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Ż7l-| lŻ0l4 Poręba Wielka dnia 28.02.2014

W zrviązku z plowadzonym przez Gorczański Park Narodowy postępor.vaniem przetargowvn't

lra ..Dokończenie opraco\Ą,ania projektu planu oclrron1'' dla Gorczańskiego Parku Narodowegcl i

plirtru zaclali ochronnych dla obszaru Natura 2000 ".ostoja Gorczańska" w dniu 21 .0Ż.Ż014 r.

q'płl'nęł y pytarri a dotyc zące zatl'lciw'i eni a.

I)tlniŻei zal'nieszcza się odpowiedzi na zadane p1'tania.

iilci,rbla:ra_, pr;siailir1ąśje rł}]'ar,"illie 1loristel.'v.", ii{-, ił-.j lv''"'korzYstaltia ipl"rwa ail'lł]lr:,ilit)i
i iaiłi ił:sŁ lłl;.li<ład i:_liir:i,łł} ir'cjl;.ldjęc i.ł kal|ilr''i.il_iyc]r zlłiłłi:tłwiskach leśnu,rl-:lr?

()tlpotrietlź Zumu:riujc1c'cgrl: Poprzedni W'vkonawca przekazał Zamawiającemu 48'ł zdjęcia
fitosoc.jologiczne (zarc\Ąino w fbrnrie cyfrowej jak i drLlkorvanej). Rozkład zdjęĆ w wyrÓżniony'clr

s1,ntrrksonaclr przedstawia tabela 1. Spośród 34 kategorii zbiorowisk leśnych wyszczególrrionych w'

legenc1zie lllap'v ty1ko 22 syntakson.v lna reprezerrtację lv zd.|ęciach titosocjologicznych" natonriast

1 2 tljęt1'ch iedrrostek nie posiada dokunrerrtac.ii fitosocjologicznej lub jest ona niewystarczająca.

Aby' osiągnąć r'ł'ynragającą reprezentację titosoc.|ologiczną. trzeba wykonać około 220 zdięć.
Ponac]to lvszystkie przekazane Zanrarviającernu zclięcia rvyrnagają ił,nikIiwej ana|izy zarórvno pod

kątclrl rclz't^l^lieszczenia w terenie (powirrno ollo by,ć nlożliwie równomierne na całym obszarze

I)irrku). .iak ireprezerrtacji składu gatunkorłrego (rł'iele zdjęć jest bardzo ubogich tlorystyczrrie).

Bęc]zic to skutkowac potrzebą rvykonatria 
'161q1'ch 

(lr-rb trzupełnienia 1ł'ykonanych) zdjęc dla
ki I k r-rnastr-r syntaksonow.

l abela l . Analiza rł,ykonania zdjęć fitosocjologicznych lr' zbiorowiskach leŚnych Gorczańskiego Parku

Narodowego w latach 2012-lJ do planu ochronv.

L.p. Kod Nazwa zbiorowisk

Liczba zdjęć fitosocjologicznych

Zakładana do
wykona n ia

Wykona nych
w latach
)o\2-13

B ra kujące

1 1110 P I a g oth e ci o- P i ce et u m ty P i cu m 20 16 4



2 LI20 P I a g ot h e ci o- P i ce etu m vct cci n i etos u m 6

3 1130 Pl a gothecio- Pic eetu m othy r i e tosum 20 7 13

4

5

L1.40

1 150

Pl a g ioth ecio-P iceetum ca I o mag rostietosu m vi llosa e Ż0 1. 19

Ploqiothecio-Piceetum stadium sukcesyjne - lnne 3

6 1151 Pla g i oth ecio-P i ceetum stadium sukcesyjne z Va cci t't i u m my rti ll us 10 10

9_
9

r152 P I a g i ot h e c i o- P i ce etu m stadl u m su kcesyj ne z Athy r i u m d i ste n t i fol i u m 10 10

1 153 Plagiothecto-Piceetum stadium sukcesyjne z Rubus idaeus 10 10

1 1\Ą Pl o gioth ecio-Pi ceetum stadium sukcesyjne z Co lo n o g rostis vi ll osa 10 2 B

10 1155 Plo g ioth eci o-P iceetu m stadium sukcesyjne z Co I a m o g rostis o rund ina cea 10 10

11 1 156 P I o g i ot h e ci o- P i ce etu m stadi u m s u kcesyj ne z Ca I o m o g rosti s s p

L2 1 160 Zbiorowiska z Sorbus aucuparia 10 4 6

L3 1200 Abieti-Piceetum 40 11 29

]tą
15

16

2300 Zbiorowisko strefy prze1ściowej między Plag'-Piceetum a Abieti-Piceetum 1.

2400 Zbiorowisko strefy przejściowej między Plag.-Piceetum a D.g.-Fagetum 5 L6

Plagothecio-Piceetum fogetosum (brak na mapie) 10 10

17 2500 Zbiorowisko strefy prze1ściowej między D'g'-FagetUffi a Abieti'Piceetum 5 1 4

18 3 100 Aceri-Tilietum 5 Ą 1.

19 3110 Caltho-Alnetum 10 10

Ż0 3r20 Alnetum incanae 5 10

)1 3600 G0lio-Abietetum 10 10

2a

23

3700 Lu zul o I uzuloi d is-Fa getu m ty picLtm 10 15

31 10 Luzu lo I uzuloi d is-Fa getu m h omogy netos u m 10 1 9

74

25

3811 De nta rio ql a nd ulosa e-Fa getu m typicum waria nt typowV 40 221

2011 De nta rio gla nd u losa e-Faget u m typi cu m wa riant u bogi 40

26 38 13 De nta rio gla n d ulosa e-Fa getu m ty picu m waria nt pa prociowy 20 17 3

)_7 38 14 Dentario glandulosoe-Fagetum typicum - wariant wilgotny 20 13 7

)B 3830 De nto rio glo nd u losa e-Fo get u m a ll ietosu m u rsi n i 10 11

)9 lo) 1 De nta rio gla nd ulosa e- Fa getu m I un a rietos u m 5 1" Ą

30 383 De nto r io gl a nd ulosa e - Fa get u m ca rda m inetosu m

31 3840 Dentorio glandulosoe-Fagetum abietetosurn (brak na mapie) 10 10

37 3900 T ilto-Carpinetum 5 2 3

33 4130 SZtuczne świerczyny na siedlisku lasów bukowych 10 10

3Ą 41.40
SZtucZne drzewostany na gruntach poroInych l młodniki leśne na polanach

reglowvch 10 10

Inne (do okreś|enia w dalszych anaIizach) 3

Razem 400 Ą84 220

r1';.;;;iil'rirr1i_it itl:'":,\''jctt' I]i..{t,'iol.;i)ł€il_: ..l'ii:ii,;'i,'l, i]i i(i(')r* \tr/\'':li;lg : ,;
l;.;: :' il r',r,' il t i i "i'i'

()tlptnl iacl: Zttlltatriuf t1Ć'ego: W)'kol]ana mapa roślinrltlści lcśrrej Wymaga lustracji oraz Wcr} tlkac.ii

tric;c sr'ntaksononlicZll1'clr i kartołł'anizr. L,i\Ąlagi lner1''ttlr1'cZne odnoSZące Się do pclszczegcilny'ch

r.lrktlSZ\'' Zalllieszczoll-Ych \Ą'załączrriku nr 2 do Spec}'flk.rc_ji istotnych Warllnkow ZanlóWieniŁr

zl1\\icra tabela 2.
('z.^śc Z llich llla charakter techlliczlly. cZęść \\'SkaZLlic lla potrzebę wnikliu'ego Spl'awclzcllia i

l]ol]lll\\ \ strł'ierdzotrych błędtir,l.



l'abcla ]. Zestawienie szczegÓłtlwych uwag z
skali l:5000 wy'konanej przez firmę
na koricu tabeli)

Nr
arkusza

lŻ6

l6Ż

176

w\ ntaga
r€!,lolv\''

leŚnych do pierworysu mapy roŚlinności GPN rr'

latach 20l2-20l3. (objaśnienia użytych slirótów
zakresu zbiorolvisk
HABITATAS.PL w

JJ

77
93

l0

lil

-i

[rrz1,-lranic1'E ark. rr Śrcidku dzirvrry'rlieil'iell'i plat A-P (l200). którego E granicęWyznacza
granica arkusza; rr,NE rogu ark. na styliLr z arl'. l78 granice platórv zbiorowisk wynlaga.ia

sr"nchron izac i i.

Nieco ponize_| środlia ark. kocj 3700 zespolLr L-F
cZ\' to Zll1'alla koncepc_|i. czy' błąd techlliczn\': ił

bez granic płatu (płat ten.jest Ila pierrł'oI1sach)
czcści N ark. tla stvku z ark. l63 dzirr'nl'

lrierł'iell<i plat A-P (l200). ktÓry kolicz1'się rlraz z granica arkusza

W czcściNW ark.. na zarośnietc'j poł. Czolo Ttll'bacza ttstalollo s1"ntakson P-P typ (lll0).
to sprarvc1zetlia. gdyŹ spora częśc polr'iel'zchni to drze',vostatl'v świerkor've tia polanach

tJrvagi

W ceritralne.| częŚci lr,1'róznion1' nrałv plat zbiororłiska pr'zc'iŚciorvego polliedzy P-P a Dg-F
(2100). który,' le4,il stt'ctle iv1'sokości 780-880 lll ll.p.lll. rv obrebie A-P (l200) porr'ażny bli1cl

lllervtory'czn}'; rv części S ark. rvyr'óżllion1''lt_irllnerlt P-Ptyp (ll|0) na wvsokości 955 Ill (szczy't

.lar'r''orz1,'nv Ponickie.i). ponize.j stadiunr regeneracl"ine P-P - teŻ r'vątplilve; wyróŻlrione fl'aglllcritr'
tr r llla::aia snratr dzell ic \Ą tel'ell ic.

W cześci NE rvr.'odręblliollo płat P-P t_vp (|ll0) lra Fi od pol. Stare lzbiska. Jest to w1''s.870-920
l1l 11.p.lll." od S plat otacza Zbioroll'isko prze.jściorie pottliedzy P-P a Dg-F (2400) - na te_i

rł'r,sokości lokalizacja P-P rnało prawdopodobna. calośc wvll]aga rvniklir.vego Sprawdzeliia
ponownęgo kartolvatria. Podobnie lv S czcści ar|ittsza. rł cltoczetlitl polan1, Stare Wierclry'^ gdzic
rr'r,rciŻn'otlo P-P ty''p i P-P vac. i zbiororł'islia przejŚcioWe o kodach 2400 i2500: całoŚĆ rr'1"lnaga

spt'au,dzenia. W SZcZególności zasięg zbiororrislia 2-ł00; rv Nti rogu ark. na styku z arl<. 76 granice

l IatÓrv zbi ororł is|< rv}'rlaga_i ą synchrort i zac'_i i.
'lerell porniędł pol.Stare Wierch1.'a Ml1'narska rvr'rÓŹnione platy zbiorowisk P-P vac (t"v"p) i

P-P ath" poniŻe.i zbiclrorł'is|i'o prze.iściou'e rllic-dz1' P-P a Dg-F (2100) wyrnaga_ią sprarvdzenia -

na.iprau'dopodobnic.j częŚĆ z \Y)lfóŻnion)'ch P-l' to zbiororvisko sukcesyjne na polanach

reglor'v1'ch; granice płatóu'lł'at'iantóli'tvpowego (38ll) i rvilgotnego (38l.l) Dg-F nie są dobrzc
zsvnchronizowane na stykLl z alk. 76 .

Zirsie-g platórł'zbiorcllvisli P-P vac(typ) i P-P ath oraz przejściowego nriędzy P-Pa Dg-F (]400)
przl'granic'"- z ark. 75 \Ą'}'n1aga to sprarvdzetlia; rr'środkowej cześci arkusza dlva platy A-P (l200)
i.jeden w polLrdniou,ej najpr'arvdopodobnie.| Są to plaB/ zbiorowiska sukcesyjnego rra polanach

reglorv1,,ch w)'lnaga to sprarvdzenia: na str'ku z ark' 59 i 77 granice płatów zbiorowislt
lvvnragaia svnchroltizacii; lv SW rogu arl<. l<ocl 1200 bez granic platu.

Granice platórv zbiororrisk na st}'ktl zatk.]6 zlc zsl'nchrtllrizowalle - \v\l1laga to 1ro1lr'arrienia

W S części i lla st'vl<u z ark. 9] -- rvl'róŻnione plat1 P-P r':rc i P-P ath. oraz na sty'ktr z ark. l 10

liaglrrent streti prze.iŚciorłej rniędz1 P-Pa Dg-F (2:100): ta częśc terentl w}'llaga sprar.vdzerria.

rlaiprau'dot-lt'ldobrliei w 1lrzelł'adze ieSt to Slleth lll/l'iscio\\'a i P-P
W środkorvei części. pod pol. Suhora cltrze platl poclzespÓłu Dg-F abi. który lllinlo lr'yrazny'ch

rł'skazati ikorelitr klucza dcl kartolvallia nie zostal ult'zględnionv rv kartowaIliLt !

W częŚci SW kill<a..linii" Śrvierkorr'y'ch (u,icloczllr'cłl na ol'totbtolnapie), kwalifikujących się do

u,r'rtiznienia iako svntakson .llS0 (sztuczne stvierczl nv na siedliskach bucz)'n);

Nie zsy'rlchronizor'vanv zasieg platu zbiororr'iska prze'jścioll'ego niiędzy P-Pa Dg-F (2400). l't<irl

iest rla arl<. sąsiadLriących (ll0 i l4.1). a lli] t}'lll at'liusztt bralrI I(onięczna weryfil<acja rv terenie: lla

stl'krt z ark. l43 gmllice platór'v zbiororr'isli li1nlagaji1 sy'nchrorlizacji.

W częŚci N" r.r'otclczclliu ośrodka \\'czaso\\ego rr Koninkach. Zle w}'Znaczono gratlice płatólv

zcspolu G-A (3ó00) lolializu.1ąc.je takŻc tla terellach nieleśny'ch (widoczlle na ortofbtolnapie):

konicczna.jest takŻe w'ervfikac.ja identy1ikac.|i tego zbiclrorr'isl<a. poniewaŹ w grarricach

\V} Znaczqł !]]-głatów spol'y udzia gJ
Na st)'ku z ar'k. l]6 granice platórr' zbior'o'ui'L 

''''l''',ugąią '
W)'róŻniony nral1'plat P-P typ (lll0) rł')'znaczon1'bledriie (niemozliwy na wys. 780 lrl n.p.ni.) :

lie noIllr Ione ze zbioror.l'iskieln -łlJ0 wv|naga spl'arrdzellia w tet'enie.

W części S ark." lv otoczęniu pol. Laki płatr' sklas1'fikorvatte.iako A-P (l200). duŻe.j części

replezentLl.ia rvt(lrlre śrr, ierczl'tl1,' na siec1liskach lruczr''n -lt 30 do rvnil<lirvego sprarł'dzetria:

ponac1to \\,cZęści S prz1,ŚcieŻce edLrkac1'jne.j Illal1'plat Dg-F lun (383l) - bral< l<odu \,\'S)'gllatufzc

Inap\') nie rv

W śrocll'orr'e.i częŚci arli.. rla W od sclironiska na'rurbaczu brak kar1owallia porvierzchlli

zal<upionej przez GPN (lv sulllie l6lia. u taz ze s7'C7'ytęrn). na.jrr'1''Że.j poloŻorrych w Gorcach

l]tlt'tirł' górnot'eulorr'\'c h l

l'77

h (1l{0). co iest rvidoczlle tra ortoiilttrttlapie i zdjęciacIi lotniczych z poprzednich lat



pra\Ą'c]Zeniatcz w!lxaga płat L-F horn (37l0) rr'zl'óclliskach pot. Turbacz; granice płatór'v

biororvisk 2.ltl0 i ll50 na st}'ku z ark. l9'ł li1lllaga|ą s1"llchronizacji.

178

-sit-
-l 

91

W cześci NW ark. na styku z ark. l6l i l73 clziu'tl1, plat t-"porr'ego wariantu Dg-F typ (38ll).
którego granice częŚc i,l!! p9\ry}4ffrsz -U9j]]]ląĄ]!44
Otoczenic po|. Turbacz1'li. zlvłaszcza od zachoclu i półlrocy' rvyrÓzniono syntakson P-P vac.

(ll20). wvnlaga spralvclzetiia" najprav'doptldobllic'i sa to rvtórne Ślvierczyny lv reglu dollry'rti

(.ll30) li'rb znacznie szersza strefa prze.iściowa---
Brali kartolvania otoczenia ga.j. Mikoła.1rr (lcśrle i llieleśne).

r93

1e1

_l2i
l9ó

Sprarł'clzenia \\/}'lliaga zasieg zbiorowiska przc'iściolvego pollriędz1' P-P a Dg-F _ (2'100)' plat

poniŻej pol. Wiercli'"- Zarębskie l'r,1'da.ie sic b1 Ć zb1t rozlegl1'. sięga az do rvys.960 ln, tal< salllo

sprarł'clzenia \ł\'nlaga zasięg platów P-P tvp (lll0) i P-P vac (ll20) rozciagajacych się na N od

pol. Wzororve.j: w te_i częŚci r'r'ystępu ja płaĘ podzespcllu P-P typ i P-P ath: lv częŚci S ark. ladn1

olat A-P (1200)" a nie 2:100 - gralrice platu zle za7)1aczone.

Cirarrice platórł'zbiororvisk 2,t00 i ll50 na st1'litr z ark. l 77 rł'ylnagają synchronizac_|i'

Nie sl<ańorvano iStl1ie_iacvch platótl' Dg-F lun (383l )

Dg-F typ (3811) na styl<u z ark. I 79 oraz A-P
(l200) lla st-vku z ark. ]13 wy''lnagają s1'rlchr'onizi4_!!.1Ęskartorvano platólv Dg-F lun (383l);

2tt

212

]ll: NaSiS_EzboczachMostor.vnicv.jestwiece.i platórvDg-Fall(3830).obecnie
zaitluentarvzo\val1o tvlko_iederr; strefa prze.jŚciolva porlliedzv P-P a Dg-F (2400) sięga błeclnie

poc1 salllą polalle! Polane o,u.2ą 1r,ąski plat boru górnor'eglorr'ego P-P (ll00): rerł'izii w)lnaga tez

zasic-g rozległego platLr śrr'ierczl'n ptrzasnLl.jori1clr ll5l na NE zboczach Mostorvnicy'; rozległr'

plat zbioror'viska prze.iścicllvego poniiędzy'P-P i A-P (2300) w'N części arkusza Wylxaga

ueri,'fil<ac.iirv teręlrie: podobnie lv częsci N u srodkrr arli. dziu,ny duzi' (względnie) plat rnlal<i

ziclłoroślorve.i (7320). wewnątrz którego rlraltr1ki plilt buczl'nl' czosnkowe.i D9F all (3830)- ch1'ba

prrrr illtttr lr) c lla odrr rtrtl
w cz5ci NE ar'k.. w dnic c1cllin1'ptlt. I(onina tta rr'1'soliosci 800 In n.p.nl. płat P-P typ (lll0) -

erric1entlly,bląd !:na terirsach prz}'potoko\\r'ch w tr'tn lllie'iscu platy'C-A (3ll0) llie

Zilill\li'el]taryZo\Yane. na pol. Podtllostclrr'nica 1rlat lnlodllika śrr'ierl<owego. u.jęty'.iako Glotlitllłl-

. !Lt , t'1i;111111 t 7250) !

Ż13 w .os.i st. ark. drva plat'v P_P t1'p (lll0) lla rvr'sokośĆ 800 llr to erł'identny bląd.ial< ria arli.2l2!
Na stvktr z ark. l96 g,rallice sr'ntaksonÓrr rl'vlllaga.ia s1'nchron]ząqi.

221 w s"rarr, .rL. nraleliki plat P-P t-vp (l l l0)" l'ttirego identyf lkac.ja na wysol<ość 800 ln .jest

nicri atDlirr 1 rtt lrledclll.

226

))1

W --..S' E ark. poniże_i pol. Zielenica rozległe platy A-P (l200) oraz zbiorowiska prze.jściorvego

porniędz}' P_P a Dg_F (2;100): przedstawionir idellt)l'il<acja lv}nlaga ręwizji w tel'enie.

N. tl na ''.'ytu 
Kiczory nie Lrjęty'płat tor1oiriska. n środkolr'e.j częŚci ark. płat sukcesy'jne P-P

(1154) z nienaturalnr,nli (zbyt regulanry-mi ,rrranicallti) - r'v)tnlaga sprawdzenia.

Ż28

2n

230

_ 231-
213

ui
-'ł5 

-

NL.t)ł.-- a.k. 229 grarlice platórv zbiororr'isk rr'r'lllaga.ia sy'nchrorlizacji: plat zbiorclwiska

prze.iiciorł'ego pcllrriedz1'P-P i A-P (2300) na str'ktt z al'k. ]ll" 2l2 i229 wymaga sprawdzenia rł

tere n ie

ffićepłatówzbiororr'islirvrlnagil.iz1s1''llchronizac.ii;rozległy'płat
zbiorólviska prze.jściorvegcl polrliec1z1' P-P i A-P (:300) \\) lllaga sprawdzenia rv terellię: pod po|-

Ptzy,sIopekclirzy}łatP_Pvac(ll20) -closprarrdzenia-rł'tejczęści raczejplat1'P-Pfag(brakr'l
s}'gnaturze rnapy) lub zbiororvisko przc'.iścitlut'-porniędzi' P-P a Dg-F - (2'100)'

wl-.bl.." }-"'..-dzi pol. Cyr'la Hantllclli'a i pol. l(opa plat śvr''ierczyn ziderityfikou'ane.ialio A-P
( I 200) rv)'rnaga to sprar,vd-zcn ia.

rlra' . .''r. :ł s g'_.,l ow i s|i'*lr''r' ln a ga.i ą s)' ll c h ron i zacj i'

w.'ęsł w uik. iv zróclliskach pot. Furcórrka r'ozlcgle plati,'A-P (l200) oraz zbiorowiska

prze.|ściorvego pornied4, P-P a Dg-F (2ł00): 1lrzeclstarł'icllla identyti|<ac.ja r.vynlaga rerr'i1|i u'

Itlr'nic.
N. 51ń,--l-.245 granice platÓu'zbiororr'isli P-P tvp (lll0) i rrrlodni|<Ór'l'na polanach ('ll'l0)
rv) lllagają s) nchron izacj i

-W .1rc'ęn1tllx)|.Ja\\;o.ry',,. Iialrricnicka i na polaliie pła[' P-P r'ac (|l20). a thktycznie są to

llrIodriiki lla polanacli (1l-l0)' natollliast na S iN od polalry płat1,nlłodników napolanach ('ll'l0)

tiikt1'cznie sato pIaty P-P (ll00) cicl kontroli rr.terellie iustaIenia klasyfikacji platólv: na sty'kil z

ark. ]44 i262 gr:anice płatórr'zbioro\r'islt P-P tr'p (lll0)^ P-P ath (1l30)' Ś\vierczy'n

otlzaslluiowycll (ll50) i rnłoclników na polanach (-ll'l0) rł}'nragają synchroIlizacji'

_ 2,!6_

Ż18
Ńirtr,l.,' '-L.263 -u'uni.. oł.tó'n rbio'o'ui'i. 

''r',un*..io ''n.ll'oni'u.ji.
N^.t\''l*-- a't-23 l grariice płatów Zbiolo\Vl@

,?e0
Ż6l

N a st}'liu z ark. ] 6 l gran i c e p latórł' zb i oroli' i s]:!r',.e1Ęrry!'g''99]]
l\,.$'k 

' ' .'].-,60 granice platórł Zq|oq'] ''\ ".']!n$Ę!'!!]l!lz99!]



262 W czeŚci NE. na st1'ku z ark' 263 i279 granice platórv zbiorowisk wyrnagają syrlchronizac.ji

Ż63 Na st1'1iLl z ark.216 i f 62 granice platÓw zbiclrorvisl< li'1'nlaga.ią sy'nchronizacji

Ż6ł Na sty'ku z ark. ]8l granice platórv zbiorowisl' rłr'rllaga.ią s1"nchronizacji

2ó5 Na st1''l<tr z ark. ]8] grarlice platórł' zbiorou islt rr'r'Illaga_ją s1'rlchronizac.ii.

277 Pol Szlagowa iTolnaślilrla na polanie zaklr'irlillliorłano llrlodniki Świerkolł'e (r'vidclcztle na
ortotbtomapie).jako borówc4,'ska (1ló0) \\'\ll1aga sprar.vdzeriia ipoprau'y, Inlodnik bukorvl'na
NW od pol. Torliaśl<irla zidenty'fiko\\'.ll-l)'.jal<tl zbiclrtlir'isko przejściowe ponliędzy P-P a Dg-F
(2{00 } \\ } nril-r.la splau tlzert ic.

278 Wczęści Sark..naWoclpol.Ł.orlna P-Pt1'p(lll0) na11''1,'s.900 ltlwotoczeniuborów
dolnoreglolv1''ch niernozlir've. ponadto spraridzeIlia rv1tlla.ja zasięgi płatów lv centralne.j iN częŚci
arliusza" rv szczegÓlnoŚci tak rozlegl'r' plat1'A-P(l200) izbiclrowiskaprze.jŚciorvego potnieclzv P-
P a Ds-F (2,t00).

279 W części NW arlt. bory" gcirnorcglorve P-P ty'p ( l l l0) i P-P vac ( | l20) schodzace do dol.
lralllienicv na ivvsokoŚĆ 900 In są tnalcl pralr'dopocloblle - rv1'lnagają wer"'lfil<ac.ji w tęrenie: llil
st\'ku Z arli. ]6f . 296 g.ranice platóri' zbiortlrr'isli lr'1 tttagaIa syIlchronizacii.

281 Na st'v' ktr z arli. 26.ł.282 i298 granice platciu' zbiorolvisk lvyrnaga.ją sytrchronizac.|i; wielkośc
pl at<iw''Ą l' t t t t c' tl- D t ll't l tl i t' e l u ttt (5 I 70) ch1''ba przeszacowana.

282 Na st1'ku z ark.2ó_5 i28l qranice platórł' zbiorollisk liyrnagają synchronizacji.

293 (ir'allice platórv zbiororrisk ubogiego rr'ariallttt Dg-F t1'p (38l2) itypowego Dg-F typ (38ll) na
str'ktt z ark' ]9.ł wvtllagaia lvęrl'f-ikacii.

291 Granice płatów zbiororvisk ubogiego rł'arialltLt Dg-F typ (38I2) i typowego Dg-F Ę'p (38l l ) na
st1,'kr-r z ark.29_5 llra.ją nienatur'allr1'' i Illało u'iarruodny'przebieg - wynlagają weryfikac.ji rv

tere'n ie.

296 W części N arkusza bal'dzo rozległe.plat1'zbiorclrr'isl<a prze.jściowego porniędz1'P-P a Dg-F
(2-100) za.jInLrjące cal1'stok od Pol. Srecllliali. do c]ol. Karnicrric1'' są bledelll. w1 lnaga_iaclItl
pol-lowllego kartor'vallia; podobrrie izolorran1 plat P-Pr'ac (ll20) rł'centralne.j części ark. buclzi
rr'atnlirł'ości: llastr,l<u zark.2]9 i3l3 eranice nłatórvzbiororviskrvvnlagaiasvnchrotlizacii.

298 W cześci SW na st1''ku z ar'k.28 l granice platórr zbiorolr'isk ''vylnagają synchronizac.!i

312 Ciranica platu A-P (1200) na st1,ku z ark. 295 \\'\'nrasa rverytikac.ji. a granice zbiororvisk na Pol.
Czertezilra (sty'k z ark. j l3) rvy'llaga.ją s1'nchronizat'ii.

3t3 Na sty'ku z ark. 296 i 3l2 granice platórv zbioror.l'isl< rvt,tllaga.ją svnchronizac_ii

3l,l W otoczenie pol. Ganadror'vy''clr lvyrcizniorro plaq A-P (l200). które wynlagają weryfikac.|i -

prawdopodobnie sa to ślr''ierczyn'u" na polanach (-ll-l0): pod canadrorvylni polankami zna.jduja sie
lnałe nlatr' Ds-F all (3830) nieskartorvancI

315 W cześci S arkusza tlaniesiono błednię płat lopusz1"n (5l80).'"v tynr Inie.iscu.iest duży pIat

bLlcz1"ll1'' ziołoroŚlorve.i Dg-F tvp wariant rr''illotlr)' z ..ltltntl'st.l'les ulliuruc Wyll]aga l<orel<t)';

ponacltcl na ark. killia..linii" śr.r'ierliclu')'ch (rł'idocznr''ch lla ortolbtonlapie). kwalifil<u.iących sie do
tvl'l'tiznicnia Iaktl s'"''ntakson ,ll30 (sztuczlle śu iercz1'rly' na siędliskaclr bucz,vn).

316

---n9
I)od szczl'tenl Jarrorz1"rlki płat A-P (l200) lhlitlcznie są to drzer'vostany'ślvierkolve na siedlisl<u

!,",c'l'', łt:o "''.' wc'i- lv)'rnaga to korekt)' i l<ontroli r.v terenie. 

-W cętltrltIlr duzy płat zident1'fikorvany''.jako sztucznc Śrvierczyn1'na siedlisl<u buczyn (1l30)
wvmaga sprar.r'dzenia. poniervaz to nrlodnili (u iciogatunkorvy') z odnowienia Itaturalnego po

rcbni: rla styku z arl<. jj() granice płatóił'rr'ariirIltóli'Dg-F typ 38l2 i38l3wyInagają
sl nch ron i zac j i.

J30 W S częŚci ark.. na sty'kLr z ark. 3]9 grariicc płattirv prze'jścia polliędzy zbiororviskanri w.vmaga_iq

s1 nchr'onizacji; sprawdzenia wylnaga zasieg platórv Dg-F all (J830) pod pol. Bieniowe - rv1'da_ie

sie. ze sl<artorvane ie zbvt ntale.

33t Sprar'r,dzenia \Ą'\'lllaga zasięg zbiororłisk na dau'nvllr skIadzie..Staszek" iw.jego otoczeniu: zb1''t

dttŻa porł'ierzchrria kategor:ii zabrłdor.vania 8360 cze Śc.jtrŻ podle'la sukces.ii tl-l.ill. z r'vrzeŚnią: tak
santo otoczelrie darvnego schr"onu (zidenf flLo\r'ane.lako sztuczne drzewostatty na grurttach

poroln1'ch.ll;l0): lv N częŚci ark. r'r''r,'r(lŹnitlIlo pIat zbiot'oll'islta prze_iściowego pomiędz1'P-P a

Dg-F (2-t00) na w}'SokoŚci 780-800 lll:2 pła| zicleIltyfikowane.jako rnłakt ('ultllu luetu-
(ltuerophl'llttm hirstttttttt (7320) Sa w rzccZ\'\\istości ZeSpolelll C-A (3ll0).

JJ2 Zident1,fikorvanie kilktr płatórv zbiororviska przc'iścitlrvego ponliędzr' P-P a Dg-F (2,100) na

rvy,sokoŚci poniże.i 800 rlr.|cst bledern:kontrclli w\'lnaga takze zasięg kategorii zabudorvarlia 83ó0
na dlrię dol. KarnienicY. a także krvalifikacja plattl A-P (l200) w NW części arkusza.

333 Drr,a płat.v zbiorowiska prze.jściorve-elo ptlllliedz1' P-P a Dg-F (2400 nlają zbyt niskie poloŹenia:

zb1't dLlŹa porr'ierzclrtlia l(ategorii zabudorr'ania 83ó0 rr'otoczeniu Pol. Trusiówka (zna.|du.ja się

tatl-l illIle cenIre zbiorowiska nieleŚne).

3"ł9 l(clrltro1i w\lnaga l<lasy'fikac.ia sztucznr'ch lnlodniliiirr'(łl10) na pol. Spaleniec iw SW części ark
- na pol. Spalęniec irla Illieiscach darvnei szliółlii b1'l-v zaroŚla z'wierzbą iwą. zbioror.visko tiic



ane z Parku)

36.1 W częŚci E."Lasu pod Gorcenl'" są plat1.'. rł' Dg-F all (3830) i rvylnagaja skartolvania.

365 Zasicg plattiw Dg-F all (3830) pod Gorcetn l(arnienickinr \\rvtnaga kontroli.

381 W czesci NE arl.. sprar.vdzic czy nie nra lr'agrncntu P-P typ (lll0).
382 Zasie.g plat<irv Dg-F all (3830) pod Gorcern l(arnienickirn wvnraga kontroli; prz1, granicy z alli.

j8j skartorvano bardzo duŻy plat '-It'ttttt'o-Dtlt'tllticatttnt lub 'Ądeno.stl'letuln alliuritlc (5|70) 7'e

rvzględu na charakter t1,'cll zbiorowisk lllusi to b1'c poln1''ll<a: rra styku z ark. 383 granice płatÓrv

zbiorow isk wynlaga ja svnchlon izac j i.

38J Na st}"ku z ark. j82 granice płatów zbioror.l'isk w\'n]agaja synchronizacji. płatów Dg_F all (3830)

ood Gorcern Kanr ien icl< irrr wvlrtaga liontro I i.

ObjaŚnienia uży'tych skrótów: A-P '1bieti-Pit'ee|tttlt'' C-A ('ttltlto-,łlnetunl', Dg-F Denlurio glundttltxtle-
l.-ttgt,ttntt, Dg-F abi Dauturio glttntlulosue-Fugalttttt ubietetosttttt', Dg-F all Dentorio glundulo,sue-Fugatuttt

ttlliato.stutt', Dg-F lun Denturio glrtntlttlosuc-Fdgctt!ttt lttttttt'ialttsttttt. Dg-F typ - Denlttt'irt glundulo.stte-f'ugeluttt

t.t 1ti11117,'^ G-A Gulitt t'otttntli./itlii-.lbietetuttt; L-F .- Ltt-ttlo lu:ttloitli,;-l''ugetuttt; L-F hom - Lu:ultt ltt:ttlttidi.s-

l.(tgL,tttnt ltr:ttttog.\'nctosttnt'. P-P - Plugiotltat'io-Pic'aetttttt, P-P ath Plugirttltec'io-Piceetuttt ulh.t't'iettt.sttttt

tlistt,tttililliue; P-P fag Plogiłlthat'irl-Pic'eatttltt.f ugeIłxttttt: P-P tvp l)lugiolhet'itl-Piceetuttt t.l'1lic'ttttt', P-P vac
P ! u g i ł l t ll c t' i t l - P i c' c a ! t t nt y u t' c' i ll i e l o's t t tt t'^

iil ir']'i: D j"i-x(jC l'f rt]ft|]1^,'1.] |i":"f |]i lt5l{_:],a li'-lrir.{)llrl'ć iril:Ll1:.:łl:;c) l f_ i',':ut:_1 :,:'.ii(i,.Ą.,iri,

{) a{)r}lił]'{lv'ic jel{ i i: 1trsLlacię' i.r,::l'cl-il'-t !1'i {:i]il.i i_.",,"l1111'i;ą11'lej .łi:rłi;xrr,r gr;:;'i! - 'i;] ll-.-.'- '. :

:;j'''l;l'-lrl gaiutrkclrtl':gc ll:h {]3g ;i1;r'1ą.4:j1łr'l.'',''1|: .ł ig:d:lcstiiacir konłro]nvclł?
(hlptnriatlź Zumau'iufc1Ć'cgo.' W zakresie pomiarów 1la po\'\rierzchniach koło"wych wSZyStkie prace

te fcllowe ZoStał}'\Ą'ykonane. Zadanienr Wy'kotlalł'c1' bęclzie WproWadzenie zebranycIr c1arl1''clr z
lorlllttlarzl' terenorvYch do baz darlych i ich opr'acowanie. Dalsze prace terenowe będą się wiązały z
\\\liollallielll Zadań okreŚlotl1'clr wptttrktach 3.l d). 1). g) zał. lrr 1 (Szczegółowy opis przcdrrriottt

Zall-}óWienia). Zatlrarviając.v zakłada. Że znliana granic w'1''dzieleń leśnych L Z'wiąłana Z t\l1] Zlniallc
glŁlllic firz i kategorii składu gatllnkowego bęclzie się tlpierała na analizie akttralrrycl-r (nie starsz.vch

tlil' l')()1l r.)zdięć lotnicz.vclr i lustracji terenowc-j \Ą'Zakresie niezbędr'rynr do prawidłorł'egcl
l1Ł1llieSienia ZlTian. Duze znrian'y Zaszł>] SZcZegolnie w drzewostanacl"l świerkowych re-ela gorl-lego.

.;. L.:i'l' ili:!i;i' iaksacr:jtre qij.a ]asÓir' ,'1l!ij J{oiilll;, i_}ia!a ]asó\Ą, ;0ry-wn:li-/i-ll t''. 4;, .' 
,', i

.,l, 1-1;,.',1ii;;,:cll Parki: il;:j; i:1.c i1.-illi.i1-.,--1-.: -l,\'' L''{,r-|i:1]ą_r'' sp<-.slib !ak ti1.-: i]C,li; r.'.;,,, S';] ..l.l

''1;".i1.i','ł-1',jll{:]'' *piE_\,' jłi< rr1:. ri. Lag;ch i:j.l]]:31l,.,'lii'.'-,.1;i1'

()tlpolriatlź Zulttttlt,ittf t1Ć't.qo: opiSy'taksacy.jne lastirł'glllillll'Ych ipr,vwatnych mąią b'vć rł'rvkclnane \\

talii sitlll Sposob.jak dla lasów Parku.

:,' .l. :rlci'.icl'':.'i pr:;łc i'!'ri p()''\lielzctrll-li,, 1<t--iil''.'_" ,, ',,,', 
'l.l'rjl<a bez{lr:śl"edi_;ii--:

:r Ł:' 
j,'l l ł.l l i i ll kł; rł_: :ł i i r_: le, i:* ll i ił c j ;..

()tlptnłietlź Ztłnntnrit4it1c'c,grl: Przy'tlalczl-tclśc poSZcZególn}'ch powierzchni kołorł'.v-cl-r do

sicdlisliorł'r,ch t-vptiw lastt irzecz1,rvistego zbiororł'iskir roś1inl1ego nalezy określić z istriie.iacych

lllap" prz}' czYl'l'l w przypiidku lllŹlpy titosocjologiczne.j nalezy tlwzględnić ewenttlalne Zn"}ian!''

\\ \ nika.iŹ}ce Z \Ą,er}'fl kacj i nrapy'. o którei lTlow'Łl r,r' pkt 3. 1 . h ) Zał. nr 1 (SzczegÓłowy clpis

przecinriotlt zal-l-tciw'ienia). Nie ma potrzeb1' określania borritacji i potencjalnego zbiorowiska
rośl i r-rncgo na polvierzclrniach.

-' . .ir;.i1,.r.;,i':; l,..''i ''"i,i'i"./ s:"ilł.iLli", '' i' | .''. ;l . ''}l''*}IfzL]nna.

()tlprnriatlź Zcmatictf c1Ć'cg(): określeriie prz}'bliŻonegcl rłiektt drzewostanu jest jedn5'm z

clenlcntclrv opisu taksac}'inego służącym dg 1y1'kcltlania zestawień zbiorczych w pcrstaci tabeli klas

uicku. NiezaleŻlrie ocl tabeli klas rvieku Wykonalrcrr rr1'kona zbtorczą tabelę rozkładu powicrzchni

i zapasrt WSZ!,Stkich dlzewostanór'l na t-az5" rozrł'oilr i kategorie gatunkowego oraz 'zbiorczą tabelę

klas grtrbości z rozkładellr liczb1' drzerv i nriązszości lla gatunki i klasy gl"Llbości.



i- j cŁ,1il od nr;rą,ie'n 1latLii'a li]1/{]}1 {.{]\/ 1]l:.ł'lL(;lr}jł:_I'trt1.' 1ł' obIiczcniach ilr-1l:qlł,' il.:]til

lą.l.':.łtlclne i nati-łc;r{:rc, CZ1. bvłri t,. l il11''::LI":" ;_1a:1 :.ł pracaclr terr:n'''łlv'1'C1 i,
()clpoticdz Zuntull,ittf t1ccgo: W trakcie pomiarów odnowień na powierzchniach nie określano iclr
poclrcldzenia na naturalne lub sztuczne i nie będą teŻrt'lzrożniane w obliczeniach. Pewne
strr,ierdzenie. poza nielicznyrrli przypadkarni. ktcire z inrł,entaryzowanych odnowień pochodzi z
sadzenia jest nienrożliwe. Zdecydowana większośc odnor,vień jest pochodzenia naturalnego.
Irltbr'rrrac.je o ilości. czasie i nrie.iscu wprowadzarria odnow'ień sztucznych Wykonawca będzie mógł
uz1'skać od Zamawiającego orazZ publikac.ii naultor,v1,ch na ten temat. np' Loch,I., Chwi,slek K',
II'ę:rk P., A,ttllekS.. Ptłic1k M' 2001. |{ctturttl reganarulit)rl |er'\tL\'lree plcłnting in the subtlltrline

,s:prut'a.firc.;t Plagiotl'tecio-Pic'cctunt lalricuttt of tha (iorcc ltictlional Park (Soulhern Poluntl).
\tttla'e ('on,san'alion 5B; 5 15.

J1 i.,,; !aki splłlsłilł *ilv*slany :{;is|-)L]l.: 1"'ii-i"'.ą''.,'1'|i Jt'ł.'ł\- rr-azn-vcl. dia z::łhł-.-'lVfr]'ija|

i:Ó:l:riolo lltłści Łr!c]i.;gic-:ertej iz il:łieeił;cllrił:l_:'l'.:lrr pL}sŁłs:lu sŁojącego i iezarriri-l')"
()tlpov'icdź Zultlttlrittjt1c'egrl: PowyŻsze zagadtrielrie rrależy opracować na podstawie wyników
ponriartiw na powierzcliniach kołowych. prowadzclnyclr od 199Ż r. Zawtera1ą one dane o liczbie.
grLrbości. rniązszości wydzielających się drzer.v. a dla roku 1992 r.. rclwniez inwentaryzację całego
poSuSZLl stoiącego. NaleŹy również uwzględnić rvyniki prac zawierające infbrmacje o posuszl-t i

lezanirlie z innyclr obiektów-w Parku..iak np' odd'z. 67. czy dawriy ręzerwatDolina Łopusznej.

()rlporricclzi tla l)\tania przy gottniali:

l'r l:trlie I -] 'lill]t|ś/ [ltt||il\ic\\ ie/

l)r tunic -l-5 hazitttierz C'ltrr istcli

-Y-{*Bffi$*o-'u***o


