
*Ciep∏olubne dàbrowy
(Quercetalia 
pubescenti-petraeae)

Siedlisko priorytetowe
Kod Physis: 41.7A11, 41. 573, 41. 712

Definicja

Âwietliste, umiarkowanie lub silnie ciep∏olubne, bogate flo-
rystycznie lasy d´bowe, stanowiàce kresowe postaci sub-
kontynentalnych kserotermicznych dàbrów lub Êródziem-
nomorskich kserotermicznych lasów d´bowych.

Ogólna charakterystyka

Wschodnio-Êrodkowoeuropejskie, kserotermiczne, Êwietli-
ste lasy d´bowe wyst´pujà w zró˝nicowanych warunkach
topograficznych i glebowych. Zajmujà cz´sto po∏udniowe
zbocza wzniesieƒ, ale spotyka si´ je równie˝ na terenach
p∏askich. Wykszta∏cajà si´ na glebach brunatnych, rdza-
wych brunatniejàcych, rzadziej sà to r´dziny, gleby p∏owe
lub nawet gleby naskalne typu litosolu erozyjnego. Sà to
zwykle gleby kwaÊne, rzadziej o odczynie oboj´tnym, za-
wierajàce w´glan wapnia. Ogólnà cechà siedlisk zajmo-
wanych przez ten typ lasu jest przepuszczalne, ciep∏e i su-
che pod∏o˝e, z g∏´bokim poziomem wód gruntowych.
Dàbrowy Êwietliste wyró˝nia w∏aÊciwa im struktura i sk∏ad flo-
rystyczny. Sà to lasy o luênym zwarciu drzewostanu, umiarko-
wanie rozwini´tej warstwie krzewów oraz bujnym runie, z du-
˝ym udzia∏em Êwiat∏olubnych gatunków roÊlin. Drzewostan
tworzà wy∏àcznie, lub jako dominanty, dwa gatunki d´bów –
szypu∏kowy Quercus robur i bezszypu∏kowy Quercus petraea,
cz´Êciej jest to dàb bezszypu∏kowy. Sà to cz´sto drzewostany
odroÊlowe, zw∏aszcza na zboczach wzniesieƒ.
Âwietliste dàbrowy cechuje du˝e bogactwo gatunków. Runo
tych fitocenoz tworzà gatunki lasów liÊciastych, borów, ∏àk,

muraw kserotermicznych i zio∏oroÊli. Sta∏a jest obecnoÊç ta-
kich gatunków roÊlin, jak: dzwonek brzoskwiniolistny Cam-
panula persicifolia, groszek czerniejàcy Lathyrus niger, na-
parstnica zwyczajna Digitalis grandiflora, miodownik meli-
sowaty Melittis melissophyllum, lepnica zwis∏a Silene nutans.
Siedliska wyst´pujà przede wszystkim w ni˝owej i wy˝ynnej cz´-
Êci kraju. Najwi´cej stanowisk jest znanych z Polski Êrodkowej
i wschodniej. Ostatnio stwierdzono równie˝ podgórskà ciep∏o-
lubnà dàbrow´ na Pogórzu Z∏otoryjskim. Fitocenozy Êwietli-
stych lasów d´bowych wyst´pujà w rozproszeniu i na ma∏ych
powierzchniach. Zbiorowiska Êwietlistych lasów d´bowych ce-
chuje du˝a dynamika. Wykazujà one tak˝e du˝e zró˝nicowa-
nie ekologiczne oraz geograficzne, co odzwierciedla wyró˝nie-
nie kilku podzespo∏ów oraz odmian geograficznych.
Âwietliste dàbrowy ulegajà redukcji na skutek zr´bów oraz
sadzenia drzew iglastych, a jednoczeÊnie z powodu zanie-
chania tradycyjnych w przesz∏oÊci metod u˝ytkowania,
g∏ównie wypasu. Prowadzi to do ekspansji drzew i krzewów
liÊciastych nadmiernie zacieniajàcych dno lasu, a w konse-
kwencji do eliminacji licznych gatunków Êwiat∏olubnych.
Nast´pstwem tych zmian jest przekszta∏cenie fitocenoz
Êwietlistej dàbrowy w inne zbiorowiska roÊlinne.
Wyjàtkowe bogactwo i zró˝nicowanie sk∏adu gatunkowego
flory tworzàcej Êwietliste dàbrowy oraz obecnoÊç gatunków
bardzo interesujàcych, rzadkich i zagro˝onych w skali ca-
∏ej Polski decyduje o tym, ˝e sà to zbiorowiska pe∏niàce
bardzo wa˝nà rol´ w ró˝norodnoÊci biologicznej kraju.
Stanowià one ostoje w których mogà ˝yç i przetrwaç ga-
tunki roÊlin i zwierzàt Êwiat∏o- i ciep∏olubnych, przystoso-
wanych do specyficznych warunków Êrodowiska.
Ochrona siedliska polega na zachowaniu typowych fitoce-
noz z drzewostanami d´bowymi oraz kontrolowanej, stop-
niowej przebudowie drzewostanów z du˝ym udzia∏em lub
monokulturami sosny. Konieczne sà systematyczne obserwa-
cje, a w przypadkach nadmiernego rozwoju podszytu podej-
mowanie odpowiednich dzia∏aƒ hamujàcych ten proces.
Unikatem w szacie roÊlinnej Polski jest, niezale˝nie od wàt-
pliwoÊci co do jej genezy, kserotermiczna dàbrowa z d´-
bem omszonym, wyst´pujàca na stromym zboczu doliny
Odry w rezerwacie „Bielinek” na Pomorzu Zachodnim. Kom-
pozycjà florystycznà, a tak˝e cz´Êciowo fizjonomià, przypo-
mina ona Êródziemnomorskie lasy d´bowe. Od najbli˝szych
stanowisk podobnych zbiorowisk dzieli jà ok. 300 km. 
Dàbrowa z Bielinka, spoÊród lasów d´bowych Polski,
w najwi´kszym stopniu odpowiada europejskiej definicji
siedliska przyrodniczego 91I0.

Podzia∏ na podtypy

91I0-1 Âwietlista dàbrowa Potentillo albae-Qu-
ercetum

91I0-2 Podgórska ciep∏olubna dàbrowa breki-
niowa Sorbo torminalis-Quercetum

91I0-3 Kserotermiczna dàbrowa z d´bem omszo-
nym Quercetum pubescenti-petraeae
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Wydzielone podtypy reprezentujà trzy wyró˝nione do-
tychczas i opisane z Polski zespo∏y ciep∏olubnych lasów
d´bowych. Interpretacja siedlisk Êwietlistych lasów d´bo-
wych mo˝e byç utrudniona ze wzgl´du na ró˝nà ich ge-
nez´ oraz du˝à dynamik´, zw∏aszcza fitocenoz antropo-
zoogenicznych.

Umiejscowienie w polskiej 
klasyfikacji fitosocjologicznej

Klasa Querco-Fagetea
Rzàd Quercetalia pubescenti-petraeae

Zwiàzek Potentillo albae-Quercion petraeae
Zespo∏y 

Potentillo albae-Quercetum Êwietlista dà-
browa
Sorbo torminalis-Quercetum podgórska
ciep∏olubna dàbrowa brekiniowa

Zwiàzek Quercion pubescenti-petraeae
Zespó∏ Quercetum pubescenti-petraeae kse-
rotermiczna dàbrowa z d´bem omszonym
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Opis podtypów

*Âwietlista dàbrowa 
Potentillo albae-Quercetum

Siedlisko priorytetowe
Kod Physis: 41.7A11

Cechy diagnostyczne

Cechy obszaru
Âwietliste lasy d´bowe wyst´pujà przede wszystkim na po-
lodowcowych wyniesieniach terenu, jak kemy, ozy lub
wzgórza strefy czo∏owo-morenowej. Cz´ste sà tak˝e na
zboczach dolin, rzadziej spotyka si´ je na terenach p∏a-
skich. W po∏udniowej, wy˝ynnej cz´Êci kraju zajmujà zbo-
cza wzgórz lub rozci´ç erozyjnych o pod∏o˝u wapiennym.
Fitocenozy zespo∏u preferujà pod∏o˝e piaszczysto-˝wirowe
z gliniastymi przewarstwieniami wzbogaconymi w w´glan
wapnia, z g∏´bokim poziomem wód gruntowych. Odpo-
wiednie dla nich sà gleby brunatne, rdzawe brunatniejàce,
rzadziej gleby p∏owe, a na po∏udniu Polski tak˝e r´dziny.

Fizjonomia i struktura zbiorowiska
Âwietliste dàbrowy to ciep∏olubne lasy mieszane z domina-
cjà w drzewostanie d´bów – szypu∏kowego Quercus robur
i bezszypu∏kowego Q. petraea. W domieszce wyst´pujà tu
brzoza brodawkowata Betula pendula, sosna zwyczajna Pi-
nus sylvestris, rzadziej topola osika Populus tremula, lipa
drobnolistna Tilia cordata i grab zwyczajny Carpinus betu-
lus. Jest to najbogatszy florystycznie typ lasu wÊród zespo-
∏ów leÊnych Polski. Zbiorowisko cechuje luêny drzewostan
i umiarkowanie lub skàpo rozwini´ta warstwa krzewów, co
zapewnia du˝y dost´p Êwiat∏a do dna lasu. Runo jest bar-
dzo bujne i wyjàtkowo bogate w gatunki. Rosnà w nim za-
równo gatunki roÊlin typowe dla lasów mieszanych, jak
równie˝ roÊliny siedlisk ∏àkowych, kserotermicznych muraw
oraz okrajków. Dàbrow´ Êwietlistà wyró˝nia swoista, cha-
rakterystyczna kombinacja gatunków, w sk∏ad której wcho-
dzà m.in. trzy odmienne ekologicznie grupy roÊlin: termo-,
kalcy- i heliofilne; mezotroficzne i umiarkowanie acidofilne
oraz gatunki zmiennowilgotnych ∏àk.

Reprezentatywne gatunki
Dàb bezszypu∏kowy Quercus petraea, dàb szypu∏-
kowy Quercus robur, dzwonek brzoskwiniolistny Cam-
panula persicifolia, turzyca pagórkowa Carex montana,
bodziszek czerwony Geranium sanquineum, dziurawiec
skàpolistny Hypericum montanum, groszek czerniejàcy La-
thyrus niger, miodownik melisowaty Melittis melissophyl-
lum, gorysz siny Peucedanum cervaria, pi´ciornik bia∏y Po-
tentilla alba, pierwiosnek lekarski Primula veris, miodunka

wàskolistna Pulmonaria angustifolia, jaskier wielkokwiato-
wy Ranunculus polyanthemos, wrotycz baldachogroniasty
Tanacetum corymbosum, bukwica zwyczajna Betonica
officinalis, trzcinnik leÊny Calamagrostis arundina-
cea, czyÊcica storzyszek Calamintha vulgaris, kon-
walia majowa Convallaria maialis, konwalijka
dwulistna Majanthemum bifolium, wiechlina gajo-
wa Poa nemoralis, kokoryczka wonna Polygona-
tum odoratum, sierpik barwierski Serratula tincto-
ria, koniczyna dwuk∏osa Trifolium alpestre, borów-
ka czernica Vaccinium myrtillus, poziomka zwy-
czajna Fragaria vesca, przytulia pó∏nocna Galium
boreale, per∏ówka zwis∏a Melica nutans, pszeniec
∏àkowy Melampyrum pratense.

Odmiany
Na suchych piaszczysto-˝wirowych wzniesieniach rozwijajà
si´ zbiorowiska wyró˝niajàce si´ wi´kszym udzia∏em ga-
tunków ciep∏olubnych muraw, opisane jako: podzespó∏ Po-
tentillo albae-Quercetum brachypodietosum z k∏osownicà
pierzastà Brachypodium pinnatum, wilczomleczem sosnkà
Euphorbia cyparissias, paj´cznicà ga∏´zistà Anthericum ra-
mosum, lebiodkà pospolità Origanum vulgare z Wielkopol-
ski oraz podzespó∏ P.a.-Q. galietosum z przytulià pó∏noc-
nà Galium boreale, przytulià pospolità G. mollugo ze
wschodniej i Êrodkowej cz´Êci kraju. Na terenach lekko fa-
listych lub p∏askich, na zasobnych glebach piaszczysto-py-
lastych powsta∏ych na glinie zwa∏owej lub ˝wirach stwier-
dzono zbiorowiska wyró˝niajàce si´ du˝ym udzia∏em ga-
tunków lasów liÊciastych z klasy Querco-Fagetea. Zosta∏y
one opisane jako podzespo∏y: P.a.-Q. lathyretosum
z groszkiem wiosennym Lathyrus vernus, pszeƒcem gajo-
wym Melampyrum nemorosum, turzycà palczastà Carex di-
gitata z Wielkopolski, P.a.-Q. poëtosum z wiechlinà gajo-
wà Poa nemoralis, pszeƒcem gajowym, turzycà palczastà
ze wschodniej i Êrodkowej cz´Êci kraju. Na ˝yznej glebie
brunatnej wytworzonej z ci´˝kiej, pylastej gliny, zalegajacej
na ∏upkach ilastych, wyst´pujà bardzo bogate florystycznie
zbiorowiska opisane jako: podzespó∏ P.a.-Q. rosetosum
gallicae z ró˝à galicyjskà Rosa gallica, pluskwicà europej-
skà Cimicifuga europaea, trz´Êlicà trzcinowatà Molinia
arundinacea, dzwonecznikiem wonnym Adenophora lillifo-
lia oraz podzespó∏ P.a.-Q. astrantietosum z jarzmiankà
wi´kszà Astrantia major, okrzynem ∏àkowym Laserpitium
prutenicum, pe∏nikiem europejskim Trollius europaeus.
W zachodniej cz´Êci krajowego zasi´gu wyró˝niono odmia-
n´ wielkopolskà zespo∏u, która charakteryzuje si´ obecno-
Êcià w runie przytulii leÊnej Galium sylvaticum, przytulii w∏a-
Êciwej Galium verum i goêdzika kartuzka Dianthus carthusia-
norum. W Polsce pó∏nocno-wschodniej wyst´puje zbiorowi-
sko okreÊlone jako odmiana pó∏nocnopodlaska z koniczynà
∏ubinowatà Trifolium lupinaster, pszczelnikiem ruskim Draco-
cephalum ruyschiana, groszkiem g∏adkim Lathyrus laeviga-
tus, bodziszkiem leÊnym Geranium sylvaticum. Âwietliste la-
sy d´bowe wyst´pujàce w Êrodkowej i po∏udniowej cz´Êci
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kraju, które wyró˝niajà si´ obecnoÊcià m.in. wilczomleczu
kàtowego Euphorbia angulata, szczodrzeƒca rozes∏anego
Chamaecytisus ratisbonensis, szczodrzeƒca czerniejàcego
Lembotropis nigricans, nale˝à do mazowiecko-ma∏opolskiej
odmiany zespo∏u.

Identyfikatory fitosocjologiczne

Zwiàzek Potentillo albae-Quercion petraeae
Zespó∏ Potentillo albae-Quercetum Êwietlista dàbrowa

Dynamika roÊlinnoÊci

Spontaniczna
Do zespo∏u leÊnego Êwietlistej dàbrowy zaliczane sà zbio-
rowiska o ró˝nej genezie. P∏aty Êwietlistej dàbrowy po-
wsta∏e na ˝yznych, Êrednio wilgotnych glebach brunatnych
nale˝à do zbiorowisk antropozoogenicznych, które
ukszta∏towa∏y si´ i istnia∏y przez wiele stuleci pod wp∏ywem
wypasu. W drugiej po∏owie XX wieku zaprzestano wypasa-
nia byd∏a w lasach. Zaniechanie tego sposobu u˝ytkowa-
nia spowodowa∏o, ˝e cz´Êç Êwietlistych lasów d´bowych
w Polsce uleg∏a spontanicznym zmianom, prowadzàcym
do powstania w ich miejsce cienistych lasów liÊciastych.
Ekspansywny rozwój graba, a w niektórych stanowiskach
leszczyny, spowodowa∏ istotnà zmian´ struktury lasu.
Zmiana warunków Êwietlnych zadecydowa∏a o zaniku
w runie najbardziej charakterystycznych dla tego typu la-
su gatunków Êwiat∏olubnych.

Powiàzana z dzia∏alnoÊcià cz∏owieka
Inny rodzaj zmian Êwietlistych lasów d´bowych jest skut-
kiem stosowania w gospodarce leÊnej zr´bów zupe∏nych
oraz zalesiania sosnà miejsc odpowiednich dla tego typu
lasu d´bowego. Monokultury sosny lub drzewostany z do-
minacjà sosny wprowadzajà niekorzystne zmiany w siedli-
sku. Powsta∏e zdegenerowane zbiorowiska leÊne sà po-
dobne do borów mieszanych zarówno pod wzgl´dem
struktury, jak i sk∏adu florystycznego. Regeneracja tego ro-
dzaju zbiorowisk leÊnych w kierunku dàbrowy nast´puje
bardzo wolno. Niekiedy, w przypadkach powtarzania
upraw sosny, jest wr´cz niemo˝liwa.

Siedliska przyrodnicze zale˝ne
i przylegajàce

Âwietliste lasy d´bowe sà cz´sto powiàzane z innymi siedli-
skami, a wi´c przede wszystkim ubo˝szymi postaciami la-
sów gràdowych, acidofilnà dàbrowà trzcinnikowà oraz
niektórymi postaciami borów mieszanych. Z siedliskami ty-
mi tworzà kompleksy krajobrazowo-roÊlinne.

Najbardziej charakterystyczne siedliska pokrewne to:
• gràd subatlantycki Galio-Carpinetum, 9170, Physis:

41.261

• gràd subkontynentalny Tilio-Carpinetum, 9170, Physis:
41.262

• dàbrowy acidofilne Betulo-Quercetum, 9190, Physis:
41.B111

• kwaÊna dàbrowa trzcinnikowa Calamagrostio-Querce-
tum, Physis: 41.581

• kontynentalny bór mieszany Querco-Pinetum Physis:
41.581, 41.5811

• subborealny bór mieszany Serratulo-Pinetum Physis:
42.52114

Rozmieszczenie geograficzne 
i mapa rozmieszczenia

Area∏ Êwietlistej dàbrowy w Polsce jest ograniczony. Na ob-
szarze kraju zespó∏ wyst´puje ekstrazonalnie i reprezentu-
je rzàd Quercetalia pubescentis-petraeae na pó∏nocnej
granicy jego zasi´gu. Siedliska Êwietlistych lasów d´bo-
wych wyst´pujà g∏ównie we wschodniej i Êrodkowej cz´Êci
Polski. Spotyka si´ je cz´sto w Dziale Mazowiecko-Poleskim
oraz Dziale Brandenbursko-Wielkopolskim. Znane sà tak-
˝e stanowiska w Dziale Wy˝yn Po∏udniowopolskich w kra-
inach: Wysoczyzn ¸ódzko-Wieluƒskich, Wy˝yn Ârodkowo-
ma∏opolskich, Wy˝yn Miechowsko-Sandomierskich, Gór
Âwi´tokrzyskich i Roztocza. W ca∏ym zasi´gu w Polsce roz-
mieszczenie fitocenoz zespo∏u cechuje du˝e rozproszenie
i ma∏a powierzchnia.

Znaczenie ekologiczne 
i biologiczne

Âwietlista dàbrowa jest najbogatszym w gatunki zbiorowi-
skiem leÊnym Polski. Wyjàtkowo bogata i bardzo zró˝ni-
cowana pod wzgl´dem ekologicznym flora decyduje
o tym, ˝e obecnoÊç nawet ma∏ych powierzchni Êwietlistej
dàbrowy w kompleksach leÊnych wp∏ywa w du˝ym stop-
niu na ró˝norodnoÊç biologicznà na poziomie ekosyste-
mów, a tak˝e na poziomie gatunków w skali zarówno re-
gionu, jak i kraju.
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Âwietliste lasy d´bowe stanowià jedynà ostoj´ dla wielu
rzadkich i zagro˝onych gatunków roÊlin i zwierzàt, wyspe-
cjalizowanych i przystosowanych do okreÊlonych warun-
ków Êrodowiska, a wi´c dostatecznej iloÊci Êwiat∏a oraz
mezotroficznego, suchego i ciep∏ego pod∏o˝a.
Tylko tu znajdujà schronienie liczne gatunki zwierzàt o zna-
czeniu dla dziedzictwa przyrodniczego. Siedlisko jest ulu-
bionym miejscem bytowania leÊnych ssaków kopytnych.
Pe∏ni funkcj´ niszy ekologicznej dla ciep∏olubnej flory i fau-
ny. Szczególnie bogata jest ˝yjàca tu fauna termofilnych
owadów.
Mimo niewielkiej powierzchni siedlisko Êwietlistej dàbrowy
pe∏ni bardzo du˝à rol´ w ró˝norodnoÊci biologicznej kra-
ju, o czym decyduje bardzo bogata i specyficzna flora
i fauna.

Gatunki z za∏àcznika II Dyrektywy 
Siedliskowej
Kozioróg d´bosz Cerambyx cedro, pachnica d´bowa
Osmoderma eremita, dzwonecznik wonny Adenophora lilii-
folia, obuwik pospolity Cypripedium calceolus, leniec bez-
podkwiatkowy Thesium ebracteatum.

Gatunki z za∏àcznika I Dyrektywy Ptasiej
Dzi´cio∏ Êredni Dendrocopos medius, mucho∏ówka bia∏oszy-
ja Ficedula albicollis, mucho∏ówka ma∏a Ficedula parva.

Stany, w jakich znajduje si´ 
siedlisko

Stany uprzywilejowane
Jako uprzywilejowane stany siedliska nale˝y uznaç takie
p∏aty zespo∏u Êwietlistej dàbrowy które wyró˝niajà si´ du-
˝ym stopniem naturalnoÊci, tzn. posiadajà cechy typowe
w odniesieniu zarówno do sk∏adu florystycznego, jak
i struktury. Sà to wi´c zbiorowiska z drzewostanem czysto
d´bowym lub z niewielkà domieszkà sosny i brzozy, z ró˝-
nogatunkowym, ale nieznacznie zwartym podszytem oraz
bujnym, wielogatunkowym runem zielnym. Powinny byç
równie˝ brane pod uwag´ rodzaj gleb i pod∏o˝e. Zbioro-
wiska zajmujàce Êrednio zasobne gleby na przepuszczal-
nym, piaszczysto-˝wirowym pod∏o˝u sà bardziej stabilne
w porównaniu z tymi, które wyst´pujà na glebach ˝yznych,
na pod∏o˝u gliniastym.

Inne obserwowane stany
Stosunkowo cz´sto spotyka si´ stany siedliska które by∏y
opisywane jako: zbiorowiska leÊne zdegenerowane, prze-
kszta∏cone, zubo˝a∏e, postaci degeneracyjne. Sà to formy
powsta∏e wskutek gospodarki cz∏owieka. Najcz´Êciej sà to
fitocenozy z drzewostanem sosnowym lub mieszanym
z dominacjà sosny. Sk∏ad gatunkowy takich zbiorowisk jest
ubo˝szy, udzia∏ gatunków charakterystycznych dla zespo∏u
ograniczony. Upodabniajà si´ one do borów mieszanych.
W przypadku monokultur sosny obserwuje si´ zjawisko

ekspansji je˝yn lub traw, co powoduje eliminacj´ z runa
gatunków typowych dla Êwietlistego lasu d´bowego.

Tendencje do przemian w skali
kraju i potencjalne zagro˝enia

W przesz∏oÊci Êwietliste lasy d´bowe w Polsce podlega∏y
ró˝nym formom antropopresji: wypas byd∏a i trzody
chlewnej w lasach, pozyskiwanie ˝o∏´dzi oraz grabienie
Êció∏ki, wycinanie drzewostanów d´bowych oraz rabunko-
we pozyskiwanie drewna. Skutkiem d∏ugotrwa∏ej dzia∏al-
noÊci tego rodzaju by∏y: drastyczne ograniczenie po-
wierzchni tego typu lasu, zubo˝enie sk∏adu florystycznego
zbiorowisk, powstanie w miejsce lasów d´bowych drzewo-
stanów mieszanych oraz sosnowych. JednoczeÊnie, pod
wp∏ywem d∏ugotrwa∏ego wypasu, niektóre fitocenozy cie-
nistego gràdu przekszta∏ci∏y si´ w widny las o cechach
Êwietlistej dàbrowy.
Obecnie Êwietlista dàbrowa podlega recesji na ca∏ym
areale w Polsce. P∏aty zbiorowiska zanikajà w wyniku
spontanicznej sukcesji nast´pujàcej na skutek: zaniecha-
nia wypasu w lasach, eutrofizacji siedlisk oraz ocieplenia
klimatu, a tak˝e preferowania w gospodarce leÊnej upra-
wy sosny. Znaczna cz´Êç znanych i opisanych wczeÊniej
stanowisk tego zbiorowiska uleg∏a redukcji, a niektóre za-
nikowi na skutek przekszta∏cenia w inny typ lasu liÊciaste-
go lub zbiorowiska o charakterze boru mieszanego. Sie-
dlisko to jest zatem w ciàg∏ej recesji. Zagro˝enie jest spo-
t´gowane ze wzgl´du na du˝e rozproszenie i ma∏à po-
wierzchni´ stanowisk siedliska. Niewielkie lub nawet bar-
dzo ma∏e powierzchnie zespo∏u nie sà wyró˝niane w po-
dziale leÊnym jako oddzielny typ siedliska. Sà w∏àczane
do typu siedliskowego lasu mieszanego i w okreÊlonych
dzia∏aniach gospodarczych traktowane wed∏ug ogólnie
przyj´tych zasad.

U˝ytkowanie gospodarcze 
i potencja∏ produkcyjny

Ze wzgl´du na ma∏à powierzchni´ rola produkcyjna Êwie-
tlistej dàbrowy jest bardzo ograniczona. Wi´ksze mo˝liwo-
Êci pozyskania surowca drzewnego istniejà tylko w odnie-
sieniu do stanowisk, gdzie udzia∏ sosny w drzewostanie jest
znaczàcy lub dominujàcy. W takich przypadkach cele pro-
dukcji nie sà sprzeczne z celami i zalecanymi metodami
ochrony. Dodatkowym argumentem przeciwko realizowa-
niu na tych siedliskach intensywnej produkcji surowca
drzewnego jest stosunkowo ma∏a dost´pnoÊç niektórych
stanowisk zlokalizowanych na stromych zboczach.

Ochrona

Przypomnienie o wra˝liwych cechach
Siedlisko Êwietlistego lasu d´bowego jest mezotroficzne,
lekko kwaÊne i przepuszczalne. Wa˝na jest tak˝e zawartoÊç
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w pod∏o˝u w´glanu wapnia. Bardzo istotna jest struktura
zbiorowiska, która decyduje o dost´pnoÊci odpowiedniej
iloÊci Êwiat∏a do dna lasu.

Zalecane metody ochrony
Ze wzgl´du na ma∏e powierzchnie fitocenoz Êwietlistej dà-
browy nale˝y zakazaç ca∏kowitego wyr´bu drzewostanów.
Zaleca si´ ograniczenie zabiegów do ci´ç piel´gnacyjnych
oraz niezb´dnych, zwiàzanych z odnowieniem drzewosta-
nu ci´ç gniazdowych; spoÊród stosowanych form gospo-
darki leÊnej najmniejsze zagro˝enie stanowià r´bnie Rb II 
i Rb IV d, które jako jedyne powinny byç dozwolone. Nale-
˝y dà˝yç do zró˝nicowania wiekowego drzewostanu.
Utrzymanie siedliska jest mo˝liwe przy zachowaniu typowej
struktury warstwowej, którà wyró˝nia umiarkowane zwarcie
drzewostanu, skàpo rozwini´ty podszyt oraz bujne runo.
W drzewostanach starszych, gdzie naturalne odnowienie d´-
bu jest s∏abe, nie nale˝y wprowadzaç innych, oprócz d´bu,
gatunków drzew liÊciastych np. lipy, buka, jesionu, graba. Ko-
nieczna jest kontrola odnowienia oraz dozowanie dop∏ywu
Êwiat∏a. W przypadkach nadmiernego rozwoju podszytu
wskutek ekspansji graba, leszczyny lub innych gatunków li-
Êciastych zaleca si´ specjalne trzebie˝e w celu ograniczenia te-
go procesu. Nie jest wskazane zbyt silne przerzedzanie drze-
wostanu, skutkiem którego mo˝e byç opanowanie runa przez
trawy lub je˝yny, a w konsekwencji eliminacja najcenniejszych,
charakterystycznych dla tego typu lasu gatunków roÊlin.
W przypadku wczeÊniej zniekszta∏conych p∏atów zbiorowi-
ska z sosnà i brzozà w drzewostanie nale˝y stopniowo eli-
minowaç przede wszystkim sosn´, a jednoczeÊnie dà˝yç do
zwi´kszenia udzia∏u d´bu. Brzoza nie wywiera tak degra-
dujàcego wp∏ywu na siedlisko, jak sosna, wi´c jej obec-
noÊç w drzewostanie mo˝e byç d∏u˝ej tolerowana.

Przyk∏ady obszarów obj´tych dzia∏aniami
ochronnymi
Przyk∏ady rezerwatów, w których zachowane sà typowe fi-
tocenozy Êwietlistej dàbrowy:
• Dàbrowa Radziejowska k. ˚yrardowa
• Konewka (Spalski Park Krajobrazowy)
• Las ¸agiewnicki w ¸odzi (Park Krajobrazowy Wzniesieƒ

¸ódzkich)
• Dàbrowa Grotnicka k. ¸odzi
• Âwietlista Dàbrowa ko∏o Obrzycka

Przyk∏ady rezerwatów, gdzie Êwietlista dàbrowa uleg∏a
przemianom, g∏ównie „zakrzewieniu”:
• Dàbrowa w Ni˝ankowicach (Za∏´czaƒski Park Krajobrazowy)
• Pó∏boru k. Sieradza
• Milechowy k. Ch´cin
• Kwiatówka na Wy˝ynie Ma∏opolskiej
• Dàbrowa na Wysoczyênie (Wielkopolski Park Narodowy)

W rezerwacie Tr´baczew na Wysoczyênie Rawskiej wykaza-
no recesj´ Êwietlistej dàbrowy. W ostatnich latach, w wyni-

ku zabiegów polegajàcych na trzebie˝y oraz r´bniach
gniazdowych, ods∏oni´to runo lasu. W ciàgu dwóch lat po
zabiegu w miejscach tych pojawi∏y si´ heliofilne gatunki
Êwietlistej dàbrowy (inf. ustna prof. R. Olaczka), których na
tych powierzchniach nie notowano od co najmniej 20 lat.

Inwentaryzacje, doÊwiadczenia,
kierunki badaƒ

Âwietlista dàbrowa jest doÊç dobrze zbadanym zbiorowi-
skiem leÊnym Polski pod wzgl´dem rozmieszczenia geo-
graficznego oraz wewn´trznego, ekologicznego zró˝nico-
wania zespo∏u. Wykazano równie˝ podstawowe kierunki
zmian, jakim podlegajà fitocenozy tego typu lasu. Du˝a
i zró˝nicowana dynamika tego zbiorowiska wymaga jednak
dalszych, systematycznych badaƒ. Niewiele wiadomo na te-
mat techniki ochrony. DoÊwiadczenia w tym zakresie sà spo-
radyczne. Proponuje si´ kontynuacj´ i rozszerzenie badaƒ
dotyczàcych dynamiki zbiorowiska oraz obserwacje po∏àczo-
ne z wprowadzeniem na wybranych powierzchniach kontro-
lowanego wypasu. W celu uzyskania danych odnoÊnie do
techniki ochrony wskazane sà równie˝ badania dotyczàce
mo˝liwoÊci zachowania cech siedliska przy stosowaniu za-
biegów ograniczajàcych rozwój i zwarcie warstwy krzewów.

Monitoring naukowy

Proponuje si´ permanentne badania terenowe na sta∏ych
powierzchniach. Badania powinny byç powtarzane co dwa
lub trzy lata. Najbardziej odpowiednia jest tu metoda fito-
socjologiczna, która uwzgl´dnia zarówno sk∏ad gatunkowy
badanych powierzchni, jak równie˝ udzia∏ iloÊciowy ka˝de-
go gatunku oraz struktur´ warstwowà zbiorowiska. Wska-
zane jest równoleg∏e wykonywanie pomiarów promienio-
wania s∏onecznego i temperatury. Wyniki uzyskane z po-
równania danych z kilku etapów badaƒ b´dà podstawà do
zdiagnozowania „stanu ochrony”.
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*Podgórska ciep∏olubna 
dàbrowa brekiniowa 
Sorbo torminalis-Quercetum

Siedlisko priorytetowe

Kod Physis: 41.573

Cechy diagnostyczne

Cechy obszaru
Podgórska ciep∏olubna dàbrowa brekiniowa wyst´puje na
stromych (25–50°), skalistych zboczach niewysokich wznie-
sieƒ (290–365 m n.p.m.) po∏o˝onych w zachodniej cz´Êci
Pogórza Sudetów (Pogórze Z∏otoryjskie – cz´Êç Pogórza Ka-
czawskiego). Wzgórza te zbudowane sà z wulkanicznych
ska∏ typu bazaltów lub zieleƒców. Fitocenozy zespo∏u zajmu-
jà g∏ównie po∏udniowe, silnie nas∏onecznione stoki. Siedli-
ska wyró˝niajà si´ wysokà temperaturà i niedosytem wilgot-
noÊci. Na tym wybitnie skalistym pod∏o˝u rozwin´∏y si´ bar-
dzo p∏ytkie (do 20 cm) naskalne gleby typu litosolu erozyjne-
go. Gleby te, wytworzone z glin lekkich i Êrednich, wyró˝nia-
jà si´ ma∏à mià˝szoÊcià poziomu próchnicznego, kwaÊnym
odczynem (pH 4,8–5,7) i zwi´kszonà rolà magnezu.
W typologii siedlisk leÊnych siedliska te mieszczà si´ w za-
kresie lasu mieszanego wy˝ynnego.

Fizjonomia i struktura
Ârednio wykszta∏cony drzewostan (zwarcie koron si´ga
60–80%) utworzony jest przede wszystkim przez dominujà-
cy dàb bezszypu∏kowy Quercus petraea. Dàb reprezento-
wany jest przez ró˝nowiekowe formy odroÊlowe, osiàgajà-
ce kilkanaÊcie metrów wysokoÊci. W wielu p∏atach wyst´-
puje brekinia Sorbus torminalis, Rzadziej tworzy ona wyso-
kie okazy (do 14–17 m), cz´Êciej wyst´puje w postaci nie-
wysokich drzewek, do 8–10 m wysokoÊci. W domieszce,
najcz´Êciej w postaci pojedynczych okazów drzew, wyst´-
puje grab zwyczajny Carpinus betulus, lipa drobnolistna Ti-
lia cordata, wiàz pospolity Ulmus minor var. suberosa
i sporadycznie buk zwyczajny Fagus sylvatica.
Warstwa podszytu jest z regu∏y doÊç s∏abo rozwini´ta (zwar-
cie 5–20°). Przewa˝nie jest ona z∏o˝ona z podrostu drzew
(przede wszystkim d´bów i brekinii) oraz panujàcych gatun-
ków krzewów: derenia Cornus sanguinea, g∏ogu jednoszyj-
kowego Crataegus monogyna, ró˝y dzikiej Rosa canina.
Charakterystyczne wielogatunkowe (blisko 100 gatunków
roÊlin naczyniowych) runo osiàga pokrycie od 70 do 95%.
Ma ono charakter mozaikowy, w którym wyst´pujà roÊliny
kwiatowe o ró˝nych wymaganiach ekologicznych. Na cha-
rakterystycznà kombinacj´ gatunków sk∏adajà si´ roÊliny
termofilne, heliofilne, psammofilne, mezotroficznych i aci-
dofilnych lasów liÊciastych i borów oraz zmiennowilgotnych
∏àk. Reprezentujà one nast´pujàce jednostki syntaksono-

miczne: rz´dy Quercetalia pubescenti-petraeae, Molinieta-
lia, oraz klasy Querco-Fagetea, Quercetea robori-petra-
eae, Trifolio-Geranietea sanguinei, Festuco-Brometea, Ko-
elerio-Corynephoretea.
Na ogó∏ s∏abo rozwini´ta warstwa mszaków (pokrycie ok.
20%) sk∏ada si´ z kilkunastu gatunków. WÊród nich cz´Êciej wy-
st´puje jedynie Atrichum undulatum i Hylocomium splendens.

Reprezentatywne gatunki
Dàb bezszypu∏kowy Quercus petraea, jarzàb breki-
nia Sorbus torminalis, ciemi´˝yk bia∏okwiatowy Vin-
cetoxicum hirundinaria, bu∏awnik mieczolistny Ce-
phalanthera longifolia, poziomka wysoka Fragaria mo-
schata, lepnica zwis∏a g∏adka Silene nutans subsp.
glabra, kuku∏ka bzowa Dactylorhiza sambucina, na-
parstnica zwyczajna Digitalis grandiflora, groszek
czerniejàcy Lathyrus niger, miodownik melisowaty Melittis
melissophyllum, dzwonek brzoskwiniolistny Campa-
nula persicifolia, przytulia Schultesa Galium schultesii,
wiechlina gajowa Poa nemoralis, lepnica zwis∏a ty-
powa Silene nutans subsp. nutans, smó∏ka pospo-
lita Viscaria vulgaris, kokoryczka wonna Polygo-
natum odoratum, koniczyna dwuk∏osowa Trifolium alpe-
stre, jastrz´biec Lachenala Hieracium lachenalii, jastrz´-
biec leÊny Hieracium murorum, oman wierzbolistny
Inula salicina, konwalia majowa Convallaria ma-
jalis, pszeniec gajowy Melampyrum nemorosum,
pszeniec zwyczajny Melampyrum pratense, poziom-
ka pospolita Fragaria vesca.

Odmiany
P∏aty podgórskiej ciep∏olubnej dàbrowy z Pogórza Z∏otoryj-
skiego reprezentujà osobny podzespó∏ Sorbo torminalis-
Quercetum cephalantheretosum longifoliae. Znajdujà si´
one ekstrazonalnie na pó∏nocnej granicy zasi´gu zespo∏u
w Europie. Centrum rozmieszczenia Sorbo torminalis-Quer-
cetum przypada na pasma niewysokich wzgórz Êrodkowej
cz´Êci Masywu Czeskiego (250–550 m n.p.m.), skàd zespó∏
przechodzi ku po∏udniowi w obszary pannoƒskie do po∏u-
dniowej cz´Êci Moraw i pó∏nocnej cz´Êci Austrii.
Poszczególne odmiany zespo∏u wykszta∏cajà si´ na odr´b-
nych siedliskach i ró˝nià si´ sk∏adem florystycznym. Fitoce-
nozy z Czech i Austrii zró˝nicowane sà na trzy postacie. Na
siedliskach mezotroficznych rozwija si´ najbardziej rozpo-
wszechniona odmiana zespo∏u Sorbo torminalis-Querce-
tum typicum z charakterystycznym udzia∏em paj´cznicy ga-
∏´zistej Anthericum ramosum. Najsuchsze („kseryczne”)
skaliste siedliska zajmuje Sorbo torminalis-Quercetum cari-
cetosum humilis z panujàcà turzycà niskà Carex humilis
i najliczniejszym udzia∏em gatunków kserotermicznych kla-
sy Festuco-Brometea. Na siedliskach poÊrednich i g∏´b-
szych glebach wyst´puje z kolei Sorbo torminalis-Querce-
tum poëtosum nemoralis, w którego runie wi´kszà rol´ ma
m.in. przewiercieƒ sierpowaty Bupleurum falcatum.
Natomiast odmiana z Pogórza Z∏otoryjskiego Sorbo tormi-
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nalis-Quercetum cephalantheretosum longifoliae preferuje
siedliska naskalne, suche i posiada gatunki wskaênikowe,
m.in. bu∏awnik mieczolistny Cephalanthera longifolia, czy
roÊliny zmiennowilgotnych ∏àk rz´du Molinietalia, niespo-
tykane w innych postaciach zespo∏u.

Mo˝liwe pomy∏ki
Na stanowiskach o podobnych wymaganiach siedlisko-
wych rozwija si´ ciep∏olubna postaç podgórskiej acidofil-
nej dàbrowy Luzulo luzuloidis-Quercetum petraeae geniste-
tosum tinctoriae. Obserwuje si´ cz´sto uk∏ad mozaikowy
p∏atów obu typów dàbrów.

Identyfikatory fitosocjologiczne

Zwiàzek Potentillo albae-Quercion petraeae (=Quercion
petraeae)

Zespó∏ Sorbo torminalis-Quercetum podgórska
ciep∏olubna dàbrowa brekiniowa

Dynamika roÊlinnoÊci

Dynamika spontaniczna
Z uwagi na nieliczne stanowiska fitocenoz podgórskiej cie-
p∏olubnej dàbrowy brekiniowej oraz fakt ich niedawnego
opisu w polskiej literaturze fitosocjologicznej nie jest mo˝-
liwe stwierdzenie ich naturalnej dynamiki. Specyficzne wy-
magania siedliskowe oraz liczne wyst´powanie gatunków
termo- i heliofilnych sugerujà trwa∏e, naturalne pochodze-
nie fitocenoz. Z drugiej strony obserwowane zjawisko
zwi´kszania roli gatunków gràdowych (zw∏aszcza grabu
w drzewostanie) oraz udzia∏ roÊlin zmiennowilgotnych ∏àk
rz´du Molinietalia sà oznakami cz´Êciowego antropozo-
ogenicznego pochodzenia tego zbiorowiska.

Powiàzana z dzia∏alnoÊcià cz∏owieka
Zabiegi gospodarcze stosowane w przesz∏oÊci mog∏y mieç
wp∏yw na lokalne zmiany struktury roÊlinnoÊci tego zbioro-
wiska. Antropogeniczne zniekszta∏cenia dotyczy∏y przede
wszystkim sk∏adu gatunkowego drzewostanu – stosowano
tu zr´by cz´Êciowe oraz prowadzono próby zalesiania in-
nymi gatunkami liÊciastymi bàdê sosnà, a nawet Êwier-
kiem. JednoczeÊnie taka gospodarka leÊna jest potencjal-
nie najbardziej destrukcyjnym rodzajem oddzia∏ywania
cz∏owieka na funkcjonowanie tych fitocenoz.

Siedliska przyrodnicze zale˝ne
i przylegajàce

P∏aty zespo∏u Sorbo torminalis-Quercetum przylegajà do
ró˝norodnych postaci lasów liÊciastych, zw∏aszcza kwaÊnych
dàbrów zajmujàcych bardzo zbli˝one siedliska. Najcz´Êciej
sàsiadujà z fitocenozami podgórskiej acidofilnej dàbrowy
Luzulo luzuloidis-Quercetum petraeae (z tym typem zbioro-
wiska cz´sto tworzy si´ mozaika) bàdê kwaÊnej dàbrowy

trzcinnikowej Calamagrostio arundinaceae-Quercetum pe-
traeae. Wyst´pujà niekiedy w kompleksie z murawami kse-
rotermicznymi klasy Festuco-Brometea lub zbiorowiskami
ciep∏olubnych okrajków klasy Trifolio-Geranietea sanguinei.

Rozmieszczenie geograficzne 
i mapa rozmieszczenia

W Polsce Sorbo torminalis-Quercetum wyst´puje jedynie na
Pogórzu Z∏otoryjskim (wschodnia cz´Êç Pogórza Kaczaw-
skiego, w obr´bie Pogórza Sudetów), na pó∏nocnej grani-
cy zasi´gu geograficznego zespo∏u w Europie. Stwierdzono
go na nast´pujàcych stanowiskach (wzniesieniach): Lipa
(Lipska Góra), Nowa WieÊ Ma∏a, Grobla (Nad Groblà),
Siedmica, Jakuszowa, Paszowice (Bazaltowa Góra), M´cin-
ka (Kopista). Cechy ekologiczne ekosystemu najlepiej wy-
ra˝ajà p∏aty zajmujàce najbardziej naskalne, eksponowa-
ne, nas∏onecznione miejsca – np. na Bazaltowej Górze ko-
∏o Paszowic czy Lipskiej Górze ko∏o Lipy.
Prawdopodobnie jest mo˝liwe znalezienie dalszych wystà-
pieƒ zespo∏u, zw∏aszcza w innych cz´Êciach Pogórza
i Przedgórza Sudetów; byç mo˝e w postaci zubo˝a∏ych flo-
rystycznie p∏atów.

Znaczenie ekologiczne 
i biologiczne

Podgórska ciep∏olubna dàbrowa brekiniowa jest jednym
z najrzadszych i unikatowych zbiorowisk leÊnych Polski.
W regionalnym krajobrazie w istotny sposób wp∏ywa na
podniesienie stopnia ró˝norodnoÊci biologicznej na pozio-
mie ekosystemów i gatunków – ostoja specyficznej flory. Po-
mimo niewielkich powierzchni p∏atów zespo∏u cechuje je
wyjàtkowe bogactwo florystyczne runa leÊnego. Naturalne
procesy odnawiania si´ jarzàbu brekinii Sorbus torminalis
oraz udzia∏ chronionych, rzadkich i wymierajàcych w skali
kraju gatunków roÊlin naczyniowych (np. bu∏awnika mie-
czolistnego Cephalanthera longifolia, goêdzika pysznego
Dianthus superbus, kruszczyka szerokolistnego Epipactis
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helleborine, kuku∏ki [storczyka] bzowej Dactylorhiza sambu-
cina, miodownika melisowatego Melittis melissophyllum,
podkolana bia∏ego Platanthera bifolia) decydujà o du˝ych
walorach przyrodniczych i dydaktycznych zespo∏u.

Gatunki z za∏àcznika II Dyrektywy 
Siedliskowej
Dotychczas nie stwierdzono, choç mo˝liwe jest wyst´powa-
nie chrzàszczy zwiàzanych z d´bem.

Gatunki z za∏àcznika I Dyrektywy Ptasiej
Brak danych.

Stany, w jakich znajduje si´ 
siedlisko

Stany uprzywilejowane
Za uprzywilejowany stan biotopu mo˝na uznaç wszystkie
p∏aty posiadajàce cechy typowe, zw∏aszcza charaktery-
styczny sk∏ad termofilnej flory z licznym udzia∏em gatun-
ków wskaênikowych zespo∏u.

Inne obserwowane stany
Wynikiem stosowanych w przesz∏oÊci leÊnych zabiegów go-
spodarczych by∏o cz´Êciowe wycinanie drzewostanu d´bo-
wego – formy odroÊlowe d´bu oraz lokalne powstanie
miejsc ods∏oni´tych, poroÊni´tych przez roÊlinnoÊç murawo-
wà. Dalszym skutkiem tych „prac” sà obserwowane przy-
padki zniszczenia wierzchnich warstw gleby i ods∏aniania li-
tego skalnego pod∏o˝a. PodkreÊliç jednak nale˝y, ˝e typo-
wych zbiorowisk przekszta∏conych jest tutaj stosunkowo nie-
wiele. Czynnikiem ograniczajàcym wymienione dzia∏ania
by∏y doÊç skrajne warunki siedliskowe.
Trudno oceniç inne formy antropopresji – prawdopodobnie,
przynajmniej w mniej ekstremalnych miejscach, prowadzo-
no dawniej wypas, byç mo˝e grabiono Êció∏k´ leÊnà.

Tendencje do przemian w skali
kraju i potencjalne zagro˝enia

Zbiorowisko zajmuje specyficzne siedliska – przynajmniej
cz´Êç p∏atów na stanowiskach „ekstremalnych-skalistych”
mo˝na zaliczyç do trwa∏ych. Prawdopodobnie jednak w nie-
których p∏atach zespo∏u stosowano w przesz∏oÊci zabiegi go-
spodarcze (pozyskiwanie drewna, wypas, pozyskiwanie runa
leÊnego, ˝o∏´dzi itd.). Przypuszczalnie mia∏y one wp∏yw na
ukszta∏towanie si´ dzisiejszej struktury florystycznej zbiorowi-
ska. Trudno jednoznacznie oceniç, czy zanik tych form dzia-
∏alnoÊci cz∏owieka spowoduje recesj´ zespo∏u. Byç mo˝e za-
chowajà si´ w stanie ma∏o zmienionym fragmenty zbiorowi-
ska wykszta∏cone na najbardziej skrajnych siedliskach, nie-
dost´pnych i „ma∏o op∏acalnych” dla gospodarki leÊnej.
Realnym zagro˝eniem mogà byç próby pozyskiwania su-
rowca skalnego (kamienio∏omy).

Potencjalne, choç na razie ma∏o prawdopodobne, jest
przekszta∏cenie tej dàbrowy w kierunku lasów gràdowych –
wyniki struktury biologicznej drzewostanu wskazujà jed-
nak, ˝e najwi´kszà dynamikà rozwojowà charakteryzuje
si´ grab Carpinus betulus.

U˝ytkowanie gospodarcze 
i potencja∏ produkcyjny

Z uwagi na bardzo niewielkie powierzchnie zbiorowiska
rola produkcyjna podgórskiej ciep∏olubnej dàbrowy jest
minimalna. Specyficzne warunki siedliskowe (strome skali-
ste stoki wzniesieƒ) ograniczajà mo˝liwoÊci do surowca
drzewnego. Cz´Êç p∏atów chroniona jest w rezerwatach
i wy∏àczona z u˝ytkowania gospodarczego.
Wiele p∏atów dàbrowy brekiniowej znajduje si´ jednak
w lasach gospodarczych zarzàdzanych przez Lasy Paƒ-
stwowe. Na siedliskach LMwy˝, w którym to typie siedlisko-
wym mieszczà si´ siedliska tego ekosystemu, Zasady Ho-
dowli Lasu zalecajà teoretycznie hodowl´ drzewostanów
bukowo-jod∏owych, d´bowo-bukowo-jod∏owych albo lipo-
wo-d´bowych z domieszkà buka, grabu, klonu, osiki
i brzozy. Jednak ze wzgl´du na specyfik´ siedlisk dàbrowy
taki kierunek gospodarowania nie mia∏by szans powodze-
nia. W praktyce w NadleÊnictwie Jawor p∏aty dàbrów bre-
kiniowych sà prawid∏owo identyfikowane, a ich specyfika
uwzgl´dniana – sà one praktycznie wy∏àczone z gospodar-
ki, tylko sporadycznie wykonuje si´ ci´cia trzebie˝owe.
Z punktu widzenia ochrony ekosystemu dotychczasowa
praktyka post´powania nie zagra˝a dàbrowom. Absolut-
nie niewskazane by∏oby wprowadzanie obcych zbiorowi-
sku gatunków drzew liÊciastych, a zw∏aszcza iglastych.

Ochrona

Przypomnienie o wra˝liwych cechach
Siedlisko podgórskiej ciep∏olubnej dàbrowy brekiniowej jest
mezotroficzne, kwaÊne lub lekko kwaÊne, zwiàzane ze stro-
mà skalnà rzeêbà terenu. Istotny jest bardzo du˝y dop∏yw
Êwiat∏a, wysoka termika oraz p∏ytka gleba. Wynikiem specy-
ficznej kombinacji czynników Êrodowiska abiotycznego jest
charakterystyczna struktura florystyczna zbiorowiska.

Zalecane metody ochrony
P∏aty zespo∏u Sorbo torminalis-Quercetum reprezentujà
ma∏e powierzchnie i majà minimalne znaczenie gospodar-
cze, a przy tym sà na tyle unikatowe, ˝e zasadne jest wy∏à-
czenie ich z u˝ytkowania gospodarczego.
Dàbrowy brekiniowe sà jeszcze na tyle s∏abo poznane, ˝e
nie wypracowano dobrych metod ich ochrony. Byç mo˝e
dla wielu p∏atów w∏aÊciwa jest ochrona bierna. Poniewa˝
aktualnie w znanych p∏atach nie obserwuje si´ nadmierne-
go rozwoju warstwy podszytu, nie sà wskazane ci´cia pro-
wadzàce do jej przerzedzenia, choç koniecznoÊç taka nie
jest wykluczona w przysz∏oÊci. Byç mo˝e w przysz∏oÊci b´-
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dzie konieczna kontrolowana trzebie˝. W zwiàzku z hipoteza-
mi o antropozoogenicznym pochodzeniu przynajmniej cz´Êci
p∏atów mo˝liwe sà te˝ eksperymenty z ostro˝nym prowadze-
niem ekstensywnego wypasu.
W p∏atach b´dàcych w∏asnoÊcià prywatnà mo˝liwy jest kom-
promis mi´dzy ochronà a gospodarkà, dopuszczajàcy umiar-
kowane pozyskanie drewna w formie ∏agodnych trzebie˝y.
Ze wzgl´du na unikatowoÊç ekosystemu i obecnoÊç w jego
p∏atach cennych gatunków roÊlin, wszelkie ewentualne prace
i zabiegi ochronne leÊne powinny byç zaplanowane osobno
dla ka˝dej powierzchni zespo∏u (indywidualne plany ochro-
ny), a ich przeprowadzenie powinno nastàpiç w sposób
oszcz´dzajàcy cenne runo – najlepiej w okresie zimowym,
bez u˝ycia ci´˝kiego sprz´tu i koniecznie pod kontrolà bota-
nika.
Generalnie stanowiska zespo∏u wykszta∏cone na najbardziej
skalistych miejscach powinny byç poddane ochronie biernej
i w, miar´ mo˝liwoÊci, obj´te ochronà rezerwatowà.

Inne czynniki mogàce wp∏ywaç na sposób
ochrony
Wyst´powanie chronionych i zagro˝onych gatunków roÊlin
naczyniowych mo˝e powodowaç koniecznoÊç planowania
i wykonania specyficznych zabiegów ochronnych na rzecz
ich populacji.

Przyk∏ady obszarów obj´tych dzia∏aniami
ochronnymi
Rezerwaty przyrody, w których zachowane sà fitocenozy
podgórskiej ciep∏olubnej dàbrowy brekiniowej to:
• „Wàwóz Lipy”,
• „Wàwóz Siedmica”,
• „Nad Groblà”.
P∏aty w rezerwatach poddane sà na razie ochronie biernej.
Wszystkie pozosta∏e, nieobj´te ochronà fragmenty zespo∏u
znajdujà si´ na terenie Parku Krajobrazowego „Che∏my”
lub jego otuliny. Ca∏oÊç parku wchodzi w sk∏ad Pogórza
Z∏otoryjskiego, obszaru proponowanego do sieci Natura
2000.

Inwentaryzacje, doÊwiadczenia,
kierunki badaƒ

Zbiorowisko podgórskiej ciep∏olubnej dàbrowy opisano
dopiero w latach 90. XX wieku, a wyniki obserwacji opubli-
kowano niedawno. Nie prowadzono ˝adnych badaƒ z za-
kresu ochrony czynnej na terenach, gdzie stwierdzono fito-
cenozy zespo∏u. Jedynie na obszarze rezerwatu „Wàwóz Li-
pa” podano zalecenia ochronne dla wszystkich wykszta∏co-
nych tam zbiorowisk roÊlinnych.
Potrzebne sà dalsze prace nad poszukiwaniem nowych sta-
nowisk zespo∏u. Konieczne sà studia nad ekologià zbioro-
wiska, zw∏aszcza dynamikà gatunków drzew. Przede
wszystkim nale˝y dà˝yç do wypracowania odpowiednich

metod ochrony zespo∏u – ochrony biernej czy kontrolowa-
nych zabiegów gospodarczych.
Po˝àdane sà badania z zakresu struktury i dynamiki popu-
lacji drzew i krzewów (struktura pierÊnicy), a tak˝e dalsze
badania warunków siedliskowych zbiorowiska, zw∏aszcza
warunków oÊwietlenia i temperatury.

Monitoring naukowy

Unikatowy charakter zbiorowiska, jego nieliczne i ma∏e
powierzchnie powodujà, ˝e nale˝y prowadziç regularne
badania terenowe na sta∏ych powierzchniach. Monitoring
ten powinien objàç:
• inwentaryzacj´ (liczebnoÊç i stan populacji) rzadkich

i wskaênikowych dla zespo∏u gatunków roÊlin runa leÊnego;
• kontrol´ efektów ewentualnie przeprowadzanych zabie-

gów ochrony czynnej;
• okresowe wykonywanie zdj´ç fitosocjologicznych.
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*Kserotermiczna dàbrowa
z d´bem omszonym 
Quercetum pubescenti-petraeae

Siedlisko priorytetowe
Kod Physis: 41.712

Cechy diagnostyczne

Cechy obszaru
Kserotermiczna dàbrowa z d´bem omszonym wyst´puje
w Polsce tylko w jednym miejscu: na stromym zboczu doliny
Odry w rezerwacie „Bielinek”, po∏o˝onym na pó∏noc od Ce-
dyni w woj. zachodniopomorskim. Las porasta strome, trud-
no dost´pne zbocze, o nachyleniu przeci´tnie 30–40%. Stok,
wystawiony na po∏udnie i wyerodowany w glinach zwa∏o-
wych moreny dennej, ma szczególne warunki mikroklima-
tyczne, w zwiàzku z czym skupia wiele kserotermicznych ga-
tunków roÊlin, grzybów i owadów. Jest to jedna z najbardziej
znanych ostoi flory i fauny ciep∏olubnej w Polsce.
Ciep∏olubna dàbrowa zajmuje grzbieciki na zboczach do-
liny, porozdzielane rozci´ciami erozyjnymi – wàwozami,
które porastajà ∏´gopodobne lasy zboczowe. Gleby nale-
˝à do typu brunatnych, wytworzonych z glin ze znacznà za-
wartoÊcià w´glanu wapnia i majà mozaikowo zmienny od-
czyn: p∏aty odwapnione, o pH na powierzchni 4,4, prze-
platajà si´ z p∏atami o pH ok. 8,0.

Fizjonomia i struktura
Ciep∏a dàbrowa z d´bem omszonym ma postaç luênego
zbiorowiska leÊno-zaroÊlowego z runem leÊno-murawo-

wym. Drzewostan o wysokoÊci nieprzekraczajàcej najcz´-
Êciej 10–15m tworzà d´by: szypu∏kowy ,bezszypu∏kowy
i omszony oraz klon polny. W warstwie krzewów wyst´pujà
d´by, klon polny, wiàz polny w postaci korkowej, szak∏ak,
g∏óg jednoszyjkowy, tarnina, ró˝a dzika i inne. W budowie
runa uczestniczy wiele gatunków – zarówno leÊnych, jak
i murawowych, okrajkowych czy ∏àkowych, z których najpo-
spolitsza jest k∏osownica pierzasta Brachypodium pinnatum
i ciemi´˝yk bia∏okwiatowy Vincetoxicum hirundinaria.
Fizjonomia, a tak˝e sk∏ad florystyczny dàbrowy z Bielinka
nie znajdujà ˝adnych analogów w Polsce, ale przypomi-
najà raczej lasy z d´bem omszonym spotykane na wzgó-
rzach Toskanii lub na Pogórzu Apeninów.
W granicach jednego tylko, kilkusethektarowego rezerwatu
wyst´puje znaczne zró˝nicowanie struktury i fizjonomii kse-
rotermicznej dàbrowy – do której zaliczane sà zarówno cie-
niste p∏aty typowo leÊne, jak i p∏aty niemal bezdrzewne. Nie-
jednorodnoÊç ta, wàtpliwoÊci co do naturalnej genezy zbio-
rowiska, a tak˝e jego niewàtpliwie mozaikowy charakter by-
∏y powodem wysuwanych przez wielu badaczy wàtpliwoÊci
co do zasadnoÊci traktowania kserotermicznej dàbrowy
w rezerwacie jako osobnego zespo∏u roÊlinnego. Niewàtpli-
wie jednak dàbrowa z d´bem omszonym w Bielinku jest spe-
cyficznym uk∏adem ekologicznym, odr´bnym od wszystkich
innych znanych w Polsce ciep∏ych lasów d´bowych.

Reprezentatywne gatunki
Dàb omszony Quercus pubescens, dàb szypu∏kowy
Quercus robur, dàb bezszypu∏kowy Quercus petraea, klon
polny Acer campestre, wiàz polny Ulmus minor, na-
wrot czerwonob∏´kitny Lithospermum purpuroca-
eruleum, ciemi´˝yk bia∏okwiatowy Vincetoxicum
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hirundinaria, dzwonek pokrzywolistny Campanula tra-
chelium, dzwonek brzoskwiniolistny Campanula persicifo-
lia, dzwonek boloƒski Campanula bononiensis, k∏osow-
nica pierzasta Brachypodium pinnatum, wyka ka-
szubska Vicia cassubica, fio∏ek kosmaty Viola hirta, paj´cz-
nica liliowata Anthericum liliago, wilczomlecz sosnka Eu-
phorbia cyparissias, cieciorka pstra Coronilla varia, lebiod-
ka pospolita Origanum vulgare, poziomka twardawa Fra-
garia viridis, czyÊcica storzyszek Clinopodium vulgare, ko-
niczyna dwuk∏osa Trifolium alpestre, przytulia w∏aÊciwa
Galium verum, traganek szerokolistny Astragalus glycy-
phyllos, gorysz siny Peucedanum cervaria, tarnina Prunus
spinosa, szak∏ak Rhamnus cathartica, g∏óg jednoszyjkowy
Crataegus monogyna, ró˝a dzika Rosa canina.

Odmiany
Dàbrowa z d´bem omszonym ma charakter kompleksu
leÊno-zaroÊlowo-okrajkowego i w zwiàzku z tym jest zbio-
rowiskiem labilnym i zmiennym. W latach 50. ubieg∏ego
wieku badacze rezerwatu Bielinek – F. Celiƒski i M. Filipek
– wyró˝nili warianty: typowy, z k∏osownicà pierzastà Bra-
chypodium pinnatum oraz z wykà kaszubskà Vicia cassu-
bica. Wspó∏czeÊnie zaznacza si´ jednak raczej zró˝nico-
wanie na cienisty wariant z nawrotem czerwonob∏´kitnym
Lithospermum purpurocaeruleum oraz wariant kseroter-
miczny z d´bem omszonym. W ramach tego ostatniego
bywajà wyró˝niane subwarianty: z paj´cznicà liliowatà
Anthericum liliago oraz z robinià akacjowà Robinia pseu-
dacacia, która w ciàgu ostatnich kilkudziesi´ciu lat opa-
nowa∏a cz´Êç rezerwatu.

Mo˝liwe pomy∏ki
Opisywany typ ekosystemu jest tak specyficzny, ˝e nie ma
mo˝liwoÊci pomylenia go z innymi zbiorowiskami. Nato-
miast w samym miejscu jego wyst´powania nie jest mo˝li-
wa Êcis∏a delimitacja p∏atów dàbrowy od sàsiadujàcych
z nimi zbiorowisk zaroÊlowych lub murawowych, tworzà
one bowiem Êcis∏y kompleks przestrzenny. Wyst´pujà na-
wet p∏aty o charakterze przejÊciowym do ∏´gopodobnych
lasów zboczowych, porastajàcych wàwozy rezerwatu.

Identyfikatory fitosocjologiczne

Klasa Querco-Fagetea
Rzàd Quercetalia pubescenti-petraeae

Zwiàzek Quercion pubescenti-petreae
Zespó∏ Quercetum pubescenti-petraeae
(=Litospermo-Quercetum) kserotermiczna 
dàbrowa z d´bem omszonym

Dynamika roÊlinnoÊci

Spontaniczna
Nie jest jasne, czy dàbrowa z d´bem omszonym w Bielin-
ku ma naturalnà genez´. Od dawna wàtpliwoÊci badaczy

budzi pochodzenie stanowiska d´bu omszonego w tym
miejscu, bardzo odleg∏ym od zwartego zasi´gu gatunku.
Wysuwane by∏y hipotezy, ˝e gatunek ten zosta∏ w Bielinku
posadzony lub przypadkowo zawleczony przy okazji upra-
wy winoroÊli. Inni badacze uwa˝ajà jednak skupienie ro-
ÊlinnoÊci ciep∏olubnej i jej zespo∏ów w Bielinku za fenomen
naturalny.
Dàbrowa w Bielinku podlega powolnym, lecz wyraênym
spontanicznym zmianom. W ciàgu ostatnich 50 lat da∏ si´
zauwa˝yç np. proces zacierania si´ wczeÊniej wyró˝nia-
nych wariantów, a tak˝e ogólny proces zmniejszenia
udzia∏u elementów Êwiat∏olubnych.
Niektóre p∏aty dàbrowy stosunkowo niedawno powsta∏y na
miejscu dawnych muraw. Takie najwyraêniejsze nawiàza-
nia do muraw wykazuje wariant z d´bem omszonym,
a zw∏aszcza subwariant z paj´cznicà liliowatà. Inne p∏aty,
szczególnie reprezentujàce wariant z nawrotem czerwono-
b∏´kitnym, wydajà si´ od dawna doÊç stabilne, choç od lat
50. XX w. zaznaczy∏a si´ w nich wyraêna ekspansja klonu
polnego.

Powiàzana z dzia∏alnoÊcià cz∏owieka
Od prawie stu lat znaczàce oddzia∏ywanie cz∏owieka na
p∏at dàbrowy w Bielinku nie ma miejsca. Nie wiadomo jed-
nak do koƒca, w jakim stopniu czynnik antropogeniczny
przyczyni∏ si´ dawniej do samego powstania zbiorowiska
w tym miejscu lub w jakim stopniu odpowiada za powsta-
nie muraw kserotermicznych, poroÊni´tych póêniej przez
dàbrow´.
Wspó∏czeÊnie naj˝ywszym procesem dynamiki roÊlinno-
Êci jest w kserotermicznej dàbrowie w Bielinku ekspansja
robinii Robinia pseudacacia, gatunku obcego pochodze-
nia geograficznego. Jest to proces spontaniczny, lecz za-
poczàtkowany przez posadzenie robinii w otoczeniu re-
zerwatu.

Siedliska przyrodnicze zale˝ne
i przylegajàce

Dàbrowa z d´bem omszonym wyst´puje w kompleksie
przestrzennym z p∏atami muraw kserotermicznych (6210,
Physis 34.351). W wyniku zró˝nicowania topografii zboczy,
p∏aty dàbrowy zajmujàce elewacje sàsiadujà te˝ w terenie
z p∏atami eutroficznych lasów liÊciastych – ˝yznych buczyn
(9130, Physis 41.13) oraz specyficznych, ∏´gopodobnych
lasów zboczowych (Physis 41.F11).

Rozmieszczenie geograficzne 
i mapa rozmieszczenia

Kserotermiczna dàbrowa z d´bem omszonym wyst´puje
w Polsce wy∏àcznie w rezerwacie „Bielinek” obejmujàcym
fragment kraw´dzi doliny Odry k. Cedyni na Pomorzu Za-
chodnim. Stanowisko to jest odleg∏e o ok. 300 km na pó∏-
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noc od najbli˝szych stanowisk zespo∏u Quercetum pube-
scenti-petraeae, znanych z Turyngii.

Znaczenie ekologiczne 
i biologiczne

Kserotermiczna dàbrowa w Bielinku jest biotopem wielu
unikatowych gatunków, tak roÊlin, jak i grzybów czy zwie-
rzàt. Ekosystem ten odznacza si´ wybitnà ró˝norodnoÊcià
fauny i flory, a wiele zwiàzanych z nim gatunków wyst´pu-
je tu na jedynych stanowiskach w Polsce. Z roÊlin na pod-
kreÊlenie zas∏uguje przede wszystkim sam dàb omszony
Quercus pubescens, rosnàcy tu na swoim jedynym w Pol-
sce stanowisku, nawrot czerwonob∏´kitny Lithospermum
purpureocaeruleum, a tak˝e oman niemiecki Inula germa-
nica. Równie unikatowe sà podawane stàd gatunki grzy-
bów: muchomor cesarski Amanita caesarea (ostatnio
nieznajdowany) oraz gwiazdosze Geastrum melanocephal-
lum i Gastropodium simplex. W próchnowiskach starych
d´bów ciep∏ej dàbrowy ˝yje bardzo rzadki spr´˝yk Lacon
querceus, a w glebie u podstawy pni d´bowych – Cardio-
phorus vestigialis. Równie unikatowe gatunki znaleêç mo˝-
na wÊród pajàków i mi´czaków.

Gatunki z za∏àcznika II Dyrektywy 
Siedliskowej
Ciep∏a dàbrowa z d´bem omszonym w Bielinku jest siedli-
skiem uj´tych w za∏àczniku II Dyrektywy Siedliskowej: ko-
zioroga d´bosza Cerambyx cerdo i pachnicy d´bowej
Osmoderma eremita. W Bielinku na jedynym polskim sta-
nowisku wyst´puje te˝, zasiedlajàcy próchnowiska buków
i d´bów, pilniczek fio∏kowy Limoniscus violaceus.

Gatunki z za∏àcznika I Dyrektywy Ptasiej
Brak danych, nie ma jednak przes∏anek, które sugerowa-
∏yby szczególne znaczenie tego biotopu dla ptaków.

Stany w jakich znajduje si´ 
siedlisko

Stany uprzywilejowane
Za uprzywilejowane, z punktu widzenia ochrony przyrody,
nale˝y uznaç wszystkie spontaniczne stany ekosystemu bez
udzia∏u inwazyjnych gatunków obcego pochodzenia –
przede wszystkim bez udzia∏u robinii akacjowej. Mogà byç
to zarówno postaci ze zwartym drzewostanem d´bów i klo-
nu polnego (gdzie optymalne siedlisko znajduje np. na-
wrot czerwonob∏´kitny), ale równie dobrze postaci niemal
bez drzew, o charakterze murawowo-zaroÊlowym, z poje-
dynczymi tylko d´bami.

Inne obserwowane stany
Wskutek ekspansji robinii akacjowej wyst´pujà równie˝ p∏aty
zniekszta∏cone obecnoÊcià tego gatunku. Wi´kszy udzia∏
robinii powoduje zupe∏nà zmian´ charakteru lasu,
w którego runie pozostajà tylko pojedyncze gatunki
ciep∏olubne (np. ciemi´˝yk bia∏okwiatowy Vincetoxicum
hirundinaria), a pojawiajà si´ ekspansywne gatunki synan-
tropijne, jak stok∏osa p∏onna Bromus sterilis, mierznica
czarna Ballota nigra i starzec wiosenny Senecio vernalis.

Tendencje do przemian w skali
kraju i potencjalne zagro˝enia

Kserotermiczna dàbrowa w Bielinku podlega stopniowym,
lecz stosunkowo powolnym zmianom w kierunku spadku
udzia∏u gatunków kserotermicznych, a wzrostu udzia∏u ga-
tunków leÊnych. Jest to zresztà generalny trend ca∏ej roÊlin-
noÊci rezerwatu od czasu, gdy siedliska zboczowe przesta∏y
byç odm∏adzane w wyniku obrywów i osuwisk inicjowanych
podmywaniem zbocza przez wody Odry.
Jak udowodniono, dàb omszony – gatunek charaktery-
styczny opisywanego zbiorowiska – mo˝e w kolejnych po-
koleniach traciç swà odr´bnoÊç gatunkowà, gdy czyste je-
go formy rozp∏ynà si´ w roju mieszaƒców z d´bem bezszy-
pu∏kowym i szypu∏kowym.
Znacznie szybszy i bardziej niebezpieczny jest jednak pro-
ces inwazji w p∏aty ciep∏ej dàbrowy robinii akacjowej – ga-
tunku pochodzenia pó∏nocnoamerykaƒskiego, nasadzo-
nego w XIX w. w pobli˝u rezerwatu.

U˝ytkowanie gospodarcze 
i potencja∏ produkcyjny

Ze wzgl´du na wyst´powanie na skrajnych siedliskach – na
stromym, niedost´pnym zboczu – kserotermiczna dàbrowa
z d´bem omszonym nie ma w Polsce obecnie ̋ adnego znacze-
nia gospodarczego. Jest ponadto w ca∏oÊci obj´ta granicami
rezerwatu przyrody, co wyklucza jej gospodarcze u˝ytkowanie.
Nie jest jednak jasne, czy w XIX i w pierwszej po∏owie XX
wieku przynajmniej niektóre fragmenty dàbrowy w Bielin-
ku nie by∏y miejscem sporadycznego wypasu kóz i owiec.
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Ochrona

Przypomnienie o wra˝liwych cechach
Kserotermiczna dàbrowa z d´bem omszonym w rezerwa-
cie Bielinek jest dynamicznym uk∏adem ekologicznym o nie
w pe∏ni wyjaÊnionej genezie, zwiàzanym z ciep∏ym siedli-
skiem zboczowym, a majàcym charakter mozaiki elemen-
tów leÊnych, zaroÊlowych, okrajkowych i murawowych.
Stanowi ona unikat w szacie roÊlinnej Polski, nawiàzujàc
do lasów strefy Êródziemnomorskiej. Aktualne procesy dy-
namiki roÊlinnoÊci powodujà powolnà ewolucj´ ekosyste-
mu w kierunku leÊnym, w procesie hybrydyzacji powoli roz-
mywa si´ te˝ odr´bnoÊç gatunkowa d´bu omszonego; jed-
nak rzeczywistym zagro˝eniem dla dàbrowy jest zachodzà-
ca w niej szybka ekspansja gatunków obcych, szczególnie
robinii akacjowej.

Zalecane metody ochrony
Sposoby ochrony kserotermicznej dàbrowy w Bielinku,
w ca∏oÊci znajdujàcej si´ w rezerwacie przyrody, okreÊla
trafnie plan ochrony rezerwatu. W planie przewidziano dla
p∏atów dàbrowy, zale˝nie od ich stanu, albo ochron´ bier-
nà, albo zabiegi ochrony czynnej polegajàce na eliminacji
rozprzestrzeniajàcej si´ robinii, rzadziej na ograniczaniu
zwarcia krzewów warstwy podrostu (najcz´Êciej ekspan-
sywnej tarniny).

Inne czynniki mogàce wp∏ywaç na sposób
ochrony
Lokalnie na sposób ochrony dàbrowy mogà wp∏ywaç wy-
magania ochrony szczególnych stanowisk roÊlin kseroter-
micznych. Rosnàcy w kilku miejscach na skrajach dàbrowy
powojnik pnàcy Clematis vitalba nie powinien byç usuni´-
ty z rezerwatu, mimo swojego prawdopodobnie obcego
pochodzenia, poniewa˝ zwiàzanych jest z nim kilka bardzo
rzadkich gatunków owadów, wyst´pujàcych tu na jedynych
w Polsce stanowiskach.

Przyk∏ady obszarów obj´tych dzia∏aniami
ochronnymi
Jedyne polskie stanowisko kserotermicznej dàbrowy z d´-
bem omszonym jest w ca∏oÊci obj´te granicami rezerwatu
przyrody „Bielinek”.

Inwentaryzacje, doÊwiadczenia,
kierunki badaƒ

Ze wzgl´du na swój unikatowy charakter, p∏at dàbrowy
w Bielinku budzi∏ od dawna zainteresowanie badaczy i by∏
przedmiotem wielu badaƒ, dotyczàcych zarówno samej po-
pulacji d´bu omszonego, jego zmiennoÊci oraz zjawiska hy-
brydyzacji z d´bem bezszypu∏kowym i szypu∏kowym, jak
i zwiàzanych z ciep∏à dàbrowà owadów i paj´czaków. Wcià˝
jednak rozpoznanie ró˝norodnoÊci biologicznej ekosystemu
nie jest pe∏ne. Nieznana jest w ogóle biologia i ekologia co
najmniej kilku zwiàzanych z nim gatunków owadów. Nie do
koƒca znane i udokumentowane sà zmiany o charakterze
sukcesyjnym, jakie zachodzà w dàbrowie. Nierozstrzygni´te
pozostaje wcià˝ pytanie o naturalnà czy sztucznà genez´ dà-
browy w Bielinku, a tak˝e o pochodzenie tego stanowiska
d´bu omszonego – choç nie wiadomo, czy w ogóle kiedy-
kolwiek da si´ na nie odpowiedzieç.

Monitoring naukowy

Monitoring p∏atów kserotermicznej dàbrowy z d´bem
omszonym powinien objàç przede wszystkim Êledzenie za-
chodzàcych w niej zmian – do czego konieczne sà obserwa-
cje struktury roÊlinnoÊci prowadzone na sta∏ych powierzch-
niach. Konieczne jest tak˝e Êledzenie rezultatów wykonywa-
nych zabiegów ochronnych, np. usuwania robinii.
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