Szata roślinna Dłubniańskiego Parku
Krajobrazowego:
- podsumowanie inwentaryzacji
-zagrożenia
-działania
Anna Maria Ociepa

Wyniki inwentaryzacji i waloryzacji szaty roślinnej Dłubniańskiego PK
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Ciekawe rośliny naczyniowe: zawilec wielkokwiatowy Anemone sylvestris,
len złocisty Linum flavum, dziewanna Chaixa austriacka Verbascum chaixii
subsp. austriacum, obuwik pospolity Cypripedium calceolus, ostrożeń
pannoński Cirsium pannonicum

− Występowanie na terenie Parku 5 zespołów leśnych oraz 25 nieleśnych
zespołów roślinnych
− Występowanie na terenie Parku 7 typów bądź podtypów siedlisk przyrodniczych
wymienionych w I Załączniku Dyrektywy Siedliskowej: grąd subkontynentalny,
wyżynny jodłowy bór mieszany, łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe,
murawy kserotermiczne, łąki rajgrasowe, starorzecza i drobne zbiorniki wodne,
niżowe, nadrzeczne zbiorowiska okrajkowe
− Najcenniejszymi siedliskami przyrodniczymi na terenie Parku są murawy
kserotermiczne rozrzucone w postaci niewielkich płatów na terenie Parku, właśnie w
murawach występuje najwięcej chronionych i zagrożonych gatunków roślin

Zagrożenia:
1. Sukcesja wtórna
2. Presja budowlana
3. Ekspansja gatunków obcych (inwazyjnych)
4. Eliminacja martwego drewna
5. Chemizacja rolnictwa

Działania
Priorytet

Realizacja sposobu ochrony

Podmiot
odpowiedzialny

Zachowanie cennych nieleśnych
zbiorowisk roślinnych, cennych
gatunków.
Przeciwdziałanie sukcesji wtórnej

Zachowanie ekstensywnej gospodarki polegającej na
koszeniu i wypasie zwierząt gospodarskich na
cennych nieleśnych zbiorowiskach roślinnych

ZPKWM*, ARiMR,
ODR,
właściciele gruntów

Szeroko pojęta akcja informująca o możliwości
skorzystania przez rolników z pakietów
rolnośrodowiskowych (zawierająca informacje o
korzyściach dla rolnika) (spotkania informacyjne w
gminach, festyny, broszurki, plakaty).

ZPKWM*, ARiMR,
ODR, samorządy
lokalne, RDOŚ

Zachowanie rodzimych gatunków
flory.
Przeciwdziałanie ekspansji obcych
gatunków inwazyjnych

Mechaniczne niszczenie osobników barszczu
Mantegazziego Heracleum mantegazzianum.

ZPKWM*, władze
lokalne, prywatni
właściciele gruntów

Zachowanie stanowisk cennych
gatunków związanych z martwym
drewnem

Dążenie do pozostawiania martwego drewna,
odpowiednio do składu gatunkowego, fazy
rozwojowej i zasady zachowania trwałości
drzewostanów, w ilości minimum 5% zasobności
drzewostanu (ze szczególnym uwzględnieniem drzew
martwych stojących, w tym dziuplastych) na koniec
okresu obowiązywania planu ochrony parku
krajobrazowego. Wskazane rębnie złożone.

Nadleśnictwo
Miechów,
prywatni właściciele
gruntów leśnych,
RDOŚ

Zachowanie zagrożone chwastów pól
uprawnych

Pozostawanie niewielkich pasów na obrzeżach pół
uprawnych, na których nie będą stosowane
chemiczne środki ochrony roślin

ZPKWM*, ARiMR,
ODR, samorządy
lokalne, RDOŚ

*współpraca w zakresie koordynacji działań, edukacji, informacji i promoc ji

Dziękuję za uwagę

