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1. Charakterystyka terenu badań

Oddział 225 leśnictwa Zabierzów (Nadleśnictwo Krzeszowice) znajduje się jest w pobliżu

miejscowości Kleszczów w gminie Zabierzów, obok drogi Krzeszowice-Kraków (ryc. l). Pod

względem fizyczno-geograficznym położony jest na północnych sklonach Garbu

Tenczyriskiego, wchodzącego w skład makroregionu Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej4

Teren oddziału porośnięty jest różnie wykształconymi płatami buczyn. Na uwage zasługują

dość liczne wychodnie skalne Największe i najciekawsze pod względem porastającej je

brioflory znajduja się w południowo-zachodniej cześci oddziału i noszą nazwe Plaskula (fot.

1) i Trzy Korony (nazwy Wg mapy: https://vtww.bdl.Iasy.gov.pl)> Tu też Znajdują się

najładniejsze drzewostany z nagromadzeniem starych okazów drzew o wymiarach

pomnikowych, głównie bukóvy (foL 2).

 

Ryc. 1› Położenie oddziału 225 (Źródło: https://www.bdl,lasy›gov›pl, zmienione)

Zł Ogólna charakterystyka mszaków

Mszaki, które obejmują trzy grupy roślin zarodnikovrych, obecnie traktowane są jako odrębne

gromady botaniczne, których Wspólna cecha jest obecność gametofitu jako pokolenia

domiriujaeegoÅ Są to mchy Bryophym. wątrobowee Marchamíüphyta oraz glewiki

Anlhncerorophyra. W Polsce występuje 700 gatunków mcho'w (Ochyra i in› 2003›, 240
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gatunków wątrobowców oraz 4 gatunki glewików (Klama.V Górski 2018), Na terenie oddziału

225 stwierdzono przedstawicieli dwóch gt'omadv mchów i wątrobowców.

3. Cel opracowania

Celem opracowania jest :

a. określenie różnorodności gatunkowej flory mszaków występujących w oddziale leśnym nr

225 leśnictwa Zabierzów,

b, szczegółowa inwentaryzacja stanowisk gatunków zagrożonych i chronionych prawem

krajowym i wspólnotowym,

c. weryfikacja stanowisk chronionych gatunków' mszaków wykazanych w opracowaniu Treit

(2020),

d. opracowanie wskazań dotyczacych sposobu realizacji zadań gospodarki leśnej

uwzględniającego potrzeby ochrony zidentyfikowanych stanowisk zagrożonych i

chronionych.

4. Material i metody

Badania terenowe przeprowadzono dnia 28.03.2020 roku metodą marszrutową polegającą na

dokładnym przejściu całego obszaru oddziału 225. ze szczegółową penetracją miejsc

preferowane przez mszaki, tj. wychodni skalnych i pni starych drzew. Notowano

poszczególne gatunki oraz siedliska na których występowały (glebę, kore drzew, martwe

drevmo i skaly). Dla stanowisk gatunków chronionych i zagrożonych określono także:

a) wielkość populacji. wyrażoną szacunkowa powierzchnią zajmowanej dami według

następującej skali: niewielka (do 1 dmz), średnia (od 1 dm2 do 1 m2) i duża (powyżej 1 m2).

b) położenie geograficzne (za pomocą odbiornika GPS Garmin E-trex 30),

Dla tych gatunków i ich siedlisk sporządzono dokumentacje fotograficzna, Liste florystyczną

ulożono alfabetycznie (tabela l). Nazewnictwo mchów podano wedlug opracowania Ochyry,

Żarnowca i Bednarek-Ochyry (2003). natomiast wątrobowców wedlug pracy Klamy i

Górskiego (2018). Gatunki chronione (tabela 2) podano zgodnie z rozporządzeniem Ministra

Środowiska z 2014 roku (Rozporządzenie 2014) Obecność gatunków zagrożonych w

Polsce analizowane w oparciu o opracowania Żarnowca, Stebla i Ochyry (2004) (mchy) oraz

Klamy i Górskiego (2018) (wątrobowce). natomiast w Europie i Unii Europejskiej w oparciu

o pracę Hodgettsa i in. (2019). Szczegółowe informacje dotyczące rozmieszczenia gatunków

chronionych/zagrożonych zamieszczono w tabeli 3. Kategorie stanu ochrony (FV -



właściwy, Ul - niezadowalający. U2 f zły) podano wg metodyki Głównego Inspektoratu

Ochrony Środowiska (http://siedliska.gios.gov.pl/).

5. Wyniki

5.1. Wykaz flory mszaków oddzialu 225

Flora oddziału 225 liczy 59 gatunków. w tym 5 gatunków należy do gromady wątrobowców

Mal'chantiophyƒa, a 54 gatunki do gromady mchów Bryuphytu (tabela I). Większość

gatunków występuje w jego południowo-wschodniej częściA na wychodniach skalnych

Płaskula i Trzy Korony oraz wjarze pomiędzy nimi.

5.2A Gatunki chronione i zagrożone

W brioflorze oddziału 225 na szczególną uwagę zasługują gatunki chronione i zagrożone.

Gatunki chronione reprezentowane są przez lO taksonów, w tym 2 wątrobowce i 8 mchow

(tabela 2). Jeden gatunek. wątrobowicc parzoch szerokolistny Pare/[a platvphy/la. objęty jest

ochroną ścisłą, pozostałe ochroną częściową. Także parzoch szerokolistny jako jedyny

umieszczony został na liście roślin zagrożonych w Polsce w kategorii bliski zagrożenia (NT f

Near Threatened).

Gatunków mcho'w zagrożonych w Polsce. jak również mszaków zagrożonych vi

Europie nie stwierdzono.

Większość gatunków chronionych to mszaki znane z wielu stanowisk na Wyżynie

Krakowsko-Częstochowskiej. Fojcik (201 1b). w „Atlasie rozmieszczenia mchów na Wyżynie

Krakowsko-Częstochowskiej" tak określa częstość omawianych gatunków w skali regionu:

bardzo częsty - zwiślik maczugowaty Anumodon allenuatus. widłoząb miotłowy Dicranum

scoparium. mieehera splaszczona Neckera complanalu i miechera kędzieflawa Neckera

crispu oraz częsty - zwis'lik wiciowy Anomodon viriculosux. grzebieniowiec piórkowaty

Clenidium molluxcum. gładysz paprociowaty Hama/ia n'ichomanoides i krzewik źródliskowy

Thamnobryum alopr'curum. Z wątrobowco'w na pewno gatunkiem bardzo częstym jest

parzoch szerokolistny Porella plalyphyllu (np. Żarnowiec i in. 1994/95; Fojcik i in. 2007;

obserwacje własne autora). Stanowisko miedzika płaskiego FruIIania dIIalam jest

interesujące. gdyż gatunek ten od wielu lat nie był obserwowany na Wyżynie Krakowsko-

Częstochowskiej. Z okolic Krakowa ostatnie notowania pochodzą jeszcze Z XIX wieku.

natomiast w skali całej Jury odnaleziony zostal ostatnio na jednym stanowisku w Ojcowie

(Fojcik i in. 2007). Należy podkreślić, że Jura Krakowsko-Częstochowska jest jednym z
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najcenniejszych regionów pod względem różnorodności gatunkowej w Polsce i fakt, że część

gatunków to mszaki częste w skali regionu w niczym nie obniża wartości przyrodniczej

oddziału 225. W przeważającej części kraju gatunki te należą do rzadkości florystycznych

bądź też nie występują wcale.

Gatunki chronione rosną przede wszystkim na ocienionych wychodniach wapienia.

Dwa gatunki. miedzik płaski Frullrmia dilalala i widłoząb miotiowy Dicranum scoparium,

stwierdzone zostały na korze drzew.

Większość gatunków stwierdzona została na wielu stanowiskach (tabela 3)Å Lokalnie

do najrzadszych, obserwowanych na pojedynczych stanowiskach, należą: grzebieniowiec

piórkowaty Ctenídium molluscum (skały na szczycie Trzech Koron), miedzik płaski Frullnniu

dilamm (kora jawora Acer pseudoplumnux. między skałami Plaskula i Trzy Korony) oraz

widłoząb miotłowy (kora buka Fagus sylvatica poniżej skały Płaskula).

Zasoby przeważającej części gatunków chronionych można określić jako duże.

Szczególnie dotyczy to takich mszaków. jak zwiślik maczugowaty Anomoa'on allenualus,

miechera splaszczona Neckera complamzla i parzoch szerokolistny Porella plaryphylln.

Zasoby zwiślika wiciowego Anomudon viticulosux są średnie, natomiast grzebieniowiec

piórkowaty Cienidium malluscum odnaleziony został na jednym, ale za to obfitym

stanowisku. Dwa gatunki, widłoząb miotłowy Dicramim scüparium i miedZik płaski

Frullania dilatala, odnalezione zostaly na pojedynczych stanowiskach na korze drzew, a ich

darnie były niewielkie i zajmowały kilka centymetrów kwadratowych. Te wstępne obserwacje

mogą ulec pewnym zmianom podczas szczegółowej penetracji badanego terenu.

Stan ochrony prawie wszystkich gatunków można określić jako właściwy (FV). Na

obszarze oddziału 225 i w jego pobliżu nie są prowadzone żadne inwestycje. nie jest też

prowadzona intensywna gospodarka leśna. Biegnące przez oddział leśne ścieżki nie wydają

się być intensywnie wykorzystywane. Także obecna na skale Plaskula trasa wspinaczki

skalkowej wykorzystywana jest raczej umiarkowanie. o czym świadczy brak zniszczeń

roślinności naskalnej w jej pobliżu. Dwa gatunki. widłoząb miotłowy Dicranum scuparium i

miedzik płaski Frullanl'a dilatatu, głównie Ze względu na lokalnie niewielkie zasoby,

otrzymały ocenę Ul (stan niezadowalający),

Fotografie gatunków chronionych wykonane na terenie oddzialu 225 zamieszczono na

fotografiach 3>12.



5.3. Weryfikacja znanych stanowisk chronionych gatunków mszaków

Z omawianego terenu podano wcześniej stanowiska kilku gatunków objętych ochroną

(Treit 2020). Weryfikacja terenowa potwierdziła Wszystkie gatunki oraz ich stanowiska w

przybliżonych pozycjach (błąd pomiaru wynosił lO m). Nie potwierdzono jedynie stanowiska

gładysza paprociowatego Homaliu trichomanoides na pniu buka nr 9. Zamieszczone zdjęcie

na pewno przedstawia ten gatunek, natomiast w terenie stwierdzono dwa buki z numerami 9,

jeden zaznaczona na zielono (fot. 13), a drugi na różowo (fotl4 ), leżące dość blisko siebie, w

związku z czym biorąc pod uwagę błąd pomiaru nie wiadomo o ktory dokładnie chodzi. Na

obydwu nie stwierdzono okazów Hama/ia tríchomanoidcs. Gatunek ten jest obecny na terenie

oddziału 225, rośnie ponizej na skałach. Wydaje się, że rozwiązanie tego problemu (jeżeli

okaże się istotny) może przynieść tylko wizytacja terenowa z udziałem autorki opracowania.

4.3. Wskazaniami dotyczącymi sposobu realizacji zadań gospodarki leśnej

uwzględniającego potrzeby ochrony zidentyfikowanych stanowisk

Przed sformułowaniem wskazań dotyczących sposobu realizacji zadan' gospodarki

leśnej uwzględniającego potrzeby ochrony zidentyfikowanych stanowisk gatunków

chronionych i zagrożonych w oddziale 225 leśnictwa Zabierzów warto przytoczyć pierwsze

obszemiejsze opisy ekologii mszaków tego terenu, które zawdzięczamy profesorowi

Bronisławowi Szafranowi. W swojej pracy pt. „Mchy Jury Krakowsko-Wieluńskiej z

uwzględnieniem rezerwatów przyrody” (l 955) pisal:

Podłożem, na kto'me bogato rozwijajq sie mchy, są malownicze krajobrazowe,

strome skalki zbudowane ze skalistych wapieni bialej jury. Sterczq one najczęściej ze scian

głębokich wqwozo'w erozyjnych, rzadziej wznoqu się na samej wierzchowinie jako lrw.

Ostańce. Najlepsze warunki do swego rozwoju znajdują mszaki na skalkach otoczonych lasem.

który je oeienia i dluga utrzymuje przy nich _ szczegolnie w ekspozycji północnej f znaczną

wilgotność. Miejsc takich spotykamy na Jurzejuz niewiele "

„Natomiast nie sprzyjają rozwojowi mchów warunki panujące na skałkach, z

oloczenia których zniknęły lasy i które dlatego są suche mimo stosunkowo dużej średniej

rocznej sumy opadów (W). Widoczne silne parowanie w tych warunkach powoduje deficyt

wilgotnościowy f dlatego na skalkaeh tych utrzymacV się mogą tylko gatunki kserofityczne Od

stronypołudniowej nie spotykamy na nich mcho'w prawie zupelnieChociaż od tego czasu minęło ponad pół wieku. poczynione wówczas obserwacje są

aktualne do tej pory (Fojcik 201 la). Oddział 225 leśnictwa Zabierzów stanowi bez wątpienia
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jeden z ciekawszych zakątków w tej części Juryt Wychodnie skalne, porośnięte bujnie

roślinnością epilityczną, otoczone starodrzewami Z licznymi monumentalnymi bukami,

strome jary. nadają mu charakter pierwotnej dzikości. Dotyczy to przede wszystkim obszaru

wydzieleń fi g, między wychodniami skalnymi Plaskula i Trzy Korony. Obszar ten jest

dobrze zachowany' i reprezentuje klasyczny układ roślinności spotykany na północnych

stokach wzniesienjurajskich (Szafer 1977),

Z briologicznego punktu widzenia, najcenniejsze są zbiorowiska mszaków naskalnych

wykształcona na wychodniach skalnych. Chodzi tu nie tylko o obecność wchodzących W ich

skład gatunków chronionych Ogromna wartością jest ich cały_ typowy skład florystyczny,

bujnośc' darni poszczegolnych taksonow i rozległośc' zajmowanych płatćw.

Przystępując do realizacji zadan gospodarki leśnej należy przede wszystkim zadbać.

aby nie zniszczyć tych zbiorowisk, których istnienie. jak przedstawiono povsyżej, w pełni

zależy od ich otoczenia, czyli obecności odpowiednio wykształconych płatów zbiorowisk

leśnych, tworzących specyficzny iitoklimat4 Do jego najważniejszych elementów należą

wilgotność i ocienienie,

Nie ma jednoznacznych danych informujących, jakie konkretnie wartości fizyczne

wilgotności i naświetlenia są potrzebne, aby naskalnc zbiorowiska funkcjonowały optymalnie

Jest to trudne do zmierzenia, biorąc pod uwage wpływ innych. licznych czynników, często o

charakterze lokalnym. Analiza literatury fitosocjologicznej dotyczącej zbiorowisk leśnych

Jury Krakowsko-Częstochowskíej. a w szczególności zdjeć fitosocjologicznych wykonanych

w miejscachv gdzie obecne są stanowiska dobrze zachowanych wychodni skalnych (Celiński.

Wika 1974/75, 1978; Medwecka-Kornaś 1952; Michalik 1981; Wika 1987, 1989) wykazała,

że płaty laso'w są zwarte. z warstwą drzewostanu pokrywającą 70-100% powierzchni płatow.

Biorąc pod uwagę powyższe informacje, można sformułować następujące wskazania

dotyczącymi sposobu realizacji zadań gospodarki leśnej uwzględniającego potrzeby ochrony

stanowisk chronionych i zagrożonych mszaków:

l. Podczas prac leśnych należy wokół wymienionych powyżej wychodni skalnych

wyznaczyć pas ochronny szerokości wysokości najwyższych drzew (około 25-30 metrów),

zapewniający minimum właściwego ocienienia skał4 Na tej powierzchni prace leśne powinny

być zaniechane.

2. Jeżeli istnieje potrzeba usuniecia w obrębie tego pasa drzew martwych lub

uszkodzonych, ze względu na zagrożenie jakie stwarzają np. dla potencjalnych użytkowników



przebiegajacych obok ścieżek. należy uczynić to w sposób jak najmniej szkodzacy

pozostałym elementom środowiska.

3. Podczas zrywki drewna należy zdecydowanie unikać jego transportu przez

wyznaczone miejsca ochrony. Także na całym terenie oddziału 225 należy podczas prac

leśnych do minimum ograniczyć naruszanie pokrywy glebowej. Powoduje to najczęściej

wkraczanie ekspansywnych gatunków roślin naczyniowych (np. w lasach liściastych często

niecierpka drobnokwiatowego Imputien parvi/Iora, turzycy drżączkowatej Carex brízoides

oraz róznych gatunków traw i jezyn). Zwarte z reguły płaty tych roślin silnie ograniczają

rozwój nie tylko mszaków naziemnych, ale także gatunków porastające kamienie i niższe

partie wychodni skalnych

4. W czasie wykonywania prac leśnych należy unikać tworzenia wiekszych luk w

drzewostanie, które znacznie obniżają wilgotność wnetrza całego kompleksu leśnego.

5. Należy zachować jak najwięcej starych drzew. które w głównej mierze

odpowiedzialne są za tworzenie odpowiedniego fitoklimatu leśnego. Ponadto na obszar Jury,

wraz z poprawą warunków aerosanitarnych, wracają rzadkie gatunki epifityczne (przykładem

jest obserwowany na terenie oddziału 225 miedzik płaski Frullania dÍIaIaIa).V dla których kora

starych drzew stanowi najlepsze siedlisko.
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Załączniki

Tabele (1-3)

Tabela 1. Lista flory mszaków oddziału 225 leśnictwa Zabierzów.
 

Nazwa naukowa gatunku Nazwa polska gatunku Siedlisko
 

Wątrobowce Marchantiophym
 

 

 

 

 

1. Frullania dílamra (L.) Dumort. miedzik płaski kora

2. anhocolea helerophlea (Schrad.) Dumort. płozik różnolistny kora. drewno
3. Plagiochíla parelloides (Nees) Lindb. skosatka parznchowata skalv
4. Porella platyphylla (L.) Pfeiff. jarzoch szerokolistny skały. kora
5. Radula cumplanata (L.) Dumort. usznica spłaszczona kora
 

Mchy Bryaphym
 

 

 

 

 

   
1. Amblystegium serpens (Hedw.) Schimp. krzywoszvj rozesłany kora, drewno
2. Anomodnn alfanuatus (Hedw.) Huebener zwíślik maczugowatv skały
3. Anomudun viticulosus (Hedw.) Hook. & zwiślik wiciowy skały
Taylor

4. Alrichum undulalum (Hedw.) P.Beauv. żurawie: falisty gleba
5. Brachythecíastrum velutinum (Hedw.) krótkoszek aksamitny kora. drewno,
Ignatov & Huttunen gleba, skałv
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6. Brachythecium rulabulum (Hedw.) Sol-Limp. krótkosz pospolity kora, drewno
 

7. Brachylhecium sulebrusum (F.Weber &
DlMohr)Scl1_imp.

krótkosz mwowy kora, drewno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  8. Brachyrhecium mmmasinii (Boulay) Ignatov krótkosz wapienny skały
& Huttunen

9. Bryum caespiticium Hedw. prątnik damiowy gleba
10. Bryum rubens Min. prątnik czrwonawy gleba
1 l. Campylidium calcareum (Crundwell & krzywiolislek wapienny skały
Nyholm) Ochyra
12. Ceratodonpurpureus (Hedw.) Bn'd. zęboróg czerwonawy gleba
13. C. craxsínervium (Taylor) Loeske & M.Fleisch. szydłosz skały

grubożeberkowy
14. Ctem'dium molluscum (Hedw.) Mitt. grzebieniowiec gleba. skały

piórkowaty

15. Dicranella heteromalla (Hedw.) Schirnp. widloząbek włoskovsy gleba
16, Dicranum scoparium Hedw. widłoząb miolłowy kora
17. Fixsidenx gracilifolius Brungann. & skrzydlik smukłolistny skały
Nyholm
18. Fissidens taxi/olius Hedw. skxzydlik císolistny gleba
19. Fissidens viridulus (Sw. ex anon.) skrzydlik zielonkawy gleba
Wahlenb.
20. Hamalia trichamanoídes (Hedw.) Schimp. gladysz paprociowaty skal '
21. Homalorhecium philippeanum (Spruce) namurnjk górski skały
Schimp.
22. Homalothecium sericeum (Hedw.) Schimp. namurnik jedwabisty skały
23. Hypnum cupressifizrme HeclwÅ rokiet cyprysowy kora, drewno,

skał '
244 vanum pallescens (Hedw.) P.Beauv. rokiet pełzający kora
25. Isolhecium ulopecuruides (Dubois) 150V. myszeniec baźkowiec kora
264 Leskea polycarpa Hedw. drąst wielozarodniowy kora
274 Mnium harnum Hedw. merzyk groblowy kora, gleba,

drewno
28. Mníum slellare Hedw. merzyk gwiazdkowaty kora
29,1Veckera complanala (Hedw.) Huebener miechera spłaszczona skały
30. Neckera crispa Hedw. miechera kçdzierzawa skalv
31. Orlhodicranum montanum (Hedw.) Loeske prcslozabek górski kora
32. Orthofrichum aƒfíne Brid. szurpek powinowalv kora
33. Orlholrichum anomalum Hedw. Szurpek odrębny kora
34. Orthorrichum diaphanum Brid. szurpek przezroczysty kora
35. Orrholrichum pumilum Sw. ex anon. szurpek wysmukł kora
36. Oxyrrhynchium híans (Hedw.) Loeske dzióbek rozwany gleba.V skały
37. Plagiomníum cuspl'datum (Hedw.) T.J.Kop. plaskomerzyk skały

kończystv
38. Plagiomnium rostratum (Schrad.) T.J.Kop. płaskomerzyk gleba, skały

dzióbkcwaty
39Å Plagiolhecium cavifizlium (Bn'd.) Z.Iwats. dwustronek gleba

wklęslolistny
40. PIagiofhecium laelum Schimp, dwustronek jasn kora
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41. Plasteurhynchium striaƒulum (Spruce) dziobatka prążkowana skały
Broth.
42. Plarygyrium repens (Brid.) Schimp. sznureczniak pelzający kora
43. Pohlía nutans (Hedw) Lindb. borześlad zwisl ' gleba

44. Poly/richasƒrum formosum (Hedw.) złotowlos strojny gleba

G.L.Sm.
45. Pseudoleskeella carenulam (Schrad.) łańcuszkowiec skały

Kindb. wapieniolubny
46. Pseudotaxiphyllum elegans (Brid.) Z.lwats, lśniątka wytwoma gleba
47. Rhynchostegium murale (Hedw.) Schimp. ostrosz murowy skał '
48. Rnsulabryum capillare (Hedw.) J.R.Spence rozetnik włoskawy gleba
49. Rosulabryum laevifilum (Syed.) Ochyra rozetnik rozmnóżkowy skały, gleba. kora

50. Schistidium crassipilum H.H.Blom rozlupek gmbowłosv skały
51. Sciurmhypnum populeum (Hcdw.) lgnatov wiewórecznik osinowy skały
& Huttunen
52. Taxiphyllum wisSgrill/i (Garov.) Wijk & cisolist pochylony skały

Margad,
53. Thamnobryum alopecurum (Hedw.) krzewik źródliskowy skały
Gangulee
54. Türíella tortuusu (Hedw.) Limpr. kędzierzawka pospolila skały

Tabela 2. Chronione izagrożone gatunki mszaków.

Kategoria Kategoria Kategoria
Gatunek ochrony w zagrożenia w zagrożenia w

Polsce Polsce Eu rojLie
Wątrobowce Marchnnlíophym

l. miedzik płaski częściowa › -
Fru1111m`a dilatata
24 parzoch szerokolistny ścisła NT ›
Porella plalyphyl/a

Mchy Bryophyla
l. Zwiślik maczugowaty częściowo - -
Anomoa'on atrenuatux
2. Zwiślik wiciowy częściowe] - -
Anomodon viliculosus
3. grzebieniowiec piórkowaty częściowa - -
Cienia'ium mnl/mcum
4. widoząb miotłowy częściowa - -
Dicranum scaparium

5. gladysz paprociowaty częściowa - -
Homalia trißhomanoides
6. miechera splaszczona częściowe - -
Neckem complanalu
7. miechera kędzieizawa częściowe - -
Nec/(em crispa
8. krzewik źródliskowy częściowa - -
Thamnobryum alopecurum

    
 

Objaśnienia: NT - bliski Zagrożenia.
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Tabela 3Å Szczegółowe dane o chronionvch i zagrożone gatunkach mszaków.
 

Gatunek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nr GPS Zasoby Stan ochrony

1 Anomndan attenum'us 50°06'43,2" 3 FV

19°43'20,9"
2 Anomodon utlenualus 50006431" 3 FV

19°43'21,9"
3 Anomodon allenuatus 50“06'43,5" 3 FV

19°43'22,3"

4 Anomodon aIIenuatus 50°06'42,5" 3 FV

l9“43'22,8"
5 Anümodon attenuatus 50°06'37,0" 3 FV

19°43'20,0"
6 Anamodon attenuatus 50°06'33,'7" 3 FV

19“43'26,5"
7 Anomodon attenualus 50“06'38,0" 3 FV

19°43 '3 0,2 "

8 Anamüdon attenuafus 50°06'3 7,0" 3 FV

19043'323"
9 Anomodon attenuatus 50°06'35,3" 3 FV

19°43'55,6"
10 Anamoa'un attenuatus 50°06'36,9" 3 FV

19°43'20,4"
1 1 Anomudun viticulosus 50006432" 2 FV

19°43'21,9"
12 Anomadan viticulosus 50°06'43,5" 2 FV

19°43'22.3"

13 Anomadon viticulmus 50°06'42,5" 2 FV

19°43'22,8"
14 Anamodon víƒiculosus 50°06'37,0" 2 FV

19°43'20,0"
15 Crenidium mol/uscum 50°06'37,1" 3 FV

19”43'29.7"
16 Dicranum scoparium 50°06'42,4" 1 U1

19°43'27.7"
17 Frullar/r'a dílalalu 50°06'31,3" 1 U1

19°43'29,7"
18 Humalia trichomanoides 50°06'43,2" 3 FV

19°43'21,9"
19 Homalia Irichomanoides 50°06'42,5" 2 FV

19049228"
20 Neckera complanata 50°06'43,2" 2 FV

19°43'20,9"
21 Neckera complamlm 50"06'37.0" 3 FV

19°43'20,0"
22 Neckera complanata 50“06'33,7" 3 FV

19°43'26,5"
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23 Nec/(era cnmplanala 50“06'38,0" 3 FV

19°43'30,2"

24 Nec/(era camp/armia 50“06'37,0" 3 FV

l9°43`32,3"
25 Neckera cnmplanala 50“06'35,3" 3 FV

19°43'55,6"
26 Neckera complanam 50"06'36,9" 3 FV

l9“43'20,4"
27 Neckera crispa 50°06'37,0" 3 FV

19043`20,0“
28 Neckern crispa 50°06'38,0" 3 FV

19043'301"
29 Nec/cera ci'ispa 50°06'37,0" 3 FV

19°43'32,3"

30 Neckera crllxpa 50006353" 2 FV

19"43'55,6"
31 Parellaplaryphylla 50°06'43,5" 3 FV

19°43'22,3"
32 Porellaplalyphylla 50“06'42,5" 2 FV

19°43'22,8"
33 Purelluplatyphylla 50°06'37,0" 3 FV

19°43'20,0"
34 Porellaplagphylla 50°06'33,7" 3 FV

19°43'26,5"
35 Porellaplawphjflla 50006'38,0" 3 FV

l9°43`30,2"
36 Porellaplutyphylla 50°06'37,0" 3 FV

l9“43'32,3"
37 Pare/laplaßfphylla 50°Oó'35,3" 3 FV

l9°43'55,6"
38 Porellaplalyphylla 50°06'36,9" 3 FV

19°43'20,4"

39 Thamnobryum alopez'urum 50°06'43,2" 2 FV
19043213"

40 Thamnübryum alopecurum 50“06'43,5" 2 FV
19°43'22,3"

41 Thamnobryum alopecurum 50“06'42,5" 3 FV

19043'22,8"

42 Thumrmbryum alupecurum 50“06'37,0" 2 FV

19°43`20,0"
 

Objaśnienia. Zasoby: 1 - zasoby niewielkie (darń zajmuje do l dmż), 2 - zasoby średnie

(darń zajmuje od 1 dx'nZ do 1 m2), 3 f zasoby duże (darń zajmuje powyżej l m2). Stan

ochrony: FV _właściwy UI v niezadowaląjący, U2 - zły.
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Dokumentacja fotograficzna (fot. 1-14).

 

FoL 2Ą Drzewostan w południowo-zachodniej części oddziału 225,
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Fot. 4. Parzoch szcrukolislny Porellu pluljph) a. l
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FOLIO, Miechcra spłasz ona Nec/vera w
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FoLlZ' Krzewik Źróclliskovsşv Tlmmnobryu

 

    m alopccurzmz.
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