
 

Metodyka badań terenowych obszaru Natura 2000 Liwocz PLH 180046 

 Badania terenowe związane z opracowaniem Planu zadań ochronnych dla obszaru 

Natura 2000 Liwocz PLH 180046 prowadzone będą w części znajdującej się poza gruntami 

Skarbu Państwa będącymi w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe.  

 Podczas wizji terenowej przeprowadzonej 8 czerwca 2018 roku nie stwierdzono wskazywanego 

w SDF siedliska - 9130 Żyzne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-

Fagenion).  

Obszar badań praktycznie w całości jest utwardzony i w mniejszym stopniu 

zabudowany, a jego powierzchnia wynosi około 10 ar. W związku z tym nie ma konieczności 

wyznaczania stanowisk monitoringowych i opracowywania karty do oceny stanu zachowania 

siedliska oraz karty obserwacji siedliska na stanowisku.    

Ze względu na występowanie dwóch niewielkich (kilku metrowych) płatów roślinności  

przy jednym z zabudowań przeprowadzona zostanie eksploracja terenu pod kątem obecności 

roślin objętych ochroną gatunkową (Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia z dnia 9 

października 2014 r.) i gatunków roślin inwazyjnych (Rozporządzenie Ministra Środowiska  

z dnia 9 września 2011 r.). W przypadku ich ewentualnego pojawienia się sporządzona zostanie 

lista. Nazwy gatunkowe roślin naczyniowych podane zostaną za Mirkiem i in. (2002), 

natomiast mchów za Ochyrą i in. (2003). Każdy z gatunków udokumentowany zostanie  

co najmniej 3 fotografiami. 
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