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OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA 
 
Przedmiotem zamówienia jest: 

„Założenie stałych powierzchni kołowych w sieci 250 x 250 m w liczbie 1300 szt. na obszarze 
Natura 2000 Łysogóry, wykonanie pomiarów wskazanych parametrów, zdjęć fitoso- 

cjologicznych, fotografii sferycznych i innych czynności dokumentacyjnych według podanej 
metodyki oraz wykonanie bazy danych zintegrowanej z SIP ŚPN gromadzącej i udostępniającej 

dane zebrane w ramach tych czynności, dotyczące składu i struktury drzewostanów, typu 
siedlisk, dynamiki zbiorowisk roślinnych, flory, fauny, etc.”, 

w ramach umowy nr 268/2011/Wn-50/OP-MN/D z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej na finansowanie projektu: 

„Ocena stanu ochrony zasobów przyrodniczych, występujących zagrożeń oraz efektów 
realizowanych sposobów ochrony, metodą stałych punktów i powierzchni monitoringowych, na 

terenie Specjalnego Obszaru Ochrony Natura 2000 „Łysogóry” PLH 260002" 
 
Z przyczyn organizacyjno-merytorycznych zakres zamówienia podzielono na 4 części, zwane 
dalej ZADANIAMI:  

1. Wyznaczenie, zastabilizowanie i oznakowanie w terenie 1300 sztuk stałych 
powierzchni kołowych; 

2. Wykonanie na każdej z 1300 wyznaczonych (pkt. 1) powierzchni kołowych pomiarów 
parametrów drzewostanu, zdjęć sferycznych i innych czynności dokumentacyjnych; 

3. Wykonanie na każdej z 1300 wyznaczonych (pkt. 1) powierzchni zdjęcia 
fitosocjologicznego metodą Braun-Blanqueta (Pawłowski 1977); 

4. Wykonanie bazy danych zintegrowanej z SIP ŚPN gromadzącej i udostępniającej dane 
zebrane w ramach czynności dokumentacyjnych realizowanych na powierzchniach 
kołowych, dotyczące ukształtowania gruntu, składu gatunkowego i struktury 
drzewostanów, typu siedlisk, zbiorowisk roślinnych, flory, fauny etc. Wprowadzenie 
do tej bazy, danych pochodzących z przeprowadzonych pomiarów i innych prac 
dokumentacyjnych (zdjęcia fitosocjoligiczne, fotografie hemisferyczne). 

 
Ogólne zasady wykonania zamówienia i zakres prac dla poszczególnych zadań opisano w 
dalszych częściach tego dokumentu. 
 
 

CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU 
Powierzchnia obszaru Natura 2000 PLH 260002 Łysogóry: 8081,30 ha 

Powierzchnia Świętokrzyskiego Parku Narodowego:            7626,45  ha 

Struktura własności gruntów objętych zadaniem (Obszar Natura 2000 Łysogóry) 

Grunty Skarbu Państwa w zarządzie ŚPN:    ok.7472 ha. 

Grunty Skarbu Państwa w zarządzie Lasów Państwowych:    ok.323 ha. 



Grunty Skarbu Państwa w innym zarządzie:      ok.33 ha. 

Grunty stanowiące własność osób fizycznych (prywatne): ok. 243 ha. 

Grunty innej własności (Kościół, gminy):      ok.10 ha 

 

Liczba powierzchni kołowych: 

Na gruntach Skarbu Państwa w zarządzie ŚPN (oznakowanych): ok. 1170 szt. 

Na gruntach Skarbu Państwa w zarządzie Lasów Państwowych:     ok. 60 szt. 

Na gruntach pozostałych form własności:         ok. 70 szt. 

Razem:              1300 szt. 

 

 
MAPA ORIENTACYJNA OBIEKTU 

Z ROZMIESZCZENIEM ZAPLANOWANYCH POWIERZCHNI KOŁOWYCH 
(Na odrębnym wydruku / w odrębnym pliku mapa w dużej rozdzielczości) 

 
 
 
 
 
 
 

 



SZCZEGÓŁOWY ZAKRES PRAC PRZY REALIZACJI ZADAŃ 
 
1. Wyznaczenie, zastabilizowanie i oznakowanie w terenie 1300 sztuk stałych 

powierzchni kołowych 

- Wyznaczeniu metodą geodezyjną (geodezyjnym urządzeniem GPS wysokiej dokładności 
lub/i metodą domiarów) środka każdej powierzchni kołowej, w punktach przecięcia się 
linii siatki UTM o więźbie 250 m (współrzędne UTM są podane na mapie sytuacyjnej 
rozmieszczenia powierzchni kołowych będącej częścią niniejszego dokumentu). Odchyłka 
wyznaczonego punktu od rzeczywistego jego położenia w terenie nie może przekraczać 5 
m (w praktyce oznacza to, że rzeczywisty punkt o określonych współrzędnych UTM musi 
znaleźć się w kole o promieniu 5 m, którego środek jest wyznaczonym punktem). 
Wyznaczenie ponadto środków ok. 5 powierzchni w miejscach wskazanych przez ŚPN (w 
tym na „Skarpie Zapusty” i w rez. „Wąwóz w Skałach”), położonych poza „węzłami” 
zastosowanej siatki. 

- Zastabilizowanie każdego środka powierzchni, 25 cm wycinkiem stalowego pręta 
zbrojeniowego o średnicy 20 mm, poprzez całkowite wbicie go w podłoże w odległości 
20 cm w kierunku S (południowym) od wyznaczonego punktu określającego środek 
powierzchni. W przypadku braku możliwości wbicia pręta w podłoże (lita skała, rumosz 
skalny większych gabarytów, bagno, itp.) zastosować należy inny, możliwy do 
wykorzystania w takich okolicznościach sposób zakotwienia pręta (pręt ten może być 
wówczas krótszy (i/lub cieńszy) by możliwe było jego umieszczenie, np. wklejenie w 
nawierconym w skale otworze, czy w przypadku terenu silnie zabagnionego dłuższy, by 
sięgnął podłoża mineralnego). Każdy sposób odmiennego od standardowego 
zastabilizowania powinien być podany w opisie powierzchni. Dopuszcza się w 
wyjątkowych przypadkach wyszukanie w kole o promieniu 5 m od miejsca wyznaczonego 
urządzeniem GPS jako środek powierzchni, takiego miejsca, gdzie zastabilizowanie stanie 
się możliwe - informację o wykorzystaniu tej możliwości należy podać w opisie 
powierzchni.   

- Dodatkowym zastabilizowaniu środka powierzchni poprzez wbicie w 4 najbliższe środka 
powierzchni, żywe drzewa o pierśnicy co najmniej 15 cm, w linii promienia koła, którego 
środek jest środkiem powierzchni, po jednym nierdzewnym gwoździu o długości 3-4 cale, 
od strony tego środka, jak najbliżej poziomu gruntu, potrzebnym do oznaczenia środka 
powierzchni gdy zostanie zniszczona jej stabilizacja (główka gwoździa powinna 
wystawać 1-1,5 cm nad poziomem kory), przy braku drzew do stabilizacji mogą być 
wykorzystane do dodatkowej stabilizacji pniaki nierozłożone lub inne punkty terenowe 
(głazy, skały, duże kamienie, itp.) poprzez wbicie lub umieszczenie w wywierconym 
otworze gwoździa (z użyciem w razie konieczności kleju epoksydowego). Przy braku 
możliwości dodatkowego zastabilizowania powierzchni (łąka, torfowisko, zarośla 
krzewiaste, itp.) w związku z brakiem możliwych do wykorzystania innych punktów 
terenowych, należy na kierunku N-S lub E-W poza granicą powierzchni usypać niewielkie 
kopce lub oznaczyć w inny sposób (każdy sposób dodatkowej stabilizacji powinien być 
opisany na szkicu powierzchni z podanymi odległościami i azymutami od środka 
powierzchni). 

- Oznakowaniu środka powierzchni (jako rzeczywistego środka powierzchni kołowych A i 
B oraz punktu początkowego dla wyznaczania czterech powierzchni C) poprzez wbicie 
kołka drewnianego (wykonanego z twardzieli dębowej) o wymiarach 40x40x600 mm 
zaimpregnowanego nietoksycznym impregnatem (np. „Drewnochronem”), z   
wierzchołkiem (na długości 10 cm) pomalowanym wodoodporną farbą odblaskową barwy 



pomarańczowej - nad powierzchnię gruntu ma wystawać ok. 20 cm kołka (w praktyce 
oznacza to, że kołek ten ma być wbity w odległości 20 cm w kierunku N [północnym] od 
wbitego całkowicie w podłoże pręta stalowego) oraz namalowaniu na najbliższym środka 
powierzchni drzewie (wybranym spośród czterech z dodatkową stabilizacją, o ile na 
powierzchni są takie drzewa), na wysokości ok. 170 cm od poziomu gruntu, jasnozielonej 
opaski o szerokości 5 cm na całym obwodzie drzewa (po uprzednim przygotowaniu 
powierzchni korowiny pod to malowanie). Farba użyta w tym celu powinna być 
wodoodporna i gwarantująca utrzymanie się jej na drzewie co najmniej 10 lat. W 
przypadku braku możliwości zastosowania opisanego sposobu oznakowania powierzchni, 
przy braku drzew (łąka, zarośla krzewiaste) nie maluje się opaski - środek powierzchni 
wyznacza tylko drewniany kołek, w przypadku litej skały czy rumoszu skalnego 
większych gabarytów zamiast oznakowania kołkiem drewnianym zastosować należy 
malowanie pomarańczową farbą odblaskową kółka o średnicy 10 cm na skale, a np. w 
przypadku bagna - zastosowanie innej możliwej do wykorzystania metody oznakowania - 
przy braku takiej możliwości można w wyjątkowych przypadkach od oznakowania 
odstąpić. Każdy sposób odmiennego od standardowego oznakowania (lub odstąpienia od 
niego) powinien być podany w opisie powierzchni. Opisane wyżej oznakowanie 
powierzchni (kołek drewniany, opaska namalowana na drzewie, itd.) wykonane ma być 
tylko na gruntach Skarbu Państwa znajdujących się w zarządzie Świętokrzyskiego Parku 
Narodowego - powierzchnie (zarówno leśne, jak i nieleśne, np. łąki), których środki 
znajdują się na gruntach innych form własności na terenie ŚPN oraz poza granicami ŚPN 
a w granicach obszaru Natura 2000 „Łysogóry” będące w zarządzie Lasów Państwowych 
lub stanowiące inną formę własności, nie będą w ten sposób oznakowane (mają być tylko 
zastabilizowane, a na czas wykonywania pomiarów mogą być tymczasowo oznakowane, 
np. wbitym w ziemię drewnianym kołkiem wskazującym ich rzeczywisty środek, który to 
kołek zostanie usunięty po wykonaniu pomiarów). 

- Oznaczeniu numeru powierzchni poprzez umieszczeniu na najbliższym środka 
powierzchni gwoździu stanowiącym dodatkową stabilizację (w przypadku powierzchni z 
drzewami jest to gwóźdź wbity w drzewo z namalowaną opaską) prostokątnej blaszki 
aluminiowej wyciętej z płaskownika Al grubości 3 mm o wymiarach 2,5 x 4,0 cm, z 
otworem nieznacznie przekraczającym swą średnicą średnicę gwoździa (służącym 
umieszczeniu blaszki na gwoździu), wywierconym w odległości 1 cm od środka krótszego 
boku blaszki, z wybitym numeratorem o wysokości cyfr ok. 6 mm, numerem powierzchni 
(centralnie wzdłuż blaszki , w prawo od otworu do służącego zamocowaniu na gwoździu). 
Zastosowana zostanie numeracja kolejnymi liczbami wzrastającymi od zachodu ku 
wschodowi i od południa ku północy (szczegółowy format numeru uzgodniony zostanie z 
Wykonawcą), wszystkich punktów położonych w granicach Świętokrzyskiego Parku 
Narodowego lub/i Obszaru Natura 2000 „Łysogóry”. W przypadku braku możliwości 
oznaczenia w terenie numeru powierzchni w sposób wyżej opisany, blaszkę z numerem 
powierzchni umieścić można na drewnianym kołku wskazującym środek powierzchni (np. 
na łąkach czy w zaroślach krzewiastych) lub w uzasadnionych przypadkach od 
umieszczania blaszki z numerem odstąpić, zamieszczając odpowiednią informację w 
opisie powierzchni. Opisane oznaczanie numeru powierzchni wykonane ma być tylko na 
gruntach skarbu państwa znajdujących się w zarządzie Świętokrzyskiego Parku 
Narodowego - powierzchnie, których środki znajdują się na gruntach innych form 
własności na terenie ŚPN oraz poza granicami ŚPN a w granicach obszaru Natura 2000 
„Łysogóry” będące w zarządzie Lasów Państwowych lub stanowiące inną formę 
własności, nie będą w ten sposób oznaczane (choć będą posiadać kolejny, wynikający z 
systemu numeracji numer). 



2. Wykonanie na każdej z 1300 wyznaczonych (pkt. 1) powierzchni kołowych 
pomiarów parametrów drzewostanu, zdjęć sferycznych i innych czynności 
dokumentacyjnych 

-  Każda wymagająca tego powierzchnia próbna podzielona zostanie na podpowierzchnie w 
zależności od występujących na niej: powierzchni nieleśnych, linii, dróg, linii 
energetycznych, itp., z naniesieniem tego podziału na szkic powierzchni. Dla każdej 
podpowierzchni zostanie określona jej wielkość w m2 – granice podpowierzchni i inne 
szczegóły występujące na powierzchni pomierzone zostaną zgodnie z obowiązującą (2010 
r.) „Instrukcją Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu” (WISL). 

- Każda powierzchnia próbna składać się będzie z dwóch współśrodkowych kół (w rzucie 
pionowym lub z zastosowaniem mnożników długości promienia w zależności od 
nachylenia stoku, zgodnie z WISL): o promieniu 12,62 m (500 m2) - Powierzchnia A,  o 
promieniu (w przypadku powierzchni poziomej): 5,64 m (100 m2) - Powierzchnia B  
oraz czterech kół o promieniu 63 cm (1,25 m2) i środkach oddalonych od środka 
powierzchni o 3 m (w rzucie pionowym), w kierunkach N, E, S i W (azymuty: 0, 90, 180, 
270), o łącznej powierzchni 5 m2 - Powierzchnie C (środki tych kół [powierzchni C] nie 
będą stabilizowane - każdorazowo przed pomiarem będą wyznaczane). Pomiarowi 
poddane zostaną zarówno ekosystemy leśne jak i nieleśne przeznaczone do naturalnej 
sukcesji (grunty porolne) oraz objęte ochroną ścisłą (np. gołoborza), a także utrzymywane 
poprzez zabiegi, np. wykaszanie, w formie nieleśnej.  

 
 
 
 

PARAMETRY,  KTÓRE  PODLEGAĆ  BĘDĄ  POMIAROWI  I/LUB  OPISOWI   
NA  POWIERZCHNIACH: 

 
DANE ADRESOWE POWIERZCHNI 

• Współrzędne geograficzne (w stopniach, minutach i tysięcznych minuty w układzie 
WGS84 oraz współrzędne UTM) środka powierzchni próbnej. 

• Numer powierzchni próbnej. 
• Data (lub daty) wykonania pomiaru (daty, gdy np. zdjęcie fitosocjologiczne 

wykonywane było innego dnia niż pomiar parametrów drzewostanu).   
• Adres leśny.  

 
CECHY LASU LUB ŚRODOWISKA NIELEŚNEGO NA POWIERZCHNI 

• Kategorie własności (wg WISL). 
• Typ środowiska (las, łąka, torfowisko, gołoborze, itp.). 
• Cecha drzewostanu (wg WISL). 
• Zwarcie drzewostanu - poziome i pionowe (wg instrukcji urządzania lasu). 
• Budowa pionowa (wg WISL). 
• Zabiegi wykonane w ostatnim 5-leciu stwierdzone na powierzchni (= zaszłości 

gospodarcze wg WISL), a dodatkowo: usuwanie posuszu [cięcia sanitarne], usuwanie 
złomów i usuwanie wywrotów [w tym defraudacyjne - o ile to możliwe, wyróżnione]) 

• Ukształtowanie i położenie terenu powierzchni: położenie terenu (wg WISL), 
wystawa i nachylenie stoku (wg WISL). Dodatkowo dla każdej powierzchni A (500 
m2) opisane zostanie i oznaczone na szkicu występowanie zagłębień (dołów, kolein, 
rowów), występowanie oczek lub cieków wodnych (w tym kolein), występowanie 



rumoszu skalnego, występowanie wychodni skalnych lub głazów „narzuconych” o 
największym wymiarze przekraczającym 50 cm, itp. 

• Typ siedliskowy lasu wg ostatniego opisu taksacyjnego (wg WISL). 
• Forma ochrony przyrody (wg WISL). 
• Rodzaj ochrony lub użytkowania (obszar ochrony ścisłej, obszar ochrony czynnej, 

obszar ochrony krajobrazowej, teren ochronny, teren gospodarczy). 
 
 
POMIARY  I  OSERWACJE  NA  POWIERZCHNI/PODPOWIERZCHNI A  –  500 m2 

• Pomiary i obserwacje na powierzchni/podpowierzchni A wykonuje się zgodnie z 
wytycznymi zawartymi w instrukcji WISL (rozdział 5) z następującymi różnicami: 
-  nie stosuje się różnicowania powierzchni pola w zależności od wieku lub struktury 

drzewostanu - w każdym przypadku jest to koło o powierzchni 500 m2; 
- nazwy gatunków drzew (wszystkich, w tym nie wymienionych/wyróżnionych w 

wykazie kodów obowiązujących w SILP) podane muszą być w formacie 
binominalnej nazwy łacińskiej (nazwa rodzajowa - nazwa gatunkowa - autor 
nazwy), zgodnie z opracowaniem: Mirek i in. 2002; 

-  przy podawaniu wyróżnika warstwy zamiast kategorii „przestoje, nasienniki i 
przedrosty” wprowadzona będzie kategoria „warstwa górująca” (dla drzew 
przekraczających wysokość piętra I drzewostanu); 

- pomiarom podlegać będą złomy żywe dla których określony zostanie gatunek, 
wysokość oraz pierśnica; 

- w ramach pomiaru wysokości drzew (wg WISL) mierzona będzie dodatkowo 
wysokość wszystkich drzew o pierśnicy powyżej 60 cm; 

-  jedynym kryterium uznania drzewa za żywe będzie: w przypadku drzew 
opanowanych przez kambiofagi lub ospałowanych (w tym „opierścieniowanych” 
np. przez bobra) - żywa (zielona) korona, a w przypadku silnej lub całkowitej 
defoliacji przez foliofagi - brak wyraźnych symptomów zamarcia drzewa, takich jak 
perforacja powierzchni korowiny, jej odpadanie itp. (fakt zasiedlenia przez 
kambiofagi, silnego uszkodzenia kory lub silnej defoliacji przez foliofagi podlegać 
będzie odnotowaniu w odniesieniu do danego drzewa);  

- przy opisie uszkodzeń drzew nie będą rejestrowane „ubytek i przebarwienie 
liści/igieł”, „uszkodzenia (zamieranie) pączków i pędów”, „deformacje 
liści/pędów/strzały” oraz „rozkład drewna”, natomiast rejestrowane będą 
dodatkowo: występowanie próchnowisk osiowych z otworami na zewnątrz z 
podaniem orientacyjnej objętości próchnowiska i wysokości położenia 
otworu/otworów, występowanie próchnowisk bocznie otwartych z podaniem 
orientacyjnej ich powierzchni (w dm2) i wysokości na której/których występują, 
porośnięcie powierzchni pnia przez owocniki grzybów nadrzewnych (hub) i jego 
nasilenie (do 10 owocników, 10-30 owocników, powyżej 30 owocników); przy 
uszkodzeniu „otwarte rany” wyróżnione będą ospałowania/ogryzienia przez ssaki (w 
tym bobra); wprowadzona zostanie możliwość zapisu nieograniczonej (a nie jak w 
instrukcji WISL ograniczonej do 2) liczby rodzajów uszkodzeń w odniesieniu do 
danego drzewa; 

- nie będzie prowadzona klasyfikacja umiejscowienia (lokalizacji) uszkodzeń oraz 
określanie ich nasilenia; 

- nie będzie prowadzona ocena koron drzew; 
- inwentaryzacja pniaków w każdym przypadku (niezależnie od klasy wieku czy 

rodzaju gruntu) odbywać się będzie na powierzchni A; prócz wymienionych (w 
instrukcji WISL) parametrów, rejestrowane będą także pniaki (najczęściej są to 



pniaki pokradzieżowe) po ściętych i usuniętych z lasu drzewach o wysokości 50-150 
cm (z podaniem ich wysokości z dokładnością do 5 cm); 

- przy pomiarze drzew martwych (stojące, ścięte, złomy i wywroty) pniaki o 
wysokości powyżej 50 cm traktowane będą tak jak złomy; w przypadku złomów, 
których odłamana część została z lasu usunięta, odnotowany będzie w uwagach ten 
fakt; w przypadku wywrotów odnotowana będzie w uwagach średnica tarczy 
wykrotowej  i jej opis (stopień oblepienia glebą, pokrycie gleby przez mchy i inne 
rośliny [w tym siewki drzew], itp.); w przypadku martwych drzew leżących 
odnotowane będzie w uwagach występowanie na nich siewek drzew (z podaniem 
gatunków). 

  Dla każdej powierzchni/podpowierzchni A obliczona będzie miąższość drzew 
żywych, miąższość drzew martwych stojących i drzew martwych leżących na 
powierzchni i na 1 ha, oraz szkic rozmieszczenia drzew o pierśnicy od 70 mm, 
drzew martwych stojących, drewna martwego oraz pniaków. Obliczenia będą 
wykonane zgodnie z instrukcją WISL. Miąższość pniaków (za wyjątkiem pniaków o 
wysokości powyżej 50 cm) nie będzie obliczana. 

 
Dodatkowo na/dla każdej powierzchni/podpowierzchni A wykonane zostaną: 
• Inwentaryzacja występowania trudnodegradowalnych odpadów (śmieci) i innych 

obcych naturalnemu środowisku przedmiotów:  
określana będzie ilość i rodzaj (lub szacowana orientacyjna objętość w dm3 w 
przypadku występowania ich w dużym skupieniu) odpadów widocznych na 
powierzchni gruntu, z podziałem na: 

a) odpady szklane (stłuczka szklana, butelki, słoiki, szkło okienne, itp.), 
b) gruz budowlany, elementy betonowe, cegła, pustaki itp.  
c) odpady metalowe (puszki aluminiowe, puszki stalowe, drut, liny stalowe, inne 

elementy metalowe, itp.),  
d) odpady z tworzyw sztucznych i syntetycznych (guma [np. opony], opakowania 

plastikowe, worki z folii lub dzianiny plastikowej, itp.).  
• Zapis „fizjonomii” środowiska w postaci pliku cyfrowej fotografii hemisferycznej o 

rozdzielczości minimum 600 dpi (odpowiednio obrobionej, by było możliwe 
oglądanie takiej fotografii przy użyciu przeglądarki fotografii hemisferycznych, która 
ma być komponentem oprogramowania do korzystania z danych uzyskanych w 
wyniku pomiarów), wykonanej ze środka powierzchni, ze stałej wysokości, z 
zaznaczeniem na fotografii kierunku północnego. 

• Szkic powierzchni próbnej w postaci pliku graficznego z naniesionymi drzewami 
żywymi i martwymi (w tym złamanymi i wywróconymi) o pierśnicy od 70 mm. 

• Wszystkie dane uzyskane w wyniku pomiarów na powierzchniach A, wprowadzone 
zostaną do poszczególnych rekordów bazy danych zintegrowanej z SIP ŚPN. 

 
 

POMIARY  I  OSERWACJE  NA  POWIERZCHNI/PODPOWIERZCHNI  B – 100 m2 

• Na powierzchni/podpowierzchni próbnej B liczone i odnotowane będą wszystkie 
drzewa i krzewy (dla każdego gatunku oddzielnie) o wysokości powyżej 0,5 m i 
pierśnicy mniejszej niż 7 cm w przedziałach pierśnicowych (wg WISL – pomiar 
drzew i krzewów o wysokości większej lub równej 0,5 m), z podaniem % uszkodzeń i 
przyczyn, za wyjątkiem „przemrożenia”, „oddziaływania patogenów grzybowych”, 
„żerowania owadów” i „kombinacji wielu czynników” - te klasyfikowane będą łącznie 
jako „uszkodzenia inne”. 



• Wszystkie dane uzyskane w wyniku pomiarów na powierzchniach B, wprowadzone 
zostaną do poszczególnych rekordów bazy danych zintegrowanej z SIP ŚPN. 

 
 
POMIARY I OSERWACJE NA POWIERZCHNI/PODPOWIERZCHNI C – 5 m2 

• Na powierzchni/podpowierzchni próbnej C (rozumianej jako traktowane łącznie 4 
koła o promieniu 63 cm) liczone i odnotowane będą wszystkie drzewa i krzewy (dla 
każdego gatunku oddzielnie) o wysokości do 0,5 m (w tym tegoroczne siewki). 

• Wszystkie dane uzyskane w wyniku pomiarów na powierzchniach C, wprowadzone 
zostaną do poszczególnych rekordów bazy danych zintegrowanej z SIP ŚPN. 

 
 
 

3. Wykonanie  na  każdej  z  powierzchni/podpowierzchni  zdjęcia  
fitosocjologicznego. 

Zdjęcie fitosocjologiczne wykonane będzie metodą szkoły francusko-szwajcarskiej, 
zwanej też szkołą Brauna-Blanqueta, z modyfikacją polegająca na wykonywaniu zdjęć w 
węzłach siatki o więźbie 250 m. 

 
 Zdjęcie fitosocjologiczne wykonywane będzie w następujący sposób: 

• badaną powierzchnią dla ekosystemów leśnych będzie powierzchnia A, a dla 
ekosystemów nieleśnych (łąki, szuwary, murawy, itp.) powierzchnia B; 

• kolejne zdjęcia fitosocjologiczne będą miały numery zgodne z numerami danej 
powierzchni badawczej; 

• obligatoryjnie każde zdjęcie fitosocjologiczne będzie miało tzw. główkę, czyli: datę 
wykonania, miejsce (numer powierzchni, współrzędne geograficzne, oddział, 
pododział), imię i nazwisko wykonującego oraz opis warunków fizycznych 
powierzchni (ekspozycja i nachylenie stoku w stopniach, wysokość nad poziomem 
morza, ogólna charakterystyka podłoża, rodzaju gleby); 

• w przypadku, gdy powierzchnia wykonywania zdjęcia fitosocjologicznego 
(powierzchnia kołowa) wypadać będzie na pograniczu różnych zbiorowisk roślinnych, 
bądź w zbiorowisku zaburzonym, koniecznym będzie zamieszczenie szczegółowego 
słownego opisu takiej powierzchni (jako uwagi do zdjęcia fitosocjologicznego), opisu 
samego zaburzenia oraz jego skutków; 

• zanotowana będzie warstwowości zbiorowiska i procentowe pokrycie każdej z 
warstw, gdzie A – warstwa drzew (w zależności od fizjonomii zbiorowiska 
wyróżniona zostanie warstwa A1 i A2), B – warstwa krzewów (podszytu), C – 
warstwa runa zielnego (w zależności od fizjonomii zbiorowiska wyróżniona zostanie 
warstwa C1 i C2 – na siedliskach nieleśnych), D – warstwa runa mszystego (mchy i 
porosty); 

• dodatkowo podany będzie procentowy udział rodzajów skał na powierzchni z 
podaniem ich typologii (np. skały kwarcytowe, wapienne, piaskowce, itp.); 

• w każdej z warstw z osobna, spisane zostaną wszystkie występujące gatunki roślin z 
uwzględnieniem w charakterystyce ich ilościowości i towarzyskości (zapisywanych 
kolejno po kropce, np. 3.1, 2.+, +.1); ilościowość określana będzie w 6-cio stopniowej 
skali, w rozpiętości od + do 5, gdzie + oznacza gatunek sporadycznie występujący, a 5 
pokrywający 75-100% powierzchni; towarzyskość natomiast ma skalę 5-cio 
stopniową, gdzie 1 oznacza pojedyncze występowanie osobników danego gatunku, a 5 
występowanie łanowe (patrz Pawłowski 1977); 



• w przypadku, kiedy na badanej powierzchni zostanie odnotowany gatunek rzadki, 
chroniony, a w szczególności zagrożony wymarciem (w kraju lub w regionie) lub z 
załącznika II Dyrektywy Siedliskowej, przeliczona zostanie jego populacja z 
uwzględnieniem stosunku osobników płonnych do kwitnących oraz wprowadzone 
zostaną ogólne uwagi dotyczące żywotności populacji. 

• w przypadku wykonywania spisu gatunków mszaków i porostów naziemnych w 
warstwie D (runo mszyste) poszczególnego zdjęcia fitosocjologicznego zebrane 
zostaną taksony krytyczne, niepewne, bądź sprawiające trudności w oznaczeniu w 
terenie; zebrany materiał Wykonawca oznaczy w warunkach kameralnych, a następnie 
przekażę pracownikom naukowym Zamawiającego. 

• wszystkie dane fitosocjologiczne uzyskane w wyniku pomiarów, wprowadzone 
zostaną do poszczególnych rekordów bazy danych SIP ŚPN. 

 
 
 
4. Wykonanie bazy danych zintegrowanej z SIP ŚPN gromadzącej i 

udostępniającej dane zebrane w ramach czynności dokumentacyjnych 
realizowanych na powierzchniach kołowych, dotyczące ukształtowania gruntu, 
składu gatunkowego i struktury drzewostanów, typu siedlisk, zbiorowisk 
roślinnych, flory, fauny etc. Wprowadzenie do tej bazy, danych pochodzących 
z przeprowadzonych pomiarów i innych prac dokumentacyjnych (zdjęcia 
fitosocjoligiczne, fotografie hemisferyczne). 

 
- Zaprojektowanie struktury pojedynczego rekordu i utworzenie w Systemie Informacji 

Przestrzennej Świętokrzyskiego Parku Narodowego (SIP ŚPN) bazy rekordów, 
obejmującej wyniki pomiarów wykonanych na każdej z próbnych powierzchni 
kołowych, z wprowadzeniem do tych rekordów wszystkich danych uzyskanych w 
pierwszym cyklu pomiarów, w ramach wyszczególnionych i omówionych wcześniej, 
wszystkich rodzajów pomiarów monitoringowych, wg wytycznych przekazanych przez 
ŚPN. 

- Opracowanie aplikacji do przeglądania lub edycji danych zgromadzonych w bazie   (w 
tym przeglądania fotografii hemisferycznych i szkiców powierzchni), opracowanie 
aplikacji raportującej i opracowanie projektów raportów.   

 
Baza rekordów (baza danych) musi posiadać pewną autonomię, polegającą na 

możliwości jej edytowania bez uruchamiania i angażowania SIP ŚPN.  
 
Każdy z rekordów (gromadzący wszystkie dane dotyczące jednej powierzchni 

próbnej) musi posiadać kilka modułów, w zależności  od danych jakie będą wprowadzane. 
Przewiduje się następujące moduły: 

1. Moduł do wprowadzania i wykorzystywania danych  adresowych powierzchni  oraz 
cech lasu/środowiska nieleśnego,  

2. Moduł do wprowadzania i wykorzystywania danych pochodzących z pomiarów 
wykonanych na powierzchniach próbnych. 

3. Moduł do wprowadzania zdjęć fitosocjologicznych z każdej powierzchni kołowej. 
Każdy z rekordów powinien zawierać: opis główki zdjęcia (typ pokrycia [np. 
procentowy, Braun-Blanqueta], kod kraju, pozycja literaturowa [w przypadku 
jeśli zdjęcie wprowadzane jest z literatury], nr tabeli w publikacji, nr zdjęcia w 



tabeli, kod projektu, kod autora, data (R/M/D), kod syntaksonu, powierzchnia 
zdjęcia [m2], lokalizacja w siatce UTM, lokalizacja w siatce ATPOL, wysokość 
[m n.p.m.], ekspozycja [N, S, W, E, NW, NE, SW, SE, oraz pośrednie], 
nachylenie [°], pokrycie łącznie [%], pokrycie A [w tym: A1, A2, A3], pokrycie 
B [w tym: B1, B2], pokrycie C [w tym: C1, C2], porycie D [w tym: Dm, Dp], 
porycie skał, pokrycie przez wodę, pokrycie ściółki, najwyższa wysokość drzew 
[m], najwyższe drzewo [m], najwyższa wysokość podszytu [m], najwyższy 
krzew/drzewo w podszycie [m], średnia wysokość runa zielnego wyższego 
[cm], średnia wysokość runa zielnego niższego [cm], maksymalna wysokość 
roślin zarodnikowych [mm], identyfikacja mchów [Tak/Nie], identyfikacja 
porostów [Tak/Nie], Uwagi. 
W bazie musi istnieć możliwość dodawania kolejnych zdjęć (rekordów), a także 
umieszczenia wszystkich gatunków organizmów roślinnych występujących w 
Polsce (stwierdzone w trakcie wykonywania zdjęć fitosocjologicznych będą 
wprowadzane), w postaci pełnych nazw łacińskich, zgodnych z najnowszą 
nomenklaturą - roślin naczyniowych (Mirek i in. 2002), mchów (Ochyra i in. 
2003), wątrobowców (Szweykowski 2006), porostów (Fałtynowicz 2003). 
Przy wykazie gatunków powinien być zamieszczony filtr, który służyć będzie 
do zawężania wyświetlanych gatunków w liście, np. tylko rośliny naczyniowe, 
tylko mchy, itd.  
Do każdego gatunku rośliny (głównie roślin naczyniowych), o ile jest to 
możliwe, tzn. są takie informacje literaturowe, muszą być przypisane 
następujące dane: przynależność syntaksonomiczna wg Matuszkiewicz 2007; 
wskaźniki ekologiczne wg Zarzycki i in. 2002; elementy geograficzne wg Zając 
M., Zając A. 2009; oreofityzm za Zając 1996; status ochronny wg 
obowiązującego Rozporządzenia MŚ; zagrożenie w kraju wg Zarzycki, Szeląg 
2006. Konieczna jest możliwość edycji tych danych oraz możliwość dodawania 
kolejnych. Konieczna jest możliwość wyboru warstwy (A, A1, A2, A3, B, B1, 
B2, C, C1, C2, D, Dm, Dp), do której wprowadzane będą gatunki jakie w niej 
występują w danym zdjęciu fitosocjologicznym.  
Dla każdego gatunku rośliny, określona będzie ilościowość (pokrycie) w skali 
Braun-Blanqutea, czyli: +, 1, 2, 3, 4, 5, a także towarzyskość: 1, 2, 3, 4, 5 
(Pawłowski 1977).  
Wszystkie wprowadzone zdjęcia fitosocjologiczne prezentowane będą w postaci 
tabeli przestawnych, które można eksportować do MS Excel i odwrotnie, z MS 
Excel do bazy. 
Gatunki w poszczególnym zdjęciu fitosocjologicznym będzie można ustawiać w 
odpowiedniej kolejności. Najważniejszym jest układ gatunków w tabeli zgodnie 
z przynależnością syntaksonomiczną gatunku (Matuszkiewicz 2007). 
Jednocześnie potrzebny jest także filtr, przez który będzie można wybrać tylko 
te zdjęcia fitosocjologiczne, które reprezentowane będą przez gatunki z 
interesującej nas klasy, rzędu, czy związku syntaksonomicznego.  
Interfejs bazy do wprowadzania zdjęć fitosocjologicznych i jej cała struktura 
może być zaczerpnięta z programu Turboveg for Windows 2.0.  

 

4. Moduł do wprowadzania danych stałych powierzchni badawczych lub/i transektów, 
wyznaczonych celem monitorowania procesów sukcesyjnych oraz przemian i 
dynamiki zbiorowisk roślinnych w dłuższej perspektywie czasu. 



5. Moduł do wprowadzania danych pochodzących z monitoringu entomologicznego 
prowadzonego na stałych powierzchniach próbnych (stanowiących 5% ogólnej liczby 
powierzchni).  

Faunistyczna inwentaryzacja entomologiczna wykonywana będzie przez 
pracowników ŚPN na wybranych 70 stałych powierzchniach kołowych, metodą 
pułapkową (na każdej z wytypowanych 70 powierzchni zainstalowane będą: 1 
zmodyfikowana pułapka IBL-2 bis bez feromonu, 2 pułapki IBL-5, zestaw 
pułapek Barbera (ziemnych), zestaw pułapek Moerickego (żółtych misek). 
Zebrany materiał entomologiczny poddany zostanie oznaczeniu (wybrane grupy 
systematyczne) i analizie zmian w kolejnych cyklach pomiarowych (w 
założeniu co 5 lat). 

6. Moduł do wprowadzania danych pochodzących z inwentaryzacji chiropterologicznej 
wykonywanej przez pracowników ŚPN (obserwacji i nasłuchów detektorem 
ultradźwiękowym) na 10 stałych transektach. 

 
 
Ewentualne korekty i uzupełnienia dotyczące realizacji zadań 1, 2 i 3 a także szczegóły 

dotyczące struktury pojedynczego rekordu, struktury aplikacji do obsługi bazy, oraz wszelkie 
inne, związane z realizacją zadania nr 4, uzgodnione zostaną między ZAMAWIAJĄCYM  
a wyłonionym w drodze postępowania WYKONAWCĄ. 
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