
Górskie bory Êwierkowe
(Piceion abietis: cz´Êç 
– zbiorowiska górskie)
Kod Physis: 42.21, 42.22, 42.23

A. Opis siedliska 
g∏ównego typu

Definicja

Bory Êwierkowe w reglu górnym i Êwierkowo-jod∏owe z do-
mieszkà buka w reglu dolnym, na pod∏o˝u ubogim w w´-
glan wapnia w Karpatach Zachodnich i Sudetach.

Ogólna charakterystyka

Bory Êwierkowe, w których gatunkiem panujàcym jest
Êwierk pospolity Picea abies, zajmujà znaczne powierzch-
nie w górnej cz´Êci regla dolnego oraz prawie wszystkie
siedliska obecne w pi´trze regla górnego. Górna granica
wyst´powania borów Êwierkowych jest zarazem górnà gra-
nicà lasu. Rozwijajà si´ one zarówno na pod∏o˝u wapien-
nym, jak i zbudowanym ze ska∏ ubogich w w´glan wapnia
oraz na glebach o ró˝nej wilgotnoÊci.

Podzia∏ na podtypy

Bory Êwierkowe sà ukszta∏towane przede wszystkim
przez warunki klimatyczne. Na ich zmiennoÊç wp∏ywa te˝
zró˝nicowanie warunków glebowych. W obr´bie gór-
skich borów Êwierkowych mo˝na wyró˝niç trzy zasadni-
cze siedliska:

9410-1 Acydofilne bory górnoreglowe
9410-2 Nawapienna Êwierczyna górnoreglowa
9410-3 Dolnoreglowy bór mieszany

Najwi´ksze powierzchnie w Karpatach i Sudetach zajmu-
je dolnoreglowy bór mieszany. Na sporych obszarach
rozwin´∏y si´ tak˝e acydofilne Êwierczyny górnoreglowe
przywiàzane do pod∏o˝a ubogiego w w´glan wapnia. Sà
one rozpowszechnione w krystalicznej cz´Êci Tatr, w Be-
skidach Zachodnich oraz w Sudetach; obejmujà tam
wi´kszoÊç borów górnoreglowych. Âwierczyna nawapien-
na wyst´puje przede wszystkim w wapiennej cz´Êci Tatr
Zachodnich (Dzwonko 1984, Matuszkiewicz J. 2001, Ma-
tuszkiewicz W. 2001).
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Acydofilna Êwierczyna górnoreglowa w masywie Babiej Góry. Fot. M. ˚ywiec



Umiejscowienie siedliska w polskiej
klasyfikacji fitosocjologicznej

Klasa Vaccinio-Piceetea zbiorowiska borów sosno-
wych, Êwierkowych i jod∏owych

Rzàd Piceetalia abietis zbiorowiska borów Êwierko-
wych i jod∏owych

Zwiàzek Piceion abietis zbiorowiska borów typo-
wych

Podzwiàzek Vaccinio-Piceenion
Zespo∏y:

Calamagrostio villosae-Piceetum gór-
noreglowa Êwierczyna sudecka
Plagiothecio-Piceetum górnoreglowa
Êwierczyna karpacka
Abieti-Piceetum dolnoreglowy bór mieszany

Podzwiàzek Vaccinio-Abietenion zbiorowi-
ska borów mieszanych

Zespó∏ Polysticho-Piceetum nawapienna
Êwierczyna górnoreglowa
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B. Opis podtypów

Acydofilne Êwierczyny 
górnoreglowe
Kod Physis: 42.21611, 42.233

Cechy diagnostyczne

Cechy obszaru
Acydofilne Êwierczyny górnoreglowe rozwijajà si´ na pod-
∏o˝u ubogim w w´glan wapnia, na obszarach wyst´powa-
nia piaskowców i krystalicznych ska∏ bezw´glanowych
w ró˝nym stopniu zmetamorfizowanych. Wyst´pujà one
w warunkach skrajnie niekorzystnych dla ekosystemu le-
Ênego. Krótki sezon wegetacyjny, niskie temperatury, silne
wiatry, obfite opadu Êniegu i pozostajàce w zwiàzku z tymi
czynnikami klimatycznymi wolne tempo procesów glebo-
twórczych powodujà, ˝e rozwój drzew na du˝ych wysoko-
Êciach napotyka na ró˝norodne ograniczenia. Generalnie
mo˝na przyjàç, ˝e górnoreglowe bory Êwierkowe rozwijajà
si´ przy przeci´tnej rocznej temperaturze od 2 do 4ºC. Re-
lacje przestrzenne boru górnoreglowego z innymi typami
roÊlinnoÊci leÊnej sà przede wszystkim rezultatem dzia∏ania
czynników klimatycznych: temperatury, d∏ugoÊci sezonu
wegetacyjnego, gruboÊci i czasu zalegania pokrywy Ênie˝-
nej, które zmieniajà si´ bardzo szybko wraz ze wzrostem
wysokoÊci bezwzgl´dnej. Surowy klimat bezpoÊrednio wa-
runkuje mo˝liwoÊci ˝ycia wielu gatunków roÊlin, eliminujàc
je z pi´tra regla górnego. Ma on równie˝, wraz z panujà-
cym w drzewostanie Êwierkiem, decydujàcà rol´ w kszta∏-
towaniu Êrodowiska glebowego, prowadzàc do znacznego
ograniczenia jego zmiennoÊci. W zale˝noÊci od stopnia za-
awansowania procesu glebotwórczego w górnoreglowym
borze karpackim, mamy do czynienia z tangel-rankerami,
glebami brunatnymi kwaÊnymi, glebami bielicowymi bàdê
bielicami. Przemo˝ny wp∏yw klimatu, który ogranicza cz´-
Êciowo wp∏yw zró˝nicowania pod∏o˝a geologicznego
i ukszta∏towania terenu na charakter roÊlinnoÊci, powodu-
je, ˝e bór górnoreglowy okrywa niemal jednolitym p∏asz-
czem grzbiety i stoki gór mi´dzy reglem dolnym a górnà
granicà lasu, niezale˝nie od ekspozycji i nachylenia stoku.

Fizjonomia i struktura zbiorowiska
Panujàcym gatunkiem w warstwie drzew jest Êwierk pospolity
Picea abies, któremu jako domieszka towarzyszy jarz´bina
Sorbus aucuparia. Jarz´bina rozwija si´ w miejscach, w któ-
rych dosz∏o do rozpadu drzewostanu Êwierkowego – tworzy
ona krótkotrwa∏e pionierskie fitocenozy, które ust´pujà miejsca
Êwierczynie po kilkudziesi´ciu latach rozwoju. W warstwie krze-
wów, obok podrostu Êwierka i jarz´biny, wyst´puje wiciokrzew
czarny Lonicera nigra i porzeczka skalna Ribes petraeum.
Fizjonomia Êwierczyny górnoreglowej zmienia si´ wraz ze
wzrostem wysokoÊci nad poziomem morza – zmniejsza si´

wysokoÊç i zwarcie drzewostanu oraz zmienia si´ pokrój
drzew. Wed∏ug Myczkowskiego (1955, 1964) w obr´bie
regla górnego wyró˝niç mo˝na trzy strefy ró˝niàce si´
strukturà drzewostanu. Najni˝ej po∏o˝ona jest strefa zwar-
tego boru, powy˝ej której rozciàga si´ strefa boru luênego,
a jeszcze wy˝ej strefa górnej granicy lasu. Przy granicy z re-
glem dolnym warstwa drzew jest zwarta, a poszczególne
Êwierki majà wysoko osadzone korony i gonne pnie.
W miar´ zbli˝ania si´ do górnej granicy lasu i rozrzedza-
nia si´ drzewostanu korony ulegajà wyd∏u˝eniu, a pnie sta-
jà si´ coraz bardziej zbie˝yste. Zmiana pokroju koron
Êwierków jest te˝ zwiàzana ze specyficznym sposobem
uga∏´zienia drzew rosnàcych na du˝ej wysokoÊci.

Reprezentatywne gatunki
Drzewa i krzewy
Âwierk pospolity Picea abies, jarzàb pospolity Sorbus
aucuparia, wiciokrzew czarny Lonicera nigra, porzeczka
skalna Ribes petraeum.

RoÊliny naczyniowe w warstwie runa
Wietlica alpejska Athyrium distentifolium, trzcinnik
ow∏osiony Calamagrostis villosa, Êmia∏ek pogi´ty De-
schampsia flexuosa, narecznica szerokolistna Dryopteris
dilatata, przytulia hercyƒska Galium saxatile (w Sudetach),
podbia∏ek alpejski Homogyne alpina, listera sercowata Li-
stera cordata, kosmatka ˝ó∏tawa Luzula luzulina (Karpaty),
kosmatka leÊna Luzula sylvatica, wid∏ak ja∏owcowaty Lyco-
podium annotinum, pszeniec leÊny Melampyrum sylvaticum
(w Sudetach), siódmaczek leÊny Trientalis europaea (w Su-
detach), borówka czarna Vaccinium myrtillus, borów-
ka brusznica Vaccinium vitis-idaea.

Mchy i wàtrobowce
Barbilophozia lycopoides, Bazzania trilobata, Dicranum
scoparium, Polytrichastrum formosum, Plagiothecium undu-
latum, Sphagnum girgensohnii.

Odmiany
W ca∏ym zasi´gu wyst´powania acydofilne bory górnore-
glowe wykazujà niewielkie zró˝nicowanie geograficzne.
Podstawà ich podzia∏u na bory karpackie i sudeckie jest
odmienna cz´stoÊç wyst´powania kilku gatunków warstwy
runa. W borach sudeckich cz´stsze sà: Galium saxatile,
Melampyrum sylvaticum i Trientalis europaea, zaÊ w bo-
rach karpackich wyst´puje Luzula luzulina, której brak
w Sudetach.
Du˝e zró˝nicowanie warunków wyst´powania znajduje od-
zwierciedlenie w silnym zró˝nicowaniu roÊlinnoÊci warstwy
runa w obr´bie górnoreglowej Êwierczyny karpackiej i su-
deckiej. Umo˝liwia to wyró˝nienie w obu zespo∏ach kilku
podzespo∏ów zwiàzanych ze specyficznymi warunkami gle-
bowymi i topograficznymi.
Typowy podzespó∏ Êwierczyny przywiàzana jest do miejsc
po∏ogich lub wypuk∏ych form terenu, o glebie p∏ytkiej



i szkieletowej oraz o najmniejszej wilgotnoÊci. W miejscach
po∏ogich, lecz o du˝ej wilgotnoÊci rozwija si´ podzespó∏
z trzcinnikiem ow∏osionym. Strome i wilgotne zbocza zaj-
mujà p∏aty z dominacjà paproci – wietlicy alpejskiej Athy-
rium distentifolium, w których najwi´cej jest gatunków zio-
∏oroÊlowych. Reprezentujà one podzespó∏ paprociowy. 
Z miejscami najwilgotniejszymi o utrudnionym odp∏ywie
wody zwiàzany jest podzespó∏ torfowcowy, który obok wy-
sokiego udzia∏u torfowców wyró˝nia w Sudetach obecnoÊç
gatunków wysokotorfowiskowych. Ostatni z podzespo∏ów
jest znacznie bardziej rozpowszechniony w Sudetach.

Mo˝liwe pomy∏ki
Praktycznie nie ma mo˝liwoÊci pomy∏ki boru górnoreglo-
wego z innymi typami lasów. Pierwszym kryterium u∏atwia-
jàcym wyodr´bnienie boru górnoreglowego jest wysokoÊç
n.p.m. Nieco trudnoÊci mo˝e nastr´czaç wyznaczenie dol-
nej granicy borów górnoreglowych, na której stykajà si´
one z dolnoreglowym borem mieszanym. Nale˝y wtedy
zwróciç uwag´ na udzia∏ jod∏y Abies alba i buka Fagus sy-
lvatica w drzewostanie. Cz´sto jednak oba wymienione
gatunki drzew zosta∏y wyeliminowane z drzewostanu na
skutek protegowania Êwierka w ramach gospodarki leÊnej.
Równie˝ niektóre naturalne p∏aty boru mieszanego majà
charakter litych Êwierczyn. Wtedy trzeba zwróciç uwag´ na
obecnoÊç nalotu i podrostu buka i jod∏y oraz na wyst´po-
wanie gatunków roÊlin zwiàzanych z lasami dolnoreglowy-
mi w warstwie runa – przede wszystkim paproci: pospolitej
wietlicy samiczej Athyrium filix-femina i rzadziej wyst´pujà-
cego podrzenia ˝ebrowca Blechnum spicant.

Identyfikatory fitosocjologiczne

Zwiàzek Piceion abietis
Podzwiàzek Vaccinio-Piceenion

Zespo∏y: 
Calamagrostio villosae-Piceetum górno-
reglowa Êwierczyna sudecka
Plagiothecio-Piceetum górnoreglowa acy-
dofilna Êwierczyna karpacka

W ramach borów górnoreglowych na pod∏o˝u ubogim w w´-
glan wapnia wyró˝nione zosta∏y dwa regionalne zespo∏y: (1)
zachodniokarpacka acydofilna Êwierczyna górnoreglowa
Plagiothecio-Piceetum (Szaf., Paw∏. et Kulcz. 1923) Br.-Bl.,
Vlieg. et Siss. 1939 em J. Mat. 1977 oraz (2) górnoreglowa
Êwierczyna sudecka Calamagrostio villosae-Piceetum (R. Tx.
1937) Hartm. ex Schlüter 1966. Z punktu widzenia siedlisko-
znawstwa leÊnego, reprezentujà one bór wysokogórski (BW).
We wczeÊniejszych opracowaniach zachodniokarpacka
Êwierczyna nosi∏a nazw´ Piceetum tatricum Szaf., Paw∏. et
Kulcz. 1923 (Medwecka-KornaÊ 1972). Wspó∏czesne uj´cie
tego zespo∏u odpowiada dwu podzespo∏om wyró˝nianym
wczeÊniej: Piceetum tatricum myrtilletosum i Piceetum tatri-
cum subnormale. Z kolei sudecki bór górnoreglowy we

wczeÊniejszych opracowaniach nosi∏ nazw´ Piceetum her-
cynicum (Medwecka-KornaÊ 1972) i Plagiothecio-Piceetum
hercynicum R. Tx. (1932) 1937 (Matuszkiewicz J. 1977).
Zespó∏ ten nawiàzuje do Êwierczyn spotykanych w innych
górach obszaru hercyƒskiego (Matuszkiewicz J. 2001).

Dynamika roÊlinnoÊci

Spontaniczna
Typowym zjawiskiem, zachodzàcym w Êwierczynach górno-
reglowych jest wielkopowierzchniowy rozpad drzewostanu,
który inicjuje jednoczesne odnowienie drzew na du˝ym ob-
szarze (Korpelš 1982, Holeksa 1998). Myczkowski i in.
(1975) zwracajà uwag´ na stosunkowo niski wiek natural-
nych Êwierczyn górnoreglowych w Tatrach. Jest to, wed∏ug
nich, zwiàzane z niskà trwa∏oÊcià górnoreglowych drzewo-
stanów rozwijajàcych si´ w surowym subalpejskim klima-
cie, gdzie najwa˝niejszym czynnikiem decydujàcym o ˝yciu
drzew stajà si´ wiatr, Ênieg lub kornik. Najcz´Êciej dynami-
ka boru górnoreglowego przebiega wed∏ug nast´pujàcego
schematu:
1.Wielkopowierzchniowy rozpad warstwy drzew pod wp∏y-

wem wiatru, Êniegu lub ˝erowania owadów prowadzi do
jednoczesnego zainicjowania fazy odnowienia Êwierka
na rozleg∏ym obszarze.

2.Rezultatem jednoczesnego odnawiania Êwierka na roz-
leg∏ej, otwartej powierzchni jest ma∏e zró˝nicowanie wie-
kowe rozwijajàcego si´ drzewostanu.

3.Ma∏e zró˝nicowanie wiekowe prowadzi do uformowania
drzewostanu s∏abo zró˝nicowanego pod wzgl´dem gru-
boÊci i wysokoÊci drzew, który ju˝ w stadium dorastania
jest wyraênie jednowarstwowy.

4.JednowarstwowoÊç i ma∏e zró˝nicowanie wiekowe drze-
wostanu sprzyjajà ujednoliceniu reakcji drzew na od-
dzia∏ywanie wiatru, okiÊci i ˝erujàcych owadów i u∏a-
twiajà powstawanie zniszczeƒ na du˝ych obszarach;
znaczàcà rol´ odgrywa przy tym du˝a wra˝liwoÊç Êwier-
ków na niszczàcy wp∏yw wymienionych czynników.

Oprócz niskiej odpornoÊci jednogatunkowych i jednowar-
stwowych drzewostanów górnoreglowych na silne wiatry,
osadzanie Êniegu i szadzi oraz ˝erowanie owadów, wiel-
kopowierzchniowe zniszczenia drzewostanów górnore-
glowych majà te˝ zwiàzek z uwarunkowaniami odnowie-
nia Êwierka w reglu górnym. Istotnà rol´ odgrywajà trzy
zjawiska:
• wysokie zapotrzebowanie m∏odych drzew na Êwiat∏o,

które mo˝e byç zaspokojone dopiero w lukach o du˝ej
powierzchni;

• bardzo niskie tempo procesu odnowienia, które jest
w du˝ym stopniu zwiàzane z osiedlaniem si´ Êwierków
na martwym drewnie ulegajàcym powolnemu rozk∏a-
dowi;

• w miar´ rozrzedzania si´ starzejàcego si´ drzewostanu
pojawiajàce si´ luki tylko w niewielkiej cz´Êci stwarzajà
dogodne warunki dla odnowienia.
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Powiàzana z dzia∏alnoÊcià cz∏owieka
W ciàgu ostatnich kilkudziesi´ciu lat jednym z najwa˝niej-
szych problemów by∏o zamieranie górnoreglowych drze-
wostanów Êwierkowych na skutek zanieczyszczenia powie-
trza. Da∏o ono o sobie znaç przede wszystkich na obszarze
Sudetów – w Karkonoszach i Górach Izerskich. Zanieczysz-
czenia powietrza, g∏ównie tlenkami siarki i azotu, obni˝a-
jàce kondycj´ drzew by∏y czynnikiem inicjujàcym dalsze
zjawiska w postaci gradacji owadów, zarówno foliofagów,
jak i kambio- oraz ksylofagów.

Siedliska przyrodnicze zale˝ne 
lub przylegajàce

Od góry siedliska acydofilnych borów górnoreglowych sà-
siadujà zazwyczaj z zaroÊlami kosodrzewiny Pinetum mu-
gio, a w Tatrach Wysokich na niewielkich odcinkach z bo-
rem limbowo-Êwierkowym Pino cembrae-Piceetum. W stre-
fie górnej granicy lasu do boru górnoreglowego przylega-
jà te˝ zaroÊla z jarz´binà Athyrio-Sorbetum w Karpatach
i Pado-Sorbetum w Sudetach. Tam, gdzie zaroÊla koso-
drzewiny zosta∏y zniszczone, a górna granica lasu zosta∏a
obni˝ona, z borem górnoreglowym sàsiadujà zbiorowiska
traworoÊli ze zwiàzku Calamagrostion villosae bàdê bo-
rówczyska z panujàcà borówkà czarnà Vaccinium myrtillus.
Od do∏u bory górnoreglowe sàsiadujà z lasami mieszany-
mi regla dolnego, w tym najcz´Êciej z dolnoreglowym bo-
rem jod∏owo-Êwierkowym Abieti-Piceetum. Do rzadkoÊci
nale˝y bezpoÊredni kontakt boru górnoreglowego z ˝yznà
buczynà. Na stromych stokach w dolnej cz´Êci regla gór-
nego rozwija si´ w postaci niewielkich p∏atów jaworzyna
górska Sorbo-Aceretum. W bezpoÊrednim sàsiedztwie cie-
ków wyst´puje roÊlinnoÊç zio∏oroÊlowa z klasy Betulo-Ade-
nostyletea i roÊlinnoÊç êródlisk reprezentujàca klas´ Mon-
tio-Cardaminetea.

Rozmieszczenie geograficzne 
i mapa rozmieszczenia

Bory górnoreglowe panujà w reglu górnym Sudetów i Kar-
pat Zachodnich. W Karpatach (Tatrach i Beskidach Zachod-
nich) rozwijajà si´ na wysokoÊci od 1150 do 1500 m n.p.m.
W Tatrach pas boru górnoreglowego rozciàga si´ o 100
m wy˝ej ni˝ w Beskidach Zachodnich. W najwy˝szych pa-
smach Sudetów bór górnoreglowy panuje na wysokoÊci od
1000 do 1250 m n.p.m.
Najwi´kszà powierzchni´, bo liczàcà ponad 4 tysiàce hek-
tarów, bór górnoreglowy zajmuje w Tatrach. Tworzy tam
nieprzerwany pas rozciàgajàcy si´ od doliny Rybiego Poto-
ku na wschodzie po dolin´ Chocho∏owskà na zachodzie.
Centrum wyst´powania Êwierczyny górnoreglowej w Beski-
dach sà Gorce, gdzie zajmuje ona oko∏o 1200 ha. Na
sporych powierzchniach rozwija si´ te˝ w Beskidzie ˚ywiec-
kim z Babià Górà i Pilskiem na czele. Na Babiej Górze re-
giel górny zajmuje prawie 600 hektarów, a na Pilsku nie-

co mniej. Oko∏o 100-hektarowe p∏aty omawianego boru
obecne sà jeszcze na grzbietach i stokach Romanki i Poli-
cy. W Beskidzie Âlàskim mo˝na znaleêç jedynie niewielkie
„wyspy” boru górnoreglowego, g∏ównie w paÊmie Baraniej
Góry i Skrzycznego. Podobnie niewielkie powierzchnie
Êwierczyna górnoreglowa zajmuje w PaÊmie Guba∏owskim
i w Beskidzie Sàdeckim. Do Êwierczyny górnoreglowej za-
liczany jest te˝ niewielki p∏at znajdujàcy si´ na wysokoÊci
oko∏o 900 m n.p.m., pod szczytem Madohory w Beskidzie
Ma∏ym (Myczkowski 1958).
W Sudetach najwi´ksze powierzchnie o wielkoÊci kilku ty-
si´cy hektarów zajmuje bór górnoreglowy w Karkono-
szach i w Górach Izerskich. Mniejsze obszary znajdujà si´
w Masywie Ânie˝nika i w Górach Bialskich, a w Górach
Orlickich i Górach Sowich wyst´puje w zubo˝a∏ej postaci.
Niewielkie p∏aty sà obecne w najwy˝szych partiach Gór
Sowich.

Znaczenie ekologiczne 
i biologiczne

Wraz ze wzrostem wysokoÊci n.p.m. obserwuje si´ u Êwier-
ka zmian´ wielu cech morfologicznych i fizjologicznych.
Szybciej nast´puje zawiàzywanie pàków, wolniejszy jest
wzrost p´dów, pnie sà bardziej zbie˝yste i wrasta udzia∏
cz´Êci podziemnych w ogólnej biomasie. Zwi´ksza si´ od-
pornoÊç na mróz, zw´˝ajà si´ i wyd∏u˝ajà korony oraz do-
minuje uga∏´zienie typu szczotkowatego i p∏askiego. Cz´Êç
wymienionych cech ma pod∏o˝e genetyczne, pozosta∏e zaÊ
sà wyrazem reakcji drzew na warunki klimatyczne panujà-
ce w reglu górnym (Modrzyƒski 1998). Cechy te zachowa-
∏y si´ w naturalnych górnoreglowych populacjach Êwierka,
gdzie wprowadzanie Êwierków obcego pochodzenia by∏o
rzadszym zjawiskiem ni˝ w reglu dolnym. Najwi´cej rodzi-
mych drzewostanów zachowa∏o si´ w Tatrach Wysokich
i w Tatrach Zachodnich, gdzie zajmujà oko∏o 1500 ha
(Myczkowski i in. 1975) i w masywie Babiej Góry na po-
wierzchni kilkuset ha. Poza tym sà one jeszcze obecne
w Gorcach i w Beskidzie Wysokim: na Pilsku, Romance
i Policy (Holeksa i in. 1996a, 1996b, 1998).



Gatunki z za∏àcznika II Dyrektywy 
Siedliskowej
Niedêwiedê brunatny Ursus arctos, ryÊ Lynx lynx.

Gatunki z za∏àcznika I Dyrektywy Ptasiej
W∏ochatka Aegolius funereus, jarzàbek Bonasa bonasia,
dzi´cio∏ czarny Dryocopus martius, dzi´cio∏ trójpalczasty Pi-
coides tridactylus, g∏uszec Tetrao urogallus, puchacz Bubo
bubo.

Stany, w jakich znajduje si´ 
siedlisko

Stany uprzywilejowane
Ze wzgl´du na warunki wyst´powania, znaczne oddalenie
od osiedli ludzkich i niskà produktywnoÊç bory górnoreglo-
we nigdy nie by∏y intensywnie u˝ytkowane gospodarczo,
a ich struktura i dynamika by∏y kszta∏towane przez czynni-
ki naturalne. Z tego powodu jako ca∏oÊç reprezentujà naj-
bardziej naturalny typ lasu w Polsce i w takim stanie powin-
ny byç zachowane.

Inne obserwowane stany
Regionalnie, na terenie Sudetów Zachodnich, na du˝ych
powierzchniach zachodzi regeneracja drzewostanów
boru górnoreglowego wspomagana przez zabiegi od-
nowieniowe. Czasowo gatunkiem panujàcym w takich
fragmentach boru górnoreglowego mo˝e byç jarzàb
pospolity. Wszelkie dzia∏ania podejmowane na tych ob-
szarach powinny zmierzaç do przywrócenia stanu natu-
ralnego.

Tendencje do przemian w skali
kraju i potencjalne zagro˝enia

Najwa˝niejszym czynnikiem, który w przesz∏oÊci spowodo-
wa∏ zmniejszenie area∏u wyst´powania borów górnoreglo-
wych, by∏o pasterstwo. W wielu miejscach regla górnego,
zw∏aszcza na stokach i grzbietach o niewielkim nachyleniu,
las zosta∏ wyci´ty, a jego miejsce zaj´∏y polany, na których
prowadzono wypas. W niektórych pasmach górskich, na
skutek poszerzania wysokogórskich pastwisk, znacznemu
obni˝eniu uleg∏a górna granica wyst´powania borów
Êwierkowych. Zagro˝enie ze strony pasterstwa od kilku-
dziesi´ciu lat ju˝ nie istnieje.
Na prze∏omie lat 70. i 80. XX wieku na skutek oddzia∏y-
wania zanieczyszczeƒ powietrza zosta∏ zainicjowany w Su-
detach ca∏y ∏aƒcuch zmian. Doprowadzi∏y one do niemal
ca∏kowitego obumarcia górnoreglowych drzewostanów
w Karkonoszach i Górach Izerskich, zaatakowanych przez
wskaênic´ modrzewianeczk´ i kornika drukarza. Zagro˝e-
nie ze strony zanieczyszczeƒ zanik∏o kika lat temu i obec-
nie nast´puje na tych obszarach regeneracja boru górno-
reglowego. Zdà˝y∏y si´ ju˝ rozwinàç zbiorowiska leÊne
z du˝ym udzia∏em jarz´bu pospolitego. Trzeba jednak

podkreÊliç, ˝e równie˝ naturalne procesy zachodzàce
w borach górnoreglowych prowadzà lokalnie do obumie-
rania drzewostanu na du˝ych powierzchniach. Zjawisko to
uznawane jest czasem jako niekorzystne, z punktu widze-
nia ochrony ekosystemu leÊnego i kojarzone jest z oddzia-
∏ywaniami o charakterze antropogenicznym. W latach 80.
i 90. wszelkie objawy zamierania drzewostanów Êwierko-
wych, nawet te zwiàzane z naturalnymi procesami, zacz´-
to nies∏usznie traktowaç jako skutek wp∏ywu zanieczysz-
czeƒ powietrza i zapobiegano im poprzez usuwanie posu-
szu i sztuczne odnawianie drzew. Spowodowa∏o to niepo-
˝àdane zmiany w strukturze fitocenoz chronionych w par-
kach narodowych i rezerwatach (Holeksa i in. 1996). Na-
le˝y raczej przyjàç, ˝e wielkopowierzchniowe zamieranie
drzewostanów jest naturalnym zjawiskiem i prowadzi do
urozmaicenia struktury borów górnoreglowych. Dzi´ki te-
mu w reglu górnym jest miejsce nie tylko dla zwartych
drzewostanów Êwierkowych, lecz tak˝e dla pionierskich la-
sów zdominowanych przez jarz´bin´. Jej obecnoÊç ma
niebagatelne znaczenie mi´dzy innymi dla kszta∏towania
warunków glebowych.
Z czynników biologicznych kszta∏tujàcych bory górnoreglo-
we najwa˝niejszymi sà gradacje kornika drukarza i innych
owadów kambiofagicznych nale˝àcych do tak zwanego
zespo∏u kornika drukarza. Mo˝na przyjàç, ˝e owady te by-
∏y zawsze obecne w Êwierczynach górnoreglowych i nawet
w warunkach ca∏kowicie naturalnych ich gradacje o lokal-
nym zasi´gu powodowa∏y obumieranie drzewostanów.
Obecne zagro˝enie ze strony zespo∏u kornika mo˝e byç
nieco wi´ksze z dwóch powodów:

1.Na skutek gospodarki leÊnej prowadzonej w reglu dol-
nym od prawie 200 lat nastàpi∏y zasadnicze zmiany
drzewostanów dolnoreglowych. Miejsce drzewostanów
mieszanych zaj´∏y na du˝ych powierzchniach sztuczne
Êwierczyny, w których kornik znajduje znacznie lepsze
warunki do rozwoju ni˝ w reglu górnym z powodu d∏u˝-
szego sezonu i wy˝szej temperatury. Owad ten mo˝e si´
∏atwo rozprzestrzeniaç na sàsiedni regiel górny.

2.Podwy˝szenie temperatury obserwowane na przestrzeni
ostatnich kilkunastu lat poprawia warunki rozwoju kor-
nika w samym reglu górnym.

U˝ytkowanie gospodarcze 
i potencja∏ produkcyjny

Bory górnoreglowe nigdy nie by∏y wykorzystywane gospo-
darczo na szerszà skal´ z powodu ich niskiej produktywno-
Êci i niskiej jakoÊci drewna. Siedliska borów górnoreglo-
wych nale˝à ponadto do najmniej dost´pnych z powodu
du˝ego nachylenia stoków i oddalenia od siedzib ludzkich.
Ich eksploatacja jest równie˝ ograniczona ze wzgl´dów
ekologicznych. Niewielkie fragmenty borów znajdujàce si´
poza parkami narodowymi i rezerwatami przyrody zosta∏y
zaliczone do kategorii lasów ochronnych.
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Ochrona

Przypomnienie o wra˝liwych cechach
Wielokrotnie podkreÊlano, ˝e Êwierki w reglu górnym posia-
dajà specyficzne cechy, które umo˝liwiajà ich egzystencj´
w wysokogórskim, ch∏odnym klimacie o obfitych opadach
Êniegu i silnych wiatrach. Przewaga Êwierków o tych specyficz-
nych cechach w reglu górnym jest efektem ∏àcznego oddzia-
∏ywania czynników Êrodowiska i dziedziczenia. Szczególnie
cennà cechà wysokogórskich, karpackich i sudeckich Êwier-
czyn jest zachowanie si´ w nich rodzimych populacji Êwierka
pospolitego. Wprowadzenie na teren regla górnego Êwier-
ków pochodzàcych z ni˝szych po∏o˝eƒ, a zatem nieprzystoso-
wanych do warunków w nim panujàcych, mo˝e mieç konse-
kwencj´ w postaci wi´kszej wra˝liwoÊci drzewostanów na od-
dzia∏ywanie naturalnych czynników klimatycznych.
W trudnych warunkach regla górnego drzewostany rzadko
osiàgajà wysokie zwarcie i zag´szczenie, dzi´ki czemu za-
chowujà du˝à odpornoÊç na uszkodzenie przez wiatr
i Êniego∏omy. Dotyczy to tak˝e m∏odego pokolenia Êwier-
ków. Niskie zag´szczenie m∏odych drzew powoduje, ˝e po-
szczególne osobniki rosnà w du˝ym oddaleniu od najbli˝-
szych sàsiadów. Ich wzrost na wysokoÊç nie jest w zwiàzku
z tym tak intensywny, jak w przypadku m∏odników o du˝ym
zwarciu. Zbyt wysokie zag´szczenie drzew mo˝e byç przy-
czynà zwi´kszenia wra˝liwoÊci drzewostanów na powa∏y.
Wkraczanie m∏odego pokolenia drzew na otwarte po-
wierzchnie jest procesem, który mo˝e trwaç nawet kilkadzie-
siàt lat (Holeksa 1998). Jednoczesne wprowadzenie du˝ej
liczby sadzonek obni˝a zró˝nicowanie wiekowe drzew i zró˝-
nicowanie ich rozmiarów. To czyni drzewostany górnoreglo-
we bardziej wra˝liwymi na silne wiatry i obfite opady Êniegu.
Charakterystycznà cechà naturalnego odnowienia w reglu
górnym jest pojawianie si´ du˝ej cz´Êci nalotu i podrostu
Êwierka na le˝àcych k∏odach, tarczach wykrotów i pnia-
kach. M∏ode Êwierki unikajà w ten sposób konkurencji
o Êwiat∏o i zasoby glebowe ze znacznie od nich wi´kszymi
krzewinkami i paprociami. Dla siewek Êwierka wa˝ny jest
tak˝e jak najwczeÊniejszy kontakt korzeni z grzybem miko-
ryzowym. O taki kontakt naj∏atwiej na rozk∏adajàcym si´
drewnie. Brak martwego drewna oznacza utrudnienie pro-
cesu odnowienia Êwierka.

Zalecane metody ochrony
Antropogeniczne zamieranie Êwierkowych drzewostanów
górnoreglowych w Sudetach od lat jest jednym z najwa˝niej-
szych problemów gospodarki leÊnej i ochrony przyrody w Pol-
sce (Modrzyƒski 1996). Ich restytucja w Karkonoszach
i w Górach Izerskich sta∏a si´ wyzwaniem dla Karkonoskiego
Parku Narodowego i Lasów Paƒstwowych. Podj´to na szero-
kà skal´ prace odnowieniowe, którym towarzyszy∏a produk-
cja sadzonek z zastosowaniem najnowszych technologii (Go-
rzelak 1993). Z jednej strony w sposób w∏aÊciwy zadbano
o to, aby w materiale sadzeniowym reprezentowane by∏y lo-
kalne genotypy Êwierka, a jednoczeÊnie wprowadzano limb´,

która w reglu górnym z natury nie wyst´powa∏a, i, na maso-
wà skal´, modrzew europejski, którego udzia∏ by∏ prawdopo-
dobnie niewielki w górnoreglowych borach Sudetów.
Sztuczne odnowienie Êwierka musi uwzgl´dniaç specyficzne
przystosowania górnoreglowych populacji tego gatunku do
trudnych warunków klimatycznych. Musi ono równie˝ bazo-
waç na materiale pochodzàcym z tego pi´tra wysokoÊciowe-
go. Prace odnowieniowe nie mogà prowadziç do uzyskania
zbyt wysokiego zag´szczenia m∏odników. Do wieku kilku-
dziesi´ciu lat korony Êwierków nie powinny si´ ze sobà sty-
kaç. Sztuczne odnowienie Êwierka nie powinno mieç charak-
teru jednorazowego zabiegu o du˝ej intensywnoÊci.
Mi´dzy innymi ze wzgl´du na specyfik´ naturalnego odno-
wienia Êwierka bór górnoreglowy powinien si´ cechowaç
obfitoÊcià szczàtków drzew. Nale˝y do minimum ograni-
czyç ich usuwanie.
Na terenie parków narodowych, zw∏aszcza w Tatrzaƒskim
Parku Narodowym, podejmowane sà dzia∏ania zmierzajà-
ce do podwy˝szenia górnej granicy lasu obni˝onej wcze-
Êniej na skutek poszerzania wysokogórskich pastwisk.
W du˝ej cz´Êci polegajà one na wprowadzaniu wielu tysi´-
cy sadzonek limby, nawet w tych miejscach, co do których
mo˝emy stwierdziç, ˝e udzia∏ tego gatunku by∏ znikomy.
Zabiegi te nale˝y uznaç za niepotrzebne, a cz´Êciowo za
niew∏aÊciwe. Znacznie lepszym sposobem odtworzenia
górnej granicy lasu jest jej spontaniczne kszta∏towanie si´,
bez ingerencji ze strony s∏u˝b ochrony przyrody.

Inne czynniki mogàce wp∏ynàç na sposób
ochrony
Zmiany w krajobrazie gór spowodowane protegowaniem
Êwierka zwi´kszy∏y zagro˝enie ze strony kornika. Mo˝e to
powodowaç, ̋ e niezb´dne b´dzie ograniczenie populacji te-
go owada nawet w naturalnych borach górnoreglowych.

Przyk∏ady obszarów obj´tych dzia∏aniami
ochronnymi
Niemal wszystkie karpackie i sudeckie Êwierczyny górnore-
glowe od kilkudziesi´ciu lat poddane sà ochronie na tere-
nie parków narodowych i rezerwatów. W du˝ej cz´Êci jest
to ochrona Êcis∏a, wykluczajàca wszelkà bezpoÊrednià in-
gerencj´. Najbardziej naturalny kompleks boru górnore-
glowego znajduje si´ w Babiogórskim Parku Narodowym,
gdzie niemal w nienaruszonym stanie zachowa∏o si´ ca∏e
pi´tro regla górnego. Kilka fragmentów boru o charakte-
rze naturalnym jest równie˝ w Tatrzaƒskim Parku Narodo-
wym, g∏ównie w mniej dost´pnych partiach Tatr Wysokich.

Inwentaryzacje, doÊwiadczenia,
kierunki badaƒ

Nie jest przesadà stwierdzenie, ˝e bór górnoreglowy na sie-
dlisku ubogim w w´glan wapnia na ca∏ym obszarze swego
wyst´powania jest jednym z najlepiej zbadanych typów lasu
w Polsce. Âwiadczà o tym liczne opublikowane ju˝ opraco-



wania z terenu Tatr, Beskidów Zachodnich i Sudetów. Dobrze
poznana jest struktura boru i jego dynamika, przyczyny
i skutki obumierania drzew, akumulacja i rozk∏ad martwego
drewna, uwarunkowania i intensywnoÊç odnowienia drzew.

Monitoring naukowy

Monitoring borów górnoreglowych ju˝ od wielu lat prowa-
dzony jest na terenie Babiogórskiego, Gorczaƒskiego i Ta-
trzaƒskiego Parku Narodowego oraz w kilku rezerwatach
znajdujàcych si´ w Beskidach Zachodnich. Obejmuje on
struktur´ drzewostanów, martwe drewno, odnowienie
drzew i warstw´ runa. Najwi´ksza liczba powierzchni, na
których prowadzone sà systematyczne obserwacje, zosta∏a
wyznaczona w Babiogórskim Parku Narodowym. Pierwsza
seria takich powierzchni za∏o˝ona zosta∏a jeszcze w roku
1960 przez zespó∏ prof. B. Zabielskiego. Obejmuje ona
kilkanaÊcie jednohektarowych, kwadratowych powierzchni
usytuowanych po obu stronach masywu. Na powierzch-
niach tych wykonano powtórne obserwacje w latach 1983
i 2003. W latach 1984 i 1994 na pi´ciu pó∏hektarowych
powierzchniach, usytuowanych na pó∏nocnym stoku masy-
wu, badania prowadzili Jaworski i Karczmarski (1989,
1995). Holeksa (1998) w roku 1993 objà∏ badaniami
fragment boru o wielkoÊci 14,4 ha, po∏o˝ony niedaleko
Markowych Szczawin, i po dziesi´ciu latach je powtórzy∏.
W latach 90. XX wieku ca∏y obszar Babiogórskiego Parku
Narodowego zosta∏ pokryty siecià ma∏ych 0,05 ha po-
wierzchni badawczych s∏u˝àcych do monitorowania stanu
babiogórskich zbiorowisk leÊnych. Podobny system sta∏ych
powierzchni zosta∏ za∏o˝ony w Gorczaƒskim Parku Narodo-
wym. W Tatrzaƒskim Parku Narodowym w roku 1973 zespó∏
po kierunkiem prof. B. Rutkowskiego z AR w Krakowie za∏o-
˝y∏ mi´dzy dolinami Suchej Wody i Paƒszczycy na obszarze
160 ha sieç kilkudziesi´ciu powierzchni. Powtórny pomiar
drzewostanu na tych powierzchniach wykonano w latach
2002–2003. Równie˝ w Karkonoskim Parku Narodowym od
kilkunastu lat prowadzone sà obserwacje w oparciu o sta∏e
powierzchnie (Szymaƒski i in. 1993, Ceitel i Zientarski
2000). Powierzchnie s∏u˝àce monitoringowi zosta∏y tak˝e
wyznaczone we wszystkich rezerwatach, dla których od lat
90. przygotowywane by∏y plany ochrony.
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Nawapienna Êwierczyna 
górnoreglowa
Kod Physis: 42.21612

Cechy diagnostyczne

Cechy obszaru
Nawapienna Êwierczyna górnoreglowa jest naturalnym ty-
pem lasu uwarunkowanym klimatycznie i glebowo w pi´-
trze regla górnego na pod∏o˝u zasobnym w w´glan wap-
na. Rozwija si´ na r´dzinach, zajmujàc w reglu górnym
wszystkie dost´pne dla lasu siedliska. Wyst´puje w warun-
kach krótkiego sezonu wegetacyjnego na obszarach cha-
rakteryzujàcych si´ niskimi temperaturami od 2 do 4°C, sil-
nymi wiatrami i obfitymi opadami Êniegu.

Fizjonomia i struktura zbiorowiska
W warstwie drzew dominuje Êwierk Picea abies, któremu
towarzyszy jarz´bina Sorbus aucuparia, rzadziej jawor Acer
pseudoplatanus. W podszyciu najcz´stszymi sà wiciokrzew
czarny Lonicera nigra, porzeczka skalna Ribes petraeum
i podrost drzew. W warstwie runa obecnych jest kilka grup
gatunków ró˝niàcych si´ wymaganiami w stosunku do wa-
runków siedliskowych. Obok gatunków borowych licznie
wyst´pujà gatunki charakterystyczne dla lasów liÊciastych
z klasy Querco-Fagetea, przede wszystkim typowe dla ˝y-
znej buczyny karpackiej. Licznie reprezentowane sà te˝ ga-
tunki wysokich bylin, typowe dla wysokogórskich zio∏oroÊli
z klasy Betulo-Adenostyletea: mi∏osna górska Adenostyles
alliariae, omieg górski Doronicum austriacum, ciemi´˝yca
zielona Veratrum lobelianum. Czwartà grup´ stanowià ga-
tunki wapieniolubne, wyst´pujàce równie˝ w zbiorowi-
skach nieleÊnych Tatr wapiennych. Sà to mi´dzy innymi:
ostro˝eƒ lepki Cirsium erisithales, zanokcica zielona Asple-
nium viride, powojnik alpejski Clematis alpina.
Podobnie jak w przypadku Êwierczyn acydofilnych, fizjono-
mia tego zbiorowiska równie˝ zmienia si´ wraz ze wzrostem
wysokoÊci nad poziomem morza – zmniejsza si´ wysokoÊç
i zwarcie drzewostanu oraz zmienia si´ pokrój drzew.

Reprezentatywne gatunki
Drzewa i krzewy
Âwierk pospolity Picea abies, jarzàb pospolity Sorbus
aucuparia, wiciokrzew czarny Lonicera nigra, porzeczka
skalna Ribes petraeum.

RoÊliny naczyniowe w warstwie runa
Wietlica alpejska Athyrium distentifolium, trzcinnik ow∏osio-
ny Calamagrostis villosa, ˝∏obik koralowy Corallorhiza trifi-
da, Êmia∏ek pogi´ty Deschampsia flexuosa, narecznica
szerokolistna Dryopteris dilatata, gajowiec ˝ó∏ty Ga-
leobdolon luteum, goryczka trojeÊciowa Gentiana asclepia-
dea, jastrz´biec leÊny Hieracium murorum, podbia∏ek al-
pejski Homogyne alpina, wid∏ak wroniec Huperzia selago,

listera sercowata Listera cordata, kosmatka ˝ó∏tawa Luzula
luzulina, kosmatka leÊna Luzula sylvatica, gruszycznik jedno-
kwiatowy Moneses uniflora, szczawik zaj´czy Oxalis
acetosella, paprotnik ostry Polystichum lonchitis, urdzik
karpacki Soldanella carpatica, borówka czarna Vacci-
nium myrtillus, borówka brusznica Vaccinium vitis-idaea.

Mchy i wàtrobowce
Hylocomium splendens, Dicranum scoparium, Mnium spino-
sum, Polytrichastrum formosum, Rhytidiadelphus triquetrus.

Odmiany
Nawapienna Êwierczyna wykazuje niewielkà zmiennoÊç
siedliskowà. Nie by∏a ono do tej pory przedmiotem szcze-
gó∏owych badaƒ. Ze wzgl´du na bardzo ograniczony ob-
szar wyst´powania nie stwierdzono równie˝ zró˝nicowania
geograficznego.

Mo˝liwe pomy∏ki
Pierwszym kryterium u∏atwiajàcym wyodr´bnienie boru
górnoreglowego jest wysokoÊç n.p.m. Jest du˝e prawdo-
podobieƒstwo, ˝e powy˝ej 1200 m n.p.m. wyst´puje ju˝
tylko bór górnoreglowy. Mo˝liwoÊci pomy∏ki nawapienne-
go boru górnoreglowego z innymi typami lasów wynika
przede wszystkim z antropogenicznych przekszta∏ceƒ lasów
regla dolnego. TrudnoÊci mo˝e nastr´czaç dok∏adne wyzna-
czenie dolnej granicy boru górnoreglowego, na której sty-
ka si´ on z dolnoreglowymi Êwierczynami sztucznego po-
chodzenia, które wprowadzono na siedliska buczyny kar-
packiej. D∏ugoletnia obecnoÊç Êwierka na tym siedlisku spo-
wodowa∏a zakwaszenie wierzchniej warstwy gleby i zwi´k-
szenie udzia∏u gatunków borowych. W tym przypadku nale-
˝y zwróciç uwag´ na obecnoÊç lub brak pojedynczych bu-
ków i jode∏ w drzewostanie, obecnoÊç Athyrium distentifo-
lium w runie oraz proporcje mi´dzy gatunkami ˝yznych la-
sów dolnoreglowych a borów Êwierkowych. Athyrium filix-fe-
mina nie ma tutaj negatywnej wartoÊci diagnostycznej, jak
w przypadku Plagiothecio-Piceetum, poniewa˝ jest cz´stym
sk∏adnikiem runa Êwierczyny nawapiennej.

Identyfikatory fitosocjologiczne

Zwiàzek Piceion abietis
Podzwiàzek Vaccinio-Abietenion

Zespó∏ Polysticho-Piceetum nawapienna Êwier-
czyna górnoreglowa

Pierwsze badania fitosocjologiczne i wczeÊniejsze opraco-
wania monograficzne traktowa∏y bór regla górnego na
pod∏o˝u wapiennym jako jeden z podzespo∏ów Êwierczyny
górnoreglowej – Piceetum tatricum normale (Szafer i in.
1923/24, Medwecka-KornaÊ 1972). Na wyraênà odr´b-
noÊç zespo∏u zwróci∏ uwag´ Matuszkiewicz (1977) i nada∏
mu nazw´ Polysticho-Piceetum (Szaf., Paw∏. et Kulcz. 1923)
W. Mat. (1967) 1977.



Dynamika roÊlinnoÊci

Spontaniczna
Niewiele wiadomo o spontanicznej dynamice nawapiennej
Êwierczyny górnoreglowej. Nie by∏a ona do tej pory przed-
miotem badaƒ. Mo˝na przypuszczaç, ˝e jest ona podobna
do dynamiki Êwierczyn acydofilnych. Zatem, równie˝
i w tym typie lasu, cz´stym zjawiskiem jest wielkopo-
wierzchniowy rozpad drzewostanu.

Powiàzana z dzia∏alnoÊcià cz∏owieka
Niemal wszystkie p∏aty Êwierczyny nawapiennej sà chronione
w Tatrzaƒskim Parku Narodowym. Jedynie stanowisko w Ma-
∏ych Pieninach nie jest poddane ochronie. Dzi´ki temu tylko
w niewielkim stopniu podlegajà one ingerencji ze strony cz∏o-
wieka, która ogranicza si´ do prac odnowieniowych prowa-
dzonych na obszarach wiatro∏omów w Tatrach Zachodnich.

Siedliska przyrodnicze zale˝ne 
lub przylegajàce

Siedlisko nawapiennej Êwierczyny sàsiaduje od góry z zaro-
Êlami kosodrzewiny, zaÊ w miejscach, gdzie zaroÊla zosta∏y
zniszczone, bór kontaktuje si´ z murawami nawapiennymi
ze zwiàzku Seslerion tatrae. Od do∏u omawiane siedlisko sà-
siaduje z lasami mieszanymi regla dolnego. Fragmenty mu-
raw nawapiennych pojawiajà si´ tak˝e w obr´bie boru na
wychodniach skalnych i w miejscach o p∏ytkiej glebie.

Rozmieszczenie geograficzne 
i mapa rozmieszczenia

Nawapienna Êwierczyna górnoreglowa wyst´puje w wa-
piennej cz´Êci Tatr na wysokoÊci 1100–1500 m n.p.m. Naj-
lepiej rozwini´te p∏aty tego zbiorowiska mo˝na znaleêç na
wysokoÊci 1250–1400 m n.p.m. Jeden niewielki p∏at znaj-
duje si´ pod szczytem Wysokich Ska∏ek w Ma∏ych Pieninach
na wysokoÊci ponad 900 m n.p.m. (Kulczyƒski 1927).

Znaczenie ekologiczne 
i biologiczne

Nawapienna Êwierczyna charakteryzuje si´ doÊç du˝ym
bogactwem gatunkowym. Sk∏adnikami warstwy runa sà
gatunki rzadkie, mi´dzy innymi: ˝obik koralowy Corallorhi-
za trifida, listera sercowata Listera cordata, gruszycznik
jednokwiatowy Moneses uniflora, paprotnik ostry Polysti-
chum lonchitis.

Gatunki z za∏àcznika II Dyrektywy 
Siedliskowej
Niedêwiedê brunatny Ursus arctos, ryÊ Lynx lynx.

Gatunki z za∏àcznika I Dyrektywy Ptasiej
Jarzàbek Bonasa bonasia, dzi´cio∏ czarny Dryocopus mar-
tius, dzi´cio∏ trójpalczasty Picoides tridactylus, g∏uszec Te-
trao urogallus.

Stany, w jakich znajduje si´ 
siedlisko

Stany uprzywilejowane
Dokumentacja fitosocjologiczna jest jedynà, jakà do-
tychczas zgromadzono w odniesieniu do nawapiennej
Êwierczyny. Brak jakichkolwiek danych na temat struktu-
ry drzewostanów. Niemal wszystkie p∏aty nawapiennej
Êwierczyny sà jednak chronione w Tatrzaƒskim Parku
Narodowym i mo˝na przyjàç, ˝e nieznacznie odbiegajà
od stanu naturalnego. W takim te˝ stanie powinny zo-
staç zachowane.

Tendencje do przemian w skali
kraju i potencjalne zagro˝enia

Pasterstwo by∏o w przesz∏oÊci najwa˝niejszym czynnikiem,
który spowodowa∏ zmniejszenie area∏u wyst´powania siedli-
ska. Obecnie dominujàce znaczenie majà procesy przywra-
cajàce jego naturalny stan. Dzieje si´ tak zw∏aszcza na ob-
szarach ochrony Êcis∏ej w Tatrzaƒskim Parku Narodowym.

U˝ytkowanie gospodarcze 
i potencja∏ produkcyjny

W typologii siedliskowo-leÊnej nawapienna Êwierczyna
górnoreglowa klasyfikowana jest jako bór mieszany gór-
ski (BMg). Âwierczyna nawapienna nie jest wykorzystywa-
na gospodarczo.

Ochrona

Przypomnienie o wra˝liwych cechach
Uwagi poczynione w stosunku do acydofilnych Êwierczyn
9410-1 obowiàzujà równie˝ w odniesieniu do Êwierczyny
nawapiennej.
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Zalecane metody ochrony
Metody zaproponowane w stosunku do acydofilnych
Êwierczyn 9410-1 sà zalecane równie˝ odnoÊnie do Êwier-
czyny nawapiennej.

Inne czynniki mogàce wp∏ynàç na sposób
ochrony
Uwagi poczynione w stosunku do acydofilnych Êwierczyn
9410-1 obowiàzujà równie˝ w odniesieniu do Êwierczyny
nawapiennej.

Przyk∏ady obszarów obj´tych dzia∏aniami
ochronnymi
Niemal ca∏y obszar wyst´powania Êwierczyny nawapiennej
poddany jest ochronie w Tatrzaƒskim Parku Narodowym.
Nieliczne, dobrze zachowane tatrzaƒskie p∏aty znajdujà si´
na urwiskach Giewontu, pod G∏adkim Up∏aziaƒskim
i w uroczysku „Wantule” w dolinie Mi´tusiej. Tylko niewiel-
ki p∏at na Wysokich Ska∏kach w Ma∏ych Pieninach nie jest
obj´ty ochronà.

Inwentaryzacje, doÊwiadczenia,
kierunki badaƒ

Wiedza na temat górnoreglowej Êwierczyny nawapiennej
jest nieporównanie mniejsza ni˝ na temat acydofilnych
Êwierczyn górnoreglowych. Ogranicza si´ ona do pobie˝-
nej charakterystyki fitosocjologicznej. Potrzebne sà zatem
szczegó∏owe studia nad strukturà i dynamikà tego boru

górnoreglowego, które pozwoli∏yby sformu∏owaç odpo-
wiednie zalecenia co do sposobu ochrony.

Monitoring naukowy

Nawapienna Êwierczyna nie jest obecnie poddana monito-
ringowi naukowemu. Jest to sytuacja dalece niekorzystna.
Monitoring taki, mo˝liwy tylko w Tatrzaƒskim Parku Naro-
dowym, powinien byç podj´ty jak najszybciej. Sta∏ymi ob-
serwacjami nale˝y objàç przemiany struktury boru nawa-
piennego oraz proces jego powrotu na tereny w przesz∏o-
Êci wylesione i wykorzystywane przez pasterstwo.
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Dolnoreglowy bór 
jod∏owo-Êwierkowy
Kod Physis: 42.226

Cechy diagnostyczne

Cechy obszaru
Siedlisko dolnoreglowego boru jod∏owo-Êwierkowego na-
le˝y do najubo˝szych w obr´bie regla dolnego. Najcz´-
Êciej znajduje si´ ono w górnej cz´Êci regla dolnego i sà-
siaduje z po∏o˝onym wy˝ej borem górnoreglowym. Jest to
zwiàzane z warunkami klimatycznymi, które ograniczajà
w tym pasie wysokoÊciowym rozwój jod∏y i buka. W ni˝-
szych po∏o˝eniach w gr´ mogà wchodziç czynniki mikro-
klimatyczne. Zw∏aszcza na dnach dolin górskich, w któ-
rych dochodzi do inwersji temperatury, sprzyjajà one roz-
wojowi borów w reglu dolnym, poprzez eliminacj´ gatun-
ków liÊciastych bardziej wra˝liwych na przymrozki. Obec-
noÊç dolnoreglowego boru zwiàzana jest te˝ z pod∏o˝em
krzemianowym, ubogim w zwiàzki mineralne. Pod∏o˝e ta-
kie sprzyja powstawaniu gleb bielicowych lub rankerów.
Poza tym bór dolnoreglowy zajmuje miejsca, gdzie naj∏a-
twiej dochodzi do przemywania wierzchnich warstw gleby
i ich zubo˝enia w zwiàzki mineralne dost´pne dla roÊlin.
Tak dzieje si´ zw∏aszcza na sp∏aszczeniach grzbietów i sto-
ków górskich.

Fizjonomia i struktura zbiorowiska
W drzewostanach boru dolnoreglowego dominuje zazwy-
czaj Êwierk, a jod∏a jest w nich gatunkiem towarzyszàcym.
W niektórych p∏atach pojawia si´ równie˝ buk. Udzia∏ bu-
ka i jod∏y jest mniejszy w wy˝szych po∏o˝eniach. Jod∏a od-
grywa te˝ znacznie mniejszà rol´ w borach sudeckich
w porównaniu z karpackimi. W warstwie krzewów, poza
podrostem drzew, cz´sta jest jarz´bina. Runo ma charak-
ter borowy i panuje w nim borówka czarna Vaccinium myr-
tillus, podbia∏ek alpejski Homogyne alpina, Êmia∏ek pogi´-
ty Deschampsia flexuosa. Dobrze rozwini´ta jest warstwa
mszysta z Polytrichastrum formosum, Dicranum scoparium,
Rhytidiadelphus loreus.

Reprezentatywne gatunki
Drzewa i krzewy
Jod∏a pospolita Abies alba, buk zwyczajny Fagus sylvatica,
Êwierk pospolity Picea abies, jarzàb pospolity Sorbus
aucuparia, wiciokrzew czarny Lonicera nigra.

RoÊliny naczyniowe w warstwie runa
Wietlica samicza Athyrium filix-femina, trzcinnik ow∏osiony
Calamagrostis villosa (w Sudetach), podrzeƒ ˝ebrowiec
Blechnum spicant, Êmia∏ek pogi´ty Deschampsia flexuosa,
przytulia hercyƒska Galium saxatile (w Sudetach), narecz-
nica szerokolistna Dryopteris dilatata, jastrz´biec leÊny
Hieracium murorum, podbia∏ek alpejski Homogyne alpina,

kosmatka ˝ó∏tawa Luzula luzulina (w Karpatach), borów-
ka czarna Vaccinium myrtillus.

Mchy i wàtrobowce
Dicranum scoparium, Polytrichastrumum formosum, Plagio-
thecium undulatum, Pleurozium schreberi, Rhytidiadelphus
loreus.

Odmiany
W obr´bie boru dolnoreglowego zaznacza si´ wyraêne
zró˝nicowanie zwiàzane g∏ównie z ˝yznoÊcià gleb, a wyra-
˝ajàce si´ ró˝nym udzia∏em gatunków z ˝yznych lasów li-
Êciastych. Postaç zwiàzana z glebami ubogimi wyró˝nia si´
zdecydowanà dominacjà Êwierka w drzewostanie i zniko-
mym udzia∏em gatunków ˝yznych lasów w runie. Wyst´pu-
je ona zazwyczaj w górnej cz´Êci regla dolnego. W ni˝-
szych po∏o˝eniach regla dolnego i na glebach nieco ˝yê-
niejszych wi´kszy jest udzia∏ buka i jod∏y w drzewostanie,
a gatunki lasów liÊciastych tworzà stosunkowo licznà gru-
p´ (Celiƒski i Wojterski 1978, Kasprowicz 1996).
W ca∏ym zasi´gu wyst´powania bór dolnoreglowy wykazu-
je niewielkie zró˝nicowanie geograficzne. Wyró˝niono od-
mian´ sudeckà, którà wyró˝niajà Galium saxatile i Melam-
pyrum sylvaticum oraz odmian´ karpackà z Luzula luzulina.
DoÊç dobrze wyodr´bniajà si´ równie˝ tatrzaƒskie p∏aty
boru dolnoreglowego zwiàzane z pod∏o˝em wapiennym
(Dzwonko 1984, Matuszkiewicz J. 2001).

Mo˝liwe pomy∏ki
Mo˝liwoÊç pomy∏ki z innymi siedliskami w przypadku boru
dolnoreglowego jest du˝a. Antropogeniczne przekszta∏ce-
nia drzewostanów spowodowa∏y, ˝e do boru mieszanego
zaliczane sà równie˝ fragmenty lasu reprezentujàce siedli-
ska buczyn – kwaÊnej buczyny i ubo˝szych postaci ˝yznej
buczyny. Wynika to z przekszta∏ceƒ lasów dolnoreglowych,
w których drzewostany mieszane z bukiem i jod∏à na sie-
dlisku ˝yznej buczyny i kwaÊnej buczyny zosta∏y zastàpione
przez jednogatunkowe Êwierczyny. D∏ugotrwa∏a obecnoÊç
Êwierka spowodowa∏a z kolei zmiany w warunkach glebo-
wych, które sprzyjajà gatunkom borowym. Sà to jednak
zmiany nietrwa∏e, które po powrocie buka i jod∏y ust´pujà.
Konieczne jest w tym przypadku zwrócenie wi´kszej uwagi
na warstw´ runa, która w p∏atach typowego boru dolnore-
glowego nie zawiera niemal ˝adnych gatunków z lasów li-
Êciastych, zaÊ w zniekszta∏conych p∏atach buczyn gatunki
takie z regu∏y sà obecne. Zwykle w zniekszta∏conych p∏a-
tach buczyn runo ma charakter mozaikowy, z silnie zazna-
czajàcà si´ dominacjà niektórych gatunków – trzcinnika le-
Ênego Calamagrostis arundinacea, je˝yny gruczo∏owatej
Rubus hirtus lub Êmia∏ka pogi´tego Deschampsia flexuosa
(Matuszkiewicz W. 2001). Du˝e trudnoÊci mo˝na napotkaç
w m∏odych drzewostanach Êwierkowych, pod którymi,
z powodu du˝ego ocienienia, nie pojawiajà si´ ˝adne ga-
tunki roÊlin runa. W takich sytuacjach pomocna mo˝e si´
okazaç tylko analiza warunków glebowych. Niewielkie
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trudnoÊci mo˝e nastr´czaç wyznaczenie granicy mi´dzy
borem dolnoreglowym a borem górnoreglowym, których
drzewostany w pobli˝u tej granicy nie ró˝nià si´. I w tym
przypadku pomocna jest analiza sk∏adu gatunkowego
warstwy runa. Nieliczny nalot bukowy i jod∏owy oraz obec-
noÊç dwóch gatunków paproci: wietlicy samiczej Athyrium
filix-femina i podrzenia ˝ebrowca Blechnum spicant wska-
zujà na bór dolnoreglowy, zaÊ wyst´powanie wietlicy alpej-
skiej Athyrium distentifolium przemawia za borem górno-
reglowym.

Identyfikatory fitosocjologiczne

Zwiàzek Piceion abietis
Podzwiàzek Vaccinio-Piceenion

Zespó∏ Abieti-Piceetum dolnoreglowy bór jod∏o-
wo-Êwierkowy

Obecnie istniejà dwa podejÊcia do fitosocjologicznego uj-
mowania dolnoreglowego boru jod∏owo-Êwierkowego. We-
d∏ug Medweckej-KornaÊ (1972) oraz Dzwonki (1984) istnie-
je tylko jeden zespó∏ dolnoreglowego boru – Abieti-Pice-
etum. Wyst´puje on w Karpatach i w Sudetach. Z kolei Ma-
tuszkiewicz J. (2001) i Matuszkiewicz W. (2001) wyró˝niajà
dwa zespo∏y borów dolnoreglowych: Abieti-Piceetum o wy-
raênie borowym charakterze mieszczàcy si´ siedliskowo
w typie boru górskiego (BG) i Galio-Piceetum, z wi´kszym
udzia∏em gatunków ˝yznych lasów liÊciastych z klasy Quer-
co-Fagetea, reprezentujàcy typ siedliskowy boru mieszanego
górskiego (BMG). W niniejszym opracowaniu przyj´to po-
dejÊcie Medweckej-KornaÊ (1972) i Dzwonki (1984). We
wczeÊniejszych opracowaniach bór dolnoreglowy w randze
podzespo∏u Piceetum abietetosum by∏ zaliczany do jednego
zespo∏u borów Êwierkowych wyst´pujàcych w reglu dolnym
i reglu górnym (Medwecka-KornaÊ 1972).

Dynamika roÊlinnoÊci

Spontaniczna
Bogatszy sk∏ad gatunkowy drzewostanu w porównaniu
z borami górnoreglowymi zmniejsza prawdopodobieƒstwo
wystàpienia jednoczesnego zamierania drzew na du˝ych
obszarach. Cz´stym zjawiskiem obserwowanym obecnie
w borze dolnoreglowym jest ekspansja buka, który poja-
wia si´ stosunkowo licznie w podroÊcie i nalocie. Zjawisko
to zachodzi w p∏atach o charakterze naturalnym, które od
lat poddane sà ochronie rezerwatowej.

Powiàzana z dzia∏alnoÊcià cz∏owieka
Sposób prowadzenia gospodarki leÊnej w XIX i XX wieku,
polegajàcy na popieraniu Êwierka kosztem buka i jod∏y,
sprawi∏, ˝e Êwerczyny zajmujàce pierwotnie stosunkowo
niewielkà powierzchni´ sta∏y si´ dominujàcym typem lasu
w reglu dolnym Karpat i Sudetów. Dotychczasowe siedliska
lasów i lasów mieszanych antropogenicznie uleg∏y prze-

kszta∏ceniu w siedliska zaliczane do borów mieszanych
i borów, znacznie powi´kszajàc powierzchnie tych ostat-
nich. Same siedliska borów zmieni∏y si´ jednak nieznacz-
nie. Âwierk nadal jest w nich gatunkiem panujàcym, nato-
miast uproszczeniu uleg∏a struktura drzewostanów. Sta∏y
si´ one jednowiekowe i jednopi´trowe.

Siedliska przyrodnicze zale˝ne 
lub przylegajàce

Bór jod∏owo-Êwierkowy zajmuje najcz´Êciej górnà stref´
regla dolnego i sàsiaduje z le˝àcym wy˝ej borem górnore-
glowym. Mo˝e on sàsiadowaç z prawie wszystkimi typami
siedlisk dolnoreglowych, do rzadkoÊci nale˝y jednak prze-
strzenny kontakt z ∏´gami. Najcz´Êciej kontaktuje si´ z bu-
czynami i jedlinami. W obr´bie boru mogà pojawiaç si´
niewielkie p∏aty siedlisk wilgotnych zwiàzane z lokalnymi
zabagnieniami i ciekami.

Rozmieszczenie geograficzne 
i mapa rozmieszczenia

Dolnoreglowy bór jod∏owo-Êwierkowy wyst´puje w Karpa-
tach i w Sudetach, przy czym w Sudetach mniejszy jest w nim
udzia∏ jod∏y. Bór dolnoreglowy w Sudetach wyró˝nia si´ wy˝-
szà frekwencjà Galium saxatile i Melampyrum sylvaticum
oraz brakiem Luzula luzulina w stosunku do karpackiej od-
miany geograficznej. W Sudetach siedlisko boru mieszane-
go zajmuje niewielkie powierzchnie i wed∏ug J. Matuszkiewi-
cza (2001) jest to zaledwie oko∏o 100 km2. Jego p∏aty znaj-
dujà si´ w wi´kszoÊci sudeckich pasm górskich. W Karpa-
tach powierzchnia boru jod∏owo-Êwierkowego jest kilkakrot-
nie wi´ksza. Jego p∏aty znajdujà si´ we wszystkich pasmach
karpackich, z wyjàtkiem Pienin. Centrum wyst´powania bo-
ru mieszanego w Karpatach znajduje si´ w Beskidach Za-
chodnich – w Beskidzie ˚ywieckim i Âlàskim. Im dalej na
wschód, tym mniejszy jest powierzchniowy udzia∏ boru dol-
noreglowego. Znaczne powierzchnie zajmuje te˝ na przed-
polu Tatr Wysokich.



Znaczenie ekologiczne 
i biologiczne

Na terenie Beskidu Âlàskiego z siedliskiem boru dolnore-
glowego zwiàzany jest ekotyp Êwierka znany jako „Êwierk
istebniaƒski”. Ekotyp ten w warunkach naturalnych wyst´-
puje na ubogich, silnie szkieletowych glebach bielicowych
powsta∏ych z ubogiego w w´glan wapnia piaskowca isteb-
niaƒskiego. Dotychczas stosowane metody gospodarki le-
Ênej skutecznie chronià ten ekotyp, a nawet przyczyniajà
si´ do jego rozpowszechnienia na inne siedliska.

Gatunki z za∏àcznika II Dyrektywy 
Siedliskowej
Dotychczas nie stwierdzono przywiàzania okreÊlonych ga-
tunków zwierzàt lub roÊlin do siedliska dolnoreglowego
boru mieszanego.

Gatunki z za∏àcznika I Dyrektywy Ptasiej
Dzi´cio∏ czarny Dryocopus martius, dzi´cio∏ trójpalczasty
Picoides tridactylus, jarzàbek Bonasa bonasia.

Stany, w jakich znajduje si´ 
siedlisko

Stany uprzywilejowane
Ze wzgl´du na znaczne antropogeniczne przekszta∏cenia
lasów regla dolnego wa˝ne jest zachowanie najbardziej
naturalnych fragmentów boru dolnoreglowego. Cecha-
mi wyró˝niajàcymi takie fragmenty sà: (1) drzewostany
Êwierkowe lub mieszane z dominacjà Êwierka w wieku
ponad 100 lat, (2) wyraêne zró˝nicowanie drzew tworzà-
cych drzewostan pod wzgl´dem wieku, gruboÊci i wyso-
koÊci, (3) w warstwie runa wyraêna iloÊciowa przewaga
gatunków typowych dla zbiorowisk borowych, (4) brak
wyraênej dominacji pojedynczych gatunków w warstwie
runa (wyjàtkiem jest panowanie Vaccinium myrtillus w tej
warstwie).

Tendencje do przemian w skali
kraju i potencjalne zagro˝enia

Siedlisko nie jest zagro˝one w skali kraju. Obecnie wiele
p∏atów zaliczanych do boru dolnoreglowego reprezentuje
w rzeczywistoÊci zniekszta∏cone p∏aty buczyn i jedlin. Na
skutek zmian zachodzàcych w gospodarce leÊnej buk i jo-
d∏a odzyskujà, choç bardzo powoli, swojà dawnà pozycj´
w drzewostanach dolnoreglowych. Na razie wzrost udzia-
∏u obu tych gatunków widoczny jest przede wszystkim
w nalocie i podroÊcie. Mo˝na si´ jednak spodziewaç, ˝e
w ciàgu kilkudziesi´ciu lat krajobraz regla dolnego znowu
si´ zmieni i powierzchnia zaliczana dzisiaj do dolnoreglo-
wego boru skurczy si´ znacznie. Nie stanowi to jednak
˝adnego zagro˝enia dla tego siedliska.

U˝ytkowanie gospodarcze 
i potencja∏ produkcyjny

Jako najubo˝sze i stosunkowo rzadko wyst´pujàce siedli-
sko w obr´bie dolnego regla bór jod∏owo-Êwierkowy nie
ma du˝ego znaczenia w gospodarce leÊnej. U˝ytkowanie
nale˝y tak prowadziç, aby w pe∏ni wykorzystaç naturalne
odnowienie drzew, w tym równie˝ domieszkowych jod∏y
i buka. Nie nale˝y stosowaç r´bni wielkopowierzch-
niowych, nawet r´bni cz´Êciowej IIa, a raczej r´bni´
gniazdowà z d∏ugim okresem odnowienia. Ograniczenie
dla intensywnej produkcji surowca drzewnego na tym sie-
dlisku zwiàzane jest tak˝e z cz´stym jego usytuowaniem
w miejscach trudno dost´pnych (strome i kamieniste sto-
ki) oraz na grzbietach, gdzie las powinien pe∏niç szcze-
gólnà rol´ ochronnà dla gleby i wobec terenów po∏o˝o-
nych ni˝ej.

Ochrona

Przypomnienie o wra˝liwych cechach
Ubóstwo gatunkowe warstwy drzew jest przyczynà jej
wra˝liwoÊci na zagro˝enie ze strony owadów i to zarów-
no ˝erujàcych na liÊciach, jak i pod korà drzew. Zagro˝e-
nie to wzros∏o na skutek wprowadzenia litych Êwierczyn
na siedliska leÊne w dolnym reglu. WczeÊniej p∏aty Êwier-
czyn nara˝one na atak ze strony roÊlino˝ernych owadów
by∏y izolowane przez rozleg∏e po∏acie buczyn. Gospodar-
ka leÊna radykalnie zmieni∏a krajobraz regla dolnego
i drzewostany Êwierkowe borów mieszanych sta∏y si´ cz´-
Êcià rozleg∏ych obszarów zdominowanych przez Êwierk.
Ujednolicenie i uproszczenie sk∏adu gatunkowego drze-
wostanów na bardzo du˝ych obszarach by∏o zapewne
przyczynà pojawienia si´ zjawisk o charakterze kl´sko-
wym, rzadko wyst´pujàcych wczeÊniej w lasach dolnore-
glowych – cz´Êciej dochodzi w nich do rozwoju gradacji
owadów. Âwierki w dolnoreglowych jednogatunkowych
drzewostanach na wi´kszà skal´ sà te˝ pora˝ane przez
paso˝ytnicze grzyby.

Zalecane metody ochrony
Metody ochrony powinny zmierzaç w dwóch kierunkach.
Z jednej strony nale˝y dà˝yç do urozmaicenia struktury
drzewostanów Êwierkowych, g∏ównie poprzez ró˝nico-
wanie wieku drzew i wprowadzenie niezbyt licznej do-
mieszki jod∏y i buka. Z drugiej strony trzeba przywróciç
naturalny charakter buczynom i jedlinom sàsiadujàcym
z borem dolnoreglowym, aby w ten sposób zmniejszyç
zagro˝enie ze strony gradacji owadów ˝erujàcych na
Êwierku i zasiedlajàcych ten gatunek drzewa paso˝ytni-
czych grzybów.

Inne czynniki mogàce wp∏ynàç na sposób
ochrony
Inne czynniki sà nieistotne dla ochrony boru dolnoreglowego.
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Przyk∏ady obszarów obj´tych dzia∏aniami
ochronnymi
Najwi´ksze powierzchnie dolnoreglowego boru jod∏owo-
-Êwierkowego sà chronione w parkach narodowych: Ba-
biogórskim, Gorczaƒskim, Tatrzaƒskim i Karkonoskim. Sie-
dlisko chronione jest tak˝e w beskidzkich i sudeckich rezer-
watach leÊnych. Najbardziej naturalne fragmenty boru,
o wielkoÊci kilkudziesi´ciu hektarów, znajdujà si´ w Babio-
górskim Parku Narodowym.

Inwentaryzacje, doÊwiadczenia,
kierunki badaƒ

Najwi´cej wiadomoÊci na temat dolnoreglowego boru do-
starczy∏a do tej pory fitosocjologia. Z uwagi na wtórny cha-
rakter du˝ej cz´Êci p∏atów zaliczanych obecnie do boru
mieszanego wa˝ne jest podj´cie syntezy rozproszonych ba-
daƒ naukowych dotyczàcych omawianego siedliska.
W przysz∏ych badaniach szczególnà uwag´ nale˝y zwróciç
na struktur´ i dynamik´ lasu, odnowienie drzew oraz wa-
runki glebowe. Potrzebne sà szczegó∏owe studia nad wy-
mienionymi zagadnieniami, które pozwolà lepiej poznaç
ró˝nice mi´dzy naturalnymi i antropogenicznymi p∏atami
i sformu∏owaç odpowiednie zalecenia co do sposobu
ochrony tych pierwszych.

Monitoring naukowy

Monitoring taki jest ju˝ prowadzony na terenie Babiogórskie-
go i Gorczaƒskiego Parku Narodowego oraz w kilku rezerwa-
tach znajdujàcych si´ w Beskidach Zachodnich. W chwili
obecnej najwi´kszym przedsi´wzi´ciem w tym zakresie sà sys-
temy sta∏ych powierzchni za∏o˝onych w latach 90. XX wieku
w Babiogórskim i Gorczaƒskim Parku Narodowym. Mo˝liwo-
Êci monitoringu sà jednak znacznie wi´ksze, poniewa˝ w wie-
lu obiektach poddanych ochronie istniejà powierzchnie ba-
dawcze wykorzystywane przez ró˝ne oÊrodki naukowe. Cz´Êç
tych powierzchni wymaga jednak pilnej konserwacji.
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