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91I0* - Ciepłolubne dąbrowy 
Położenie (współrzędne w standardzie GPS;  
WGS84) / Nazwa stanowiska (jeżeli istnieje) 

Stanowisko na stromym urwisku o wystawie 
południowo-zachodniej 

Zbiorowisko(a)/ nr zdjęcia fitosocjologicznego 91I0 nr 1 

Charakterystyka roślinności, stanowiska gatunków 
chronionych, inne zbiorowiska roślinne Natura 

2000 itd. 

Siedlisko znajduje się w odsłonięciach skalnych 
w przełomie Nysy koło Barda, na stromym 
stoku o ekspozycji południowo-zachodniej, w 
obrębie zachodniego pasma Gór Bardzkich. 
Drzewostan -  w przewadze dąb ok. 120-letni, 
lipa, grab, jawor >100-letni, ponadto jesion, 
lipa, dąb ok. 90-letni; podszyt - grab, lipa, 
jawor, jarząb, bez czarny; pokrywa zadarniona 

Powierzchnia siedliska 3,22 ha 

Charakterystyka otoczenia badanego siedliska na 
stanowisku 

 

Kompleks leśny powyżej drogi Bardo-Opolnica 

Stan ochrony siedliska przyrodniczego na stanowisku 

L.p. Wskaźniki Opis wskaźnika 
i uwagi 

Struktura i funkcje siedliska 

1 
Obecność dębu w 
drzewostanie 

FV 

2 
Gatunki obce ekologicznie 
w drzewostanie 

FV 

3 
Gatunki obce geograficznie 
w drzewostanie 

FV 

4 
Obecność nasadzeń drzew  

U1 

5 
Zwarcie drzewostanu 

U1 

6 
Wiek drzewostanu 
(obecność starodrzewu) 

FV 

7 
Naturalne odnowienie 
drzewostanu 

U1 

8 
Zwarcie warstwy 
podszytu/podrostu 

FV 

9 
Gatunki charakterystyczne 

FV 

10 
Gatunki dominujące 

FV 

11 
Ekspansywne gatunki obce 
w podszycie i runie 

U1 

12 
Ekspansywne gatunki 
rodzime (apofity) w runie 

U1 



13 
Gatunki ciepłolubne 

FV 

14 

Ogólna różnorodność 
gatunkowa runa, a jeżeli 
istnieją dane także np. 
owadów 

U1 

15 
Pozyskanie drewna i inne 
przekształcenia związane z 
użytkowaniem 

FV 

16 
Inne zniekształcenia 
(rozjeżdżanie, wydeptanie, 
zaśmiecenie) 

FV 

Perspektywy ochrony FV 

Inne/ uwagi  

Zagrożenia (redukcyjny wpływ czynników 
naturalnych oraz działalność człowieka) 

Słabe odnawianie się drzewostanów dębowych 
występujące jednocześnie z dużym zwarciem 
drzewostanów oraz ekspansja gatunków 
zacieniających dno lasu i ograniczających 
występowanie ciepłolubnych gatunków 
decydujących o charakterze siedliska.  

Inne wartości przyrodnicze - 

Wymogi co do monitoringu/ uzasadnienie - 

Propozycje wprowadzenia działań ochronnych  Zachowanie typowych fitocenoz z 
drzewostanami dębowymi.  

 Podejmowanie działań hamujących proces 
nadmiernego rozwoju podszytu.  

 W przypadku prowadzenia odnowień 
niezbędne jest dostosowanie składu 
gatunkowego drzewostanów do siedlisk 
„naturowych” poprzez uwzględnienie 
dębu i lipy, a natomiast zmniejszenie 
udziału buka, jodły i świerka.  

 Zaleca się wyłączenie z użytkowania. 

Ocena ogólna siedliska na stanowisku FV 

 
 
 
 
 
 
 
 


