola z olch¹ kos¹ i wierzb¹ l¹sk¹,
 sudeckie zarola kosówki Pinetum mugo sudeticum,
 pionierskie murawy napiaskowe i naskalne Sedo-Scleranthetea,
 subalpejskie zarola wierzby lapoñskiej Salicetum lapponum,
 ródl¹dowe murawy napiaskowe Koelerion glaucae,
 wysokogórskie bezwapienne wyle¿yska nie¿ne Salicion herbaceae,
 wysokogórskie murawy acidofilne Juncion trifidi,
 wysokogórskie murawy nawapienne Seslerion tatrae,
 murawy kserotermiczne Festuco-Brometea,
 murawy bliniczkowe Nardetalia,
 zmiennowilgotne ³¹ki trzêlicowe Molinion,
 wysokogórskie zio³orola i zarola liciaste Adenostylion alliariae,
 wysokogórskie traworola Calamagrostion,
 ³¹ki selernicowe Cnidion dubii,
 mokre ³¹ki u¿ytkowane ekstensywnie Cirsio-Poligonetum, Trollio-Polygonetum, Cirsietum rivularis,
 ni¿owe i górskie ³¹ki u¿ytkowane ekstensywnie Arrhenatheretum medioeuropaeum, Gladiolo-Agrostietum, Anthyllidi-

Trifolietum montani,
 górskie ³¹ki konietlicowe u¿ytkowane ekstensywnie Polygono-Trisetion,
 torfowiska wysokie z rolinnoci¹ torfotwórcz¹ (¿ywe) oraz zdegradowane, lecz zdolne do naturalnej i stymulo wanej regeneracji Sphagnetalia magellanici, Rhynchosporion albae,
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 torfowiska przejciowe i trzêsawiska Caricion lasiocarpae,
 obni¿enia dolinkowe i p³a mszarne Rhynchosporion albae,
 torfowiska nakredowe Cladietum marisci i Caricion davallianae,
 ródliska Montio-Cardamintea,
 torfowiska alkaliczne Caricion davallianae, czêæ Caricion fuscae, Molinietalia i Phragmitetalia,
 szuwary wielkoturzycowe Caricetum distichae, Caricetum ripariae, Caricetum appropinquate, Caricetum vulpine, Cari-

cetum buxbaumi, Cicuto-Caricetum pseudocyperi,

 piargi i go³oborza krzemianowe Androsacion alpinae,
 wysokogórskie nawapienne wyle¿yska nie¿ne Arabidion coeruleae,
 piargi i go³oborza wapienne Thlaspion rotundifolii,
 podgórskie i wy¿ynne rumowiska wapienne Gymnocarpietum robertiani,
 górskie, wapienne ciany skalne i urwiska Potentilletalia caulescentis,
 ciany skalne i urwiska krzemianowe poroniête rolinnoci¹ Androsacion vandelii,
 jaskinie nieudostêpnione do zwiedzania,
 kwane buczyny górskie Luzulo nemorosae-Fagetum,
 kwana buczyna ni¿owa Luzulo pilosae-Fagetum,
 ¿yzne buczyny górskie Dentario enneaphylli-Fagetum, Dentario glandulosae-Fagetum,
 górska jaworzyna zio³orolowa Aceri-Fagetum,
 ciep³olubne buczyny storczykowe Cephalanthero-Fagion,
 wietlista d¹browa Potentillo albae-Quercetum,
 gr¹d subatlantycki Stellario-Carpinetum,
 gr¹d subkontynentalny Tilio-Carpinetum,
 gr¹d rodkowoeuropejski Galio sylvatici-Carpinetum,
 jaworzyna górska z miesiêcznic¹ trwa³¹ Lunario-Aceretum,
 jaworzyna górska z jêzycznikiem zwyczajnym Phyllitido-Aceretum,
 górski las jaworowo-jarzêbinowy Sorbo-Aceretum carpaticum,
 las klonowo-lipowy Aceri-Tilietum,
 acydofilne d¹browy i acydofilny las brzozowo-dêbowy Betulo-Quercetum,
 brzezina bagienna Betuletum pubescentis,
 las brzozowo-sosnowy Thelypteri-Alnetum,
 sosnowy bór bagienny Vaccinio uliginosi-Pinetum,
 górskie torfowiska wysokie z sosn¹ b³otn¹ Pino mugo-Sphagnetum,
 borealna wierczyna na torfie Sphagno girgensohnii-Piceetum,
 ³êg jesionowo-olszowy Circaeo-Alnetum,
 ³êg wi¹zowo-jesionowy Ficario-Ulmetum campestris typicum,
 podgórski ³êg jesionowy na stanowiskach ni¿owych Carici remotae-Fraxinetum,
 ³êg topolowo-wierzbowy Salici-Populetum,
 nadrzeczne i nadpotokowe olszyny górskie Alnetum incanae, Carici-Fraxinetum, Astrantio-Fraxinetum, Caltho-Alne-

tum i inne,

 wy¿ynny jod³owy bór mieszany Abietetum polonicum,
 olsy i ³ozowiska Alnetea glutinosae,
 górskie reliktowe laski sosnowe Vario-Pinetum,
 dolnoreglowy bór jod³owo-wierkowy Abieti-Piceetum (montanum),
 górnoreglowy bór sudecki Plagiothecio-Piceetum hercynicum,
 górnoreglowy bór karpacki Plagiothecio-Piceetum (tatricum),
 nawapienna wierczyna górnoreglowa Polysticho-Piceetum,
 górski bór modrzewiowo-limbowy Cembro-Piceetum,
 ródl¹dowy bór chrobotkowy Cladonio-Pinetum,
 nadmorski bór ba¿ynowy Empetro nigri-Pinetum.

§ 2. Rozporz¹dzenie wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia.
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ROZPORZ¥DZENIE
MINISTRA RODOWISKA
z dnia 9 lipca 2004 r.
w sprawie gatunków dziko wystêpuj¹cych grzybów objêtych ochron¹
(DzU 04.168.1765 z dnia 28 lipca 2004 r.)
Na podstawie art. 50 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880) zarz¹dza siê,
co nastêpuje:
§ 1. Rozporz¹dzenie okrela:
1) gatunki dziko wystêpuj¹cych grzybów:
a) objêtych ochron¹ cis³¹,
b) objêtych ochron¹ czêciow¹,
c) objêtych ochron¹ czêciow¹, które mog¹ byæ pozyskiwane, oraz sposoby ich pozyskiwania,
d) wymagaj¹cych ustalenia stref ochrony ich ostoi lub stanowisk oraz wielkoæ tych stref;
2) zakazy w³aciwe dla poszczególnych gatunków lub grup gatunków grzybów i odstêpstwa od zakazów;
3) sposoby ochrony gatunków grzybów.
§ 2. Gatunki, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. a, s¹ okrelone w za³¹czniku nr 1 do rozporz¹dzenia.
§ 3. Gatunki, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. b, s¹ okrelone w za³¹czniku nr 2 do rozporz¹dzenia.
§ 4. Gatunki, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. c, oraz sposoby ich pozyskiwania, s¹ okrelone w za³¹czniku nr 3 do
rozporz¹dzenia.
§ 5. Gatunki, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. d, oraz wielkoæ stref ochrony ich ostoi lub stanowisk, s¹ okrelone
w za³¹czniku nr 4 do rozporz¹dzenia.
§ 6. 1. W stosunku do dziko wystêpuj¹cych grzybów nale¿¹cych do gatunków, o których mowa w § 2, wprowadza
siê nastêpuj¹ce zakazy:
1) zrywania, niszczenia i uszkadzania;
2) niszczenia ich siedlisk i ostoi;
3) dokonywania zmian stosunków wodnych, stosowania rodków chemicznych, niszczenia ció³ki lenej i gleby
w ostojach;
4) pozyskiwania, zbioru, przetrzymywania, posiadania, preparowania i przetwarzania ca³ych grzybów i ich czêci;
5) zbywania, nabywania, oferowania do sprzeda¿y, wymiany i darowizny grzybów ¿ywych, martwych, przetworzonych i spreparowanych, a tak¿e ich czêci i produktów pochodnych;
6) wwo¿enia z zagranicy i wywo¿enia poza granicê pañstwa grzybów ¿ywych, martwych, przetworzonych i spreparowanych, a tak¿e ich czêci i produktów pochodnych.
2. W stosunku do dziko wystêpuj¹cych grzybów nale¿¹cych do gatunków, o których mowa w § 3 i 4, wprowadza siê
nastêpuj¹ce zakazy:
1) zrywania, niszczenia i uszkadzania;
2) niszczenia ich siedlisk i ostoi;
3) dokonywania zmian stosunków wodnych, stosowania rodków chemicznych, niszczenia ció³ki lenej i gleby
w ostojach;
4) pozyskiwania, zbioru.
§ 7. 1. Zakazy, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 1-3 i ust. 2 pkt 1-3, w stosunku do dziko wystêpuj¹cych grzybów
nale¿¹cych do gatunków, o których mowa w § 2 i 3, z wyj¹tkiem gatunków oznaczonych w za³¹czniku nr 1 do rozporz¹dzenia symbolem (1), nie dotycz¹:
1) wykonywania czynnoci zwi¹zanych z prowadzeniem racjonalnej gospodarki rolnej, lenej lub rybackiej, je¿eli
technologia prac uniemo¿liwia przestrzeganie zakazów;
2) usuwania grzybów niszcz¹cych materia³y lub obiekty budowlane.
2. Zakazy, o których mowa w § 6 ust. 2, w stosunku do dziko wystêpuj¹cych grzybów nale¿¹cych do gatunków,
o których mowa w § 4, nie dotycz¹ pozyskiwania grzybów lub ich czêci i produktów pochodnych przez podmioty,
które uzyska³y zezwolenie wojewody na ich pozyskiwanie.
§ 8. Sposoby ochrony gatunków dziko wystêpuj¹cych grzybów polegaj¹ w szczególnoci na:
1) zabezpieczaniu ostoi i stanowisk grzybów przed zagro¿eniami zewnêtrznymi;
2) zapewnianiu obecnoci i ochronie ró¿nego rodzaju pod³o¿a, na którym rozwijaj¹ siê chronione gatunki grzybów,
w szczególnoci:
a) drzew w odpowiednim wieku i gatunku,
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b) rozk³adaj¹cego siê drewna,
c) ska³ i g³azów;
3) wykonywaniu zabiegów ochronnych utrzymuj¹cych w³aciwy stan siedliska grzybów, w szczególnoci:
a) utrzymywaniu lub odtwarzaniu w³aciwych dla gatunku stosunków wietlnych,
b) utrzymywaniu lub odtwarzaniu w³aciwego dla gatunku stanu gleby,
c) utrzymywaniu lub odtwarzaniu w³aciwych dla gatunku stosunków wodnych,
d) koszeniu siedliska, w sposób w³aciwy dla gatunku,
e) wypasie zwierz¹t gospodarskich na obszarze siedliska, w sposób w³aciwy dla gatunku chronionego,
f) regulowaniu liczebnoci rolin, grzybów i zwierz¹t maj¹cych wp³yw na chronione gatunki;
4) obserwacji i dokumentowaniu (monitoring) stanowisk, ostoi i populacji gatunków;
5) zabezpieczaniu reprezentatywnej czêci populacji przez ochronê ex situ;
6) przywracaniu grzybów z hodowli ex situ do rodowiska przyrodniczego;
7) przenoszeniu grzybów zagro¿onych na nowe stanowiska;
8) edukacji w zakresie rozpoznawania gatunków chronionych i sposobów ich ochrony;
9) promowaniu technologii prac zwi¹zanych z prowadzeniem racjonalnej gospodarki rolnej i lenej, umo¿liwiaj¹cych zachowanie ostoi i stanowisk gatunków chronionych.
§ 9. Rozporz¹dzenie wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia.

ZA£¥CZNIK 1
GATUNKI DZIKO WYSTÊPUJ¥CYCH GRZYBÓW OBJÊTYCH
OCHRON¥ CIS£¥
Nazwa polska
GRZYBY
borowikowate
 borowik korzeniasty
 borowik królewski
 borowik (podgrzybek)
paso¿ytniczy
 poroblaszek ¿ó³toczerwony
 szyszkowiec ³uskowaty
czarkowate
 czareczka d³ugotrzonkowa
 czarka
flagowcowate
 flagowiec olbrzymi
 jamczatka bia³obrunatna
 ¿agwica listkowata
g¹skowate
 dwupiercieniak cesarski
 g¹ska olbrzymia
 wilgotnica czapeczkowata
gwiazdoszowate
 gwiazdosz
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Nazwa polska

Nazwa ³aciñska

FUNGI

 wieloporek gwiadzisty

Boletaceae
Boletus radicans Pers.: Fr.
Boletus regius Krombh
Boletus (Xerocomus) parasiticus (Bull.: Fr.) Quél.
Phylloporus pelletieri (Lév.)
in Crouan Quél.
Strobilomyces strobilaceus
(Scp.: Fr.) Berk.
Sarcoscyphaceae
Microstoma protracta (Fr.)
Kanouse
Sarcoscypha spp.  wszystkie gatunki
Meripilacea
Meripilus giganteus (Pers.:
Fr.) P. Karst
Antrodia albobrunnea
(Romell) Ryv.
Grifola frondosa (Dicks.:
Fr.) S.F. Gray
Tricholomataceae
Catathelasma imperiale
(Fr.) Singer
Tricholoma colossus (Fr.)
Quél.
Hygrocybe calyptriformis
(Berk. et Br.) Fay
Geastraceae
Geastrum spp.  wszystkie
gatunki

jod³ownicowate
 jod³ownica górska

Myriostoma coliforme
(Dicks.: Pers.) Corda
Bondarzewiaceae
Bondarzewia mesenterica
(Schaeff.) Kreisel
Exidiaceae
Tremiscus helvelloides
(DC.) Donk
Bankeraceae
Hydnellum spp.  wszystkie gatunki
Sarcodon spp.  wszystkie
gatunki
Boletopsis grisea (Peck)
Bondartsev et Singer
Pezizaceae
Sarcosphaera coronaria
(Jacq.) Schroet.
Ganodermataceae
Ganoderma lucidum (Fr.)
P. Karst.

kisielcowate
 p³omykówka galaretowata
kolcownicowate
 kolczakówka
 sarniak
 szaraczek ³useczkowaty
kustrzebkowate
 koronica ozdobna
lakownicowate
 lakownica lni¹ca

malakowate
 malak (borowiec) dêty
 malak trydencki
 malak ¿ó³tawy
miêkuszowate
 miêkusz szafranowy
ozorkowate
 ozorek dêbowy

Suillaceae
Suillus (Boletinus) cavipes
(Klotzsch in Fr.) Kalchbr.
Suillus tridentinus (Bres.)
Sing.
Suillus flavidus (Fr.) Sing.
Hapalopilaceae
Hapalopilus croceus (Fr.)
Donk
Fistulinaceae
Fistulina hepatica (Schff.):
Fr.
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Nazwa polska
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pa³eczkowate
 pa³eczka

Tulostomataceae
Tulostoma spp.  wszystkie gatunki
Fomitopsidaceae
Amylocystis lapponica
(Romell) Sing.
Fomitopsis (Laricifomes)
officinalis (Vill.: Fr.) et
Pouz.
Fomitopsis rosea (Alb. et
Schw.: Fr.) P. Karst.
Gomphaceae
Clavariadelphus truncatus
(Quél.) Donk
Clavariadelphus pistillaris
(Fr.) Donk
Clavariadelphus ligula
(Schaeff.: Fr.) Donk
Gomphus clavatus (Pers.:
Fr.) S.F. Gray
Morchellaceae
Disciotis venosa (Pers.: Fr.)
Bourd.
Verpa bohemica (Krombh.)
Schroet.
Verpa conica (Timm) Sw.:
Fr.
Morchella esculenta Pers.
Morchella gigas (Batsch)
Morchella conica Pers.
Morchella elata Fr.
Hericiaceae
Hericium spp.  wszystkie
gatunki
Phallaceae
Mutinus caninus (Huds.:
Pers.) Fr.
Phallus hadriani (Huds.:
Pers.) Fr.
Sparassidaceae
Sparassis spp.  wszystkie
gatunki
Sclerodermataceae
Astraeus hygrometricus
(Pers.) Morgan
Tuberaceae
Tuber mesentericum Vitt.
Polyporaceae
Pycnoporellus alboluteus
(Ell. et Ev.) Kotl. et Pouz
Polyporus umbellatus
(Pers.): Fr.

chrócikowate
 chrócik

Stereocaulaceae
Stereocaulon spp. 
wszystkie gatunki
Icmadophilaceae
Icmadophila ericetorum
(L.) A. Zahlbr
Lobariaceae
Lobaria spp.  wszystkie
gatunki (1)
podgranicznik Sticta spp.
 wszystkie gatunki (1)
Lobarina scrobiculata
(Scop.) Nyl.
Umbilicariaceae
Umbilicaria spp. wszystkie gatunki
Lasallia pustulata (L.)
Mérat
Physciaceae
Anaptychia spp.  wszystkie gatunki
Heterodermia speciosa
(Wulf.) Trevis
Ramalinaceae
Ramalina calicaris (L.) Fr.
Ramalina thrausta (Ach.)
Nyl.
Ramalina  pozosta³e
gatunki
Peltigeraceae
Solorina spp.  wszystkie
gatunki
Peltigera spp.  wszystkie
gatunki
Nephromataceae
Nephroma spp.  wszystkie gatunki
Thelotremacea
Thelotrema lepadinum
(Ach.) Ach.
Parmeliaceae
Punctelia spp.  wszystkie
gatunki
Neofuscelia delisei (Duby)
Essl.
Pseudephebe spp.  wszystkie gatunki
Allantoparmelia alpicola
(Th. Fr.) Essl.
Parmotrema spp. 
wszystkie gatunki (1)
Allocetraria madreporiformis (Ach.) Kärnefelt et A.
Thell
Pseudevernia furfuracea
(L.) Zopf.
Cetrelia spp.  wszystkie
gatunki
Flavocetraria cucullata
(Bellardi) Kärnefelt et A.
Thell

pniarkowate
 amylek lapoñski
 pniarek (modrzewnik)
lekarski (1)
 pniarek ró¿owy
siatkolistowate
 bu³awka obciêta
 bu³awka pa³eczkowata
 bu³awka sp³aszczona
 siatkolist maczugowaty
smardzowate
 kr¹¿kówka ¿y³kowana
 naparstniczka czeska
 naparstniczka sto¿kowata
 smardz jadalny
 smardz pó³wolny
 smardz sto¿kowaty
 smardz wynios³y
soplówkowate
 soplówka
sromotnikowate
 m¹dziak psi
 sromotnik fio³kowy
szmaciakowate
 szmaciak
têgoskórowate
 promieniak wilgociomierz
truflowate
 trufla wg³êbiona
¿agwiowate
 oran¿owiec blado¿ó³ty
 ¿agiew okó³kowa

POROSTY
chrobotkowate
 chrobotek alpejski
 chrobotek czarniawy
 karlinka brodawkowata

LICHENES

czasznikowate
 czasznik modrozielony
granicznikowat
 granicznik
 podgranicznik
 tarczynka przygraniczna
(1)
kruszownicowate
 kruszownica
 pêcherzyca nadobna
obrostowate
 obrostnica
 turzynka okaza³a (1)
odno¿ycowate
 odno¿yca rynienkowata (1)
 odno¿yca w³osowata (1)
 odno¿yca
pawê¿nicowate
 do³czanka
 pawê¿nica
pawê¿niczkowate
 pawê¿niczka
puchlinkowate
 puchlinka z¹bkowata
tarczownicowate
 biedronecznik
 brunka Delisa
 cienik
 czerniaczek alpejski
 kobiernik
 koralinka rozga³êziona

 m¹klik otrêbiasty
Cladoniaceae
Cladonia stellaris (Opitz)  nibyp³ucnik
Pouzar et Vezda
Cladonia stygia (Fr.) Ruoss  oskrzelka rynienkowata
Pycnothelia papillaria
(Ehrh.) Duf.

175

Akty prawne
Nazwa polska

Nazwa ³aciñska

Nazwa polska

Nazwa ³aciñska

 pawê¿nik Laurera (1)

Tuckernaria laureri
(Kremp.) Randlane et A.
Thell.
Parmeliopsis hyperopta
(Ach.) Arn.
Parmeliopsis ambigua
(Wulf.) Nyl.
Cetraria sepincola (Ehrh.)
Ach.
Cetraria chlorophylla
(Willd.) Vain
Cetrariella delisei (Bory et
Schaer.) Nyl.
Platismatia glauca (L.) W.
Culb. et C. Culb.
Imshaugia aleurites (Ach.)
S. Meyer
Melanelia spp.  wszystkie
gatunki
Hypotrachyna revoluta
(Flörke) Hale
Hypogymnia spp.  wszystkie gatunki, z wyj¹tkiem
pustu³ki pêcherzykowatej
Hypogymnia physodes (L.)
Nyl.
Parmelina spp.  wszystkie gatunki
Arctoparmelia spp.
 wszystkie gatunki
Parmelia spp.  wszyskie
gatunki, z wyj¹tkiem tarczownicy bruzdkowanej
Parmelia sulcata Taylor

 tarczynka dziurkowana

Menegazzia terebrata
(Hoffm.) Massal
Pleurosticta acetabulum
(Neck.) Elix et Lumbsch
Flavopunctelia flaventior
(Stirt.) Hale
Vulpicida pinastri (Scop.)
J.E. Matts
Xanthoparmelia spp. 
wszystkie gatunki, z wyj¹tkiem ¿e³uczki izydiowej
Xanthoparmelia conspersa
(Ehrh. ex Ach.) Hale,
Flavoparmelia caperata
(L.) Hale
Usnea spp.  wszystkie
gatunki
Evernia mesomorpha Nyl.
Evernia divaricata (L.) Ach.
Cornicularia normoerica
(Gunn.) Du Rietz
Bryoria spp.  wszystkie
gatunki
Alectoria sarmentosa Ach.
Chrysotrichaceae
Chrysothrix candelaris (L.)
Laundon
Teloschistaceae
Fulgensia spp.  wszystkie
gatunki
Caloplaca marina (Wedd.)
Zahlbr. ex Du Rietz

 p³askotka reglowa
 p³askotka rozlana
 p³ucnica p³otowa
 p³ucnica zielonawa
 p³ucniczka Delisa
 p³ucnik modry
 popielak pylasty
 przylepka
 przystrumyczek
pustu³kowy
 pustu³ka

 szarzynka
 tapetka
 tarczownica

 wabnica kielichowata
 ze¿yca seledynowa (1)
 z³otlinka jaskrawa
 ¿e³uczka

 ¿ó³tlica chropowata
 brodaczka
 m¹kla odmienna
 m¹kla roz³o¿ysta (1)
 ro¿ynka posêpna
 w³ostka
 ¿y³ecznik zwisaj¹cy
z³ociszkowate
 z³ociszek jaskrawy
z³otorostowate
 b³yskotka
 jaskrawiec morski

(1) gatunki, dla których nie stosuje siê okrelonych w § 7 ust. 1 do rozporz¹dzenia odstêpstw od zakazów.

ZA£¥CZNIK 2
GATUNKI DZIKO WYSTÊPUJ¥CYCH GRZYBÓW OBJÊTYCH
OCHRON¥ CZÊCIOW¥
Nazwa polska
GRZYBY
szczecinkowcowate
 w³óknouszek ukony

POROSTY
chrobotkowate
 chrobotek leny
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Hymenochaetaceae
Inonotus obliquus (Pers.:
Fr.) Pil.
LICHENES

Nazwa polska

Nazwa ³aciñska

 chrobotek naje¿ony

Cladonia portentosa (Dufour) Coem.
Cladonia rangiferina (L.)
Rabh.
Cladonia ciliata Stirt
Parmeliaceae
Evernia prunastri (L.) Ach.
Cetraria muricata (Ach.)
Eckfeldt.
Cetraria islandica (L.) Ach.
Cetraria ericetorum Opiz
Cetraria aculeata (Schreb.)
Fr.

 chrobotek reniferowy
 chrobotek smuk³y
tarczownicowate
 m¹kla tarniowa
 p³ucnica darenkowa

Cladoniaceae
Cladonia arbuscula (w tym  p³ucnica islandzka
dawniej wyró¿niany chro-  p³ucnica kêdzierzawa
botek ³agodny) (Wallr.)  p³ucnica kolczasta
(incl. Cladonia mitis
Sandst.)

Akty prawne

ZA£¥CZNIK 3
GATUNKI DZIKO WYSTÊPUJ¥CYCH GRZYBÓW OBJÊTYCH
OCHRON¥ CZÊCIOW¥, KTÓRE MOG¥ BYÆ POZYSKIWANE, ORAZ
SPOSOBY ICH POZYSKIWANIA
Nazwa polska
GRZYBY
szczecinkowcowate
 w³óknouszek ukony

Nazwa ³aciñska
FUNGI
Hymenochaetaceae
Inonotus obliquus (Pres.:
Fr.) Pil. (rêczny zbiór
owocników)

Nazwa polska

Nazwa ³aciñska
LICHENES

POROSTY
tarczownicowate
 p³ucnica islandzka

Parmeliaceae
Cetraria islandica (L.)
Ach. (rêczny zbiór plech)

ZA£¥CZNIK 4
GATUNKI DZIKO WYSTÊPUJ¥CYCH GRZYBÓW WYMAGAJ¥CYCH
USTALENIA STREF OCHRONY ICH OSTOI LUB STANOWISK
Nazwa polska
POROSTY
granicznikowate
 granicznik p³ucnik

Nazwa ³aciñska
LICHENES

Nazwa polska

Nazwa ³aciñska

tarczownicowate
 brodaczka kêdzierzawa

Parmeliaceae
Usnea subfloridana Stirton
 w promieniu do
50 m od granic stanowiska
Usnea hirta (L.) Wigg. em.
Mot.  w promieniu do
50 m od granic stanowiska
Usnea filipendula Stirton
 w promieniu do 50 m
od granic stanowiska

Lobariaceae
Lobaria pulmonaria (L.)
Hoffm.  w promieniu do  brodaczka kêpkowa
100 m od granic stanowiska
 brodaczka zwyczajna

ROZPORZ¥DZENIE MINISTRA RODOWISKA
z dnia 9 lipca 2004 r.
w sprawie gatunków dziko wystêpuj¹cych rolin objêtych ochron¹
(DzU nr 168, poz. 1764)
Na podstawie art. 48 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (DzU. nr 92, poz. 880) zarz¹dza siê, co
nastêpuje:
§ 1. Rozporz¹dzenie okrela:
1) gatunki dziko wystêpuj¹cych rolin:
a) objêtych ochron¹ cis³¹, z wyszczególnieniem gatunków wymagaj¹cych ochrony czynnej,
b) objêtych ochron¹ czêciow¹,
c) objêtych ochron¹ czêciow¹, które mog¹ byæ pozyskiwane, oraz sposoby ich pozyskiwania,
d) wymagaj¹cych ustalenia stref ochrony ich ostoi lub stanowisk oraz wielkoæ tych stref;
2) zakazy w³aciwe dla poszczególnych gatunków lub grup gatunków rolin i odstêpstwa od zakazów;
3) sposoby ochrony gatunków rolin.
§ 2. Gatunki, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. a, s¹ okrelone w za³¹czniku nr 1 do rozporz¹dzenia.
§ 3. Gatunki, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. b, s¹ okrelone w za³¹czniku nr 2 do rozporz¹dzenia.
§ 4. Gatunki, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. c, oraz sposoby ich pozyskiwania, s¹ okrelone w za³¹czniku nr 3 do
rozporz¹dzenia.
§ 5. Gatunki, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. d, oraz wielkoæ stref ochrony ich ostoi lub stanowisk, s¹ okrelone
w za³¹czniku nr 4 do rozporz¹dzenia.
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§ 6. W stosunku do dziko wystêpuj¹cych rolin nale¿¹cych do gatunków, o których mowa w § 2-4, wprowadza siê
nastêpuj¹ce zakazy:
1) zrywania, niszczenia i uszkadzania;
2) niszczenia ich siedlisk i ostoi;
3) dokonywania zmian stosunków wodnych, stosowania rodków chemicznych, niszczenia ció³ki lenej i gleby
w ostojach;
4) pozyskiwania, zbioru, przetrzymywania, posiadania, preparowania i przetwarzania ca³ych rolin i ich czêci;
5) zbywania, nabywania, oferowania do sprzeda¿y, wymiany i darowizny rolin ¿ywych, martwych, przetworzonych
i spreparowanych, a tak¿e ich czêci i produktów pochodnych;
6) wwo¿enia z zagranicy i wywo¿enia poza granicê pañstwa rolin ¿ywych, martwych, przetworzonych i spreparowanych, a tak¿e ich czêci i produktów pochodnych.
§ 7.1. Zakazy, o których mowa w § 6 pkt 1-3, w stosunku do dziko wystêpuj¹cych rolin nale¿¹cych do gatunków, o
których mowa w § 2 i 3, z wyj¹tkiem gatunków oznaczonych w za³¹czniku nr 1 do rozporz¹dzenia symbolem (1),
nie dotycz¹:
1) wykonywania cznnoci zwi¹zanych z prowadzeniem racjonalnej gospodarki rolnej, lenej lub rybackiej, je¿eli
technologia prac uniemo¿liwia przestrzeganie zakazów;
2) usuwania rolin niszcz¹cych materia³y lub obiekty budowlane.
2. Zakazy, o których mowa w § 6 pkt 4-6, w stosunku do dziko wystêpuj¹cych rolin nale¿¹cych do gatunków, o których mowa w § 4, nie dotycz¹:
1) pozyskiwania rolin lub ich czêci i produktów pochodnych przez podmioty, które uzyska³y zezwolenie wojewody na ich pozyskiwanie;
2) przetrzymywania, zbywania, nabywania, oferowania do sprzeda¿y, wymiany, darowizny, a tak¿e wywo¿enia poza
granice pañstwa, ¿ywych, martwych, przetworzonych i spreparowanych rolin, o których mowa w pkt 1, oraz ich
czêci i produktów pochodnych.
§ 8. Sposoby ochrony gatunków dziko wystêpuj¹cych rolin polegaj¹ w szczególnoci na:
1) zabezpieczaniu ostoi i stanowisk rolin przed zagro¿eniami zewnêtrznymi;
2) wykonywaniu zabiegów ochronnych utrzymuj¹cych w³aciwy stan siedliska rolin, w szczególnoci:
a) utrzymywaniu lub odtwarzaniu w³aciwych dla gatunku stosunków wietlnych,
b) utrzymywaniu lub odtwarzaniu w³aciwego dla gatunku stanu gleby lub wody,
c) utrzymywaniu lub odtwarzaniu w³aciwych dla gatunku stosunków wodnych,
d) koszeniu siedliska, w sposób w³aciwy dla gatunku,
e) wypasie zwierz¹t gospodarskich na obszarze siedliska, w sposób w³aciwy dla gatunku chronionego,
f) regulowaniu liczebnoci rolin, grzybów i zwierz¹t maj¹cych wp³yw na chronione gatunki;
3) wspomaganiu rozmna¿ania siê gatunku na stanowiskach naturalnych;
4) obserwacji i dokumentowaniu (monitoring) stanowisk, ostoi i populacji gatunków;
5) zabezpieczaniu reprezentatywnej czêci populacji przez ochronê ex situ;
6) zasilaniu populacji naturalnych przez wprowadzenie osobników z hodowli ex situ;
7) przywracaniu rolin z hodowli ex situ do rodowiska przyrodniczego;
8) przenoszeniu rolin zagro¿onych na nowe stanowiska;
9) edukacji w zakresie rozpoznawania gatunków chronionych i sposobów ich ochrony;
10) prowadzeniu upraw rolin nale¿¹cych do gatunków chronionych wykorzystywanych do celów gospodarczych;
11) promowaniu technologii prac zwi¹zanych z prowadzeniem racjonalnej gospodarki rolnej, lenej i rybackiej,
umo¿liwiaj¹cych zachowanie ostoi i stanowisk gatunków chronionych.
§ 9. Rozporz¹dzenie wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia.
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Akty prawne

ZA£¥CZNIK 1
GATUNKI DZIKO WYSTÊPUJ¥CYCH ROLIN OBJÊTYCH
OCHRON¥ CIS£¥, Z WYSZCZEGÓLNIENIEM GATUNKÓW
WYMAGAJ¥CYCH OCHRONY CZYNNEJ
Nazwa polska
BRUNATNICE
morszczynowate
 morszczyn pêcherzykowaty
KRASNOROSTY
hildenbrandiowate
 hildenbrandia rzeczna



widlikowate

RAMIENICE
ramienicowate
 krynicznik obskubany
 krynicznik smuk³y







 ramienica ba³tycka
 ramienica grzywiasta
 ramienica szczeciniasta
 ramienica wielokolczasta





 rozsocha morska

W¥TROBOWCE
beznerwowate
 lni¹tka zakrzywiona
 lni¹tka zatokowa

Nazwa ³aciñska
PHAEOPHYTA
Fucaceae
Fucus vesiculosus L
RHODOPHYTA
Hildenbrandtiaceae
Hildenbrandtia rivularis
(Liebm.) J. Ag
Furcellariaceae
Furcellaria fastigiata (L.)
Lmrx.
CHAROPHYTA
Characeae
Nitella syncarpa (Thuill)
Kütz.
Nitella gracilis (J.E.
Smith) Agardh
Nitella batrachosperma
(Reichend) A. Braun
Nitella capillaris (Krok.) J.
Groves et Bullock-Webster
Nitella opaca C. Agardh
Nitella tenuissima (Desv.)
Kuetzing
Tolypella glomerata (Desv.)
Leonh
Tolypella intricata (Trent.
ex Roth) Leonh
Tolypella prolifera (Ziz ex
A. Braun) Leonh
Chara baltica Bruzelius
Chara filiformis Hertzsch
Chara strigosa A. Braun
Chara polyacantha A. Braun
Chara braunii Gmel
Chara connivens Salzm. ex
A. Braun
Chara crassicaulis
Schleicher ex A. Braun
Chara tenuispina A. Braun
Lychnothamnus barbatus
(Meyen) Leonh
Tolypella nidifica(O. Mull.)
A. Braun (Dicks.) Dum
MARCHANTIOPHYTA

Nazwa polska

Nazwa ³aciñska

czubkowate
 czubek delikatny

Lophoziaceae
Lophozia laxa (Lindb.)
Grolle
Lophozia capitata (Hook.)
Macoun
Lophozia rutheana
(Limpr.) Howe
Jamesoniella undulifolia
(Nees) K. Müll
Barbilophozia kunzeana
(Hüb.) K. Müll
Anastrophyllum hellerianum
(Nees ex Lindenb.) R.M.
Schust
Aytoniaceae
Asterella saccata (Wahlenb.) Evans
Mannia fragrans (Balbis)
Corda
Cephaloziaceae
Cladopodiella francisci
(Hook.) Buch
Cladopodiella fluitans
(Nees) Buch
Cephalozia catenulata
(Hub.) Lindb.
Odontoschisma denudatum
(Nees) Dumort.
Odontoschisma sphagni
Nowellia curvifolia
(Dicks.) Mitt.
Haplomitriaceae
Haplomitrium hookeri
(Sm.) Nees
Oxymitraceae
Oxymitra incrassata (Brotero) Sérgio et Sim-Sim
Pallaviciniaceae
Moerckia hibernica (Hook.)
Gottsche
Pallavicinia lyellii (Hook.)
Carruth
Geocalycaceae
Geocalyx graveolens
(Schrad.) Nees
Scapaniaceae
Scapania paludicola
(Loeske) K. Müll
Ricciaceae
Riccia huebeneriana
Lindenb
Riccia ciliifera Link ex
Lindenb
Riccia trichocarpa M.
Howe

 czubek g³ówkowaty
 czubek Ruthego
 sznurnik falistolistny
 wieloklap Kunzego
 zgiêtolist nadrzewny

grimaldiowate
 gwiadzianka workowata (2)
 mannia pachn¹ca (2)
g³owiakowate
 bagniczka drobna
 bagniczka p³ywaj¹ca
 g³owiak ³añcuszkowaty
 natorfek nagi
 natorfek torfowcowy
 nowellia krzywolistna
jednoczepkowate
 jednoczepek Hookera
ostroczepkowate
 ostroczepek ³uskowaty (2)
pallawiciniowate
 merkia irlandzka
 pallawicinia Lyella
p³o¿ykowate
 p³o¿yk wonny
skapankowate
 skapanka b³otna
wg³êbkowate
 wg³êbka Hübenera

 wg³êbka rzêsista (2)
Aneuraceae
Riccardia incurvata Lindb
 wg³êbka szara
Riccardia chamedryfolia
(With.) Grolle
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Akty prawne
Nazwa polska
MCHY
bezlistowate
 bezlist okrywowy
bia³ozêbowate
 je¿olist zwyczajny
b³otniszkowate
 b³otniszek we³nisty
drabinowcowate
 drabinowiec mroczny
drobniaczkowate
 drobniaczek ³ukowaty
 drobniaczek roz³o¿ysty
 drobniaczek wapienny
 krótkoz¹b skalny
gajnikowate
 gajniczek krótkodzióbkowy
krótkoszowate
 krótkosz namurnikowy
 szyd³osz cienki
krzewikowate
 krzewik ródliskowy
krzywoszyjowate
 bagiennik wid³akowaty
 bagiennik ¿mijowaty
 b³yszcze w³oskowate
 haczykowiec b³yszcz¹cy
 krzywoszyj korzeniowy
 krzywoz¹b podsadnikowy
 mokrad³osz wielkolistny
 mokrad³osz Richardsona
 sierpowiec b³yszcz¹cy
 sierpowiec brudny
 sierpowiec jeziorny
 sierpowiec moczarowy
 sierpowiec w³osolistny
 skorpionowiec brunatny
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Nazwa ³aciñska
BRYOPHYTA

Nazwa polska
 têposz niski

Nazwa ³aciñska

Leptodictyum humile (P.
Beauv.) Ochyra
Buxbaumiaceae
 warnstorfia w³oskolistna
Warnstorfia trichophylla
Buxbaumia viridis (Moug ex
(Warnst.) Tuom. et T.J. Kop
Lam. et DC.) Brid ex Moug  wodnokrzywoszyj rzeczny
Hygroamblystegium fluviatiLeucodontaceae
le (Hedw.) Loeske
Antitrichia curtipendula
 wodnokrzywoszyj zanurzony Hygroamblystegium tenax
(Hedw.) Brid.
(Hedw.) Jenn
Helodiaceae
miecherowate
Neckeraceae
Helodium blandowii (Web.  g³adysz paprociowaty
Homalia trichomanoides
et Mohr) Warnst
(Hedw.) Schimp
Cinclidiaceae
 miechera
Neckera spp.  wszystkie
Cinclidium stygium Sw.
gatunki
Seligeriaceae
nalelinowate
Andreaceae
Seligeria campylopoda
 nalelina
Andreaea spp.  wszystkie
Kindb.
gatunki
Seligeria patula (Lindb.)
nurzypl¹sowate
Cinclidotaceae
Broth
 nurzypl¹s czarniawy
Cinclidotus riparius (Brid.)
Seligeria calcarea (Hedw.)
Arnott
Bruch et Schimp
 nurzypl¹s lancetowaty
Cinclidotus fontinaloides
Brachydontium trichodes (F.
(Hedw.) P. Beauv
Weber) Milde
osadniczkowate
Disceliaceae
Hylocomiaceae
 osadniczek go³y
Discelium nudum (Disks.)
Loeskeobryum brevirostre
Brid
parzêchlinowate
(Brid.) M. Fleisch
Meesiaceae
 mszar krokiewkowaty
Brachytheciaceae
Paludella squarrosa
Brachythecium geheebii
(Hedw.) Brid
 parzêchlin
Milde
Meesia spp.  wszystkie
Cirriphyllum tenuicaule
gatunki
 têpoz¹b bia³awy
Thamnobraceae
Amblyodon dealbatus
Thamnobryum alopecurum
(Hedw.) B., S. et G
p³askolistowate
(Hedw.) Nieuwl.
Hookeriaceae
 p³askolist lni¹cy
Amblystegiaceae
Hookeria lucens (Hedw.) Sm
p³askomerzykowate
Pseudocalliergon lycopodioPlagiomniaceae
 nibypr¹tnik torfowy
ides (Brid.) Hedenäs
Pseudobryum cinclidioides
Pseudocalliergon trifarium
(Hueb.) T. Kop
 p³askomerzyk orzêsiony
(F. Weber et D. Mohr)
Plagiomnium drummondii
Tomentypnum nitens
(B., S. et G.) T. Kop
p³oniwowate
(Hedw.) Loeske
Pottiaceae
 boczeñ nastroszony
Hamatocaulis vernicosus
Pleurochaete squarrosa
(Mitt.) Hedenas.
(Brid.) Lindb
 brodek Randa
Amblystegium radicale (P.
Tortula randii (Kenn.) Zand
 brodek zwis³y
Beauv.) Schimp.
Tortula cernua (Huebener)
Anacamptodon splachnoides
Lindb.
 kêdzierzawka krucha
(Brid.) Brid.
Tortella fragilis (Drumm.)
Calliergon megalophyllum
Limpr.
 kêdzierzawka ¿ó³tozielona
Mikut
Tortella flavovirens
Calliergon richardsonii
(Bruch) Broth
 nurzypl¹s czarniawy
(Mitt.) Kindb.
Cinclidotus riparius (Brid.)
Drepanocladus vernicosus
Arnott
 nurzypl¹s lancetowaty
(Mitt.) Warnst.
Cinclidotus fontinaloides
Drepanocladus sordidus
(Hedw.) P. Beauv.
 pêdzliczek brodawkowaty
(Müll. Hal.) Hedenäs
Syntrichia papillosa (WilDrepanocladus stagnatus
son) Jur
 pêdzliczek chiñski
¯arnowiec
Syntrichia sinensis (C.
Drepanocladus sendtneri
Muell.) Ochyra
 pêdzliczek g³adkow³oskowy Syntrichia laevipila Brid
(Schimp.) Warnst.
Drepanocladus capillifolius  pêdzliczek szerokolistny
Syntrichia latifolia (Bru(Warnst.) Warnst.
chex Hartm.) Huebener
 pêdzliczek zielonawy
Scorpidium scorpioides
Syntrichia virescens (De
(Hedw.) Limpr.
Not.) Ochyra

Akty prawne
Nazwa polska

Nazwa ³aciñska

Nazwa polska

Nazwa ³aciñska

 limakobrze¿ek lessowy

Hilpertia velenovskyi
(Schiffner) R.H. Zander
Splachnaceae
Tayloria serrata (Hedw.)
Bruch et Schimp.
Splachnum sphaericum
Hedw.
Splachnum ampullaceum
Hedw.
Bryaceae
Bryum neodamense Itzig.
ex C. Muell
Bryum subneodamense
Kindb.
Bryum warneum (Roehl.)
Bland. ex Brid.
Bryum calophyllum R.
Brown
Bryum cyclophyllum
(Schwaegr.) B., S. et G.
Bryum salinum I. Hagen
ex Limpr
Bryum weigelii Spreng.
Hypnaceae
Hypnum pratense (Rabenh.)
W. Koch ex Hartm.
Hypnum sauteri Schimp.
Funariaceae
Pyramidula tetragona
(Brid.) Brid.
Fissidentaceae
Fissidens osmundoides
Hedw.
Fissidens fontanus (B. Pyl.)
Steud
Fissidens crassipes Wils. ex
B., S. et G.
Grimmiaceae
Schistidium brunnescens
Limpr
Schistidium atrofuscum
(Schimp.) Limpr.
Schistidium flaccidum (De
Not.) Ochyra
Schistidium trichodon
(Brid.) Poelt
Coscinodon cribrosus
(Hedw.) Spruce
Orthogrimmia sessitana
(De Not.) Ochyra et ¯arnowiec
Orthogrimmia caespiticia
(Brid.) Ochyra et ¯arnowiec
Grimmia anodon B., S. et G.
Grimmia crinita Brid.
Dryptodon orbicularis
(Bruch ex Wilson) Ochyra
et ¯arnowiec
Dryptodon decipiens
(Schultz) Loeske

szmot³ochowate
 bagnik

Bartramiaceae
Philonotis spp.  wszystkie
gatunki z wyj¹tkiem
bagnika zdrojowego Philonotis fontana (Hedw.) Brid.
Orthotrichaceae
Ulota spp.  wszystkie
gatunki
Orthotrichum gymnostomum
Bruch ex Brid.
Orthotrichum tenellum
Bruch ex Brid.
Orthotrichum microcarpum
De Not
Orthotrichum lyellii Hook.
et Tayl.
Orthotrichum rogeri Brid.
Orthotrichum urnigerum
Myrin
Orthotrichum rupestre
Schleich. ex Schwägr.
Orthotrichum scanicum
Groenv.
Zygodon viridissimus
(Dicks.) Brid.
Zygodon gracilis Wils.
Sphagnaceae
Sphagnum spp.  wszystkie
gatunki, z wyj¹tkiem torfowca koñczystego Sphagnum fallax H. Klinggr. i
torfowca nastroszonego
phagnum squarrosum Crome
Thuidiaceae
Cyrtohypnum minutulum
(Hedw.) Buck et Crum
Timmiaceae
Timmia megapolitana hedw
Dicranaceae
Campylopus flexuosus
(Hedw.) Brid.
Campylopus schimperi
Milde
Campylopus pyriformis
(K.F. Schultz) Brid.
Cynodontium tenellum (B.,
S. et G.) Limpr
Cynodontium gracilescens
(Web. et Mohr) Schimp.
Cynodontium fallax Limpr.
Cnestrum schistii (Web. et
Mohr) I. Hag.
Dicranum undulatum
Schrad. ex Brid.
Dicranum bonjeanii De Not
Dicranum fulvum Hook
Dicranum sendtneri Limpr.
Dicranum viride (Sull. et
Lesq.) Lindb.
Dicranodontium asperulum
(Mitt.) Broth

podsadnikowate
 d³ugoszyj pi³kowany
 podsadnik kulisty
 podsadnik pêcherzykowaty
pr¹tnikowate
 pr¹tnik brandenburski
 pr¹tnik jajowaty
 pr¹tnik meklemburski
 pr¹tnik nadobny
 pr¹tnik okr¹g³olistny
 pr¹tnik solniskowy
 pr¹tnik zbiegaj¹cy
rokietowate
 rokiet ³¹kowy
 rokiet Sautera
skrêtkowate
 bezr¹bek czterokanciasty
skrzydlikowate
 skrzydlik d³ugoszowaty
 skrzydlik studziennik
 skrzydlik têgoszczecinowy
strzechwowate
 roz³upek brunatny
 roz³upek czarniawy
 roz³upek wiotki
 roz³upek w³oskoz¹b
 siatkoz¹b darniowy
 strzechewka bruzdowana

 strzechewka darniowa
 strzechwa bezz¹b
 strzechwa w³osista
 strzechwowiec okr¹g³y

 strzechwowiec zwodniczy

szurpkowate
 nastroszek
 szurpek bezzêbny
 szurpek delikatny
 szurpek drobny
 szurpek poros³y
 szurpek Rogera
 szurpek s³oikowaty
 szurpek skalny
 szurpek szwedzki
 zrostniczek zielony
 zrostniczek wysmuk³y
torfowcowate
 torfowiec

tujowcowate
 tujnik maleñki
trzêlikowate
 trzêsiec meklemburski
wid³ozêbowate
 krzywoszczeæ pogiêta
 krzywoszczeæ Schimpera
 krzywoszczeæ torfowa
 ró¿noz¹b delikatny
 ró¿noz¹b smuk³y
 ró¿noz¹b zwodniczy
 skrobak roz³upany
 wid³oz¹b Bergera
 wid³oz¹b b³otny
 wid³oz¹b p³owy
 wid³oz¹b sudecki
 wid³oz¹b zielony
 zwiesiniec szorstki
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Akty prawne
Nazwa polska

Nazwa ³aciñska

Nazwa polska

Nazwa ³aciñska

zdrojkowate
 moczara (¿aglik) sierpowata

Fontinalaceae
Dichelyma falcatum
(Hedw.) Myr.
Dichelyma capillaceum
(With.) Myr.
Fontinalis squamosa Hedw.
Fontinalis hypnoides Hartm.
Fontinalis dalecarlica B.,
S. et G.
Anomodontaceae
Anomodon spp.  wszystkie gatunki

 w³osocieñ cienisty (1)

Trichomanes speciosum
Willd.

 moczara (¿aglik) w³oskowata
 zdrojek ³useczkowaty
 zdrojek rokietowaty
 zdrojek szwedzki

 zwilik

zwilikowate

PAPROTNIKI
d³ugoszowate
 d³ugosz królewski
jêzycznikowate
 podrzeñ ¿ebrowiec
marsyliowate
 marsylia czterolistna (1) (2)
 ga³uszka kulecznica (1) (2)
nasiêrza³owate
 podejrzon
 nasiêrza³ pospolity (2)
paprotkowate
 paprotka zwyczajna
paprotnikowate
- paprotnik
poryblinowate
 poryblin kolczasty (1)
 poryblin jeziorny
salwiniowate
 salwinia p³ywaj¹ca
skrzypowate
 skrzyp olbrzymi
 skrzyp pstry
widliczkowate
 widliczka
wid³akowate
 wszystkie gatunki
wietlicowate
 pióropusznik strusi
 rozrzutka brunatna (2)
zanokcicowate
 zanokcica serpentynowa (1)
(2)
 zanokcica ciemna (1) (2)
 zanokcica klinowata (1) (2)
 jêzycznik zwyczajny
zmienkowate
 zmienka górska
Hymenophyllaceae
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PTERIDOPHYTA
Osmundaceae
Osmunda regalia L.
Blechnaceae
Blechnum spicant (L.) With
Marsileaceae
Marsilea quadrifolia L.
Pilularia globulifera L.
Ophioglossaceae
Botrychium spp.  wszystkie gatunki (2)
Ophioglossum vulgatum L.
Polypodiaceae
Polypodium vulgare L.
Aspidiaceae
Polystichum spp.  wszystkie gatunki
Isoëtaceae
Isoëtes echinospora Durieu
Isoëtes lacustris L.
Salviniaceae
Salvinia natans (L.) All.
Equisetaceae
Equisetum telmateia Durieu
Equisetum variegatum
Schleich
Selaginellaceae
Selaginella spp.  wszystkie gatunki
Lycopodiaceae

NAGOZAL¥¯KOWE
cisowate
 cis pospolity
sosnowate
 sosna b³otna
 sosna limba (limba)
 sosna kosa (kosodrzewina,
kosodrzew)
DWULICIENNE
babkowate
 babka nadmorska (2)
 babka pierzasta (2)
 brze¿yca jednokwiatowa
baldaszkowate
 cieszynianka wiosenna

PINOPHYTINA
Taxaceae
Taxus baccata L.
Pinaceae
Pinus × rhaetica Brügger
Pinus cembra L.
Pinus mugo Turra

MAGNOLIOPSIDA

Plantaginaceae
Plantago maritima L.
Plantago coronopus L.
Littorella uniflora (L.) Asch
Apiaceae
Hacquetia epipactis (Scop.)
DC.
 dziêgiel (arcydziêgiel) litwor litwor Angelica archangelica
L.
 miko³ajek nadmorski
Eryngium maritimum L.
 selery (pêczyna) b³otn (1) (2) Apium repens (Jacq.) Lag.
 selery wêz³obaldachowe (1) Apium nodiflorum (L.) Lag.
 starodub ³¹kowy (2)
Ostericum palustre (Angelica palustris) Besser
bobrkowate
Menyanthaceae
 grzybieñczyk wodny
Nymphoides peltata (S.G.
Gmelin) O. Kuntze
brzozowate
Betulaceae
 brzoza kar³owata
Betula nana L.
 brzoza niska (2)
Betula humilis Schrank
 brzoza ojcowska (2)
Betula × oycoviensis Besser
dymnicowate
Fumariaceae
 kokorycz drobna
Corydalis pumila Rchb.
dziurawcowate
Hypericaceae
 dziurawiec nadobny
Hypericum pulchrum L.
 dziurawiec wytworny (1) (2) Hypericum elegans Stephan
ex Willd.
dzwonkowate
Campanulaceae
 dzwonecznik wonny (1) (2)
Adenophora liliifolia (L.)
Besser
 dzwonek boloñski (2)
Athyriaceae
Campanula bononiensis L.
 dzwonek brodaty
Matteucia struthiopteris
Campanula barbata L.
 dzwonek karkonoski (1)
(L.) Tod
Campanula bohemica Hruby
Woodsia ilvensis (L.) R. Br.  dzwonek pi³kowany
Campanula serrata (Kit.)
(dzwonek lancetowaty) (1)
Aspleniaceae
Hendrych
 dzwonek szerokolistny
Asplenium adiantumCampanula latifolia L.
 dzwonek syberyjski (2)
nigrum L.
Campanula sibirica L.
 lobelia jeziorna
Asplenium adulterinum
Lobelia dortmanna L.
 zerwa kulista
Milde
Phyteuma orbiculare L.
Asplenium cuneifolium Viv (zerwa g³ówkowata)
fio³kowate
Phyllitis scolopendrium (L.)
Violaceae
 fio³ek bagienny
Newman
Viola uliginosa Besser
 fio³ek mokrad³owy (2)
Cryptogammaceae
Viola stagnina Kit.
Cryptogramma crispa (L.)  fio³ek torfowy
Viola epipsila Ledeb
goryczkowate
R. Br.
Gentianaceae
 centuria
Hymenophyllaceae
Centaurium spp.  wszystkie gatunki

Akty prawne
Nazwa polska

 goryczka krzy¿owa (2)
 goryczka w¹skolistna (2)
 goryczka

Nazwa ³aciñska

Gentiana cruciata L.
Gentiana pneumonanthe L.
Gentiana  pozosta³e
gatunki
 goryczuszka (goryczka)
Gentianella baltica (Murb.)
ba³tycka (2)
Börner
 goryczuszka (goryczka)
Gentianella uliginosa
b³otna (2)
(Willd.) Börner
 goryczuszka (goryczka)
Gentianella bohemica Skaczeska (1) (2)
lický
 goryczuszka (goryczka)
Gentianella campestris (L.)
polna (2)
Börner
 goryczuszka (goryczka)
Gentianella germanica
Wettsteina (2)
(Willd.) Börner
 goryczuszka (goryczka)
Gentianella  pozosta³e
gatunki
 niebielistka (swercja) trwa³a (2) Swertia perennis L.
godzikowate
Caryophyllaceae
 godzik kosmaty (2)
Dianthus armeria L.
 godzik lodowcowy
Dianthus glacialis Haenke
(godzik lodnikowy)
ex Jacq.
 godzik lni¹cy
Dianthus nitidus Waldst. et
Kit
 godzik okaza³y
Dianthus speciosus Rchb
 godzik piaskowy
Dianthus arenarius L.
 godzik postrzêpiony
Dianthus plumarius L.
 godzik pyszny (2)
Dianthus superbus L.
 godzik siny (2)
Dianthus gratianopolitanus
Vill
 godzik skupiony
Dianthus compactus Kit.
 lepnica litewska
Silene lithuanica Zapa³.
 ³yszczec (gipsówka)
Gypsophila paniculata L.
wiechowaty
 nadbrze¿yca nadrzeczna (2) Corrigiola litoralis L.
gruboszowate
Crassulaceae
 rojnik górski
Sempervivum montanum L.
 rojownik (rojnik) pospolity
Jovibarba sobolifera (Sims)
Opiz
 rojownik (rojnik) w³ochaty
Jovibarba hirta (L.) Opiz
gruszyczkowate
Pyrolaceae
 pomocnik baldaszkowy
Chimaphila umbellata (L.)
grzybieniowate
Nymphaeaceae
 gr¹¿el drobny
Nuphar pumila (Timm) DC.
 grzybienie pó³nocne
Nymphaea candida C.
(grzybienie zapoznane)
Presl
jaskrowate
Ranunculaceae
 ciemiernik czerwonawy
Helleborus purpurascens
Waldst. et Kit.
 jaskier illiryjski (1) (2)
Ranunculus illyricus L.
 mi³ek wiosenny (2)
Adonis vernalis L.
 orlik pospolity
Aquilegia vulgaris L.
 pe³nik
Trollius spp.  wszystkie
gatunki (2)
 pluskwica europejska
Cimicifuga europaea
(pluskwica cuchn¹ca)
Schipcz
 powojnik prosty
Clematis recta L.
 przylaszczka pospolita
Hepatica nobilis Schreb.
(przelaszczka trojanek)
 sasanka alpejska
Pulsatilla alba Rchb.
 sasanka ³¹kowa (2)
Pulsatilla pratensis (L.) Mill
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 sasanka otwarta (sasanka
dzwonkowata) (2)
 sasanka s³owacka (1) (2)
 sasanka wiosenna (2)
 sasanka zwyczajna (1) (2)
 tojad

Pulsatilla patens (L.) Mill

 w³osienicznik (jaskier)

 zawilec narcyzowy
(zawilec narcyzowaty)
 zawilec wielkokwiatowy
(zawilec leny) (2)
k³okoczkowate
 k³okoczka po³udniowa
komosowate
 soliród (solirodek) zielny (2)
kotewkowate
 kotewka orzech wodny (1) (2)
krzy¿owe
 pszonak pieniñski (2)

Pulsatilla slavica G. Reuss
Pulsatilla vernalis (L.) Mill
Pulsatilla vulgaris Mill
Aconitum spp.  wszystkie
gatunki
Batrachium spp.  wszystkie gatunki, z wyj¹tkiem
w³osienicznika kr¹¿kolistnego Batrachium circinatum (Sibth.) Fr.
Anemone narcissifolia L.
Anemone sylvestris L.

Staphyleaceae
Staphylea pinnata L.
Chenopodiaceae
Salicornia europaea L.
Trapaceae
Trapa natans L.
Brassicaceae
Erysimum pieninicum
(Zapa³.) Paw³.
 rukiew
Nasturtium spp.  wszystkie gatunki
 warzucha polska (2)
Cochlearia polonica E. Fröhl
 warzucha tatrzañska
Cochlearia tatrae Borbás
lnowate
Linaceae
 len austriacki
Linum austriacum L.
 len w³ochaty (2)
Linum hirsutum L.
 len z³ocisty (2)
Linum flavum L.
marzanowate
Rubiaceae
 przytulia krakowska (1) (2)
Galium cracoviense Ehrend
- przytulia stepowa (2)
Galium valdepilosum
Heinr. Braun
 przytulia sudecka
Galium sudeticum Tausch
motylkowate
Fabaceae
 groszek szerokolistny (2)
Lathyrus latifolius L.
 groszek wielkoprzylistkowy (2) Lathyrus pisiformis L.
 groszek
Lathyrus laevigatus
wschodniokarpacki
(Waldst. et Kit.) Gren
 ostro³ódka kosmata (2)
Oxytropis pilosa (L.) DC.
 szczodrzeniec zmienny (1) (2) Chamaecytisus albus
(Hacq.) Rothm.
nawodnikowate
Elatinaceae
 nawodnik
Elatine spp.  wszystkie
gatunki
oliwnikowate
Elaeagnaceae
 rokitnik zwyczajny
Hippophaë rhamnoides L.
pierwiosnkowate
Primulaceae
 cyklamen purpurowy (1)
Cyclamen purpurascens Mill
 mlecznik nadmorski (2)
Glaux maritima L.
 pierwiosnek (pierwiosnka)
Primula spp.  wszystkie
gatunki, z wyj¹tkiem
pierwiosnka (pierwiosnki)
wynios³ego Primula elatior
(L.) Hill i pierwiosnka
(pierwiosnki) lekarskiego
Primula veris L.
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Nazwa polska
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 zarzyczka (kortusa) górska
p³ywaczowate
 p³ywacz

Cortusa matthioli L.
Lentibulariaceae
Utricularia spp.  wszystkie gatunki
Pinguicula spp.  wszystkie gatunki
Portulacaceae
Montia fontana L.
Caprifoliaceae
Lonicera periclymenum L.

wielosi³owate
 wielosi³ b³êkitny (2)
wierzbowate
 wierzba borówkolistna (2)
 wierzba lapoñska (1) (2)
wilczomleczowate
 wilczomlecz (ostromlecz)
pstry (2)
wrzeniowate
 woskownica europejska (2)
wrzosowate
 bagno zwyczajne
 chamedafne pó³nocna

Polemoniaceae
Polemonium coeruleum L.
Salicaceae
Salix myrtilloides L.
Salix lapponum L.
Euphorbiaceae
Euphorbia epithymoides L.

 t³ustosz
portulakowate
 zdrojek ródlany
przewiertniowate
 wiciokrzew (suchokrzew)
pomorski
 zimozió³ (linnea) pó³nocny
psiankowate
 lulecznica kraiñska
 pokrzyk wilcza jagoda
rosiczkowate
 aldrowanda pêcherzykowata
(1) (2)
 rosiczka

Myricaceae
Myrica gale L.
Ericaceae
Linnaea borealis L.
Ledum palustre L.
Solanaceae
Chamaedaphne calyculata
Scopolia carniolica Jacq.
(L.) Moench.
 m¹cznica lekarska
Atropa belladonna L.
Arctostaphylos uva-ursi
Droseraceae
(L.) Spreng
Aldrovanda vesiculosa L.  ró¿anecznik ¿ó³ty (2)
Rhododendron luteum Sweet
 wrzosiec bagienny
Erica tetralix L.
zarazowate
Drosera spp.  wszystkie
Orobanchaceae
 zaraza
gatunki
Orobanche spp.  wszystró¿owate
Rosaceae
kie gatunki
 jarz¹b brekinia (brzêk)
z³o¿one
Sorbus torminalis (L.)
Asteraceae
 arnika górska (2)
Crantz
Arnica montana L.
 jarz¹b szwedzki
Sorbus intermedia (Ehrh.)  aster gawêdka
Aster amellus L.
 aster solny (2)
Pers.
Aster tripolium L.
 malina moroszka
 chryzantema (z³ocieñ)
Rubus chamaemorus L.
Dendranthema zawadzkii
 parzyd³o lene
Aruncus sylvestris Kostel. Zawadzkiego
(Herb.) Tzvelev
 piêciornik l¹ski (1) (2)
Potentilla silesiaca R. Uechtr  dziewiêæsi³ pop³ocholistny (2) Carlina onopordifolia
 ró¿a francuska (2)
Rosa gallica L.
Besser
 rzepik szczeciniasty
 dziewiêæsi³ bez³odygowy
Agrimonia pilosa Ledeb
Carlina acaulis L.
 tawu³a rednia (1)
 jêzyczka syberyjska (1) (2)
Spiraea media Schm
Ligularia sibirica (L.) Cass.
 winia kar³owata (2)
 omieg górski
Cerasus fruticosa Pallas
Doronicum austriacum Jacq.
rutowate
 ostro¿eñ pannoñski (2)
Rutaceae
Cirsium pannonicum (L.f.)
 dyptam jesionolistny (1)
Dictamnus albus L.
Link
sanda³owcowate
 o¿ota zwyczajna (2)
Santalaceae
Linosyris vulgaris Cass.
 leniec bezpodkwiatkowy
Thesium ebracteatum Hayne  sierpik ró¿nolistny (2)
Serratula lycopifolia (Vill.)
skalnicowate
Saxifragaceae
A. Kern
 skalnica gronkowa
Saxifraga paniculata Mill  zarotka alpejska
Leontopodium alpinum Cass.
 skalnica torfowiskowa (1)
 wê¿ymord stepowy (2)
Saxifraga hirculus L.
Scorzonera purpurea L.
szczeciowate
Dipsacaceae
 czarcikêsik Kluka (2)
JEDNOLICIENNE
Succisella inflexa (Kluk) Beck
LILIOPSIDA
szorstkolistne
Boraginaceae
 ¿mijowiec czerwony (1) (2)
amarylkowate
Echium russicum J.F. Gmel.
Amaryllidaceae
trêdownikowate
 nie¿yczka przebinieg
Scrophulariaceae
Galanthus nivalis L.
 gnidosz
Pedicularis spp.  wszyst-  nie¿yca wiosenna
Leucoium vernum L.
bagnicowate
kie gatunki
Scheuchzeriaceae
 konitrut b³otny (2)
 bagnica torfowa
Gratiola officinalis L
Scheuchzeria palustris L.
 lnica wonna (1)
jezierzowate
Linaria odora (M. Bieb.)
Najadaceae
 jezierza giêtka (1) (2)
Fisch.
Najas flexilis (Willd.)
 lindernia mu³owa (1)
Lindernia procumbens
Rostk. et W.L.E. Schmidt
 jezierza mniejsza
(Krock.) Borbás
Najas minor All.
 naparstnica zwyczajna
kosaæcowate
Digitalis grandiflora Mill.
Iridaceae
 tocja alpejska
 kosaciec bezlistny (2)
Tozzia alpina L.
Iris aphylla L.
wawrzynkowate
 kosaciec syberyjski (2)
Thymelaeaceae
Iris sibirica L.
 wawrzynek g³ówkowaty (1) (2) Daphne cneorum L.
 mieczyk b³otny (1) (2)
Gladiolus paluster Gaudin
 wawrzynek wilcze³yko
 mieczyk dachówkowaty (2)
Daphne mezereum L.
Gladiolus imbricatus L.
wargowe
 szafran spiski (2)
Lamiaceae
Crocus scepusiensis (Reh miodownik melisowaty
Melittis melissophyllum L.
mann et Wol.) Borbás
(miodownik wielkokwiatowy)
liliowate
Liliaceae
 pszczelnik w¹skolistny
Dracocephalum ruyschiana L.  cebulica dwulistna (oszloch) Scilla bifolia L.
 ciemiê¿yca (ciemierzyca) bia³a Veratrum album L.
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 ciemiê¿yca (ciemierzyca)
czarna (1)
 ciemiê¿yca (ciemierzyca)
zielona
 czosnek syberyjski
 kosatka kielichowa (2)

Veratrum nigrum L.

 liczyd³o górskie
 lilia bulwkowata (2)
 lilia z³otog³ów
 pajêcznica liliowata (2)
 szachownica kostkowata
(1) (2)
 szafirek miêkkolistny (2)
 niedek cienkolistny (2)
 niedek
 zimowit jesienny (2)
obrazkowate
 obrazki alpejskie
 obrazki plamiste
rdestnicowate
 rdestniczka (rdestnica)
gêsta (1) (2)
storczykowate
 bu³awnik
 dwulistnik muszy (2)
 gnie¿nik leny
 go³ek bia³awy
 gó³ka d³ugoostrogowa (2)
 gó³ka wonna
 krêczynka jesienna (1) (2)
 kruszczyk
 kukuczka kapturkowata
 kuku³ka (storczyk)
 lipiennik Loesela (1) (2)
 listera jajowata
 listera sercowata
 miodokwiat krzy¿owy (1)
 obuwik pospolity (1) (2)
 ozorka zielona (2)
 podkolan bia³y

Veratrum lobelianum Bernh.
Allium sibiricum L.
Tofieldia calyculata (L.)
Wahlenb
Streptopus amplexifolius
(L.) DC
Lilium bulbiferum L.
Lilium martagon L.
Anthericum liliago L.
Fritillaria meleagris L.
Muscari comosum (L.)
Miller
Ornithogalum collinum
Guss
Ornithogalum  pozosta³e
gatunki
Colchicum autumnale L.
Araceae
Arum alpinum Schott et
Kotschy
Arum maculatum L.
Potamogetonaceae
Groenlandia densa (L.)
Fourr
Orchidaceae
Cephalanthera spp.
 wszystkie gatunki
Ophrys insectifera L.
Neottia nidus-avis (L.)
L.C.M. Richard
Pseudarchis albide (L.) A.
Löve et D. Löve
Gymnadenia conopsea (L.)
R. Br.
Gymnadenia odoratissima
(L.) Rich
Spiranthes spiralis (L.)
W.D.J. Koch
Epipactis spp.  wszystkie
gatunki
Neottianthe cucullata (L.)
Schltr
Dactylorhiza spp.
 wszystkie gatunki (2)
Liparis loeselii (L.) Rich.
Listera ovata (L.) R. Br.
Listera cordata (L.) R. Br.
Herminium monorchis R. Br.
Cypripedium calceolus L.
Coeloglossum viride (L.)
Hartm.
Platanthera bifolia (L.)
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 podkolan zielonawy
 potrostek alpejski
 storczyca kulista (2)
 storczyk
 storzan bezlistny
 tajê¿a jednostronna
 w¹tlik b³otny
 wyblin jednolistny
 ¿³obik koralowy
trawy
 kostrzewa ametystowa
 ostnica
 per³ówka siedmiogrodzka
 wiechlina (wyklina)
granitowa
 koleantus delikatny
turzycowate
 k³oæ wiechowata
 marzyca czarniawa
 marzyca ruda
 ponik³o kraiñskie
 ponik³o wielo³odygowe
 przygie³ka brunatna
 turzyca bagienna
 turzyca Davalla (2)
 turzyca delikatna
 turzyca patagoñska
 turzyca pchla (2)
 turzyca rozsuniêta
 turzyca strunowa
 turzyca ¿ycicowa
 turzyca ¿ytowata (2)
 we³nianeczka alpejska
 we³nianeczka darniowa
 we³nianka delikatna (1)
zosterowate
 zostera morska
¿abieñcowate
 elisma wodna (1)
 kaldezja
dziewiêciornikowata (1) (2)

Nazwa ³aciñska
Rich
Platanthera chlorantha
(Custer) Rchb.
Chamorchis alpina (L.)
L.C.M. Rich
Traunsteinera globosa (L.)
Rchb.
Orchis spp.  wszystkie
gatunki (2)
Epipogium aphyllum Sw.
Goodyera repens (L.) R. Br.
Hammarbya paludosa (L.)
O. Kuntze
Malaxis monophyllos (L.)
Sw
Corallorhiza trifida Châtel
Poaceae
Festuca amethystina L.
Stipa spp.  wszystkie
gatunki (2)
Melica transsylvanica Schur
Poa granitica Braun-Blanq
Coleanthus subtilis (Tratt.)
Seidel
Cyperaceae
Cladium mariscus (L.) Pohl
Schoenus nigricans L.
Schoenus ferrugineus L.
Eleocharis carniolica W. D.
J. Koch
Eleocharis multicaulis Sm
Rhynchospora fusca (L.)
W.T. Aiton
Carex limosa L.
Carex davalliana Sm.
Carex supina Wahlenb.
Carex magellanica Lam.
Carex pulicaris L.
Carex divulsa Stokes L.f.
Carex chordorrhiza Ehrh
Carex loliacea L.
Carex secalina Wahlenb.
Baeothryon alpinum (L.)
T.V. Egorova
Baeothryon caespitosum
(L.) A. Dietr
Eriophorum gracile W.D.J.
Koch
Zosteraceae
Zostera marina L
Alismataceae
Luronium natans (L.) Raf.
Caldesia parnassifolia (L.)
Parl.

(1) - gatunki, dla których nie stosuje siê okrelonych w § 7 rozporz¹dzenia odstêpstw od zakazów.
(2) - gatunki wymagaj¹ce ochrony czynnej.
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ZA£¥CZNIK 2
GATUNKI DZIKO WYSTÊPUJ¥CYCH ROLIN OBJÊTYCH
OCHRON¥ CZÊCIOW¥
Nazwa polska
KRASNOROSTY



rozró¿kowate





W¥TROBOWCE
³uskolistowate
 biczyca trójwrêbna
piórkowcowate
 piórkowiec kutnerowaty
rzêsiakowate
 rzêsiak pospolity
skosatkowate
 skosatka zanokcicowata

MCHY
bielistkowate
 bielistka siwa
 bielistka ja³owcowata
drabikowate
 drabik drzewkowaty
gajnikowate
 fa³downik nastroszony
 fa³downik szeleszcz¹cy
 gajnik lni¹cy
 rokietnik pospolity
krótkoszowate
 brodawkowiec czysty
 dzióbkowiec bruzdowany
 dzióbkowiec Zetterstedta
krzywoszyjowate
 limprichtia d³ugokoñczysta
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RHODOPHYTA

Nazwa polska

 limprichtia porednia

Ceramiaceae
Ceramium circinatum
p³onnikowate
(Kützing) J. Agardh
 p³onnik cienki
Ceramium diaphanum
 p³onnik pospolity
(Lightfoot) Roth.
próchniczkowate
Ceramium rubrum (Huds.)
 próchniczek b³otny
Ag.
Ceramium tenuicorne
rokietowate
(Kütz.) Waern.
 mokrad³oszka zaostrzona
MARCHANTIOPHYTA
 piórosz pierzasty
Lepidoziaceae
 p³aszczeniec marszczony
Bazzania trilobata (L.)
torfowcowate
S.F. Gray
 torfowiec koñczysty
Trichocoleaceae
Trichocolea tomentella
 torfowiec nastroszony
(Ehrh.) Dum
Ptilidiaceae
tujowcowate
Ptilidium ciliare (L.)
 jod³ówka pospolita
Hampe
Plagiochilaceae
 tujowiec
Plagiochila asplenioides
(L.) Dum
wid³ozêbowate
 wid³oz¹b kêdzierzawy
BRYOPHYTA
 wid³oz¹b miot³owy
Leucobryaceae
DWULICIENNE
Leucobryum glaucum
(Hedw.) Angstr.
araliowate
Leucobryum juniperoideum
 bluszcz pospolity
(Brid.) C. Müll
bobrkowate
Climaciaceae
 bobrek trójlistkowy
Climacium dendroides
grzybieniowate
(Hedw.) Web. et Mohr
 gr¹¿el ¿ó³ty
Hylocomiaceae
Rhytidiadelphus squarrosus
 grzybienie bia³e
(Hedw.) Warnst.
kokornakowate
Rhytidiadelphus triquetrus
 kopytnik pospolity
(Hedw.) Warnst.
marzanowate
Hylocomium splendens
 przytulia (marzanka) wonna
(Hedw.) Schimp.
motylkowate
Pleurozium schreberi
 wil¿yna
(Brid.) Mitt.
Brachytheciaceae
pierwiosnkowate
Pseudoscleropodium purum
 pierwiosnek (pierwiosnka)
(Hedw.) Fleisch
lekarski
Eurhynchium striatum
 pierwiosnek (pierwiosnka)
(Hedw.) Schimp.
wynios³y
Eurhynchium angustirete
przewiertniowate
(Broth.) Kop.
 kalina koralowa
Amblystegiaceae
skalnicowate
Limprichtia revolvens

Nazwa ³aciñska
(Swartz) Loeske
Limprichtia cossonii
(Schimp.) L.E. Anderson,
H.A. Crum et W.R. Buck
Polytrichaceae
Polytrichum strictum Brid.
Polytrichum commune Hedw.
Aulacomniaceae
Aulacomnium palustre
(Hedw.) Schwaegr.
Hypnaceae
Calliergonella cuspidata
(Hedw.) Loeske
Ptilium crista-castrensis
(Hedw.) De Not
Buckiella undulata (Hedw.)
Sphagnaceae
Sphagnum fallax H.
Klinggr.
Sphagnum squarrosum
Crome
Thuidiaceae
Abietinella abietina
(Hedw.) Fleisch
Thuidium spp.  wszystkie
gatunki
Dicranaceae
Dicranum polysetum Swartz.
Dicranum scoparium Hedw.
MAGNOLIOPSIDA
Araliaceae
Hedera helix L.
Menyanthaceae
Menyanthes trifoliata L.
Nymphaeaceae
Nuphar lutea (L.) Sibth. et
Sm.
Nymphaea alba L.
Aristolochiaceae
Asarum europaeum L.
Rubiaceae
Galium odoratum (L.) Scop.
Fabaceae
Ononis spp.  wszystkie
gatunki
Primulaceae
Primula veris L.
Primula elatior (L.) Hill
Caprifoliaceae
Viburnum opulus L.
Saxifragaceae

Akty prawne
Nazwa polska

Nazwa ³aciñska

 porzeczka czarna
szak³akowate
 kruszyna pospolita
toinowate
 barwinek pospolity
z³o¿one
 kocanki piaskowe

Ribes nigrum L.
Rhamnaceae
Frangula alnus Mill.
Apocynaceae
Vinca minor L.
Asteraceae
Helichrysum arenarium
(L.) Moench

Nazwa polska
JEDNOLICIENNE
liliowate
 czosnek niedwiedzi
 konwalia majowa
trawy
 turówka lena
 turówka wonna
turzycowate
 turzyca piaskowa

Nazwa ³aciñska
LILIOPSIDA
Liliaceae
Allium ursinum L.
Convallaria majalis L.
Poaceae
Hierochloë australis
(Schrad.) Roem et Schult.
Hierochloë odorata (L.) P.B
Cyperaceae
Carex arenaria L.

ZA£¥CZNIK 3
GATUNKI DZIKO WYSTÊPUJ¥CYCH ROLIN OBJÊTYCH
OCHRON¥ CZÊCIOW¥, KTÓRE MOG¥ BYÆ POZYSKIWANE, ORAZ
SPOSOBY ICH POZYSKIWANIA
Nazwa polska
MCHY
gajnikowate
 fa³downik nastroszony

 rokietnik pospolity

krótkoszowate
 brodawkowiec czysty

torfowcowate
 torfowiec koñczysty
wid³ozêbowate
 wid³oz¹b kêdzierzawy
 wid³oz¹b miot³owy

DWULICIENNE
bobrkowate
 bobrek trójlistkowy
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BRYOPHYTA
Hylocomiaceae
Rhytidiadelphus squarrosus
(Hedw.) Warnst.  rêczny
zbiór darni
Pleurozium schreberi
(Brid.) Mitt  rêczny
zbiór darni
Brachytheciaceae
Pseudoscleropodium purum
(Hedw.) Fleisch. in Broth.
 rêczny zbiór darni
Sphagnaceae
Sphagnum fallax H. Klinggr.
 rêczny zbiór darni
Dicranaceae
Dicranum polysetum Sw.
 rêczny zbiór darni
Dicranum scoparium
Hedw.  rêczny zbiór darni
MAGNOLIOPSIDA

Nazwa polska

Nazwa ³aciñska

kokornakowate
 kopytnik pospolity

Aristolochiaceae
Asarum europaeum L.
 rêczny zbiór ziela
Rubiaceae
Galium odoratum (L.)
Scop.  cinanie ziela
narzêdziami rêcznymi
Saxifragaceae
Ribes nigrum L.  rêczny
zbiór lici
Rhamnaceae
Frangula alnus Mill.
 zdzieranie kory ze ciêtych pêdów
Asteraceae
Helichrysum arenarium
(L.) Moench.  cinanie
i zrywanie pêdów kwiatostanowych

marzanowate
 przytulia (marzanka) wonna

skalnicowate
 porzeczka czarna
szak³akowate
 kruszyna pospolita

z³o¿one
 kocanki piaskowe

JEDNOLICIENNE

liliowate
 konwalia majowa
Menyanthaceae
Menyanthes trifoliata L.
 cinanie ziela narzêdziatrawy
mi rêcznymi
 turówka lena

LILIOPSIDA
Liliaceae
Convallaria majalis L.
 rêczny zbiór kwiatostanów
Poaceae
Hierochloë australis
(Schrad.) Roem. et Schult.
 cinanie ziela narzêdziami rêcznymi
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ZA£¥CZNIK 4
GATUNKI DZIKO WYSTÊPUJ¥CYCH ROLIN WYMAGAJ¥CYCH
USTALENIA STREF OCHRONY ICH OSTOI LUB STANOWISK
Nazwa polska
PAPROTNIKI
poryblinowate
 poryblin kolczasty

zanokcicowate
 zanokcica ciemna

 zanokcica klinowata

 zanokcica serpentynowa

Hymenophyllaceae
 w³osocieñ cienisty
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PTERIDOPHYTA
Isoëtaceae
Isoëtes echinospora Durieu
 ca³y zbiornik wodny,
w którym wystêpuje
Aspleniaceae
Asplenium adulterinum
Milde  w promieniu
30 m od granic stanowiska
Asplenium cuneifolium Viv.
 w promieniu 30 m od
granic stanowiska
Asplenium adiantumnigrum L.  w promieniu
30 m od granic stanowiska
Hymenophyllaceae
Trichomanes speciosum
Willd.  w promieniu
100 m od granic stanowiska

Nazwa polska
DWULICIENNE
rosiczkowate
 aldrowanda pêcherzykowata

JEDNOLICIENNE
liliowate
 ciemiê¿yca czarna

storczykowate
 kukuczka kapturkowata

 miodokwiat krzy¿owy

¿abieñcowate
 elisma wodna

Nazwa ³aciñska
MAGNOLIOPSIDA
Droseraceae
Aldrovanda vesiculosa L.
 ca³y zbiornik wodny,
w którym wystêpuje
LILIOPSIDA
Liliaceae
Veratrum nigrum L.
 w promieniu 50 m
od granic stanowiska
Orchidaceae
Neottianthe cucullata (L.)
Schltr.  w promieniu
100 m od granic stanowiska
Herminium monorchis (L.)
R. Br.  ca³e torfowisko,
na którym wystêpuje
Alismataceae
Luronium natans (L.) Raf.
 ca³y zbiornik wodny,
w którym wystêpuje

Zamówienia i nowoci
ORNATUS
tel. (061) 835 36 51
www.ornatus.pl/wydawnictwo
PTL Oddzia³ Wielkopolski
www.wielkopolski.ptl.pl
Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego
Katedra Ochrony Lasu i rodowiska Przyrodniczego
ul. Wojska Polskiego 71c, 60-625 Poznañ, fax. (061) 848 76 92
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