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کاتالوگ ارائه شده یکی از دستاوردهای پروژه " تاسیس یک شبکه اروپایی از سایتهاي نمایشي به منظور کاربست حفاظت
تنوع زیستی در مدیریت جنگل" میباشد ،که توسط وزارت غذا و کشاورزی فدرال آلمان ( )BMELحمایت میشود.
دیدگاههایی ارائه شده در این نشریه توسط نویسندگان بیان شده است و لزوما بیانگر نظرات موسسه جنگل اروپا نیست.
موسسه جنگل
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اروپا2016 ،

ثبت خردزیستگاههای درختی

یکي از شاخصهاي جنگلهای طبیعی به ویژه در مراحل کهنرست ،وجود مقادیر زیاد خشکدار و حجم باالیی از
درختان کهنسال دارای خردزیستگاه است .این موارد اغلب در جنگلهای مدیریتشده و یا جنگلهایی که تحت
مدیریت نزدیک به طبیعت قرار دارند ،یا وجود ندارند و یا به ندرت دیده می شوند .همواره بخش مهمی از تنوع
زیستی جنگلها براي بقا شدیدا به چنین عناصری وابسته هستند ،به ویژه انواع گونههای چوبزي ) (saproxylicکه
به خشکدارها وابسته هستند.
بنابراین خردزیستگاههای وابسته به درختان ،ساختارهای مهمی برای تنوع زیستی جنگلها محسوب میشوند .لذا
نگهداری درختان زیستگاهي موجود و درختان آینده مساله مهمی است که در مدیریت جنگل باید درنظر گرفته
شود .افزایش توجه به چنین درختاني میتواند کمک بزرگي براي نگهداری و باالبردن ارزش زیستگاهي جهت حفظ
تنوع زیستی در جنگلهای مدیریت شده باشد.

فهرست زمین مرجع موجود به منظور حمایت از فعالیتهای آموزشی در سایتهاي
Marteloscope Integrate+تهیه شده است .هدف این پروژه کمک به مدیران جنگل،
پرسنل آماربرداري و سایر گروهها به منظور شناسایی و توصیف خردزیستگاههای درختي در
واحدهای کاري مرتبط می باشد .مطالب موجود ميتواند به عنوان منابع نمایشي در
آموزشهاي جنگل و منبعي براي سایر فعالیتهاي آموزشي و جنگلگردشي محسوب شود.
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تصاوير

نوع

کد

توصيف

خرد زيستگاههای
Saproxylic

سوراخهای دارکوب
CV11

ø = 4 cm

CV1

CV12

ø = 5 - 6 cm

CV13

ø > 10 cm

CV14

ø ≥ 10 cm
(سوراخ
تغذیه)

قطر ورودی این سوراخ حدود  4سانتيمتر با
یک قطر داخلی بزرگتر است .سوراخ
Dendrocopos minorدر شاخههای تاج ایجاد
می¬شود.

سوراخها

34

سوراخ مخروطی شکل :ورودی سوراخ بزرگتر
از داخل آن است.

خرد زيستگاههای
Saproxylic

توصيف

حداقل سه سوراخ تولیدمثل متصل به هم مربوط به
دارکوب روي تنه .اگر امکان تشخیص آن نباشد:
وجود سه دهانه سوراخ در محدوده  2متر.

نوع کد

شیار دارکوب

تصاوير

CV15

سوراخهای روي تنه و داراي مواد نرم در حال تجزيه
سوراخ تنه درخت داراي مواد نرم در حال تجزیه
(هوموسي شکل) ،قاعده حفره با سطح زمین در
تماس است ،بهطوريکه رطوبت خاک وارد مجرای
حفره میشود .قابل توجه :وروی حفره میتواند در
ارتفاع باالتري روی تنه درخت باشد.

سوراخ تنهاي داراي مواد نرم در حال تجزیه بدون
تماس با زمین.

ø ≥ 10 cm
(تماس زمین)

CV21

ø ≥ 30 cm
(تماس زمین)

CV22

ø ≥ 10 cm

CV23

ø ≥ 30 cm

CV24

CV2

سوراخها

سوراخ نیمهباز تنهاي با یا بدون مواد نرم در حال
تجزیه  ،اتاقک حفره کامال از میکروکلیماي اطراف
حفاظت نميشود و امکان ورود باران به داخل آن.
وجود دارد .قابل توجه :وروی حفره میتواند در
ارتفاع باالتري روی تنه درخت باشد.

ø ≥ 30 cm /
نیمه باز

CV25

حفره تنهاي روباز بزرگ ،با و یا بدون تماس با
سطح زمین.

ø ≥ 30 cm /
باز از باال

CV26
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تصاوير

کد

توصيف

نوع

خرد زيستگاههای
Saproxylic

منافذ يا سوراخهاي شاخه
CV31

ø ≥ 5 cm

CV3
CV32

ø ≥ 10 cm

CV33

شاخه توخالی
ø ≥ 10 cm

حفرههاي قارچي روي تنه که از شکستن شاخهها
ایجاد ميشوند ،زماني که پوسیدگي قارچي چوب
سریعتر از انسداد زخم توسعه پیدا ميکند.

شاخههای توخالی کم و بیش افقی که در اثر
شکستگي ایجاد میشوند یک پناهگاه لولهای شکل
 .در مقابل میکروکلیماي اطراف ایجاد ميکنند.

سوراخها

سوراخهاي تجمع آب

CV4

CV41

)(Dendrotelms

ø ≥ 3 cm /
قاعده تنه

CV42

قطر ورودی همانند قطر داخلی حفرههاي تنهاي
است .به دلیل فرورفتگی فنجانی شکل ،این حفرهها
قادرند رطوبت را برای مدت مشخصی (تا زمانی
که خشک شوند) در خود حفظ کنند.

ø ≥ 15 cm /
قاعده تنه
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CV43

ø ≥ 5cm /
تاج

CV44

ø ≥ 15 cm /
تاج

قطر ورودی همانند قطر داخلی حفرههاي روي
شاخهها و تاج است .به دلیل فرورفتگی فنجانی
شکل ،این حفرهها قادرند رطوبت را برای مدت
مشخصی (تا زمانی که خشک شوند) در خود حفظ
کنند

خرد زيستگاههای
Saproxylic

توصيف

کد

نوع

تصاوير

داالن حشرات و سوراخهاي چوبخواران
ها همانند قطر ورودی یا خروجی این نوع حفره
باشد .شبکه سوراخ حاصل از قطر داخلی آنها می
حشرات چوبخوار ،نشانگر یک سیستم چوب
توخالیست .یک داالن حشره در واقع یک سیستم
پیچیده متشکل از منافذ و اتاقکهایي است که توسط
یک یا چند نوع حشره در درون تنه درخت بوجود
آمده است.

داالن با تک حفره
کوچک چوبخوار

CV51

منفذ بزرگ
چوبخوار

CV52

CV5

ø ≥ 2 cm

فقدان پوست  /نمايان بودن چوبآغاز (چوب بهاره)
در نتیجه از بین رفتن پوست خارجی تنه درخت،
چوب بهاره نمایان می شود که میتواند به دلیل
افتادن درختان قطع شده ،افتادن طبیعی درختان و
یا ریزش سنگ باشد .نبود پوست خارجی در پاي
تنه درخت میتواند به دلیل چوبکشي ،صدمات
جوندگان و پوستکني توسط دارکوب رخ داده
باشد.

IN11

IN1

IN12

سوراخها
IN13

IN14

نمايان شدن چوبدرون /شکستگي تنه و تاج

صدمهها و
آسيبها

تنه درخت زنده شکسته شده است .درخت هنوز
زنده بوده و در حال توسعه تاج ثانویه خود است،
قسمتهایي از تنه در نزدیکی محل آسیب دیده در
حال پوسیدن است .ترکیبي از چوب در حال
.پوسیدن و جریان شیرابه دیده ميشود.

تنه شکسته شده,

IN2

IN21

ø ≥ 20 cm

7

تصاوير

وع

کد

توصيف

IN22

چوبدرون در محل شکستگي و انشعاب تنه
نمایان است .آثار اولیه آغاز پوسیدگي روي
درخت زنده دیده ميشود

IN23

شاخههاي انشعاب اول شکسته شده ،درخت هنوز
زنده است .صدمه وارد شده یک دریچه ورودي
بزرگ برای موجودات زنده فراهم میکند که
ممکن است همراه با پوسیدگي و با جریان شیرابه
باشد.

IN24

در صورت بادشکستگي ،تنه به تراشه هاي بلند و
خردشده تبدیل ميشود که شرایط اکولوژیکي
خاصي را ایجاد ميکند.

خرد زيستگاههای
Saproxylic

صدمهها و
آسيبها

ترکها و زخمها
IN31

IN3
IN32

38

زخم خطي (شکاف) در روي پوست تا داخل به
سمت چوب بهاره ،کامبیوم و چوب بهاره نمایان
(در صورتي که زخم پوشیده شده باشد نیاز به
ثبت این حالت نیست).

خرد زيستگاههای
Saproxylic

توصيف

کد

وع

وجود ترک و از بینرفتن پوست به علت برخورد
صاعقه که موجب نمایان شدن چوببهاره شده
است (در صورتي که زخم پوشیده شده باشد نیاز
به ثبت این حالت نیست)

آسیب صاعقه

IN33

زخمهاي ناشی از آتش سوزی معموالً به شکل
مثلثی در قسمتهای پایینی تنه و باالي یقه درخت
و در جهت مخالف باد دیده ميشوند .زخمها
همراه چوب ذغال شده هستند و جریان صمغ
روي پوست یا جوب بهاره مشخص است.

زخم آتش سوزی

IN34

تصاوير

صدمهها و
آسيبها

600 cm2 

پارگيهای پوست
فضای میان پوست و چوبدرون ایجادکننده
پناهگاه (انتهای پاییني باز).

فضای میان پوست و چوبدرون ایجادکننده
پناهگاه (انتهای باالیي باز) ،داراي مواد نرم و در
حال پوسیدن.

پوست پناهگاهي

BA11

BA1

عرض ;1 cm
عمق ;10 cm

پوست جیبي

BA12

عرض ;1 cm
عمق ;10 cm

پوست

ساختار پوست
پوست خارجی شکافدار و زبر (خشن).

پوست زبر
(خشن)

BA21

BA2
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تصاوير

نوع

کد

توصيف

خردزيستگاههای
Saproxylic

شاخهها و اندامهاي خشک  /تاج خشکيده

DE1

چوبهاي در حال پوسیدن با ابعاد
 ،)10عموما به  cmکوچک (قطر
صورت افقي یا با زاویه اریب ،اغلب
در سایه باقیماندة تاج ،در تماس با چوب
زنده (جریان شیرابه)

DE11
DE12
DE13

خشکدار

DE14
DE15

تصاوير

نوع

کد

توصيف

خردزيستگاههای
Epixylic

حفرههای گورچهاي

GR1

GR11

حفره طبیعی در پاي تنه درخت که توسط
ریشههای درخت شکل گرفته است .ممکن
است توسط انبوهی از خزهها پوشیده شده
باشد .هیچ زخم یا سوراخ پوسیدگي دیده
نميشود.

GR13

شکاف ایجاد شده در اثر رشد درخت،
هیچگونه زخم یا ترکخوردگی باز وجود
ندارد .محدوده ایجاد شده در قسمت باالتر تنه
بوده و بخشي از گورچهها نیست.

GR12

3
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شکل رشد  /تغيير
حالت

خردزيستگاههای

توصيف

کد

نوع

تصاوير

Epixylic

جاروي جادوگر (توده انبوه شاخه)

حجم انبوهی از جوانهها (جست ها) بر روی تنه یا
شاخههای درخت که از جوانههای نهفته قابل مشاهده یا
جوانههاي خفته زیر پوست ایجاد شدهاند.

جاروي جادوگر,

GR21

نوشاخههاي ترد و
آبدار

GR22

شکل رشد  /تغيير
حالت

GR2

غدههاي سرطاني

تکثیر رشد سلولی با پوسته سخت و پوست آسیبدیده
درخت در سطح سرطان

رشد سرطانی,

GR31

سرطان پوسیده

GR32

GR3
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تصاوير

نوع

کد

توصيف

خردزيستگاههای
Epixylic

اندام های باردهی قارچهاي چوبزي
EP11

پلیپورهاي
یکساله،

EP12

پلیپورهاي
چندساله،

EP13

قارچ گوشتی،

EP1

اپی فيت ها
(قارچهاي
برونزي)

3
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خردزيستگاههای

توصيف

کد

نوع

تصاوير

Epixylic

آسکومیستهاي
بزرگ،

EP14

( Myxomycetesميکسوميست ها ،قارجهاي غيرحقيقي)
آمیبهاي لزج مخاطي شکل است که حالت پالسموئیدي
متحرک داشته و زمانی که تازه است مانند یک توده
ژالتینی به نظر ميرسد.

میکسومیستها

EP21

EP2

کريپتوفيتها و فانروگامهاي اپيفيتيک

اپیفيتها

تنه درخت توسط خزهها و هپاتیکها پوشیده شده

تنه درخت توسط گلسنگهاي برگي و بوتهاي پوشیده
شده (اغلب به همراه بریوفیتها (خزه ها))

بریوفیتهای اپیفیت

EP31

انواع گلسنگها

EP32

لیانها

EP33

EP3
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تصاوير

نوع

کد

توصيف

خردزيستگاههای
Epixylic

EP34

سرخسهای
اپیفیت،

سرخسهاي اپيفیت روي تنه و شاخههاي بزرگ ،اغلب
همراه با بریوفیتها (خزهها)

EP35

دارواش

حضور گیاهان اپيفیت و نیمهانگلها روي تاج درختان

اپیفيتها

النهها
NE11

النه مهره داران
کوچک,

النههاي ساخته شده توسط پرندگان بزرگ (عقابها،
لکلکهای سیاه و سفید ،ماهیخواران خاکستری) جهت
حفاظت از تخم ها ،جوجه ها و خود آنها .این النهها
ممکن است از مواد ارگانیکی مانند شاخههای کوچک،
علفها و برگها و بر روی شاخهها یا محلهای
دوشاخگي یا جاروي جادوگر ساخته شوند.

NE12

النه مهره داران
کوچک,

النههاي ساخته شده توسط پرندگان کوچک ،موشهای
زمستانی ،موشها یا سنجابها.

NE21

النه بی مهره گان

NE1

النهها

جريان صمغ و شيرآبه
OT11

OT1

3
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جریان شیرآبه
 cm 50

جریان قابل مالحظه شیرآبه تازه ،بهویژه در انواع
گونههای خزانکننده .

ساير

خردزيستگاههای

توصيف

کد

نوع

تصاوير

Epixylic

جریان قابل مالحظه صمغ تازه در انواع گونههای
سوزنيبرگ

تراوش صمغ

OT12

> 50 cm

ريز خاک

ساير
نتیجه خاکسازي توسط خزههاي اپيفیت ،گلسنگها یا
جلبکها و پوستهاي قدیمي نکروزه شده

ریزخاک روي تاج

OT21

OT2
ریزخاک روي
پوست

OT22
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 Integrate+یک پروژه نمایشي است که توسط وزارت غذا و کشاورزی
فدرال آلمان ( )BMELجهت ایجاد یک شبکه اروپایی از سایتهاي نمایشی
برای حفاظت جامع تنوع زیستی در مدیریت جنگل تامین اعتبار شده است.
این پروژه که یک شبکه همکاري بین بخشهاي پژوهش و اجراست از دسامبر
 2013شروع و تا دسامبر  2016ادامه داشته و برمدیریت جامع و تبادل
تجربیات فرامرزی تاکید دارد.
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