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9190 - Pomorski kwaśny las brzozowo-dębowy 
Położenie (współrzędne w standardzie GPS;  
WGS84) / Nazwa stanowiska (jeżeli istnieje) 

Stok południowo-zachodni, okolice wzniesień 
Dębnik i Wysoki Kamień w pobliżu Lasówki, za 
stawem 

Zbiorowisko(a)/ nr zdjęcia fitosocjologicznego 9190 nr 1 

Charakterystyka roślinności, stanowiska gatunków 
chronionych, inne zbiorowiska roślinne Natura 

2000 itd. 

Stanowisko na stoku południowo-zachodnim; 
drzewostan -  dąb ok. 120  letni; buki i dęby ok. 
10-letnie; stanowiące podrost; grab, klon jawor, 
lipa, świerki oraz pojedyncze brzozy; pokrywa 
zielna - runo ubogie, osiąga niewielkie pokrycie 
m.in. kosmatka gajowa, wiechlina gajowa, 
borówka czernica, wrzos. 

Powierzchnia siedliska 3,44 ha 

Charakterystyka otoczenia badanego siedliska na 
stanowisku 

 

Zwarty kompleks leśny 

Stan ochrony siedliska przyrodniczego na stanowisku 

L.p. Wskaźniki Opis wskaźnika 
i uwagi 

Struktura i funkcje siedliska 

1 
Charakterystyczne 
kombinacje florystyczne 

FV 

2 
Ekspansywne gatunki obce 
w podszycie i runie 

XX 

3 
Ekspansywne gatunki 
rodzime (apofity) w runie 

U1 

4 
Gatunki dominujące 

FV 

5 
Gatunki obce ekologicznie 
w drzewostanie 

FV 

6 
Gatunki obce 
geograficznie w 
drzewostanie 

FV 

7 
Inne zniekształcenia 
(rozjeżdżenie, wydeptanie, 
zaśmiecenie) 

FV 

8 
Martwe drewno 

U1 

9 
Martwe drewno leżace lub 
stojące >3 m długości i >30 
cm grubości 

U1 

10 
Naturalne odnowienie 
dębu 

FV 
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Różnorodność 
występujących mchów, 
grzybów, ptaków lub 
owadów (jeżeli 
są takie dane lub 
obserwacje) 

XX 

12 
Struktura pionowa i 
przestrzenna drzewostanu 

FV 

13 
Udział dębu w 
drzewostanie 

FV 

14 
Udział sosny w 
drzewostanie 

U1 

15 
Wiek drzewostanu 

FV 

16 
Zniszczenia runa i gleby 
związane z pozyskaniem 
drewna 

FV 

Perspektywy ochrony FV 

Inne/ uwagi  

Zagrożenia (redukcyjny wpływ czynników 
naturalnych oraz działalność człowieka) 

Prowadzona gospodarka leśna usuwanie drzew 
martwych i zamierających oraz nasadzenia 
gatunkami niezgodnymi ze składem siedliska. 

Inne wartości przyrodnicze - 

Wymogi co do monitoringu/ uzasadnienie - 

Propozycje wprowadzenia działań ochronnych  W przypadku odnowień niezbędne jest 
dostosowanie składu gatunkowego 
drzewostanów do siedliska „naturowego” 
poprzez wprowadzenie dębu, natomiast 
odstąpienie od preferowania świerka i 
buka. 

 Zwiększenie ilości pozostawianych 
martwych drzew. 

Ocena ogólna siedliska na stanowisku FV 
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9190 - Pomorski kwaśny las brzozowo-dębowy 

Położenie (współrzędne w standardzie GPS;  
WGS84) / Nazwa stanowiska (jeżeli istnieje) 

Południowo-zachodni stok, powyżej  
leśniczówki w Lasówce 

Zbiorowisko(a)/ nr zdjęcia fitosocjologicznego 9190 nr 2 

Charakterystyka roślinności, stanowiska gatunków 
chronionych, inne zbiorowiska roślinne Natura 

2000 itd. 

Stanowisko na stromym stoku południowo- 
zachodnim; drzewostan – dąb, buk ok. 120-
letnie, ponadto występują buk, świerk ok. 15-
letnie, buk 30-letni oraz zmieszane grupy brzóz, 
sosny ok. 70-letniej, świerka i jodły. Podszyt – 



na 20% buk. Pokrywę stanowi ścioła. 

Powierzchnia siedliska 6,35 ha 

Charakterystyka otoczenia badanego siedliska na 
stanowisku 

 

Zwarty kompleks leśny 

Stan ochrony siedliska przyrodniczego na stanowisku 

L.p. Wskaźniki Opis wskaźnika 
i uwagi 

Struktura i funkcje siedliska 

1 
Charakterystyczne 
kombinacje florystyczne 

FV 

2 
Ekspansywne gatunki obce 
w podszycie i runie 

FV 

3 
Ekspansywne gatunki 
rodzime (apofity) w runie 

FV 

4 
Gatunki dominujące 

FV 

5 
Gatunki obce ekologicznie 
w drzewostanie 

FV 

6 
Gatunki obce 
geograficznie w 
drzewostanie 

FV 

7 
Inne zniekształcenia 
(rozjeżdżenie, wydeptanie, 
zaśmiecenie) 

FV 

8 
Martwe drewno 

U1 

9 
Martwe drewno leżace lub 
stojące >3 m długości i >30 
cm grubości 

U1 

10 
Naturalne odnowienie 
dębu 

FV 

11 

Różnorodność 
występujących mchów, 
grzybów, ptaków lub 
owadów (jeżeli 
są takie dane lub 
obserwacje) 

- 

12 
Struktura pionowa i 
przestrzenna drzewostanu 

FV 

13 
Udział dębu w 
drzewostanie 

FV 

14 
Udział sosny w 
drzewostanie 

FV 

15 
Wiek drzewostanu 

FV 

16 
Zniszczenia runa i gleby 
związane z pozyskaniem 

FV 



drewna 

Perspektywy ochrony FV 

Inne/ uwagi  

Zagrożenia (redukcyjny wpływ czynników 
naturalnych oraz działalność człowieka) 

Prowadzona gospodarka leśna usuwanie drzew 
martwych i zamierających oraz nasadzenia 
gatunkami niezgodnymi ze składem siedliska. 

Inne wartości przyrodnicze - 

Wymogi co do monitoringu/ uzasadnienie - 

Propozycje wprowadzenia działań ochronnych  W przypadku odnowień niezbędne jest 
dostosowanie składu gatunkowego 
drzewostanów do siedliska „naturowego” 
poprzez wprowadzenie dębu, natomiast 
odstąpienie od preferowania świerka i 
buka. 

 Zwiększenie ilości pozostawianych 
martwych drzew. 

Ocena ogólna siedliska na stanowisku FV 
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9190 - Pomorski kwaśny las brzozowo-dębowy 
Położenie (współrzędne w standardzie GPS;  
WGS84) / Nazwa stanowiska (jeżeli istnieje) 

Stok południowo-zachodni przy trasie Bardo-
Opolnica 

Zbiorowisko(a)/ nr zdjęcia fitosocjologicznego 9190 nr 3 

Charakterystyka roślinności, stanowiska gatunków 
chronionych, inne zbiorowiska roślinne Natura 

2000 itd. 

Siedlisko na urwistym stoku południowo-
zachodnim; drzewostan - dąb > 100-letni, lipa 
ok. 75, ponadto buk, jawor, grab > 70-letnie; 
podszyt: grab, jarząb, leszczyna; pokrywa 
zadarniona 

Powierzchnia siedliska 0,33 ha 

Charakterystyka otoczenia badanego siedliska na 
stanowisku 

 

Kompleks leśny 

Stan ochrony siedliska przyrodniczego na stanowisku 

L.p. Wskaźniki Opis wskaźnika 
i uwagi 

Struktura i funkcje siedliska 

1 
Charakterystyczne 
kombinacje florystyczne 

XX 



2 
Ekspansywne gatunki obce 
w podszycie i runie 

XX 

3 
Ekspansywne gatunki 
rodzime (apofity) w runie 

FV 

4 
Gatunki dominujące FV 

5 
Gatunki obce ekologicznie 
w drzewostanie 

FV 

6 
Gatunki obce 
geograficznie w 
drzewostanie 

U1 

7 
Inne zniekształcenia 
(rozjeżdżenie, wydeptanie, 
zaśmiecenie) 

U1 

8 
Martwe drewno U1 

9 
Martwe drewno leżace lub 
stojące >3 m długości i >30 
cm grubości 

U1 

10 
Naturalne odnowienie 
dębu 

FV 

11 

Różnorodność 
występujących mchów, 
grzybów, ptaków lub 
owadów (jeżeli 
są takie dane lub 
obserwacje) 

XX 

12 
Struktura pionowa i 
przestrzenna drzewostanu 

FV 

13 
Udział dębu w 
drzewostanie 

FV 

14 
Udział sosny w 
drzewostanie 

U1 

15 
Wiek drzewostanu FV 

16 
Zniszczenia runa i gleby 
związane z pozyskaniem 
drewna 

FV 

Perspektywy ochrony FV 

Inne/ uwagi  

Zagrożenia (redukcyjny wpływ czynników 
naturalnych oraz działalność człowieka) 

Prowadzona gospodarka leśna usuwanie drzew 
martwych i zamierających oraz nasadzenia 
gatunkami niezgodnymi ze składem siedliska. 

Inne wartości przyrodnicze - 

Wymogi co do monitoringu/ uzasadnienie - 

Propozycje wprowadzenia działań ochronnych  W przypadku odnowień niezbędne jest 
dostosowanie składu gatunkowego 
drzewostanów do siedliska „naturowego” 
poprzez wprowadzenie dębu, natomiast 



odstąpienie od preferowania świerka i 
buka. 

 Zwiększenie ilości pozostawianych 
martwych drzew. 

Ocena ogólna siedliska na stanowisku FV 
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9190 - Pomorski kwaśny las brzozowo-dębowy 

Położenie (współrzędne w standardzie GPS;  
WGS84) / Nazwa stanowiska (jeżeli istnieje) 

Urwisty stok południowo-zachodni przy trasie 
Bardo-Opolnica 
 

Zbiorowisko(a)/ nr zdjęcia fitosocjologicznego 9190 nr 4 

Charakterystyka roślinności, stanowiska gatunków 
chronionych, inne zbiorowiska roślinne Natura 

2000 itd. 

Siedlisko na urwistym stoku południowo-
zachodnim; utwór skalny, w części SE element 
rurociagu; drzewostan – dąb, grab, lipa, jawor 
ok. 80-letni, ponadto olsza, świerk ok.60-
letnie, grab, jawor, lipa ok. 40-letnie; podszyt – 
lipa, jarząb, grab, jawor; pokrywa zadarniona 

Powierzchnia siedliska 0,99 ha 

Charakterystyka otoczenia badanego siedliska na 
stanowisku 

 

Kompleks leśny 

Stan ochrony siedliska przyrodniczego na stanowisku 

L.p. Wskaźniki Opis wskaźnika 
i uwagi 

Struktura i funkcje siedliska 

1 
Charakterystyczne 
kombinacje florystyczne 

XX 

2 
Ekspansywne gatunki obce 
w podszycie i runie 

XX 

3 
Ekspansywne gatunki 
rodzime (apofity) w runie 

FV 

4 
Gatunki dominujące 

FV 

5 
Gatunki obce ekologicznie 
w drzewostanie 

FV 

6 
Gatunki obce 
geograficznie w 
drzewostanie 

FV 

7 
Inne zniekształcenia 
(rozjeżdżenie, wydeptanie, 
zaśmiecenie) 

U1 

8 
Martwe drewno 

U1 



9 
Martwe drewno leżace lub 
stojące >3 m długości i >30 
cm grubości 

U1 

10 
Naturalne odnowienie 
dębu 

FV 

11 

Różnorodność 
występujących mchów, 
grzybów, ptaków lub 
owadów (jeżeli 
są takie dane lub 
obserwacje) 

XX 

12 
Struktura pionowa i 
przestrzenna drzewostanu 

FV 

13 
Udział dębu w 
drzewostanie 

FV 

14 
Udział sosny w 
drzewostanie 

U1 

15 
Wiek drzewostanu 

FV 

16 
Zniszczenia runa i gleby 
związane z pozyskaniem 
drewna 

U1 

Perspektywy ochrony FV 

Inne/ uwagi  

Zagrożenia (redukcyjny wpływ czynników 
naturalnych oraz działalność człowieka) 

Prowadzona gospodarka leśna usuwanie drzew 
martwych i zamierających oraz nasadzenia 
gatunkami niezgodnymi ze składem siedliska. 

Inne wartości przyrodnicze - 

Wymogi co do monitoringu/ uzasadnienie - 

Propozycje wprowadzenia działań ochronnych  W przypadku odnowień niezbędne jest 
dostosowanie składu gatunkowego 
drzewostanów do siedliska „naturowego” 
poprzez wprowadzenie dębu, natomiast 
odstąpienie od preferowania świerka i 
buka. 

 Zwiększenie ilości pozostawianych 
martwych drzew. 

Ocena ogólna siedliska na stanowisku FV 

 


