
Gràd subatlantycki 
(Stellario-Carpinetum)
Kod Physis: 41.241, podzespo∏y wilgotne 
prawdopodobnie tak˝e 41.232

A. Opis g∏ównego typu 
siedliska przyrodniczego

Definicja

Ten typ siedliska przyrodniczego obejmuje lasy d´bowe, d´-
bowo-grabowe lub grabowe, czasem z udzia∏em lipy, na ˝yz-
nych, cz´sto wilgotnych siedliskach. Wyst´pujà one w pó∏noc-
no-zachodniej cz´Êci Polski, na Pomorzu, si´gajàc na pd. po
lini´ Noteci, a na wsch. po Wzniesienia Elblàskie i Warmi´.

Charakterystyka

Odpowiada charakterystyce jedynego wyró˝nionego 
podtypu.

Podzia∏ na podtypy

Ze wzgl´du na niewielkie ró˝nicowanie subatlantyckich
gràdów w Polsce, i fakt, ˝e wszystkie one reprezentujà je-
den zespó∏ w sensie fitosocjologicznym, nie wyró˝niono
podtypów w ramach tego typu siedliska przyrodniczego.
Podana ni˝ej charakterystyka podtypu jest wi´c zarazem
charakterystykà g∏ównego typu siedliska przyrodniczego.

Umiejscowienie podtypu w polskiej 
klasyfikacji fitosocjologicznej

Gràdy subatlantyckie sà w klasyfikacji fitosocjologicznej
umiejscowione w sposób nast´pujàcy:

Klasa Querco-Fagetea lasy liÊciaste
Rzàd Fagetalia sylvaticae mezo- i eutroficzne lasy li-
Êciaste

Zwiàzek Carpinion gràdy
Zespó∏ Stellario-Carpinetum gràd subatlantycki
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B. Opis podtypów

Gràd subatlantycki
Kod Physis: 41.241, podzespo∏y wilgotne prawdopodob-
nie tak˝e 41.232

Cechy diagnostyczne

Cechy obszaru
Gràd subatlantycki reprezentuje grup´ mezo- i eutroficz-
nych, wielogatunkowych lasów d´bowo-lipowo-grabo-
wych na obszarach pó∏nocnej cz´Êci Europy Ârodkowej
znajdujàcych si´ pod wp∏ywem klimatu morskiego. Jego
zwarty zasi´g geograficzny w Polsce obejmuje m∏odogla-
cjalne obszary Pobrze˝y Po∏udniowoba∏tyckich oraz Poje-
zierzy: Zachodnio- i Wschodniopomorskiego. Na obsza-
rach tych, gdzie najcz´Êciej z siedliskami ˝yznymi i Êrednio
˝yznymi na wypuk∏ych formach reliefu zwiàzane jest wyst´-
powanie lasów bukowych, gràdy zajmujà przede wszyst-
kim wkl´s∏e formy rzeêby terenu z podsiàkowym lub prze-
mywno-podsiàkowym typem stosunków wodnych, pozo-
stajàcych pod wp∏ywem wód gruntowych. Sà to g∏ównie
podnó˝a wyniesieƒ morenowych, ponadzalewowe terasy
i m∏ode zbocza dolin rzecznych oraz p∏askie obni˝enia
z gliniastymi utworami na powierzchni. Na relacje mi´dzy
przestrzennym rozmieszczeniem buczyn i gràdów w uroz-
maiconych pod wzgl´dem konfiguracji terenu krajobra-
zach Pomorza istotny wp∏yw wywierajà procesy denudacyj-
ne i erozyjne modyfikujàce w∏aÊciwoÊci siedlisk na zbo-
czach i w przylegajàcych do nich dolinach. Widoczna jest
przy tym zmiennoÊç w stopniu ograniczania gràdów przez
buczyny ze wschodu na zachód, b´dàca wyrazem zmienia-
jàcej si´ dynamiki buka i jego wzrastajàcej przewagi, jako
gatunku lasotwórczego, nad grabem i innymi drzewami
gràdowymi w optymalnych dla niego warunkach klima-
tycznych Pomorza Zachodniego. Przypuszcza si´ równie˝,
˝e buczyny mogà formowaç si´ na drodze spontanicznego
przekszta∏cania gràdów i stanowià po nich nast´pstwo hi-
storyczne. Przyjmujàc takie za∏o˝enie, nale˝a∏oby si´ spo-
dziewaç, i˝ lasy d´bowo-grabowe mog∏yby mieç cz´Êciowo
charakter zbiorowisk antropogenicznych, powsta∏ych na
powierzchniach wylesionych i wÊród drzewostanów prze-
Êwietlonych, gdzie lepsze warunki do odnowienia znajduje
grab ni˝ buk. PoÊrednio na zmniejszenie roli gràdów wp∏y-
n´∏o och∏odzenie i zwilgotnienie klimatu, co sprzyja∏o na-
turalnemu procesowi ubo˝enia gleb.
Zakres gleb, na których wyst´puje gràd subatlantycki, jest
doÊç szeroki, jednak nieco w´˝szy w porównaniu ze zró˝-
nicowaniem glebowym siedlisk innych lasów d´bowo-gra-
bowych Polski. Do stosunkowo najubo˝szych nale˝à gleby
rdzawe brunatne, p∏owe bielicowane oraz brunatne bieli-
cowane i kwaÊne. W przeci´tnych warunkach sà to najcz´-
Êciej gleby brunatne w∏aÊciwe, wy∏ugowane lub szarobru-

natne, natomiast w miejscach najni˝ej po∏o˝onych – czar-
ne ziemie, gleby gruntowoglejowe, mady brunatne i gleby
deluwialne próchniczne. W klasyfikacji siedlisk leÊnych gràd
subatlantycki wyst´puje na siedliskach LMÊw, LMw, LÊw, 
Lw. Nowe (2004 r.) „Siedliskowe Podstawy Hodowli Lasu”
wyró˝niajà dla tego ekosystemu typy lasu: bukowo-grabo-
wo-d´bowy las mieszany Êwie˝y, bukowo-grabowo-d´bowy
las mieszany wilgotny, bukowo-grabowo d´bowy las Êwie-
˝y i bukowo-grabowo-d´bowy las wilgotny.

Fizjonomia i struktura zbiorowiska
Podobnie jak inne lasy d´bowo-grabowe, tak˝e gràd sub-
atlantycki jest na ogó∏ zbiorowiskiem wielowarstwowym
i wielogatunkowym. W sk∏ad drzewostanu wchodzà te˝
w wi´kszoÊci te same gatunki, takie jak: grab Carpinus be-
tulus, d´by – szypu∏kowy Quercus robur i bezszypu∏kowy 
Q. petraea, lipa drobnolistna Tilia cordata, klon pospolity
Acer platanoides, przy czym najbardziej znamienny dla
omawianego typu lasu jest sta∏y, a niekiedy znaczny udzia∏
buka Fagus sylvatica, który mo˝e byç nawet gatunkiem pa-
nujàcym. Na siedliskach wilgotnych domieszk´ stanowi
wiàz górski Ulmus glabra, olsza czarna Alnus glutinosa i je-
sion wynios∏y Fraxinus excelsior.
W dobrze wykszta∏conej warstwie krzewów panuje 
zwykle leszczyna Corylus avellana, oprócz której wyst´pu-
jà: trzmielina pospolita Euonymus europaea, suchodrzew
pospolity Lonicera xylosteum, g∏óg jednoszyjkowy Crata-
egus monogyna i wawrzynek wilcze∏yko Daphne meze-
reum. Runo jest zdecydowanie bogatsze w roÊliny zielne ni˝
w pomorskich lasach bukowych, ale w porównaniu z grà-
dami spoza Pomorza – nieco ubo˝sze. Sk∏ada si´ g∏ównie
z gatunków typowych dla ca∏ej grupy lasów d´bowo-gra-
bowych, wÊród których najwi´ksze znaczenie diagnostycz-
ne dla gràdu subatlantyckiego ma gwiazdnica wielkokwia-
towa Stellaria holostea osiàgajàca w nim najwy˝szà sta∏oÊç
i liczebnoÊç. Do gatunków cz´stych i doÊç cz´stych nale˝à:
przytulia wonna Galium odoratum, nerecznica samcza
Dryopteris filix-mas, gajowiec ˝ó∏ty Galeobdolon luteum,
prosownica rozpierzch∏a Milium effusum, kupkówka
Aschersona Dactylis polygama, zerwa k∏osowa Phyteuma
spicatum, fio∏ek leÊny Viola reichenbachiana, groszek wio-
senny Lathyrus vernus, przylaszczka pospolita Hepatica no-
bilis, zawilec gajowy Anemone nemorosa, turzyca palcza-
sta Carex digitata, podagrycznik pospolity Aegopodium
podagraria, per∏ówka zwis∏a Melica nutans, wiechlina ga-
jowa Poa nemoralis i inne. Sk∏ad florystyczny poszczegól-
nych p∏atów zale˝y od lokalnych warunków siedliskowych,
zw∏aszcza od ˝yznoÊci i wilgotnoÊci gleb. Zró˝nicowanie to
odpowiada ogólnemu podzia∏owi lasów d´bowo-grabo-
wych na gràdy wysokie, typowe i niskie. Na siedliskach naj-
ubo˝szych nie wyst´puje wiele gatunków o du˝ych wymaga-
niach troficznych, natomiast sta∏ymi komponentami runa sà
roÊliny acydofilne, wywodzàce si´ z grupy Êrednio ˝yznych
lasów liÊciastych lub ze zbiorowisk borowych, np. Êmia∏ek
pogi´ty Deschampsia flexuosa, borówka czarna Vaccinium
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myrtillus, trzcinnik leÊny Calamagrostis arundinacea i orli-
ca pospolita Pteridium aquilinum. W warunkach siedlisk
najbardziej ˝yznych i wilgotnych liczne sà natomiast roÊli-
ny o du˝ych wymaganiach glebowych, np. ziarnop∏on wio-
senny Ficaria verna, z∏oç ˝ó∏ta Gagea lutea, zawilec ˝ó∏ty
Anemone ranunculoides i kokorycz wàt∏a Corydalis inter-
media. Warstwa mszysta nie pokrywa na ogó∏ du˝ych po-
wierzchni, a stosunkowo najcz´stszymi jej sk∏adnikami sà:
˝urawiec falisty Atrichum undulatum i dzióbkowiec Zetter-
stedta Eurhynchium angustriete. Najlepiej jest ona rozwi-
ni´ta w ubogich postaciach omawianego lasu, w których
sk∏ada si´ z takich gatunków, jak: p∏onnik strojny Polytri-
chastrum formosum, wid∏ozàb miotlasty Dicranum scopa-
rium i rokietnik pospolity Pleurozium schreberi.

Reprezentatywne gatunki
Grab pospolity Carpinus betulus, dàb szypu∏kowy Qu-
ercus robur, leszczyna Corylus avellana, gwiazdnica
wielkokwiatowa Stellaria holostea, gajowiec ˝ó∏ty
Galeobdolon luteum, prosownica rozpierzch∏a Mi-
lium effusum, kupkówka Aschersona Dactylis polygama,
zerwa k∏osowa Phyteuma spicatum, fio∏ek leÊny Viola re-
ichenbachiana, groszek wiosenny Lathyrus vernus, przy-
laszczka pospolita Hepatica nobilis, zawilec gajowy Ane-
mone nemorosa, turzyca palczasta Carex digitata, kopytnik
pospolity Asarum europaeum, kokoryczka wielokwiatowa
Polygonatum multiflorum, miodunka çma Pulmonaria ob-
scura, pszeniec gajowy Melampyrum nemorosum.

Odmiany
Gràd subatlantycki, analogicznie do innych zespo∏ów la-
sów d´bowo-grabowych w Polsce, wykazuje przede wszyst-
kim zmiennoÊç, której êród∏em jest zró˝nicowanie ˝yznoÊci
oraz wilgotnoÊci siedlisk. W zwiàzku z tym wyró˝nia si´ trzy
zasadnicze postaci tego lasu w randze podzespo∏ów: Stel-
lario-Carpinetum deschampsietosum – wyst´pujàcy z regu-
∏y na najwy˝szych partiach zboczy, a miejscami tak˝e na
wierzchowinach, najbardziej suchy i ubogi, w którym rol´
gatunków diagnostycznych odgrywajà roÊliny acydofilne;
S.-C. typicum – zajmujàcy stanowiska w ni˝szych i Êrodko-
wych rejonach zboczy, charakteryzujàcy si´ udzia∏em licz-
nej grupy gatunków typowych dla lasów siedlisk ˝yznych
Êwie˝ych (wariant typowy) i s∏abo wilgotnych (wariant
z czyÊçcem leÊnym Stachys sylvatica); S.-C. ficarietosum –
zwiàzany z siedliskami najbardziej ˝yznymi i wilgotnymi,
jakie znajdujà si´ u podnó˝y zboczy oraz wyró˝niajàcy si´
du˝ym bogactwem florystycznym i udzia∏em gatunków ro-
Êlin przechodzàcych z lasów ∏´gowych.
ZmiennoÊç geograficzna gràdu subatlantyckiego nie jest
bardzo wyraêna, jednak cz´stoÊç wyst´powania niektórych
gatunków diagnostycznych dla wymienionych podzespo-
∏ów ró˝ni odmian´ zachodniopomorskà od wschodniopo-
morskiej.
Zbiorowiska lasów gràdowych na Pomorzu, mimo ˝e cz´-
sto wykszta∏cone fragmentarycznie, wykazujà niekiedy

znacznà odmiennoÊç od przeci´tnych postaci gràdu 
subatlantyckiego. Przyk∏adem mo˝e byç wyst´powanie na Po-
jezierzu Kaszubskim „ch∏odnej” postaci lasu d´bowo-grabo-
wego na stromych zboczach nadrzecznych, o ekspozycji zbli-
˝onej do pó∏nocnej, stanowiàcej ostoj´ roÊlin górskich ta-
kich jak: tojad dzióbaty Aconitum variegatum, przewiercieƒ
d∏ugolistny Bupleurum longifolium i Êwierzàbek orz´siony
Chaerophyllum hirsutum. Takie zboczowe postaci gràdów
subatlantyckich wykazujà nawiàzania do gràdów zboczo-
wych, opisanych dalej jako jednostka 9170-3.
Interesujàca postaç niskiego gràdu z czosnkiem niedêwie-
dzim Allium ursinum wyst´puje w rezerwacie „Gràdy w Re-
czu”, gdzie porasta on zbocza i dno doliny w sàsiedztwie
licznych wyp∏ywów wód êródliskowych.

Mo˝liwe pomy∏ki
Pomy∏ki mogà wynikaç z trudnoÊci w odró˝nianiu gràdu
z du˝ym udzia∏em buka w drzewostanie od lasów buko-
wych i bukowo-d´bowych, zw∏aszcza jeÊli te zbiorowiska
wyst´pujà blisko siebie, na siedliskach o podobnych w∏a-
ÊciwoÊciach i majà podobny sk∏ad florystyczny. Dotyczy to
g∏ównie stref granicznych mi´dzy biochorami tych lasów
oraz ich najubo˝szych postaci, szczególnie takich, których
runo jest s∏abo wykszta∏cone lub nie ma go w ogóle. Poza
tym zwiàzki mi´dzy gràdami a buczynami mogà mieç cha-
rakter dynamiczny i dlatego zdecydowanie o przynale˝no-
Êci syntaksonomicznej niektórych p∏atów majàcych charak-
ter poÊredni wymaga specjalnych badaƒ. Na trudnoÊci
w jednoznacznym zaklasyfikowaniu siedlisk gràdu 
subatlantyckiego napotkaç mo˝na przy granicach jego za-
si´gu geograficznego z gràdem subkontynentalnym i Êrod-
kowoeuropejskim. Ryzyko niedostrzegania siedlisk lasów
gràdowych lub mylenia ich z innymi siedliskami jest du˝e
w przypadku zmian sk∏adu gatunkowego drzewostanu i to-
warzyszàcych im przeobra˝eƒ dolnych warstw zbiorowisk.
Jest ono tym wi´ksze, im s∏abiej zaznaczone sà przejawy
procesów regeneracji gràdu lub sukcesji wtórnej prowa-
dzàcej do jego odtworzenia, np. na zalesionych sosnà lub
brzozà gruntach porolnych albo w kompleksach leÊnych,
w których na niewielkich powierzchniach siedlisk lasów d´-
bowo-grabowych ustalane sà sk∏ady gatunkowe w∏aÊciwe
dla innych, bardziej rozpowszechnionych siedlisk.
P∏aty gràdów subatlantyckich porastajàce strome zbocza do-
lin rzecznych, zw∏aszcza gdy ich drzewostan jest wzbogaco-
ny w klon i lip´, mogà sprawiaç trudnoÊci w odró˝nieniu ich
od klonowo-lipowych gràdów zboczowych (9170-3).

Identyfikatory fitosocjologiczne

Jednoznacznie odpowiada zespo∏owi Stellario-Carpine-
tum, którego pozycja syntaksonomiczna jest nast´pujàca:

Zwiàzek Carpinion
Zespó∏ Stellario-Carpinetum gràd subatlantycki
(gràd gwiazdnicowy)
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Dawniej wszystkie wyst´pujàce w Polsce gràdy, w tym 
i subatlantyckie, ujmowano jako jeden zespó∏ Querco-Car-
pinetum.

Dynamika roÊlinnoÊci

Spontaniczna
Na wi´kszoÊci zajmowanych siedlisk w zasi´gu swojego
wyst´powania, gràdy subatlantyckie sà prawdopodobnie
trwa∏ym typem ekosystemu leÊnego. Ich naturalna dynami-
ka nap´dzana jest najcz´Êciej przez procesy Êmierci poje-
dynczych drzew, powstawanie luk w drzewostanie i rozwój
odnowienia, przede wszystkim grabowego, wype∏niajàce-
go luki. Ewentualne odnowienie d´bu zwykle nie jest cià-
g∏e w czasie i mo˝e byç zwiàzane z wyst´powaniem, nawet
raz na kilkadziesiàt lub kilkaset lat, sprzyjajàcego splotu
warunków. Niekiedy daje si´ tak˝e zauwa˝yç mozaikowe
zró˝nicowanie tzw. faz rozwojowych lasu na p∏aty w fazie
juwenilnej, optymalnej, rozpadu i odnowienia. Wielkopo-
wierzchniowe zjawiska o charakterze katastroficznym nale-
˝à w buczynach do rzadkoÊci.
Nie do koƒca jasna jest rola, jakà w naturalnej dynamice
gràdów subatlantyckich odgrywa buk, a tak˝e jakie sà na-
turalne zwiàzki dynamiczne mi´dzy gràdami a buczynami
na Pomorzu. Obraz naturalnego zró˝nicowania szaty le-
Ênej i procesy jej dynamiki zosta∏y bowiem silnie prze-
kszta∏cone przez gospodark´ leÊnà. Niektóre siedliska, np.
nadzalewowe terasy w wielu dolinach rzecznych, nie sà
odpowiednie dla buka i majà ewidentnie gràdowy charak-
ter. W wielu innych miejscach obserwuje si´ procesy eks-
pansji buka w gràdach, co mo˝e doprowadziç do ich
spontanicznego przekszta∏cenia si´ w buczyny. W niektó-
rych dzisiejszych buczynach zachowa∏y si´ pozosta∏oÊci
dawnej populacja graba. Jednak i odwrotnie: w niektórych
lasach bukowych w ekspansji jest grab i wykazujà one ten-
dencje do upodobniania si´ do gràdów.
Wydaje si´ wi´c, ˝e nawet w warunkach naturalnych, rela-
cje dynamiczne mi´dzy bukiem a grabem, i szerzej: mi´-
dzy buczynami a gràdami, mog∏yby mieç charakter p∏ynny
i fluktuacyjny, b´dàc zale˝ne np. od Êredniookresowych
zmian warunków klimatycznych. W rzeczywistoÊci relacje te
pozostajà pod dominujàcym wp∏ywem czynnika antropo-
genicznego (zob. dalej).
Szczególna jest dynamika gràdów na zboczach dolin rzecz-
nych. Lasy zboczowe sà z regu∏y mozaikami p∏atów w ró˝-
nym stadium rozwoju, porastajàcych b´dàce w ró˝nym wie-
ku fragmenty zbocza. Gràdy sà typowe dla wzgl´dnie m∏o-
dych zboczy, a na dalszych etapach rozwoju stoku ich miej-
sce mogà zajmowaç najpierw ˝yzne, a póêniej kwaÊne bu-
czyny. Proces ten, nap´dzany ciàg∏ym podcinaniem zboczy
przez erozj´ bocznà rzeki, ma w pe∏ni naturalny charakter.

Powiàzana z dzia∏alnoÊcià cz∏owieka
Wp∏ywy antropogeniczne zasadniczo modyfikujà zasygna-
lizowanà wy˝ej, labilnà relacj´ mi´dzy gràdami a buczyna-

mi. Wykazano np. zwiàzki wzrostu roli graba i gràdów
z prehistorycznym osadnictwem ludzkim. W czasach histo-
rycznych dominujàcym czynnikiem presji cz∏owieka sta∏a
si´ gospodarka leÊna, która, zale˝nie od jej szczegó∏owych
form, mog∏a rozmaicie oddzia∏ywaç na gràdy. Gospoda-
rowanie zr´bami zupe∏nymi lub silnymi ci´ciami cz´Êciowy-
mi w buczynach mog∏o prowokowaç ekspansj´ graba
i sprzyjaç ich upodobnianiu si´ do gràdów. Z drugiej stro-
ny, w odnowieniach i ci´ciach piel´gnacyjnych buk by∏ ra-
czej preferowany przed grabem, a w niektórych lasach d´-
bowych wprowadzano nawet podsadzenia tego gatunku.
Dzisiejsza gospodarka leÊna sprzyja raczej buczynom.
Presja cz∏owieka mo˝e tak˝e modyfikowaç procesy geody-
namiczne i zwiàzane z nimi dynamiczne relacje mi´dzy
gràdami a buczynami na zboczach. Np. w Puszczy Draw-
skiej, w dolinie Êrodkowej Drawy, z terenami rolniczymi na
wierzchowinie sàsiadujà gràdowe zbocza wci´tej doliny
rzecznej, a z terenami leÊnymi – zbocza poroÊni´te kwaÊnà
buczynà. Mo˝e to byç spowodowane np. wi´kszà aktywno-
Êcià procesów erozji na zboczach sàsiadujàcych z polami.
W wielu dawnych p∏atach gràdów gospodarka cz∏owieka
zmieni∏a jednak charakter lasu w znacznie wi´kszym stop-
niu. Wynikiem uprawy sosny na siedliskach zaj´tych pier-
wotnie przez lasy liÊciaste sà dziÊ ró˝nego rodzaju zbioro-
wiska zast´pcze. Pospolite na Pomorzu sà np. lasy z sosno-
wym drzewostanem, pod którym rozwinà∏ si´ spontanicz-
nie podrost lub drugie pi´tro grabowe; zdarzajà si´ te˝ la-
sy w których, pod sosnà zachodzi ekspansja jaworu, klonu
lub nawet lipy i wiàzów. Zbiorowiska te sà tak zniekszta∏-
cone, ˝e ich zwiàzków dynamicznych z gràdami mo˝na tyl-
ko domniemywaç, czasem np. na podstawie licznej obec-
noÊci gràdowych gatunków – gwiazdnicy wielkokwiatowej
Stellaria holostea czy leszczyny Corylus avellana.
DoÊç cz´sto spotykane sà te˝ drzewostany brzozowe lub
osikowe na siedliskach ˝yznych lasów liÊciastych, z regu∏y
b´dàce wynikiem sztucznych lub spontanicznych zalesieƒ
gruntów porolnych. Dynamiczny rozwój populacji graba
lub obecnoÊç gràdowych gatunków, mo˝e wskazywaç na
gràdowy charakter ich siedlisk i prowadzàce w kierunku
gràdu procesy sukcesyjne, pami´taç trzeba jednak, ˝e
w pewnych warunkach gràdy, jak nadmieniono wy˝ej, mo-
gà byç tylko fazà sukcesji prowadzàcej do buczyn.

Siedliska przyrodnicze zale˝ne 
lub przylegajàce

Gràdy subatlantyckie w krajobrazie Pomorza kontaktujà
si´ najcz´Êciej z ˝yznymi lub kwaÊnymi buczynami (Galio
odorati-Fagetum, Luzulo-Fagetum – 9110, 9130, Physis
41.11, 41.13), a cz´sto tak˝e z ∏´gami jesionowo--olszo-
wymi Fraxino-Alnetum (91E0, Physis 44.3) lub wiàzowo-je-
sionowymi Ficario-Ulmetum (91F0, Physis 44.41), rzadziej
z olsami (Physis 44.9). Wyst´pujàc na podcinanych przez
rzeki zboczach dolinnych albo na nadzalewowych terasach
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w dolinach, gràdy subatlantyckie pozostajà cz´sto w bez-
poÊrednim kontakcie z ekosystemami rzecznymi (Physis
24.1). Znane sà obiekty, w których las o charakterze ni-
skiego gràdu otula ekosystemy êródliskowe (Physis 54.1).
Gràdy wyst´pujàce na zboczach dolin rzecznych sà sk∏ad-
nikami ca∏ego geodynamicznie uwarunkowanego kom-
pleksu roÊlinnoÊci zboczowej. Mogà w nim sàsiadowaç za-
równo z kwaÊnymi buczynami, jak i np. z roÊlinnoÊcià
Êwie˝ych obrywów i osuwisk.

Rozmieszczenie geograficzne 
i mapa rozmieszczenia

Gràdy subatlantyckie wyst´pujà w pó∏nocno-zachodniej
cz´Êci Polski, na Pomorzu, si´gajàc na pd. po lini´ Noteci,
a na wsch. po Wzniesienia Elblàskie i Warmi´. W wi´kszej
cz´Êci swojego zasi´gu sà one jedynym wyst´pujàcym ty-
pem ekosystemu gràdowego. Prawdopodobnie jednak ist-
nieje strefa przejÊciowa, w której mogà wyst´powaç zarów-
no gràdy subatlantyckie, jak i gràdy Êrodkowopolskie Ga-
lio sylvatici-Carpinetum (siedlisko przyrodnicze 9170, zob.
dalej), wybierajàc ró˝ne warunki siedliskowe. Np. w okoli-
cach Drawna gràdy subatlantyckie wyst´pujà na nadzale-
wowych terasach w g∏´bokiej dolinie Drawy, podczas gdy
gràdy typu Êrodkowopolskiego – na ciep∏ym zboczu doliny.

Znaczenie ekologiczne 
i biologiczne

Wyst´powanie gràdów w krajobrazie Pomorza jest istotne
dla ró˝norodnoÊci biologicznej. Zw∏aszcza niskie gràdy na
siedliskach wilgotnych, a tak˝e gràdy zboczowe, nale˝à do
najbogatszych gatunkowo typów lasu. Mimo ˝e ˝aden gatu-
nek roÊliny nie jest zwiàzany wy∏àcznie z gràdami subatlan-
tyckimi, niektóre rzadkie taksony znajdujà w tym typie eko-
systemu optimum swojego wyst´powania. Na Pomorzu
Ârodkowym z gràdami wydaje si´ byç zwiàzana np. z∏oç po-
chwolistna Gagea spathacea, a na Kaszubach kilka gatun-
ków górskich wyst´puje najcz´Êciej w gràdach zboczowych.

Gatunki z za∏àcznika II Dyrektywy 
Siedliskowej
Niekiedy w gràdach subatlantyckich wyst´puje obuwik Cy-
pripedium calceolus. Stare d´by mogà byç zasiedlone
przez pachnic´ d´bowà Osmoderma eremita. Wyst´powa-
nie kozioroga d´bosza Cerambyx cerdo lub jelonka roga-
cza Lucanus cervus na d´bach rosnàcych w tym typie grà-
du jest mo˝liwe, lecz mniej prawdopodobne, gràdy 
subatlantyckie zajmujà bowiem raczej siedliska ch∏odne,
a wymienione gatunki owadów preferujà d´by rosnàce
w miejscach cieplejszych.

Gatunki z za∏àcznika I Dyrektywy Ptasiej
Z punktu widzenia ptaków gràdy nie odró˝niajà si´ istotnie
od dominujàcych w krajobrazach Pomorza buczyn. Znacz-
nie wa˝niejszy ni˝ typ lasu jest dla ptaków wiek i struktura
drzewostanu albo ewentualna obecnoÊç starych i mar-
twych drzew. SpoÊród gatunków z za∏àcznika I Dyrektywy
Ptasiej wyst´pujà: mucho∏ówka ma∏a Ficedula parva, bo-
cian czarny Ciconia nigra, ró˝ne gatunki dzi´cio∏ów 
(d. czarny Dryocopus martius, d. zielonosiwy Picus canus,
d. Êredni Dendrocopos medius), bielik Haliaeetus albicilla,
orlik krzykliwy Aquila pomarina.

Stany, w jakich znajduje si´ 
siedlisko

Stany uprzywilejowane
Za uprzywilejowany, z punktu widzenia ochrony przyrody,
stan ochrony ekosystemu gràdu subatlantyckiego uznaç
trzeba stare lasy o naturalnie zró˝nicowanej strukturze, 
niewykazujàce przejawów antropogenicznego zniekszta∏-
cenia ani uproszczenia struktury, w których dochodzà do
g∏osu spontaniczne procesy dynamiki ekosystemów. Takie
p∏aty charakteryzujà si´ najwi´kszà ró˝norodnoÊcià biolo-
gicznà i stanowià dogodny biotop dla najcenniejszych spo-
Êród wyst´pujàcych w gràdach gatunków. Dochodzà te˝
w nich do g∏osu spontaniczne procesy ekologiczne, ujaw-
niajàce i tworzàce pe∏ni´ zró˝nicowania siedliskowego
i dynamicznego ekosystemu. Sk∏ad drzewostanu jest za-
zwyczaj wielogatunkowy. Jednogatunkowe drzewostany,
np. d´bowe, sà zazwyczaj przejawem antropogenicznego
zniekszta∏cenia ekosystemu.

Inne obserwowane stany
Najpospolitszà postacià subatlantyckich gràdów sà drze-
wostany o uproszczonej strukturze gatunkowej, wiekowej
i przestrzennej, najcz´Êciej jednogatunkowe drzewostany
d´bowe ukszta∏towane w wyniku gospodarki leÊnej. O an-
tropogenicznym zniekszta∏ceniu Êwiadczy te˝ zawsze udzia∏
gatunków iglastych, np. sosny, Êwierka, modrzewia lub da-
glezji w drzewostanie.
Lasy silniej zniekszta∏cone majà na Pomorzu zwykle tak za-
tartà specyfik´, ˝e nie mo˝na ju˝ identyfikowaç ich z grà-
dami.
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Tendencje do przemian w skali
kraju i potencjalne zagro˝enia

Niektóre p∏aty gràdów subatlantyckich na Pomorzu spra-
wiajà wra˝enie trwa∏ych. W innych miejscach obserwuje si´
spontanicznà ekspansj´ buka w gràdach albo jego sztucz-
ne wprowadzanie. Procesy te mogà doprowadziç do stop-
niowego przekszta∏cenia si´ gràdów w buczyny. Z drugiej
strony, w niektórych lasach bukowych dajà si´ zauwa˝yç
procesy ekspansji gatunków gràdowych, w tym drzew: gra-
bu, lipy, jaworu.
Wydaje si´, ˝e wspó∏czeÊnie na Pomorzu procesy prze-
kszta∏cania si´ gràdów w lasy bukowe przewa˝ajà nad
procesami gràdowienia buczyn. Lokalnie relacja ta mo˝e
byç jednak odwrócona. Tak jest prawdopodobnie np.
w sàsiadujàcej z Polskà od zachodu Meklemburgii.

U˝ytkowanie gospodarcze 
i potencja∏ produkcyjny

P∏aty gràdów subatlantyckich sà najcz´Êciej fragmentami
lasów gospodarczych, zajmujàc siedliska klasyfikowane ja-
ko LÊw lub Lw. Sà to siedliska zasobne, o produktywnoÊci
si´gajàcej do 6–7 m3 drewna/ha rocznie. Stosowane w la-
sach gospodarczych metody identyfikacji i klasyfikacji sie-
dlisk nie pozwalajà jednak na Pomorzu na identyfikacj´
siedlisk gràdowych i ich oddzielenie od buczynowych.
W rezultacie te dwa odmienne, z ekologicznego punktu wi-
dzenia, typy lasu sà zagospodarowane na tych samych za-
sadach, co powoduje ich unifikacj´ i zacieranie ekologicz-
nego zró˝nicowania.
Zasi´g wyst´powania opisywanego typu ekosystemu mie-
Êci si´ w zasadzie w granicach Krainy I – Ba∏tyckiej regio-
nalizacji przyrodniczo-leÊnej. Obowiàzujàce Zasady Ho-
dowli Lasu w tej krainie:
• na siedlisku LÊw przewidujà hodowl´ drzewostanów d´-

bowo-bukowych, bukowo-d´bowych, bukowych lub li-
powo-bukowych. Jako domieszki przewiduje si´ mo-
drzew, Êwierk, sosn´, daglezj´ i grab. Tak zalecane sk∏a-
dy gatunkowe tylko w przybli˝eniu odpowiadajà natural-
nemu sk∏adowi drzewostanów gràdów subatlantyckich.
W rezultacie w drzewostanach hodowlanych na siedli-
skach gràdów zawy˝ona jest rola buka, a ograniczona
rola grabu. Wprowadzane sà, wprawdzie tylko w roli
domieszek, gatunki iglaste, obce gràdom ekologicznie
(sosna) i geograficznie (Êwierk, modrzew, daglezja).

• na siedlisku LMw przewidujà hodowl´ drzewostanów d´-
bowych z domieszkà jesionu, Êwierka, wiàzu, olszy i gra-
bu. Pomijajàc zalecenie wprowadzania obcego geogra-
ficznie Êwierka, taki sk∏ad gatunkowy mieÊci si´ w zakre-
sie zmiennoÊci sk∏adu drzewostanów gràdów subatlan-
tyckich.

Drzewostany na siedliskach gràdów u˝ytkowane sà zwykle
w wielu ok. 120 lat. Do ich odnawiania Zasady Hodowli
Lasu zalecajà r´bnie cz´Êciowe (II) lub gniazdowe (IV).

Okres odnowienia jest zwykle krótki, kilku- lub najwy˝ej
kilkunastoletni. G∏ównym przedmiotem odnowienia jest
zazwyczaj dàb, którego odnowienia naturalne uchodzà za
trudne do uzyskania i wyprowadzenia. W przypadku nie-
powodzenia odnowienia cz´ste jest stosowanie r´bni zu-
pe∏nej z odnowieniem sztucznym.
Przedmiotem dzia∏aƒ odnowieniowych rzadko jest grab;
dla uzyskania zaplanowanych sk∏adów gatunkowych z je-
go domieszkà zak∏ada si´ ˝e, gatunek ten wniknie sponta-
nicznie do drzewostanu i cz´sto rzeczywiÊcie tak si´ dzieje.
Ze wzgl´du na niewielkà zwykle powierzchni´ p∏atów grà-
dów subatlantyckich, ci´cia r´bni cz´Êciowych cz´sto obej-
mujà ca∏y p∏at, co skutkuje juwenalizacjà fitocenozy na ca-
∏ej jej powierzchni.
Powy˝sze metody gospodarki leÊnej umo˝liwiajà przerwa-
nie gràdów subatlantyckich w krajobrazie lasu gospodar-
czego, jednak przynajmniej w pewnym stopniu zniekszta∏-
cajà ich struktur´. Powszechne wprowadzanie buka zacie-
ra ekologiczne ró˝nice mi´dzy gràdami a buczynami.
Âwierk i inne drzewa iglaste sà elementami obcymi natu-
ralnym ekosystemom.
Standardowe metody gospodarki leÊnej nie sprawdzajà si´
w gràdach zboczowych, gdzie wykonanie ci´ç r´bni cz´Êcio-
wych, a zw∏aszcza przeprowadzenie zrywki, z regu∏y znacz-
nie zak∏óca funkcjonowanie ekosystemu i mo˝e doprowa-
dziç do jego zniszczenia, a przynajmniej np. do masowej in-
wazji niecierpka drobnokwiatowego Impatiens parviflora.

Ochrona

Przypomnienie o wra˝liwych cechach
Na Pomorzu, przynajmniej w niektórych warunkach, gràdy
subatlantyckie sà naturalnym typem ekosystemu leÊnego,
który w niezak∏óconych warunkach siedliskowych mo˝e
funkcjonowaç bez pomocy cz∏owieka. Maksymalna ró˝no-
rodnoÊç biologiczna jest zwiàzana ze starymi, zbli˝onymi
do naturalnych drzewostanami.

Zalecane metody ochrony
Postulatów ochrony wyst´pujàcych na Pomorzu gràdów
subatlantyckich nie daje si´ ujàç w schematyczne zalece-
nia. Du˝e zró˝nicowanie sytuacji siedliskowych i dynamicz-
nych, w której wyst´puje ten typ ekosystemu, a tak˝e zró˝-
nicowanie priorytetów ochrony w rozmaitych obiektach
chronionych sprawia, ˝e w∏aÊciwe rozwiàzanie problemu
ochrony gràdów subatlantyckich w ró˝nych sytuacjach mo-
˝e i powinno byç odmienne.
W warunkach braku ingerencji cz∏owieka w gràdach za-
chodzi zwykle szybkie unaturalnianie si´ struktury lasu,
w tym spontaniczne ró˝nicowanie struktury przestrzennej,
a tak˝e odtwarzanie si´ zasobów rozk∏adajàcego si´ drew-
na i drzew martwych oraz zamierajàcych. W konsekwencji
ró˝norodnoÊç biologiczna zwiàzana z nieu˝ytkowanymi
i niepiel´gnowanymi p∏atami gràdów kilkakrotnie przekra-
cza ró˝norodnoÊç notowanà w lasach gospodarczych.
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Znamienna jest zw∏aszcza obecnoÊç wielu zwiàzanych ze
starymi drzewostanami gatunków owadów, mszaków,
grzybów i porostów. Tak˝e niektóre cenne gatunki ptaków
(mucho∏ówka ma∏a, dzi´cio∏y, siniak, puchacz) optymalne
warunki znajdujà w takich p∏atach. Nawet je˝eli sponta-
niczne procesy prowadzà do przekszta∏cenia si´ gràdu np.
w buczyn´, z punktu widzenia ochrony przyrody zyski sà
zazwyczaj wi´ksze ni˝ straty. Dlatego ochrona bierna wy-
daje si´ niemal zawsze w∏aÊciwa dla ochrony fragmentów
gràdu, które zachowa∏y charakter zbli˝ony do naturalne-
go. Niekiedy warto wstrzymaç si´ od ingerencji w ekosys-
tem, nawet gdy jego sk∏ad i struktura wydajà si´ nieopty-
malne (np. czysty drzewostan grabowy) albo gdy jego ten-
dencje dynamiczne nie gwarantujà trwa∏oÊci gràdu w da-
nym miejscu (ekspansja buczyny). Bierne metody ochrony
dotyczyç b´dà jednak g∏ównie gràdów chronionych rezer-
watowo.
W innych przypadkach, gdy gràdy sà istotnym elementem
lokalnej ró˝norodnoÊci biologicznej, a w wyniku ekspansji
buka ich istnienie mo˝e byç zagro˝one, za cel ochrony
mo˝na stawiaç – tak w rezerwatach, jak i w lasach gospo-
darczych – utrzymanie gràdowego charakteru odpowied-
nich fragmentów lasu. Mo˝e to wymagaç ochrony czynnej,
np. ograniczania udzia∏u buka metodà ci´ç regulujàcych
sk∏ad gatunkowy.
Mo˝na te˝ stawiaç za lokalny cel ochrony unaturalnianie
sk∏adu gatunkowego gràdów zniekszta∏conych w wyniku
dawniejszej gospodarki. Zniekszta∏cenie to mo˝e mieç
form´ obecnoÊci w drzewostanie gatunków obcych geo-
graficznie lub ekologicznie, a metody ochrony polegajà
wówczas na ich jednorazowym lub stopniowym usuwa-
niu. Mo˝emy te˝ mieç do czynienia z gràdami antropoge-
nicznie zubo˝onymi w gatunki (np. czyste drzewostany d´-
bowe lub grabowe). Wówczas, o ile ich unaturalniania nie
mo˝na pozostawiç naturalnym procesom, zasadne b´-
dzie uzupe∏nienie brakujàcych gatunków, np. przez ich
wprowadzanie w lukach.
Planowanie czynnej ochrony gràdów wymaga jednak do-
brej identyfikacji ich siedlisk, co bywa nie∏atwe. Planujàc
dzia∏ania, nale˝y pami´taç, ˝e gràdy subatlantyckie majà
z natury drzewostany ubo˝sze gatunkowo ni˝ np. gràdy
Êrodkowopolskie czy subkontynentalne, niecelowe jest wi´c
sztuczne ich wzbogacanie w gatunki. Najcz´Êciej nie ma
w nich np. lipy i klonu, choç mo˝e wyst´powaç jawor. Np.
w Puszczy Drawskiej typowy sk∏ad gatunkowy naturalnych
p∏atów zawiera 40–80% grabu, 10–30% d´bu szypu∏kowe-
go, 0–40% buka, podczas gdy w tym samym kompleksie
leÊnym gràdy na zboczach, zaliczane ju˝ do Êrodkowopol-
skiego zespo∏u Galio-Carpinetum (por. opis siedliska
9170), majà sk∏ad: 30–70% grabu, 10–50% d´bów obu
gatunków, po 0–20% lipy i klonu, ze sta∏à domieszkà bu-
ka, osiki, wiàzów, jarz´bu i brzozy.
W warunkach lasu gospodarczego, rozsàdnym kompromi-
sem mi´dzy potrzebami gospodarki a ochrony gràdów sub-
atlantyckich, jest ograniczenie preferowania buka na siedli-

skach gràdowych i hodowla na nich drzewostanów d´bo-
wo-grabowych. Wymaga to nieschematycznego podejÊcia
do wyboru gospodarczych typów drzewostanów. Oczywi-
Êcie, zastosowanie typów „gràdowych” powinno dotyczyç
wy∏àcznie prawid∏owo zidentyfikowanych siedlisk gràdo-
wych, a nie ca∏ego area∏u lasu Êwie˝ego. Takie godne na-
Êladowania próby uwzgl´dnienia w hodowli lasu specyfiki
siedlisk gràdów subatlantyckich podj´to np. w LeÊnym
Kompleksie Promocyjnym „Lasy Oliwsko-Dar˝lubskie”.
Z punktu widzenia ochrony cech i walorów ekosystemu
gràdowego, korzystniejsze od wielkopowierzchniowej r´b-
ni IIa sà r´bnie stopniowe, z wyd∏u˝onym nawet do kilku-
dziesi´ciu lat okresem odnowienia.

Inne czynniki mogàce wp∏ywaç na sposób
ochrony
Sposoby ochrony gràdów wszelkiego typu b´dà musia∏y byç
modyfikowane w przypadku wyst´powania w ich p∏atach
innych cennych elementów przyrody. Np. niekiedy trzeba
zrezygnowaç z unaturalnienia gràdów przez usuni´cie
z nich Êwierka, bowiem gatunek ten mo˝e mieç znaczenie
dla cennych gatunków ptaków (w∏ochatka, gil, zniczek).
Szczególne metody ochrony powinny dotyczyç gràdów po-
rastajàcych strome zbocza, a szczególnie zbocza dolin
rzecznych. Gràdy w takich po∏o˝eniach sà elementem szer-
szego, geodynamicznie uwarunkowanego kompleksu ro-
ÊlinnoÊci zboczowej, choç dynamika takiego kompleksu
zachodzi w skali czasowej przekraczajàcej kilkaset lat. La-
sy takie powinny byç wy∏àczone z zagospodarowania i nie
powinny byç przedmiotem u˝ytkowania gospodarczego
ani zabiegów piel´gnacyjnych. Ze wzgl´du na ich margi-
nalnà powierzchni´ oraz i tak trudne warunki terenowe
pozyskania drewna i wykonywania zabiegów gospodar-
czych, wy∏àczenie takie nie b´dzie znaczàce ekonomicznie.
Oprócz wyeliminowania bezpoÊredniej presji cz∏owieka na
las, dla ochrony gràdów na zboczach dolin rzecznych po-
trzebne jest zachowanie czynników nap´dzajàcych dyna-
mik´ zbocza, czyli naturalnego charakteru rzeki podcina-
jàcej naturalnie zbocza doliny.

Przyk∏ady obszarów obj´tych dzia∏aniami
ochronnymi
Gràdy subatlantyckie wyst´pujà w Drawieƒskim i S∏owiƒ-
skim Parku Narodowym, w Parku Narodowym „Bory Tu-
cholskie” oraz w kilkunastu rezerwatach przyrody. Szcze-
gólnie interesujàce sà postaci zboczowe, chronione np.
w dolinach Raduni (rez. Jar rzeki Raduni) i Reknicy (Jar
Reknicy) na Kaszubach, oraz, dolinie Âwiergotki w Puszczy
Piaskowej na Pomorzu Zachodnim. Niskie gràdy z czosn-
kiem niedêwiedzim sà w rezerwacie „Gràdy w Reczu”.
Za optymalny sk∏ad gatunkowy gràdów subatlantyckich
przyj´to np. w Drawieƒskim Parku Narodowym 40–80%
grabu, 10–30% d´bu szypu∏kowego, 0–40% buka. W S∏o-
wiƒskim Parku Narodowym rozpoznano dla gràdów 
subatlantyckich typowy sk∏ad: do 50% pokrycia grabu, 
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ok. 30% d´bu bezszypu∏kowego i 40% szypu∏kowego,
z domieszkà brzozy, lipy i osiki. W Parku Narodowym Bo-
ry Tucholskie za „wzorcowy” sk∏ad drzewostanu uznano
40–50% pokrycia d´bów, 20–30% buka i 20–30% grabu.
Za najcenniejsze powszechnie uznawane sà p∏aty starych
drzewostanów, które od dawna sà biernie chronione. Za-
biegi ochrony czynnej, majàce na celu odtwarzanie grà-
dów lub ich renaturalizacj´, dopiero od niedawna wpro-
wadza si´ do planów ochrony rezerwatów i parków naro-
dowych; zabiegi te rozpocz´te kilkanaÊcie lat temu w Jarze
Raduni dajà ju˝ znakomite efekty.

Inwentaryzacje, doÊwiadczenia,
kierunki badaƒ

Pog∏´bienia wymaga rozpoznanie szczegó∏owego roz-
mieszczenia gràdów subatlantyckich w ramach ich zasi´-
gu, a tak˝e okreÊlenie ich roli w poszczególnych mikrore-
gionach geobotanicznych Pomorza, wydaje si´ ona bo-
wiem zró˝nicowana. Wielu studiów wymagajà jeszcze
przestrzenne, historyczne i dynamiczne relacje mi´dzy grà-
dami a lasami bukowymi. Niewyczerpanym tematem ba-
dawczym jest ekologia geoekosystemów lasów zboczo-
wych w dolinach rzecznych.

Monitoring naukowy

Jako przedmiot monitoringu stanu gràdów subatlantyckich
zaproponowaç mo˝na nast´pujàce elementy:
• area∏ p∏atów gràdu,
• struktur´ populacji drzew, badanà na wybranym sta∏ym

transekcie. Jej zmiany doÊç szybko zasygnalizujà np.
przekszta∏canie si´ gràdów w buczyny,

• obecnoÊç drzew i krzewów obcego pochodzenia geo-
graficznego (nie powinna si´ zwi´kszyç). Do gatunków
obcych trzeba zaliczaç nie tylko daglezj´ i dàb czerwo-
ny, ale tak˝e modrzewie, jod∏´ i Êwierk poza granicami
ich naturalnych zasi´gów,

• udzia∏ dojrza∏ych fitocenoz w ka˝dej z biochor gràdu,
mierzony procentowym udzia∏em drzewostanów ponad
100-letnich (nie powinien si´ zmniejszyç),

• zachowanie ró˝norodnoÊci biologicznej, mierzone zacho-
waniem si´ w ekosystemie wszystkich wyst´pujàcych
w nim roÊlin, grzybów i zwierzàt uj´tych na polskiej lub re-
gionalnej Czerwonej LiÊcie. Szczególnà uwag´ warto
zwróciç na grupy: roÊlin naczyniowych, mszaków, grzy-
bów wielkoowocnikowych, ptaków, chrzàszczy i Êlimaków.

W∏adys∏aw Danielewicz, Pawe∏ Pawlaczyk
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