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Bór chrobotkowy
Cladonio-Pinetum Juraszek 1927
• bór sosnowy w typie boru suchego,
• występuje na najbardziej oligotroficznych siedliskach,
• dominacja sosny i domieszka brzozy w drzewostanie,
•
•
•
•
•

niewielkie pokrycie runa przez rośliny naczyniowe,
dominacja porostów w warstwie runa,
szeroko rozprzestrzeniony na Niżu Środkowoeuropejskim,
szybko zanikający w całym swoim zasięgu,
uważany obecnie za zbiorowisko półnaturalne stanowiące
specyficzną postać zbiorowiska zastępczego wobec boru
świeżego, a nawet mieszanego.

Niektóre gatunki porostów zasiedlających bory chrobotkowe

Cladonia stellaris

Cladonia rangiferina

Cladonia gracilis

Cladonia ciliata var. tenuis

Cladonia cornuta

Cetraria islandica

Opisanie zbiorowiska boru chrobotkowego
Cladonio-Pinetum – Mazowsze!

(1)

(2)

(3)

1) opisanie: Juraszek (1927) – dzisiejszy Mazowiecki PK i okolica
2) koncepcja genezy : Kobendza (1930) – Puszcza Kampinoska
3) określenie gatunków charakterystycznych: Zielińska (1967) – P. Kampinoska

Cladonio-Pinetum w Europie Środkowej
• ważne siedlisko dla wielu mchów i porostów
(m.in. Juraszek 1927, Kobendza 1930, Zielińska 1967)

• zagrożone jako zbiorowisko (m.in. Celiński et al.
1997, van Tol et al. 1998, Prieditis 2002, Danielewicz i
Pawlaczyk 2004, Szczygielski 2007, Matuszkiewicz i in.
2007, Zaniewski i in. 2012, Stefańska-Krzaczek i in.
2018)

• siedlisko Natura 2000 (Dyrektywa Siedliskowa) o
kodzie 91T0

Zanikanie borów chrobotkowych w Polsce
(Matuszkiewicz red. 2007)

Rozmieszczenie Cladonio-Pinetum na
terenie województwa mazowieckiego
Najważniejsze miejsca
występowania Cladonio-Pinetum
na Mazowszu to:
- Puszcza Zielona Kurpiowska,
- Kampinoski Park Narodowy,
- Puszcza Kozienicka
1 – lokalizacje Cladonio-Pinetum
2 – granice województw
3 – kartogram ATPOL
Mapa wykonana z wykorzystaniem kartogramu ATPOL
(10km) na podstawie opracowań Juraszek (1927),
Kobendzy (1930), Falińskiego (1965), Zielińskiej (1967),
Halicza i Godlewskiego (1968), Sokołowskiego (1968),
Zaręby (1971), Cieślińskiego (1979), Cioska (2003),
Matuszkiewicza (2007, 2007), Kurowskiego i in. (2009),
Zaniewskiego i in. (2012, 2015) oraz Zaniewskiego i
Siedleckiego (2021) oraz dane SDF PLH140047 (2021).

Zestawienie badań nad dynamiką boru chrobotkowego na
obszarze województwa mazowieckiego
Obiekt

Opis zmian

Lata porównywane

Tendencje
dynamiczne

Źródło

Rezerwat Czarnia

Przekształcanie się w
Peucedano-Pinetum

1964?-2002

Regresja

Matuszkiewicz
(2007)

Kampinoski Park
Narodowy

Przekształcanie się w
Peucedano-Pinetum,
powstawanie ze
zbiorowisk
nieleśnych

1922/24/59-2002,
2001/20022015/2018

Regresja (dominacja),
progresja (rzadko),
fluktuacja
przestrzenna (rzadko)

Solon 2007,
Zaniewski i in.
2015, 2020

Mazowiecki Park
Krajobrazowy

Przekształcanie się w
Peucedano-Pinetum

1923/24-2011

regresja

Zaniewski i in. 2012

Puszcza Kozienicka

Przekształcanie się w
bory mszyste
(zbiorowiska
zastępcze)

1957/65-1997-98

regresja

Orzechowski 2007

Zespół Cladonio-Pinetum zanika i jest zagrożony wymarciem na terenie Mazowsza

Uwarunkowania występowania boru
chrobotkowego Cladonio-Pinetum
• zaburzenia, np. zrąb, pożary pokrywy gleby (Juraszek 1927, Stefańska-Krzaczek i
Fałtynowicz 2013),
• sukcesja wtórna na gruntach porolnych (np. Matuszkiewicz i in. 2013, Zaniewski 2015a),

• niskie zwarcie drzewostanu (np. Solon 2007, Dingová-Koshutková 2013, StefańskaKrzaczek i Fałtynowicz 2013 , Zaniewski i in. 2014, 2015b),
• niska miąższość warstwy materii organicznej gleby (np. Zaniewski i in. 2012, 2014, 2015b),
• niskie stężenia zanieczyszczeń powietrza (zwłaszcza NOx) w atmosferze (Zaniewski i in.
2012),
• trwałość boru chrobotkowego, w zależności od stanowiska, określona na około 40 lat
(Matuszkiewicz 2007), 20-40 lat (Stefańska-Krzaczek i Fałtynowicz (2013,2014), 64-109 lat
(Zaniewski i in. 2016)

Cladonia stellaris – wskaźnik
optymalnego rozwoju Cladonio-Pinetum

Czynna ochrona borów
chrobotkowych na Mazowszu
• Nadleśnictwo Myszyniec – projekt „Kompleksowy projekt ochrony gatunków i siedlisk
na obszarach zarządzanych przez PGL Lasy Państwowe”.
finansowany ze środków Skarbu Państwa PGL LP Nadleśnictwa Myszyniec oraz
Funduszu Europejskiego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i
Środowisko 2014-2020, działania 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna, za
pośrednictwem Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych (CKPŚ) w
Warszawie.
• Kampinoski Park Narodowy – projekt „Dla zachowania bioróżnorodności
– ochrona siedlisk i gatunków na obszarach wydmowych Kampinoskiego
Parku Narodowego” w skrócie „Kampinoskie wydmy”
finansowany z unijnych środków pomocowych w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, oś priorytetowa: II. Ochrona środowiska, w
tym adaptacja do zmian klimatu, działanie: „2.4 Ochrona przyrody i edukacja
ekologiczna”, za pośrednictwem Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych
(CKPŚ) w Warszawie.

Puszcza Zielona Kurpiowska
• Cladonio-Pinetum było niegdyś rozpowszechnionym zbiorowiskiem leśnym na
tym terenie (por. Faliński 1965, Halicz i Godlewski 1968),
• Stopniowe ustępowanie Cladonio-Pinetum odnotowano na terenie rezerwatu
Czarnia (Matuszkiewicz 2007),

• Zmiany powierzchni zajmowanej przez ten zespół nie są znane,
• Stanowiska Cladonia stellaris na terenie obszaru Natura 2000 Bory Chrobotkowe
Karaska należą do ostatnich w regionie
Aktualne rozmieszczenie Cladonia stellaris
na terenie Obszaru Bory Chrobotkowe
Karaska (Zaniewski i Baprawska 2021 niepubl.)

Bory Chrobotkowe Karaska PLH140047
• Obszar o powierzchni 1124.52 ha,
położony na terenie Nadleśnictwa
Myszyniec,
• zatwierdzony jako mający znaczenie
dla Wspólnoty (OZW) w 2011 r.,
aktualnie chroniony na mocy rozp.
Min. Środowiska z dnia 13 marca
2018 r. w sprawie specjalnego
obszaru ochrony siedlisk Bory
Chrobotkowe Karaska (PLH140047),
• Jego głównym przedmiotem
ochrony jest bór chrobotkowy
Cladonio-Pinetum 91T0, siedlisko
Natura 2000 wykazane na
powierzchni 600,12 ha (PZO 2015).

Ochrona Cladonio-Pinetum na terenie obszaru
Natura 2000 Bory Chorobotkowe Karaska
• Projekt realizowany w latach 2015-2023, przewidziano
następujące zadania:
1. Uprzątanie martwego drewna (w tym gałęzi) po zabiegach
pielęgnacyjnych i trzebieżowych, usuwaniu nadmiernych ilości
martwego drewna powstałego w wyniku procesów
naturalnych;
2. Uprzątanie martwego drewna (w tym gałęzi) po zabiegach
pielęgnacyjnych i trzebieżowych, rezygnacji z wprowadzenia
podszytów i podsadzeń produkcyjnych;
3. Całkowite wyłączenie partii szczytowych wydm z użytkowania
rębnego i trzebieżowego;
4. Rozluźnienie zwarcia w partiach pozaszczytowych drzewostanu
za pomocą rębni złożonych lub cięć trzebieżowych z usuwaniem
powstałego w trakcie cięć martwego drewna.

Bory Chrobotkowe Karaska

Stanowisko boru chrobotkowego (91T0) po zrealizowanym zabiegu trzebieży wczesnej (TWP),
w trakcie uprzątania martwego drewna (w tym gałęzi) powstałego w wyniku cięć
pielęgnacyjnych oraz działania procesów naturalnych (2018 r. fot. MLG).

Stanowisko boru chrobotkowego (91T0)
po zrealizowanym zabiegu trzebieży
późnej (TPP w latach 2015 - 2017) w
trakcie uprzątania martwego drewna
powstałego w wyniku cięć
pielęgnacyjnych oraz działania procesów
naturalnych (2018 r. fot. MLG).

Bory
Chrobotkowe
Karaska

Stanowisko boru chrobotkowego (91T0)
po zrealizowanym zabiegu trzebieży
wczesnej (TWP 2017 r.) przed i w trakcie
uprzątania martwego drewna
powstałego w wyniku cięć
pielęgnacyjnych (2018 r. fot. MLG).

Bory
Chrobotkowe
Karaska

Stanowisko boru chrobotkowego (91T0)
po zrealizowanym zabiegu trzebieży
późnej (TPP 2018 r.) przed i w trakcie
uprzątania martwego drewna
powstałego w wyniku cięć
pielęgnacyjnych (2019 r. fot. MLG).

Stanowisko boru
chrobotkowego (91T0) w
trakcie i po zrealizowanych
działaniach ochronnych
(2019 r. fot. MLG).

Uprzątanie martwego drewna po zabiegach
gospodarczych

Przykładowy widok stanowiska boru
chrobotkowego (91T0) po wykonanym
zabiegu czyszczeń późnych (2018 rok).

Przykładowy widok stanowiska boru
chrobotkowego (91T0) rok po wykonanym
działaniu ochronnym polegającym na
uprzątaniu martwego drewna (2019 rok).

Zestawienie powierzchni [ha] wykonanych i planowanych zadań
ochronnych dla Cladonio-Pinetum, wykonywanych przez Nadleśnictwo
Myszyniec na terenie obszaru Bory Chrobotkowe Karaska
rok \
zadanie

Rozluźnianie
zwarcia
drzewostanów
na siedlisku
91T0

2015

63.80

-

-

-

2016

69.25

0.33

-

-

2017

88.17

1.3

-

-

2018

27.43

-

197.12

197.12

2019

42.38

1.4

93.91

93.91

2020

48.94

0.4

51.37

51.37

realizacja

2021

45.31

2.7

47.79

47.79

plany

2022

106.56

w obliczeniach

135.54

135.54

2023

36.35

36.35

36.35

suma

528.19

562.08

562.08

zrealizowane

Wyłączenie
Uprzątanie
Powierzchnia
partii
martwego drewna siedliska 91T0
szczytowych
powstałego po objęta ochroną
wydm z
zabiegach
czynną
użytkowania pielęgnacyjnych i
wyniku procesów
naturalnych

6.13

Monitoring dynamiki Cladonio-Pinetum na
obszarze Bory Chrobotkowe Karaska
Cele:
• krótkookresowe określenie dynamiki Cladonio-Pinetum w warunkach prowadzonych zabiegów
ochrony czynnej,
• obserwacje wieloletnie dynamiki boru chrobotkowego na obszarze Natura 2000 Bory Chrobotkowe
Karaska,
Metody:

• Płaty Cladonio-Pinetum w zróżnicowanym stanie zachowania, także w fazie całkowitej regresji,
• kołowe powierzchnie monitoringowe (400m2), utrwalone w terenie,
• zdjęcie fitosocjologiczne w skali Barkman’a i in. (1964), pomiary wybranych cech drzewostanu,
pomiar miąższości warstwy organicznej gleby oraz szacowanie pokrycia [%] przez martwe drewno i
chrust,
Wykonanie:
• 24 zdjęcia fitosocjologiczne (z czego 19 z pomiarami wybranych cech drzewostanów), wykonane w
2016 roku,
• około 55 zdjęć fitosocjologicznych (z czego 43 z pomiarami drzewostanu, w tym powtórzenie 19
lokalizacji z 2016 r.) wykonanych w latach 2020-2021,
• dokończenie prac terenowych planowane na październik-listopad 2021 roku,

Pierwsze wyniki

zmiany pokrycia porostów [%]
wszystkie 19 powierzchni

• zmiany pokrycia porostów [%] w runie zbiorowisk na
podstawie porównania wyników z 2016 i 2020/21
roku,
• w skali wszystkich 19 powierzchni (dominacja
powierzchni gdzie nie wykonano jeszcze zabiegów)
widoczna delikatna tendencja spadkowa pokrycia
procentowego porostów w runie – nieistotna
statystycznie (Wilcoxon p=0,107),
• w przypadku 6 powierzchni, gdzie w latach 2018-2020
wykonano zabieg uprzątania drewna odnotowano
spadek lub wzrost pokrycia porostów (Wilcoxon
p=0,46),
• ocena wpływu działań ochronnych na trwałość
Cladonio-Pinetum na tym etapie nie jest jeszcze
możliwa,
• w miarę prowadzenia kolejnych zabiegów i upływu
kolejnych lat uzyskane wyniki będą bardziej
porównywalne,
• konieczne jest kontynuowanie prowadzonych badań
monitoringowych.

zmiany pokrycia porostów [%]
6 powierzchni po uprzątaniu
biomasy

Kampinoski Park Narodowy
• powstał w 1959 roku,

• powierzchnia 38 544,33 ha,
• dwa pasy wydmowe, dwa pasy bagienne,
• od 2004 r. obszar Natura 2000 PLC140001 Puszcza Pas bagienny (okolice Zamościa)
Kampinoska,
• od 2000 r. rezerwat biosfery „Puszcza Kampinoska”

Pas wydmowy (OOŚ Sieraków)

Warszawa

Kampinoski Park Narodowy
• bory sosnowe świeże i suche (Peucedano-Pinetum, Leucobryo-Pinetum,
Cladonio-Pinetum) zajmują obecnie łącznie ok. 2670 ha w obrębie pasów
wydmowych,
• bory chrobotkowe występują przeważnie na szczytach wydm, na suchych,
nieznacznie zbielicowanych glebach,
• ich obecność na terenie Puszczy Kampinoskiej wiąże się z dawną działalnością
antropogeniczną powodującą degradację najbardziej oligotroficznych siedlisk
leśnych,
• Kobendza w 1930 r. pisał:
„Gdyby nie gospodarka
ludzka, która niszczy przy
zrębach niemal całe pokrycie
glebowe i warstwę drzew, to
mielibyśmy niewątpliwie
czernicowe bory i na
szczytach wydm”

Kampinoski Park Narodowy
• Na początku XX wieku bory chrobotkowe w Puszczy Kampinoskiej zajmowały
około 1290 ha (Kobendza 1930),
• W latach 80. XX wieku udział borów suchych w Parku wynosił ok. 16% (Zaręba
1986), w 1991 roku udział ten wynosił 5,2% (Kloss 2003)
• Pod koniec XX wieku powierzchnia szacowana była na około 150 ha
(Danielewicz i Pawlaczyk 2004),
• Obecnie powierzchnia borów chrobotkowych na terenie Kampinoskiego Parku
Narodowego wynosi około 38 ha (Matuszkiewicz 2015, Andrzejewska i in. 2021).

Aktualne rozmieszczenie Cladonia stellaris na terenie
Puszczy Kampinoskiej (Zaniewski i in. 2015)

Ochrona Cladonio-Pinetum na terenie
obszaru Kampinoskiego Parku Narodowego
Bory chrobotkowe są przedmiotem ochrony w ramach projektu „Dla zachowania
bioróżnorodności – ochrona siedlisk i gatunków na obszarach wydmowych
Kampinoskiego Parku Narodowego” - „Kampinoskie wydmy”, realizowanego w
latach 2019-2023.
Główny cel projektu: zachowanie i poprawa stanu siedlisk przyrodniczych i gatunków
związanych przede wszystkim z suchymi, ubogimi siedliskami wydm śródlądowych (jeden z
najlepiej zachowanych kompleksów tych wydm w Europie Środkowej), a także kompleksów
grądów oraz dąbrów świetlistych na pasach wydmowych i na Równinie Łowicko-Błońskiej, w
obrębie Puszczy Kampinoskiej.

Planowana powierzchnia różnych działań wynosi 1624 ha i obejmuje m.in.
sześć typów siedlisk przyrodniczych:
•
•
•
•
•
•

ok. 18 ha wydm śródlądowych z murawami szczotlichowymi,
ok. 5 ha muraw ciepłolubnych,
ok. 30 ha suchych wrzosowisk,
ok. 12 ha śródlądowych borów chrobotkowych,
ok. 2 ha dąbrów świetlistych,
ok. 600 ha grądów.

Ochrona Cladonio-Pinetum na terenie
obszaru Kampinoskiego Parku Narodowego
W ramach projektu „Kampinoskie wydmy”
przewidziano następujące zadania dla
ochrony borów chrobotkowych:
• uprzątanie biomasy,
• przerzedzenie drzewostanu,
• utrzymanie efektu wycinki,
• grabienie ścioły,

• usuwanie sosny banksa,
• wykonanie płotków przeciwerozyjnych
i barierek chroniących przed presją
turystyczną, zwłaszcza rowerową

Zabiegi prowadzone są kompleksowo
dla sąsiadujących ze sobą muraw,
wrzosowisk i borów chrobotkowych

Ochrona borów chrobotkowych w Kampinoskim Parku Narodowym
– w trakcie planowania i prowadzenia zabiegów (fot. AK)

powierzchnia z sosną Banksa – zbyt duży opad
igliwia i szybka akumulacja ścioły (fot. AK)

powierzchnia ze zbyt dużym zagęszczeniem
drzew (fot. AK)

Powierzchnie po zabiegach przerzedzenia drzewostanu i uprzątania biomasy (2021 r., fot PZ)

Pozostawianie takich drzew
podczas zabiegu przerzedzenia
drzewostanu w Kampinoskim Parku
Narodowym jest jak najbardziej
wskazane (fot. AK)

Zestawienie powierzchni [ha] wykonanych i planowanych zadań ochronnych na
terenie Kampinoskiego Parku Narodowego (projekt „Kampinoskie Wydmy) dla
ochrony Cladonio-Pinetum oraz suchych postaci borów świeżych
rok \ zadanie uprzątanie przerzedzenie utrzymanie
efektu
biomasy drzewostanu
wycinki
zrealizowane

2020

realizacja

2021

plany

2022

1.75

usuwanie
sosny banksa

0.27

1.00

0.27

1.00

3.03

0.65

0.78

0.60

10.25

5.12

2023
suma

grabienie
ścioły

11.42*
2.40

14.06

* razem z powierzchniami muraw i wrzosowisk

17.14

W 2021r. wykonano
125 m płotków
przeciwerozyjnych i
barierek (fot. AK)

W wyniku zabiegów powstaje duża ilość biomasy, z
którą jest problem na rynku ze zbyciem (fot. AK)

Monitoring dynamiki Cladonio-Pinetum na
obszarze Kampinoskiego Parku Narodowego
Cele:
• krótkookresowe określenie dynamiki Cladonio-Pinetum w warunkach prowadzonych
zabiegów ochrony czynnej,
• obserwacje wieloletnie dynamiki boru chrobotkowego na obszarze Kampinoskiego
Parku Narodowego
Metody:
• Płaty Cladonio-Pinetum w zróżnicowanym stanie zachowania, także w fazach inicjalnej
oraz terminalnej (całkowitej regresji),
• prostokątne powierzchnie monitoringowe (100m2), utrwalone w terenie,
• zdjęcie fitosocjologiczne w skali Braun-Blanquet’a (1964) / Barkman’a i in. (1964),
pomiary wybranych cech drzewostanu, pomiar miąższości warstwy organicznej gleby
oraz szacowanie pokrycia [%] przez martwe drewno i chrust,
Wykonanie:
• zdjęcia fitosocjologiczne wykonane w 2014-15 i 2020-21 roku,
• dokończenie prac terenowych planowane na październik-listopad 2021 roku,

Różnice w prowadzonych zabiegach ochrony czynnej
na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego oraz
OOŚ Bory Chrobotkowe Karaska
status ochronny obszaru
charakter płatów Cladonio-Pinetum

powierzchnia wydzieleń do
przeprowadzenia zabiegów
wachlarz stosowanych zabiegów
ochronnych

Kampinoski Park Narodowy

OOŚ Bory Chrobotkowe Karaska

park narodowy

obszar Natura 2000 obejmujący lasy
gospodarcze

niewielkie płaty, często w
rozległe płaty w mozaice z borami świeżymi
skomplikowanej mozaice z innymi
płatami siedlisk Natura 2000
(2330, 4030) oraz borów świeżych
niewielka (zwykle < 1 ha)
dostosowana do wysokiej
zmienności zbiorowisk

znaczna (zwykle > 1 ha), wynikająca z modelu
gospodarki leśnej oraz niewielkiej
zmienności zbiorowisk

uprzątanie biomasy, przerzedzenie uprzątanie martwego drewna po zabiegach
drzewostanu, utrzymanie efektów pielęgnacyjnych i trzebieżowych, rezygnacja z
wycinki, grabienie ścioły, usuwanie
wprowadzania podszytów i podsadzeń
gatunków obcych (sosny Banksa), produkcyjnych, całkowite wyłączenie partii
wykonanie płotków
szczytowych wydm z użytkowania rębnego i
przeciwerozyjnych i barierek
trzebieżowego, rozluźnianie zwarcia w
chroniących przed presją
partiach pozaszczytowych na pomocą rębni
turystyczną
złożonych lub cięć trzebieżowych

Badania na pożarzysku w Palmirach z 2015 roku – regresja boru,
sukcesja wtórna i regeneracja po pożarze dolnym
(Zaniewski i Otręba 2016, Zaniewski i in. 2019)

31P - 2016

31P - 2018

1P - 2016

1P - 2018

2K - 2016

2K - 2018

Projekt:
"Właściwości fizyczne, chemiczne gleb, różnorodność roślin, grzybów, mikrofauny na pożarzysku
w Palmirach w Kampinoskim Parku Narodowym " badania dofinansowane przez PGL LP

Palmiry (Kampinoski PN) – Cladonio-Pinetum nie
utworzyło się po pożarze dolnym w borze świeżym
Zmiany roślinności w latach 2015-2018 (Zaniewski i Otręba
2016, Zaniewski i in. 2019),
• B – całkowite wypalenie warstwy organicznej gleby –
sukcesja w kierunku zbiorowisk wrzosowiskowoporębowych,
• C – częściowe wypalenie warstwy organicznej gleby –
szybka regeneracja w kierunku boru świeżego,
• E – kontrola – bór świeży Peucedano-Pinetum.
W latach 2019-2021 procesy te nie uległy zasadniczym
zmianom
B – sukcesja wtórna

C – regeneracja

E – kontrola

Podsumowanie
• zespół boru chrobotkowego Cladonio-Pinetum zanika na terenie Mazowsza,
• zarówno na terenie Obszaru Bory Chrobotkowe Karaska, jak i Kampinoskiego Parku
Narodowego, znajdują się płaty bogatych gatunkowo borów chrobotkowych, gdzie na
kilkuset m2 odnaleźć można kilkanaście gatunków porostów, w tym podlegającego
ochronie ścisłej i zagrożonego wymarciem chrobotka alpejskiego Cladonia stellaris,
• płaty siedliska 91T0 na terenie Obszaru Bory Chrobotkowe Karaska i Kampinoskiego
Parku Narodowego objęte zostały zabiegami ochrony czynnej,
• w związku z obecnością odmiennych form ochrony oraz odmiennymi uwarunkowaniami
występowania boru chrobotkowego, zabiegi w tych dwóch obiektach nieco się różnią,
• płaty borów chrobotkowych na obydwu obiektach zostały poddane monitoringowi

poprzez założenie sieci stałych powierzchni badawczych,
• dzięki temu w przyszłości można będzie określić skuteczność stosowanych zabiegów
ochrony czynnej siedliska 91T0.
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