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STRESZCZENIE 

Niniejszy plan działania ma na celu dostarczenie wskazówek dotyczących utrzymania 
i odtworzenia właściwego stanu ochrony określonego w załączniku I siedliska typu 4030 – 
europejskie suche wrzosowiska, chronionego zgodnie z dyrektywą siedliskową1. Jest 
skierowany do wszystkich podmiotów zainteresowanych i zaangażowanych w zarządzanie 
tym typem siedliska i jego ochronę, w tym organizacji rządowych i pozarządowych, 
społeczności lokalnych i zainteresowanych stron, specjalistów ds. siedlisk itp. 

Niniejszy plan opracowano w kontekście działania 7 z planu działania na rzecz przyrody, 
ludzi i gospodarki 2, jak również działania 4A z inicjatywy na rzecz owadów zapylających3. 
 

Europejskie suche wrzosowiska (4030) są obecne na niemal całym kontynencie 
europejskim, od nizin po poziom górski, i stanowią siedlisko wielu gatunków zagrożonych. 
Wrzosowiska te na ogół kojarzą się z dobrze drenowanymi, ubogimi w substancje 
biogenne, kwaśnymi glebami. 

Większość europejskiej suchej roślinności wrzosowiskowej jest półnaturalna i pochodzi 
z terenów leśnych o długiej, tysiącletniej historii wypasu, wycinania i wypalania. 
Kluczowymi wymogami dla utrzymania siedliska w dobrym stanie ochrony jest utrzymanie 
niskiej żyzności gleby w połączeniu z odpowiednim poziomem powtarzalnego zarządzania 
w celu zapobiegania sukcesji.  

Całkowita powierzchnia zgłoszona dla tego typu siedliska w UE w 2013 r.4 wynosiła około 
25 500 km2, a jego stan ochrony był niewłaściwy w przeważającej części zasięgu siedliska, 
jak wynika ze sprawozdań państw członkowskich obejmujących lata 2007–2012 i 2013–
2018.  

Niemal 40% powierzchni siedliska włączone jest do sieci Natura 2000. Stan ochrony 
wewnątrz sieci wydaje się lepszy niż poza obszarami Natura 2000. 

Głównymi zagrożeniami dla tego typu siedliska są:  

 zaprzestanie lub ograniczenie tradycyjnego zarządzania (wypas, ścinanie, cięcie darni, 
wypalanie) 

 niewłaściwy wypas (zarówno nadmierny, jak i niedostateczny) 
 składowanie azotu atmosferycznego i eutrofizacja 
 zalesianie  
 rozdrobnienie siedlisk i ograniczenie łączności między siedliskami również uważa się 

za zagrożenia dla tego typu siedliska w niektórych państwach. 

                                                 
1 Dyrektywa 92/43/EWG w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory – Dz.U. L 206 
z 22.7.1992, s. 7. 
2 COM(2017) 198 final https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017DC0198&from=EN oraz SWD(2017) 139 final, 
http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/fitness_check/action_plan/factsheets_en.pdf.  

3 COM(2018) 395 final. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu 
Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów. Inicjatywa UE na rzecz owadów zapylających. https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0395&from=EN 
4 Na podstawie sprawozdań państw członkowskich przekazanych w 2013 r. zgodnie z art. 17 dyrektywy 
siedliskowej. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017DC0198&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017DC0198&from=EN
http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/fitness_check/action_plan/factsheets_en.pdf
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Ogólnie rzecz biorąc, wrzosowiska te należy utrzymywać poprzez regularne zarządzanie 
obejmujące ekstensywny wypas lub wycinanie, cięcie darni lub ziemi lub kontrolowane 
wypalanie. Konieczna jest również odbudowa w celu odzyskania zdegradowanych płatów 
i powiększenia obszaru w niektórych częściach zasięgu wrzosowisk.  

Ochrona tych siedlisk i zarządzanie nimi mogłyby być finansowane w ramach wspólnej 
polityki rolnej UE (WPR). W szczególności Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich (EFRROW) jest najważniejszym źródłem finansowania na rzecz 
zarządzania wrzosowiskami pod kątem różnorodności biologicznej w niektórych 
państwach UE, w tym poprzez środki rolnośrodowiskowe, szkolenia w zakresie wdrażania 
środków oraz inwestycje w odbudowę. W niektórych państwach UE do odbudowy 
wrzosowisk i zarządzania nimi wykorzystano Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 
(EFRR). Program LIFE nadal stanowi bardzo ważne źródło finansowania na rzecz odbudowy 
tego typu siedliska. 

Ogólnym celem niniejszego planu działania jest zapewnienie utrzymania lub odbudowy 
tego typu siedliska we właściwym stanie ochrony w perspektywie długoterminowej 
(do 2030 r.), wraz z zapewnieniem korzystnych perspektyw na przyszłość w obliczu presji 
i zagrożeń.  

Ramy działania przedstawione na następnych stronach zawierają konkretne cele 
i kluczowe działania służące osiągnięciu tego ogólnego celu. 

W kolejnych sekcjach niniejszego dokumentu przedstawiono bardziej szczegółowe 
informacje na temat stanu tego siedliska i zarządzania jego ochroną, w tym najważniejsze 
zalecenia stanowiące podstawę ram działania.  

Choć w niniejszym planie działania skoncentrowano się na siedlisku typu 4030 – 
europejskich suchych wrzosowiskach, należy pamiętać, że siedlisko to łączy się z innymi 
siedliskami i użytkowaniem gruntów w złożonych kontekstach krajobrazowych, co należy 
uwzględnić podczas planowania i wdrażania zarządzania ochroną. W planie uznano 
również znaczenie tego siedliska dla dzikich zapylaczy. 

Utrzymanie siedlisk i gatunków wymaga zintegrowanego podejścia, uwzględniającego ich 
relacje z systemem społeczno-ekologicznym, w którym występują. Szeroka perspektywa 
krajobrazowa pozwala na uwzględnienie tych wzajemnych zależności i daje większe szanse 
na odniesienie sukcesu w ochronie środowiska naturalnego. 

  

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/financing-cap_pl
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/financing-cap_pl
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RAMY DZIAŁANIA 

W ramach działania przedstawiono cele i kluczowe działania objęte niniejszym unijnym 
planem działania. Opierają się one na ekologicznych wymaganiach i charakterystyce typu 
siedliska, jego stanie ochrony, głównych zagrożeniach i presjach, doświadczeniach 
w zarządzaniu ochroną oraz innych istotnych informacjach, które opisano bardziej 
szczegółowo w kolejnych sekcjach niniejszego planu działania.  
 
Ogólny cel planu działania  

Zapewnienie odtworzenia właściwego stanu ochrony i utrzymania tego typu siedliska 
w tym stanie w perspektywie długoterminowej (do 2030 r.), wraz z zapewnieniem 
korzystnych perspektyw na przyszłość w obliczu presji i zagrożeń. 

Cele szczegółowe ukierunkowane na zapewnienie ochrony siedliska w perspektywie 
średnio- i długoterminowej  

1. Utrzymanie obecnego zasięgu oraz zapobieganie dalszej utracie i pogorszeniu się stanu 
obszaru siedliska typu 4030 poprzez zapewnienie odpowiedniego zarządzania 
obszarami, na których występuje to siedlisko. 

2. Ustanowienie celów ochrony dla typu 4030 na poziomie biogeograficznym i krajowym 
w celu osiągnięcia właściwego stanu ochrony w perspektywie długoterminowej oraz 
zapewnienie zgodności celów ochrony na poziomie obszaru dla specjalnych obszarów 
ochrony z celami ustanowionymi na wyższym poziomie. 

3. Ustanowienie i wdrożenie niezbędnych środków ochrony, w tym odbudowy 
i odtworzenia siedliska, w stosownych przypadkach, w celu osiągnięcia określonych 
celów ochrony na poziomie biogeograficznym, krajowym oraz na poziomie obszaru. 

4. Zapewnienie łączności ekologicznej typu 4030 w całym zasięgu siedliska, w tym 
poprzez odbudowę na obszarach poza siecią Natura 2000, zgodnie z określonymi 
celami ochrony na poziomie biogeograficznym i krajowym. 

5. Poszerzenie wiedzy, ocena stanu ochrony i programy monitorowania dla siedliska typu 
4030. 

6. Promowanie wdrażania planu działania na rzecz siedliska, rozpowszechnianie 
i dzielenie się wiedzą oraz doświadczeniem w zakresie ochrony siedliska typu 4030 
i zarządzania nim. 

W poniższej tabeli przedstawiono kluczowe działania służące osiągnięciu tych celów, wraz 
z wymaganymi środkami i wkładem, zakresem geograficznym, obowiązkami 
i proponowanym harmonogramem realizacji. 

Dalsze wytyczne i szczegółowe informacje dotyczące realizacji działań znajdują się 
w różnych sekcjach niniejszego planu działania, jak wskazano w ramach działania. 

Chociaż w planie działania określa się i promuje środki ochrony ukierunkowane na siedlisko 
typu 4030, należy zastosować zintegrowane podejście, które odpowiednio uwzględnia 
relacje tego siedliska z innymi siedliskami i użytkowaniem gruntów, a także 
współzależności z systemem społeczno-ekologicznym. W celu utrzymania lub poprawy 
stanu ochrony tego siedliska i jego gatunków powiązanych zaleca się przyjęcie 
perspektywy krajobrazowej, uwzględniającej te złożone współzależności. 
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RAMY DZIAŁANIA – UNIJNY PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ SIEDLISKA – typ 4030: europejskie suche wrzosowiska 
 

Cel 1: Utrzymanie obecnego zasięgu oraz zapobieganie dalszej utracie i pogorszeniu się stanu obszaru siedliska typu 4030 poprzez zapewnienie 
odpowiedniego zarządzania obszarami, na których występuje to siedlisko.  

Kluczowe działania Wymagane działania, środki i wkład Zakres geograficzny  Obowiązki Harmonogram  

1.1 Wspieranie systemów 
rolnictwa ekstensywnego, 
które są korzystne dla 
siedliska, oraz utrzymanie lub 
przywrócenie odpowiednich 
systemów zarządzania 
(wypas, wycinanie, 
kontrolowane wypalanie 
w stosownych przypadkach) 
oraz włączenie priorytetów 
ochrony wrzosowisk do 
innych typów ekstensywnego 
zarządzania (zob. sekcje 5.1, 
6.2.1). 

 
 

1.1.1 Ocena ryzyka utraty siedliska, identyfikacja 
obszarów siedliska zagrożonych zaprzestaniem 
zarządzania lub nieodpowiednim zarządzaniem oraz 
informowanie o skali potencjalnej utraty i pogorszenia 
stanu siedliska oraz o sposobach przeciwdziałania tym 
zjawiskom. 

1.1.2 Określenie i wyznaczenie priorytetowych 
obszarów interwencji w celu zapewnienia zachowania 
różnorodności siedliska i typowych zbiorowisk. 

1.1.3 Zapewnienie, by plan strategiczny WPR 
obejmował odpowiednie środki określone w planie 
działania na rzecz siedliska i zapewniał stosowne 
finansowanie w celu zagwarantowania odpowiedniego 
zarządzania siedliskiem (zob. 6.2.1): 
- Opracowanie krajowych programów 

rolnośrodowiskowych w celu utrzymania siedliska 
w dobrym stanie i zachęcenia do uczestnictwa. 
Zachęcenie państw członkowskich do zapewnienia, 
aby programy te w wystarczającym stopniu 
obejmowały typ 4030. 

- Wspieranie środków mających na celu zwiększenie 
dochodów z systemów rolniczych utrzymujących to 
siedlisko. 

- Zapewnienie usług doradczych promujących te środki. 
1.1.4 Dopilnowanie, aby w ramach WPR możliwe było 
współfinansowanie kompletnych (złożonych) typów 
siedlisk (w tym wszystkich stadiów wrzosowisk, także 
częściowej pokrywy roślinnej). 

Wszystkie obszary, na 
których występuje 
obecnie siedlisko, 
w szczególności 
w regionach/obszarach, 
gdzie siedlisko jest 
zagrożone porzuceniem 
tradycyjnych praktyk, 
nadmiernym 
wypasaniem lub 
zalesieniem. 

 

Krajowe 
i regionalne 
organy ds. ochrony 
przyrody i organy 
ds. rolnictwa.  

Usługi doradcze 
dla rolników. 

Stowarzyszenia 
rolników, lokalne 
grupy działania. 

Organizacje 
i właściciele 
ziemscy 
gospodarujący 
gruntami 
z wrzosowiskami, 
podmioty 
zainteresowane 
z przyczyn 
wojskowych, 
myśliwskich 
i strzeleckich, 
samorządy 
terytorialne. 

Komisja 
Europejska (DG ds. 
Rolnictwa 

Działanie 
krótkoterminowe 
(w ciągu 
najbliższych 2 lat) 
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1.1.5 Współpraca z dużymi właścicielami gruntówna 
rzecz włączenia środków ochrony wrzosowisk do 
priorytetów w zakresie użytkowania gruntów w celach 
wojskowych, łowieckich lub rekreacyjnych oraz 
znalezienie synergii. 
1.1.6 Opracowanie mechanizmów wynagradzania 
zarządców gruntów za zarządzanie wrzosowiskami 
w sposób zapewniający produkty i usługi cenione 
przez społeczeństwo. 

i Rozwoju 
Obszarów 
Wiejskich, DG ds. 
Środowiska). 

Cel 1: Utrzymanie obecnego zasięgu oraz zapobieganie dalszej utracie i pogorszeniu się stanu obszaru siedliska typu 4030 poprzez zapewnienie 
odpowiedniego zarządzania obszarami, na których występuje dane siedlisko (cd.). 

Kluczowe działania Wymagane działania, środki i wkład Zakres geograficzny  Obowiązki Harmonogram  

1.2 Tworzenie 
mechanizmów/narzędzi 
zapobiegających zmianom 
w użytkowaniu gruntów, 
w szczególności zalesianiu, 
które wpłynęłoby na siedliska 
w obrębie lub poza granicami 
obszaru Natura 2000 (zob. 
sekcja 3.4.1). 

 

1.2.1 Dopilnowanie, aby nie utracić żadnego siedliska 
z obszarów, na których występuje, z powodu braku 
wsparcia lub z powodu nadmiernego wypasania 
(warunkowość, ekoprogramy, dobrowolne wsparcie 
związane z produkcją itp.). 

1.2.2 Rozpowszechnianie informacji na temat 
znaczenia siedliska, jego obszaru występowania 
i obszarów krytycznych dla jego ochrony i łączności 
oraz zapewnienie właściwej oceny wszelkich 
możliwych skutków zmian w użytkowaniu gruntów 
dla siedliska. 

1.2.3 Zapewnienie, aby nie finansowano żadnych 
działań szkodliwych dla siedliska, jak np. 
przekształcanie w inne formy użytkowania gruntów, 
takie jak zalesianie, obszary mieszkalne lub intensywne 
praktyki użytkowania gruntów na obszarach 
wrzosowisk. 

1.2.4 Zapewnienie i ułatwienie możliwości rewitalizacji 
lub odbudowy wrzosowisk z dalszych stadiów leśnych 
lub zasadzonych lasów (brak barier prawnych lub 

Wszystkie obszary, na 
których występuje 
obecnie siedlisko, 
w szczególności 
w regionach/obszarach, 
gdzie siedlisko jest 
zagrożone 
porzuceniem, 
zalesieniem, zmianami 
w użytkowaniu 
gruntów oraz rozwojem 
nowych 
przedsięwzięć/planów. 
 

Organy ds. 
ochrony przyrody 
i organy ds. 
rolnictwa. 

Komisja 
Europejska (DG ds. 
Rolnictwa 
i Rozwoju 
Obszarów 
Wiejskich, DG ds. 
Środowiska). 

Działanie 
natychmiastowe 
(w ciągu 
najbliższego roku) 
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administracyjnych służących utrzymaniu lasów lub 
zrekompensowaniu ich straty). 

1.2.5 Ułatwianie stosowania systemów pastwisk 
mieszanych w celu utrzymania obszarów wrzosowisk 
w krajobrazie leśnym. 

1.3 Zapewnienie, aby w ocenie 
skutków i odpowiedniej 
ocenie planów 
i przedsięwzięć właściwie 
uwzględniono cele ochrony 
tego siedliska na obszarach 
Natura 2000 oraz ochronę 
ważnych dla tego siedliska 
obszarów poza siecią Natura 
2000. 

1.3.1 Zapewnienie właściwej oceny możliwych 
skutków dla tego siedliska na obszarach Natura 2000, 
w tym skumulowanych skutków wielu działań i działań 
bieżących, takich jak turystyka i rekreacja. 

1.3.2 Promowanie nowych (lub dostosowanie 
istniejących) mechanizmów łagodzenia 
i kompensowania różnorodności biologicznej, 
służących zapobieganiu utracie lub łagodzeniu utraty 
siedliska typu 4030 w wyniku rozwoju (zarówno 
infrastruktury na obszarach wiejskich, jak 
i niekontrolowanego rozrastania się miast) oraz 
zapewniających przyrost netto siedlisk.  

1.3.3 Identyfikacja i skatalogowanie ważnych dla tego 
siedliska obszarów poza siecią Natura 2000, które 
przyczyniają się do spójności sieci (zob. działanie 3.1). 

Władze krajowe 
i regionalne 
odpowiedzialne za 
ocenę skutków 
(strategiczną 
ocenę 
oddziaływania na 
środowisko i OOŚ) 
oraz odpowiednią 
ocenę (art. 6 ust. 3 
dyrektywy 
siedliskowej). 
Właściwe organy 
ds. planowania 
strategicznego 
i przestrzennego 
oraz zielonej 
infrastruktury/sieci 
ekologicznych. 

Działanie 
natychmiastowe 
(w ciągu 
najbliższego roku) 
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1.4. Wdrożenie środków 
mających na celu 
zapewnienie znaczącej 
redukcji składowania azotu 
na obszarach występowania 
siedliska (zob. 5.1.4) oraz 
minimalizację składowania 
pestycydów z obszarów 
przyległych. 

1.4. 1 Ograniczenie i uregulowanie zanieczyszczenia 
powietrza, mając na uwadze długoterminowy cel, 
jakim jest nieprzekraczanie krytycznych ładunków/ 
poziomów wyznaczających granice tolerancji 
ekosystemu.  

1.4.2 Wdrożenie środków mających na celu 
przestrzeganie wartości dopuszczalnych określonych 
w dyrektywie w sprawie redukcji krajowych emisji 
((UE) 2016/2284) w odniesieniu do NOx i NH3. 

1.4.3 Przegląd regionalnych i krajowych przepisów 
dotyczących jakości powietrza. 

1.4.4 Określenie obszarów krytycznych dla siedliska 
w odniesieniu do składowania azotu i eutrofizacji. 

1.4.5 Tworzenie stref buforowych między siedliskiem 
a gruntami ornymi lub plantacjami leśnymi intensywnie 
użytkowanymi z zastosowaniem pestycydów. 

1.4.6 Uwzględnienie w budżetach na substancje 
biogenne wszelkich proponowanych zmian 
w użytkowaniu gruntów na obszarach przyległych, 
które mogłyby mieć wpływ na siedlisko typu 4030. 
Należy założyć zmniejszenie ilości wprowadzanych 
substancji biogennych. 

1.4.7 Wdrożenie środków/działań łagodzących 
mających na celu usunięcie substancji biogennych na 
poziomie pola, w stosownych przypadkach, np. 
zastąpienie wycinania i wypalania cięciem darni w celu 
usunięcia nagromadzonych substancji biogennych. 

Wszystkie obszary, na 
których występuje 
siedlisko i na które 
może mieć wpływ 
składowanie azotu 
i eutrofizacja, 
szczególnie 
w najbardziej 
dotkniętych 
państwach, w tym w 
BE, CZ, LU, NL, UK i DE. 

Krajowe 
i regionalne 
właściwe organy 
ds. ochrony 
przyrody, 
rolnictwa i kontroli 
zanieczyszczeń. 

Perspektywa 
średnioterminowa 
(w ciągu 
najbliższych 5 lat) 
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Cel 2: Ustanowienie celów ochrony dla typu 4030 na poziomie biogeograficznym i krajowym w celu osiągnięcia właściwego stanu ochrony 
w perspektywie długoterminowej oraz zapewnienie zgodności celów ochrony na poziomie obszaru dla specjalnych obszarów ochrony z tymi celami.  

Kluczowe działania Wymagane działania, środki, wkład i zasoby Zakres geograficzny  Obowiązki Harmonogram  

2.1. Określenie celów ochrony 
i strategicznych podejść do 
poprawy stanu ochrony 
siedliska na poziomie 
biogeograficznym i krajowym 
(zob. 4.3 i 4.4).  

 

2.1.1 Uwzględnienie właściwych wartości odniesienia 
(wynik działania 5.2) 

2.1.2 Analiza różnorodności ekologicznej siedliska, 
w tym identyfikacja i obszar występowania typowych 
zbiorowisk, rzadkich zbiorowisk i podtypów oraz 
obszarów ważnych dla zachowania różnorodności 
siedlisk w UE. 

2.1.3 Analiza i przegląd ocen stanu ochrony 
(wszystkich parametrów) na poziomie 
biogeograficznym i krajowym. 

2.1.4 Analiza kwestii związanych z rozdrobnieniem 
i łącznością tego typu siedliska w jego pełnym zasięgu 
(na poziomie biogeograficznym i krajowym). 

2.1.5 Rozważenie głównych presji i zagrożeń, w tym 
prawdopodobnych skutków zmiany klimatu dla 
siedliska.  

2.1.6 Omówienie metodyk, podejść i strategii 
w ramach seminariów biogeograficznych. 

Wszystkie regiony 
biogeograficzne UE  

Wszystkie państwa 
członkowskie UE, 
w których występuje 
to siedlisko. 

Wszystkie obszary 
Natura 2000 
wyznaczone dla tego 
typu siedliska. 

Organy ds. 
ochrony przyrody 
i organy ds. 
rolnictwa. 

Grupy robocze 
ustanowione na 
poziomie 
biogeograficznym. 

Eksperci krajowi. 

Działanie 
krótkoterminowe 
(w ciągu 
najbliższych 2 
lat). 
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2.2. Opracowanie krajowych strategii 
ochrony lub planów ochrony 
i odbudowy siedliska typu 4030 
(zob. 4.4 i 5.5).  

2.2.1 Analiza relacji suchych wrzosowisk z innymi 
siedliskami i użytkowaniem gruntów oraz 
współzależności z systemem społeczno-ekologicznym 
z myślą o promowaniu działań strategicznych (z 
uwzględnieniem perspektywy krajobrazowej lub na 
odpowiednią skalę) na rzecz utrzymania lub poprawy 
stanu ochrony tego siedliska i gatunków powiązanych.  

2.2.2 Określenie obszarów priorytetowych 
i kluczowych działań na poziomie 
regionalnym/krajowym, zarówno w ramach sieci 
Natura 2000, jak i poza nią, w celu osiągnięcia 
właściwego stanu ochrony w regionie 
biogeograficznym i poprawy łączności siedlisk. 

2.2.3 Określenie potrzeb w zakresie odbudowy w celu 
poprawy obszaru, struktury i funkcjonowania tam, 
gdzie to potrzebne, jak również sposobów reagowania 
na główne zagrożenia i presje. 

2.2.4 Określenie działań niezbędnych do zwiększenia 
odporności siedliska typu 4030 na zmianę klimatu, 
z uwzględnieniem możliwych zmian zasięgu 
i dodatkowych zagrożeń (zob. sekcja 3.5).  

Wszystkie regiony 
biogeograficzne UE. 

Wszystkie państwa 
członkowskie UE, 
w których występuje 
to siedlisko. 

Wszystkie obszary 
Natura 2000 
wyznaczone dla tego 
typu siedliska. 

Organy ds. 
ochrony przyrody 
i organy ds. 
rolnictwa. 

Eksperci krajowi. 

Stowarzyszenia 
rolników, lokalne 
grupy działania. 

 

 

Działanie 
krótkoterminowe 
(w ciągu 
najbliższych 2 
lat). 

2.3. Przegląd/ustalenie celów 
ochrony na poziomie obszarów 
Natura 2000 w celu 
maksymalnego zwiększenia ich 
wkładu w osiągnięcie właściwego 
stanu ochrony tego siedliska na 
poziomie krajowym, 
biogeograficznym i unijnym 
(zob. 4.5).  

2.3.1 Analiza roli sieci Natura 2000 oraz względnego 
znaczenia każdego z obszarów Natura 2000 dla 
osiągnięcia celów ochrony ustalonych na poziomie 
biogeograficznym i krajowym. 

2.3.2 Zrewidowanie lub zaktualizowanie celów 
ochrony dla tego typu siedliska na obszarach Natura 
2000 i ustalenie celów ochrony, jeżeli jeszcze ich nie 
ustalono – w razie takiej potrzeby lub w stosownych 
przypadkach. 

Wszystkie regiony 
biogeograficzne UE. 

Wszystkie państwa 
członkowskie UE, 
w których występuje 
to siedlisko. 

Wszystkie obszary 
Natura 2000 
wyznaczone dla tego 
typu siedliska. 

Organy ds. 
ochrony przyrody 
i organy ds. 
rolnictwa. 

Podmioty 
zarządzające 
obszarami Natura 
2000. 

Stowarzyszenia 
rolników, lokalne 
grupy działania. 

Działanie 
krótkoterminowe 
(w ciągu 
najbliższych 2 
lat). 
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Eksperci krajowi. 
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Cel 3: Ustanowienie i wdrożenie niezbędnych środków ochrony, w tym odbudowy i odtworzenia siedliska, w stosownych przypadkach, w celu 
osiągnięcia określonych celów ochrony na poziomie biogeograficznym, krajowym oraz na poziomie obszaru 

Kluczowe działania Wymagane działania, środki, wkład i zasoby Zakres geograficzny  Obowiązki Harmonogram  

3.1 Promowanie, ustanawianie, 
wspieranie i wdrażanie 
szczególnych środków 
ochrony, w tym odbudowa 
i odtwarzanie siedlisk na 
odpowiednich obszarach, 
w świetle celów ochrony 
ustalonych na poziomie 
biogeograficznym, krajowym i 
na poziomie obszaru (zob. 
sekcja 5.2 niniejszego planu 
działania). 

3.1.1 Opracowanie, przetestowanie i wdrożenie 
wytycznych dotyczących zarządzania siedliskiem 
o zróżnicowaniu regionalnym, w zależności od 
potrzeb. 

3.1.2 Ustanowienie środków ochrony siedliska 
w planach zarządzania siecią Natura 2000 lub innych 
instrumentach zarządzania. 

3.1.3 Określenie obszarów priorytetowych dla 
odbudowy siedliska, ocena możliwości odtworzenia 
oraz opracowanie i wdrożenie planów odbudowy 
wrzosowisk dla typu 4030. 

3.1.4 Opracowanie systemów wsparcia w celu 
wdrożenia środków odbudowy i ochrony: 
programów rolnośrodowiskowych i innych systemów 
wsparcia, w tym płatności inwestycyjnych i wsparcia 
dla działań zbiorowych mających na celu zwiększenie 
dochodów z rolnictwa (WPR i inne fundusze). 

3.1.5 Promowanie projektów zintegrowanych 
w ramach programu LIFE w celu odbudowy siedliska 
w większych regionach / całych regionach 
biogeograficznych. 

3.1.6 Promowanie lokalnie wspieranych 
przedsięwzięć o mniejszym zasięgu, mających na 
celu odbudowę lub zachowanie siedliska w całym 
jego zasięgu. 

3.1.7 Wdrożenie monitorowania i oceny wyników 

Zidentyfikowane 
obszary priorytetowe 
na potrzeby odbudowy 
siedliska na poziomie 
regionalnym/krajowym 
(zasięg historyczny). 

Obszary, na których 
niedawno utracono 
siedlisko lub nastąpiła 
jego degradacja, 
szczególnie 
w państwach 
i regionach, gdzie 
utracono znaczną część 
obszaru historycznego 
(np. ponad 30%) 

Organy ds. ochrony 
przyrody i organy 
ds. rolnictwa. 

Stowarzyszenia 
rolników, lokalne 
grupy działania. 

Samorządy 
terytorialne 
i podmioty 
odpowiedzialne za 
planowanie 
przestrzenne 

Środki ochrony: 
działanie krótko- 
lub 
średnioterminowe 
(w ciągu 
najbliższych 2–5 
lat) 

W celu odbudowy 
siedliska: 
działanie średnio- 
lub 
długoterminowe 
(5–10 lat) 
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Cel 4: Zapewnienie łączności ekologicznej w całym zasięgu siedliska, w tym poprzez odbudowę na obszarach poza siecią, zgodnie z określonymi celami 
ochrony na poziomie biogeograficznym i krajowym 

Kluczowe działania Wymagane działania, środki, wkład i zasoby Zakres geograficzny  Obowiązki Harmonogram  

4.1 Ustanowienie programu 
defragmentacji typu 4030, 
w tym odbudowy siedliska 
poza siecią Natura 2000 na 
obszarach ważnych dla 
zapewnienia łączności 
ekologicznej siedliska 
i gatunków powiązanych 
w świetle celów ochrony 
ustalonych na poziomie 
biogeograficznym, krajowym i 
na poziomie obszaru (zob. 5.2). 

4.1.1 Określenie sieci siedlisk, zidentyfikowanie 
kluczowych obszarów oraz opracowanie strategii, 
planu lub programu poprawy łączności ekologicznej 
pomiędzy obszarami siedliska i odpowiednimi 
populacjami gatunków powiązanych w świetle analizy 
rozdrobnienia siedliska i łączności (wyniki działania 
2.4). 

4.1.2 Wyniki z działania 2.4. Analiza roli obszaru poza 
siecią Natura 2000 w celu zmniejszenia rozdrobnienia 
i poprawy łączności dla tego typu siedliska. 

Zidentyfikowane 
obszary krytyczne dla 
łączności w całym 
zasięgu siedliska 
i obszar występowania 
we wszystkich 
regionach 
biogeograficznych. 
 
 

 

Władze 
i organizacje 
przyrodnicze 
i rolne, instytucje 
zarządzające EFRR. 

Rolnicy, lokalne 
grupy działania, 
odpowiednie 
zainteresowane 
strony. 

Eksperci krajowi. 

Działanie krótko- 
lub 
średnioterminowe 
(w ciągu 
najbliższych 2–5 
lat) 

4.2 Wdrożenie środków mających 
na celu ograniczenie dalszego 
rozdrobnienia i zapobieganie 
mu poprzez utrzymanie lub 
odbudowę odpowiednich 
obszarów. 

4.2.2 Wdrożenie konkretnych środków ochrony, 
w tym odbudowa i przywrócenie siedliska na 
odpowiednich obszarach w celu zapobiegnięcia 
rozdrobnieniu tego siedliska oraz ograniczenia 
rozdrobnienia (zgodnie z działaniem 3.1). 

4.2.3 Zapewnienie finansowania w ramach różnych 
funduszy krajowych i unijnych (EFRROW, EFRR itp.) 
w celu wsparcia środków niezbędnych do 
zapobiegania rozdrobnieniu tego siedliska 
i ograniczenia rozdrobnienia. 
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Cel 5: Poszerzenie wiedzy, ocena stanu ochrony i programy monitorowania dla siedliska typu 4030  
 

Kluczowe działania  Wymagane działania, środki, wkład i zasoby Zakres geograficzny  Obowiązki Harmonogram  

5.1. Poszerzenie wiedzy o siedlisku 
i jego znaczeniu dla 
różnorodności biologicznej oraz 
społeczeństwa.   

5.1.1 Ulepszenie mapowania siedlisk i oceny usług 
ekosystemowych.  

5.1.2 Rozpowszechnianie istotnych informacji na 
temat usług i korzyści, jakie dane siedlisko zapewnia 
społeczeństwu. 

Cały zasięg siedliska 
i obszar jego 
występowania. Regiony 
biogeograficzne 
i państwa, w których 
występuje siedlisko. 

Organy ds. 
ochrony 
przyrody.  

Eksperci krajowi. 

Sieci ekspertów 
(np. sieć na rzecz 
europejskich 
wrzosowisk – 
European 
Heathlands 
Network) 

Działanie krótko- 
lub 
średnioterminowe 
(w ciągu 
najbliższych 2–5 
lat) 

5.2. Promowanie harmonizacji 
metodyk oceny stanu ochrony, 
monitorowania siedliska oraz 
oceny zagrożeń i presji, które 
umożliwiają dokonywanie 
porównań między państwami, 
z uwzględnieniem zmienności 
siedliska w całym jego 
naturalnym zasięgu (zob. sekcje 
3.3 i 3.4). 

 

5.2.1 Określenie właściwych wartości odniesienia dla 
przedmiotowego siedliska. 

5.2.2 Dzielenie się metodami stosowanymi do oceny 
stanu ochrony w państwach członkowskich, w których 
występuje to siedlisko, oraz porównywanie tych 
metod. 

5.2.3 Opracowanie uzgodnionych norm i metod 
oceny i monitorowania stanu ochrony we wszystkich 
państwach członkowskich w zasięgu siedliska. 

5.2.4 Promowanie uwzględniania typowych 
gatunków zwierząt w regularnych ocenach stanu 
ochrony i monitorowaniu. Zachęcanie państw 
członkowskich do wspierania regularnego 
monitorowania kluczowych gatunków docelowych 
wspieranych w ramach typu 4030. 

5.2.5 Uzgodnienie wspólnych norm oceny zagrożeń 
i presji dla tego typu siedliska. 

 

Cel 6: Promowanie wdrażania planu działania, rozpowszechnianie i dzielenie się wiedzą oraz doświadczeniem w zakresie ochrony siedliska typu 4030 
i zarządzania nim 

Kluczowe działania  Wymagane działania, środki, wkład i zasoby Zakres geograficzny  Obowiązki Harmonogram  
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6.1. Opracowanie strategii 
komunikacji oraz promowanie 
wdrażania i koordynacji planu 
działania  

6.1.1 Rozpowszechnianie i omawianie planu działania 
na imprezach regionalnych i krajowych (np. seminaria 
i imprezy biogeograficzne poświęcone sieci Natura 
2000, warsztaty rolnicze itp.). 

6.1.2 Włączenie wszystkich odpowiednich środków 
ochrony tego typu siedliska do priorytetowych ram 
działań dla sieci Natura 2000 (lata 2021–2027). 

6.1.3 Promowanie wspólnych celów 
i skoordynowanych działań pomiędzy państwami 
w celu wdrożenia unijnego planu działania na rzecz 
siedliska (typu 4030). 

6.1.4 Wspieranie i informowanie na poziomie UE 
o roli ekstensywnej hodowli zwierząt gospodarskich 
i jej potencjale pozytywnego oddziaływania na 
różnorodność biologiczną. 

Wszystkie państwa 
i regiony, w których 
występuje siedlisko 

Organy ds. 
ochrony 
przyrody. 

Eksperci krajowi. 

Sieci ekspertów 
(np. sieć na rzecz 
europejskich 
wrzosowisk – 
European 
Heathlands 
Network) 

 

Działanie 
krótkoterminowe 
(w ciągu 
najbliższych 2 
lat). 

6.2. Wymiana informacji między 
państwami członkowskimi 
i regionami na temat 
krajowych/regionalnych 
planów działania, doświadczeń 
w zakresie zarządzania, 
przedsięwzięć w zakresie 
ochrony i odbudowy, 
najlepszych praktyk itp. 

6.2 1 Organizowanie odpowiednich warsztatów, 
seminariów biogeograficznych i związanych z nimi 
wydarzeń oraz uczestniczenie w nich. 

6.2.2 Rozpowszechnianie i promowanie najlepszych 
praktyk oraz przykładów przedsięwzięć i inicjatyw, 
które przynoszą korzyści siedlisku w całym jego 
zasięgu. 

Organy ds. 
ochrony przyrody 
i organy ds. 
rolnictwa. 

Stowarzyszenia 
rolników.  

Podmioty 
zarządzające 
obszarami. 

Eksperci krajowi. 

Sieci ekspertów 
(np. sieć na rzecz 
europejskich 
wrzosowisk – 
European 

Działanie 
krótkoterminowe 
(w ciągu 
najbliższych 2 
lat). 

 

6.3. Opracowanie i promowanie 
wytycznych dotyczących 
zarządzania i dobrych praktyk 
dla siedliska. 

6.3.1 Organizowanie warsztatów i imprez 
biogeograficznych w celu gromadzenia i promowania 
wskazówek dotyczących najlepszych praktyk.  

6.3.2 Opracowanie, rozpowszechnianie i promowanie 
wytycznych dotyczących dobrych praktyk, wytycznych 
dla rolników i innych podmiotów zarządzających 
obszarami. 
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Heathlands 
Network) 

6.4. Opracowanie podobnego 
podejścia w systemach 
wsparcia (np. w zakresie celów 
i typów dotacji, zachęt itp.). 

6.4.1 Przegląd i analiza systemów wsparcia i zachęt 
stosowanych w poszczególnych państwach przez 
grupę ekspertów w ramach procesu 
biogeograficznego. 

6.4.2 Przygotowanie i wdrożenie planów 
regionalnych. 

6.4.3 Opracowanie projektów współpracy. 

Wszystkie państwa 
i regiony, w których 
występuje siedlisko 

Organy ds. 
ochrony przyrody 
i organy ds. 
rolnictwa. 

Stowarzyszenia 
rolników, lokalne 
grupy działania 

Działanie 
krótkoterminowe 
(w ciągu 
najbliższych 2 lat) 

 

 

Skróty: WPR = wspólna polityka rolna. EFRROW = Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. EFRR = Europejski Fundusz Rozwoju 
Regionalnego. 
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1. WPROWADZENIE 

W ramach unijnego planu działania na rzecz przyrody, ludzi i gospodarki (COM(2017) 198 
final) Komisja Europejska, we współpracy z państwami członkowskimi i zainteresowanymi 
stronami, zobowiązała się do opracowania i promowania wdrażania unijnych planów 
działania dotyczących dwóch najbardziej zagrożonych typów siedlisk w UE5. W ramach 
inicjatywy na rzecz owadów zapylających (działanie 4A) Komisja zobowiązała się do dalszego 
rozwoju planów działania dla najbardziej zagrożonych gatunków owadów zapylających 
i siedlisk wymienionych w dyrektywie siedliskowej. 

Niniejszy plan działania ma na celu dostarczenie wskazówek dotyczących utrzymania 
i odtworzenia właściwego stanu ochrony określonego w załączniku I siedliska typu 4030 – 
europejskie suche wrzosowiska, chronionego zgodnie z dyrektywą siedliskową6. Siedlisko to 
uznaje się za jedno z najważniejszych dla dzikich zapylaczy. 

Wspomniane wrzosowiska są obecne na niemal całym kontynencie europejskim, od nizin po 
poziom górski, i stanowią siedlisko wielu gatunków zagrożonych. 

Niniejszy plan działania jest skierowany do wszystkich podmiotów zainteresowanych 
i zaangażowanych w zarządzanie tym typem siedliska i jego ochronę oraz wdrażanie 
odnośnych środków ochrony, w tym organizacji rządowych i pozarządowych, społeczności 
lokalnych i zainteresowanych stron, specjalistów ds. siedlisk itp. Oczekuje się, że plan 
działania zostanie wykorzystany: 

- z myślą o opracowaniu niezbędnych instrumentów na poziomie UE oraz krajowym 
lub regionalnym oraz w celu ustanowienia, promowania i realizacji działań 
w kontekście polityki rolnej (np. programów rolnośrodowiskowych), przedsięwzięć 
finansowanych w ramach programu LIFE oraz w kontekście innych polityk i działań (w 
celu zwalczania eutrofizacji, składowania azotu itp.), 

- przez podmioty zarządzające obszarami, jako punkt odniesienia przy opracowywaniu 
i wdrażaniu środków ochrony oraz jako baza wiedzy dla lepszego zrozumienia 
zarządzania wrzosowiskami. 

Niniejszy plan działania zawiera opis tego konkretnego typu siedliska, chronionego na 
podstawie dyrektywy siedliskowej, jego obszaru występowania i stanu ochrony oraz jego 
powiązań z innymi typami siedlisk i gatunkami chronionymi na podstawie unijnych dyrektyw 
dotyczących ochrony przyrody7. Zbadano w nim główne zagrożenia i presje oraz 
przedstawiono główne działania niezbędne do ich wyeliminowania. Środki zaproponowane 
w niniejszym planie działania mają służyć ochronie i odbudowie tego typu siedliska, tam 
gdzie jest to konieczne, ale także uwzględniają potrzebę poprawy wiedzy i monitorowania. 

Ponieważ jednak inne typy wrzosowisk i krzewów dotknięte są podobnymi problemami 
i przejawiają podobne potrzeby w zakresie ochrony, niniejszy plan działania może być 
przydatny również do zarządzania innymi suchymi wrzosowiskami, użytkami zielonymi lub 
zbiorowiskami krzewów, których nie obejmuje dokładnie przedmiotowa definicja 
omawianego typu siedliska. W szczególności suche atlantyckie przybrzeżne wrzosowiska 

                                                 
5 Przygotowano również unijny plan działania dla siedliska typu 6210 – Półnaturalne odmiany suchych muraw 
i zarośli na podłożach wapiennych (Festuco-Brometalia) (* ważne stanowiska storczyków). 
6 Dyrektywa 92/43/EWG w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory. 
7 Dyrektywy siedliskowej (dyrektywa 92/43/EWG w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny 
i flory) oraz dyrektywy ptasiej (dyrektywa 2009/147/WE w sprawie ochrony dzikiego ptactwa). 
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z Erica vagans* 4040 stanowią priorytetowy typ siedliska, więc środki rozważane 
w niniejszym planie działania mogą mieć dla nich znaczenie.  

Komisja Europejska opublikowała wcześniej wytyczne dotyczące zarządzania na potrzeby 
innych typów wrzosowisk8.  

Zastosowanie perspektywy krajobrazowej i zintegrowanego podejścia do realizacji 
proponowanych działań znacznie zwiększy szanse na osiągnięcie celów planu działania. 
Zintegrowane podejście uwzględnia powiązania między siedliskami i gatunkami oraz 
użytkowaniem gruntów, a także złożone współzależności w systemie społeczno-
ekologicznym.  
 
1.1 Zakres geograficzny planu działania  

Niniejszy plan działania obejmuje wszystkie regiony biogeograficzne oraz państwa 
członkowskie Unii Europejskiej, w których występuje siedlisko typu 4030. Zgodnie 
z wykazami referencyjnymi dla regionów biogeograficznych (kwiecień 2018 r.9) występuje 
ono w 24 państwach i 7 regionach biogeograficznych (atlantyckim, alpejskim, borealnym, 
czarnomorskim, kontynentalnym, śródziemnomorskim i pannońskim). 

Tabela 1. Regiony biogeograficzne i państwa członkowskie, w których występuje środowisko typu 
4030  

Region AT BE BG CZ DE DK EE ES FI FR HU HR IE IT LT LU LV NL PL PT RO SE SK UK 

ALP  X       X  X  X  X       X X X  

ATL  X   X X  X  X   X     X  X    X 

CZM   X                      

BOR       X  X      X  X     X   

KON X X  X X X    X  X  X  X   X   X   

ŚDM        X  X    X      X     

PAN     X       X            X  

Akronimy państw członkowskich. AT: Austria; BE: Belgia; BG: Bułgaria CZ: Republika Czeska; DE: Niemcy; DK: 
Dania; EE: Estonia; ES: Hiszpania; FI: Finlandia; FR: Francja; HR: Chorwacja; HU: Węgry; IE: Irlandia; IT: Włochy; 
LT: Litwa; LV: Łotwa; LU: Luksemburg; NL: Niderlandy; PL: Polska; PT: Portugalia; RO: Rumunia; SE: Szwecja; SK: 
Słowacja; UK: Zjednoczone Królestwo. 

                                                 
8 Zob. „Management of Natura 2000 habitats” [Zarządzanie siedliskami w sieci Natura 2000], w szczególności 
dla typów: 4010 Północnoatlantyckie podmokłe wrzosowiska z Erica tetralix, 4050* Endemiczne wrzosowiska 
makaronezyjskie, oraz 4060 Wrzosowiska alpejskie i borealne. Publikacja dostępna pod adresem: 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/habitats/models_en.htm 
9 Wykazy referencyjne: https://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/chapter2 

https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/habitats/pdf/4010_Atlantic_wet_heaths.pdf
https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/habitats/pdf/9360_Macaronesian_laurel_forests.pdf
https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/habitats/pdf/9360_Macaronesian_laurel_forests.pdf
https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/habitats/pdf/4060_Alpine_Boreal_heaths.pdf
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/habitats/models_en.htm
https://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/chapter2
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Rysunek 1. Liczba państw członkowskich, w których zgłoszono występowanie siedliska typu 4030 
w ramach wykazu referencyjnego regionów biogeograficznych  
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2. DEFINICJA, CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA I WYSTĘPOWANIE 
 
2.1 Definicja siedliska 

2.1.1 Definicja siedliska zgodnie z podręcznikiem interpretacji siedlisk naturalnych w Unii 
Europejskiej 

Podręcznik interpretacji siedlisk naturalnych w Unii Europejskiej – EUR28 (KE, 2013) jest 
naukowym dokumentem referencyjnym, który zawiera definicję wszystkich typów siedlisk 
wymienionych w załączniku I do dyrektywy siedliskowej.  
 
4030 Europejskie suche wrzosowiska  

KLAS. PAL.10: 31.2 

Wrzosowiska mezofilne lub kserofilne na glebach krzemionkowo-bielicowych w wilgotnym 
klimacie atlantyckim i podatlantyckim równin i niskich gór Europy Zachodniej, Środkowej 
i Północnej.  

Podtypy: 

31.21 – Podgórskie wrzosowiska Vaccinium-Calluna . Calluno-Genistion pilosae p.(Vaccinion 
vitisidaeae p.):Vaccinio myrtilli-Callunetum s.l. i.a.  
Wrzosowiska bogate w Vaccinium spp., zwykle z Calluna vulgaris, północnych i zachodnich 
Wysp Brytyjskich, masywów hercyńskich i niższych poziomów Alp, Karpat, Pirenejów i Gór 
Kantabryjskich. 

31.22 – Subatlantyckie wrzosowisko Calluna-Genista. Calluno-Genistion pilosae p.  

Wrzosowiska ubogie w Calluna, często bogate w Genista, głównie na nizinach niemiecko-
bałtyckich. W przystępny sposób wymieniono tu podobne formacje występujące na terenach 
wyżynnych Zjednoczonego Królestwa, w strefach górskich wysokich gór w zachodniej części 
basenu Morza Śródziemnego oraz obszarach o dużych opadach pod wpływem Adriatyku. 

31.23 – Atlantyckie wrzosowisko Erica-Ulex . Ulicenion minoris; Daboecenion cantabricae p.; 
Ulicion 

maritimae p. 

Wrzosowiska bogate w kolcolist (Ulex) z obrzeży Atlantyku. 

31.24 – Ibero-Atlantyckie wrzosowisko Erica-Ulex-Cistus. Daboecenion cantabricae p.; 
Ericenion umbellatae p., Ericenion aragonensis; Ulicion maritimae p.; Akwitańskie 
wrzosowiska z czystkiem siewnym Genistion micrantho-anglicae p. Wrzosowiska iberyjskie 
z licznymi gatunkami wrzosów (zwłaszcza Erica umbellata, E. aragonensis) oraz janowcami, 
czystkiem siewnym i często Daboecia. Gdy czystek siewny i inne śródziemnomorskie krzewy 
staną się dominujące, należy je sklasyfikować jako krzewy twardolistne (32). 

31.25 – Boreo-Atlantyckie wrzosowiska Erica cinerea. 

Charakterystyczne gatunki roślin: 31.21 – Vaccinium spp., Calluna vulgaris; 31.22 – Calluna 
vulgaris, Genista anglica, G. germanica, G. pilosa, wraz z Empetrum nigrum lub Vaccinium 
spp.; 31.23 – Ulex maritimus, U. gallii, Erica cinerea, E. mackaiana, E. vagans; 31.24 - Erica 

                                                 
10 Kod na podstawie „A classification of Palaearctic habitats” [Klasyfikacja siedlisk palearktycznych], wersja 
z 1995 r.  
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umbellata, E.aragonensis, E. cinerea, E. andevalensis, Cistus salvifolius, Calluna vulgaris; 
31.25 – Erica cinerea. 

Odpowiadające kategorie 

– klasyfikacja Zjednoczonego Królestwa: „H1 Wrzosowisko Calluna vulgaris-Festuca ovina”, 
„H2 Wrzosowisko Calluna vulgaris-Ulex minor”, „H3 Wrzosowisko Ulex minor-Agrostis 
curtisii”, „H4 Wrzosowisko Ulex gallii-Agrostis curtisii”, „H7 Wrzosowisko Calluna vulgaris-
Scilla verna”, „H8 Wrzosowisko Calluna vulgaris-Ulex gallii”, „H9 Wrzosowisko Calluna 
vulgaris-Deschampsia flexuosa”, „H10 Wrzosowisko Calluna vulgaris-Erica cinerea”, „H12 
Wrzosowiska Calluna vulgaris-Vaccinium myrtillus”, „H16 Wrzosowisko Calluna vulgaris-
Arctostaphylos uva-ursi”, „H18 Wrzosowisko Vaccinium myrtillus- Deschampsia flexuosa” 
oraz „H21 Wrzosowisko Calluna vulgaris- Vaccinium myrtillus-Sphagnum capillifolium”. 

– klasyfikacja nordycka: „5111 Typ Rhacomitrium lanuginosum-Empetrum 
hermaphroditum”, „5113 Typ Calluna vulgaris-Empetrum nigrum-Vaccinium vitis-idea”, 
„5115 Typ Calluna vulgaris”, „5116 Typ Vaccinium myrtillus- Calluna vulgaris”, „5117 Typ 
Calluna vulgaris-Hieracium pilosella”, „5131 Typ Deschampsia flexuosa-Galium saxatile”, 
„5132 Typ Agrostis capillaris-Galium saxatile”. 
 
2.1.2 Definicja siedliska zgodnie z klasyfikacją siedlisk EUNIS 

Zgodnie z klasyfikacją siedlisk EUNIS11, ten typ siedliska (4030) odpowiada zasadniczo F4.2 
Suche wrzosowiska, które obejmuje następujące podtypy: 

Podtyp F4.21 – Wrzosowiska podgórskie Vaccinium – Calluna 12. To podgórskie lub niekiedy 
nizinne albo przybrzeżne wrzosowiska bogate w Vaccinium spp., zwykle z Calluna vulgaris, 
Nardus stricta, Luzula campestris oraz Genista spp., północnych i zachodnich Wysp 
Brytyjskich, północnoatlantyckich wysp Fennoskandii, masywów hercyńskich i niższych 
poziomów Alp, Karpat, Pirenejów i Gór Kantabryjskich. Do tej jednostki należą również 
wtórne skupiska powstałe po wylesianiu acydofilnych lasów sosnowych i dębowych. 

Podtyp F4.22 Subatlantyckie wrzosowiskaCalluna – Genista13. Niskie wrzosowiska Calluna 
vulgaris często bogate w Genista spp., Armeria vulgaris, Jasione montana, Saxifraga 
granulata, Teucrium scorodonia, głównie z regionu niemiecko-bałtyckiego, ale rozciągające 
się też na południe i wschód do Niziny Panońskiej. Uwzględniono podobne formacje 
występujące na terenach wyżynnych Zjednoczonego Królestwa, w strefach górskich 
wysokich gór w zachodniej części basenu Morza Śródziemnego oraz obszarach o dużych 
opadach pod wpływem Adriatyku. Ten podtyp obejmuje roślinność przynależącą do 
Genistion pilosae. 

Podtyp F4.24 Ibero-Atlantyckie wrzosowiska Erica – Ulex – Cistus14. To akwitańskie 
wrzosowiska z czystkiem siewnym oraz wrzosowiska iberyjskie z licznymi gatunkami 
wrzosów (zwłaszcza Erica umbellata, Erica aragonensis) oraz janowcami, czystkiem siewnym 
i często Daboecia. Gdy czystek siewny i inne śródziemnomorskie krzewy staną się 
dominujące, należy je sklasyfikować jako makię lub garig (jednostki F5 lub F6). 

                                                 
11 http://eunis.eea.europa.eu/habitats.jsp 
12 https://eunis.eea.europa.eu/habitats/774 
13 https://eunis.eea.europa.eu/habitats/775 
14 https://eunis.eea.europa.eu/habitats/777 

http://eunis.eea.europa.eu/habitats.jsp
https://eunis.eea.europa.eu/habitats/775
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Podtyp F4.23 Atlantyckie wrzosowiska Erica – Ulex15. Obejmuje wrzosowiska bogate 
w kolcolist (Ulex) z obrzeży Atlantyku na terenie Europy. 

Podtyp F4.25 Boreo-Atlantyckie wrzosowiska Erica cinerea16. To niskie, otwarte 
wrzosowiska północnej hiperatlantyckiej Europy, na północ od obszaru zasięgu kolcolistów, 
zdominowane przez Calluna vulgaris oraz Erica cinerea. 

2.1.3 Definicja siedliska na podstawie europejskiej listy kontrolnej dla roślinności 

W 2016 r. opublikowano zaktualizowaną wersję EuroVegChecklist (Mucina i in., 2016). 
Zrewidowaną klasyfikację EUNIS zestawiono z EuroVegChecklist (Schaminée i in., 2018) 
w następujący sposób17. 

Nowy kod S42 [stary kod F42] – Suche wrzosowiska obejmują następujące jednostki 
roślinności z EuroVegChecklist: 
ULI-01A – Ericion cinereae Böcher 1940 
ULI-01B – Ulicion Malcuit 1929 
ULI-01C – Daboecion cantabricae (Dupont ex Rivas-Mart. 1979) Rivas-Mart. i in. w: Loidi i 
in. 1997 
ULI-01D – Ericion umbellatae Br.-Bl. w: Br.-Bl. i in. 1952 
ULI-01F – Stauracanthion boivinii (Rivas-Mart. 1979) Rivas-Mart. i in. 1999 
ULI-02B – Calluno-Genistion pilosae P. Duvigneaud 1945 
ULI-02C – Euphorbio-Callunion Schubert ex Passarge 1964 
ULI-02D – Genisto pilosae-Vaccinion Br.-Bl. 1926 

Te jednostki roślinności obejmują kilka siedlisk z załącznika I (EIONET, 2016): 
2310 Suche, piaszczyste wrzosowiska z Calluna i Genista 
2320 Suche, piaszczyste wrzosowiska z Calluna i Empetrum nigrum 
4030 Europejskie suche wrzosowiska 
4040* Suche atlantyckie przybrzeżne wrzosowiska z Erica vagans 

                                                 
15 https://eunis.eea.europa.eu/habitats/776  
16 https://eunis.eea.europa.eu/habitats/778 
17 http://www.sci.muni.cz/botany/chytry/Schaminee_etal2018_EEA-Report-Forest-Scrub-Grasslands.pdf 
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Wrzosowiska i bagna Minsmere–Walberswick w Suffolk (miejsce o szczególnym znaczeniu naukowym). © 
Natural England. Peter Wakely 

2.1.4. Opis siedliska z Europejskiej Czerwonej Księgi siedlisk 

To suche wrzosowisko z podszyciem erykoidalnym i genistoidalnym, trawami i ziołami jest 
charakterystyczne dla łagodnego, wilgotnego klimatu atlantyckiego regionu Europy 
i występuje na glebach krzemionkowych, często bielicowych, ale rzadko lub nigdy 
podmokłych.  

Siedlisko to występuje głównie w Europie Atlantyckiej, regionie z klimatem oceanicznym 
i znacznymi opadami oraz niską kontynentalnością, z pewnymi rozszerzeniami w kierunku 
wewnętrznych obszarów kontynentu w niektórych górach krzemowych i na piaszczystych 
równinach. Tradycyjnie utrzymuje się je poprzez wypas, wycinanie zarośli i wypalanie 
w obrębie szerokich krajobrazów, tworzących mozaikę z innymi, wilgotniejszymi 
wrzosowiskami i użytkami zielonymi. Niemal wszędzie siedlisku zagraża zanik tradycyjnego 
zarządzania i zmiana użytkowania gruntów, w szczególności zalesianie. Suche wrzosowiska 
ocenia się w Europejskiej Czerwonej Księdze siedlisk jako narażone (EIONET, 2016). 

2.2 Różnice pomiędzy państwami i regionami – problemy z interpretacją 

Wszystkie państwa, w których występuje ten typ siedliska, opracowały definicję 
dostosowaną do swoich specyficznych charakterystyk (np. składu gatunkowego, gleby, 
wysokości), w tym podtypów. Przykłady definicji udostępnionych przez część państw oraz 
niektóre ze związanych z tymi definicjami problemów z interpretacją przedstawiono 
w załączniku 1.  

Chociaż z fizjonomicznego punktu widzenia na poziomie krajobrazu siedlisko to wydaje się 
stosunkowo jednolite i dlatego nie powinno stwarzać problemów interpretacyjnych, 
w rzeczywistości stwarza takie problemy. Problemy z interpretacją mogą mieć związek ze 
ścisłym powiązaniem ekologicznym i przenikaniem się suchych wrzosowisk z innymi typami 
siedlisk, takimi jak inne zbiorowiska wrzosowisk (np. 4010 Podmokłe wrzosowiska, 4060 
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Wrzosowiska alpejskie i borealne), wydmy (np. 2140, 2310 i 2320), torfowiska, zarośla lub 
lasy (np. formacje z Juniperus) oraz użytki zielone (np. 6230 Murawy z Nardus, bogate 
w gatunki, 6210 Półnaturalne odmiany suchych muraw). Więcej informacji na temat 
powiązanych siedlisk można znaleźć w kolejnej sekcji 2.4. 

Istnieją jednak pewne wspólne elementy i składniki, które można uznać za definiujące 
i wyróżniające ten typ siedliska i które opisano w skrócie poniżej. 

Tabela 2. Typowe cechy, elementy i składniki siedliska (typu 4030) – europejskie suche wrzosowiska  

Ekspozycja, fizjonomia Roślinność krzewów karłowatych zdominowana przez 
wrzosowiska. 

Gatunki Calluna vulgaris, Erica spp. (np. E. cinerea), Vaccinium spp., 
Ulex spp. 

Gleba Gleby kwaśne18, piaszczyste (lub piaszczysto-gliniaste), 
swobodnie drenowane, ubogie w substancje biogenne 

Wysokość 
bezwzględna 

Od nizin po góry (np. od poziomu morza do 1 900 m powyżej 
poziomu morza w Hiszpanii). 

Problemy związane z definicją i interpretacją siedlisk wymagałyby szerszej dyskusji, która 
mogłaby odbyć się np. w ramach procesu seminariów biogeograficznych związanych z siecią 
Natura 2000. 
 

2.3 Wymagania ekologiczne i potrzeby w zakresie zarządzania 

Europejskie suche wrzosowiska (4030) na ogół kojarzą się z glebami dobrze zdrenowanymi, 
ubogimi w substancje biogenne, kwaśnymi lub przynajmniej glebami powierzchownie 
ubogimi w substancje biogenne. 

Suche wrzosowiska różnią się pod względem flory i fauny w zależności od klimatu, a także 
pod wpływem wysokości, ekspozycji, warunków glebowych (zwłaszcza stanu podstawy 
i drenażu), wpływu morza oraz intensywności zarządzania (np. wypasu i wypalania). Istnieje 
zróżnicowanie pomiędzy południowymi i północnymi typami suchych wrzosowisk (np. 
południowe wrzosowiska są bogatsze gatunkowo od północnych), a ponadto występują 
różnice pomiędzy formami zachodnimi (oceanicznymi) i wschodnimi (bardziej 
kontynentalnymi). 

Większość europejskiej suchej roślinności wrzosowiskowej jest półnaturalna i pochodzi 
z terenów leśnych o długiej historii wypasu i wypalania. Kluczowymi wymogami dla 
utrzymania siedliska w dobrym stanie ochrony jest utrzymanie niskiej żyzności gleby 

                                                 
18 W Zjednoczonym Królestwie istnieje jednak „wrzosowisko kredowe lub wapienne”, które pojawia się na 
obszarach, gdzie występują podstawowe skały bazowe z lessem lub innymi kwaśnymi osadami na wierzchu, 
mniej lub bardziej ciągłymi. Są one włączone do typu H8c w National Vegetation Classification, krajowej 
klasyfikacji roślinności, a zatem należą do typu europejskich suchych wrzosowisk. Roślinność jest mieszaniną 
roślin nietolerujących podłoża bogatego w związki wapnia i roślin wapieniolubnych, co zdarza się rzadko 
i w dużym stopniu zależy od odpowiedniego zarządzania. Również w typie wrzosowisk H10d występują bogate 
gatunkowo formy suchego wrzosu, gdzie kwaśne osady powierzchniowe pokrywają materiały wapienne, takie 
jak wapień lub umiarkowanie bogate skały bazowe, na przykład na wyspie Rum Hebrydów Wewnętrznych. 
Wrzosowiska takie zawierają nietypowe kombinacje wrzosów i wapiennych gatunków trawiastych, w tym 
przytulię północną Galium boreale, gruszyczkę średnią Pyrola media, malinę kamionkę Rubus saxatilis, rdest 
żyworodny Persicaria vivipara oraz zarazę macierzankową Orobanche alba. 
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w połączeniu z odpowiednimi poziomami wypasu, wycinania zarośli i cięcia darni lub 
powtarzalnego wypalania w celu zapobiegania sukcesji.  

Pierwotne lokalizacje tego typu siedliska są najprawdopodobniej połączone z przybrzeżnymi 
klifami atlantyckimi Europy Południowo-Zachodniej, gdzie płytkie gleby w siedliskach 
skalnych zapewniają odpowiednie warunki do zapobiegania sukcesji, a nawet odpowiednie 
schronienie dla przetrwania podczas plejstoceńskich epok lodowcowych. Inne pierwotne 
wrzosowiska Calluna mogą występować w dużych rzecznych dolinach fluwioglacjalnych 
połączonych z wydmami śródlądowymi należącymi do siedlisk typu 2310 i 2320. 

W Europie Środkowo-Wschodniej (np. w Republice Czeskiej) niektóre naturalne formacje na 
skałach i usypiskach głazów zdominowane przez gatunki Vaccinium są zaliczane do 
europejskich suchych wrzosowisk (4030). 

W większości sytuacji poza pierwotnymi lokalizacjami siedlisko to związane jest ze 
szczególnym, dobrze zdefiniowanym, stosowanym przez długi czas i intensywnym systemem 
wzruszeń. Wrzosowiska powstały po początkowym wylesieniu przez człowieka 
neolitycznego, a tam, gdzie przetrwały, zawdzięczają to wyłącznie intensywnemu 
zarządzaniu, które zapobiega ich przemianie na powrót w zarośla i lasy (Webb, 2001). 
Materiały roślinne, takie jak wrzosy, orlica, kolcolist i darń, były używane do wypalania, jako 
strzecha, ściółka zwierzęca lub pasza (Webb, 1986).  

Wypas, cięcie, palenie, usuwanie wierzchniej warstwy gleby i wycinanie darni były głównymi 
praktykami stosowanymi przez ludzi na wrzosowiskach od wczesnych czasów. Z kolei 
obecnie porzucanie wsi i ograniczanie tych czynności spowodowało wtórną sukcesję 
i doprowadziło do zaniku wrzosowisk w wielu miejscach. Wiele z obszarów dawniej i wciąż 
pokrytych przez wrzosowiska to wtórne skupiska stanowiące część krajobrazu kulturowego 
powstałe w wyniku takich interwencji człowieka (Gimingham i de Smidt, 1983; Webb 1986). 

Powracająca obecność ognia jest uważana za kluczową dla utrzymania tego siedliska 
w niektórych częściach jego zasięgu (Gimingham, 1972; Webb 1986; Ojeda 2009a). Najlepiej 
byłoby, gdyby zarządzanie po pożarze nie było potrzebne (ani pożądane), poza 
kontrolowaniem nadmiaru roślinożerców kopytnych (dziczyzna i zwierzęta gospodarskie) 
(Ojeda, 2018). Jednak na wrzosowiskach z obfitą pokrywą traw lub przylegających do lasów, 
np. z Pinus i Betula, istnieje ryzyko, że trawy i drzewa staną się dominujące, również po 
wymaganym wypalaniu. Wówczas potrzebne jest zarządzanie po pożarze, głównie w drodze 
wypasu.  

Podobnie jak wiele gatunków z ekosystemów naturalnie podatnych na ogień, Calluna 
wykazuje zdolność kiełkowania przystosowaną do dymu, co można uznać za ewolucyjną 
odpowiedź na antropogeniczny system pożarowy. Badanie przeprowadzone przez Vandvik i 
in. (2014) wykazało, że kiełkowanie wywołane dymem w przypadku Calluna występuje 
w populacjach z tradycyjnie wypalanych wrzosowisk przybrzeżnych, ale brakuje go 
w naturalnie występujących populacjach z innych siedlisk z nieregularnymi, naturalnymi 
pożarami. 

Należy również zauważyć, że niektóre podtypy wymagają szczególnego zarządzania – np. 
w Szkocji podtyp wrzosowiska Calluna vulgaris-Arctostaphylos uva-ursi musi być okresowo 
wypalany, w przeciwnym razie zaniknie. 
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Należy jednak podkreślić, że występowanie częstych pożarów może mieć negatywne skutki 
związane z utratą różnorodności biologicznej i erozją gleby (zob. sekcja 3.4.5 Pożary 
i gaszenie pożarów). 

Opuszczone skupiska zostaną prędzej czy później zajęte przez wysokie krzewy i drzewa. 
Spowolnienie/utrudnienie procesów sukcesyjnych można osiągnąć poprzez powtarzalne 
usuwanie biomasy w celu przeciwdziałania ponownemu zalesianiu i ograniczenia wzrostu 
ilości substancji biogennych z powodu zanieczyszczeń (zwłaszcza emisji azotu).  

Suche wrzosowiska tworzą gęste podszycie zarośli, w których dominacja zależy od rodzaju 
zarządzania: wysoka częstotliwość występowania pożarów w połączeniu z wypasem 
prowadzi do dominacji roślin trawiastych, nawet w formie obszarów trawiastych 
z nielicznymi krzewami karłowatymi lub bez nich lub kwaśnych obszarów trawiastych 
(Nardo-Galion, Nardo-Agrostion); regularne koszenie bez wypasu prowadzi do dominacji 
wrzosów, kolcolistów i paproci (zwłaszcza Pteridium aquilinum) w działaniu 
ukierunkowanym na uzyskanie dużych ilości materiału roślinnego na ściółkę dla bydła i na 
obornik (EIONET, 2016). 

Suche wrzosowiska, podobnie jak inne typy wrzosowisk, stanowią dynamiczny ekosystem. 
Wczesna sukcesja ma szczególne znaczenie dla zbiorowisk bezkręgowców i porostów, które 
zależą od otwartych struktur roślinnych i płatów odkrytej gleby bez ściółki (Webb i in., 2010). 
Do czasu, gdy krzewy wrzosowate doprowadzą do zamknięcia pokrywy, wartość siedliska dla 
gatunków stenotopowych będzie znacznie obniżona. W związku z tym konieczne jest 
stosowanie powtarzalnej praktyki zarządzania, która powstrzymuje sukcesję. Jednak 
wrzosowiska, które rozwijały się przez stosunkowo długi czas bez większych zakłóceń, 
wspierają również szczególne zbiorowisko wrzosowiskowe z własnymi gatunkami 
i specyficznymi cechami gleby (Bijlsma i in., 2013). Dlatego byłoby optymalnie, gdyby dobrze 
rozwinięte wrzosowisko składało się z mozaiki płatów poszczególnych etapów rozwoju 
Calluna.  

Suche wrzosowisko jest częścią złożonego krajobrazu, który ewoluował i rozszerzał się 
w wyniku intensywnych interakcji pomiędzy procesami naturalnymi i sterowanymi przez 
człowieka (Gimingham i de Smidt, 1983; Webb 1986). Ogólnym rezultatem był bardzo 
dynamiczny i niejednorodny krajobraz o dużej różnorodności gatunkowej.  

Przy określaniu celów ochrony i wyborze odpowiednich środków zarządzania należy w pełni 
uwzględnić dynamiczną mozaikę krajobrazu i związane z nią procesy. 
 
2.3.1 Nizinne, wyżynne i przybrzeżne suche wrzosowiska 

W odniesieniu do charakterystyki ekologicznej i potrzeb w zakresie zarządzania można 
wyróżnić trzy główne kategorie suchych wrzosowisk, odpowiadające różnym warunkom 
i związane z różnymi systemami zarządzania, tj. wrzosowiska nizinne, wyżynne i przybrzeżne. 
Zazwyczaj wrzosowiska nizinne i wyżynne poddawane są różnym presjom i mają odmienne 
potrzeby w zakresie zarządzania.  

Wrzosowiska nizinne rozwinęły się po prehistorycznym wylesieniu i przez wieki 
utrzymywano je w stanie otwartym poprzez wypas, wypalanie i cięcie. Ponieważ wartość 
ekonomiczna tych zastosowań zmalała, utracono znaczne obszary wrzosowisk na rzecz 
rolnictwa, leśnictwa, budownictwa mieszkaniowego, obróbki minerałów i innych 
zastosowań.  
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Wrzosowiska nizinne przechodzą we wrzosowiska wyżynne, ale można je zdefiniować 
poprzez górną granicę zagrody rolniczej i zazwyczaj stanowią siedlisko innej gamy ptaków, 
gadów i bezkręgowców niż te występujące na wrzosowiskach wyżynnych. W praktyce jednak 
rzadko występuje wyraźna granica ekologiczna pomiędzy wrzosowiskami nizinnymi 
a wyżynnymi, ponieważ roślinność cechują ciągłe zmiany z nizinnej po wyżynną pod 
wpływem szeregu czynników, w szczególności temperatury, opadów i reżimu 
nasłonecznienia, które z kolei wpływają na cechy gleby. 

Jeżeli chodzi o przybrzeżne suche wrzosowiska, zasadniczo uznaje się je za siedlisko 
przyrodnicze – np. na przybrzeżnych klifach atlantyckich Europy Południowo-Zachodniej, 
gdzie płytkie i skaliste gleby uniemożliwiają sukcesję – i niekoniecznie wymagają one 
powtarzalnego zarządzania w celu ich ochrony. Podobna sytuacja ma miejsce w opisanych 
wcześniej naturalnych formacjach występujących na klifach i usypiskach głazów w Europie 
Wschodniej (np. w Republice Czeskiej). 

Źródło presji zwykle stanowi nadmierne wypasanie na wrzosowiskach wyżynnych 
i niedostateczne wypasanie na wrzosowiskach nizinnych (np. w Zjednoczonym Królestwie). 
Wrzosowiska wyżynne mogą zatem wymagać mniej intensywnego wypasu niż wrzosowiska 
nizinne. Zwłaszcza w przypadku wrzosowisk wyżynnych należy również wziąć pod uwagę 
wypas jeleni lub innych dzikich ssaków, połączony z wypasem zwierząt gospodarskich.  

 

2.4 Powiązane siedliska 

Roślinność europejskich suchych wrzosowisk (typ 4030) jest często w stadium przejściowym 
lub tworzy mozaikę z innymi typami roślinności. Występuje w zbiorowiskach wydm, 
wrzosowisk i obszarów trawiastych lub w połączeniu z obszarami bagien, zarośli i lasów 
(Cordingley i in., 2016).  

Następujące typy siedlisk mogą być kojarzone lub mieć związek z europejskimi suchymi 
wrzosowiskami (typ 4030), mogą mieć podobne potrzeby w zakresie zarządzania lub w jakiś 
sposób wpływać na ich zarządzanie. 

2140* Ustabilizowane, bezwapniowe wydmy z Empetrum nigrum. 
Bezwapniowe wrzosowisko na ustabilizowanych wydmach z dominującą bażyną czarną na 
wybrzeżach Morza Północnego i Bałtyku. Naturalne lub głównie niezalesione przybrzeżne 
wrzosowisko w miejscach wystawionych na działanie wiatru. W przeciwieństwie do Calluna 
vulgaris, Empetrum nigrum może tolerować ograniczoną ilość nagromadzonego piasku, 
ponieważ reaguje na niego poprzez tworzenie nowych rozet liściowych nad starymi. Ostatnie 
zagrożone pozostałości tego typu siedliska obejmują przybrzeżne wrzosowisko Empetrum 
nigrum na glebach Geest (np. w Cuxhaven, Niemcy)19. 

2150* Ustabilizowane, bezwapniowe wydmy atlantyckie (Calluno-Ulicetea) 
Odwapnione wydmy atlantyckie z gatunkami atlantyckimi, takimi jak Erica ciliaris i Ulex spp. 
przynależącymi do Ulicion minoris, Calluno-Genistion lub Ericion umbellatae. 

2310 Suche, piaszczyste wrzosowiska z Calluna i Genista (wydmy kontynentalne, stare 
i bezwapniowe) 

                                                 
19 https://www.bfn.de/en/lrt/natura-2000-code-2140.html 
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Suche wrzosowiska na bezwapniowych lub ubogich w wapń wydmach kontynentalnych 
zdominowanych przez krzewy karłowate (Calluna vulgaris, Genista anglica, Genista pilosa), 
zazwyczaj z rozproszonymi zaroślami20.  

2320 Suche, piaszczyste wrzosowiska z Calluna i Empetrum nigrum (wydmy kontynentalne) 
Suche, piaszczyste wrzosowiska z Calluna i Empetrum nigrum na wydmach kontynentalnych. 
Kryterium wytyczenia granic tego typu siedliska jest dominacja Empetrum nigrum na 
wydmach kontynentalnych. 

2330 Otwarte murawy wydm kontynentalnych z Corynephorus i Agrostis 
Otwarte murawy wydm kontynentalnych z Corynephorus i Agrostis występują w mozaice 
z europejskimi suchymi wrzosowiskami na kwaśnych złożach aluwialnych. Wymagania 
w zakresie zarządzania są podobne i polegają głównie na wzruszaniu gleby (cięcie darni jest 
bardziej odpowiednie dla siedliska typu 2330, a odwracanie górnej warstwy gleby dla 
siedliska typu 4030).  

2340 Pannońskie wydmy kontynetalne 
Na Słowacji panońskie wydmy kontynentalne występują w mozaice z europejskimi suchymi 
wrzosowiskami na kwaśnych piaskowych wydmach terenu wojskowego Záhorie. Wymagania 
w zakresie zarządzania są podobne, a dla obu siedlisk przeprowadzono zarządzanie 
odbudową (np. zob. projekt LIFE06 NAT/SK/000115).  

4010 Północnoatlantyckie podmokłe wrzosowiska z Erica tetralix 
Północnoatlantyckie i środkowoeuropejskie mokre wrzosowiska i wrzosowiska połączone 
z torfowiskami z wrzosem bagiennym (Erica tetralix). Granice należy wyznaczyć na 
podstawie obecności roślinności należącej do podanych powyżej syntaksonów. W 
Niemczech pokrywa Calluna nie powinna przekraczać 50% pokrywy krzewów karłowatych 
(jeżeli pokrywa Calluna przekracza 50%, roślinność należy uwzględnić w europejskich 
suchych wrzosowiskach – typ 4030 od stref płaskowyżowych po górskie)21. Z kolei nie ma to 
zastosowania w Zjednoczonym Królestwie, gdzie pokrywa Calluna w ramach typu 4010 może 
przekroczyć 50%. 

4020 Umiarkowane atlantyckie podmokłe wrzosowiska Erica ciliaris oraz Erica tetralix. 
W warunkach wilgotnych suche wrzosowiska zastępują atlantyckie podmokłe wrzosowiska 
(typy 4010, 4020). Łączą je pewne wspólne gatunki, a zdegradowane skupiska suchych 
wrzosowisk są często bardzo podobne do zdegradowanych skupisk wrzosowisk podmokłych. 
Eutrofizacja gleby za sprawą podwyższonej depozycji atmosferycznej substancji biogennych 
zagraża obu siedliskom, chociaż zagrożenie to jest bardziej wyraźne w przypadku 
podmokłych niż suchych wrzosowisk, prawdopodobnie ze względu na słaby drenaż gleby 
tych pierwszych. 

4040* Suche atlantyckie przybrzeżne wrzosowiska z Erica vagans. 
Przybrzeżne wrzosowiska obszarów umiarkowanych z Erica vagans i Ulex europaeus na 
dobrze drenowanej glebie, innymi niż płożące formacje nadmorskie. Jest to priorytetowy typ 
siedliska suchych wrzosowisk, a zalecane w niniejszym planie działania zarządzanie może 
mieć znaczenie również dla niego. 

4060 Wrzosowiska alpejskie i borealne 

                                                 
20 https://www.bfn.de/en/lrt/natura-2000-code-2310.html 
21 https://www.bfn.de/en/lrt/natura-2000-code-4010.html 
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Karłowate lub płożące formacje krzewów strefy podalpejskiej i alpejskiej na glebach 
krzemionkowych lub wapiennych. Zdominowane przez gatunki wrzosowate Dryas 
octopetala i jałowiec karłowaty Juniperus nana. W nisko rosnącej roślinności występuje 
często wyraźnie wysoki udział porostów (Cladonia a.o.). Typ ten obejmuje alpejskie 
karłowate erykoidalne wrzosowiska Vaccinium-Empetrum i wrzosowiska Dryas. 
Ograniczenie suchych wrzosowisk równinnych do stref górskich (typ 4030) opiera się na ich 
położeniu w innym pasie wysokościowym oraz na obecności podalpejskich elementów 
roślinnych22. 

5130 Formacje z Juniperus communis na wapiennych wrzosowiskach i obszarach trawiastych  
Siedlisko typu 4030 występuje czasami w mozaice z formacjami Juniperus communis. Są one 
znane z bardzo podobnych ekologicznych wymagań i potrzeb w zakresie zarządzania. 
Praktyki zarządzania są jednak inne, ponieważ obecność Juniperus sprawia, że wypalanie jest 
bardziej problematyczne, podczas gdy wypas lub cięcie są bardziej odpowiednie. Formacje 
z Juniperus communis na poziomach od równinnego po górski mogą odpowiadać 
dynamicznej sukcesji roślin z mezofilnych lub kserofilnych wapiennych obszarów 
trawiastych, służących do wypasu lub odłogowanych, Festuco-Brometalii (KE, 2013; Cooper i 
in., 2012), lub – zwłaszcza na piaszczystych nizinach krzemionkowych – stadiom sukcesji 
wrzosowisk klasy Nardo-Callunetea po zaprzestaniu wypasu lub o zbyt małej intensywności 
wypasu.  

6120 Suche, piaszczyste, wapniste murawy i 2330 Otwarte murawy wydm kontynentalnych 
z Corynephorus i Agrostis 
Siedlisko 4030 występuje w zbiorowiskach wydm, wrzosowisk i obszarów trawiastych, np. na 
poligonach wojskowych w Polsce, dlatego też powinny być one wspólnie zachowywane. 

6210 Półnaturalne odmiany suchych muraw i zarośli na podłożach wapiennych (Festuco-
Brometalia) 
We Włoszech siedlisko typu 6210, w szczególności acydofilny podtyp 34.34, występuje 
w mozaice z europejskimi suchymi wrzosowiskami na glebie piaszczysto-kamienistej, gdzie 
można znaleźć pionierskie płaty (Thero-Airion) mieszające się z dojrzałymi płatami (Koelerio-
Phleion). 

6230 Murawy z Nardus, bogate w gatunki, na podłożu krzemionkowym w strefach górskich 
(i podgórskich w Europie kontynentalnej) 
Siedlisko typu 4030 jest zwykle rozmieszczone w połączeniu z typem 6230 – Murawy Nardus, 
bogate w gatunki, na podłożu krzemionkowym w strefach górskich (np. w Rumunii) 
i podgórskich (w Europie kontynentalnej), gdzie wypas jest do pewnego stopnia konieczny. 
Niestety niektóre systemy wypasu mogą mieć negatywny wpływ na zachowanie typu 4030, 
ponieważ zmieniają one charakter ubogiego w substancje biogenne substratu i jego 
kwasowość. Na Słowacji zbiorowiska Genisto pilosae-Vaccinion tworzą najczęstsze przejścia 
ze zbiorowiskami obszarów trawiastych Nardo-Agrostion tenuis należącymi do siedliska typu 
6230. 

8240 Chodniki wapniowe 
W niektórych częściach swojego zasięgu siedlisko typu 4030 może stanowić część siedliska 
złożonego, które może składać się z bloków wapiennego podłoża skalnego zmieszanych 
z suchymi obszarami trawiastymi, wrzosowiskami, małymi obszarami bagiennymi itp. 

                                                 
22 https://www.bfn.de/en/lrt/natura-2000-code-4060.html 



 

30 

9190 Stare acydofilne lasy dębowe z Quercus robur na piaszczystych równinach 
Na piaszczystych nizinach północnych (np. w Niemczech, Danii i Polsce) acydofilne lasy 
dębowe z Quercus robur, niekiedy również z Quercus petraea oraz domieszką Fagus 
sylvatica, stanowią potencjalną naturalną roślinność wrzosowiska Calluna, która rozwija się 
po zaprzestaniu zarządzania wrzosowiskiem Calluna. Podłoże tych lasów może mieć znaczną 
pokrywę Calluna vulgaris wraz z szeregiem acydofilnych ziół i traw występujących także 
w siedlisku typu 4030. 

9330 Lasy z Quercus suber oraz 9230* Galicyjsko-portugalskie lasy dębowe z Quercus robur 
oraz Quercus pyrenaica 
W regionie śródziemnomorskim siedlisko suchych wrzosowisk występuje na ogół na 
wysokich zboczach, grzbietach i szczytach gór. Pod nimi, na średnich i niższych stokach, 
znajdują się lasy dębu korkowego (Quercus suber) (siedlisko typu 9330). Od połowy XIX wieku 
większość z tych lasów jest w dużym stopniu zagospodarowana na potrzeby pozyskiwania 
korka, a ich zasięg mógł zostać rozszerzony przez człowieka aż do siedliska suchych 
wrzosowisk. Na dużych wysokościach (powyżej 750 m n.p.m.), na zboczach chronionych 
przed wiatrem i w chłodnym otoczeniu, suche wrzosowiska zastępują liściaste lasy dębowe 
z Quercus pyrenaica (siedlisko typu 9230). 
 

2.5 Powiązane gatunki 

Niektóre gatunki zawarte w załącznikach II, IV i V do dyrektywy siedliskowej i w załączniku I 
do dyrektywy ptasiej lub gatunki chronione na poziomie krajowym są silnie związane 
z siedliskiem i mogą wymagać pewnych szczególnych zaleceń dotyczących zarządzania 
w celu ich ochrony.  
 
2.5.1 Rośliny 

Na suchych wrzosowiskach w poszczególnych państwach mogą występować różne gatunki 
roślin o różnej wartości ochronnej.  

W Belgii następujące taksony wymienione w załączniku V do dyrektywy siedliskowej mają 
całość lub znaczną część swojego siedliska na wrzosowiskach: Arnica montana, 
Lycopodiaceae, Cladonia subgen. Cladina. 

W Danii można znaleźć następujące gatunki wymienione w załączniku V, związane z suchymi 
wrzosowiskami: Cladonia ciliata var. ciliate, Diphasiastrum tristachyum, Lycopodium 
annotinum, Arnica montana, Cladonia arbuscula, Cladonia portentosa, Cladonia stygia 

Rośliny endemiczne są rzadkością na włoskich wrzosowiskach, z nielicznymi wyjątkami, 
takimi jak Euphrasia cisalpina na suchych glebach (Martignoni, 2014). Ogólnie rzecz biorąc, 
wzruszanie gleby tłumi konkurencję ze strony okolicznych roślin i zapewnia mikroprzestrzeń 
dla rozwoju. Z drugiej strony porosty, należące w większości do rodzaju Cladonia, występują 
często, a gatunki występujące na wrzosowiskach nizinnych mają często wartość 
biogeograficzną i ochronną (Gheza, 2018; Gheza i in., 2018). 

We Francji istnieje 18 podtypów suchych wrzosowisk ze zróżnicowanymi gatunkami roślin, 
w tym wieloma gatunkami o wartości ochronnej (Bensettiti i in., 2005). 

W Niemczech, oprócz dominacji Calluna vulgaris (w niektórych regionach w połączeniu 
z Chamaespartium saggitale, Chamaecytisus supinus, a niekiedy Agrostis capillaris, z Molinia 
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caerulea na bardziej podmokłych wrzosowiskach) w obrębie tego siedliska występują pewne 
ważne skupiska Arnica montana. Typowe gatunki obejmują wiele Lycopodiaceae, 
erykoidalnych karłowatych krzewów, turzyc i traw. Cała grupa rzadkich lub zanikających 
roślin jest wspólna z pozostałościami nizinnych muraw z Nardus (6230), mianowicie 
Antennaria dioica, Botrychium lunaria, Nardus stricta lub Potentilla erecta. 

Na suchych wrzosowiskach często występują mchy i porosty. Niektóre mchy, takie jak 
Dicranum polysetum, D. scoparium, Hypnum jutlandicum lub Pleurozium schreberi, mogą być 
dominujące, inne należą do zbioru typowych gatunków dla wrzosowiska Calluna, na przykład 
Polytrichum juniperium i P. piliferum. Starsze, mniej wzburzone stadia siedliska mogą 
również obejmować znaczną pokrywę z gatunków typowych, głównie z rodzajów Cladonia 
(np. C. stellaris, C. arbuscula) oraz Cetraria (np. C. ericatorum, C. aculaeata). Niektóre gatunki 
grzybów preferujące ubogie w substancje biogenne gleby piaszczyste należą do typowych 
gatunków siedliska typu 4030. 

W Polsce niektóre rzadkie i lokalnie zagrożone rośliny związane z tym siedliskiem to: Genista 
germanica, Genista pilosa, Scabiosa ochroleuca, Arctostaphyllos uva-ursi (typowa dla 
niektórych podtypów), Lycopodium clavatum, Lycopodim tristachyum, i Botrychium lunaria. 

W Hiszpanii wrzosowiska śródziemnomorskie, w szczególności te znajdujące się w obszarze 
Cieśniny Gibraltarskiej, są szczególnie bogate w gatunki endemiczne, takie jak Drosophyllum 
lusitanicum (Gil-López i in., 2017, 2018), gatunek rośliny mięsożernej powiązany 
z powtarzającymi się pożarami (Paniw i in., 2017). 

Teucrium scorodonia, element podatlantycki i bardzo rzadki takson występujący w paśmie 
Trybecza, pojawia się tylko na Słowacji i przynależy do Euphorbio cyparissiae-Callunion 
vulgaris. Roślina ta jest jednak bardzo powszechna na innych obszarach atlantyckich, np. na 
wrzosowiskach Zjednoczonego Królestwa i w innych kwaśnych środowiskach.  

W Zjednoczonym Królestwie wiele erykoidalnych karłowatych krzewów powiązanych 
z suchymi wrzosowiskami można znaleźć również w innych siedliskach bogatych w karłowate 
krzewy, w tym w zaroślach i lasach, jednak mącznica 
lekarska Arctostaphylos uva-ursi jest rzadka lub 
nieobecna w cieniu, natomiast rzadki Phyllodoce 
caerulea (narażony zgodnie z Czerwoną księgą 
Zjednoczonego Królestwa) występuje jedynie na 
wrzosowisku H18 Vaccinium myrtillus-Deschampsia 
flexuosa (Jackson i McLeod, 2000). Ten typ suchego 
wrzosowiska jest bardzo ograniczony w kontekście 
Zjednoczonego Królestwa i wiąże się go tylko 
z położonym bardziej na północ siedliskiem typu 
4030. Ponadto Genista anglica (bliska zagrożeniu 
zgodnie z Czerwoną księgą Zjednoczonego 
Królestwa) występuje jedynie na suchych 
i podmokłych wrzosowiskach (Rodwell, 1981). 
Gruszyczka średnia Pyrola media (o ograniczonym 
zasięgu w skali kraju, narażona), jest ściśle powiązana 
z suchym wrzosowiskiem, zwłaszcza bogatymi 
w gatunki formami wrzosowisk H16 Calluna vulgaris-
Arctostaphylos uva-ursi (Calluno-Genistion pilosae w: 

 

Mącznica lekarska Arctostaphylos uva-
ursi. ©Mike Smedley, SNH 
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Mucina i in., 2016) z groszkiem skrzydlastym Lathyrus linifolius oraz dziurawcem nadobnym 
Hypericum pulchrum. W Anglii wiele gatunków, których ochrona ma znaczenie w skali 
ogólnokrajowej, jest uzależnionych od wrzosowisk. Są to 21 gatunków roślin naczyniowych, 
10 gatunki mszaków, 3 porostów i 1 gatunek grzybów (Web i in., 2010). Wrzosowisko H21b 
występujące w północno-zachodniej części Szkocji jest wyjątkowo bogate w mszaki 
oceaniczne, w tym gatunki rzadkie. 

Niektóre widłaki są ściśle związane z suchymi wrzosowiskami i powiązanymi siedliskami, na 
których częstotliwość wypalania nie jest zbyt wysoka. W Szkocji są to m.in. widłak 
jałowcowaty Lycopodium annotinum (rzadki w skali kraju) oraz widlicz spłaszczony 
Diphasiastrum complanatum ssp. issleri (rzadki w skali kraju). Inne rzadkie rośliny 
naczyniowe występujące sporadycznie na suchych wrzosowiskach, które nie są wypalane lub 
są wypalane bardzo rzadko, to m.in. zimoziół północny Linnaea borealis (o znacznie 
ograniczonym zasięgu w skali kraju) i brzoza karłowata Betula nana (o znacznie 
ograniczonym zasięgu w skali kraju). 

W Szwecji obszary wrzosowiskowe o wysokiej wartości przyrodniczej stanowią siedlisko 
gatunków Genista, Gentiana pneumonantheand oraz Pedicularis sylvatica, głównie na 
obszarach przybrzeżnych w zachodniej części kraju.  
 

2.5.2 Ptaki 

Europejskie suche wrzosowiska stanowią siedliska zagrożonych lub rzadkich gatunków 
ptaków, w tym wielu wymienionych w załączniku I do dyrektywy ptasiej. 

Z suchymi wrzosowiskami zazwyczaj kojarzy się pokrzewka kasztanowata (Sylvia undata), 
lerka (Lullula arborea) i lelek zwyczajny (Caprimulgus europaeus).  
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Lelek zwyczajny (Caprimulgus europaeus). © Natural England. Allan Drewitt 

Inne gatunki wymienione w załączniku I, które można znaleźć na suchych wrzosowiskach 
w różnych częściach UE, to między innymi: 

- Cietrzew zwyczajny (Lyrurus tetrix): w mozaice wrzosowisk, lasów sosnowych i łąk 
w Niderlandach, Niemczech i Szwecji. 

- Wrończyk (Pyrrhocorax pyrrhocorax): nadmorskie wrzosowiska w zachodniej części 
Zjednoczonego Królestwa, Irlandii, północno-zachodniej Francji, obszarach wyżynnych 
i przybrzeżnych w północno-zachodniej Hiszpanii. 

- Gąsiorek (Lanius collurio): Francja, północna część Półwyspu Iberyjskiego, Niderlandy, 
Niemcy i Szwecja. 

W Zjednoczonym Królestwie na suchych wrzosowiskach występują również następujące 
gatunki: pardwa szkocka (Lagopus scoticus), błotniak zbożowy (Circus cyaneus), drzemlik 
(Falco columbarius), rzepołuch (Carduelis flavirostris), uszatka błotna (Asio flammeus), 
pokląskwa (Saxicola rubetra) i siewka złota (Pluvialis apricaria) (Webb i in., 2010). 

Cietrzew zwyczajny (Lyrurus tetrix) i orzeł przedni (Aquila chrysaetos) szczególnie kojarzą się 
z regionem Scottish Highlands, natomiast kulik mniejszy (Numenius phaeopus) i wydrzyk 
wielki (Stercorarius skua) z północnymi, nadmorskimi bagnami Szkocji (Jackson i McLeod, 
2000).  

W Belgii (Walonia) 8 gatunków ptaków wymienionych w załączniku I do dyrektywy ptasiej 
posiada stałe populacje lęgowe na wrzosowiskach. W ciągu ostatnich dziesięcioleci 
w przypadku czterech z nich (Lyrurus tetrix, Caprimulgus europaeus, Saxicola rubetra, Lanius 
excubitor) nastąpiło znaczne zmniejszenie liczebności populacji i zmniejszenie ich obszaru 
lęgowego, głównie w wyniku utraty i fragmentacji odpowiednich siedlisk lęgowych. Pluvialis 
apricaria jest bardzo rzadko występującym gatunkiem lęgowym (koniec ubiegłego wieku 
w Hautes Fagnes) przy południowej granicy jego obszaru występowania w skali światowej. 
Populacje Circus cyaneus i Jynx torquilla nie zmniejszają się, jednak nadal są one bardzo 
rzadkie i mają wrażliwe populacje lęgowe, podczas gdy Lullula arborea również występuje 
rzadko, jednak odnosi korzyści z przedsięwzięć w zakresie odbudowy. Odbudowa 
wrzosowisk poprzez projekty w ramach programu LIFE pomogła już w utrzymaniu lub 
zwiększeniu dostępnych siedlisk. Wciąż jednak konieczna jest dalsza odbudowa, a także 
zwalczanie innych zagrożeń, takich jak sztucznie wysokie zagęszczenie dzików, co szkodzi 
zwierzętom składającym jaja na ziemi. 

Rozdrobnienie i pogorszenie stanu siedliska ma bezpośredni wpływ na gatunki ptaków, które 
wykorzystują to siedlisko jako miejsce lęgowe. 
 
2.5.3 Płazy i gady 

Z wrzosowiskami ściśle związane są różne płazy i gady, w tym kilka europejskich gatunków 
chronionych, np. ropucha paskówka Bufo calamita, gniewosz plamisty Coronella austriaca 
i jaszczurka zwinka Lacerta agilis. Inne typowe gatunki obejmują żmiję zygzakowatą Vipera 
berus, której ochrona staje się coraz istotniejszą kwestią w wielu europejskich państwach, 
jaszczurkę żyworodną Zootoca vivipara i padalca zwyczajnego Anguis fragilis. 

W Zjednoczonym Królestwie południowe wrzosowiska są jedynym siedliskiem dla wszystkich 
sześciu gatunków rodzimych Zjednoczonego Królestwa, w tym dla jaszczurki zwinki (Lacerta 
agilis) i gniewosza plamistego (Coronella austrica). Gady wymagają dojrzałych siedlisk 
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wrzosowiskowych o korzystnych dla nich warunkach, np. co najmniej 1% odkrytej gleby, 
nieutwardzonej i nierozdeptanej oraz co najmniej 80% pokrywy głębokiego wrzosowiska dla 
jaszczurki zwinki i gniewosza plamistego23.  

Do utraty siedliska odpowiedniego dla tych gatunków może dojść z powodu 
nieodpowiedniego zarządzania lub jego braku, w tym nieodpowiedniego wypasu i wypalania 
(jak np. zgłoszono w Anglii na podstawie art. 17). Należy rozważyć kwestie związane 
z zarządzaniem wiekiem wrzosów (często mające związek ze skalą i intensywnością), jak 
również odpowiednie zarządzanie siedliskami niektórych gatunków płazów, takimi jak 
zbiorniki, i zachowanie ich (zob. sekcja 5.3 dotycząca zarządzania dla zwierząt dzikich). 
 

  
Jaszczurka zwinka. © Natural England-Allan 
Drewitt 

Gniewosz plamisty. © Natural England-Allan Drewitt 

 
2.5.4 Bezkręgowce 

Należy podkreślić dużą różnorodność fauny bezkręgowców związanej z tym typem siedliska, 
co ma również związek z fizycznymi warunkami dobrego drenażu i kwaśnymi glebami 
o niskiej zawartości substancji biogennych, które powodują powstawanie europejskich 
suchych wrzosowisk (4030). Związek ten może zachodzić za pośrednictwem specyficznych 
roślin związanych z siedliskiem, którego głównym składnikiem są wrzosy, zwłaszcza Calluna 
vulgaris, lub za pośrednictwem samych warunków fizycznych. Warunki fizyczne są 
szczególnie istotne dla gatunków bezkręgowców na północnych krańcach ich obszaru 
występowania: wrzosowiska zapewniają obszary, które są miejscowo cieplejsze w okresie od 
marca do września, ale w pozostałych miesiącach mogą być chłodniejsze. W pewnym stopniu 
odzwierciedla to kontynentalny system klimatyczny. Wiele z tych gatunków zależnych 
głównie od warunków fizycznych to gatunki drapieżne, a jeśli występują na krańcach swojego 
obszaru, często figurują w krajowych Czerwonych Księgach.  

W niniejszych rozważeniach dotyczących typowych gatunków bezkręgowców z typu 4030 
uwzględniono niewielką liczbę gatunków reprezentatywnych w podziale na grupy 
bezkręgowców, z naciskiem na dwa oddziaływania – wyłącznie warunki fizyczne 
i w stosownych przypadkach powiązanie z roślinnością. 

                                                 
23 Tabele korzystnych warunków (Favourable Condition Tables, FCT) dla tych gatunków w miejscach 
o szczególnym znaczeniu naukowym w Dorset. 



 

35 

Aranea – pająki. Wszystkie pająki są drapieżne, a zatem są powiązane z warunkami 
fizycznymi typu 4030, a gatunki są znacznie bardziej rozpowszechnione w południowych 
częściach ich obszaru występowania, zwłaszcza tam, gdzie zdarzają się suche obszary 
trawiaste z ubogą roślinnością.  
- Pająki Eresus (3 bardzo ściśle powiązane gatunki). Tkają one sieci w kształcie cylindra 

i wydają się rzadkie, a ich występowanie ograniczone do typu 4030 i podobnych siedlisk 
na całym obszarze występowania. Samce są jasnoczerwone, samice czarne i większe. 
Figurują w Czerwonych Księgach kilku państw członkowskich. 

- Philaeus chrysops, pająk skaczący z czerwonymi zabarwieniami. Mimo że w kilku 
państwach wpisano go do Czerwonej Księgi i ma związek z wrzosowiskami, nie jest z nimi 
ściśle powiązany, ale raczej w ogóle ze skalistymi lub piaszczystymi siedliskami z ubogą 
roślinnością. Jego związek z wrzosowiskami na północy jego obszaru występowania 
wynika z zapotrzebowania na ciepło. Na południu tego regionu jest on powszechny 
i często spotykany. 

- Pająk Cheiracanthium pennyi jest podobny. Podczas gdy jego dwa miejsca występowania 
w Zjednoczonym Królestwie są bardzo klasycznymi siedliskami typu 4030, jest on 
znacznie bardziej rozpowszechniony w suchych, ciepłych siedliskach w innych częściach 
Europy. 

- Oxyopes ramosus, śpiesznik rysień, żyje na dojrzałych Calluna vulgaris w północnej części 
Europy. Gatunek ten świetnie kamufluje się z wykorzystaniem gałęzi Calluna. 

- Rhysodromus histriois to kolejny gatunek przystosowany do dojrzałych wrzosowisk. 

  
Oxyopes ramosus. © Jørgen Lissner Rhysodromus histriois. © Jørgen Lissner 

Sieciarki – mrówkolew (i inne). Wszystkie mrówkolwy są drapieżne. Larwy tworzą małe doły 
w piaszczystej ziemi i leżą na dnie, czekając aż do środka wpadnie ofiara. Oznacza to, że 
często mają związek z typem 4030 z uwagi na fizyczne właściwości gleb. 

Prostoskrzydłe – koniki polne i świerszcze. Ta grupa owadów jest silnie związana z ciepłymi 
miejscami i wiele ich gatunków występuje na wrzosowiskach i innych suchych, ciepłych 
siedliskach. Chociaż w Zjednoczonym Królestwie Chorthippus vagans jest znany jako konik 
wrzosowy, gdzie indziej w Europie nazywa się go konikiem leśnym. Podobnie Stenobothrus 
lineatus występuje zarówno w siedliskach typu 4030 oraz 6210, tak jak Decticus verrucivorus.  

Łuskoskrzydłe – motyle i ćmy. Mają one larwy żywiące się roślinami, z których wiele 
ogranicza się do kilku blisko spokrewnionych roślin (lub nawet tylko jednej), a wiele z nich 
jest bardzo silnie związanych z typem 4030.  
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- Euphydryas aurina, przeplatka aurinia, trafiła do Czerwonej Księgi w Polsce i jest 
powiązana z obszarami północnymi i górskimi typu 4030, gdzie rośnie stanowiąca jej 
pożywienie roślina Arctostaphylos uva-ursi. 

- Anarta mrytilli, okrzętnica wrzosówka, jest bardzo powszechna w obrębie typu 4030, 
a jej występowanie ogranicza się głównie do tego siedliska, gdzie larwy żywią się pędami 
Erica i Calluna. 

- Entephria caesiata żywi się Erica, Calluna i Vaccinium (wszystkie Ericaceae). Występuje 
w północnych i górskich obszarach w obrębie typu 4030. 

- Ćmy stenotopowe z wrzosowisk mącznicy lekarskiej (H16 w Zjednoczonym Królestwie) 
obejmują witalnika węgliniaka Macaria carbonaria, Coranarta cordigera oraz 
Coleophora arctostaphyli. Te ćmy można spotkać również w obszarach typu 4060 
Wrzosowiska alpejskie i subalpejskie, jednak występują na całym zakresie wysokości 
wrzosowisk mącznicy lekarskiej w obrębie typu 4030. 

- Plebejus argus, modraszek argus, jest dobrze znany w Zjednoczonym Królestwie i łączy 
się go z grupą mrówek Lasius niger w obrębie typu 4030. Wiadomo jednak, że jest on 
również kojarzony z różnymi mrówkami z grupy Lasius niger na wielu typach obszarów 
trawiastych w całej Europie i występuje (rzadko) w obszarach typu 6201 
w Zjednoczonym Królestwie. Wydaje się, że jest to kolejny przypadek, w którym owad 
jest znacznie bardziej dostosowany do siedliska na obrzeżach jego zasięgu. 

- Rhagades pruni to ćma kraśnikowata, której larwy żywią się Vaccinium, Calluna oraz 
Andromada (wszystkie Ericaceae). Mimo że jest ona szeroko rozpowszechniona 
w Europie, nie jest znana w Zjednoczonym Królestwie. 

- Zieleńczyk ostrężyniec Callophrys rubi ma larwy, które żywią się Vaccinium myrtillus, 
Calluna vulgaris i różnymi innymi roślinami. Szeroka gama roślin jadalnych sprawia, że 
motyl ten może korzystać z wielu różnych siedlisk, w tym wrzosowisk, torfowisk i polan 
w lasach. 

- Endromis versicolora, ćma z rodziny nasierszycowatych, żywi się młodą brzozą 
w ciepłych warunkach. Jest ona powszechna w warunkach górskich, w tym siedlisku typu 
4030, ale jest bardzo wyczulona na stopniowe przejście w las. W związku z tym typowa 
jest dla niej potrzeba utrzymania różnych sukcesywnych etapów rozwoju roślinności 
innych niż wrzosowiska. 

- Petrophora chlorosata, skalniak orliczak, żywi się korzeniami Pteridium aquilinum, 
rośliny, którą często uważa się za problem dla typu 4030, szczególnie w strefie 
atlantyckiej. 

- Maculinea alcon można znaleźć na suchych wrzosowiskach na zachodnich obszarach 
przybrzeżnych Szwecji. 

Pluskwiaki różnoskrzydłe – owady. Głównie wysysające rośliny, ale wiele z nich jest również 
drapieżnych, z czego niektóre są wyłącznie drapieżne; wiele z nich uwielbia ciepło i dojrzewa 
pod koniec lata. Dlatego też zależą one zarówno od cech fizycznych jak i roślinności typu 
4030. 
- Ulopa reticulata, to gatunek stenotopowy, żywiący się wrzosami. Jego występowanie 

ogranicza się do Europy Północno-Zachodniej, a zatem nie występuje na całym obszarze 
typu 4030 rozważanym w niniejszym planie zarządzania. 

- Coranus sub-apterus to gatunek drapieżny powiązany z typem 4030. 
- Kleidocerys ericae jest ściśle powiązany z wrzosowiskami i żywi się łodygą oraz 

torebkami nasiennymi. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Bor%C3%B3wka_czarna
https://en.wikipedia.org/wiki/Calluna_vulgaris
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- Orthotylus ericetorum żywi się sokami wrzosów i występuje w szeregu mikrosiedlik 
w obrębie typu 4030. 

Tęgopokrywe – chrząszcze. Zarówno gatunki roślinożerne, jak i drapieżne są typowe dla typu 
4030. 
- Lochmaea suturalis. Larwy żywią się liśćmi Calluna i mogą powodować rozległą 

defoliację, zwłaszcza gdy rośliny są dojrzałe lub przejrzałe. Dorosłe okazy latają wiosną 
i w tym czasie stanowią dużą część potencjalnego źródła pokarmu dla owadożernych 
ptaków żyjących w obrębie typu 4030.  

- Micrelus ericae żywi się kwiatami wrzosów.  
- Cicindela sylvatica, trzyszcz leśny, ma larwy, które czekają w norach na owady 

przechodzące powyżej i je chwytają. Jest silnie powiązany z ciepłymi siedliskami, 
a w rezultacie ściśle powiązany z typem 4030, zwłaszcza w północnej części obszaru 
występowania. 

- Neliocarus sus. Larwa tego owada żeruje na korzeniach roślin wrzosowiskowych, 
a osobniki dorosłe są najczęściej poławiane na wrzosowiskach, co sugeruje, że są to 
również główne rośliny, którymi żywią się larwy. 

- Cryptocephalus punctiger. Osobniki dorosłe żywią się sadzonkami, głównie brzozą, 
rosnącymi na wrzosowiskach typu 4030. Larwy żywią się spadającymi martwymi liśćmi. 
Odpowiednie sadzonki nie mogą rosnąć w małym zagęszczeniu, gdyż muszą zapewniać 
pod sobą ciepłe warunki. 

W Hiszpanii szereg tęgopokrywych gatunków endemicznych (Calathus asturiensis, Cryobius 
cantabricus, Nebria asturiensis oraz Pterostichus cantaber), ograniczonych pod względem 
geograficznym do Gór Kantabryjskich, można znaleźć na wrzosowiskach zdominowanych 
przez Calluna vulgaris, Erica australis i E. arborea (Cuesta i in., 2006). 

Muchówki – muchy. W obrębie typu 4030 występują zarówno gatunki drapieżne, jak 
i roślinożerne/detrytusożerne, w tym następujące gatunki: 
- Nephrotoma sullingtonensis, komarnica. Larwy żywią się w warstwie próchnicy pod 

wrzosami na suchych wrzosowiskach rosnących na lekkich, piaszczystych glebach. 
- Empis vitripennis. Muchę tę często poławia się z kwitnących wrzosowisk, jednak pod 

względem biologicznym niewiele o niej wiadomo. Mówi się, że rozwija się ona 
w purchawkach zbieranych z wrzosowisk. 

- Chrysotoxum octomaculatum. To gatunek o ograniczonym zasięgu pod względem 
swojego obszaru występowania w Europie, który, o ile wiadomo, ogranicza się do typu 
4030. Może to wynikać z jego związku z konkretnym gatunkiem mrówek, ponieważ jego 
larwy żywią się mszycami, które są powiązane z mrowiskami. 

- Lasiopogon cinctus, łowik. Larwy tej muchy to drapieżniki żyjące w rozdrobnionych, 
piaszczystych glebach, a co za tym idzie, gatunek jest typowy dla typu 4030. 

- Thyridanthrax fenestratus. Ta mucha to pasożyt żerujący na poczwarkach Ammophila 
pubescens, występującej wyłącznie na obszarach typu 4030 (zob. poniżej). 

Żądłówki błonkoskrzydłe – mrówki, pszczoły i osy. 
Liczne gatunki pszczół (i ich kleptopasożytów) są stenotopowe dla tego siedliska, z czego 
wiele zbiera pyłek głównie z wrzosów lub innych Ericaceae (rodzaje Calluna, Erica, Vaccinium 
itp.). Przykładowo we Francji w ramach badania określono 57 różnych gatunków pszczół, os, 
much bzygowatych i innych, odwiedzających Calluna vulgaris, a w ramach wcześniejszych 
badań w Belgii i Niderlandach wykryto podobne liczby gatunków (Descamps i in., 2015). 
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Wiele z tych gatunków figuruje w Czerwonych Księgach na poziomie krajowym 
i europejskim. Przykłady obejmują: 
- Andrena fuscipes, pszczolinka wrzosowa, zbiera pyłek tylko z kwiatów wrzosów 

i dlatego jej obszar występowania jest w dużej mierze ograniczony do typu 4030. 
Andrena lapponica powiązana głównie z gatunkiem Vaccinium na podmokłych, suchych 
i piaszczystych wrzosowiskach. 

- Colletes succinctus również zbiera pyłek tylko z kwiatów wrzosów (choć może 
wykazywać się pewną elastycznością w odpowiedzi na zaburzenia środowiskowe).  

- Epeolus cruciger to stenotopowy kleptopasożyt powiązany z pszczołami z grupy 
Colletes succinctus, a zatem jego obszar występowania jest w dużej mierze ograniczony 
do typu 4030. 

- Nomada rufipes, koczownica wrzosówka, to stenotopowy kleptopasożyt Andrena 
fuscipes (jak również kilku innych gatunków pszczół Andrena). Najczęściej występuje na 
obszarach typu 4030. 

- Trzmiele Bombus jonellus i Bombus magnus są najbardziej powszechne na 
wrzosowiskach i wykazują preferencje dla kwiatów wrzosowych (choć występują 
również w innych siedliskach).  

- Ammophila pubescens. Osa ta znosi do swojego gniazda jedynie gąsienice kilku 
gatunków larw ciem miernikowcowatych żerujących na wrzosowiskach, 
a w szczególności Anarta myrtilli (powyżej). 

- Crossocerus wesmaeli. Gniazdo tego gatunku jest prawie zawsze wykopywane na 
drobnych, piaszczystych glebach, dlatego też najczęściej występuje on na obszarach 
typu 4030. Do gniazda znosi małe muchy. 

Mięczaki – ślimaki24. Ze względu na wysokie zapotrzebowanie na wapń ślimaki muszlowe nie 
są głównym składnikiem ekosystemów wrzosowisk. 
- Ponentina subvirescens może często pojawiać się na południowo-zachodnich 

atlantyckich wrzosowiskach w Wielkiej Brytanii i Irlandii, z kolei na podobnych 
siedliskach w Portugalii niedawno odkryto nowy gatunek Ponentina. Ślimaki nagie są 
powszechniejsze. 

- Arion ater, duży czarny lub pomarańczowy ślimak, jest łatwo zauważalny na 
wrzosowiskach po deszczu. 

- Geomaculatus maculosus, można znaleźć w kwaśnych siedliskach, w tym typu 4030, od 
Irlandii po Hiszpanię. Na ogół jednak bardziej kojarzy się on z siedliskami leśnymi 
w bliższymi południowej części zasięgu. Mięczaka tego ujęto w załączniku IV do 
dyrektywy siedliskowej. 

Z wrzosowiskami nizinnymi w Anglii związane są 82 gatunki bezkręgowców będące 
przedmiotem zainteresowania pod względem ochrony (Webb i in., 2010). Większość z nich 
wymaga odkrytej gleby i niskiej roślinności typowej dla wcześniejszych etapów sukcesji. 
Ssymank i in., 1998 (zrewidowane wydanie na 2020 r. w trakcie przygotowań), oraz Offer i 
in., 2003, przedstawiają również obszerne wykazy typowych gatunków na wrzosowiskach. 

2.5.5 Ssaki 

W niektórych europejskich regionach suche wrzosowiska stanowią istotne siedlisko zająca 
bielaka (Lepus timidus, gatunek z załącznika V). 

                                                 
24 Wkład Martina Willinga, Conchological Society of Great Britain and Wales. 
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2.6 Usługi i korzyści ekosystemowe 

Ekosystemy wrzosowisk są jednymi z najstarszych krajobrazów kulturowych w Europie 
i stanowią źródło ogromnej części różnorodności biologicznej typowej dla otwartych, 
kwaśnych obszarów. Są to również krajobrazy o dużej wartości ochronnej.  

Oprócz wyjątkowej wartości, jaką z punktu widzenia ochrony przyrody mają wrzosowiska, 
zapewniają one ważne usługi ekosystemowe dla społeczeństwa. Wartość związana z tymi 
usługami zmieniała się w czasie (Morán-Ordóñez i in., 2013). Obecnie coraz większego 
znaczenia nabiera składowanie węgla i azotu, zasilanie wód gruntowych, czy też docenianie 
ich jako krajobrazów o wysokiej wartości rekreacyjnej (van der Wal i in., 2014). 

Analizie poddano wartość różnorodności biologicznej i zapewnianie wybranych usług 
ekosystemowych (składowanie węgla, rekreacja, wartość estetyczna i drewno) na płatach 
wrzosowisk nizinnych w hrabstwie Dorset w południowej Anglii (Cordingley i in., 2016). 
Składowanie węgla (t C/ha) oceniono poprzez bezpośredni pomiar ilości węgla 
w następujących rezerwuarach węgla: roślinności, glebie (do głębokości 30 cm), korzeniach, 
próchnicy i martwej materii organicznej na dziesięciu obszarach wrzosowisk. Składowanie 
węgla na suchych wrzosowiskach wynosiło 159 t C/ha i było wyższe od wartości zmierzonych 
na obszarach trawiastych (137 t C/ha) i wrzosowiskach podmokłych (125 t C/ha), ale niższe 
od wartości zmierzonych w lasach (244 t C/ha) i innych zaroślach (181 t C/ha) (Cordingley i 
in., 2016).  

Siedliska typu 4030, których uprawa – jak pokazała historia – jest łatwa, były zasiedlane przez 
człowieka od początku istnienia systemów rolniczych. Jednak słabe zatrzymywanie przez nie 
substancji biogennych doprowadziło do rozwoju różnych systemów przywracania ich do roli 
obszarów uprawianych, w szczególności jeżeli chodzi o gleby z poziomem plaggic, gdzie 
wrzosowa darń była koszona i wykorzystywana jako ściółka dla zwierząt domowych, co 
skutkowało rozrzucaniem mieszaniny obornika i torfu na obszarach uprawianych. Wiele 
kulturowych zastosowań siedlisk typu 4030 w Anglii odnotowano w: Howkins, 1997.  

Znaczenie suchych wrzosowisk dla dzikich zapylaczy jest powszechnie znane, na co wskazuje 
również długa lista gatunków owadów zapylających zawarta w sekcji dotyczącej gatunków 
związanych z tym siedliskiem (zob. sekcja 2.5.4).  

Z drugiej strony jednym z najbardziej rozpowszechnionych zastosowań kulturowych typu 
4030 jest zakładanie uli pszczół miodnych w okresie od lipca do września, kiedy kwitną 
wrzosowiska. Rozległe i obfite bogactwo pyłków i nektaru znacznie przewyższa potrzeby 
wielu owadów będących naturalnymi mieszkańcami wrzosowisk, a człowiek dobrze 
wykorzystał ten nadmiar produkcji do dostarczania zarówno miodu, jak i produktów 
woskowych z uli pszczół miodnych, a także rezerw wspierających same pszczoły miodne 
w okresie zimowym.  

Ortigosa i Ojeda (2018) wykazali, że suche wrzosowiska w Hiszpanii obejmują gatunki, które 
kwitną przez cały rok, ale jedną z najważniejszych cech jest obfite kwitnienie w miesiącach 
jesiennych i zimowych gatunków Calluna vulgaris oraz Erica australis. Gwarantuje to 
obecność naturalnego pokarmu dla pszczół w okresie zimowym, co poprawia jakość uli. 
Dlatego też suche wrzosowiska odgrywają istotną rolę dla pszczelarstwa tego regionu i są 
kluczem do przetrwania niektórych ważnych udomowionych owadów zapylających w zimie.  
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Należy jednak zauważyć, że udomowione pszczoły konkurują o zasoby z pszczołami dzikimi, 
więc jeżeli zagęszczenie uli jest zbyt duże w zestawieniu z dostępnymi zasobami kwiatowymi, 
pszczelarstwo może mieć negatywny wpływ na różnorodność biologiczną dzikich owadów 
zapylających. 
 

Wrzosowisko jako apteka dla pszczół 

Co ciekawe, nektar Calluna działa jako lek profilaktyczny zapobiegający zakażeniu trzmieli 
świdrowcami (Koch i in., 2019). Wrzosowiska nizinne zapewniają zatem usługi ekosystemowe jako 
apteka dla pszczół, pozwalająca zadbać o ich zdrowie. 

Uznanie i uwzględnienie usług ekosystemowych przy określaniu celów ochrony pomaga 
uwydatnić znaczenie i rolę wrzosowisk dla społeczeństwa oraz może zwiększyć poparcie 
społeczne i akceptację dla podejmowanych działań. Z myślą o uzyskaniu równowagi 
pomiędzy poszczególnymi celami i zagwarantowaniu aktywnego udziału zainteresowanych 
stron mogą być konieczne szczególne ustalenia dotyczące zarządzania. Zaangażowanie to 
będzie wynikało nie tylko z bezpośrednich interesów materialnych lub finansowych, ale także 
z wartości wrzosowiska jako osobiście cenionego miejsca i jego powiązania z krajobrazem.  

Z punktu widzenia ochrony różnorodności biologicznej motywy integracji celów 
i zaangażowania społeczności lokalnych na rzecz ich osiągnięcia można podsumować jako 1) 
zwiększenie skuteczności zarządzania tymi złożonymi systemami, 2) zwiększenie 
skuteczności polityki ochrony oraz 3) zwiększenie zainteresowania zainteresowanych stron 
(De Blust, 2013).  

Wrzosowiska mogą rzeczywiście podtrzymywać lokalną gospodarkę, przynajmniej wtedy, 
gdy wszystkie zainteresowane strony świadczące usługi mają równe warunki działania, 
a część wsparcia publicznego rekompensuje dostarczanie niezbywalnych zasobów 
naturalnych (Ozinga i Schrijver, 2013; Schrijver i in., 2013; Van der Heide i in., 2013). 
Wyzwanie to jest ważne dla większości krajobrazów kulturowych w Europie. Ponad połowa 
obecnego obszaru Natura 2000 w Europie była wcześniej uprawiana, jest nadal uprawiana 
lub odchodzi się od jej uprawy.  

Większość typów siedlisk wrzosowiskowych jest w pełni uzależniona od praktyk rolniczych 
(Luick i in., 2012), które obecnie realizuje się jako środki zarządzania ochroną w części zasięgu 
wrzosowisk. Wspieranie i dostosowywanie obecnych relacji funkcjonalnych oraz 
rewitalizacja dawnych są zatem ważnymi punktami odniesienia dla polityki ochrony przyrody 
w ogóle, a w szczególności dla lokalnych planów zarządzania.  
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Suche wrzosowiska w Sierra del Aljibe, południowa Hiszpania. © Fernando Ojeda  
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2.7 Rozmieszczenie geograficzne 

Informacje zawarte w tej sekcji odnoszą się w szczególności do rozmieszczenia typu siedliska 
chronionego na podstawie dyrektywy siedliskowej „4030 – Europejskie suche wrzosowiska” 
i opierają się na informacjach przekazanych przez państwa członkowskie, w których dany typ 
siedliska był obecny w przedmiotowym okresie (2007–2013)25. 

Należy podkreślić, że w sprawozdaniach na podstawie art. 17 występowały pewne problemy 
związane z jakością danych, dlatego też należy podchodzić ostrożnie do informacji zawartych 
w niniejszym planie działania, które opierają się na tych danych, i traktować je jako 
orientacyjne. 

2.7.1 Rozmieszczenie typu 4030 na poziomie regionu biogeograficznego i państwa 

Omawiany typ siedliska występuje w 24 państwach i wchodzi w skład następujących 
regionów biogeograficznych UE: alpejskiego (ALP), atlantyckiego (ATL), czarnomorskiego 
(CZM), borealnego (BOR), kontynentalnego (KON), śródziemnomorskiego (ŚDM) 
i pannońskiego (PAN). Ten typ siedliska o największym obszarze bazowym występuje 
w regionie atlantyckim. 

 

Rysunek 2. Obszar bazowy pokrycia (km2) typu 4030 w każdym regionie biogeograficznym w oparciu 
o sprawozdania na podstawie art. 17 z okresu 2007–2012; w oparciu o dane częściowe, ponieważ 
brakuje danych z niektórych państw 

Chociaż siedlisko typu 4030 jest obecne w 24 państwach UE, blisko 90% zgłoszonego obszaru 
występowania przypada na 5 państw. Hiszpania jest państwem z największym obszarem 
typu 4030 w Unii Europejskiej (11 722 km2), następne jest Zjednoczone Królestwo (8935 
km2), Francja (2428 km2), Irlandia (1094 km2) i Niemcy (264 km2). Pozostałe państwa zgłosiły 
obszary poniżej 250 km2 (w 2013 r.). 

                                                 
25 Państwa członkowskie co sześć lat UE składają sprawozdania na temat rozmieszczenia i stanu ochrony 
wszystkich typów siedlisk w UE objętych dyrektywą siedliskową, zgodnie z art. 17 dyrektywy siedliskowej. Zbiór 
danych opracowany zgodnie z art. 17 zawiera dane tabelaryczne przekazane przez państwa członkowskie za 
okres 2007–2012. Chorwacja (HR) nie przedłożyła w ostatnim okresie sprawozdania, o którym mowa w art. 17, 
i z tego powodu danych z HR nie uwzględniono w niniejszym planie działania. W przypadku Niemiec 
w sprawozdaniach za lata 2007–2012 brakuje obszaru w regionie atlantyckim. 
Zbiór danych opracowany zgodnie z art. 17 jest dostępny pod adresem: https://www.eea.europa.eu/data-and-
maps/data/article-17-database-habitats-directive-92-43-eec-1/article-17-database-zipped-ms-access-format 
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https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/article-17-database-habitats-directive-92-43-eec-1/article-17-database-zipped-ms-access-format
https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/article-17-database-habitats-directive-92-43-eec-1/article-17-database-zipped-ms-access-format
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Obszar bazowy i zasięg dla większości państw oszacowano na podstawie częściowych danych 
z pewną domieszką ekstrapolacji lub modelowania. Brakuje danych dla regionu 
atlantyckiego i śródziemnomorskiego w przypadku Portugalii, dla regionu alpejskiego 
w przypadku Austrii i dla regionu atlantyckiego w przypadku Niemiec. 

 
Rysunek 3. Obszar bazowy pokrycia (km2) typu 4030 w państwach członkowskich (w oparciu 
o sprawozdania na podstawie art. 17 z okresu 2007–2012) 

 
Rysunek 4. Obszar bazowy zasięgu (km2) typu 4030 w państwach członkowskich (w oparciu 
o sprawozdania na podstawie art. 17 z okresu 2007–2012) 

W każdym państwie członkowskim odnotowano tendencję w zakresie obszaru bazowego dla 
każdego regionu biogeograficznego (okres 2007–2012). W ponad 25% ocen (10/38) 
odnotowano tendencję spadkową w zakresie obszaru bazowego. W ponad 40% ocen 
tendencja ta była stabilna. Tylko w 8% ocen odnotowano tendencję wzrostową. Jednak 
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w 24% ocen brak jest informacji na temat tendencji w zakresie obszaru bazowego tego 
siedliska. 

Zmiany obszaru bazowego zgłoszone dla poprzedniego okresu (2001–2006) w większości 
przypadków wynikają z lepszej wiedzy/danych lub stosowania innych metod. 

Tendencje są decydujące dla oceny stanu ochrony i należy zwrócić uwagę na metodykę 
systemów nadzoru w celu poprawy jakości informacji o tendencjach. 

 
 
 
 
Rysunek 5. Tendencja obszaru siedliska typu 4030: liczba ocen zgłoszonych dla każdej kategorii 
tendencji 

 
2.7 Rozmieszczenie typu 4030 w sieci Natura 2000 

Poniższe dane pochodzą z bazy danych Natura 2000 (Komisja Europejska, 2017). 
Powierzchnię siedliska w bazie danych szacuje się na podstawie pokrycia siedliska 
wskazanego w standardowym formularzu danych dla każdego siedliska (jako przybliżoną 
wartość szacunkową % obszaru pokrytego siedliskiem) i w związku z tym należy ją uznać 
jedynie za orientacyjną powierzchnię siedliska włączonego do sieci Natura 2000. 

Istnieje 2095 obszarów Natura 2000, na których odnotowano znaczącą obecność typu 
403026. Niemal 40% całkowitego obszaru bazowego siedliska typu 4030 w UE jest włączone 
do sieci Natura 2000.Regiony, na które przypada największy obszar bazowy typu 4030 
w obrębie obszarów Natura 2000, to region atlantycki i śródziemnomorski. W regionie 
kontynentalnym obecna jest jednak największa liczba obszarów, w których występuje 
typ 4030. 

Tabela 3. Obszar bazowy (ha) typu 4030 w obrębie obszarów Natura 2000 dla każdego regionu 
biogeograficznego (baza danych Natura 2000, 2018 r.) 

                                                 
26 Bez uwzględnienia obszarów, w których reprezentatywność tego typu siedliska sklasyfikowano jako „D”: 

nieistotna reprezentatywność. 
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9
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Region biogeograficzny 
Liczba obszarów 

Natura 2000 

Szacowana powierzchnia 
w obrębie sieci Natura 

2000 (ha) 

Region alpejski 132 33 570 

Region atlantycki 826 637 355 

Region czarnomorski 2 196 

Region borealny 127 5054 

Region kontynentalny 1004 69 164 

Region śródziemnomorski 340 543 026 

Region pannoński 15 288 

 

 

Hiszpania jest państwem o największej powierzchni tego typu siedliska na obszarach Natura 
2000. Biorąc jednak pod uwagę liczbę obszarów, na których występuje typ 4030, Niemcy 
mają największą liczbę wyznaczonych obszarów, ale na obszarach tych siedlisko występuje 
w niewielkim stopniu, częściowo dlatego, że średni rozmiar obszarów w Niemczech jest 
stosunkowo niewielki. 

 
Rysunek 6. Powierzchnia typu 4030 w sieci Natura 2000 w państwach członkowskich 

4030 – powierzchnia w obrębie sieci Natura 2000

Region alpejski Region atlantycki

Region czarnomorski Region borealny

Region kontynentalny Region śródziemnomorski

0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

800000

ES UK FR IE DE NL IT PL DK PT HR BE SE FI EE CZ LT BG SK HU LV LU AT RO

Całkowita powierzchnia (ha) typu 4030 w sieci Natura 2000 w PC



 

46 

  
Rysunek 7. Obszary Natura 2000, na których występuje typ 4030, w państwach członkowskich 

 
Całkowity obszar siedliska i jego powierzchnię w sieci Natura 2000 można również uzyskać 
ze zbioru danych sprawozdawczych opracowanego zgodnie z art. 17 (2013 r.), jak pokazano 
w tabeli 4 poniżej. 

Tabela 4. Obszar siedliska typu 4030 w sieci Natura 2000 (na podstawie zbioru danych 
opracowanego zgodnie z art. 17, 2013 r.) 

Region 
biogeograficzny 

Państwo 
Całkowity 
obszar typu 
4030 (km2) 

Obszar typu 4030 
w sieci Natura 
2000 (km2) 

% w sieci Natura 
2000 
(orientacyjne – 
niedokładne 
dane) 

ALP AT ND.  ND. - 

ALP ES 85,0 53,0 62,4 

ALP FR 550,0 96,0 17,5 

ALP IT 5,9 5,0 85,0 

ALP RO 20,0 17,0 85,0 

ALP SK 1,5 1,4 93,3 

ATL BE 47,5 40,0 84,2 

ATL DE ND.  127,6 - 

ATL DK 142,0 70,0 49,3 

ATL ES 6024,0 2852,0 47,34 

ATL FR 1553,0 213,0 13,72 

ATL IE 1094,2 630,7 57,64 

ATL NL 227,0 170,0 74,89 

ATL PT ND. ND. - 

ATL UK 8935,4 2076,4 23,24 

CZM BG 1,2 1,2 100,00 

BOR EE 11,6 11,0 94,83 

BOR FI 15,0 11,0 73,33 

BOR LT 20,0 4,5 22,50 

BOR LV 0,2 0,2 100,00 

BOR SE 59,0 18,1 30,68 

BOR LV 0,2 0,2 100,00 

KON AT 3,0 2,0 66,7 

KON BE 20,5 18,0 87,8 
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KON CZ 17,8 6.6 37,2 

KON DE 263,6 246,8 93,7 

KON DK 58,0 26,0 44,8 

KON FR 213,0 213,0 100,0 

KON IT 58,7 44,0 74,9 

KON LU 0,4 0,1 16,3 

KON PL 200,0 110,0 55,0 

KON SE 73,0 26,6 36,4 

ŚDM ES 5663,0 2298,0 40,6 

ŚDM FR 111,6 111,6 100,0 

ŚDM IT 55,1 55,1 100,0 

ŚDM PT ND. ND.  
PAN CZ 0,3 0,3 86,2 

PAN HU 0,5 0,4 80,00 

PAN SK 5,4 5,2 96,30 

OGÓŁEM UE 25 536,3 9561,8 37,4 

Uwaga: Brakujące dane dla DE w ATL; AT w ALP; PT w regionach ATL i ŚDM. 
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3. STAN OCHRONY, ZAGROŻENIA I PRESJE 
 

3.1 Stan ochrony i tendencje w tym zakresie 

Stan ochrony jest niewłaściwy i pogarsza się w większej części zasięgu siedliska, jak wynika 
ze sprawozdań państw członkowskich za lata 2007–2012 i 2013–2018.  
Stan ochrony w obrębie sieci Natura 2000 jest lepszy niż poza nią (38,3% powierzchni 
siedliska w sieci Natura 2000 jest we wzorowym stanie ochrony, około 50% jest w dobrym 
stanie ochrony, a 11% jest w gorszym niż dobrym stanie ochrony). Należy zaproponować 
stosowanie zharmonizowanych metod w celu umożliwienia porównania ocen stanu ochrony 
co najmniej pomiędzy państwami należącymi do tego samego regionu biogeograficznego. 
 
Informacje zawarte w niniejszej sekcji opracowano głównie na podstawie danych 
przekazanych przez państwa członkowskie za okresy 2007–2012 i 2013–2018 oraz ujętych 
w zbiorze danych opracowanym zgodnie z art. 1727.  

Metodyka stosowana do oceny stanu ochrony zależy od danych pochodzących z różnych 
źródeł. Najlepiej byłoby, gdyby dane te zgromadzono w okresie sprawozdawczym, przy 
zastosowaniu porównywalnych metod we wszystkich państwach członkowskich. Państwa 
członkowskie wykorzystywały jednak dane zebrane w różnych celach i w różnych okresach. 
W wielu przypadkach nie istnieją odpowiednie dane, a w celu umożliwienia dokonania oceny 
wykorzystano ekspertyzy. 
 
3.1.1 Stan ochrony na poziomie biogeograficznym i państwa członkowskiego 

Stan ochrony europejskich suchych wrzosowisk (typ 4030) był niewłaściwy we wszystkich 
regionach biogeograficznych, zgodnie ze sprawozdaniami przedłożonymi przez państwa 
członkowskie za okres 2007–2012: niewłaściwy – niewystarczający (U1) w regionie alpejskim, 
czarnomorskim i śródziemnomorskim oraz niewłaściwy – zły (U2) w regionie atlantyckim, 
borealnym, kontynentalnym i pannońskim. Tendencja w tym zakresie była albo stabilna (4 
regiony) albo spadkowa (region borealny, kontynentalny i pannoński). 

Tabela 5. Stan ochrony typu 4030 w podziale na regiony biogeograficzne w latach 2007–2012  
(Źródło: zbiór danych opracowany zgodnie z art. 17, 2013 r.) 

Region Zasięg Obszar Struktura 
i funkcja 

Perspekt
ywy na 
przyszłoś
ć 

Obecny 
SO 

Tendencj
a 
w zakres
ie SO 

% 
w regioni

e 

Poprzedn
i SO 

ALP U1 U1 U1 U1 U1 = 2 U1 

ATL FV U1 U2 U2 U2 = 39 U2 

CZM FV FV U1 U1 U1 = 0,13 XX 

BOR U1 U2 U2 U2 U2 - 10 U2 

KON U1 U2 U1 U2 U2 - 30 U2 

                                                 
27https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/article-17-database-habitats-directive-92-43-eec-
1/article-17-database-zipped-ms-access-format. Chorwacja (HR) nie przedłożyła w ostatnim okresie 
sprawozdania, o którym mowa w art. 17, i z tego powodu danych z tego państwa nie uwzględniono w niniejszej 
sekcji. Należy również zaznaczyć, że w sprawozdaniach na podstawie art. 17 występowały pewne problemy 
związane z jakością danych, dlatego też należy podchodzić ostrożnie do informacji zawartych w niniejszej sekcji 
i traktować je jako orientacyjne. 

https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/article-17-database-habitats-directive-92-43-eec-1/article-17-database-zipped-ms-access-format
https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/article-17-database-habitats-directive-92-43-eec-1/article-17-database-zipped-ms-access-format


 

49 

ŚDM FV FV XX U1 U1 = 19 U2 

PAN U1 U2 U1 U2 U2 - 0,4 U2 
 

Właściwy FV Nieznana XX 
Niewłaściwy – 

niewystarczający 
U1 Niewłaściwy – zły U2 

  Tendencja: (+) poprawiająca się (-) pogarszająca się (=) stabilna (x) nieznana (nie dotyczy) nie zgłoszona 

Mapę z rozmieszczeniem typu 4030 i jego ogólnym stanem ochrony (zgodnie ze 
sprawozdaniami z 2013 r.) przedstawiono na rysunku 8 poniżej. Mapa prezentuje zarówno 
stan ochrony, jak i rozmieszczenie w siatce 10 km x 10 km. Stan ochrony oceniono na 
poziomie biogeograficznym. Dlatego reprezentacja w każdej komórce siatki ma jedynie 
charakter ilustracyjny. 
 

  

Rysunek 8. Mapa z rozmieszczeniem typu 4030 i stanem ochrony na poziomie państw 
członkowskich (z wyjątkiem Chorwacji). Uwaga: kolor czerwony oznacza stan niewłaściwy – zły (U2), 
pomarańczowy to stan niewłaściwy – nieodpowiedni (U1), a zielony to stan właściwy (FV) 

 
W Europejskiej Czerwonej Księdze siedlisk (Jansen i in., 2016) suche wrzosowiska oceniono 
jako narażone zarówno w UE-28, jak i w Europie (UE-28+). 
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Stan ochrony w każdym państwie członkowskim na ówczesnym poziomie biogeograficznym 
zgłoszony za dwa ostatnie okresy (2017–2012 i 2013–1018) ujęto w tabeli 6 poniżej. 

Stan ochrony jest przeważnie niewłaściwy i w niektórych przypadkach uległ pogorszeniu, jak 
w Portugalii (region atlantycki) i we Włoszech (region kontynentalny). W niektórych 
obszarach uległ jednak poprawie, jak w Hiszpanii i we Włoszech w regionie alpejskim oraz 
w Estonii w regionie borealnym. 

Na poziomie państw członkowskich stan ochrony jest również niewłaściwy w większości 
ocen. Jedyne oceny stanu jako właściwego odnotowano w przypadku Rumunii w regionie 
alpejskim, Słowacji w regionie alpejskim i pannońskim, Niemiec w regionie atlantyckim oraz 
Portugalii (region atlantycki i śródziemnomorski).  

Tabela 6. Stan ochrony typu 4030 i tendencje w jego zakresie (sprawozdania na 
podstawie art. 17) 

REGION BIOGEOG. PCz 2007–2012 2013–2018 

REGION ALPEJSKI AT U2x U2x 

 ES U1= WŁ = 

 FR U1= U1+ 

 HR ND. U1x 

 IT U1= FV+ 

 RO FV FV= 

 SK FV FV= 

REGION ATLANTYCKI BE U2=  U2x  

 DE FV FV 

 DK U2= U2-  

 ES XX U1=  

 FR U1= U1-  

 IE U2= U2=  

 NL U2= U2=  

 PT FV U1-  

 UK U2=  U2+  

REGION 
CZARNOMORSKI 

BG U1= U1=  

REGION BOREALNY EE U1= FV=  

 FI U2- U2=  

 LT XX U2= 

 LV U2x U1x 

 SE U2- U2-  

REGION 
KONTYNENTALNY 

AT U2x U2x 

 BE U2+ U2+ 

 CZ U1- U1- 

 DE U2= U2- 

 DK U2= U2- 

 FR U1- U2x 

 HR ND. U2x 

 IT U1- U2=  

 LU U2- U2- 

 PL U1= U1= 

 SE U2- U2- 

REGION 
ŚRÓDZIEMNOMORSKI 

ES U1= U1x 
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 FR U1= U1=  

 IT XX U1-  

 PT FV FV= 

REGION PANNOŃSKI CZ U1- U1=  

 HU U2- U2-  

 SK FV FV=  
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3.2 Stan ochrony siedliska na obszarach Natura 2000 

Stopień ochrony każdego siedliska zgłoszono za pomocą standardowego formularza danych 
sieci Natura 2000 dla każdego obszaru, na którym występuje siedlisko, zgodnie 
z następującymi kategoriami: 

 A: Doskonałe zachowanie; 

 B: Dobre zachowanie; 

 C: Zachowanie w średnim lub zubożałym stanie. 

Poniższe rysunki przedstawiają stopień ochrony siedliska na obszarach Natura 2000 jako 
procent powierzchni siedliska w poszczególnych kategoriach w każdym regionie 
biogeograficznym, w oparciu o informacje zawarte w standardowym formularzu danych dla 
każdego obszaru, na którym występuje siedlisko. 

 
Rysunek 9. Odsetek całkowitej powierzchni siedliska typu 4030 w każdej klasie stopnia ochrony 
w sieci Natura 2000. A: doskonałe, B: dobre, C: w średnim lub zubożałym stanie. 

 
Ogółem 39% powierzchni siedliska w sieci Natura 2000 jest w doskonałym stanie ochrony, 
około 50% w dobrym stanie ochrony, a 11% w zubożałym.  
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Rysunek 10. Odsetek powierzchni siedliska o doskonałym stopniu ochrony na obszarach Natura 
2000 dla każdego regionu biogeograficznego  

34,74

19,44

60,29

49,40

34,08

23,58

46,48

Odsetek powierzchni siedliska (typu 4030) o doskonałym stanie 
ochrony na obszarach Natura 2000

Region alpejski Region atlantycki
Region czarnomorski Region borealny
Region kontynentalny Region śródziemnomorski
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3.3 Metody oceny stanu ochrony  

Państwa członkowskie prowadzą nadzór nad stanem ochrony siedlisk przyrodniczych 
i gatunków, zgodnie z art. 11 dyrektywy siedliskowej, co powinno stanowić podstawę oceny 
zgodnie z art. 1728.  

Państwa członkowskie opracowały metody oceny stanu ochrony typów siedlisk i gatunków 
będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty lub są w trakcie 
opracowywania/ulepszania takich metod (zob. również rozdział 6 dotyczący 
monitorowania). Metody te zazwyczaj określają kryteria i wartości progowe dla kluczowych 
parametrów (zasięg, obszar, struktura i funkcja itp.), które wskazują, czy dany typ siedliska 
zachowuje właściwy stan ochrony (FCS).  

Metody i systemy wdrożone przez niektóre państwa członkowskie w celu dokonania oceny 
stanu ochrony tego typu siedliska opisano w załączniku 1. 

Harmonizacja metod oceny stanu ochrony byłaby optymalna, ale trudna do wdrożenia, 
ponieważ w państwach członkowskich istnieją już różne systemy. Możliwe podejście 
polegałoby na określeniu wspólnych parametrów i sposobu ich bardziej jednolitego pomiaru. 

Istnieją pewne atrybuty strukturalne i funkcjonalne, które są wspólne lub podobne 
w poszczególnych metodach stosowanych do oceny stanu ochrony europejskich suchych 
wrzosowisk i które podsumowano w tabeli 7 poniżej.  

Tabela 7. Atrybuty strukturalne i funkcjonalne oraz zmienne powszechnie stosowane w ocenie 
stanu ochrony w różnych państwach członkowskich 

Najważniejsze parametry Przykłady atrybutów 

Stan struktury siedliska Pokrycie odkrytej gleby i krzewów erykoidalnych (Belgia, Niemcy) 

Obecność poszczególnych etapów wzrostu Calluna vulgaris 
(Belgia, Niemcy, Dania) 

Pokrycie przez Calluna (Polska) 

Obecność różnych stadiów wiekowych kluczowych gatunków 
(pozytywna), stan gatunków ważnych dla różnorodności 
biologicznej (Polska) 

Odsetek pokrycia czterema warstwami: warstwą mchu, warstwą 
ziół, warstwą krzewów, warstwą drzew (Słowacja, Dania) 

Całkowity % pokrycia gruntu przez Calluna lub inne typowe 
gatunki; liczba i częstotliwość występowania chamaephyte 
i innych typowych gatunków; występowanie gatunków 
zagrożonych lub chronionych (Włochy) 

Obfitość przyrostu po pożarze (Hiszpania) 

Struktura roślinności, w tym odkryta gleba i mozaiki z innymi 
siedliskami; Pokrycie krzewów erykoidalnych (Zjednoczone 
Królestwo, Niemcy, Dania) 

Skład gatunkowy Liczba typowych gatunków, stosunek gatunków z serii (Belgia) 

Liczba taksonów charakterystycznych i wskaźnikowych (Słowacja) 

                                                 
28 Reporting under Article 17 of the Habitats Directive. Explanatory Notes and Guidelines for the period 2013–
2018 [Sprawozdawczość na mocy art. 17 dyrektywy siedliskowej. Uwagi i wskazówki wyjaśniające na okres 
2013–2018]. Wersja ostateczna, maj 2017 r. 
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Obfitość i bogactwo gatunków wieloletnich, obfitość kluczowych 
gatunków (endemicznych lub silnie związanych z siedliskiem) 
(Hiszpania) 

Częstotliwość występowania typowych gatunków (traw, ziół, 
porostów i mszaków) (Zjednoczone Królestwo, Niemcy) 

Wykaz traw, turzyc, ziół, krzewów i drzew oraz obecność 
mchów/porostów w okręgu o średnicy 5 m. Dodatkowy wykaz 
typowych gatunków, gatunków roślin wymienionych w załączniku 
II, inwazyjnych gatunków obcych i gatunków z Czerwonej Księgi 
spoza okręgu (Dania). 

Wskaźniki negatywnych 
tendencji 

Pokrycie drzew i krzewów, traw i orlic, obecność gatunków 
egzotycznych, wskaźniki eutrofizacji, wzruszenie gleby (Belgia, 
Niemcy) 
Występowanie taksonów ekspansywnych i taksonów neofitów 
obcego pochodzenia (Słowacja) 
Szkody związane z defoliacją (Hiszpania) 
Stopień zalesienia, obecność gatunków nitrofilnych, 
występowanie inwazyjnych gatunków drzew i gatunków obcych 
(Włochy) 
Pokrycie trawą, pokrycie drzewami, obce i rodzime gatunki 
ekspansywne (Polska) 
Przekraczające progi pokrycie drzew i krzewów, traw i orlic, 
obecność gatunków egzotycznych, wskaźniki eutrofizacji, 
wzruszenie gleby (Zjednoczone Królestwo) 
Składowanie azotu: szacowany xx% przekraczający ładunki 
krytyczne właściwe dla danego obszaru (Anglia) 

Inne cechy abiotyczne pH gleby (Hiszpania) 

Hydrologia, jakość powietrza (Anglia) 

 

W ocenie tego typu siedliska wskazane byłoby uwzględnienie łączności (lub jej braku) jako 
atrybutu strukturalnego i funkcjonalnego, biorąc pod uwagę problemy związane 
z rozdrobnieniem, które dotykają je na wielu obszarach w całym jego zasięgu. 

Należy wziąć pod uwagę, że wrzosowiska są siedliskiem dynamicznym, które przechodzi 
znaczące zmiany na różnych sukcesywnych etapach, od odkrytej gleby (np. po spaleniu lub 
wycięciu drzew) i etapów trawiastych, po dojrzałe, gęste wrzosowiska i dalej po zarośla i lasy. 
Te różne etapy często współwystępują na obszarze, który stanowi mozaikę wspierającą 
rzadkie i stenotopowe gatunki.  

Gatunki związane z siedliskiem wymagają występowania różnorodnej roślinności 
strukturalnej, w tym odkrytej gleby i mozaik z niską i wysoką roślinnością oraz innymi 
cechami. Ich występowanie i liczba są ważnymi wskaźnikami jakości siedliska. Elementy leśne 
i krzewiaste, w tym na przykład kolcolist zachodni Ulex europaeus, mogą mieć wartość same 
w sobie (np. dla ptaków) i jako część sukcesji, ale często stanowią problem pod względem 
zarządzania.  

Wrzosowisko jest zwykle siedliskiem o skali krajobrazowej, które występuje w powiązaniu 
z kwaśnymi obszarami trawiastymi, zaroślami i lasami. Te inne siedliska często uwzględnia 
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się w mapowaniu zakresu wrzosowisk. Mapowanie mozaiki siedliska może stwarzać znaczne 
trudności. 
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Przykład: ocena stanu ochrony i monitorowanie w Niemczech 

W Niemczech do 2007 r. opracowano szczegółowe schematy oceny z udziałem ekspertów ds. siedlisk 
dla każdego indywidualnego typu siedliska, w szczególności w odniesieniu do struktury parametrów 
i funkcji, ale również z podaniem informacji o zagrożeniach i presjach. Te schematy oceny stosuje się 
do monitorowania zgodnie z art. 11, jak również na poziomie lokalnym lub na poziomie obszaru 
w celu oceny stopnia ochrony. 

Głównymi parametrami używanymi dla typu 4030 są:  

1. kompletność typowych struktur siedliskowych (kompletność etapów rozwoju i odsetek otwartych 
płatów gleby piaszczystej); 
2. kompletność wykazu typowych gatunków (jak dotąd dla wrzosowisk Calluna wyłącznie na 
podstawie gatunków roślin); oraz  
3. ważne zagrożenia. Te ostatnie zawierają jako wskaźniki dla wrzosowisk Calluna odsetek ujemnych 
gatunków wskaźnikowych (neofitów, gatunków ruderalnych lub nitrofitów), odsetek bezpośredniego 
widocznego deptania, odsetek krzewów lub drzew lub zalesienia oraz odsetek dominacji trawy lub 
inwazji wrzosowisk; pozwala to na zgłaszanie dodatkowych negatywnych skutków. 

W przypadku atlantyckiego i kontynentalnego regionu biogeograficznego w każdym sześcioletnim 
okresie sprawozdawczym monitoruje się zestaw 63 próbek z każdego z nich. 

W odniesieniu do wszystkich siedlisk dokonano przeglądu schematów oceny w 2010 r. i ponownie 
w 2017 r., a po sprawozdaniach z 2013 r. przeprowadzono szczegółową kontrolę jakości. Zostały one 
dostosowane i zaktualizowane przez ekspertów naukowych i uzgodnione z niemieckimi krajami 
związkowymi. Są dostępne w internecie i zawierają obszerne wykazy typowych gatunków roślin (65 
gatunków), typowych mchów (8 gatunków) i porostów (20 gatunków). Wykazy te obejmują gatunki, 
które są obecne tylko w niektórych podtypach i nie występują w równomierny sposób 
w geograficznym rozmieszczeniu siedliska. Dlatego kraje związkowe mogą wprowadzać w ocenach 
zmiany o charakterze regionalnym. 

BfN i BLAK, 2017. https://www.bfn.de/themen/monitoring/monitoring-ffh-richtlinie.html 

 
3.3.1 Właściwe wartości odniesienia 

Ogólnie rzecz biorąc w większości państw nie ma dobrze zdefiniowanych właściwych 
wartości odniesienia (wartości odniesienia dotyczących właściwego stanu ochrony) dla 
siedliska typu 4030. W ostatnim badaniu wspartym przez Komisję Europejską 
zaproponowano metody definiowania właściwych wartości odniesienia dla gatunków 
i siedlisk objętych dyrektywą siedliskową (Biljsma i in., 2018). Niektóre państwa pracują 
obecnie nad zdefiniowaniem właściwych wartości odniesienia dla unijnych typów siedlisk.  

Ulepszone mapowanie siedlisk, zrozumienie historycznego rozwoju, zakresu i zasięgu oraz 
uwzględnienie łączności między siedliskami uważa się za ważne aspekty, które należy wziąć 
pod uwagę przy definiowaniu właściwych wartości odniesienia dla przedmiotowego typu 
siedliska. 

Zanim możliwe będzie oszacowanie właściwych wartości odniesienia dla tego typu siedliska, 
w szczególności w regionie kontynentalnym, konieczne będzie określenie ilościowo 
ewentualnych długofalowych negatywnych skutków rozdrobnienia i innych zagrożeń. Kiedy 
ten typ siedliska staje się bardzo rozdrobniony, jego historyczne rozmieszczenie ma 
znaczenie przy szacowaniu właściwych wartości odniesienia. 

https://www.bfn.de/themen/monitoring/monitoring-ffh-richtlinie.html
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Należy jednak przyznać, że określenie właściwych wartości odniesienia dla typów siedlisk jest 
bardzo trudne i konieczne są dalsze wytyczne dotyczące ich wyznaczania. Ponadto należy 
mieć na uwadze, że wyznaczenie właściwych wartości odniesienia dla jednego siedliska 
prawdopodobnie pociągnie za sobą konsekwencje dla innych. 

 

3.4 Zagrożenia i presje 

3.4.1 Określenie głównych zagrożeń i presji dla siedliska  

Państwa członkowskie przedstawiają sprawozdania dotyczące najważniejszych zagrożeń 
i presji dla każdego typu siedliska z wykorzystaniem uzgodnionego hierarchicznego wykazu 
na podstawie art. 17 dyrektywy siedliskowej. Presje to działania, które mają obecnie wpływ 
na siedliska, a zagrożenia to działania, w stosunku do których oczekuje się, że będą miały 
wpływ na siedliska w najbliższej przyszłości.  

Główne zagrożenia i presje zidentyfikowane w okresie sprawozdawczym 2007–2012 na 
podstawie art. 17 dyrektywy siedliskowej były podobne we wszystkich regionach 
biogeograficznych29 i są spójne z tymi, które określili eksperci krajowi podczas 
opracowywania niniejszego planu działania.  

Głównymi presjami i zagrożeniami zgłoszonymi we wszystkich regionach biogeograficznych 
były: wypas zwierząt gospodarskich (zarówno niedostateczny, jak i nadmierny) i sukcesja 
roślinności. Jako ważne zagrożenia dla tego typu siedliska określono również zalesianie, 
zanieczyszczenie powietrza, czynniki zanieczyszczenia powietrza oraz zarówno pożary, jak 
i gaszenie pożarów. Wskazano również inne presje i zagrożenia, takie jak zmiana metod 
uprawy, inwazyjne gatunki obce i inne zmiany w ekosystemach. 

Główne zagrożenia określone w przypadku suchych wrzosowisk w Europejskiej Czerwonej 
Księdze siedlisk (EIONET 2016) są takie same: wkraczanie zarośli ze względu na porzucenie 
lub spadek tradycyjnego wykorzystania, takiego jak koszenie lub wypas, intensyfikacja 
rolnictwa i związany z nią nadmiar substancji biogennych, zanieczyszczenie powietrza, 
zalesianie i pożary. Zmiana klimatu, szczególnie ocieplenie, może zwiększyć ryzyko strat 
z powodu pożarów. 

Fagúndez (2013) określił czynniki utraty różnorodności biologicznej mające wpływ na 
wrzosowiska na podstawie przeglądu literatury. Główne negatywne czynniki, które 
powodują te zmiany, obejmują zmiany użytkowania gruntów (niszczenie i rozdrobnienie 
siedliska), zanieczyszczenie, zmianę klimatu, naturalną sukcesję i gospodarkę ludzką, a także 
obecność inwazyjnych gatunków obcych. 

Opis głównych zagrożeń i presji określonych dla tego typu siedliska przedstawiono poniżej. 

                                                 
29 Wystąpiły jednak niespójności dotyczące sposobu zgłaszania przez państwa zagrożeń i presji, co utrudniało 
porównania. Z myślą o ostatnim okresie sprawozdawczym (2013–2018) zmieniono wytyczne dotyczące 
zgłaszania zagrożeń i presji i zaktualizowano znormalizowany „Wykaz presji i zagrożeń”, aby uniknąć 
poprzednich niespójności dotyczących sposobu zgłaszania przez państwa tych presji i zagrożeń. Miało to 
służyć ułatwieniu porównań. 
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3.4.2 Rezygnacja z tradycyjnego wypasu i nieodpowiedni wypas zwierząt gospodarskich 

Rezygnacja z praktyki rolniczej na obszarach wiejskich, a w związku z tym brak wypasu, 
stanowi jedno z najważniejszych zagrożeń dla tego typu siedliska. Zaprzestanie wypasu 
prowadzi do sukcesji i wtórnej ekspansji lasu.  

Na przykład suche wrzosowiska w Walonii, na których poprzednio wypasano krajowe 
zwierzęta gospodarskie lub które czasami wypalano i uprawiano, mają za sobą długi okres 
porzucenia (od połowy XIX wieku). Wiele z nich jest obecnie zalesianych za sprawą naturalnej 
sukcesji.  

We Włoszech zmiany sukcesyjne spowodowane powszechną rezygnacją z tradycyjnego 
zarządzania, w którego ramach usuwano biomasę (poprzez mniej lub bardziej sporadyczne 
koszenie i wypas, usuwanie ściółki itp.) stanowią problem w zakresie ochrony tego typu 
siedliska w regionie kontynentalnym. 

Rezygnacja z tradycyjnego zarządzania w znacznym stopniu sprzyja sukcesji i przyspiesza ją, 
w związku z czym pierwszym skutkiem dla struktury i funkcji siedliska jest gwałtowny spadek 
zasobności w Calluna i inne gatunki krzewów ze względu na rozprzestrzenianie się 
i zacienianie przez większe krzewy i drzewa. Spadkowi liczebności gatunku Calluna i jego 
ostatecznemu zniknięciu towarzyszy utrata gatunków światłolubnych. W dalszej części 
procesu sukcesji gleby o początkowo niskiej zawartości substancji biogennych stopniowo 
gromadzą materię organiczną pochodzącą z rozkładu ściółki w górnej warstwie. Proces ten 
może być korzystny dla większych traw (np. Molinia lub Deschampsia spp.), orlicy lub 
kolcolistu. Dalsza sukcesja po ustaniu zakłóceń prowadzi do ekspansji zarośli i drzew (np. 
Pinus sylvestris, Betula pendula; w niektórych przypadkach również żarnowiec miotlasty 
Sarothamnus scoparius). 

W Rumunii europejskie suche wrzosowiska są pionierskim typem siedliska i istnieje tam duże 
ryzyko inwazji Betula pendula lub Salix caprea, która przyspieszy zmiany w składzie 
gatunkowym i sukcesję roślinności w kierunku lasów.  

W Hiszpanii w ostatnim stuleciu tradycyjne zarządzanie tymi zbiorowiskami poprzez 
wykorzystanie ich na potrzeby letniego wypasu stad owiec merynosowych i wycinanie 
roślinności na opał niemal zniknęło w Górach Kantabryjskich ze względu na zmiany 
w praktykach rolniczych i inne przyczyny społeczno-gospodarcze. Na obszarze tym 
wrzosowiska i inne typy roślinności zdominowane przez krzewy były regularnie ścinane 
i spalane, aby zapewnić pastwiska (Calvo i in., 2002, 2005). Brak tradycyjnego zarządzania 
(systemów wypasu ze stadami w ramach sezonowego pasterstwa wędrownego), czasem 
również z wykorzystaniem pożarów do tworzenia pastwisk, ma negatywny wpływ na 
ochronę wrzosowisk Calluna, które są atakowane przez inne gatunki, takie jak Cytisus 
oromediterraneus. 

Brak wypasu stanowi również problem w szeregu przypadków w Zjednoczonym Królestwie, 
głównie na wrzosowiskach nizinnych. 
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Suche wrzosowisko – Ash Ranges, Surrey © Natural England, Des Sussex. 

 

Z drugiej strony nadmierne wypasanie może na niektórych obszarach stanowić presję dla 
tego siedliska. Wysokie poziomy wypasu (głównie wypasu owiec) uznaje się za 
problematyczne dla tego typu siedliska na przykład w Irlandii. W Irlandii wspomina się 
również o szkodach spowodowanych przez wypas jeleni, przy czym eliminacja jeleni jest 
wymagana jako pozytywny środek ochrony, np. w niektórych parkach narodowych. 

W Zjednoczonym Królestwie nadmierne wypasanie zwierząt gospodarskich (głównie owiec) 
lub jeleni może stanowić zagrożenie dla tego typu siedliska na niektórych obszarach, głównie 
na wyżynach. Wpływy zwierząt roślinożernych oddziałują na siebie, a usunięcie owiec może 
prowadzić do powiększania się populacji jeleni i dalszego wpływu wypasu na wrzosy, chyba 
że presja ze strony jeleni również jest kontrolowana. Nadmierne wypasanie, szczególnie 
zimą, ma negatywny wpływ na strukturę i skład roślinności i na ogół sprzyja bardziej trawom 
niż półkrzewom. Wpływ ten może być zwiększony, gdy wiąże się on również z niewłaściwym 
wypalaniem. Nadmierne wypasanie ma na ogół negatywny wpływ na siedlisko, szczególnie 
tam, gdzie istnieje dodatkowa pasza lub inne źródło dodatkowych składników pokarmowych, 
ponieważ wpływa ono na naturalnie niskie poziomy składników pokarmowych oraz na 
kwaśne gleby, które są kluczowe dla tej struktury i funkcji siedliska. 

3.4.3 Eutrofizacja i składowanie azotu 

Eutrofizacja gleby poprzez nawożenie w rolnictwie i zwiększoną depozycję atmosferyczną 
substancji biogennych stanowi ważne zagrożenie dla tego siedliska, ściśle powiązane 
z nieżyznymi glebami. Dodatek azotu wpływa na wrażliwość Calluna na presje (Power i in., 
1998) i tym samym zmniejsza jego dominację w pokrywie roślinnej. Eutrofizacja prowadzi do 
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rozprzestrzeniania się roślin o wyższej produkcji biomasy. Zasadniczo działa ona poprzez 
przyspieszenie procesów sukcesyjnych, ale może również prowadzić do trwałej zmiany 
ekologii siedliska. 

Składowanie azotu atmosferycznego uznaje się za jedno z głównych zagrożeń dla tego typu 
siedliska w Belgii, Danii, Niemczech, Irlandii, Włoszech, Polsce, Hiszpanii, Niderlandach 
i Zjednoczonym Królestwie (Diemont i in., 2013c). 

Krytyczny ładunek oszacowano w Niemczech na od 8 do 21 kg N/ha/rok (metoda SMB, Balla 
i in., 2013. Loads ACLBB-LFC 2014), empiryczne ładunki krytyczne wynoszą od 10 do 20 kg 
N/ha/rok (Bobbink i Hettelinghm 2011, Baden-Württemberg ACl, 2019). Rzeczywista podaż 
azotu w kilku regionach znacznie przekracza jednak te limity, ponieważ wynosi do 60 kg 
N/ha/rok. Przy tak dużym zanieczyszczeniu azotem atmosferycznym nawet wypas lub 
koszenie nie może przeciwdziałać podaży substancji biogennych (Härtle, 2006), 
a kontrolowane wypalanie lub usunięcie wierzchniej warstwy gleby jest czasami ostatnią 
możliwością. Problemem jest nie tylko zanieczyszczenie tlenkami azotu ze spalania, ale 
w coraz większym stopniu również emisje NH3 z rolnictwa, które muszą zostać znacząco 
ograniczone (głównie nawozy i intensywna hodowla zwierząt). Krytyczny poziom NH3 szacuje 
się na 2–3 mikrogramy/metr sześcienny powietrza. Jest to szczególnie ważne w przypadku 
typowych mchów i porostów, ponieważ azot przedostaje się do nich i bezpośrednio uszkadza 
ich tkanki. 

Rozproszona eutrofizacja (przez czynniki zanieczyszczenia powietrza lub sąsiadujące pola 
uprawne lub obszary trawiaste) w Belgii powoduje ekspansję długo żyjących gatunków 
nitrofilnych (np. Deschampsia flexuosa dominuje na suchych wrzosowiskach na dużych 
obszarach na północy Belgii.). 

Składowanie azotu powoduje znaczne zmniejszenie bogactwa roślin (Britton i Ross, 2018, 
Field i in., 2014) i może również sprzyjać gatunkom wymagającym większej ilości substancji 
biogennych, takim jak trawy (Britton i in., 2001; Friedrich i in., 2011; Southon i in., 2013). 

Badania w skali terenowej i eksperymenty w zakresie manipulacji azotem, w których bada 
się wpływ różnych wskaźników ładunku azotu w różnych skalach czasowych w Hiszpanii, 
dowiodły znaczących spowodowanych przez azot zmian w składzie, różnorodności 
i funkcjonowaniu wrzosowisk Calluna vulgaris ubogich w substancje biogenne (Calvo i in., 
2005, 2007). Zwiększone ilości azotu zmieniają wiele cech wrzosowisk, takich jak właściwości 
gleby i ściółki (np. dostępność substancji biogennych, aktywność enzymów lub biomasa 
mikrobiologiczna) lub cechy roślin (np. wzrost, kwitnienie, chemia tkanek i ściółki) lub 
podatność roślin na stresory biotyczne (np. Lochmaea suturalis) (Taboada i in., 2016) 
i abiotyczne (np. mróz lub susza).  

Wysokie wkłady azotu stymulują wskaźniki mineralizacji azotu, co skutkuje zwiększoną 
dostępnością azotu w glebie. Akumulacja azotu w ekosystemach wrzosowisk sprzyja 
zwiększeniu tempa pobierania substancji biogennych przez rośliny Calluna, a następnie 
wzrostowi zawartości azotu i fosforu w tkance listnej (Calvo i in., 2007), jak również 
wzrostowi zawartości azotu i fosforu w ściółce (Calvo-Fernández i in., 2018). W niektórych 
badaniach podkreślono również znaczenie uwzględnienia wieku roślinności przy badaniu 
reakcji systemu roślinno-glebowo-mikroorganizmowo-enzymowego wrzosowisk na 
skumulowany ładunek azotu. Skupiska Calluna w dojrzałej fazie rozwoju charakteryzują się 
niższą od młodych zawartością azotu i fosforu w tkance roślinnej i azotu w ściółce ze względu 
na wyższe wskaźniki zapotrzebowania na substancje biogenne i pobierania ich u dojrzałych 
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roślin Calluna o większej ilości biomasy naziemnej. To większe zapotrzebowanie na 
substancje biogenne u dojrzałych roślin Calluna może prowadzić do 1) niższej zawartości 
azotu w biomasie mikrobiologicznej gleby i 2) większej kolonizacji mikoryzowej korzeni przez 
grzyby erykoidalne przy wysokiej dostępności azotu. 

W Alonso i in. (2001) zbadano interakcje między składowaniem azotu a wypasem. W badaniu 
tym wykazano, że odpowiednie zarządzanie wrzosowiskami Calluna poprzez regularne 
wypalaniei zapobieganie nadmiernemu wypasaniu pomaga utrzymać młode i zdrowe łany 
Calluna i może również zapobiegać inwazji traw, nawet przy rosnącym wkładzie substancji 
biogennych, umożliwiając Calluna ostateczne pokonanie potencjalnych atakujących 
gatunków traw i wygranie z nimi konkurencji o światło. 

3.4.4 Zalesianie, plantacja leśna i sukcesja 

Zarówno zalesianie, jak i naturalna kolonizacja przez drzewa stanowią istotne problemy dla 
ochrony europejskich suchych wrzosowisk w wielu krajach, ale szczególnie w regionie 
śródziemnomorskim. Ponadto czasami istnieją praktyczne lub prawne przeszkody dla 
odbudowy, takie jak zasady zachowania lub kompensacji dotyczące lasów po sukcesji 
z powodu rezygnacji z zarządzania wrzosowiskami. 

Zalesianie, głównie gatunkami iglastymi (w tym gatunkami obcymi), uznaje się za zagrożenie 
dla tego typu siedliska w Belgii, Bułgarii, Republice Czeskiej, Irlandii, Włoszech, Słowacji 
i Zjednoczonym Królestwie. W Niemczech większość dużych strat wrzosowisk ma charakter 
historyczny i odbywała się na długo przed wejściem w życie dyrektywy siedliskowej. Na 
niektórych obszarach Prunus serotina atakuje wrzosowiska Calluna i sprawia, że zarządzanie 
staje się bardzo kosztowne. Przeciwdziałanie odrostowi ściętych roślin Prunus serotina 
poprzez wypas bydła (Hecka) wydaje się skuteczne (Seifert i in., 2015). 

Poza zalesianiem i sukcesją można zaobserwować zmiany w składzie gatunkowym z utratą 
jakości przy dominacji traw na skutek eutrofizacji, a w niektórych regionach 
gatunekCalamagrostis epigejos może stać się dominujący i z powodzeniem konkurować 
z wieloma typowymi gatunkami wrzosowisk Calluna, zwłaszcza w miejscach, w których 
w glebie występuje składnik gliniasty, a piaski są bardziej bogate w substancje biogenne. 

W Hiszpanii komercyjne zalesianie sosnami i eukaliptusem uznaje się na niektórych 
obszarach za główną presję i zagrożenie dla tego siedliska. Wiele praktyk zalesiania 
wdrożono w przeszłości w celu zapewnienia możliwych korzyści gospodarczych z rzekomo 
bezproduktywnego siedliska albo nawet w celu odtworzenia tego, co uznano za 
„bezdrzewną” roślinność zdegradowaną. Plantacje miały negatywny wpływ na wrzosowiska 
śródziemnomorskie. Porzucone plantacje sosny stały się gęste i zacieniały gatunki 
wrzosowisk. Ponadto gęsta pokrywa drzew i gruba warstwa ściółki igielnej stanowią 
poważne zagrożenie dla niekontrolowanych, poważnych pożarów (Gómez-González i in., 
2018; Ojeda, 2018). Oprócz tego znaczna zmiana struktury wrzosowisk spowodowana 
zalesianiem (Andrés i Ojeda, 2002) może również zagrozić związanym z nimi zwierzętom. 

W Polsce główną przyczyną zmniejszenia obszaru tego siedliska jest zalesianie. W niektórych 
regionach istnieją dowody na spadek z ok. 20% do 1% w ciągu ostatnich 10 lat (Kunz i in., 
2008).  

Czasami inne strategie polityczne, takie jak szkocki plan ekspansji terenów zalesionych, mogą 
wywołać ewentualne konflikty między priorytetami a celami w zakresie ochrony przyrody. 
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Konieczne jest spójne planowanie działań na podstawie poszczególnych strategii 
politycznych. 

3.4.5 Pożary i gaszenie pożarów  

Pożary i gaszenie pożarów uznaje się za ważne zagrożenia dla tego typu siedliska 
w niektórych częściach jego zasięgu. 

Kontrolowane wypalanie wrzosów praktykuje się w niektórych państwach jako narzędzie 
zarządzania, które może wytworzyć zróżnicowaną strukturę wrzosu o wysokiej wartości 
ochronnej. Podczas gdy wypalanie może jednak być ważnym narzędziem w zarządzaniu 
wrzosowiskami, niekontrolowane wypalanie o dużej częstotliwości może zaszkodzić 
długoterminowej żywotności tego siedliska. 

W Irlandii wykorzystuje się na przykład regulowane wypalanie wrzosów na małą skalę do 
zarządzania wrzosowiskami. W niektórych częściach zasięgu siedliska wypalanie wrzosów 
przeprowadza się jednak zbyt często, w sposób słabo kontrolowany lub niekontrolowany na 
dużych obszarach, prawdopodobnie w celu stworzenia warunków dla obszarów trawiastych 
do wypasu. Nieodpowiednie wypalanie na wrażliwych obszarach tego siedliska odnotowano 
na 50% obszarów zbadanych w ramach krajowego badania siedlisk wyżynnych (NSUH). 

W Niemczech wykorzystuje się je np. na zlikwidowanych poligonach, gdzie zarządzanie jest 
ograniczone przez zanieczyszczenie niewybuchami (Ellwanger i Reiter, 2018). Dopiero 
niedawno uznano, że wypalanie na obszarach mocno zanieczyszczonych jest niemożliwe. 
W związku z tym rozpoczęto projekt pilotażowy dotyczący wrzosowiska, które w latach 
2010–2013 było wysoce zanieczyszczonym poligonem w Niemczech Wschodnich 
(Goldammer i in., 2016). Przebudowane czołgi wojskowe były wykorzystywane jako pojazdy 
opancerzone do rozpalania i gaszenia pożarów. Te same techniki i sprzęt skutecznie 
wykorzystano również na innych obszarach zanieczyszczonych niewybuchami w Niemczech.  

W Zjednoczonym Królestwie zarówno wypalanie do celów rolnictwa i zarządzania zwierzyną 
jak i gaszenie pożarów uznaje się za negatywne presje. Chociaż wrzosowisko jest biotopem 
przystosowanym do ognia, istnieją miejsca (np. wyżyny w Zjednoczonym Królestwie), 
w których nadmierne wykorzystanie ognia jako narzędzia do zarządzania może uszkodzić to 
siedlisko. 

Za istotną presję dla tego siedliska uważa się wzrost częstotliwości pożarów lub pożarów, po 
których następuje żywienie się roślinnością przez ciężkie zwierzęta kopytne (zwierzynę 
łowną i zwierzęta gospodarskie). 

3.4.6 Inwazyjne gatunki obce 

Inwazyjne gatunki obce stanowią zagrożenie w niektórych częściach zasięgu siedliska, np. 
w Danii, Irlandii, Belgii, Niderlandach, Włoszech, Polsce i Zjednoczonym Królestwie. 

W Danii do najpowszechniej zgłaszanych inwazyjnych gatunków obcych na wrzosowiskach 
należą Pinus mugo, P. contorta, Picea ssp., Abies ssp., Prunus serotina i Campylopus 
introflexus. 

W Irlandii najczęstszym inwazyjnym gatunkiem obcym w tym siedlisku odnotowanym 
w ramach krajowego badania siedlisk wyżynnych (NSUH) jest Campylopus introflexus. Jednak 
o ile nie tworzy on rozległych dywanów, które mogą powstrzymać ponowne zasiedlenie 
przez wrzosy, jest uważany za łagodny lub czasowo inwazyjny, ponieważ nie ma 
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długoterminowych skutków dla bioróżnorodności. W krajowym badaniu dotyczącym 
chodników wapiennych również odnotowano inwazyjne gatunki obce – na dwóch z czterech 
obszarów poddanych badaniu w odniesieniu do typu 4030. 

W Belgii i Niderlandach dominacja gatunku Campylopus introflexus, która wydaje się 
spowodowana składowaniem azotu i wzruszeniami gleby (Sparrius i Kooijman, 2011), 
wpływa negatywnie na warstwę roślinności kryptogamicznej i wymaga ukierunkowanych 
interwencji w zakresie zarządzania. 

Stosunkowo duże skupiska Campylopus introflexus występują również w Szwecji, np. na 
półwyspie Falsterbo w Skåne. Gatunek ten jest dobrze zadomowiony na całym zachodnim 
wybrzeżu i w niewielkim stopniu wewnątrz Szwecji, gdzie znajduje się większość siedlisk typu 
4030. 

We Włoszech rozwój urbanizacji w ostatnim stuleciu spowodował, że obszary wrzosowisk 
znajdują się obok obszarów intensywnie zabudowanych, co zwiększa prawdopodobieństwo 
kontaktu z obcymi roślinami. Wśród wprowadzonych gatunków najniebezpieczniejsze są te, 
które dogłębnie przekształcają wymagania siedliska, gwałtownie zacieniając i przede 
wszystkim zmieniając warunki glebowe (np. Robinia, Prunus serotina). 

W Polsce na niektórych obszarach zagrożenie stanowią inwazyjne gatunki obce, takie jak 
Prunus serotina i Solidago canadensis.. W ramach kontrolowanego naukowo projektu 
wypasu na wrzosowiskach i obszarach trawiastych w Niemczech Wschodnich gatunek 
Prunus serotina mógłby zostać wyparty przez wycinanie, a następnie wypas bydła (Seifert i 
in., 2015). 

W Zjednoczonym Królestwie zgłasza się pewną kolonizację przez obce gatunki, takie jak 
świerk sitkajski (Picea sitchensis), różanecznik (Rhododendron ponticum), golteria szalon 
(Gaultheria shallon), rokitnik (Hippophae rhamnoides) i rdestowiec ostrokończysty (Fallopia 
japonica). 

3.4.7 Zmiany użytkowania gruntów 

Inne zagrożenia i presje zgłaszane w różnych państwach obejmują zmiany użytkowania 
gruntów i zużywanie na cele mieszkaniowe, przemysłowe i infrastrukturalne.  

W Belgii niektóre suche wrzosowiska po nawożeniu przekształcono w stałe pastwiska. 
Jednak pomimo dramatycznego zmniejszenia obszaru wrzosowisk (w ciągu 230 lat we 
Flandrii zniszczono ponad 99% wrzosowisk), strata gatunków wrzosowisk jest stosunkowo 
ograniczona (11%). Gatunki wrzosowiskowe, które mają długoterminowy, trwały bank 
nasion lub mogą rozmnażać się wegetatywnie, są najmniej wrażliwe na wyginięcie (Piessens, 
2006). 

Niektóre obszary suchych wrzosowisk w Belgii zniknęły również ze względu na urbanizację. 
Na niektórych obszarach, podobnie jak w innych państwach członkowskich (np. w Irlandii, 
Polsce i Zjednoczonym Królestwie), doszło do fizycznego zniszczenia siedliska przez 
górnictwo, kopalnictwo, wydobywanie piasku i żwiru.  

Urbanizacja jest kluczowym problemem dla suchych wrzosowisk w bliskiej odległości od 
obszarów miejskich w Zjednoczonym Królestwie, w szczególności na południowym 
wschodzie. W Anglii zgłoszono bezpośrednią stratę byłych wrzosowisk na rzecz 
mieszkalnictwa i pośrednią presję na wrzosowiska ze strony urbanizacji wokół obszarów 
Natura 2000 (Underhill-Day, 2005). 
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W przeglądzie rozwoju irlandzkich farm wiatrowych zasugerowano, że 8% farm wiatrowych 
miało wpływ na to siedlisko w Irlandii. 

W Niemczech, Polsce i innych państwach porzucenie poligonów może prowadzić do 
degradacji i utraty ogromnych obszarów wrzosowisk. Ustały tam zaburzenia umożliwiające 
regenerację wrzosów i szybko postępuje sukcesja pionierskich lasów. Stosunkowo duża część 
wrzosowisk pozostawała mniej więcej w stanie nienaruszonym na poligonach przed 
zjednoczeniem Niemiec. Później zapotrzebowanie na tereny wojskowe było wyraźnie 
mniejsze, a oddanie tych terenów do użytku publicznego spowodowało pewne straty, 
zarówno z powodu sukcesji, jak i późniejszego wykorzystania na cele mieszkalnictwa, 
obszarów przemysłowych itp. 

Około 65% całego obszaru typu 4030 w Niemczech występuje na aktywnie 
wykorzystywanych lub zlikwidowanych poligonach. Podczas gdy typ 4030 w regionie 
atlantyckim występuje przede wszystkim na aktywnie wykorzystywanych poligonach, około 
50% obszarów wojskowych ze znacznym występowaniem typu 4030 w regionie 
kontynentalnym zlikwidowano w latach 1990–2012. Rezygnacja z naziemnych ćwiczeń 
wojskowych lub związanych z nimi ćwiczeń prowadzących do utraty otwartych siedlisk jest 
bardzo ważną presją i zagrożeniem dla typu 4030 w regionie kontynentalnym. Duże 
znaczenie miałoby zapewnienie ochrony i utrzymania siedliska przed rezygnacją z ćwiczeń 
wojskowych (Ellwanger i Reiter, 2018). Ze względu na niedostateczne informacje na temat 
zakresu i rodzaju amunicji wdrożenie środków ochrony dla typu 4030 na zlikwidowanych 
terenach wojskowych jest jednak znacznie ograniczone i częściowo uniemożliwione. Pilnie 
potrzebne są dochodzenia dotyczące zanieczyszczenia amunicją i częściowego oczyszczenia 
obszarów, jak również opracowanie ponadregionalnej koncepcji postępowania 
z niewybuchami na obszarach Natura 2000. 

3.4.8 Utrata i rozdrobnienie siedlisk  

Aż do końca XVIII wieku, a w niektórych państwach nawet do połowy ubiegłego wieku, 
wrzosowiska stanowiły ważny element tradycyjnych systemów rolniczych Europy Zachodniej 
(Gimingham, 1976). Ponieważ rolnictwo stało się bardziej intensywne, wrzosowiska straciły 
swoją wartość gospodarczą i wiele z nich zostało przekształconych do celów bardziej 
rentownych zastosowań, takich jak uprawa roślin lub leśnictwo. Obserwuje się to w całej 
północno-zachodniej Europie. Na przykład we Flandrii i Niderlandach pozostało mniej niż 5% 
XIX-wiecznego obszaru wrzosowisk (Ode i in., 2001; Piessens i Hermy 2006). 

Ze względu na zmniejszenie i utratę tego obszaru siedliska w niektórych państwach, np. 
w Belgii, Niderlandach i Zjednoczonym Królestwie, pozostałości są bardzo rozdrobnione 
i odizolowane w mozaice krajobrazu leśnego lub wiejskiego. W konsekwencji 
bioróżnorodność znacznie spadła, a wiele gatunków zniknęło. Szkodliwy wpływ na 
różnorodność genetyczną i długoterminową żywotność populacji wielu gatunków ma 
również izolacja. 

W Anglii miały miejsce znaczne historyczne utraty wrzosowisk nizinnych (wszystkich typów) 
w całym ich zasięgu. Farrell (1993) odnotował znaczne regionalne utraty wrzosowisk od XIX 
wieku do połowy lat 80. XX wieku, ze średnią utratą wynoszącą 80% w przypadku sześciu 
głównych obszarów wrzosowisk, głównie ze względu na przekształcenie w grunty orne lub 
ulepszone obszary trawiaste, zalesianie, brak odpowiedniego zarządzania i rozwoju. 
W ostatnim stuleciu inne presje również bezpośrednio i pośrednio przyczyniały się do 
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zmniejszania zakresu (zarówno poprzez utratę, jak i rozdrobnienie) i jakości pozostałych 
płatów wrzosowisk (Fagúndez, 2012; Diaz i in., 2013). Obejmowały one zwiększone 
składowanie azotu (zakwaszanie i eutrofizację), większy dostęp publiczny i zaburzenia, 
zaniedbanie ze względu na niską ocenę ich wartości biologicznych i ograniczone zasoby.  

W rezultacie wrzosowiska nizinne są w Anglii znacznie rozdrobnione (Rose i in., 2000), 
a liczebność szeregu gatunków zależnych od wrzosowisk zmniejsza się (Hayhow i in., 2016). 
Szacuje się, że ponad 30% obszaru tego siedliska jest rozmieszczone we fragmentach 
mniejszych niż 30 ha i stosunkowo oddalonych (>500 m) od powiązanych siedlisk (kwaśne 
obszary trawiaste, mokradła nizinne, pastwiska trzęślicy modrej, wrzosowiska wyżynne, 
torfowiska nizinne, siedliska przybrzeżne). 

Farrell (1993), Webb (1986) oraz Rose i in. (2000) wykazali, że w tym samym czasie, w którym 
w ciągu dziesięcioleci obszar wrzosowisk nizinnych zmniejszył się, rozmiar płatów również 
uległ zmniejszeniu, co poskutkowało wzrostem rozdrobnienia i utratą łączności.  

Konieczne są jednak dalsze prace, jak również lepsze mapowanie siedliska suchych 
wrzosowisk w celu dalszego zbadania możliwych negatywnych skutków rozdrobnienia 
w innych państwach UE, w których to siedlisko występuje. 

3.4.9 Inne zagrożenia i presje 

Zbieranie owoców jagodowych, np. borówki czarnej (Vaccinum myrtillus) może stanowić 
zagrożenie, np. w Rumunii. Gdy zbierana jest borówka amerykańska i inne owoce jagodowe, 
krzewy Calluna vulgaris są niszczone w celu zwiększenia pokrycia terenu gatunkami 
Vaccinium. 

Innym zagrożeniem stwierdzonym na niektórych obszarach jest rekreacyjne wykorzystanie 
tego siedliska. Presje spowodowane przez aktywność rekreacyjną na niektórych 
wrzosowiskach, np. przez osoby spacerujące z psami po wrzosowiskach nizinnych w Anglii, 
są zagrożeniem dla niektórych gatunków ptaków lęgowych, takich jak lelek (Caprimulgus 
europaeus) i lerka (Lullula arborea), a także prowadzą do eutrofizacji z powodu gnoju 
i moczu. 

3.4.10 Różnice między głównymi zagrożeniami i presjami w regionach biogeograficznych 

Wydaje się, że nie istnieją znaczne różnice dotyczące głównych wykrytych zagrożeń i presji, 
a we wszystkich poszczególnych regionach biogeograficznych, w których występuje 
omawiane siedlisko, pojawiają się podobne problemy.  

W niektórych państwach zagrożenia i presje są bardziej wyraźne w obrębie danego regionu, 
jak na przykład region atlantycki w Belgii. W regionie tym całkowity obszar typu 4030 uznaje 
się obecnie za niewystarczający i konieczne są pilne prace na rzecz jego odbudowy.  

We Włoszech znaczne różnice wynikają z intensywności występowania zagrożeń i presji, np. 
wzrost substancji biogennych i inwazyjne gatunki obce mają znacznie większy wpływ na 
siedliska w kontynentalnym regionie biogeograficznym niż w pozostałych regionach. 
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3.5 Skutki zmiany klimatu 

Opublikowano pewne badania na temat tego, w jaki sposób zmiana klimatu wpływa na to 
siedlisko (Cook i Harrison, 2001; Wessel i in., 2004; Alonso, 2009; Natural England, 2009, 
2012), ale nadal istnieją ograniczone dowody dotyczące wpływu zmiany klimatu na suche 
wrzosowiska w większości państw lub na poziomie UE. 

Pierwszą fachową ocenę wrażliwości zlokalizowanych w Niemczech typów siedliska 
wymienionych w załączniku I na zmianę klimatu przeprowadzili Petermann i in. (2007). 
Sklasyfikowali oni typ siedliska 4030 jako „średnio” wrażliwy w skali trzech klas – od „niskiej” 
do „wysokiej” wrażliwości. Pompe i in. (2010) wykorzystali 474 europejskie gatunki roślin do 
analizy wpływu zmiany klimatu i użytkowania gruntów na skład specyficznych dla danego 
siedliska pul gatunków w Niemczech. Grupowanie gatunków ze względu na szerokie „typy 
siedliska” wykazało, że w przypadku gatunków wszystkich typów potencjalne straty zasięgu 
były znacznie większe niż potencjalne zyski. Największe potencjalne straty odnotowano w 
„umiarkowanej roślinności wrzosowisk i krzewów” oraz „torfowiskach” (Hanspach i in., 
2013).  

We Włoszech w skrajnie gorących i suchych porach roku na początku obecnego stulecia, jak 
w 2003 r., wiele dojrzałych osobników Calluna na obszarach o niepewnym bilansie wodnym 
zostało uszkodzonych, a niektóre również obumarły. Zaobserwowano też, że nasionaCalluna 
kiełkują, a ich siewki powstają tylko w latach wilgotnych, a na kluczowe fazy cyklu życia 
(produkcja nasion, rekrutacja i przetrwanie) wydają się wpływać anomalie klimatyczne 
dotyczące wzrostu temperatury. 

W regionach biogeograficznych alpejskim i – w mniejszym stopniu – śródziemnomorskim 
siedlisko typu 4030, a także gatunek Calluna vulgaris występują w szerokim zakresie 
wysokości i obejmują kilka rodzajów zbiorowisk roślinnych, w związku z czym cieplejszy 
i suchszy klimat może prowadzić do utraty niektórych obszarów na niższych wysokościach na 
stokach górskich. W kontynentalnym regionie biogeograficznym wrzosowiska nizinne są 
zlokalizowane w klimatach wilgotnych należących do rodzaju klimatu „Cfb” w klasyfikacji 
Köppena górnej części Niziny Padańskiej, w odróżnieniu od rodzaju „Cfa” w środkowej części 
Niziny Padańskiej. Należy zauważyć, że linia klimatu „Cfb” obejmuje prawie wszystkie 
wrzosowiska nizinne północno-zachodniej Europy (Gimingham, 1972). W związku z tym 
wpływ wzrostu temperatur letnich mógł zdeterminować utratę perspektywy przetrwania 
siedliska typu 4030 w znacznie szerszym zakresie, przynajmniej w teorii, ponieważ tutaj 
siedlisko to zajmuje mniej lub bardziej płaskie powierzchnie. 

W Polsce suche okresy latem mogą obniżać kwitnienie i ogólną żywotność Calluna (nie ma 
na to mocnych dowodów naukowych, ale niektóre z ostatnich obserwacji wydają się to 
potwierdzać). Nie można wykluczyć załamania się miejscowych populacji Calluna. W takim 
przypadku może również dojść do załamania się całego siedliska. Omawiane siedlisko jest 
zależne od jednego gatunku, co sprawia, że jest ono wrażliwe na wszystkie czynniki, które 
mogą mieć wpływ na ten gatunek. Suche okresy latem zmniejszają powodzenie reprodukcji 
generatywnej Calluna, blokując odtwarzanie wrzosowisk (dostępne są pewne dowody 
naukowe w sprawozdaniach dotyczących obszaru Natura 2000 Wrzosowisko Przemkowskie 
PLH020015, jednego z najważniejszych obszarów wrzosowisk w Polsce). 

W ocenie przemieszczeń przestrzennych siedlisk alpejskich w Rumunii sporządzonej przez 
Constantinescu i in. (2014) na podstawie scenariuszy prognozowych w zakresie zmiany 
klimatu i dotyczącej obszarów trawiastych Nardus typu 6230 ujawniono również wpływ 
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zmiany klimatu na siedlisko typu 4030. Ocena ta może być ważna, ponieważ oba te typy 
siedlisk występują w obszarach górskich i podgórskich Karpat na glebach krzemionkowych, 
ubogich w substancje biogenne, o niskim pH podłoża. Z map rozmieszczenia opublikowanych 
przez Constantinescu i in. (2014) wynika, że istnieją obszary wrażliwe, na których w wyniku 
zmiany klimatu następuje znaczna utrata różnorodności biologicznej, co może prowadzić do 
istotnych zmian w składzie gatunkowym. W modelach prognozowania na rok 2050 widoczne 
jest zmniejszenie obszaru zajmowanego przez mezofilne oligotroficzne pastwiska górskie 
i subalpejskie pastwiska oligotroficzne o 27% według MAXENT i 77% według BIOCLIM.  

W Danii istnieją pewne dowody na spadek pH w glebach na obszarach, na których występuje 
siedlisko, co można przypisać zmianie klimatu lub nadmiarowi substancji biogennych. 
Zagrożenie to kategoryzuje się obecnie jako zagrożenie o „niskim wpływie”30.  

W Zjednoczonym Królestwie suche wrzosowiska są wrażliwe na zmiany warunków 
hydrologicznych i częstotliwość pożarów, które mogą wynikać z wyższych temperatur 
i częstszych susz. Ponadto wyższe temperatury mogą spowodować większą dominację 
gatunków traw w wyniku zwiększonej dostępności substancji biogennych, co prowadzi do 
przekształcenia wrzosowisk w kwaśne obszary trawiaste. Wzrost traw i utrata bardziej 
charakterystycznych gatunków roślin będą szkodliwe dla niektórych typowych gatunków 
zwierząt (Natural England i RSPB, 2014).  

W Zjednoczonym Królestwie w wyniku zmiany klimatu można oczekiwać zmian w zdolności 
do konkurowania i rozmieszczeniu gatunków powiązanych z siedliskiem. Mogą one 
obejmować: wzmożone odnawianie się drzew i zarośli kolcolistu; zmniejszenie się obszarów 
rozmieszczenia niektórych gatunków wrzosowiskowych, na przykład Pyrola media 
i Dicranum spurium, jako pośrednią konsekwencję zmian użytkowania gruntów 
spowodowanych klimatem. 

W Zjednoczonym Królestwie dokonano modelowania zmian wynikających ze skutków 
zmiany klimatu na potencjalnym obszarze dla zakresu gatunków wybranych jako 
reprezentatywne dla wrzosowisk nizinnych (BRANCH Partnership, 2007). W Anglii 
w podręczniku dotyczącym przystosowania się do zmiany klimatu („Climate Change 
Adaptation Manual”, NE i RSPB, 2014) oceniono wrażliwość wrzosowisk nizinnych na zmianę 
klimatu jako średnią. Zmiana klimatu będzie prawdopodobnie sprzyjała wzrostowi traw 
i utracie bardziej charakterystycznych gatunków roślin, co będzie szkodliwe dla niektórych 
typowych gatunków zwierząt. Dla kluczowych gatunków znajdujących się obecnie na 
północnej krawędzi ich obszaru występowania, takich jak gniewosz plamisty i jaszczurka 
zwinka, złagodzenie klimatu może być jednak korzystne.  

Choć nie oczekuje się utraty siedliska z żadnego z jego naturalnych obszarów w wyniku 
zmiany klimatu, może nastąpić zmiana w równowadze gatunków lub składzie zbiorowiska. 
Rozwiązanie kwestii istniejących presji dla wrzosowisk (takich jak rozdrobnienie, izolacja, 
zarządzanie i hydrologia) będzie w wielu przypadkach prawdopodobnie kluczową reakcją 
w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu. 

Zmiana klimatu może mieć również wpływ na ilość dwutlenku węgla składowanego lub 
uwalnianego przez wrzosowiska oraz zwiększać ryzyko pożarów (Alonso i in., 2012). 

Ważne jest rozważenie, w jaki sposób można zwiększyć odporność sieci obszarów 
wspierających typ 4030 na zmianę klimatu – na przykład większe tereny mogą być bardziej 

                                                 
30 http://dce2.au.dk/pub/SR118.pdf, s. 63). 

http://dce2.au.dk/pub/SR118.pdf
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odporne na skutki, konieczne może być uwzględnienie ewentualnych zmian zasięgu, zmian 
fenologicznych i dodatkowych zagrożeń, może pojawić się coraz większa potrzeba 
zarządzania w wyniku wzrostu temperatury i szybszej sukcesji, rozprzestrzeniania się 
gatunków obcych, zwiększonej presji na zalesianie itp.  

Niektóre potencjalne warianty przystosowania się dla wrzosowisk określono w podręczniku 
dotyczącym przystosowania się do zmiany klimatu (Natural England i RSPB, 2014). Może to 
obejmować również inne typy wrzosowisk, nie tylko suche wrzosowiska typu 4030, na 
których skupiono się w tym dokumencie. Zob. ramka 1. 

 



 

70 

 

Ramka 1. Warianty przystosowania się dla wrzosowisk nizinnych i wyżynnych 

Wrzosowiska nizinne 

 Zapewnienie optymalnego zarządzania poprzez połączenie wypasu, ścinania lub wypalania, 
aby osiągnąć różnorodną strukturę roślinności. 

 Zapewnienie wystarczającej zdolności do zarządzania, aby być w stanie elastycznie reagować 
na zmiany warunków, takie jak krótsze okno zarządzania zimowego i bardziej wilgotne 
warunki uniemożliwiające działania w zimie. 

 Rozważenie utrzymywania lasów szerokolistnych (nie iglastych) na zlokalizowanych 
obszarach, aby zapewnić pas przeciwpożarowy lub bufor przy obszarach miejskich. 

 Określenie na obszarach terenów, które mogą działać jako potencjalne ostoje w stosunku do 
zmiany klimatu, takich jak tereny o zboczach zwróconych ku północy, złożonej 
mikrotopografii, solidnej hydrologii i dużej różnorodności gatunkowej, oraz zapewnienie 
optymalnego zarządzania tymi terenami. 

 Utrzymywanie różnorodności strukturalnej w roślinności, aby zapewnić szeroki zakres 
mikrosiedlisk i nisz, w tym w miarę możliwości odkrytej gleby, obszarów zdominowanych 
przez mchy i porosty, zioła, półkrzewy różnych klas wiekowych, wrzosowiska podmokłe i 
torfowiska oraz rozproszone drzewa i krzewy. 

 Zapewnienie pełnego zachowania warunków hydrologicznych, na przykład poprzez 
blokowanie sztucznego drenażu i zmniejszanie presji na pobór wody. 

 Zwiększanie obszaru istniejącego siedliska i ograniczanie skutków rozdrobnienia poprzez 
ukierunkowane odtworzenie i odbudowę wokół istniejących płatów, aby zwiększyć główny 
obszar i zmniejszyć efekty styków. 

Wrzosowiska wyżynne 

 Opracowanie planów awaryjnych na wypadek pożaru w całej mozaice siedlisk wyżynnych 
oraz zapewnienie, aby projekt siedlisk i zarządzanie nimi zmniejszały ryzyko pożaru, w tym 
poprzez wprowadzenie pasów i zbiorników przeciwpożarowych oraz ograniczenie dostępu do 
niektórych obszarów w czasie wysokiego zagrożenia pożarowego. W zmniejszaniu ryzyka 
pożarów pomoże również ponowne nawadnianie suchszych, zdegradowanych torfowisk 
wierzchowinowych i zmniejszanie pokrywy wrzosów.  

 Minimalizacja erozji poprzez zarządzanie dostępem, wypasem i wypalaniem. 

 Rozważenie umożliwienia wzrostu pokrywy zarośli i lasu w ramach mozaiki wyżynnej, aby 
zwiększyć niejednorodność siedliska w celu zapewnienia potencjalnych ostoi dla wrażliwych 
roślin i bezkręgowców.  

 Wyznaczenie na obszarach wyżynnych terenów, które mogą działać jako potencjalne ostoje 
dla zmiany klimatu, takich jak obszary o złożonej mikrotopografii, solidnej hydrologii i dużej 
różnorodności gatunkowej, oraz zapewnienie odpowiedniego zarządzania tymi terenami. 

 Utrzymywanie różnorodności strukturalnej w roślinności, aby zapewnić szeroki zakres 
mikrosiedlisk i nisz, w tym w miarę możliwości odkrytej gleby, obszarów zdominowanych 
przez mchy i porosty, niskie zioła, półkrzewy różnych klas wiekowych, wrzosowiska podmokłe 
i torfowiska, rozproszone drzewa i krzewy. 

 Rozważenie potrzeby dostosowania zaprojektowanych granic obszaru wraz ze zmianą siedlisk 
(np. aby utworzyć większe obszary funkcjonalne) oraz dokonanie przeglądu cech będących 
przedmiotem zainteresowania, z których powodu zarządza się danym obszarem.  

 Wrzosowiska wyżynne przechodzą w różne inne typy siedlisk wzdłuż gradientów 
klimatycznych, szczególnie we wrzosowiska nizinne przy wyższej temperaturze, wrzosowiska 
górskie przy niższej temperaturze i torfowiska wierzchowinowe w bardziej wilgotnych 
warunkach. Cele ochrony muszą te przejścia odzwierciedlać i opierać się na założeniu, że w 
zmieniającym się klimacie nastąpią zmiany i że prawdopodobnie zmieni się miejsce 
prowadzenia działań na rzecz ochrony poszczególnych gatunków. 
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3.6. Wnioski i zalecenia 

Zwiększenie wiedzy i poprawa metod oceny stanu ochrony, zagrożeń i presji wraz 
z wdrożeniem odpowiednich systemów monitorowania ma ogromne znaczenie dla 
zarządzania ochroną tego typu siedliska. 

Ogólne definicje parametrów wykorzystywanych do oceny stanu ochrony (obszar, struktura 
i funkcja) pozostawiają każdemu państwu szeroki zakres interpretacji i bardzo utrudniają 
poważną kontrolę tendencji i procesów w skali UE. 

Zharmonizowane standardowe kryteria i procedury do oceny i monitorowania tego typu 
siedliska (zmienne, parametry, kryteria i progi) skorzystałyby na dyskusji na poziomie UE. 
Można byłoby opracować wspólną metodykę na podstawie dowodów naukowych, 
dostosowując zmienne, parametry, kryteria i progi w zależności od regionu 
biogeograficznego. Niemniej trudne lub nawet niemożliwe byłoby narzucenie nowej 
standardowej metody, która miałaby zastąpić istniejące. Zamiast tego należy określić 
podobieństwa w istniejących krajowych metodach oceny i poszukiwać sposobów uzyskania 
porównywalnych wyników. 

Progi, tak jak właściwe wartości odniesienia, stanowią wyzwanie, ponieważ nie zawsze 
istnieją wyraźne odniesienia, za których pomocą można ustalić idealne połączenie cech 
określających „właściwy” stan. Związane z tym zmienne i procesy są niezwykle 
zróżnicowane.  

Typ 4030 jest siedliskiem drugorzędnym, które może być zastąpione innymi typami siedlisk 
wymienionymi w załączniku I (lub samo je zastępować). Sprawia to, że idealne ilościowe 
określenie jego optymalnego rozmieszczenia jest raczej dowolne, zależne w dużym stopniu 
od równowagi regionalnej i możliwości strategicznych. 

Doradza się uzupełnianie oceny skoncentrowanej na roślinności monitorowaniem zwierząt 
(w szczególności bezkręgowców typowych dla wrzosowisk).  

Sugeruje się następujące zalecenia: 

 Harmonizacja metod monitorowania i oceny stanu ochrony. Metody oceny 
poszczególnych parametrów (zasięg, obszar, struktura i funkcja, tendencje i perspektywy 
na przyszłość) powinny umożliwiać porównanie oceny stanu ochrony co najmniej 
pomiędzy państwami należącymi do tego samego regionu biogeograficznego. 
Harmonizacja będzie wymagała współpracy międzynarodowej i porównania metod 
wykorzystywanych w różnych państwach. W metodach należy również uwzględniać 
poszczególne warunki i cechy występujące w przypadku omawianego siedliska.  

 W ocenie stanu ochrony i regularnym monitorowaniu powinno się również uwzględniać 
typowe gatunki zwierząt (szczególnie bezkręgowców), które mogą mieć kluczowe 
znaczenie dla wielu funkcji ekosystemu. 

 Określenie właściwych wartości odniesienia. 
Niektóre państwa pracują obecnie nad zdefiniowaniem właściwych wartości odniesienia 
dla unijnych typów siedlisk, w tym wrzosowisk. Zaproponowane niedawno metody 
definiowania właściwych wartości odniesienia powinny być w przypadku omawianego 
siedliska spójnie stosowane. 

 Uzgodnienie wspólnych metod oceny zagrożeń i presji. 
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Ogólnie rzecz biorąc, nie istnieją standardowe procedury i metody określania i oceny 
głównych zagrożeń i presji dla siedliska typu 4030, chociaż niektóre państwa 
przygotowują obecnie standardowe metody oceny zagrożeń i presji dla siedlisk 
i gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty. Dostępne metody 
powinny być porównywane i analizowane w celu uzgodnienia wspólnych norm oceny 
zagrożeń i presji dla tego typu siedliska.  

 Zwiększanie wiedzy, poprawa oceny i monitorowania rozdrobnienia siedliska. 
Brak jest odpowiedniej wiedzy na temat rozdrobnienia tego typu siedliska. Luka ta 
powinna zostać wypełniona, aby umożliwić zaprojektowanie i wdrożenie w razie 
potrzeby odpowiednich środków na rzecz ulepszenia łączności siedliska. 
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4. CELE W ZAKRESIE OCHRONY SIEDLISKA I ZARZĄDZANIA NIM 
 
Europejskie suche wrzosowiska muszą być utrzymywane poprzez regularne zarządzanie. 
Konieczne są również działania w zakresie odtworzenia, aby odbudować obszar, strukturę 
i funkcje, w których przypadku wrzosowiska te są znacznie zdegradowane lub zniknęły lub są 
bardzo rozdrobnione.  

Cele i priorytety w zakresie ochrony można określić na poziomie unijnego regionu 
biogeograficznego w celu osiągnięcia właściwego stanu ochrony, np. poprawy obszaru, 
struktury, funkcji i spełnienia potrzeb w zakresie odbudowy. Należy je następnie przełożyć na 
szczegółowe cele na poziomie krajowym. 

Cele ochrony muszą również być ustalane na obszarach Natura 2000, aby zmaksymalizować 
ich wkład w osiąganie właściwego stanu ochrony siedliska w skali biogeograficznej.  

Należy ustanowić i wprowadzić środki ochrony dla obszarów Natura 2000, aby rozwiązać 
kwestię głównych zagrożeń dla siedliska i zrealizować cele ochrony. 

Konieczne mogą być również działania poza obszarami Natura 2000, aby zapewnić jego 
długoterminową ochronę, różnorodność ekologiczną i odpowiednią łączność. 
 

4.1 Ogólne ramy i kontekst 

Dyrektywa siedliskowa zawiera wymóg ustanowienia i wdrożenia środków ochrony, aby 
utrzymać i odtworzyć właściwy stan ochrony typów siedliska i gatunków będących 
przedmiotem zainteresowania Wspólnoty. Zgodnie z tą dyrektywą stan ochrony siedliska 
przyrodniczego zostanie uznany za „właściwy”, jeśli:  

 jego naturalny zasięg i obszary mieszczące się w obrębie tego zasięgu są stałe lub się 
powiększają, 

 szczególna struktura i funkcje konieczne do jego długotrwałego zachowania istnieją 
i prawdopodobnie będą istnieć w dającej się przewidzieć przyszłości, oraz  

 stan ochrony jego typowych gatunków jest właściwy. 

Dyrektywa ta zawiera również wymóg ustalenia sieci specjalnych obszarów ochrony Natura 
2000, w której ustanawia się i wdraża niezbędne środki ochrony dla typów siedlisk 
i gatunków występujących na odnośnych obszarach, a także system ochrony w celu 
uniknięcia pogorszenia stanu siedlisk i niepokojenia gatunków, dla których wyznaczono te 
obszary. Wymaga się w niej również oceny planów lub przedsięwzięć, aby zapobiec 
niekorzystnemu oddziaływaniu na integralność tych obszarów. 

 

4.2 Ogólny cel niniejszego planu działania 

W odniesieniu do ogólnego celu osiągnięcia właściwego stanu ochrony w planie 
zaproponowano ustanowienie ogólnych celów ochrony tego typu siedliska i zarządzania 
nim na poziomie biogeograficznym, które powinny następnie zostać przełożone na bardziej 
szczegółowe cele na poziomie krajowym. W planie zaproponowano również określenie 
priorytetowych środków ochrony w celu przyczynienia się do osiągnięcia celów ustalonych 
na wyższym poziomie (np. biogeograficznym, krajowym) zarówno w ramach sieci Natura 
2000, jak i poza nią, zależnie od potrzeby. 
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4.3 Ustalanie celów na poziomie biogeograficznym i krajowym  

Na poziomie biogeograficznym i krajowym konieczne jest rozważenie stanu ochrony (SO) 
typu siedliska i parametrów określających ten stan (obszar, struktura i funkcje, perspektywy 
na przyszłość) oraz przeanalizowanie zagrożeń lub kombinacji zagrożeń, które mogły 
spowodować obecny status i które determinują występujące tendencje. 

Gdy stan ochrony jest właściwy: cele powinny służyć utrzymaniu siedliska we właściwym 
stanie poprzez utrzymanie odpowiedniego systemu zarządzania siedliskiem i zapobieganie 
możliwym zagrożeniom i presjom, które mogłyby mieć wpływ na jego stan. 

Gdy stan ochrony jest niewłaściwy (niezadowalający – U1 lub zły – U2), powinien zostać 
poprawiony. W zależności od statusu parametrów ocenianych w niewłaściwym stanie może 
to wymagać: 

- utrzymania zasięgu i rozszerzania obszaru, gdy został on zmniejszony; 
- ulepszenia struktury i funkcji;  
- ulepszenia perspektyw na przyszłość. 

Utrzymanie zasięgu ma kluczowe znaczenie dla zachowania różnorodności siedliska i jego 
typowych zbiorowisk. Wymaga to zapobiegania wszelkim potencjalnym stratom poprzez 
zapewnianie odpowiedniego zarządzania w całym zasięgu siedliska. 

Rozszerzenie obszaru jest konieczne, aby przeciwdziałać utracie siedlisk, która miała miejsce 
w przeszłości, i jest szczególnie ważne tam, gdzie obecny zakres jest mniejszy od 
historycznego i obejmuje wiele małych i rozdrobnionych obszarów. Wymagałoby to 
odbudowy siedliska na odpowiednich obszarach i jednocześnie zapobiegania dalszemu 
zmniejszaniu się całkowitej powierzchni siedliska i liczby jego lokalizacji w kraju. 
Odpowiednie obszary do odbudowy siedliska powinny być określane i wybierane w krajach 
na poziomie biogeograficznym z myślą o zapewnieniu długoterminowej ochrony siedliska 
i jego gatunków powiązanych, jego różnorodności ekologicznej i odpowiedniej łączności 
w całym jego naturalnym zasięgu. 

Ulepszenie struktury i funkcji. Struktura i funkcje typu siedliska dotyczą jego składu 
gatunkowego i różnorodności gatunkowej, funkcji ekologicznej i procesów, które 
podtrzymują siedlisko, a także łączności ekologicznej. Ulepszenie struktury i funkcji może być 
potrzebne na obszarach, na których siedlisko jest zdegradowane. Obejmuje to odbudowę 
i zapobieganie dalszej degradacji poprzez usunięcie i zmniejszenie głównych zagrożeń i presji 
oddziałujących na dany typ siedliska. W ramach ulepszenia struktury i funkcji siedliska należy 
również uwzględnić różnorodność i rozmieszczenie zbiorowisk roślin i gatunków 
charakterystycznych dla siedliska na poziomie krajowym. Łączność również jest bardzo 
ważna dla ochrony wrzosowisk. Lokalne przyrosty w celu utworzenia większych płatów 
w ramach funkcjonujących sieci są niezbędne dla długoterminowej żywotności siedliska 
w pewnej części jego zasięgu, szczególnie gdy siedlisko jest bardzo rozdrobnione. 
Zmniejszanie rozdrobnienia pomoże również prawdopodobnie przystosować siedlisko do 
zmiany klimatu. 

Poprawa perspektyw na przyszłość wymaga zajęcia się przyczynami leżącymi u podstaw 
głównych zagrożeń i presji oddziałujących na siedlisko, tak aby tendencje w zakresie 
poszczególnych parametrów mogły ulec poprawie. Niektóre przykłady w tym względzie 
obejmują: zmniejszenie depozycji atmosferycznych substancji biogennych; zatrzymanie 
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ekspansji zarośli i inwazyjnych gatunków obcych; zapobieganie porzuceniu i zapewnienie 
odpowiedniego zarządzania obszarami, na których występuje siedlisko. 
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Zwiększanie wiedzy i świadomości na temat znaczenia tego typu siedliska 

Oprócz wyżej wymienionych celów ukierunkowanych na zarządzanie ochroną tego typu 
siedliska bardzo ważne jest zakomunikowanie i przekazanie społeczeństwu (tj. zarządcom, 
zainteresowanym stronom, a szczególnie ogółowi społeczeństwa) wartości ekologicznej 
omawianego siedliska. Oprócz wartości różnorodności biologicznej samego siedliska należy 
podkreślać inne aspekty ekologiczne, szczególnie te związane z usługami ekosystemowymi. 
Należy przeprowadzić eksperymenty i badania w celu lepszego zrozumienia potencjału 
zrównoważonego świadczenia usług ekosystemowych bez zmniejszania wartości 
różnorodności biologicznej siedliska.  

 

Cele ogólne 

Na poziomie biogeograficznym i państwowym w planie proponuje się następujące cele 
ogólne: 

 Utrzymanie zasięgu i obszaru oraz w miarę możliwości rozszerzanie obszaru, gdy uległ 
on zmniejszeniu. Utrzymanie lub ulepszenie struktury i funkcji tych wrzosowisk (w 
zależności od obecnego stanu tych parametrów) i zapewnienie właściwych perspektyw 
na przyszłość na całym ich obszarze w perspektywie średnio- i długoterminowej. 

 Utrzymanie bogactwa gatunków typu siedliska i jego charakterystycznych zbiorowisk 
roślin w całym jego obszarze występowania. Mogłoby to obejmować ustanowienie 
konkretnych celów dla każdego z państw, biorąc pod uwagę różnorodność i poszczególne 
cechy do zachowania w całym regionie. 

 Zmniejszenie rozdrobnienia i zapewnienie łączności ekologicznej w całym zasięgu 
siedliska poprzez zwiększenie rozmiaru płatów i połączenie płatów siedliska, aby 
stworzyły funkcjonującą sieć. Tworzenie etapów z ukierunkowaną roślinnością w celu 
poprawy łączności krajobrazowej jest niezbędne dla funkcjonowania metapopulacji 
roślin i zwierząt związanych z siedliskiem. 

 Wymiana i harmonizacja wiedzy i doświadczenia w zakresie ochrony i utrzymywania 
siedliska wśród państw w tym samym regionie biogeograficznym. Należy dążyć do 
opracowania podobnego podejścia w systemach wsparcia (np. dotyczącego rodzajów 
dotacji/zachęt) we wszystkich państwach tego samego regionu biogeograficznego. 

 Zwiększanie wiedzy i świadomości na temat znaczenia tego typu siedliska wśród 
zarządców gruntów, urbanistów, decydentów i ogółu społeczeństwa. 

 

4.4 Ustalanie celów na poziomie krajowym 

W niektórych państwach ustalono konkretne cele dotyczące poprawy stany ochrony, np. 
w zakresie obszaru siedliska, który ma zostać przywrócony. W innych przypadkach ustanawia 
się bardziej ogólne cele. Poniżej podano niektóre przykłady. Można w lepszy sposób ustalić 
wartości ilościowe do celów ochrony, gdy znane są właściwe wartości odniesienia dla typu 
siedliska. 
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Podejścia do ustalania celów ochrony w przypadku suchych wrzosowisk typu 4030 
w niektórych państwach 

Na podstawie konsultacji z ekspertami przeprowadzonych podczas opracowywania 
niniejszego planu działania określono następujące podejścia.  

Belgia. Utrzymanie istniejących obszarów we właściwym stanie i poprawa obszarów, które 
są w mniej właściwym stanie, poprzez odpowiednie zarządzanie; odbudowa niezarządzanych 
obszarów i odtworzenie lub utworzenie omawianego siedliska w miejscu, w którym obecnie 
go brakuje, w celu poprawy łączności krajobrazowej. We Flandrii rzeczywisty obszar bazowy 
siedliska typu 4030 wynosi 4300–5400 hektarów, a celem jest powiększenie tej powierzchni 
o 640–840 hektarów, co oznacza powiększenie zasięgu siedliska o 10–15%. 

Dania. Ogólnym celem ochrony jest osiągnięcie właściwego stanu ochrony przez wszystkie 
wystąpienia typu 4030. Wystąpienia w niewłaściwym stanie (U1 i U2) należy objąć 
zarządzaniem w celu zwiększenia stanu ochrony do właściwego stanu ochrony. Całkowity 
obszar typu 4030 powinien pozostać stabilny lub zostać zwiększony, jeśli warunki na to 
pozwalają. Cele ochrony powinny odzwierciedlać stopień rozdrobnienia, który w Danii 
w przypadku typu 4030 w regionie kontynentalnym jest wysoki.  

Polska. 1) Utrzymanie statusu obszaru, struktury i funkcji na istniejących dużych obszarach 
wrzosowisk na terenach czynnych lub byłych poligonów poprzez wdrożenie działań 
ochronnych naśladujących w razie potrzeby zaburzenia charakterystyczne dla poligonów. 2) 
Utrzymanie istniejących lokalizacji i płatów wszystkich zespołów mącznicy i wrzosu 
pospolitego (Arctostaphylo-Callunetum) i zespołów wrzosu i janowca ciernistego (Calluno-
Genistetum). 3) Utrzymanie lub odtworzenie łączności pomiędzy płatami, umożliwiającej 
funkcjonowanie powiązanych gatunków jako metapopulacji. 

Rumunia.Sporządzenie wykazu dotyczącego struktury i funkcji, stanu ochrony, zagrożeń 
i presji na każdym z obszarów Natura 2000 wyznaczonych dla typu 4030. W celach ochrony 
należy uwzględnić zarówno obszary wewnątrz sieci Natura 2000 jaki poza nią, ponieważ 
często zbiorowiska tego siedliska wykraczają poza granice obszarów Natura 2000. 

Zjednoczone Królestwo. Do utrzymania zakresu warunków zapewniających różnorodność 
związaną z siedliskiem wymagane jest utrzymanie obecnego zasięgu. Duże historyczne straty 
i utrzymujące się spadki w przypadku wielu gatunków wrzosowisk wskazują, że w celu 
wspierania różnorodności związanej z tym siedliskiem wymagane jest zwiększenie ogólnego 
obszaru. Zwiększenie obszaru wrzosowisk nizinnych o około 75% uznaje się za niezbędne do 
osiągnięcia właściwego stanu ochrony. Należy utworzyć funkcjonujące sieci ekologiczne, aby 
zmniejszyć rozdrobnienie i zwiększyć łączność. Inne siedliska/zgłoszone cechy obszarów 
mogą być uprzywilejowane w stosunku do typu 4030 w zależności od warunków dotyczących 
stanu typu 4030.  

Włochy. Głównym celem i priorytetem dla typu 4030 we Włoszech powinno być 
ustanowienie sieci obszarów, która może obejmować wszystkie podtypy siedlisk dla 
wszystkich regionów biogeograficznych. Ta sieć obszarów powinna być skutecznie 
zarządzana i monitorowana w skoordynowany i zintegrowany sposób. Przy planowaniu sieci 
należy również uwzględnić możliwość zmiany lokalizacji chronionych obszarów lub 
rozszerzenie sieci Natura 2000. 
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4.5 Ustalanie celów ochrony na terenie obszarów Natura 2000 

Jak stwierdzono we wcześniejszej części tekstu, do ochrony i zachowania tego typu siedliska 
wyznaczono 2095 obszarów Natura 2000. Wiele z tych obszarów wyznaczono jako specjalne 
obszary ochrony i dla obszarów tych ustanowiono cele ochrony i środki ochrony. Cele 
ochrony na poziomie obszaru muszą być określone dla wszystkich SOO w celu ustanowienia 
niezbędnych środków ochrony wymaganych dla typów siedlisk i gatunków występujących na 
danych obszarach31. Cele na poziomie obszaru mogą być integralną częścią planów 
zarządzania obszarami. 

Cele ochrony na poziomie obszaru powinny określać stan, który typy siedlisk muszą osiągnąć 
na obszarach, aby zmaksymalizować ich wkład w osiąganie właściwego stanu ochrony na 
poziomie krajowym, biogeograficznym lub europejskim. 

Ustalenie celów ochrony wymagałoby oceny względnego znaczenia każdego obszaru dla 
ochrony tego typu siedliska przyrodniczego oraz rzeczywistego potencjału każdego obszaru 
dla tego siedliska, co wymaga zbadania następujących aspektów: 

- znaczenie każdego obszaru dla osiągnięcia celów na poziomie biogeograficznym 
i państwowym; 

- obecne warunki siedliska na każdym z obszarów oraz potencjał jego przywrócenia lub 
odbudowy; 

- historyczne zarządzanie, które umożliwiło utrzymanie siedliska, lub zmiany i czynniki, 
które mogły doprowadzić do degradacji siedliska, oraz możliwe długotrwałe skutki. 

Po ukończeniu tej analizy mógłby zostać przeprowadzony przegląd celów ochrony ustalonych 
już dla obszarów Natura 2000, na których znajduje się siedlisko, w celu dostosowania lub 
poprawy ich definicji w razie potrzeby. Ponadto odpowiednie cele dla obszarów, w których 
przypadku nie ustalono jeszcze celów ochrony, powinny zostać ustanowione w świetle ich 
stosunkowego znaczenia, warunków i potencjału dla omawianego typu siedliska. 

Przy określaniu celów ochrony obszaru należy uwzględnić następujące aspekty:  

- ekologiczne wymagania siedliska na każdym konkretnym obszarze; 
- zagrożenia i presje oddziałujące na obszar, które mogą mieć wpływ na siedlisko; 
- warunki na otaczających terenach, w tym relacje funkcjonalne związane 

z użytkowaniem siedliska, które mogą mieć wpływ na stan siedliska na danym 
obszarze. 

- Siedlisko jako jednostka świadczenia usług ekosystemowych. 

Zgodnie z powyższymi wytycznymi Komisji na ten temat cele ochrony muszą być: 

 konkretne dla danego obszaru, tj. ustalone na poziomie obszaru (ale mogą być 
uzupełnione szerszym zbiorem celów ochrony na wyższym poziomie, np. krajowym, 
regionalnym lub biogeograficznym); 

 kompleksowe, tj. obejmujące wszystkie gatunki i typy siedlisk mające znaczenie dla 
Wspólnoty na mocy dyrektywy siedliskowej, które w znacznym stopniu występują na 
obszarze Natura 2000 (jak określono w odpowiednim standardowym formularzu danych 

                                                 
31 Nota Komisji w sprawie ustanawiania celów ochrony dla obszarów Natura 2000 (2012 r.), dostępna pod 
adresem: 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/commission_note/commission_no
te2_PL.pdf 

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/commission_note/commission_note2_PL.pdf
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/commission_note/commission_note2_PL.pdf
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Natura 2000); 

 konkretne pod względem przedmiotu ochrony, tj. dotyczące konkretnego typu siedliska 
lub gatunku na danym obszarze; 

 konkretne pod względem przewidywanego stanu, tj. wyraźnie określające stan, jaki typ 
siedliska i gatunek na danym terenie mają osiągnąć; wymagany stan musi być: 

o ilościowy i mierzalny (cele ilościowe, które mogą być uzupełnione celami 
jakościowymi, takimi jak opis dobrego stanu siedliska lub struktury populacji), jak 
również raportowalny (umożliwiający monitorowanie) 

o spójny pod względem podejścia (należy stosować podobną strukturę i atrybuty 
w odniesieniu do tych samych cech na różnych obszarach) 

o kompleksowy (atrybuty i cele powinny obejmować właściwości danej cechy 
będącej przedmiotem zainteresowania niezbędne do opisania jej stanu jako 
właściwego lub nie)  

o jasny co do tego, czy zakłada „zachowanie” czy „odtworzenie” stanu ochrony 
odpowiedniej cechy terenu (odpowiedni poziom ambicji określający niezbędne 
środki ochrony) 

 odpowiadać ekologicznym wymaganiom dotyczącym typów siedlisk przyrodniczych 
wymienionych w załączniku I i gatunków wymienionych w załączniku II obecnych na tych 
terenach; 

 odzwierciedlać znaczenie terenu dla zachowania lub odtworzenia, we właściwym stanie 
ochrony, typów siedlisk i gatunków występujących na danym terenie oraz dla spójności 
sieci Natura 2000.  

Konieczne może być również rozważenie, w jaki sposób należy zrównoważyć potrzebę 
utrzymania/odbudowy kilku siedlisk, z których wszystkie mogą występować na tym samym 
terenie, np. wrzosowisk i lasu. 

Przykład celów ochrony ustalonych dla suchych wrzosowisk na obszarze Natura 2000 
przedstawiono poniżej. 
 

Cele ochrony dla suchych wrzosowisk (typ 4030) na specjalnym obszarze ochrony  

 Utrzymanie zasięgu (xx ha) i rozmieszczenia siedliska na danym terenie (przedstawiono 
mapę).  

 Utrzymanie obfitości typowych gatunków (przedstawiono wykaz).  

 Utrzymanie niskiego pokrycia rozproszonych rodzimych drzew i zarośli (pokrycie 
<10%).  

 Co najmniej 1%, ale nie więcej niż 10% pokrycia obszaru siedliska składa się z odkrytej 
gleby.  

 Utrzymanie depozycji azotu poniżej krytycznych wartości ładunku określonych dla 
danego terenu (np. 10–20 kg N/ha/rok). 

Na podstawie: https://www.npws.ie/protected-sites/conservation-management-
planning/conservation-objectives 

 

https://www.npws.ie/protected-sites/conservation-management-planning/conservation-objectives
https://www.npws.ie/protected-sites/conservation-management-planning/conservation-objectives
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4.6 Ustalanie celów poza terenem obszarów Natura 2000 

W zależności od zasięgu tego siedliska w sieci Natura 2000, konieczne może być podjęcie 
działań poza siecią Natura 2000 w celu zapewnienia długoterminowej ochrony siedliska, jego 
różnorodności ekologicznej i odpowiedniej łączności w całym jego naturalnym zasięgu, 
a także w celu ochrony gatunków związanych z tym siedliskiem. Może to obejmować obszary 
chronione w ramach ustawodawstwa krajowego, które nie są częścią sieci Natura 2000, lub 
obszary bez formalnej ochrony. 

W tabeli 4 na stronie 39 przedstawiono odsetek obszaru tego typu siedliska w sieci Natura 
2000 w podziale na państwa i regiony biogeograficzne (na podstawie informacji z art. 17 
Zbiór danych). Należy przeprowadzić bardziej szczegółową analizę na poziomie krajowym 
i biogeograficznym, aby określić najodpowiedniejsze obszary do poprawy stanu ochrony lub 
odbudowy siedliska poza siecią. 

4.7 Ustalanie celów i podejścia do zarządzania na konkretnym obszarze 

W zależności od stanu siedliska na danym obszarze oraz określonych celów ochrony środki 
ochrony należy ustanowić z uwzględnieniem utrzymania, odbudowy i odtworzenia (zob. 
definicje poniżej). 

Utrzymanie obejmuje zachowanie i utrzymanie we właściwym stanie obszaru, składu 
gatunkowego i struktury charakterystycznej dla europejskich suchych wrzosowisk oraz 
warunków i procesów ekologicznych niezbędnych do ich utrzymania. Wymaga ono zazwyczaj 
regularnego wdrażania powtarzających się środków (wypas, koszenie, wypalanie itp.), ale 
w wielu regionach wymaga również niezwłocznych działań w celu zmniejszenia wkładu azotu 
i eutrofizacji, aby powstrzymać powolną degradację, a w dalszej kolejności utratę obszaru. 

Odbudowa obejmuje poprawę obszaru siedliska i jego stanu, gdy niektóre z cech lub 
procesów typu siedliska są nadal obecne. Na przykład odbudowa wrzosowisk przerośniętych 
krzewami i drzewami, gdy warunki i procesy ekologiczne podtrzymujące dane siedlisko są 
nadal obecne. Odbudowa ekologiczna zwykle obejmuje ścięcie drzew i krzewów lub 
usunięcie odrostu drzew. Może również obejmować bardziej intensywny wypas i koszenie 
przez konkretny okres do czasu, gdy odrastanie krzewów i drzew znajdzie się pod kontrolą 
i możliwe jest prowadzenie bardziej ekstensywnego i regularnego utrzymywania. Lub 
przeciwnie, może to oznaczać usunięcie presji na wypas, aby umożliwić rozwój 
zróżnicowanej struktury roślinności.  

Odtworzenie obejmuje wprowadzenie charakterystycznych gatunków siedliska w miejscu, 
w którym siedlisko zniknęło i w którym istnieją warunki środowiskowe niezbędne dla tego 
siedliska. Odtworzenie może mieć większe znaczenie w krajach, w których obecny obszar 
siedliska jest mniejszy niż obszar, który może zapewnić właściwy stan ochrony jego gatunków 
i zbiorowisk, oraz w których obszar ten zmniejsza się z powodu porzucania, intensyfikacji lub 
innych przyczyn, które doprowadziły do zanikania siedliska. Odtworzenie może co najmniej 
częściowo zrekompensować konsekwencje zniszczenia siedliska i zmniejszenia jego obszaru. 
Powinno ono mieć również na celu przyczynienie się zmniejszenia rozdrobnienia, tj. 
połączenia małych płatów, aby utworzyć większe i bardziej trwałe. Wrzosowiska stanowią 
część złożonych krajobrazów z piaszczystymi obszarami trawiastymi, starszymi i młodszymi 
stadiami Calluna, sukcesją zarośli i kwaśnymi lasami. Jeśli pozostały resztki wrzosowisk 
i dostępna jest wystarczająca ilość skupisk, odtworzenie przynajmniej typowej roślinności 



 

81 

może być stosunkowo szybkie, jednak odtworzenie typowej fauny jest znacznie trudniejsze 
i wymaga więcej czasu.  

Zasada przewodnia jest taka, że zawsze lepiej jest chronić i utrzymywać ekosystemy, 
eliminując w miarę możliwości niekorzystne skutki i rozległe presje, ponieważ odbudowa 
zdegradowanych ekosystemów zawsze wiąże się z ryzykiem niepowodzenia i wysokimi 
kosztami. Wiele wartości przyrodniczych może zostać nieodwracalnie zniszczonych, a zasoby 
i inwestycje niezbędne do odbudowy naturalnych ekosystemów znacznie przewyższają 
zasoby niezbędne do ich zachowania. Koszty rosną wraz ze wzrostem poziomu degradacji. 
W związku z tym odpowiednia ochrona i utrzymywanie naturalnych ekosystemów zawsze 
stanowi priorytet. 

Ogólnie rzecz biorąc, odtworzenie poprzedniej „idealnej” sytuacji (w zakresie obszaru 
siedliska, składu gatunkowego i procesów funkcjonalnych) jest możliwe tylko wtedy, gdy na 
obszarze i w jego otoczeniu nie występują nieodwracalne lub znacząco zdegradowane 
warunki, które uniemożliwiałyby odbudowę siedliska i jego niezbędnych procesów.  

Odbudowa ekologiczna lub utworzenie siedliska to czasochłonny proces. W zależności od 
wykorzystanych metod odbudowa istniejącego wrzosowiska nizinnego może zająć do 10–15 
lat (Shellswell, 2016). Skala czasowa całkowitej regeneracji wrzosowisk może jednak wahać 
się od 15 do 150 lat, w zależności od warunków terenowych i izolacji. 

Odbudowa może przynieść rezultaty w krótkim czasie tylko wtedy, gdy większość 
charakterystycznych gatunków jest nadal obecna i odbywają się wszystkie wymagane 
procesy ekologiczne.  

Po osiągnięciu oczekiwanych rezultatów działań w zakresie odbudowy zwykle wymagane są 
środki na rzecz utrzymania suchych wrzosowisk w dobrym stanie. Środki na rzecz odbudowy 
i utrzymania często nie są wyraźnie oddzielane – mogą być stosowane jednocześnie. 

  



 

82 

5. ŚRODKI W ZAKRESIE OCHRONY I ODBUDOWY 
 
Utrzymanie tego siedliska w dobrym stanie jest uzależnione od ekstensywnych praktyk 
w zakresie zarządzania, w tym wypasu dzikich zwierząt roślinożernych i miejscowych 
zwierząt gospodarskich, jak również od regularnych zaburzeń, na przykład ognia. Gdy 
siedlisko jest zdegradowane lub utracone, konieczna jest jego odbudowa. 

W zależności od celów ochrony obszarów wymagane być może dostosowanie zarządzania 
do potrzeb poszczególnych gatunków.  

5.1 Kluczowe praktyki w zakresie zarządzania dotyczące utrzymywania 
siedliska w dobrym stanie 

Ten typ siedliska nie jest na ogół klimaksem i jest zależny od ekstensywnych praktyk 
zarządzania w prawie całym swoim zasięgu. Większość obszarów wrzosowisk wymaga 
obecnie pewnej formy zarządzania ochroną, aby zmniejszyć sukcesję w kierunku zarośli 
i lasów. Interwencje w zakresie zarządzania obejmują wypas zwierząt gospodarskich, 
ścinanie i wypalanie roślinności (Newton i in., 2009; Diaz i in., 2013). 

Ogólnie rzecz biorąc, odpowiednie do utrzymywania tego siedliska w dobrym stanie są 
środki, które naśladują właściwy system zaburzeń, i tradycyjne zarządzanie zapobiegające 
ekspansji drzew i promujące odtwarzane wrzosów. Środki opisane poniżej mogą być 
wymagane lub przydatne, w zależności od lokalnych warunków. 

5.1.1 Wypas  

Wypas był historycznie wykorzystywany na wrzosowiskach w większości części ich zasięgu 
rozmieszczenia, np. z wykorzystaniem tradycyjnych ras owiec, ale również bydła i koni, wraz 
z dzikimi zwierzętami roślinożernymi, takimi jak króliki i jelenie. Wypas pomaga kontrolować 
wzrost zarośli i drzew. W przypadku gdy wypas był tradycyjnie praktykowany i umożliwił 
utrzymanie suchych wrzosowisk w dobrym stanie, można uznać go za odpowiedni środek 
w zakresie zarządzania, pod warunkiem że ustalono odpowiednią intensywność 
i odpowiedni czas wypasu. Z drugiej strony wypas może nie być wystarczający do utrzymania 
siedliska w stanie ubogim w substancje biogenne, szczególnie w regionach, w których ilość 
wprowadzanego azotu atmosferycznego znacznie przekracza krytyczne wartości ładunków 
(por. Härdtle i in., 2006). 

W badaniu wpływu wypasu zwierząt gospodarskich na wrzosowiska nizinne w Zjednoczonym 
Królestwie (Lake i in., 2001) stwierdzono, że: 

 Wypas zwierząt gospodarskich stanowi odpowiednie zarządzanie wrzosowiskami 
nizinnymi, aby osiągnąć cele ochrony. 

 Systemy zarządzania z wykorzystaniem odpowiedniego wypasu mogą zapewnić 
większą różnorodność siedlisk, a tym samym większe zróżnicowanie biologiczne niż 
w przypadku innych rodzajów zarządzania, takich jak wypalanie lub koszenie. 

 Skutki wypasu należy zawsze rozważać pod względem intensywności wypasu i rodzaju 
wykorzystywanych zwierząt gospodarskich; negatywne skutki lub osiągnięcie celów 
w słabym stopniu mogą wynikać z niewłaściwego wypasu. Negatywny wpływ wypasu 
na bioróżnorodność na wielu wrzosowiskach wyżynnych w Wielkiej Brytanii ukazuje 
konsekwencje nadmiernego wypasania. 
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Wprowadzenie wypasu okazało się jednak kontrowersyjne, szczególnie na terenach, gdzie 
zapomniano o tradycyjnej praktyce i tereny te są obecnie ważne pod względem dostępu 
i rekreacji, co podkreśla potrzebę uzyskania dowodów dotyczących skuteczności wypasu.  

Z systematycznego przeglądu literatury naukowej wynika, że nadmierne wypasanie może 
poskutkować wzrostem stosunku obszarów trawiastych do pokrywy krzewów erykoidalnych 
(Newton i in., 2009). Podczas gdy znaczna większość praktyków (94%) jest zdania, że wypas 
jest skutecznym wariantem zarządzania dla wrzosowisk nizinnych, odnotowano dowody na 
szereg negatywnych skutków dla atrybutów siedlisk, co wskazuje na potrzebę lepszego 
monitorowania i eksperymentalnej analizy skuteczności interwencji w zakresie zarządzania. 
To, co jest „negatywne”, będzie jednak zależało od celów ochrony. Na przykład w przypadku 
wielu wrzosowisk nizinnych celem jest zmniejszenie pokrywy wrzosów i zwiększenie 
różnorodności strukturalnej. 

Z drugiej strony usunięcie wypasu można również wykorzystać do celów odbudowy siedliska, 
gdy intensywność wypasu jest zbyt duża i doprowadziła do degradacji wrzosowiska. Dowody 
na temat skutków tłumienia lub zmniejszania wypasu zwierząt gospodarskich (np. poprzez 
ogrodzenia) przedstawiono w Martin i in., 2017. 

Konieczne jest zajęcie się skutkami niewłaściwej intensywności wypasu. Należy zachęcać do 
opracowywania planów gospodarowania pastwiskami, zwłaszcza tych, które odnoszą się do 
obszarów Natura 2000. 

Wypas musi być uważnie kontrolowany w odniesieniu do ustalonych celów. W zależności od 
początkowej sytuacji siedliska, jego stanu ochrony i celów, które mają zostać osiągnięte, 
należy wybrać najbardziej optymalny system wypasu. Elastyczne zagęszczenie populacji jest 
ważne dla zapobiegania zarówno nadmiernemu, jak i niedostatecznemu wypasowi – każdy 
z nich jest szkodliwy dla zbiorowisk wrzosowisk.  

Rodzaj wykorzystywanych zwierząt również ma znaczenie, ponieważ różne zwierzęta mają 
różne preferencje co do wypasu i inne skutki dla siedliska. Owce są z powodzeniem 
wykorzystywane do zarządzania obszarami wrzosowisk. Ponadto również wypas bydła, 
a także mieszany wypas bydła i koni, wykorzystuje się z powodzeniem do zarządzania 
obszarami wrzosowisk i ich odbudowy (Bokdam i Gleichman, 2000; Henning i in., 2017a, b), 
a tym samym do poprawy lokalnego stanu ochrony typu siedliska będącego przedmiotem 
zainteresowania Wspólnoty (Henning i in., 2017b). Wiadomo, że mieszany wypas bydła i koni 
poprawia zarówno strukturę roślinności, jak i ogólne bogactwo gatunków we wrzosowiskach 
poprzez wzmacnianie odkrytej gleby, odmładzanie Calluna vulgaris i ograniczanie 
występowania wysoce konkurencyjnych gatunków traw, takich jak Calamagrostis epigejos, 
a także pokrywy ściółki i mchu. 

Lake i in. (2001) przeanalizowali wady i zalety wszystkich rodzajów zwierząt gospodarskich – 
owiec, bydła i koni – w kontekście zarządzania wrzosowiskami. W badaniu 
przeprowadzonym na wrzosowiskach kontynentalnych w Niemczech wykazano, że bydło 
istotnie częściej żywi się roślinami drzewiastymi i krzewami niż konie (Lorenz i in., 2016). 
W zależności od pory roku bydło pobierało średnio 3–16% swojego dziennego 
zapotrzebowania pokarmowego z roślin drzewiastych, a najwyższe wartości odnotowano 
zimą. 

http://www.countrysideinfo.co.uk/glossary.htm#Stocking%20Rates
http://www.cix.co.uk/~lincstrust/ltnc/ar9596/issucamp.html
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Czas wypasu również ma znaczenie. W zimowym wypasie na obszarach typu 4030 zazwyczaj 
preferowane są raczej trawy niż półkrzewy i może on – szczególnie w połączeniu ze zbyt 
częstym wypalaniem – znacznie zmniejszyć pokrywę półkrzewów. 

Całoroczny wypas bydła i koni może skutecznie ograniczyć wysoce konkurencyjne trawy, 
takie jak Calamagrostis epigejos (Henning i in., 2017b). Również zimą wypasane zwierzęta 
preferują trawy jako swoje pożywienie (Lorenz i in., 2016). Szczególnie konie są znane 
z żywienia się trawami (Cosyns i in., 2001; Lamoot, Meert i Hoffmann, 2005), w związku 
z czym skutecznie ograniczają wkraczanie traw na wrzosowiska (Lake, Bullock i Hartley, 
2001).  

Przykładem sezonowego wypasu owiec jest tak zwane sezonowe pasterstwo wędrowne32, 
które tradycyjnie wykorzystuje się na Półwyspie Iberyjskim i udowodniono, że jest ono 
powiązane z występowaniem siedlisk zdominowanych przez wrzosowiska. W ostatnim 
stuleciu działalność ta zmniejszyła się wykładniczo i prawie zanikła. W konsekwencji 
większość górskich pastwisk jest obecnie porzuconych lub wypasa się na nich bydło i konie, 
które inaczej niż owce korzystają z mozaiki pastwisk wrzosowiskowych, żywiąc się wyłącznie 
roślinnością zielną (Osoro i in., 2003; Celaya i in., 2007), co prowadzi do wyższych poziomów 
wkraczania krzewów (Calvo i in. 2002a; Morán-Ordóñez i in., 2013). 

W Hiszpanii zarządzanie zbiorowiskami wrzosowisk na jej północnych wyżynach (region 
atlantycki i alpejski) z wykorzystaniem odpowiedniego zagęszczenia populacji pomogłoby 
w utrzymaniu młodej i zdrowej pokrywy wrzosów. Ta będzie później stanowiła idealne 
siedlisko dla różnych zwierząt dzikich i spowoduje usunięcie części substancji biogennych 
pochłanianych z atmosfery. W południowej części Hiszpanii (region śródziemnomorski) 
szczególną uwagę powinno się zwracać na suche wrzosowiska bogate w gatunki endemiczne, 
szczególnie w regionie Cieśniny Gibraltarskiej (Gil-López i in., 2018). 

W przypadku atlantyckich wrzosowisk o mniejszej początkowej pokrywie gatunków 
drzewiastych wypas bydła skutecznie ogranicza odrastanie gatunków drzewiastych (Bokdam 
i Gleichman, 2000). Jeśli jednak ogólna początkowa pokrywa gatunków drzewiastych jest 
duża, kluczowe znaczenie ma ręczne ścinanie krzewów, ponieważ bydło i konie nie są 
w stanie skutecznie przeciwdziałać odrastaniu gatunków drzewiastych, a tym samym 
utrzymać otwartego charakteru terenu wrzosowisk (Henning i in., 2017b). W perspektywie 
długoterminowej obserwuje się jednak stopniowy spadek odrastania gatunków 
drzewiastych, a także wzmożony wypas zwierząt (działki, na których prowadzi się wypas) 
i dzikich zwierząt roślinożernych, takich jak sarny i króliki (działki, na których nie prowadzi się 
wypasu) (Henning i in., 2017b).  

Ogólnie rzecz biorąc, bydło istotnie częściej żywi się roślinami drzewiastymi i krzewami niż 
konie (Lorenz i in., 2016). W zależności od pory roku bydło może pobierać średnio 3–16% 
swojego dziennego zapotrzebowania pokarmowego z roślin drzewiastych. Tym samym 
najwyższe wartości odnotowano zimą. Ponadto wypas bydła i koni znacznie zmniejsza 
odrastanie jednorazowo ściętej czeremchy amerykańskiej (Prunus serotina), hamuje jej 
owocowanie i prowadzi do stopniowego wymierania tego inwazyjnego gatunku (Lorenz i in., 
2016). 

                                                 
32 Sezonowe przemieszczanie stad owiec na terenie całego Półwyspu Iberyjskiego w celu wykorzystania 
dostępności uzupełniających się zasobów wypasu (systemy „dehesa” na południu Półwyspu Iberyjskiego zimą 
i pastwiska górskie na letnich przełęczach na północy). 
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W niektórych przypadkach zwierzęta łowne (np. jelenie) również mogą odpowiadać za 
znaczący wypas, zapobiegając ekspansji drzew i stymulując regenerację wrzosów. Niektóre 
środki zarządzania zwierzętami łownymi, takie jak obszary na wrzosowiskach, na których nie 
prowadzi się polowań, mogą sprzyjać temu pozytywnemu wpływowi. W zależności od 
gęstości zbiorowisk wrzosowisk dzikie zwierzęta, taki jak jelenie, a nawet króliki, mogą 
jednak również mieć znaczący wpływ na te zbiorowiska i w niektórych przypadkach 
konieczne może być ich kontrolowanie33 lub zachęcanie (np. w Breckland w Anglii). 

5.1.2 Ścinanie 

Źródłem europejskich suchych wrzosowisk jest głównie długa historia wypasu o niskiej 
intensywności. Ten środek zarządzania był często łączony z innymi praktykami w zakresie 
użytkowania gruntów, takimi jak koszenie lub zrywanie darni (Garcia i in., 2013). Ścinanie 
wrzosów praktykuje się zatem od czasów starożytnych.  

W regionach, w których ponowne wprowadzenie wypasu zwierząt gospodarskich jest 
niewykonalne ze względu na zmiany społeczno-gospodarcze, samo koszenie uznaje się za 
praktyczny i opłacalny zamiennik (Adamowicz, 2010; Diemont i in., 2013). W badaniach 
wykazano jednak, że wypas tworzy bardziej otwartą strukturę roślinności i skuteczniej niż 
koszenie zmniejsza ilość konkurujących traw (np. Deschampsia flexuosa, Calamagrostis 
epigejos, Molinia caerulea) dzięki selektywnemu pobieraniu pożywienia (Pywell i in., 1995; 
Henning i in., 2017a). 

Jeśli chodzi o czas ścinania, należy wziąć pod uwagę zwierzęta znajdujące się na wrzosowisku 
i unikać ścinania w letnich okresach rozrodczych. Ścięte części zawsze powinny być usuwane, 
aby zapobiec wzbogacaniu gleby poprzez rozkład. 

Na przykład w Polsce koszenie wdraża się jako środek ochrony na obszarze Natura 2000 
Diabelskie Pustacie (PLH320048). Wrzosy kosi się co 3–5 lat i usuwa biomasę. Koszenie 
rozmieszcza się w postaci mozaiki małych pasów i działek. Nie istnieją kompleksowe dowody 
naukowe dotyczące rezultatów, ale wydaje się, że środek ten (w połączeniu z usuwaniem 
drzew i siewek) gwarantuje regenerację wrzosów i tworzy mozaikę wrzosowisk 
o różnorodnej strukturze. 

Felinks i in. (2013) badali różne metody koszenia (koszenie ściółki na wysokości ok. 20 cm, 
koszenie kosiarką listwową – wysokość koszenia ok. 10 cm, koszenie kosiarką bijakową blisko 
ziemi) na suchych wrzosowiskach na poligonach w Niemczech. Podczas gdy poprzez koszenie 
ściółki można osiągnąć wysoką wydajność powierzchniową, nie można zapewnić ani 
skutecznej regeneracji Calluna vulgaris, ani zróżnicowanej struktury wiekowej skupisk 
Calluna. Wykorzystanie kosiarki listwowej lub kosiarki bijakowej, w obu przypadkach 
z usuwaniem ściętej roślinności, skutecznie wspiera wegetatywną regenerację Calluna 
vulgaris, a koszenie blisko powierzchni gleby ma pozytywny wpływ na generatywną 
regenerację wrzosowiska poprzez wytworzenie płatów otwartej gleby.  

Wszystkie typy koszenia są ograniczone chropowatością powierzchni lub niewybuchami. Aby 
obniżyć poziom substancji biogennych na wrzosowisku, konieczne jest usunięcie roślinności 
(zob. Härdtle i in., 2006). Ponadto wspierane są gatunki drzewiaste charakteryzujące się 
szybkim odrastaniem pędów, podczas gdy ogranicza się dynamiczne procesy wrzosowisk. 

                                                 
33 Na przykład na SOO Inchnadamph (UK0012787) osiągnięto znaczną poprawę w kierunku właściwego stanu 
poprzez kontrolę intensywności wypasu jeleni w ramach programu kontroli na podstawie sekcji 7 ustawy 
o jeleniach. 

http://www.abdn.ac.uk/mammal/rabbit.htm
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Dlatego też, o ile to możliwe, wszystkie techniki koszenia powinny być łączone z innymi 
środkami, takimi jak wypas lub wymagane wypalanie (Felinks i in., 2013).  

5.1.3 Wypalanie 

Wymagane wypalanie to ugruntowana technika zarządzania mająca na celu utrzymanie 
wrzosowisk w kilku państwach europejskich (GFMC i Fire Ecology Research Group, 2009).  

Celem wypalania jest całkowite usunięcie naziemnej roślinności przy jednoczesnym 
pozostawieniu nieuszkodzonych korzeni do regeneracji.  

Kontrolowane wypalanie można wykorzystywać do naśladowania naturalnego cyklu 
pożarów wrzosowisk i zmniejszania zawartości azotu. Wypalanie nie jest jednak 
odpowiednie dla obszarów, na których występuje mozaika suchych wrzosowisk z innymi 
siedliskami wrażliwymi na ogień. Musi być bardzo uważnie kontrolowane i może być 
niemożliwe, jeśli teren jest otoczony plantacjami leśnymi lub zabudowaniami 
mieszkaniowymi. W niektórych państwach, na przykład w Polsce, lub na konkretnych 
obszarach wypalanie może być zakazane przez prawo.  

Należy wziąć pod uwagę, że w różnych państwach istnieją różne tradycje wykorzystania 
ognia. 

W Belgii suche wrzosowiska były od czasu do czasu wypalane, ale praktyka ta została dawno 
porzucona (od drugiej połowy XIX wieku). W niektórych rezerwatach wrzosowisk we Flandrii 
(Belgia) nadal skutecznie praktykuje się wymagane wypalanie na małą skalę.  

W Danii dobrze sprawdza się zarządzanie rotacyjne na małą skalę z wykorzystaniem różnych 
środków zarządzania, w tym wypalania (lub wypasu lub koszenia) w cyklach trwających 20–
30 lat.  

W Hiszpanii wykorzystuje się powtarzalne pożary (w okresie zimowym) do utrzymania 
wrzosowisk Calluna we właściwym stanie (Ojeda, 2009a; Gil-López i in., 2014). 

W eksperymentalnych badaniach porównujących różne warianty zarządzania na 
wrzosowiskach w Górach Kantabryjskich (Hiszpania) poparto wielokrotne wypalanie 
w ramach 15–20-letniej rotacji, aby zapobiec wystąpieniu fazy zdegenerowanej (Calvo i in., 
2002, 2012). Wyniki wskazywały, że odmładzanie przez samo tylko wymagane wypalanie 
może być nieskuteczne dla zachowania tych wrzosowisk w warunkach podwyższonej 
depozycji azotu atmosferycznego, ponieważ ogień ułatwiał inwazję gatunków trawiastych na 
działkach doświadczalnych w fazie pionierskiej. W związku z tym konieczne byłoby 
uzupełnienie regularnego wypalania wypasem zwierząt gospodarskich przy umiarkowanie 
niskim zagęszczeniu populacji przed osiągnięciem fazy budowy (5 lat po pożarze), co 
umożliwiło Calluna skuteczne konkurowanie o światło z roślinami trawiastymi. 
Najodpowiedniejsza częstotliwość pożarów mogłaby wynosić 15–20 lat, aby zminimalizować 
wpływ akumulacji azotu, zwłaszcza w przypadku najbardziej wrażliwych gatunków (tj. 
mszaków i porostów). 

W niektórych państwach (np. w Niemczech, Polsce) większe wrzosowiska albo są obecnie 
związane z aktywnymi poligonami, albo w przeszłości były wykorzystywane do celów 
wojskowych (Schröder i in., 2008, Ellwanger i Reiter, 2018). Na poligonach znacznie 
zanieczyszczonych amunicją wymagane wypalanie (z wykorzystaniem pojazdów 
opancerzonych do rozpalania i tłumienia ognia) może być jedynym praktycznym sposobem 
na utrzymanie otwartych obszarów i odbudowy wrzosowiska (np. Goldammer i in., 2016, 
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Schleupner i in., 2016). Aby zapoznać się z technikami i ograniczeniami związanymi 
z planowym wypalaniem na obszarach zanieczyszczonych amunicją, zob. Goldammer i in. 
(2016). 

Kontrolowane wypalanie jest wykorzystywane do ochrony wrzosowisk w Zjednoczonym 
Królestwie oraz do tworzenia mozaiki płatów siedliska dla zwierząt dzikich lub łownych do 
celów polowań, np. dla pardwy szkockiej w Szkocji (Bougkas i in., 2018).  

Ogień wywiera różny wpływ o różnych porach roku. Kontrolowane wypalanie jest 
w niektórych państwach regulowane (np. w Szkocji i Anglii). W angielskim Kodeksie 
wypalania34 ograniczono czas wypalania do okresu od początku października do połowy 
kwietnia, w zależności od lokalizacji, ponieważ późniejsze wypalanie może mieć bardziej 
szkodliwy wpływ na zwierzęta. W Szkocji stosuje się kodeks dobrych praktyk – Kodeks 
wypalania torfowisk (ang. Muirburn Code, zob. studium przypadku poniżej). 
  

                                                 
34 http://gfmc.online/programmes/natcon/UK-DEFRA--Heather-Grass-Burning-Code-2007.pdf 

http://gfmc.online/programmes/natcon/UK-DEFRA--Heather-Grass-Burning-Code-2007.pdf
http://gfmc.online/programmes/natcon/UK-DEFRA--Heather-Grass-Burning-Code-2007.pdf
http://gfmc.online/programmes/natcon/UK-DEFRA--Heather-Grass-Burning-Code-2007.pdf
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Przeprowadzono wiele badań dotyczących wykorzystania kontrolowanych pożarów jako 
narzędzia zarządzania wrzosowiskami. Przegląd badań i dowodów na wpływ planowego 
wypalania na roślinność wrzosowisk jest dostępny w Martin i in., 2017. 

Wpływ pożarów na gleby, hydrologię i bioróżnorodność jest złożony i różni się w zależności 
od szeregu powiązanych ze sobą czynników. Ważne są zwłaszcza cechy pożarów, takie jak 
ich częstotliwość, temperatura, intensywność przy powierzchni ziemi, czas trwania 
i wielkość. Cechy te zależą z kolei od szeregu czynników, w tym: rodzaju i struktury paliwa, 

Kodeks wypalania torfowisk. Szkocja (Zjednoczone Królestwo) 

W Kodeksie wypalania torfowisk określono prawo i dobre praktyki związane z 
wypalaniem torfowisk.  Ma on na celu zapewnienie, aby wypalanie odbywało się w 
odpowiednim miejscu, umożliwiało uniknięcie uszkodzenia wrażliwych siedlisk i 
gatunków i nie prowadziło do niekontrolowanych pożarów. 

Sezon wypalania trwa od 1 października do 15 kwietnia, co pozwala uniknąć wyrządzania 
szkód ptakom i gadom. 

Ogólne kwestie uwzględniane podczas planowania wypalania powinny obejmować: 

- zapoznanie się z kodeksem i zrozumienie go; 
- wskazanie gruntu, który bierze się pod uwagę; 
- określenie powodu zarządzania i pożądanego rezultatu oraz zdecydowanie, czy 

wypalanie lub ścinanie może umożliwić realizację tego celu; 
- określenie na mapie wszystkich cech, dla których wypalanie stwarza ryzyko; 
- określenie wszystkich chronionych obszarów, gatunków, obszarów wrażliwych i 

obszarów wolnych od ognia; 
- sprawdzenie, czy wymagane są jakiekolwiek zgody; 
- przegląd wariantów zarządzania; 
- przygotowanie bardziej szczegółowego planu, jeśli wypalanie ma się ostatecznie 

odbyć. 

Solidny plan wypalania umożliwia pewną kontrolę nad zagrożeniami, które wypalanie 
może powodować. Plan powinien zawierać: 

• cele wypalania; 
• wybór miejsca wypalania; 
• wybór czasu wypalania; 
• wybór sposobu wypalania; 
• miejsca i czas, w których nie należy przeprowadzać wypalania; 
• sposoby ograniczenia ryzyka; 
• sprzęt; 
• miejsce i sposób rejestracji tego, co zostało wypalone. 

Kodeks wypalania torfowisk zawiera zarówno szczegółową listę kontrolną dla etapu 
przygotowania, jak i listę kontrolną czynności wymaganych w dniu, w którym ma 
nastąpić wypalanie. Wspomniane listy kontrolne mają na celu zapewnienie, aby 
wystąpiono o wszystkie zezwolenia oraz aby wydano wszystkie powiadomienia 
ostrzegawcze, sporządzono plan awaryjny, przygotowano personel, przeprowadzono 
ocenę ryzyka itp.. 
 

Rząd Szkocji, 2017 r., The Muirburn Code: Management of moorland by burning and 
cutting. https://www.nature.scot/guidance-management-moorland-muirburn-code 

https://www.nature.scot/guidance-management-moorland-muirburn-code
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szerokości pożaru, nachylenia terenu, wiatru i poziomów wilgotności w roślinności i glebie 
oraz sposobu wypalania. Skutki zależą również od warunków gleby i siedliska w czasie 
wypalania (które częściowo odzwierciedlają łączne skutki wypalania), pory roku, warunków 
pogodowych i interakcji z wypasem i innymi praktykami w zakresie zarządzania. Pożary 
mogą mieć istotny szkodliwy wpływ, taki jak: zapalanie się, spalanie i utrata warstw torfu 
i próchnicy za sprawą gorących pożarów w suchych warunkach; zwiększone tempo spływu 
wody i erozji, szczególnie po gorących pożarach i tam, gdzie palą się duże lub stare skupiska 
Calluna, oraz na stromych zboczach; zmniejszenie różnorodności strukturalnej i gatunkowej 
oraz zmiany w składzie roślinności, jeśli wypalanie jest przeprowadzane zbyt często lub na 
dużych obszarach (Tucker, 2003).  

Palenie, niezależnie od tego, czy przypadkowe czy kontrolowane, może prowadzić do 
lokalnego wyginięcia niektórych gatunków zwierząt. Obszary, które mają zostać objęte 
wypalaniem, powinny być otoczone pasami przeciwpożarowymi do powstrzymania ognia, 
jak również starszymi wrzosami, aby umożliwić późniejszą dekolonizację obszaru. 

Przy wykorzystywaniu ognia do zarządzania wrzosowiskiem szczególną uwagę należy zwrócić 
na obecność wrażliwych gatunków zwierząt. Wypalanie wykorzystywane z dużą ostrożnością 
może niekiedy być przydatne w utrzymywaniu dobrego stanu roślinności dla gadów. Zbyt 
częste wypalanie lub wypalanie na zbyt dużą skalę może być jednak bardzo szkodliwe dla ich 
populacji (Edgar i in., 2010). Wypalanie wrzosowisk w Danii stanowi często problem wiosną, 
gdy gady nadal hibernują, a ptaki nie rozpoczęły jeszcze lęgu. 

 

 
Wypalanie wrzosowisk w Blue Pool, obszarze o szczególnym znaczeniu naukowym ©Nick Squirrell. Natural 
England. 
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5.1.4. Zarządzanie wpływem depozycji azotu 

Depozycję azotu atmosferycznego określono jako ważne zagrożenie dla tego siedliska. Suche 
wrzosowiska występują na ubogich w substancje biogenne kwaśnych glebach i są 
funkcjonalnie dostosowane do niskiej zawartości azotu w glebie. Dodanie azotu za sprawą 
depozycji może zatem wpływać na ich strukturę, funkcjonowanie oraz może oddziaływać na 
zapewnianie regulujących usług ekosystemowych, takich jak sekwestracja lub składowanie 
dwutlenku węgla (De Vries i in., 2009). 

Działania w zakresie zarządzania na miejscu, takie jakwypas, ścinanie, wypalanie, zarządzanie 
hydrologiczne i środki wzruszania gleby mogą łagodzić negatywny wpływ azotu na 
wrzosowiska i obszary trawiaste (Jones i in., 2017). W miejscach, w których depozycja azotu 
atmosferycznego jest znaczna, często ze względu na intensywne rolnictwo (NH3 oprócz emisji 
tlenków azotu), a wartości azotu znacznie przekraczają krytyczne ładunki dla siedliska typu 
4030, tradycyjny wypas lub ścinanie nie jest jednak w stanie dłużej rekompensować napływu 
substancji biogennych i w celu ograniczenia depozycji azotu konieczne są innego rodzaju 
działania. 

Usunięcie biomasy poprzez ścięcie powoduje również usunięcie azotu z systemu 
z możliwością długoterminowego zmniejszenia stanu substancji biogennych w glebie. 
Tempo usuwania substancji biogennych tą metodą jest jednak zwykle niskie i w związku 
z tym może upłynąć pewien czas, zanim zaobserwowana zostanie istotna zmiana (Steven i 
in., 2011). Wypalanie zapewnia również sposób usunięcia biomasy i jest tradycyjnie 
wykorzystywane jako narzędzie zarządzania na wrzosowiskach. Inną przebadaną 
eksperymentalnie metodą usuwania reaktywnego azotu z gleby jest dodanie węgla.  

Działania mające na celu usunięcie substancji biogennych na poziomie pola mogą 
obejmować zastąpienie wycinania i wypalania cięciem darni w celu usunięcia 
nagromadzonych substancji biogennych, w przypadku gdy stanowi to problem (zob. np. 
Niemeyer i in., 2007). 

Zrywanie lub cięcie darni jest najbardziej dramatyczną metodą usuwania substancji 
biogennych, ale usuwa również zakwaszone gleby powierzchniowe, a więc może rozwiązać 
zarówno problem zakwaszenia, jak i eutrofizacji. Zrywanie darni jest szeroko stosowane 
w niektórych krajach, zwłaszcza w Niderlandach, przy odbudowie wrzosowisk (De Graaf i in., 
1998). Zrywanie darni jest kosztowną formą zarządzania i oprócz usuwania substancji 
biogennych i zakwaszonej gleby usuwa również bank nasion i materię organiczną gleby, 
a także zmniejsza zdolność gleby do gromadzenia wody (van den Berg i in., 2003a). Usunięcie 
banku nasion gleby oznacza, że jeśli miejscowa pula gatunków jest już uszczuplona, 
odpowiednie gatunki mogą nie być zdolne do ponownej kolonizacji i mogą wymagać 
ponownego wprowadzenia (Dorland i in., 2004; van den Berg i in., 2003b).  

Wiele z tych środków nie jest zdatne do stosowania w skali krajobrazu i stosowanie ich 
byłoby odpowiednie jedynie na terenach mających znaczenie dla ochrony lub innych 
obszarach docelowych. W związku z tym skuteczniejszym sposobem zmniejszenia depozycji 
azotu jest ograniczenie emisji azotu u źródła. 

Obecnie za łagodzenie skutków depozycji azotu są odpowiedzialni właściciele gruntów. Gdy 
za zarządzanie gruntami odpowiadają organizacje zajmujące się ochroną, takie łagodzenie 
skutków może być możliwe, aczkolwiek kosztowne, ale w wielu przypadkach grunty te należą 
do osób prywatnych. Dlatego też należy promować odpowiednie zarządzanie, np. poprzez 

https://www.sciencedirect.com/topics/earth-and-planetary-sciences/grazing
https://www.sciencedirect.com/topics/agricultural-and-biological-sciences/moorland
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programy rolnośrodowiskowe. Chociaż środki łagodzące na rzecz ograniczenia wpływu 
depozycji azotu nie są obecnie włączone do tych systemów w wielu częściach Europy, 
niektóre ze środków opisanych powyżej są wykonalne w różnych skalach. Rolnicy potrzebują 
zachęt do odpowiedniego zarządzania. 

5.2 Odbudowa i zmniejszenie rozdrobnienia wrzosowiska 

Odbudowa suchego wrzosowiska może być konieczna w wielu państwach i regionach UE, 
w których obszar ten powinien zostać rozszerzony, aby zmniejszyć rozdrobnienie i poprawić 
jakość, strukturę i funkcje tego typu siedliska. Odbudowa wrzosowisk może obejmować 
różne środki i techniki, w tym usunięcie drzew, kontrolę kiełkowania zarośli i drzew, kontrolę 
i zwalczanie inwazyjnych gatunków obcych. 

Biorąc pod uwagę długowieczność banku nasion wrzosowisk, jest to siedlisko o ogromnym 
potencjale odbudowy w odpowiednich warunkach. Porzucone wrzosowisko 
w niewłaściwym stanie może zostać w wielu przypadkach odbudowa poprzez wprowadzenie 
odpowiedniego zarządzania lub dostosowanie zarządzania, które będzie prawdopodobnie 
obejmowało połączenie ścinania, wypalania i wypasu zwierząt gospodarskich (Symes i Day, 
2003). Interwencje te mogą być również szkodliwe, więc konieczne jest ustalenie jasnych 
celów dla danego obszaru, aby określić równowagę pomiędzy rodzajami a intensywnością 
zarządzania.  

W przypadku zmiany sposobu użytkowania gruntów odtworzenie tego zakresu będzie 
wymagało usunięcia drzew przy odtwarzaniu wrzosowisk na plantacjach drzew iglastych lub 
zmniejszenia poziomów substancji biogennych przy przekształcaniu gruntów ornych. 
Odtworzenie struktury i funkcji będzie jednak prawdopodobnie trudniejsze, w zależności od 
charakteru zmiany użytkowania gruntów. Na przykład odbudowa wrzosowiska na plantacji 
drzew iglastych w pierwszym cyklu będzie prawdopodobnie skuteczne, zwłaszcza gdy 
struktura gleby i skład substancji biogennych zmieniły się nieznacznie. Jeśli jednak 
wrzosowisko zostało przekształcone w grunty rolne ze znacznymi zmianami w strukturze 
gleby i ładunkach substancji biogennych, odbudowa jest znacznie trudniejsza lub niemożliwa 
bez kosztownych interwencji. 

Metody odbudowy wrzosowisk na ulepszonych gruntach rolnych mogą wymagać 
odwrócenia podwyższonego pH gleby i dostępności substancji biogennych, które są częścią 
ulepszeń w rolnictwie, tak aby gatunki wrzosowate i gatunki kwaśnych obszarów trawiastych 
mogły z powodzeniem konkurować z wysokorosnącymi trawami mezotroficznymi.  

Skuteczne podejścia polegają na fizycznym usunięciu ulepszonej warstwy wierzchniej gleby 
lub chemicznej zmianie jej zawartości, na przykład poprzez dodanie siarki w celu obniżenia 
pH i stężenia makroskładników pokarmowych. Siarka, którą często dodaje się w celu 
obniżenia pH, może jednak zwiększać zawartość toksycznych kationów lub hamować rozwój 
związków mikoryzowych (Diaz i in., 2008). 

Niemniej usuwanie warstwy wierzchniej gleby ma rozległy wpływ na ogólną równowagę 
mineralną gleby i fauny i flory glebowej, co wpływa na powodzenie odbudowy zbiorowiska 
wrzosowisk (van der Bij i in., 2017; Vogels i in., 2017). Usunięcie warstwy wierzchniej gleby 
lub zerwanie darni zdegradowanego suchego wrzosowiska również wiąże się z pewnymi 
problemami. Mogą wystąpić zmiany stężeń głównych substancji biogennych (Härdtle i in., 
2009), które mają również wpływ na stężenia w tkankach roślin, a tym samym na jakość 
zielonki, a nagromadzenie amonu po zerwaniu darni (Dorland i in., 2003) stwarza 
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niekorzystne warunki dla ukorzeniania siewek rzadkich gatunków docelowych (van den Berg 
i in., 2005). 

W związku z tym zerwanie darni zdegradowanego wrzosowiska jest techniką odbudowy, 
która musi być rozważana z ostrożnością, techniką, po której może nastąpić odtworzenie 
równowagi mineralnej (Dorland et al., 2004) i która powinna być zawsze rozważana 
w kontekście innych technik (Wallis de Vries i in., 2014).  

Planowanie odbudowy wrzosowisk powinno się rozpocząć od ustalenia jasnego celu. Cele 
mogą się różnić w zależności od możliwości odbudowy. Odbudowa wrzosowiska będzie 
wymagała różnych starań i różnego czasu w zależności od stopnia degradacji i szczególnych 
warunków na danym terenie (Shellswell i in., 2016). 

Przy planowaniu odbudowy wrzosowiska na danym terenie zawsze należy wziąć pod uwagę 
warunki środowiskowe (klimat, glebę, warunku geologiczne i hydrologiczne, rozdrobnienie 
krajobrazu i jego skutki dla populacji gatunków), warunki gospodarcze (ograniczenia 
finansowe) i społeczne (opinię publiczną, często również opinię podmiotów finansujących). 
Działanie będzie skuteczniejsze, jeśli planowanie obejmuje ocenę ryzyka. Wszystkie projekty 
powinny zawierać plan oceny w trakcje procesu i pod koniec projektu. 

Odtworzenie można przeprowadzać poprzez transplantację darni wrzosów, wykorzystanie 
warstwy wierzchniej gleby wrzosowiska lub jego ściółki jako źródła propaguli, zbieranie 
i rozrzucanie pędów wrzosów. Każda z tych technik może być przydatna w konkretnych 
sytuacjach.  

Poniżej podsumowano niektóre przykłady, w których odbudowę uznano za odpowiednią do 
ochrony tego siedliska: 

- Belgia. W Walonii odbudowa suchych wrzosowisk stanowi priorytet. Dokonano 
inwentaryzacji potencjalnych terenów odbudowy, w tym takich, na których mogą być 
konieczne działania poza siecią Natura 2000, aby rozwinąć połączenia ekologiczne 
między istniejącymi/odbudowanymi obszarami. 

- Włochy. Kluczowe środki powinny dotyczyć rozszerzenia obszarów, na których siedlisko 
to może się rozwijać i utrwalić. Cel ten można stosunkowo szybko osiągnąć w ramach 
chronionych obszarów lub sieci Natura 2000 poprzez odbudowę i udostępnienie na 
potrzeby siedliska wszystkich terenów, które są nadal ekologicznie odpowiednie, ale 
obecnie zajmowane przez roślinność o małej lub zerowej wartości w zakresie ochrony, 
taką jak zarośla z gatunków Betula, Populus tremula i Frangula alnus lub plantacje 
gatunków obcych, takich jak Pinus rigida i P. strobus. 

W wielu regionach zasięgu suchego wrzosowiska jest ono bardzo rozdrobnione, a pozostałe 
płaty są odizolowane. Powiększanie i łączenie tych płatów jest warunkiem koniecznym 
zapewnienia przetrwania populacji charakterystycznych gatunków.  

Skuteczne odtworzenie lub odbudowa suchego wrzosowiska i ustanowienie funkcjonalnych 
korytarzy wymaga jednak dokładnego zrozumienia mozaiki krajobrazu. W intensywnie 
użytkowanych krajobrazach z rozrzuconymi siedliskami rzadko da się utworzyć 
zrównoważoną sieć poprzez z jednej strony samą segregację wrzosów i korytarzy, a z drugiej 
inne użytkowanie gruntów. 

Wyzwaniem jest ustanowienie z innymi rodzajami użytkowania gruntów wzajemnych relacji, 
które ułatwiają trwałą funkcjonalność korytarzy i (nowo utworzonego) wrzosowiska. Aby to 
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osiągnąć, należy wziąć pod uwagę poszczególne cele użytkowania gruntów i opracować 
strategię poprawy obustronnych korzyści. W tym względzie może pomóc uwzględnienie, że 
wrzosowisko jest pod wieloma względami krajobrazem kulturowym.  

Dzięki zintegrowanemu podejściu zwraca się uwagę na potencjał innego użytkowania 
gruntów do wspierania realizacji celów dalszego rozwoju i utrzymania wrzosowiska jako 
ważnego siedliska, a także na korzyści, jakie może przynieść to użytkowanie gruntów. 
Wrzosowisko może w ten sposób uzyskać nową rolę w krajobrazie produkcyjnym. Określenie 
tej roli i połączeń z innym użytkowaniem gruntów i opracowanie powiązanego wzoru 
krajobrazu zwiększy szansę na uzupełnienie gradientu ekologicznego, od którego zależy tak 
wiele gatunków. Można przywrócić bogate w gatunki kwaśne obszary trawiaste i uprawy ze 
zbiorowiskami roślinnymi, a półotwarte korytarze leśne/wrzosowiskowe umożliwią większą 
łączność zarówno dla gatunków wrzosowisk, jak i lasów (Eggers i in., 2010). 

Na podstawie analizy małych fragmentów wrzosowiska można wskazać, gdzie występuje 
potencjał do zwiększenia i połączenia tych fragmentów w funkcjonującą sieć poprzez 
zwiększenie rozmiaru ich płatów i zmniejszenie w ten sposób rozdrobnienia. Na podstawie 
analizy potencjalnej sieci siedliska wrzosowiska z wykorzystaniem czynników glebowych, 
hydrologicznych i klimatycznych można wskazać obszary, na których można przeprowadzić 
odbudowę, aby zwiększyć zasięg siedliska. Potencjał ten może się jednak nakładać 
z potencjałem dotyczącym innych siedlisk, co należy w pełni uwzględnić.  

Scottish Naturalne Heritage i Natural England (Zjednoczone Królestwo) poddały analizie 
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mapowanie i łączność sieci siedlisk w szeregu siedlisk, w tym na wrzosowiskach. W ramce 2 
poniżej przedstawiono studium przypadku dotyczące mapowania sieci siedlisk sporządzone 
przez Natural England. 

Ramka 2. Mapowanie istniejącego siedliska i stref wzmocnienia sieci1 

Strefa wzmocnienia sieci  
Określa obszar wokół istniejącego siedliska (w tym obszary zdegradowane lub poddawane 
odbudowe), na którym można ukierunkować działania na rzecz zwiększenia odporności sieci. 

 
1) Strefa wzmocnienia 1: Grunty łączące istniejące płaty pierwotnych i powiązanych siedlisk, 
które prawdopodobnie będą odpowiednie do utworzenia pierwotnego siedliska. Czynniki mające 
wpływ na adekwatność tego rozwiązania obejmują: bliskość pierwotnego siedliska, użytkowanie 
gruntów (miejskie/wiejskie), rodzaj gleby, nachylenie i bliskość wybrzeża. Działanie w tej strefie 
może pomóc rozszerzyć i połączyć istniejące płaty siedlisk i poprawić połączenia między nimi.  

2) Strefa wzmocnienia 2: Grunty łączące istniejące płaty pierwotnych i powiązanych siedlisk, w 
których przypadku jest mniej prawdopodobne, że będą odpowiednie do utworzenia pierwotnego 
siedliska. Inne działania w tej strefie, które zwiększają wartość różnorodności biologicznej 
gruntów, takie jak zwiększanie dostępności zielonej infrastruktury, mogą jednak buforować 
istniejące płaty siedliska i poprawiać połączenia między nimi.  

3) Strefa działania w zakresie rozdrobnienia 1: Grunty w strefie wzmocnienia 1, która łączy 
istniejące płaty pierwotnych i powiązanych siedlisk, które są obecnie bardzo rozdrobnione i w 
przypadku których rozdrobnienie można zmniejszyć poprzez utworzenie siedliska. Można w tym 
przypadku ukierunkować działanie na najbardziej rozdrobnione obszary siedliska. 

4) Strefa działania w zakresie rozdrobnienia 2: Tak jak powyżej w przypadku gruntów w strefie 
wzmocnienia 2. Można w tym przypadku ukierunkować działania w sposób, które opisano w 
przypadku strefy wzmocnienia 2.  

5) Połączenia sieci: Miejsca, w których utworzenie siedliska mogłoby pomóc w połączeniu 
istniejących klastrów płatów siedliska w całym krajobrazie.  
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5.3 Zarządzanie ochroną i odbudowa na rzecz zwierząt dzikich 

Ważnym celem ochrony i odbudowy wrzosowiska jest często zapewnienie siedliska dla 
gatunków chronionych, takich jak kulon zwyczajny (Burhinus oedicnemus), lelek zwyczajny 
(Caprimulgus europaeus), jaszczurka zwinka (Lacerta agilis) i różne bezkręgowce, których 
znaczna część cyklu życia może być powiązana z wrzosowiskami. Kluczowymi czynnikami dla 
wszystkich tych gatunków są odpowiednia struktura i skład roślinności oraz dostępność 
zasobów pożywienia o wystarczającej jakości (Diaz i in., 2011). Niskie stężenia 
podstawowych pierwiastków w żywności mogą być przyczyną zmniejszania się populacji 
drapieżników (Vogels i in., 2013). 

Zarządzanie na rzecz ptaków: Kulony zwyczajne gniazdują na otwartym terenie, gdzie 
występują wrzosowiska trawiaste, a pisklęta zwykle polują w odległości do 100 m od 
swojego gniazda na aktywne na powierzchni bezkręgowce, takie jak chrząszcze, stonogi, 
mięczaki i robaki (Green i Griffiths, 1994; Green i in., 2000). Jako możliwy czynnik wpływający 
na ponowną kolonizację terenów przez lelka zwyczajnego zasugerowano również 
dostępność pożywienia w postaci bezkręgowców (Langston i in., 2007).  

Na ptaki żywiące się owadami może mieć wpływ spadek dostępności owadów, ponieważ 
zasoby żywności są wówczas ograniczone, a do wyżywienia potomstwa potrzebny jest 
większy zasięg występowania. Takie spadki są związane ze zmianami zarówno w strukturze, 
jak i składzie roślinności, a także z bardziej ogólnie rozmieszczonymi zmianami. 

Wiele z gatunków powiązanych z wrzosowiskami korzysta z marginesów i obszarów 
przejściowych między jednym typem roślinności a drugim, a związane z nimi wymagania 
dotyczące zarządzania mogą być różne. W złożonym krajobrazie wrzosowiska należy zwracać 
uwagę na odtworzenie gradientu żyzności, który istniał poprzednio między gruntami 
uprawnymi (polem wewnętrznym) a wrzosowiskiem (polem zewnętrznym). 

W poniższych sekcjach określono wymagania dotyczące zarządzania siedliskiem na rzecz 
trzech gatunków ptaków ściśle powiązanych z suchymi wrzosowiskami – pokrzewki 
kasztanowatej (Sylvia undata), lerki (Lullula arborea) i lelka zwyczajnego (Caprimulgus 
europaeus).  

Pokrzewka kasztanowata Sylvia undata wymaga stosunkowo dużych obszarów 
wystarczająco niskich wrzosowisk zarządzanych w taki sposób, aby utrzymać odpowiedni 
poziom wypasu, wypalania i ścinania inwazyjnych drzew. Należy w szczególności odeprzeć 
lub nawet odwrócić wkraczanie na wrzosowiska brzozy, orlicy i sosny. Gatunek ten korzysta 
również z zakresu wiekowego roślinności. 

Lerka Lullula arborea potrzebuje stałej dostępności krótkiej darni i odkrytej gleby na 
obszarach wolnych od niepokojenia. Obszary krótkiej darni do żerowania muszą być 
zestawiono z obszarami wyższych wrzosów lub kępiastych traw do gniazdowania. Gatunek 
ten unika obszarów przerośniętych, porzuconych lub ulepszonych pod względem rolniczym. 
Regularne koszenie lub wypalanie, na przykład w cyklu 20-letnim, umożliwia utrzymanie 
zasięgu wrzosów i powinno zapewniać ciągłość krótkiej darni. Wypas pomaga przedłużyć 
zachowanie krótkiej struktury i zwiększyć jej różnorodność. 

Gdy nie powoduje to szkód dla innych ważnych gatunków, należy utrzymywać krótki stan 
niektórych obszarów poprzez połączenie wypasu i koszenia. Preferowane jest unikanie 
wielokrotnego wypalania, ponieważ powoduje ono zmniejszenie populacji bezkręgowców 
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stanowiących pożywienie. Gatunek ten potrzebuje skąpo rozproszonych drzew jako 
stanowisk do śpiewania i stanowisk obserwacyjnych. Najlepiej jest utrzymywać pasy 
przeciwpożarowe krótko skoszone albo ścinać nowe co dwa lata, ponieważ stare zarastają. 
Konieczna jest kontrola orlicy (Pteridium aquilinum), aby zapobiegać jej rozprzestrzenianiu 
się i przejęciu dostępnego siedliska. 

  

Lelek zwyczajny Caprimulgus europaeus potrzebuje odpowiedniej proporcji starych 
dojrzałych wrzosów zachowanych do gniazdowania z naturalnie występującymi małymi 
lukami, na obszarach wolnych od niepokojenia. Gdy wrzosowisko jest jednolite i nie 
występują w nim luki, usunięcie z korzeniami dwóch lub trzech roślin razem może stworzyć 
luki o wielkości od jednego do dwóch metrów kwadratowych. 

Ścinanie będzie miało ograniczoną wartość, ponieważ rośliny stosunkowo szybko odrosną. 
Przydatne jest stworzenie szeregu takich luk na każdym obszarze, aby zapewnić zakres 
wariantów wyboru dla lelków. Należy utrzymać skąpo rozproszone drzewa jako stanowiska 
do śpiewania lub stanowiska obserwacyjne. Gdy brakuje dojrzałych lub starych wrzosów lub 
występują one skąpo, gęsto rosnąca orlica (Pteridium aquilinum) może zapewnić 
alternatywne miejsca gniazdowania na początku sezonu lęgowego, które często są one 
jednak tracone wraz ze wzrostem orlicy. 

Ważne jest zapobieganie rozprzestrzenianiu się orlicy. Należy unikać zmechanizowanej 
kontroli orlicy wszędzie tam, gdzie może gniazdować lelek zwyczajny. W miarę możliwości 
należy zarządzać dostępem poprzez zapewnianie określonych ścieżek, które prowadzą 
zwiedzających z dala od miejsc gniazdowania lelka zwyczajnego i poprzez zachęcanie 
właścicieli psów do trzymania psów na smyczy podczas sezonu lęgowego. 

Obszary bardzo starych wrzosowisk, które z reguły mają bardziej zróżnicowaną strukturę 
i mogą obejmować odkryte płaty, mogą być ważne dla ochrony gadów, bezkręgowców 
i ptaków gniazdujących na ziemi. Może zaistnieć potrzeba wyłączenia takich obszarów, które 
muszą być zarządzane oddzielnie w odniesieniu do ochrony konkretnego gatunku, 
z niektórych praktyk zarządzania, jak ścinanie lub palenie. Potrzebna byłaby w ich przypadku 
również ocena skutków wypasu. Offer i in., 2003, przedstawili ramy uwzględniania interakcji 
między zarządzaniem wypasem a bezkręgowcami i gadami wrzosowisk. 

Gady, płazy i bezkręgowce często wymagają mozaiki struktury roślinności. Organizacja 
Amphibian and Reptile Conservation opracowała wytyczne dotyczące ochrony gadów 
i płazów na wrzosowiskach, w tym dla niektórych brytyjskich programów 
rolnośrodowiskowych (np. HCT 2007, ARC 2011, 2016). 

Wypalanie suchych wrzosowisk może być wysoce szkodliwe dla gadów i ich siedlisk (Jofre 
i Reading, 2012). Wypas często promuje się jako narzędzie zarządzania, w którego przypadku 
w wystarczającym stopniu uwzględnia się wymagania typowych gatunków. Istnieje potrzeba 
przeprowadzenia badań w celu udokumentowania wpływu typowych praktyk zarządzania 
wrzosowiskami (wypalanie, koszenie, wypas) na gatunki wrzosowisk, w tym na skupisko 
herpetofauny, a także w celu uwzględnienia ich wyników w zaleceniach dotyczących 
zarządzania.  

Zarządzanie na rzecz gadów 
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Zrozumienie wymagań ekologicznych i siedliskowych gadów może pomóc w planowaniu i wdrażaniu 
przychylnego zarządzania na rzecz tych zwierząt. Ze względu na swoje zapotrzebowanie na ciepłe 
tereny gady preferują stoki zwrócone na południe lub zróżnicowaną topografię, zazwyczaj na glebach 
dobrze drenowanych. Potrzebują również zróżnicowanej struktury roślinności, tworzącej otwarte 
obszary i pobliską pokrywę, aby zapewnić ochronę przed drapieżnikami. 

Ścinanie, koszenie i wypas są często najbardziej akceptowalnymi sposobami utrzymywania siedliska 
gadów. Muszą one jednak być stosowane ostrożnie, a w niektórych przypadkach należy ich nawet 
unikać. Usuwanie zarośli i drzew jest zazwyczaj niezbędne do zachowania otwartego charakteru 
siedlisk gadów, ale zarządzanie powodujące duże szkody w strukturze roślinności może mieć 
katastrofalne skutki dla lokalnych populacji. 

Ważne jest, aby wdrożyć system ścinania, który nie będzie miał negatywnego wpływu na kluczowe 
cechy danego terenu gadów, a także aby uniknąć jednoczesnego usuwania całej pokrywy roślinności 
na danym terenie lub jego znacznych obszarach.  

Można to osiągnąć poprzez strategiczny wybór ograniczonych obszarów danego terenu do ścinania 
(na przykład ukierunkowanie na obszary, na których wkraczanie zarośli jest najbardziej dotkliwe) lub 
poprzez programowane, podzielone na fazy ścinanie prowadzone na terenie podzielonym na działki 
do zarządzania. W celu zachowania różnorodności siedlisk w drobnej skali preferuje się wiele 
mniejszych działek, a nie kilka większych. Proponuje się, aby na dużych terenach maksymalny rozmiar 
działki wynosił dwa hektary; w przypadku mniejszych terenów powinny być wykorzystywane 
mniejsze działki. Powierzchnie stykania się działek o różnej wysokości roślinności tworzą strefy 
przejściowe, które zapewniają użyteczne siedliska. 

Ścinanie należy przeprowadzać, gdy występuje najmniejsze prawdopodobieństwo zabicia gadów, 
najlepiej podczas zimowego okresu nieaktywności. Ogólnie rzecz biorąc, ścinanie powinno się 
odbywać w okresie od listopada do lutego. Należy jednak zwracać uwagę na warunki pogodowe. Na 
przykład żmije zygzakowate wygrzewają się w pogodne wiosenne dni już w styczniu (w południowej 
Anglii) lub w lutym (gdzie indziej), co wyklucza w tym czasie koszenie w miejscach hibernacji. Ścinanie 
lub koszenie zimą powinno umożliwić uniknięcie tworzenia dużych obszarów o bardzo krótkiej 
roślinności runiowej wokół miejsc hibernacji, w których gady potrzebują pewnego schronienia 
w momencie pojawienia się wiosną. 

Siedliska zdominowane przez wrzosy powinny być ścinane przy znacznie dłuższej rotacji wynoszącej 
co najmniej 25–30 lat dla gadów, przy czym najbardziej wrażliwe obszary powinny być całkowicie 
wyłączone z systemu ścinania. Kolcolist można utrzymać w optymalnym stanie przy ścinaniu go 
w ramach rotacji wynoszącej 15 lat.  

Przy wykorzystywaniu ognia do zarządzania wrzosowiskiem szczególną uwagę należy zwrócić na 
rozważenie obecności wrażliwych gatunków zwierząt. Wypalanie wykorzystywane z dużą 
ostrożnością może czasem być przydatne w utrzymywaniu dobrego stanu roślinności dla gadów. Zbyt 
częste wypalanie lub wypalanie na zbyt dużą skalę może być jednak bardzo szkodliwe dla populacji 
gadów. Przy rozważaniu wypalania zaleca się następujące środki ostrożności:  

• Wypalanie należy przeprowadzać, gdy gady są w hibernacji, a tym samym są mniej narażone na 
bezpośrednią śmierć. Najbezpieczniejszy jest na ogół okres od listopada do końca stycznia, należy 
jednak uwzględnić lokalną aktywność gadów.  
• Metody wypalania powinny sprzyjać szybkiemu, chłodnemu wypalaniu, a nie powolnemu 
i głębokiemu. Sprzyja to znacznie lepszemu odrastaniu i szybszej odbudowie bardziej przydatnej 
struktury roślinności.  
• Wypalanie powinno obejmować najmniejszy użyteczny rozmiar płatu – od maksymalnie 1 ha na 
bardzo dużych terenach (>50 ha) do maksymalnie 0,1 ha na małych terenach (<3 ha). 
• Wcześniejsze badania dotyczące gadów powinny informować o dokładnej lokalizacji terenów 
wypalania z wyłączeniem wszelkich szczególnie wrażliwych obszarów (np. głównych miejsc hibernacji 
lub ulubionych nasypów do wygrzewania się).  
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Źródło: Edgar i in., Reptile Habitat Management Handbook, 2010. 

 

Należy pamiętać, że historyczne zarządzanie na danym terenie ukształtowało zakres 
występujących tam taksonów i jeśli wzór ten jest znany, powinien zostać utrzymany lub 
ulepszony (szczególnie jeśli jest to zubożały zestaw gatunków). Do systemu zarządzania 
tradycyjnie stosowanego na danym obszarze dostosowała się bogata gama gatunków. Wiele 
z tych gatunków korzysta z marginesów i obszarów przejściowych między jednym typem 
roślinności a drugim, a ich wymagania dotyczące zarządzania mogą być różne. 

Przy wprowadzaniu środków zarządzania na wrzosowiskach należy zachować szczególną 
ostrożność, aby uniknąć możliwego wpływu na gatunki obecne na danym terenie, np. 
poprzez unikanie ścinania w okresach lęgowych. 

Nie zawsze zaleca się dostosowywanie zarządzania do potrzeb konkretnego gatunku, 
ponieważ może to mieć wpływ na inne cechy będące przedmiotem zainteresowania. 
Generalnie wydaje się, że wskazane jest zastosowanie takiego podejścia do zarządzania, 
które może zapewnić zróżnicowaną strukturę i skład roślinności z korzyścią dla różnych grup 
gatunków obecnych na danym terenie. Ważne jest, aby nie zarządzać jednocześnie całym 
terenem w jeden sposób. 

Przy określaniu priorytetów ochrony wrzosowisk z perspektywy ochrony gatunków należy 
zwrócić uwagę na obecność lokalnych lub krajowych gatunków rzadkich. 

Należy rozważyć możliwe rozwiązania w kontekście celów ochrony dla danego terenu. 
Niektóre rozwiązania mogą być ze sobą sprzeczne, więc podejmowane działania będą 
określane na podstawie nadrzędnych celów. 

Wiele gatunków jest zależnych od mieszanki funkcjonalnych siedlisk w krajobrazie 
wrzosowiska. W związku z tym głównym podejściem do osiągania właściwego stanu siedliska 
i jego gatunków powiązanych jest zapewnienie: różnorodności strukturalnej z różną 
wysokością runi i otwartością, w tym małych obszarów odkrytej gleby; połączeń 
z przyległymi siedliskami, takimi jak lasy, tereny podmokłe i tymczasowe sadzawki; aby 
w zasięgu znajdowały się płaty z kwiatami bogatymi w nektar i nieścinaną roślinnością, na 
której nie prowadzi się wypasu, które zapewniają obszary do żerowania i zimowania dla 
bezkręgowców, gadów i innych gatunków (Alonso i in., 2018).  

Niektóre z najważniejszych obszarów dla bezkręgowców na wrzosowiskach nie zawierają 
wrzosu, więc ważne jest, aby nie pomylić zarządzania wrzosowiskiem z zarządzaniem 
wrzosami (Kirby, 2001). 

Ochrona i utrzymywanie tego siedliska w dobrym stanie przynosi wiele korzyści dla wielu 
gatunków powiązanych, a w szczególności dla gatunków zapylaczy, które obficie występują 
w tym typie siedliska. Poniżej przedstawiono pewne dalsze zalecenia dotyczące zarządzania 
suchymi wrzosowiskami na rzecz zapylaczy. 
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Zarządzanie suchymi wrzosowiskami nizinnymi i ich odbudowa na rzecz zapylaczy 

Ogólne zalecenia w zakresie zarządzania siedliskiem dotyczące bezkręgowców (Kirby, 2001): 

 Utrzymać różnorodność strukturalną (mozaikę) roślinności poprzez zapewnienie, aby 
wszystkie etapy, od odkrytej gleby do zarośli, były obecne w małej skali, oraz włączyć obszary 
zdominowane przez mchy i porosty, niskie zioła rosnące na wzruszonym gruncie i wrzosy 
w różnym wieku.  

 Utrzymać sztuczne cechy i siedliska, takie jak pozostałości starych budynków i ścian, 
piaskownie, nasypy, tory, wzbogacone i wzruszone grunty z nimi związane.  

 Zachować ścieżki i umiarkowane deptanie przez ludzi i zwierzęta gospodarskie, ponieważ 
powstaje wtedy twardy piasek, który jest nieporośnięty lub słabo porośnięty roślinnością 
i który jest kluczowym zasobem do gniazdowania i żerowania dla bezkręgowców. Zadbać o to, 
aby strome zbocza i stoki zwrócone na południe były częściowo odkryte lub słabo porośnięte 
roślinnością, aby zapewnić słoneczne, piaszczyste lub skaliste siedliska do gniazdowania. 

 Utrzymać płaty bogate w kwiaty, takie jak granice dróg i bardziej intensywnie wypasane 
obszary trawiaste jako zasoby do żerowania. 

 Zapewnić występowanie jakichś kwitnących krzewów, takich jak Ulex i Cytisus spp, i typowych 
drzew, takich jak brzoza (Betulus spp.) 

Funkcjonalne sieci zapylania mogą być dość szybko odtworzone na odbudowanych 
wrzosowiskach, na co wskazują badania nad wrzosowiskami poddanymi odnowie 
w Zjednoczonym Królestwie, głównie ze względu na te same obficie występujące gatunki 
eurotypowe trzmieli i bzygowatych (Foriup i in., 2008). W przypadku gatunków, których 
zachowanie jest przedmiotem zainteresowania (gatunki stenotopowe, rzadkie i zagrożone), jest 
znacznie mniej prawdopodobne, że skolonizują one odtworzone wrzosowiska, nawet gdy 
w pobliżu istnieją obszary siedlisk. Na przykład wrzosowiskowy stenotypowy motyl modraszek 
argus (Plebejus argus) prawdopodobnie nie skolonizuje nowego siedliska oddalonego o ponad 1 
km (Thomas i Harrison, 1992, cytowane w Foriup i in., 2008). 

 

5.4 Planowanie zarządzania ochroną na konkretnym obszarze 

Ponieważ cechy siedliska, wartości ochrony i kontekst (historia i rozwój) są różne 
w poszczególnych państwach i regionach biogeograficznych, ważne jest, aby przy 
planowaniu zarządzania siedliskiem uwzględnić następujące ogólne aspekty, które 
umożliwią podjęcie rozsądnych decyzji w zakresie zarządzania: 

 Lokalne/regionalne użytkowanie gruntów, tradycje, praktyki i techniki hodowli zwierząt 
gospodarskich – dzisiejsze wartości ochronne często wynikają z praktyk użytkowania 
gruntów i zarządzania nimi w przeszłości. Chociaż często naśladowanie historycznego 
zarządzania nie jest możliwe, odpowiednie, ani konieczne, w miarę możliwości należy 
uzupełniać je o istniejącą wiedzę i doświadczenie.  

 Szczególną uwagę należy zwrócić na zmiany w użytkowaniu gruntów, które nadal jest 
praktykowane, np. w przypadku, gdy poligony wojskowe nie są już potrzebne. W takich 
przypadkach koncepcje dotyczące zarówno ochrony, jak i ustanowienia 
długoterminowego zarządzania, są potrzebne na długo przez dokonaniem zmiany. 

 Szczegółowa analiza warunków panujących na obszarze (z udziałem ekspertów 
i mieszkańców/użytkowników) pomoże określić najlepsze techniki i metody utrzymania 
lub odbudowy siedliska oraz pomoże ocenić ich przydatność w danej sytuacji. Konieczne 
jest również uwzględnienie dostępnych zasobów oraz dokonanie oceny zakresu, 
w jakim cele mogą zostać osiągnięte, i przewidzenie ewentualnych przeszkód.  
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 Cele specyficzne dla danego terenu i cele końcowe w odniesieniu do stanu ochrony 
odpowiednich gatunków oraz z funkcjonalnymi powiązaniami z otaczającą złożoną 
mozaiką krajobrazową. 

Cele zarządzania dla konkretnego wrzosowiska muszą być jasno określone i powinien im 
towarzyszyć szczegółowy plan zarządzania. Wysoka typowa bioróżnorodność wrzosowiska 
wymaga złożonej mozaiki różnych etapów rozwoju wrzosów, od faz pionierskich do faz 
starzenia się i częściowej sukcesji krzewów i młodych drzew.  

Podwójne wymagania dotyczące kontroli wzrostu drzew i występowania wrzosu w różnym 
wieku są zazwyczaj spełniane przez system zarządzania rotacyjnego. Dokonuje się tego 
poprzez podział ogólnego obszaru na działki. Działki są następnie poddawane ścinaniu, 
prowadzi się na nich wypas albo wypala je na zasadzie rotacji.Umożliwia to zarówno kontrolę 
wzrostu drzew, jak i występowanie wrzosu o różnym wieku na danym terenie. Zdolność 
wrzosów do regeneracji spada wraz z wiekiem. Należy wziąć to pod uwagę przy planowaniu 
rotacji (Symes i Day, 2003).  

Zarządzanie rotacyjne dobrze sprawdza się na dużych obszarach wrzosowisk. Małe obszary 
mogą być bardzo trudne do zagospodarowania, ponieważ nie są mają wystarczających 
rozmiarów, aby podzielić je na osobne działki.  

Strategie zarządzania powinny być opracowywane w skali krajobrazu, w oparciu o wyraźne 
uwzględnienie kompromisów związanych z różnymi wariantami zarządzania. Będzie to 
wymagało koordynacji planowania i zarządzania w odniesieniu do wielu obszarów, co 
stanowi znaczne odejście od tradycyjnego podejścia do zarządzania skupiającego się na 
pojedynczych obszarach. 

Poniżej przedstawiono kilka przykładów środków proponowanych w celu ochrony tego typu 
siedlisk w Zjednoczonym Królestwie. 

http://www.countrysideinfo.co.uk/manageme1.htm#Cutting
http://www.countrysideinfo.co.uk/manageme1.htm#Grazing
http://www.countrysideinfo.co.uk/manageme1.htm#Burning
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Środki proponowane w celu ochrony i odbudowy suchych wrzosowisk w Zjednoczonym 
Królestwie 
 

– Badanie siedlisk. Należy wdrożyć program(-y) badań siedlisk i sporządzania ich map, 
wykorzystując zdjęcia lotnicze / teledetekcję w połączeniu z badaniami terenowymi. 
W miarę możliwości należy rejestrować gospodarowanie gruntami i działalność kulturalną 
oraz identyfikować słabe punkty, w tym obecność inwazyjnych gatunków obcych. Działania 
te powinny być prowadzone we współpracy i w stosownych przypadkach z udziałem 
partnerów.  

 – Sieci siedlisk. Poza sieciami obszarów o znaczeniu europejskim/krajowym (SOO i SSSI) 
należy zidentyfikować i odtworzyć szersze sieci siedlisk w celu zwiększenia łączności, aby 
poprawić spójność sieci Natura 2000. 

– Forma ochrony obszaru. W świetle ciągłych presji na siedliska, w tym tych przedstawionych 
poniżej, które powodują utratę zasięgu, należy rozważyć, czy aby osiągnąć właściwy stan 
ochrony konieczny jest przegląd obecnych europejskich i krajowych serii obszarów 
(SOO/SSSI), w szczególności w celu ochrony najrzadszych/najbardziej wrażliwych typów 
wrzosowisk oraz najrzadszych/najbardziej wrażliwych gatunków typowych. Zachęcanie 
samorządów terytorialnych do wyznaczenia lokalnych obszarów ochrony przyrody (LNCS) 
w celu ochrony rzadkich/wrażliwych typów wrzosowisk i poprawy spójności sieci Natura 
2000, np. wrzosowisk nizinnych, oraz do włączenia odpowiednich strategii politycznych na 
rzecz ich ochrony do planów rozwoju i użytkowania gruntów. 

– Pastwisko. Zajęcie się skutkami niewłaściwej intensywności wypasu. Należy zachęcać do 
opracowywania planów gospodarowania pastwiskami, zwłaszcza takich, które odnoszą się 
do obszarów o znaczeniu europejskim i krajowym (SOO/SSSI). 

– Zakłócenia. Należy opracować środki mające na celu ograniczenie niewłaściwych zakłóceń 
i szkód związanych z działalnością sportową i rekreacyjną, w tym z używaniem pojazdów 
i budową infrastruktury, zwłaszcza na obszarach o znaczeniu europejskim i krajowym. 
Mogłoby to obejmować wdrożenie uzgodnionych zaleceń / planów gospodarowania na 
obszarach o znaczeniu europejskim i krajowym, w tym np. na obszarach, na których nie 
prowadzi się wypalania traw, oraz wdrożenie odpowiednich kodeksów postępowania, na 
przykład dotyczących wypalania.  

– Inwazyjne gatunki obce. Zachęcanie właścicieli i zarządców gruntów oraz krajowych 
i lokalnych agencji do kontrolowania inwazyjnych gatunków rodzimych i obcych na suchych 
wrzosowiskach oraz do tworzenia w stosownych przypadkach planów zarządzania 
gatunkami inwazyjnymi.  

– Ekspansja terenów zalesionych. Na SOO nie należy zezwalać na ekspansję krzewów lub 
terenów zalesionych na siedliska znajdujące się na suchych wrzosowiskach, chyba że 
w planach ochrony priorytetowo potraktowano kwalifikujące się siedliska krzewiaste lub 
leśne wymienione w załączniku I, np. lasy kaledońskie i formacje jałowcowe. Należy 
utrzymywać ogląd wpływu takich planów ochrony na całą serię obszarów. Zachęcanie 
krajowych i lokalnych agencji do rozważenia wymogów określonych w dyrektywie 
siedliskowej w celu utrzymania lub przywrócenia właściwego stanu ochrony suchych 
wrzosowisk. Obejmowałoby to odpowiednie konsultacje dotyczące zagrożonych obszarów 
siedlisk, w tym, w stosownych przypadkach, z samorządami terytorialnymi. 
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– Systemy zarządzania. Zachęcanie do opracowywania, a następnie wdrażania programów 
rozwoju obszarów wiejskich w ramach drugiego filaru, w celu wspierania pasterstwa 
o niskiej intensywności i rozwiązywania problemów takich jak nadmierny lub niedostateczny 
wypas i kontrola inwazyjnych gatunków obcych, szczególnie na obszarach o znaczeniu 
europejskim i krajowym. 
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Zarządzanie suchymi wrzosowiskami w Niemczech 
 

Suche wrzosowiska powinny być utrzymywane poprzez wypas ekstensywny, zwłaszcza owiec 
i kóz, aby uwolnić substancje biogenne. Całoroczny wypas bydła i koni może być również 
odpowiedni. Usuwanie górnej warstwy gleby (Plaggen) na odcinkach lub sporadyczne 
wypalanie służy do odmładzania skupisk. Krzewy powinny zostać częściowo usunięte. 
Utrzymywanie ich w stanie otwartym w celach wojskowych może być wystarczające. Należy 
ustanowić strefy buforowe w celu zminimalizowania ilości podawanych substancji 
biogennych.  

5.5 Kryteria ustalania pierwszeństwa środków i określania priorytetowych 
obszarów działania 

Ustalenie priorytetów może odegrać zasadniczą rolę w uzyskaniu maksymalnej skuteczności 
działań ochronnych, optymalizacji kosztów i czasu monitorowania i zarządzania oraz 
w ocenie adekwatności działań zarządczych. Mogą w tym celu zostać określone konkretne 
kryteria ustalania priorytetów działań.  

Następujące kryteria uznaje się za przydatne do ustalania priorytetów działań ochronnych 
w odniesieniu do tego typu siedliska: 

- położenie geograficzne 
- najbardziej reprezentatywne obszary  
- czas zaniechania 
- charakter występującej roślinności 
- stopień degradacji lub ingerencji  
- wykonalność, np. dostępność terenu z niezbędną technologią, własność, itp. 
- rozdrobnienie, brak łączności między obszarami 
- pilne potrzeby (np. odbudowa w niektórych regionach)  
- obecność kluczowych gatunków, zarówno roślin, jak i zwierząt (np. gatunków 

zagrożonych, owadów zapylających) 
- obfitość gatunków endemicznych (zwłaszcza w południowej Europie) 
- rozpoznawanie usług ekosystemowych 
- zagrożenia i presje mogą być określane ilościowo lub jakościowo, co może być 

wykorzystane do ustalenia priorytetów działań 
- okazje do przywrócenia funkcjonalnych relacji 
- szanse na poprawę lub uzupełnienie serii siedlisk 

5.6 Główne zainteresowane strony określające i wdrażające środki 

Ogólnie rzecz biorąc, szerokie zaangażowanie i partnerstwo odpowiednich 
zainteresowanych stron uznaje się za konieczne do skutecznego wdrożenia niezbędnych 
środków ochrony (De Blust, 2013). Wdrażanie podejścia opartego na uczestnictwie, 
w którym uczestniczą następujące zainteresowane strony, uważa się za istotne dla 
opracowania i wdrożenia środków ochrony:  

- rolnicy, właściciele ziemscy, użytkownicy ziemi; 
- podmioty zarządzające obszarami, administracje publiczne (krajowe, regionalne, 

lokalne);  



 

104 

- administratorzy i osoby odpowiedzialne za tereny wojskowe;  
- instytucje i organizacje zajmujące się ochroną przyrody;  
- instytucje i organizacje zajmujące się rolnictwem, leśnictwem i łowiectwem; 
- doradcy naukowi i osoby nadzorujące; 
- usługi doradcze i pomoc techniczna stanowiące wsparcie dla rolników w trakcie 

wdrażania podejścia; 
- organizacje pozarządowe;  
- społeczności lokalne; 
- lokalni operatorzy turystyczni i przedsiębiorcy (wrzosowiska są często atrakcyjnym 

elementem krajobrazu, produkty pochodzące od zwierząt wypasanych mogą być 
wykorzystywane jako produkty lokalne).  

5.7 Wyzwania, trudności i możliwe rozwiązania 

Istotne wyzwania i trudności związane są z koniecznością rozwoju samowystarczalnej 
gospodarki na obszarach marginalnych, w których znajduje się siedlisko typu 4030. 
Powszechnie zachodzące procesy zaprzestania eksploatacji są wynikiem załamania się 
górskich i wiejskich systemów rolniczych, które nie są konkurencyjne wobec nowoczesnych, 
wielkoskalowych systemów produkcyjnych. Podejście mające na celu przeciwdziałanie temu 
procesowi powinno polegać na rozwoju zrównoważonych systemów produkcji, których 
wrzosowiska są elementem funkcjonalnym i które mogą zagwarantować utrzymanie 
miejscowej ludności (Diemont i in. 2013a; 2013b).  

Problemy techniczne mogą również wynikać z potrzeby nadzoru naukowego nad 
prawidłowym i zrównoważonym wykorzystaniem suchych wrzosowisk typu 4030. Właściwe 
zarządzanie powinno uwzględniać lokalne, ekologiczne, florystyczne i biogeograficzne cechy 
charakterystyczne oraz wybierać najbardziej odpowiednie środki, np. ilość i czas wypasu 
zwierząt. Wszystkie te środki powinny być wspierane przez specjalne programy 
monitorowania, które mogą pomóc w rozwoju zarządzania adaptacyjnego. 

Innym ważnym wyzwaniem są poszczególne wartości, jakie ludzie nadają temu siedlisku: np. 
dla niektórych wartości rekreacyjne są ważniejsze od wartości różnorodności biologicznej. 
 

5.8 Wnioski i zalecenia 

 Cele i priorytety w zakresie ochrony można określić na poziomie regionu 
biogeograficznego w celu osiągnięcia właściwego stanu ochrony i zajęcia się głównymi 
zagrożeniami dla siedliska, w tym określenia, w stosownych przypadkach, potrzeb 
związanych z odbudową w celu poprawy obszaru, struktury i funkcji. 

 Cele w zakresie ochrony określone na poziomie unijnego regionu biogeograficznego 
należy przełożyć na bardziej szczegółowe cele na poziomie krajowym, a następnie na 
poziomie obszaru. W planie działania zaproponowano określenie obszarów 
priorytetowych i ważnych obszarów w celu zapewnienia ochrony siedlisk i przyczynienia 
się do osiągnięcia celów ustalonych na wyższym poziomie (np. biogeograficznym, 
krajowym) zarówno w ramach sieci Natura 2000, jak i poza nią. 

 Cele ochrony na poziomie obszaru powinny określać stan, który typ siedliska musi 
osiągnąć na danych obszarach, aby zmaksymalizować jego wkład w osiąganie 
właściwego stanu ochrony na poziomie krajowym, biogeograficznym lub europejskim. 
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 Należy ustanowić środki służące osiągnięciu celów ochrony na poziomie obszaru z myślą 
o przeciwdziałaniu presji i zagrożeniom. 

 W zależności od zasięgu tego typu siedliska w sieci Natura 2000, konieczne może być 
podjęcie działań poza obszarami chronionymi w celu zapewnienia jego ogólnej 
długoterminowej ochrony, różnorodności ekologicznej i odpowiedniej łączności w całym 
jego naturalnym zasięgu, a także w celu ochrony gatunków związanych z tym 
siedliskiem. 

 Utrzymanie tego siedliska w dobrym stanie zależy od regularnych praktyk zarządzania, 
które należy określić w zależności od warunków lokalnych i historycznych praktyk 
zarządzania oraz dostosowanych celów. 

 Szczegółowa analiza warunków panujących na obszarze pomoże określić najlepsze 
techniki i metody utrzymania lub odbudowy siedliska oraz pomoże ocenić ich 
przydatność w danej sytuacji, uwzględniając również dostępne zasoby, aby ocenić 
zakres, w jakim cele mogą zostać osiągnięte, i przewidzieć ewentualne przeszkody.  

 Kluczowe aspekty, które należy uwzględnić podczas planowania ochrony wrzosowisk 
i zarządzania nimi, obejmują kwestie ekologiczne i społeczno-gospodarcze. Odbudowa 
i zarządzanie powinny być prowadzone zgodnie z indywidualnym planem odbudowy 
i zarządzania dla danego obszaru. 

 Dostosowanie zarządzania do potrzeb poszczególnych gatunków może być wymagane 
w zależności od celów ochrony obszarów, ale zasadniczo zarządzanie powinno 
koncentrować się na siedlisku.  

 Odbudowa lub odtworzenie wrzosowisk może być w niektórych sytuacjach konieczne 
lub właściwe. Wykonalność tego procesu należy określić przy pomocy odpowiednich 
ekspertów (ds. gleby, hydrologii, ekologii, roślinności itp.). Należy opracować plan 
odbudowy wrzosowisk. 

 Istotne wyzwania dotyczące ochrony tego siedliska są związane z trudnościami 
w utrzymaniu samowystarczalnej gospodarki na obszarach marginalnych, na których 
ono występuje. Trwa powszechny proces rezygnacji z tradycyjnego sposobu zarządzania. 
Podejście mające na celu przeciwdziałanie temu procesowi powinno polegać na rozwoju 
zrównoważonych systemów produkcji, których częścią mogą być wrzosowiska, co może 
zagwarantować utrzymanie miejscowej ludności.  

 Innym ważnym wyzwaniem są poszczególne wartości, jakie ludzie nadają temu siedlisku: 
np. dla niektórych wartości rekreacyjne są ważniejsze od wartości różnorodności 
biologicznej. Dlatego też poszczególne usługi ekosystemowe w danym siedlisku powinny 
być traktowane jako punkt wyjścia do określenia zrównoważonych celów ochrony, które 
zapewnią utrzymanie wysokiej jakości różnorodności biologicznej przy jednoczesnym 
uwzględnieniu potrzeb społecznych.  

 W przypadku wojskowego wykorzystania poligonów należy uwzględnić ochronę suchych 
wrzosowisk poprzez odpowiednie gospodarowanie gruntami. W przypadku porzucenia 
poligonów ze znacznymi stanowiskami wrzosowisk należy podjąć działania na rzecz ich 
ochrony w ramach prawa ochrony przyrody. Należy opracować i ustanowić odpowiednie 
środki zarządzania – zwłaszcza w odniesieniu do obszarów zanieczyszczonych amunicją. 
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 Powrót wilka (Canis lupus) do Europy Środkowej wymaga podjęcia środków 
zapobiegawczych w celu ochrony stad owiec i kóz, które są ważne dla wypasu na 
suchych wrzosowiskach. Ogrodzenia elektryczne i psy stróżujące okazały się szczególnie 
skuteczne w całej Europie (BfN 2019). W celu wsparcia hodowców zwierząt 
gospodarskich rząd powinien zaoferować płatności zapobiegawcze i wypłaty 
odszkodowań35.  

                                                 
35 Platforma UE na rzecz współistnienia ludzi i dużych drapieżników, oprócz wypłat odszkodowań, proponuje 
szereg środków mających na celu poprawę współistnienia wilków i zwierząt gospodarskich. 
Zob.:https://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/carnivores/coexistence_platform.htm 

https://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/carnivores/coexistence_platform.htm
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6. KOSZTY, FINANSOWANIE I NARZĘDZIA WSPARCIA 
 

6.1 Koszt środków ochrony 

6.1.1 Ocena kosztów 

Ocena kosztów jest ważnym krokiem w przygotowaniu planów zarządzania wrzosowiskami. 
Koszty zmieniają się z czasem i rzadko można je uogólnić w odniesieniu do konkretnych 
rodzajów pracy lub zestawu działań niezbędnych do poprawy stanu siedliska. Koszty 
podobnych prac mogą się znacznie różnić – w zależności od położenia geograficznego, 
złożoności prac, dostępności pracowników i specjalnego sprzętu, a także innych czynników. 
Niniejsze wytyczne są przeznaczone do stosowania przez dłuższy okres, dlatego nie podaje 
się w nich dokładnych kosztów.  

Należy pamiętać, że wrzosowiska różnią się znacznie pod względem dostępności dla maszyn, 
a rolnicy lub pasterze, którzy nimi zarządzają, także dysponują różnymi zasobami 
i możliwościami. Niektórzy z nich poczynili na przykład wspólne ustalenia dotyczące 
własności gruntów lub zarządzają gruntem w nieformalnym porozumieniu z właścicielem 
(właścicielami). 

Koszty należy oceniać osobno w odniesieniu do każdego działania lub całej pracy wykonanej 
w określonym miejscu i czasie. 

Na małych obszarach (np. do 1 ha), jak również w przypadkach, gdy zarządzanie jest 
regularne lub znane są pewne parametry (np: coroczne koszenie, wypas itp.), koszt można 
zasadniczo zrównać z pracami wykonanymi w innym miejscu lub można przeprowadzić 
rozmowy z potencjalnymi pracownikami/wykonawcami i uzgodnić całkowity koszt 
wszystkich prac. Zazwyczaj im większy obszar, tym bardziej opłacalne jest zarządzanie. 

Informacje o kosztach dostępne z różnych państw  

W Belgii (Walonia) odbudowa suchego wrzosowiska poprzez zerwanie darni kosztowała 
2000–4000 EUR/ha, w zależności od wielkości działek. Koszt zwalczania krzewów wynosi 
500–2000 EUR/ha, w zależności od warunków lokalnych (wysokość i zagęszczenie krzewów). 
Odbudowa przez kontrolowane wypalanie może być znacznie tańsza, ale często jest trudna 
do zrealizowania. Koszty koszenia są bardzo zmienne w zależności od lokalnych warunków 
(obszary skaliste, skomplikowana topografia, kępiasta roślinność, gęsta warstwa ściółki itp.). 
Zakup gruntów, na których znajdują się lub mogą znajdować suche wrzosowiska, może 
kosztować 3000–12 000 EUR/ha. Zarządzanie obszarami jest finansowane przez samorządy 
terytorialne lub organizacje pozarządowe przy pomocy funduszy rolno-środowiskowych dla 
lokalnych rolników lub hodowców siedlisk przeznaczonych do wypasu (650 EUR/ha/rok na 
obszarach Natura 2000). 

Węgry. Koszt zwalczania krzewów wynosi 800–2000 EUR/ha, w zależności od warunków 
lokalnych (wysokość i zagęszczenie krzewów). 

Włochy. Koszt odtworzenia siedliska zgłoszony w Brusie (2015 r.), dotyczący powierzchni 
około 0,2 ha, wyniósł 4,91 EUR/m2. 
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6.2 Potencjalne źródła finansowania  

Ogólnie rzecz biorąc, głównymi funduszami, które mogłyby zostać wykorzystane do 
odbudowy, zarządzania ochroną i monitorowania siedlisk oraz do podnoszenia świadomości 
społecznej, są fundusze wspólnej polityki rolnej lub inne fundusze europejskie, takie jak 
fundusze rozwoju regionalnego i LIFE, a także fundusze krajowe.  
 

6.2.1 Finansowanie wspólnej polityki rolnej 

Wspólna polityka rolna i w szczególności Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich (EFRROW) mogą być ważnym źródłem finansowania na rzecz 
zarządzania wrzosowiskami pod kątem różnorodności biologicznej, w tym poprzez środki 
rolnośrodowiskowe, szkolenia i doradztwo w zakresie wdrażania środków itp.  

Jeżeli chodzi o wrzosowiska, państwa członkowskie w ograniczonym stopniu korzystają ze 
środków EFRROW. Istnieją pewne programy rolnośrodowiskowe i programy odbudowy 
wrzosowisk finansowane w ramach inwestycji nieprodukcyjnych. Z drugiej strony, niektóre 
kraje nie uważają wrzosowisk za grunty rolne i wykluczają je z finansowania w ramach WPR. 

Zarządzanie suchym wrzosowiskiem może stać się bardziej opłacalne ekonomicznie poprzez 
rozwój rynków dla produkowanej biomasy (kompostowanie, granulaty, wytwarzanie energii, 
itp.). Należy dołożyć wszelkich starań, aby uwzględnić te procesy w działaniach w ramach 
WPR.  

Wrzosowiska na ogół występują na obszarach ze słabej jakości glebą, które mogą być 
odpowiednie dla niskonakładowych systemów rolniczych sprzyjających przyrodzie, 
z przewagą ekstensywnej hodowli zwierząt jako najbardziej odpowiedniej formy rolnictwa 
o wysokiej wartości przyrodniczej (Oppermann i in., 2012; Schrijver i Diemont, 2013b). Bez 
znacznego wkładu ze strony WPR utrzymanie i przywracanie suchych wrzosowisk wydaje się 
w dłuższej perspektywie nietrwałe. 

Kwalifikowanie się do płatności bezpośrednich lub innych form wsparcia dochodów 
gospodarstw rolnych 

Państwa członkowskie przyjęły różne podejścia do zapewniania wsparcia dochodów 
gospodarstw rolnych rolnikom uprawiającym wrzosowiska. W niektórych przypadkach 
definicja kwalifikowalności gruntów do płatności obszarowych w ramach filaru 1 wyklucza 
jakiekolwiek wkraczanie roślinności półnaturalnej na pastwiska, w szczególności zarośli, 
wrzosów, kolcolistów i innej roślinności charakterystycznej dla siedlisk półnaturalnych, 
a zbyt wysokie wrzosy prowadzą do proporcjonalnego zmniejszenia płatności dla takiej 
działki. Ma to paradoksalny skutek polegający na zachęcaniu rolników do usuwania wrzosów 
lub zarośli, niszczenia lub degradacji siedlisk, lub zaakceptowania, że ich płatności 
bezpośrednie ulegną zmniejszeniu, co jeszcze bardziej zwiększa ryzyko zaniechania uprawy. 
Rozwiązania w tym zakresie obejmują system proporcjonalny lub zwiększone wsparcie 
poprzez inne środki (patrz ramka zawierająca przykłady niektórych państw członkowskich).  

Dostęp do kombinacji płatności bezpośrednich i płatności dla obszarów z ograniczeniami 
naturalnymi może pomóc rolnikom w utrzymaniu wypasu na tych terenach. W niektórych 
sytuacjach płatności bezpośrednie nie stanowią zachęty dla rolników do aktywnego wypasu, 
ponieważ mogą oni otrzymać płatność za wypalanie wrzosowisk w celu zachowania 
kwalifikowalności, jednocześnie porzucając lub zmniejszając wypas zwierząt gospodarskich, 

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/financing-cap_pl
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/financing-cap_pl
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zwłaszcza jeśli wrzosowiska są trudno dostępne i mają słabą infrastrukturę umożliwiającą 
wypas lub w ogóle nie posiadają takiej infrastruktury.  

Kilka przykładów na to, jak państwa członkowskie finansują wrzosowiska za 
pośrednictwem filaru 1 WPR 

Francja rozszerzyła definicję trwałych użytków zielonych o drzewiastą roślinność 
pastwiskową na wrzosowiskach (FR: landes) oraz stosuje system proporcjonalny do 
obliczania wsparcia, biorąc pod uwagę wyłącznie elementy przeznaczone pod wypas, 
z wyłączeniem elementów niekwalifikujących się do wypasu (takich jak skały i drzewa 
nieprzeznaczone do wypasu oraz zarośla). Doprowadziło to do znacznego wsparcia dla 
wypasu zwierząt gospodarskich na wrzosowiskach, a jednocześnie prawie wszyscy rolnicy są 
objęci umowami rolnośrodowiskowymi, które ustanawiają ograniczenia dotyczące obsady 
zwierząt, co pozwala uniknąć nadmiernego wypasu36. 
 

W Niemczech istnieje możliwość uznania różnych obszarów wrzosowisk, w tym suchych 
wrzosowisk europejskich, za kwalifikujące się obszary trwałych użytków zielonych w ramach 
ustalonych praktyk lokalnych. Opcja ta została wykorzystana w Badenii-Wirtembergii, gdzie 
jednak konieczne jest przeprowadzanie mapowania co trzy lata. 

W Niderlandach istnieje dobrowolny system wsparcia związany z wielkością produkcji, zwany 
„premią za zwierzęta wypasane” (NL): Graasdierpremie), w którego ramach wspiera się 
rolników wypasających krowy lub owce na naturalnych gruntach, które w przeciwnym razie 
nie kwalifikowałyby się do płatności bezpośrednich – w tym na wrzosowiskach. Premia jest 
obliczana na podstawie średniej liczby zwierząt, które są stale wypasane na 
niekwalifikujących się gruntach między 15 maja a 15 października. Chociaż premia za wypas 
stanowi stosunkowo niewielki budżet, jest ona ważną zachętą dla hodowców owiec do 
bezpośredniego przyczyniania się do realizacji celów w zakresie różnorodności biologicznej, 
a zwłaszcza do ograniczania niepożądanej naturalnej sukcesji. 

 
W wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 15 maja 2019 r. (sprawa C-
827/18) stwierdzono, że warunkiem wstępnym finansowania w ramach filaru 1. WPR jest 
użytkowanie gruntów rolnych, a nie istnienie gruntów rolnych. Suche europejskie 
wrzosowiska powstały zazwyczaj w wyniku tradycyjnego rolniczego użytkowania gruntów 
i polegają na takim użytkowaniu. W związku z tym pożądane byłoby uznanie europejskich 
suchych wrzosowisk za obszar kwalifikowalny i umożliwienie odpowiedniego finansowania 
w ramach filaru 1. WPR.  
 
Środki rolnośrodowiskowe i inwestycje nieprodukcyjne 

Irlandia i Zjednoczone Królestwo posiadają programy rolnośrodowiskowe dostosowane do 
wrzosowisk, a Belgia (Walonia) sfinansowała odbudowę wrzosowisk poprzez inwestycje 
rolnośrodowiskowe i nieprodukcyjne w ramach regionalnego programu rozwoju obszarów 
wiejskich. 

                                                 
36 Zob. publikacja Poux (2015) EFNCP dostępną pod adresemhttp://www.efncp.org/policy/semi-natural-
pastures-meadows/ 

http://www.efncp.org/policy/semi-natural-pastures-meadows/
http://www.efncp.org/policy/semi-natural-pastures-meadows/
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Szczególnie istotnym podejściem w odniesieniu do wrzosowisk jest wdrożenie systemów 
opartych na wynikach, które umożliwiają zarówno skupienie się na osiąganiu pozytywnych 
wyników w zakresie ochrony różnorodności biologicznej, jak i większą elastyczność 
w podejmowaniu decyzji zarządczych dostosowanych do każdego terenu. Przykład dotyczący 
siedliska typu 4030 przedstawiono w ramce poniżej. 

Program rolnośrodowiskowy dotyczący błotniaka zbożowego (Irlandia) 

Projekt dotyczący błotniaka zbożowego jest programem lokalnym finansowanym w ramach 
irlandzkiego programu rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014–2020. Projekt jest lokalnie 
ukierunkowanym programem ochrony, budującym silne partnerstwo z rolnikami w celu 
zapewnienia zrównoważonych korzyści dla różnorodności biologicznej, ekosystemów 
górskich i prężnej lokalnej gospodarki wiejskiej. 

W projekcie dotyczącym błotniaka zbożowego zastosowano nowatorskie „hybrydowe” 
podejście do rolnictwa dla ochrony środowiska, w którego ramach rolnicy otrzymują 
wynagrodzenie zarówno za wykonaną pracę, jak i, co najważniejsze, za osiągnięcie 
określonych celów środowiskowych. Stanowi ono praktyczne, oparte na wynikach 
podejście do rolnictwa na obszarach specjalnej ochrony wyznaczonych do ochrony hodowli 
błotniaka zbożowego, który wymaga obszaru do wypasu – ale nie za dużo i nie za mało. 

W odróżnieniu od tradycyjnych programów rolnośrodowiskowych, działania nie są 
postrzegane jako cel sam w sobie, lecz służą przede wszystkim poprawie zdolności rolników 
do korzystania z siedlisk lub płatności z tytułu hodowli błotniaka zbożowego. 

Rodzaje płatności 

 Płatność za siedlisko oparta na ocenie punktowej – jest to opłata za jakość siedliska 
dostarczanego na koniec każdego sezonu lęgowego.  

 Płatność z tytułu błotniaka zbożowego – jest to lokalne wynagrodzenie za lokalne 
sukcesy we wspieraniu hodowli błotniaka zbożowego.  

 Płatność z tytułu działań wspierających – jest to inwestycja wraz z rolnikiem w działania, 
które poprawiają zdolność rolników do korzystania z dwóch pozostałych płatności.  

Płatność za wyniki 
Wszystkie kwalifikujące się grunty będą oceniane corocznie za pomocą przyjaznej dla 
użytkownika karty wyników i otrzymają punktację. Im wyższy wynik, tym wyższa płatność. 
Daje to rolnikom motywację do gospodarowania swoimi polami w sposób, który poprawi 
stan siedliska, a także zwiększy ich dochody. 

Płatność za działania 
Roczny plan gospodarstwa będzie zawierał listę działań (zadań) wyznaczanych przez rolnika 
w celu poprawy warunków zarządzania obszarem i jego ochrony na rzecz błotniaka 
zbożowego. 

Więcej informacji można znaleźć na stronie: http://www.henharrierproject.ie/ 

Doradztwo i wsparcie dla rolników 

Wrzosowiska to często wspólne tereny, na których grupy rolników dzielą prawa wypasu bez 
ogrodzenia. W Irlandii te grupy korzystające ze wspólnych terenów nie mają formalnych 
struktur zarządzania, a z powodu nieopłacalnej sytuacji wielu rolników zaprzestało hodowli 
zwierząt gospodarskich, przy czym nadal ubiegają się o płatności bezpośrednie. W rezultacie 

http://www.henharrierproject.ie/about.html
http://www.henharrierproject.ie/about.html
http://www.henharrierproject.ie/
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większość wspólnie użytkowanych wrzosowisk jest obecnie niedostatecznie eksploatowana 
do celów wypasu i często nadmiernie wypalana. Doradztwo i wsparcie może pomóc grupom 
rolników w dostępie do finansowania i dzieleniu się nim oraz w organizacji działań na rzecz 
odbudowy, przy jednoczesnej poprawie usług ekosystemowych i różnorodności 
biologicznej37.  

Wsparcie w ramach WPR w celu zwiększenia wartości dodanej produktów rolnych 

Wielu rolników zajmujących się użytkami zielonymi na obszarach Natura 2000 i obszarach 
o wysokiej wartości przyrodniczej stoi przed wyzwaniami związanymi ze sprzedażą swoich 
produktów, ponieważ są oni często drobnymi producentami zamieszkującymi regiony 
oddalone, gdzie klientów, którzy mogą zapłacić wyższe ceny, jest niewielu. Z drugiej strony, 
niektórzy z nich są dobrze przygotowani do korzystania z marketingu bezpośredniego 
skierowanego do ekoturystów i dotyczącego usług turystycznych, takich jak oferowane przez 
hotele i restauracje. W niektórych regionach rolnicy utworzyli udane bezpośrednie 
połączenia marketingowe z supermarketami. Zakres wsparcia dla rolników dążących do 
zwiększenia wartości dodanej swoich produktów obejmuje wsparcie na rzecz tworzenia grup 
producentów, opracowywania systemów jakości produktów rolnych oraz tworzenia etykiet 
i oznaczeń chronionych nazw pochodzenia. 

Zwiększenie wsparcia dla rolnictwa o wysokiej wartości przyrodniczej i świadczenia usług 
ekosystemowych 

Duże obszary wrzosowisk i użytków zielonych leżą w Europie odłogiem. Zrównoważone 
zarządzanie tymi krajobrazami powinno stać się priorytetem połączonych działań. Ponowna 
ocena oferowanych przez nie (utraconych) usług, takich jak dostarczanie wody pitnej, 
sekwestracja dwutlenku węgla lub zapobieganie pożarom, mogłaby ożywić te obszary, 
pomóc w zachowaniu różnorodności biologicznej i przyczynić się do rozwoju lokalnej 
gospodarki (Castro 2013); Ritzema i in., 2016; Siepel i in., 2013). Należy zorganizować 
płatność za usługi ekosystemowe, co jest celem, w którym wspólna polityka rolna może 
odegrać kluczową rolę (Kieboom i in., 2013).  

Należy umożliwić rozwój nowej współpracy i zintegrowanego użytkowania gruntów dzięki 
wspólnemu wykorzystaniu instrumentów z dziedzin polityki sektorowej, takich jak rolnictwo, 
środowisko naturalne i rozwój regionalny. Może to wymagać zmiany definicji 
„wykorzystywanej powierzchni użytków rolnych” oraz możliwości korzystania 
z finansowania w ramach „filaru I i II” wspólnej polityki rolnej w celu wspierania tego nowego 
zintegrowanego użytkowania gruntów. Filar II jest już wykorzystywany do płacenia za 
korzyści dla środowiska, ale może zostać zoptymalizowany poprzez ponowną ocenę 
kryteriów współfinansowania przez poszczególne państwa członkowskie, które jest 
wymagane do rozwiązania głównych problemów środowiskowych. Poza tym filar I powinien 
być bardziej dostępny dla zarządców gruntów w celu zapewnienia ekosystemowych 
i krajobrazowych dóbr publicznych, zgodnie z ich wartościami przyrodniczymi i kulturowymi 
(Kieboom i in., 2013).  

Rolnicy muszą być aktywnie zaangażowani w zarządzanie i planowanie środków ochrony 
przyrody. Nie dzieje się to jednak samoistnie, lecz wymaga zintegrowanego podejścia, aby 

                                                 
37 Zob. np. projekt pilotażowy opracowany w ramach programu rolnośrodowiskowego na rzecz 
zrównoważonego rozwoju obszarów górskich (SUAS) dostępny na stronie 
internetowejhttp://www.wicklowuplands.ie/wicklow_mountain_views_28_suas-pilot-project/ 

http://www.wicklowuplands.ie/wicklow_mountain_views_28_suas-pilot-project/
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było skuteczne. Dlatego też w działaniach biznesowych i działaniach z zakresu zarządzania 
należy wziąć pod uwagę „cały system rolniczy” i zacząć od podejścia na skalę krajobrazową 
w celu poszukiwania synergii i dopasowania produktów oraz rynków i klientów.  
 

6.2.2 Projekty LIFE 

W ramach ponad 100 projektów LIFE opracowano środki mające na celu poprawę stanu 
ochrony siedliska typu 4030, koncentrując się na odbudowie, środkach ochrony 
i podnoszeniu świadomości w 20 państwach członkowskich w całej UE38. 

W Belgii (Walonia) siedem projektów LIFE pomogło w odbudowie wielu wrzosowisk, które 
były wykorzystywane przez wojsko w ciągu ostatnich 20 lat, oraz w odpowiednimi 
zarządzaniu tymi wrzosowiskami, a wyniki tych projektów są bardzo zachęcające (Frankard 
2006, 2012, 2016). 

Na Słowacji w ramach projektu LIFE odtworzono wydmy piaszczyste i suche wrzosowiska na 
łącznej powierzchni prawie 500 ha na trzech obszarach Natura 2000 znajdujących się na 
terenie poligonu w Zahorie (SKLIFE06 NAT/SK/000115). Na kolejnych 200 ha suchych 
wrzosowisk warunki ekologiczne znacznie się poprawiły.  

Na powierzchni ponad 285 ha wycięto sosny w celu wzmocnienia rozwoju rodzimej 
roślinności wydm piaszczystych i suchych wrzosowisk. Usunięto całą biomasę drzewną 
z terenu, aby uniknąć rozwoju chwastów. Na najbardziej wrażliwych terenach (np. z gęstą 
pokrywą porostów z rodziny chrobotkowatych) stosowano tylko narzędzia ręczne, aby 
zminimalizować szkody w zbiorowiskach roślinnych. Ponadto na 5 ha wycięto robinie 
akacjowe (Robinia pseudoacacia), obcy gatunek inwazyjny. 

Kolejne działanie na rzecz odbudowy – wycięcie darni – przeprowadzono na ponad 170 ha. 
Celem tego działania było umożliwienie rozwoju naturalnej pionierskiej roślinności 
wydmowej na terenach otwartego nagiego piasku, co z kolei poprawiło warunki dla 
bezkręgowców żyjących w piasku (np. mrówkolwowate). Powstały w ten sposób również 
pasy przeciwpożarowe, ponieważ duże obszary nagiego piasku działają jako skuteczna 
bariera chroniąca przed rozprzestrzenianiem się pożarów lasów. 

Zaangażowanie Ministerstwa Obrony w realizację zakrojonego na szeroką skalę projektu 
ochrony przyrody na terenach wojskowych było pierwszym tego typu przypadkiem na 
Słowacji i stanowi innowację wprowadzoną w odpowiednim czasie (Sedláková i Chytrý, 
1999).  

Niemcy prowadzą obecnie zintegrowany projekt IP-LIFE (LIFE15 IPE/DE/007, krajobrazy 
piaszczyste u wybrzeży Atlantyku)39, który poprawi stan ochrony siedlisk i gatunków na 
piaszczystych glebach atlantyckiego regionu biogeograficznego oraz który obejmuje zarówno 
siedlisko typu 4030, jak i typu 4010.  

W Danii zrealizowano projekt LIFE40, którego celem była odbudowa niektórych dużych 
obszarów wrzosowisk w Danii. Wybrano sześć terenów mających znaczenie dla Wspólnoty, 

                                                 
38 Baza danych projektów LIFE, 11 października 2019 r., dostępna pod adresem 
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm 
39 https://www.sandlandschaften.de/en/index.html 
40 https://eng.naturstyrelsen.dk/nature-protection/nature-projects/life-hedeprojektet/ 

http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm
https://www.sandlandschaften.de/en/index.html
https://eng.naturstyrelsen.dk/nature-protection/nature-projects/life-hedeprojektet/
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obejmujących 66 km2 powierzchni objętej projektem. Wyniki zostały opublikowane wraz 
z podręcznikiem praktyk w dziedzinie zarządzania. 

6.2.3 Fundusze strukturalne 

W Belgii, Bułgarii, Rumunii, na Słowacji i w innych państwach do odbudowy wrzosowisk 
i zarządzania nimi wykorzystano fundusze strukturalne (głównie EFRR). W ramach projektów 
Europejskiej współpracy terytorialnej (Interreg) zapewniono również środki finansowe na 
zarządzanie wrzosowiskami na Węgrzech. 

 6.2.4 Inne podejścia i narzędzia wsparcia 

Wiele wrzosowisk jest własnością państwa i jest przez nie zarządzanych, np. przez wojsko. W 
Polsce ochroną wrzosowisk dobrowolnie zajmuje się wojsko prowadzące działania na 
poligonach (usuwanie drzew w ramach utrzymania poligonów) lub Lasy Państwowe będące 
właścicielem byłych poligonów (środki ochrony w ramach ochrony różnorodności 
biologicznej). Kilka przykładów utrzymania wrzosowisk na terenach wojskowych jest 
dostępnych również w ramach projektów LIFE41. 

Wrzosowiska Dorset na poligonach 

Z 6,5 tys. ha wrzosowisk nizinnych, które pozostały w Dorset po zniszczeniu większości ich 
pierwotnego obszaru w wyniku zmian w rolnictwie oraz urbanizacji, 1 350 ha (20%) należy 
do Ministerstwa Obrony i jest rozmieszczonych na pięciu poligonach. Tereny te 
wykorzystuje się do ćwiczeń wojskowych z ostrą amunicją, co powoduje wypalanie 
obszarów wrzosowisk, oraz do ćwiczeń z użyciem czołgów, w wyniku których powstają 
głębokie koleiny lub obszary nagiego piasku. Naśladuje to tradycyjne użytkowanie, za 
sprawą którego półnaturalne siedlisko wrzosowisk powstało i było utrzymywane przez 
wiele wieków. W XIX wieku i wcześniej wozy i zwierzęta gospodarskie ryły piaszczyste ślady 
na wrzosowiskach, a tereny były regularnie wypalane na potrzeby wypasu i uprawy. Projekt 
LIFE zrealizowany w tym miejscu (LIFE92/NAT/ UK/0133) wykazał, że siły zbrojne przez 
wszystkie te lata w sposób powtarzalny zarządzały wrzosowiskami i tworzyły siedliska 
z nagim piaskiem na swoich terenach w Dorset, ale nie celowo, lecz po prostu w ramach 
normalnej działalności. Wniosek ten został poparty również literaturą. 

 
Zarządzanie miejscami polowań (np. na głuszce w Szkocji) może również przyczynić się do 
utrzymania dobrej zawartości jonów na wrzosowiskach.  

Niektóre społeczności lokalne mogą inwestować w utrzymanie wrzosowisk jako lokalnej 
atrakcji turystycznej. 

W niektórych przypadkach dobrowolne działania podejmują pszczelarze (produkcja miodu 
wrzosowego). 

W Zjednoczonym Królestwie loteria narodowa od lat przekazuje środki finansowe w ramach 
„celów użytku publicznego” na zarządzanie wrzosowiskami i projekty odbudowy wrzosowisk, 
w tym na gatunki o znaczeniu priorytetowym. Ostatnim przykładem jest projekt „Back from 
the Brink” (https://naturebftb.co.uk/). 

                                                 
41 Zob. LIFE, Natura 2000 and the military („LIFE, Natura 2000 i działania wojskowe”). Publikacja dostępna pod 
adresem:https://ec.europa.eu/environment/archives/life/publications/lifepublications/lifefocus/documents/
military_en.pdf 

https://naturebftb.co.uk/
https://ec.europa.eu/environment/archives/life/publications/lifepublications/lifefocus/documents/military_en.pdf
https://ec.europa.eu/environment/archives/life/publications/lifepublications/lifefocus/documents/military_en.pdf
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6.3 Główne luki i trudności w finansowaniu 

Wydaje się, że środki finansowe na promowanie ochrony tego siedliska są ograniczone, 
a wyzwaniem jest zapewnienie ciągłości powtarzających się działań w zakresie zarządzania, 
rozpoczętych w ramach projektów LIFE, po ich zakończeniu (np. w Belgii). 

Istnieją również trudności w finansowaniu utrzymania i odbudowy wrzosowisk ze środków 
PROW. LIFE+ i potencjalnie fundusze strukturalne wydają się głównym źródłem finansowym 
wspierającym odbudowę cennych wrzosowisk, ale zasoby są nadal ograniczone. 

Historia wydatków na płatności rolnośrodowiskowe związane z obszarami Natura 2000 nie 
przedstawia się korzystnie.  

Systemy płatności wyrównawczych dla właścicieli gruntów na obszarach Natura 2000, jak 
również zachęty (w tym zachęty podatkowe) są w większości krajów europejskich 
niedostatecznie rozwinięte. 

Ogólnie rzecz biorąc, środki finansowe na siedlisko typu 4030 są raczej niskie, przy czym 
historycznie uważano to siedlisko za takie, które należy odzyskać w wielu częściach Europy, 
np. we Włoszech i Hiszpanii. Nie osiągnięto jeszcze pełnej świadomości znaczenia tego 
siedliska, a szybkie tempo pogarszania się jego stanu w ostatnim czasie na niektórych 
obszarach (np. wrzosowiskach nizinnych Niziny Padańskiej) jest w dużym stopniu 
niedoceniane. Nawet lokalnie kluczową kwestią jest włączenie środków ochrony 
przeznaczonych na siedlisko typu 4030 r. i ich finansowania do polityki i budżetów działów 
rolno-leśnych, z których są one obecnie wyłączone. 
 

6.4 Wnioski i zalecenia 

 Odpowiednie uwzględnienie środków niezbędnych do poprawy stanu ochrony tego typu 
siedliska w ramach działań priorytetowych na rzecz finansowania sieci Natura 2000 
(PAF) oraz w planach strategicznych WPR na następny okres finansowania jest istotną 
sprawą. 

 Systemy wsparcia rolniczego, w tym środki rolno-środowiskowe, mogłyby być 
wykorzystywane do finansowania zarządzania tym siedliskiem i mogłyby zostać 
dostosowane, aby umożliwić współfinansowanie złożonych typów siedlisk, w których 
przypadku różne etapy sukcesji mogą stanowić integralną część typu siedliska 
wymienionego w załączniku I (bez zgłaszania części siedliska jako nierolniczej / 
niekwalifikującej się do finansowania). 

 Należy zapewnić finansowanie działań przygotowawczych, takich jak badanie, 
mapowanie i ocena siedlisk, a także finansowanie stałego monitorowania.  
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7. MONITOROWANIE 
 

7.1 Metody monitorowania siedlisk 

Jak już wspomniano w części dotyczącej oceny stanu ochrony, w kilku państwach UE 
dostępne są lub są obecnie opracowywane i udoskonalane programy i protokoły 
monitorowania siedlisk. W przeciwieństwie do oceny stanu ochrony w ramach obowiązków 
sprawozdawczych zgodnie z art. 17 dyrektywy siedliskowej, nie istnieją standardowe 
wytyczne UE dotyczące monitorowania. 

W kilku państwach członkowskich UE przeprowadzono ostatnio przegląd i analizę 
monitorowania siedlisk zgodnie z art. 11 i 17 dyrektywy siedliskowej (Ellwanger i in. 2018). 
Niektóre państwa członkowskie ustanowiły i już stosowały specjalny, znormalizowany 
program monitorowania zgodnie z art. 11. Niektóre z nich wykorzystały dane z istniejących 
programów monitorowania, a wiele państw nadal opracowuje lub wdraża swoje programy 
monitorowania lub dokonuje ich przeglądu.  

Analiza wykazała znaczne różnice w jakości i ilości danych z monitoringu wykorzystywanych 
do oceny stanu ochrony typów siedlisk. Większość państw członkowskich stosuje 
monitorowanie w oparciu o próby, w tym badania terenowe, ale gromadzenie danych, 
wielkości próbek i poziom pewności statystycznej znacznie się różnią.  

W analizie przeprowadzonej przez Ellwanger i in. (2018) zidentyfikowano kilka dotychczas 
wdrożonych najlepszych praktyk, które można uznać za zalecenia dotyczące monitorowania 
siedlisk w oparciu o próby na podstawie parametru „struktura i funkcje”:  

• wystarczająca wielkość próbki, aby móc z wystarczającą pewnością oszacować zmiany 
w stanie typu siedliska;  

• stratyfikacja próbek zgodnie z proporcją powierzchniową typów siedlisk oraz z tym, 
czy znajdują się one w obrębie, czy poza SOO; 

• badanie typów siedlisk na stałych powierzchniach do pobierania próbek; 
• badanie każdej powierzchni, na której pobierane są próbki, co najmniej w jednym roku 

każdego okresu sprawozdawczego, kilka razy w przypadku siedlisk typu 
antropozoogenicznego, które szybko reagują na zmieniające się użytkowanie gruntów 
lub wywieraną na nie presję; 

• uwzględnianie typowych gatunków roślin, co najmniej w formie wstępnie określonych 
ilościowo wykazów gatunków lub badań roślinności; 

• uwzględnienie typowych gatunków zwierząt z dobrze znanych grup gatunków 
o znanej funkcji wskaźnikowej w ocenie typów siedlisk. 

Metody teledetekcji stosowane są tylko sporadycznie, z wyjątkiem zdjęć lotniczych 
wykorzystywanych do mapowania typów siedlisk. Z jednej strony, rozpoznanie typów 
siedlisk jest prawie niemożliwe nawet przy użyciu danych satelitarnych; z drugiej strony, 
odpowiedzialni kierownicy projektów jak dotąd nie mają dostępu do niezbędnych danych, 
możliwości obliczeniowych, znormalizowanych narzędzi analitycznych i konkretnej wiedzy. 
Szybki rozwój w tej dziedzinie może doprowadzić do nowych możliwych zastosowań 
w zakresie monitorowania siedlisk (np. Corbane i in. 2015, Schmidt i in. 2017). 

Każde państwo członkowskie określa kryteria, wskaźniki i wartości progowe stosowane do 
oceny parametrów określających stan ochrony każdego siedliska (np. dla struktury i funkcji), 
liczbę powtórzeń (w okresie sprawozdawczym) oraz zakres dopuszczalnych zmian 
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kryteriów/wskaźników. W związku z tym nie jest możliwe połączenie na poziomie 
biogeograficznym ocen powierzchni, z których pobierane są próbki, z różnych państw 
członkowskich, ani też bezpośrednie porównanie tych ocen. Jak już wspomniano w sekcji 
dotyczącej stanu ochrony (zob. sekcja 3.6 zaleceń), harmonizacja metod i programów 
monitorowania siedlisk we wszystkich państwach członkowskich miałaby wiele zalet. 
Wymagałoby to jednak podjęcia znacznych działań w zakresie koordynacji. 
 

7.2 Monitorowanie skuteczności planu działania i środków ochrony 

Aby ocenić zasadność i skuteczność środków zarządzania, konieczne jest przeprowadzenie 
poważnego, nadzorowanego naukowo monitorowania siedliska poprzez zastosowanie 
standardowych protokołów naukowych. Monitorowanie siedlisk powinno dostarczyć 
wyraźnych wskazówek co do wyników zarządzania (skuteczność, nieskuteczność, szkody). 

Niektóre możliwe wskaźniki służące do oceny skuteczności środków zarządzania mogłyby 
obejmować następujące elementy:  

- obszar siedliska o właściwym stanie ochrony; 
- zróżnicowanie obszaru objętego siedliskiem, ogólnie i w wybranych miejscach;  
- zwiększenie powierzchni zarządzanych obszarów, zwiększenie lub utrzymanie 

właściwego stanu zarządzanych obszarów, poprawa stanu typowych gatunków, 
regresja gatunków niepożądanych (gatunki drzew, gatunki nitrofilne itp.); 

- różnorodność gatunków typowych dla siedliska, gatunków zagrożonych lub rzadkich, 
występowanie gatunków problematycznych; 

- skład gatunkowy roślin; różnorodność gatunkowa (występowanie i stan typowych 
roślin i gatunków bezkręgowców); struktura roślinności, gatunki wskaźnikowe 
(zarówno pozytywne jak i negatywne oraz z różnych grup organizmów, w tym z fauny 
i flory glebowej); 

- kluczowe parametry procesów sukcesyjnych (pokrycie i wysokość zarośli i drzew); 
- obszar objęty odpowiednim zarządzaniem; 
- koszty wynikające z wprowadzenia środków i koszty finansowania.  

Ważne byłoby również promowanie monitorowania w odniesieniu do niektórych kwestii 
ponadnarodowych, takich jak osadzanie się azotu i zmiana klimatu w całym zasięgu siedliska. 

7.3 Przegląd planu działania 

Właściwe wydaje się dokonywanie przeglądu i dostosowywanie planu działania co 
dwanaście lat, tak aby obejmował on dwa cykle sprawozdawcze (zgodnie z art. 17 dyrektywy 
siedliskowej), biorąc pod uwagę powolny czas reakcji siedlisk na zmiany. 

Realizacja działań mogłaby podlegać jednak okresowym przeglądom (np. co 6–10 lat) w celu 
zweryfikowania wdrożonych działań i wyników pośrednich, wykrycia ewentualnych luk, 
trudności i ograniczeń, które należałoby wyeliminować.  
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Plan działania na rzecz utrzymania i odtworzenia właściwego stanu ochrony 
siedliska typu 4030: europejskie suche wrzosowiska  
 

ZAŁĄCZNIK 
 
1. Problemy z definicją typu siedliska i interpretacją 

1.1 Definicja w poszczególnych państwach 

W Republice Czeskiej ten typ siedliska (europejskie suche wrzosowiska) obejmuje trzy 
formacje podzielone według pochodzenia i temperatury/wysokości (w zakresie czeskiego 
systemu klasyfikacji, określonego w czeskim katalogu siedlisk):  

T8.1B Suche wrzosowiska nizinne i pagórkowate, bez jałowca pospolitego (Juniperus 
communis), są roślinnością półnaturalną, która rozwija się na glebach suchych, kwaśnych 
i ubogich w składniki odżywcze na stanowiskach niższych i cieplejszych; 

T8.2B Wtórne wrzosowiska podgórskie i górskie, bez jałowca pospolitego (Juniperus 
communis), występują w podobnych warunkach na średnich i większych wysokościach; 

T8.3 Roślinność borówki (Vaccinium) porastająca urwiska i pokrywy głazowe jest roślinnością 
naturalną lub półnaturalną, o podobnym stanie jak T8.2B, ale zdominowaną przez gatunki 
Vaccinium. 

W Irlandii w tymczasowej klasyfikacji krajowej znajduje się sześć zbiorowisk roślinności 
występujących na wrzosowiskach suchych, wszystkie wymienione w załączniku I, kategoria 
„wrzosowisko suche typu 4030” (Perrin i in., 2014): 

 DH1 charakteryzuje się obecnością kolcolistu Ulex gallii, któremu zwykle towarzyszy 
wrzosiec szary Erica cinerea lub wrzos pospolity Calluna vulgaris; zazwyczaj tego typu 
siedlisko występuje na obszarach przybrzeżnych;  

 DH2 jest regionalnym typem siedliska występującym w zachodniej części hrabstw 
Galway i Mayo, które charakteryzuje się obecnością wrzośców purpurowych Erica 
erigena i wrzosów pospolitych Calluna vulgaris; jeżeli wśród roślinności występuje 
Erica erigena i element tworzący torf, a Calluna vulgaris występuje rzadko lub wcale, 
należy odnieść się do PFLU4;  

 DH3 jest najczęstszym zbiorowiskiem i można je uznać za „standardowy” typ suchego 
wrzosowiska. Zazwyczaj jest zdominowany przez Calluna vulgaris lub sporadycznie 
Erica cinerea, przy czym ten ostatni gatunek nie musi być obecny;  

 DH4 jest podobny do DH3 i często wzajemnie się przenikają, tworząc mozaikę. Różni 
się on obecnością torłowca ostrolistnego (Sphagnum capillifolium) lub torłowca 
pierzastego (Sphagnum subnitens) i jest nieco bardziej wilgotny niż inne suche 
wrzosowiska, ale generalnie jest łatwo rozpoznawalny; tam gdzie występują inne 
gatunki torfowca (Sphagnum spp.), można mówić o wrzosowiskach podmokłych 
i torfowiskach wierzchowinowych;  

 DH5 jest zbiorowiskiem wrzosowisk na podłożu wapiennym, charakteryzującym się 
mieszanką gatunków występujących na wrzosowiskach i wapiennych użytkach 
zielonych; zazwyczaj tego typu roślinność rejestruje się tylko na obszarach wychodni 
wapiennych lub skalistych, płytkich gleb zasadowych;  
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 DH6 charakteryzuje się występowaniem dużej ilości borówki czarnej (Vaccinium 
myrtillus), na ogół z wrzosem pospolitym (Calluna vulgaris) na skalistym podłożu. 
Vaccinium myrtillus powinien stanowić minimum 20% pokrycia; jeżeli pokrycie tego 
gatunku jest mniejsze niż 20%, należy odnieść się do DH3. 

W Polsce wyróżnia się trzy główne podtypy (związki) według systemu fitosocjologicznego 
syntaksonów roślinności: 

- typowe wrzosowiska = wrzosowiska knotnikowe Pohlio-Callunetum w całej Polsce, 
najczęściej występujący podtyp; 

- wrzosowiska porośnięte żarnowcem = wrzosowiska porośnięte janowcem ciernistym 
Genista germanica; zespół wrzosu i janowca ciernistego Calluno-Genistetum, bardzo 
rzadki i zagrożony, z nieco większą różnorodnością florystyczną, tylko w Polsce 
zachodniej (subatlantyckiej); „forma obfitująca w kwiaty”; 

- wrzosowiska porośnięte mącznicą = wrzosowiska z dywanami mącznicy lekarskiej 
Arctostaphyllos uva-ursi, zespół mącznicy i wrzosu pospolitego Arctostaphylo-
Callunetum, rzadkie i zagrożone, występujące tylko w Polsce wschodniej i środkowej 
(subkontynentalnej-subborealnej). 

 
W Danii, aby uznać dany obszar za typ 4030, musi on charakteryzować się roślinnością 
półkrzewów chamefitowych (Calluna vulgaris, Empetrum nigrum, Vaccinium vitis-idea, 
Vaccinium myrtillus, Genista spp. lub Cytisus scoparius). Omawiany typ siedliska wymaga 
zazwyczaj piaszczystego podłoża na kwaśnych glebach ubogich w substancje biogenne 
i najlepiej rozwija się w regionach o stosunkowo dużych opadach. Jeżeli podłoże na danym 
obszarze powstało w wyniku procesów eolicznych, należy uwzględnić inne typy siedlisk 
(2140, 2310 i 2320). Jeżeli drzewa/krzewy pokryte gatunkami nieinwazyjnymi przekraczają 
50%, należy wziąć pod uwagę typ lasu, chyba że pokrycie wynosiło mniej niż 50% w 1994 r. 
(czas wejścia w życie dyrektywy siedliskowej w Danii). Typ siedliska nie ma podtypów 
w Danii, niemniej jednak wspiera on całkiem inną różnorodność biologiczną w zależności od 
położenia geograficznego. Ogólnie rzecz biorąc, typ 4030 występuje w cieplejszych i bardziej 
suchych regionach we wschodniej Danii. 

W praktyce mapowania tego typu siedliska czasami trudno jest określić, czy podłoże 
piaszczyste powstało w wyniku procesów eolicznych, a jeśli tak, to czy piasek pochodzi 
z wybrzeża (2140), czy z osadów aluwialnych (2310/20). Typ siedliska jest zależny od sposobu 
zarządzania (wypas, spalanie itp.) i w niektórych okresach cyklu zarządzania należy 
zaakceptować czasowe zmniejszenie pokrycia krzewów karłowatych, jednak nie zawsze 
łatwo jest wskazać dokładną przyczynę niskiego pokrycia. 

Według Ojedy (2009a; zob. również Gil-López i in. 2018) siedliska występujące na 
europejskich suchych wrzosowiskach w Hiszpanii (i Portugalii) charakteryzują się gęstymi 
karłowatymi zaroślami, zdominowanymi przez wrzosy (Calluna vulgaris i Erica spp.), kolcolist 
(Genista spp, Pterospartum tridentatum, Stauracanthus spp, Ulex spp) i posłonek (Cistus spp 
i Halimium spp). Siedlisko to jest pokryte stosunkowo obfitą roślinnością w zachodniej części 
Półwyspu Iberyjskiego (i najbardziej wysuniętym na północny zachód cyplu Afryki), zarówno 
w umiarkowanych strefach eurosyberyjskich, jak i śródziemnomorskich Półwyspu 
Iberyjskiego. Występuje ono na glebach kwaśnych, piaszczystych (lub piaszczysto-
gliniastych), ubogich w substancje biogenne, od poziomu morza do 1900 m n.p.m., gdzie 
siedlisko to zastępują wrzosowiska alpejskie (siedlisko typu 4060) lub wrzosowiska 
śródziemnomorskie (siedlisko typu 4090). Na bagiennych, podmokłych glebach siedlisko 
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występujące na europejskich suchych wrzosowiskach zostało zastąpione przez atlantyckie 
podmokłe wrzosowiska (siedlisko typu 4020). 

Z florystycznego punktu widzenia są one określane na podstawie ilości występujących na nich 
gatunków wrzosów (Calluna vulgaris, Erica spp.) i kolcolistów (Genista spp., Ulex spp.). 
Podczas gdy Calluna vulgaris jest prawie wszechobecny, Erica australis, E. umbellata) i, 
w mniejszym stopniu, E. scoparia są dominującymi gatunkami wrzosów na 
śródziemnomorskich suchych wrzosowiskach. Natomiast na atlantyckich suchych 
wrzosowiskach dominują E. cinerea oraz Daboecia cantabrica i Vaccinium myrtillus, także 
z rodziny Ericaceae. To wyraźne zróżnicowanie florystyczne (Gil-López i in. 2018) 
determinuje w pewnym stopniu morfologiczne rozróżnienie między atlantyckimi 
i śródziemnomorskimi europejskimi suchymi wrzosowiskami w Hiszpanii. 

W Zjednoczonym Królestwie europejskie suche wrzosowiska występują zwykle na kwaśnych, 
prawie neutralnych gruntach o niskiej zdolności utrzymywania wody i ogólnie o niskiej 
zawartości składników odżywczych. Roślinność zdominowana jest przez półkrzewy z rodziny 
wrzosowatych. Najczęściej spotykane są wrzosy Calluna vulgaris, które często występują 
razem z kolcolistem Ulex spp., borówką czarną Vaccinium spp. lub wrzosem dzwonkowym 
Erica cinerea, choć inne półkrzewy są ważne w skali lokalnej. Roślinność prawie wszystkich 
suchych wrzosowisk jest półnaturalna i pochodzi z terenów leśnych o długiej historii wypasu 
i wypalania. Zarządzanie większością suchych wrzosowisk polega na wykorzystaniu ich do 
ekstensywnego wypasu zwierząt gospodarskich lub jako wrzosowisk do polowania na 
głuszce, na terenach górskich. 

W krajowym systemie klasyfikacji roślinności (ang. National Vegetation Classification – NVC) 
w Wielkiej Brytanii definicji tego typu siedliska odpowiada dwanaście typów: 

 H1 wrzosowisko Calluna vulgaris – Festuca ovina 
 H2 wrzosowisko Calluna vulgaris – Ulex minor 
 H3 wrzosowisko Ulex minor – Agrostis curtisii 
 H4 wrzosowisko Ulex gallii – Agrostis curtisii 
 H7 wrzosowisko Calluna vulgaris – Scilla verna 
 H8 wrzosowisko Calluna vulgaris – Ulex gallii 
 H9 wrzosowisko Calluna vulgaris – Deschampsia flexuosa 
 H10 wrzosowisko Calluna vulgaris – Erica cinerea 
 H12 wrzosowisko Calluna vulgaris – Vaccinium myrtillus 
 H16 wrzosowisko Calluna vulgaris – Arctostaphylos uva-ursi 
 H18 wrzosowisko Vaccinium myrtillus – Deschampsia flexuosa 
 H21 wrzosowisko Calluna vulgaris – Vaccinium myrtillus – Sphagnum capillifolium 

Nie wszystkie formy tych zbiorowisk uznaje się za europejskie suche wrzosowiska. Na 
przykład suchą roślinność wrzosowiskową na głębokim torfie uznaje się za torfowisko, 
podczas gdy formy alpejskie pięciu ostatnich typów wymienionych powyżej (występujące na 
dużych wysokościach i na północnych szerokościach geograficznych wokół i powyżej 
zakładanej naturalnej linii drzew) odnoszą się do typu 4060 Wrzosowiska alpejskie i borealne 
wymienionego w załączniku I. Większość form wrzosowisk H1 Calluna – Festuca należy do 
kategorii europejskich suchych wrzosowisk, włączając w to rzadkie przypadki występowania 
podzbiorowiska Carex arenaria (H1d) na systemach wydm kontynentalnych takich jak 
Breckland; jednak podzbiorowość ta występuje raczej na wybrzeżu, kiedy odnosi się do 2150 
Ustabilizowanych, bezwapniowych wydm atlantyckich. Skupiska H7 Calluna – Scilla na 
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wrzosowiskach w pobliżu morza odpowiadają europejskim suchym wrzosowiskom, ale 
większość przykładów, wraz ze skupiskami H8d Calluna – Ulex, podzbiorowiskiem cebulicy 
wiosennej Scilla verna na klifach morskich, odnosi się do 1230 Porośniętych roślinnością 
klifów wybrzeży atlantyckich i bałtyckich. Suche wrzosowiska różnią się pod względem flory 
i fauny w zależności od klimatu, a także pod wpływem wysokości, aspektów, warunków 
glebowych (zwłaszcza stanu podstawy i drenażu), wpływu morza oraz intensywności wypasu 
i wypalania. Typy suchych wrzosowisk można stopniować od południowych do północnych 
oraz od zachodnich (oceaniczne) do wschodnich (bardziej kontynentalne). 

1.2 Problemy z interpretacją 

Poniżej opisano kilka przykładów problemów i trudności związanych z interpretacją 
w różnych państwach UE. 

W Niemczech omawiany typ siedliska znajduje się pomiędzy przybrzeżnymi wrzosowiskami, 
na które mają wpływ sól i wiatr (siedlisko przybrzeżne typu 2150 i siedliska wydm 
kontynentalnych typu 2310, 2320), a subalpejskimi i alpejskimi wrzosowiskami (siedlisko 
typu 4060). Obejmuje ono tylko suche i wilgotne zarośla; nie wlicza się do niego wrzosowisk 
bagiennych (Erica tetralix), np. Ericion tetralicis, (siedlisko typu 4010). Wyznaczenie 
i przyporządkowanie przykładów tego typu siedlisk w terenie opiera się przede wszystkim na 
ich cechach fitosocjologicznych. Wydmy kontynentalne występujące na wrzosowisku Calluna 
(2310, 2320) w większości nie różnią się pod względem florystycznym od siedliska typu 4030, 
dlatego decyzja o wyznaczeniu siedlisk wydm kontynentalnych wymaga uwzględnienia 
minimalnej warstwy sedymentacji eolicznej (wydmy kontynentalne). Można wyróżnić dwa 
główne podtypy: wrzosowiska nizinne na glebach piaszczystych, rzadko także na glebach 
gliniastych, zdominowane w większości przez wrzosy Calluna oraz wrzosowiska górskie 
zazwyczaj zdominowane przez borówkę Vaccinium. Trudne do przypisania mogą być 
stanowiska charakteryzujące się dużą ilością zarośli lub niekontrolowanym wzrostem traw. 
Ogólnie rzecz biorąc, przykłady z <75% zarośli lub <75% niekontrolowanego wzrostu traw nie 
powinny być przypisane do suchych wrzosowisk. Nie należy włączać małych zarośli liniowych 
występujących w siedliskach wtórnych, takich jak zarośla rosnące wzdłuż ścieżek lub na 
nasypach. Niewielkie skupiska roślinności powinny być uwzględniane tylko wtedy, gdy ich 
skład gatunkowy można łatwo przypisać do tego typu siedliska. Jeżeli w warstwie krzewów 
występuje znaczna część Juniperus communis, skupiska te należą do siedliska typu 5130.  

Wrzosowisko Calluna jest ważnym siedliskiem także dla zbiorowisk mchów i porostów, które 
mogą być istotnym składnikiem niektórych stadiów rozwojowych, np. Cladonion arbusculae 
z Polytrichetalia piliferae. 

Wszelkie obszary wrzosowisk podmokłych z Erica tetralix, w których udział Calluna 
w pokrywie półkrzewów jest mniejszy niż 50%, należy uwzględnić w ramach siedliska typu 
4010 i mogą one obejmować co najwyżej małe obszary w obrębie danego terenu. Przy 
rejestrowaniu i wyznaczaniu tego typu siedliska szczególnie ważne jest uwzględnienie 
wszystkich stadiów rozwojowych wrzosowisk Calluna (pionierskie, w trakcie budowy, 
dojrzałe i degeneracyjne). Wiele gatunków zamieszkujących ten typ siedliska jest ściśle 
związanych z poszczególnymi stadiami rozwojowymi lub ma swoje optimum w danym 
stadium, bądź też przemieszcza się pomiędzy fazami o bardzo różnej strukturze. W tym celu 
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typ siedliska powinien, jeżeli to możliwe, zostać wytyczony w taki sposób, aby uwzględnić 
wszystkie istniejące stadia rozwojowe42. 

Na Węgrzech nie jest do końca jasne, czy skupiska Calluna w otwartych lasach i w miejscach 
bardzo drugorzędnych (np. żwirowniach) należą do tego typu. Również skupiska bez Calluna 
(ale z acydofilnym składem gatunkowym) mają wątpliwą pozycję. Takie przypadki są jednak 
bardzo rzadkie. 

Interpretacja siedliska typu 4030 na poziomie krajowym we Włoszech (Biondi i in., 2010, 
2012) odnosi się nie tylko do zbiorowisk chamefitowych (niskie krzewy) (formacje 
wrzosowiskowe sensu stricto: Calluno-Ulicetea), ale również obejmuje zbiorowiska krzewów 
wysokich (formacje wrzosowisk sensu lato: Cytisetea scopario-striati, np. Telinion 
monspessulano-linifoliae i Sarothamnion scoparii). Ponadto ograniczenia w stosunku do 
formacji zarośli bogatych w gatunki śródziemnomorskie (np. Erica arborea) nie są jasno 
określone (Angelini i in., 2016). 

Tę szeroką interpretację stosuje się jednak w regionach administracyjnych na terenie 
śródziemnomorskiego regionu biogeograficznego lub w jego sąsiedztwie; np. w Ligurii, gdzie 
do siedliska typu 4030 włączono zbiorowiska inne niż Calluno-Ulicetea, takie jak Pruno-
Rubion ulmifolii, Cytision sessilifolii, Sambuco-Salicion capreae i Corylo-Populion tremulae 
(Mariotti, 2009). 

W kontynentalnym regionie biogeograficznym, a konkretnie w Lombardii (Brusa i in., 2017a), 
określono, że zbiorowiska krzewów wysokich mogą być włączone na wypadek, gdyby 
powstały w wyniku bezpośredniej ewolucji formacji wrzosowisk i nadal zachowały typowe 
gatunki 4030, inne niż Molinia arundinacea (zwykle występujące powszechnie w tych 
stadiach). 

W Polsce istnieje problem klasyfikacji podmokłej formy wrzosowisk bez Erica tetralix (ale 
z dominacją Vaccinium uliginosum, Drosera rotundifolia, Pedicularis sylvatica, niektórych 
Sphagnum; dominacja Calluna vulgaris). Takie wrzosowiska podmokłe są w Polsce bardzo 
rzadkie, ale bardzo ważne dla różnorodności biologicznej i powinny być interpretowane jako 
siedliska sieci Natura 2000, przy czym nie jest jasne, czy są to siedliska typu 4010, czy 4030. 

W Zjednoczonym Królestwie problematyczna może być intergradacja między suchym 
wrzosowiskiem a innymi siedliskami. Obejmują one a) inne siedliska z wysoką pokrywą 
krzewów karłowatych, w szczególności 4010 podmokłe wrzosowiska, 7130 torfowiska 
wierzchowinowe i 4060 wrzosowiska alpejskie i borealne, b) rozwijające się obszary 
leśne/krzewy, w tym 91C0 lasy kaledońskie i 5130 formacje jałowca, oraz c) w mniejszym 
stopniu, siedliska pokrewne z dolną pokrywą wrzosowisk karłowatych, takie jak kwaśne 
i wapienne obszary trawiaste, w tym 6230 murawy z Nardus, bogate w gatunki oraz, rzadko, 
6210 półnaturalne odmiany suchych muraw i zarośli na podłożach wapiennych (Festuco-
Brometalia). 

Większość problemów interpretacyjnych w Hiszpanii i Portugalii wynika z nalegań na 
uwzględnienie różnych typów siedlisk w obrębie siedliska typu 4030, opartych głównie na – 
czasami subtelnych – różnicach florystycznych, biogeograficznych lub antropogenicznych. 
W tym sensie suche wrzosowiska z obszarów eurosyberyjskich i śródziemnomorskich 
Półwyspu Iberyjskiego są często uważane za różne siedliska. Nawet w obrębie wrzosowisk 

                                                 
42 https://www.bfn.de/en/lrt/natura-2000-code-4030.html 

https://www.bfn.de/en/lrt/natura-2000-code-4030.html
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śródziemnomorskich, te z zachodniej części Półwyspu Iberyjskiego różnią się jednak od tych 
występujących na obszarze wokół Cieśniny Gibraltarskiej ze względów biogeograficznych 
(np. Loidi i in., 2019). Chociaż wszystkie te wrzosowiska z pewnością można rozróżnić 
z florystycznego punktu widzenia, a te z obszaru Cieśniny Gibraltarskiej są szczególnie bogate 
w gatunki endemiczne (Gil-López i in., 2018), to jednak są one fizjonomicznie podobne 
i należy je uznać za jeden typ siedliska z pewnymi różnicami morfologicznymi wyznaczonymi 
przez skład gatunkowy roślin (ten, który odróżnia suche wrzosowiska atlantyckie od 
śródziemnomorskich, jest bardziej widoczny (Gil-López i in., 2018). 
 

2. Metody oceny stanu ochronyw niektórych państwach członkowskich 

Państwa członkowskie opracowały metody oceny stanu ochrony typów siedlisk i gatunków 
będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty lub są w trakcie 
opracowywania/ulepszania takich metod (zob. również rozdział 6 dotyczący 
monitorowania). Metody te zazwyczaj określają kryteria i wartości progowe dla kluczowych 
parametrów (zasięg, obszar, struktura i funkcja itp.), które wskazują, czy dany typ siedliska 
zachowuje właściwy stan ochrony (FCS).  

Niektóre państwa członkowskie wdrożyły następujące programy: 

W Belgii zintegrowany projekt LIFE (LIFE BNIP – belgijski zintegrowany projekt na rzecz 
ochrony przyrody – 2014–2020) jest w rzeczywistości odpowiedzialny za metodologiczne 
definicje oceny struktury i funkcji, które są najbardziej niekorzystnymi parametrami 
zidentyfikowanymi dla siedliska. W ramach tego projektu opracowana zostanie metodologia 
monitorowania stanu ochrony siedlisk oraz system zbierania danych na potrzeby 
sprawozdawczości, o której mowa w art. 17. Jednym z celów jest określenie prostej, lecz 
solidnej metody wykrywania modyfikacji (trendów) z wykorzystaniem parametrów 
abiotycznych i biotycznych: integralność struktury siedliska (zasięg odkrytej gleby i krzewów 
erykoidalnych, obecność poszczególnych faz wzrostu Calluna vulgaris); integralność składu 
gatunkowego (liczba typowych gatunków, stosunek gatunków z serii); wskaźniki 
negatywnych tendencji (zasięg drzew i krzewów, traw i orlic, obecność gatunków 
egzotycznych, wskaźniki eutrofizacji, zaburzenia gleby). Metodyka ta jest obecnie w fazie 
testów. 

Monitoring będzie się opierał na półtrwałych (powtarzalnych z założenia, ale 
zlokalizowanych tylko przez GPS) powierzchniach obserwacyjnych (100–250 działek, 
w zależności od wielkości siedlisk w Walonii – inną metodę należy wybrać dla bardzo rzadkich 
siedlisk), z obserwacją działek powtarzaną co 6 lat.  

Działki do pobierania próbek są również monitorowane na odbudowanych obszarach 
suchych wrzosowisk. Zakłada się je w celu udokumentowania długotrwałego rozwoju tych 
odbudowanych obszarów (początkowo monitorowane co rok lub co dwa lata, po 
ustabilizowaniu się ekologii – w 5-letnim cyklu monitorowania). 

W Republice Czeskiej siedliska wrzosowisk są monitorowane co 6 lat. Dane będą oceniane 
w ramach analiz wielowymiarowych i będą dostępne dla społeczeństwa w hurtowni danych 
NCA CR. Działki danego siedliska są zawsze wybierane na rok przed faktycznym badaniem 
z powietrza. Na wszystkich działkach należy przeprowadzić wstępne kontrole terenowe. Te, 
które są reprezentatywne dla danego siedliska, są wybierane w celu uniknięcia losowego 
wyboru. Pod uwagę brane są następujące kryteria: jednorodność danego siedliska, dobra 
dostępność i łatwość identyfikacji działki, zmienność siedliska z fitosocjologicznego 
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i geograficznego punktu widzenia, stan i stabilność siedliska (priorytetowy wybór działek 
w obrębie obszarów specjalnej ochrony i terenów mających znaczenie dla Wspólnoty), 
poziom degradacji (priorytetowy wybór niezdegradowanych działek) oraz eliminacja 
efektów styków. Na terenie całej Republiki Czeskiej dla każdego siedliska wybiera się 
maksymalnie 50 działek na różnych wysokościach. Rzadkie lub mniej powszechne siedliska 
nie zawsze osiągają liczbę 50 działek. 

W Danii ocena stanu ochrony siedliska typu 4030 opiera się na analizie roślinności 
obejmującej 1370 dokładnie określonych działek (137 lokalizacji, z których każda obejmuje 
10 działek). Dostępne są metody mapowania i monitorowania typów siedlisk lądowych, 
a także określania wartości ochronnej lub każdego z mapowanych obszarów w oparciu 
o wskaźniki roślinności i wskaźniki strukturalne. Dostępne są również wyniki działań 
monitorujących. 

Mapowanie 44 typów siedlisk występujących w państwie obejmuje rejestrowanie zarówno 
czynników biotycznych, jak i abiotycznych przy użyciu specjalnego protokołu (jeden protokół 
dla 34 typów siedlisk z roślinnością otwartą i drugi dla 10 typów siedlisk leśnych43). Dla 
każdego poddanego mapowaniu obszaru każdego typu siedliska obliczane są wartości 
wskaźnika w zakresie od 0 do 1. Obliczenia opierają się na 1) występujących gatunkach roślin 
oraz 2) warunkach strukturalnych. Te dwie wartości indeksowe są ważone jako jedna wartość 
referencyjna opisująca stan ochrony każdego z obszarów objętych mapowaniem44. W ten 
sposób metoda ta pozwala na określenie ilościowe dla każdego typu siedliska frakcji 
(obszarów powierzchniowych), które są w dobrych lub doskonałych warunkach oraz frakcji, 
które są w średnich lub złych warunkach. Jest to ważna wiedza, gdy stan ochrony jest 
oceniany na poziomie krajowym. W celu przeprowadzenia oceny stanu ochrony opracowano 
model oparty na wielu kryteriach45. 

W Hiszpanii niedawno opracowano metodę opartą na punktacji różnorodności roślin 
i zmiennych funkcjonalnych w celu oceny stanu ochrony tego typu siedliska. Zmienne te są 
następujące: 1) liczebność gatunków wieloletnich, 2) bogactwo gatunków wieloletnich; 3) 
obfitość kluczowych gatunków (endemicznych lub silnie związanych z siedliskiem); 4) oznaki 
zakłóceń antropogenicznych; 5) pH gleby; 6) obfitość przyrostu po pożarze oraz 7) szkody 
defoliacyjne. Eksperci proponują wykorzystanie odpowiedniej liczby stałych działek 
o wymiarach 10mx10m (zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz obszarów Natura 2000), na 
których corocznie rejestrowano by różnorodność roślin i zmienne funkcjonalne. 

Włochy. Nie przyjęto jeszcze wspólnego i standardowego krajowego systemu 
monitorowania siedlisk. Ogólne zasady dotyczące wszystkich siedlisk i szczegółowe zasady 
dotyczące siedliska typu 4030 zawarto w Podręczniku monitorowania siedlisk w Lombardii 
(Brusa i in., 2017). Proponuje się dwa rodzaje strategii monitorowania: 
1) metoda zaawansowana (dla ekspertów w dziedzinie badań nad roślinnością): wymaga 
dokonana wyboru; rozmieszczenie i gromadzenie danych na powierzchniach z roślinnością 
(zdjęcia fitosocjologiczne). Następnie oszacowuje się wielkość kilku wskaźników na 
podstawie danych z terenu (całkowity % pokrycia terenu gatunkiem Calluna lub innymi 

                                                 
43http://bios.au.dk/fileadmin/bioscience/Fagdatacentre/Biodiversitet/TAN03_KortlaegningLysaaben_ver1.pd
f (rodzaje pokrywy roślinności otwartej) i 
http://bios.au.dk/fileadmin/bioscience/Fagdatacentre/Biodiversitet/TAN04_KortlaegningSkov_220516.pdf 
44 Dokładną metodę obliczania tych wartości przedstawiono w sprawozdaniu „Beregning af naturtilstand ved 
brug af simple indikatorer” dostępnym pod adresem: http://www.dmu.dk/Pub/FR599_2udgave.pdf 
45 http://dce2.au.dk/pub/SR118.pdf 

http://bios.au.dk/fileadmin/bioscience/Fagdatacentre/Biodiversitet/TAN03_KortlaegningLysaaben_ver1.pdf
http://bios.au.dk/fileadmin/bioscience/Fagdatacentre/Biodiversitet/TAN03_KortlaegningLysaaben_ver1.pdf
http://bios.au.dk/fileadmin/bioscience/Fagdatacentre/Biodiversitet/TAN04_KortlaegningSkov_220516.pdf
http://www.dmu.dk/Pub/FR599_2udgave.pdf
http://dce2.au.dk/pub/SR118.pdf
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typowymi gatunkami; liczba i częstotliwość występowania chamefitów i typowych 
gatunków; występowanie gatunków zagrożonych lub chronionych; wskaźniki stopnia 
zalesienia, eutrofizacji/obecności gatunków nitrofilnych oraz inwazji roślin obcych); 
2) metoda uproszczona (dla operatorów posiadających podstawową wiedzę o siedlisku): 
szybkie i skuteczne podejście polegające na zebraniu kilku łatwych do zmierzenia zmiennych 
(np. obfitość lub pokrycie terenu gatunkiem Calluna); obecność janowca Genista; stopień 
zalesiania; występowanie inwazyjnych gatunków drzew). 

W Rumunii metody, konkretne parametry i wartości progowe służące ocenie stanu ochrony 
ustalono w latach 2011–2015 w ramach projektu „Monitorowanie stanu ochrony gatunków 
i siedlisk w Rumunii na mocy art. 17 dyrektywy siedliskowej”46. W ramach tego projektu, dla 
siedliska typu 4030 wskazano minimalną liczbę (wykaz 15 roślin) i optymalny okres 
sporządzania wykazu roślin Braun-Blanquet. Zazwyczaj wykazy dotyczą powierzchni 200 m2, 
ale w zależności od sytuacji na danym obszarze można zastosować inne rozmiary lub kształty. 
W przypadku monitorowania siedliska typu 4030 zaleca się sporządzanie co najmniej 15 
wykazów na obszarach Natura 2000, co sześć lat. Dane terenowe przechowuje się 
w krajowym systemie informacji o monitorowaniu gatunków i siedlisk będących 
przedmiotem zainteresowania Wspólnoty (SIMSHAB)47. 

Na Słowacji parametry i ich wartości progowe służące do oceny właściwego stanu ochrony 
zostały opracowane i opublikowane w 2005 r. (Polák i Saxa 2005, Šefferová i in., 2015). 
Istnieje pięć głównych kryteriów oceny właściwego stanu ochrony danego typu siedliska: 
struktura pozioma, struktura pionowa, powierzchnia obszaru, zagrożenia na danym obszarze 
i obszar występowania. Dla każdego parametru podane są wartości progowe, na których 
podstawie stwierdza się, czy dany typ siedliska zachowuje właściwy stan ochrony dla tego 
konkretnego kryterium na poziomie obszaru. 

1. Struktura pozioma składa się z liczby charakterystycznych taksonów i taksonów 
wskaźnikowych w oparciu o katalog siedlisk na Słowacji (Stanová, Valachovič 
red. 2002). Istnieją cztery kategorie statusu siedliska. Gdy liczba taksonów 
charakterystycznych i wskaźnikowych jest wysoka, stan siedliska jest właściwy 
(kategoria A – doskonały, B – dobry). Gdy liczba taksonów charakterystycznych 
i wskaźnikowych jest niska, stan siedliska jest niewłaściwy (kategoria C – zakłócony, D 
– niezadowalający). 

2. Struktura pionowa stanowi procentowe pokrycie czterech warstw E0 – E3 (warstwa 
mchu, warstwa ziół, warstwa krzewów, warstwa drzew). Dla każdego siedliska 
określono wartości graniczne pokrycia procentowego warstw E0 – E3 (A, B – stan 
właściwy, C, D – stan niewłaściwy). 

3. Powierzchnia obszaru – dla każdego siedliska określono wartości graniczne 
powierzchni obszaru (A, B – stan właściwy, C, D – stan niewłaściwy).  

4. Zagrożenia na obszarze – kryteria obejmują występowanie na danym obszarze 
taksonów ekspansywnych i taksonów neofitów obcego pochodzenia. Obfitość 
taksonów ekspansywnych oraz liczba i obfitość taksonów neofitów na danym obszarze 
ma kluczowe znaczenie dla oceny siedliska. 

5. Obszar występowania jest określony na podstawie dwóch kryteriów: zmiany w liczbie 
i występowaniu siedlisk oraz zmiany na obszarze występowania siedliska. 

                                                 
46 http://www.ibiol.ro/posmediu/index.htm 
47 www.simshab.ro  

http://www.ibiol.ro/posmediu/index.htm
http://www.simshab.ro/
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W Polsce opublikowano metodę monitorowania siedliska typu 4030 (Pawlaczyk P., 2012), 
która obejmuje wskaźniki struktury i funkcji: *pokrycie gatunków Calluna lub Calluna 
i Arctostaphyllos (pozytywne), pokrycie trawą (negatywne), *pokrycie drzew (negatywne), 
*gatunki obce (negatywne), rodzime gatunki ekspansywne (negatywne), występowanie 
różnych stadiów wiekowych gatunków kluczowych (pozytywne), stan gatunków ważnych dla 
różnorodności biologicznej (pozytywne). Wartość każdego wskaźnika jest szacowana, 
rejestrowana i oceniana w fazie FV-U1-U2-XX. Wynik dotyczący struktury i funkcji jest 
oszacowaniem eksperta, ale nie powinien być wyższy od wyników wskaźników „*”. 

W Szkocji i Anglii (Zjednoczone Królestwo) oceny zasięgu i obszaru opierają się na 
połączeniu istniejącej wiedzy pochodzącej z badań terenowych i danych z teledetekcji. 
Uznaje się, że oceny te opierają się na najlepszych szacunkach. Zmiany w tych ocenach mogą 
pojawić się w wyniku poszerzenia wiedzy, a oceny rzeczywistych zmian opierają się na 
niepełnej wiedzy na temat strat i zysków wynikających z monitorowania stanu obszaru (SCM, 
zob. poniżej) oraz innych informacji uzyskiwanych okazjonalnie. Bardziej precyzyjne 
oszacowanie zakresu i zasięgu siedlisk wymaga bardziej precyzyjnego i dokładnego ich 
mapowania, ponieważ istotne obszary, np. szczególnie na wyżynach, gdzie znajduje się 
większość siedlisk typu 4030, pozostają niezmapowane lub są niewystarczająco zmapowane 
w odpowiednich skalach i klasyfikacji. Opracowano metodę odpowiedniego mapowania, 
wykorzystującą stereoskopową kolorową interpretację zdjęć lotniczych w podczerwieni 
(Scobie, 2018), ale stosowaną tylko na niewielkiej części odnośnego obszaru. Lepsze 
mapowanie jest warunkiem wstępnym zarówno określenia zmiany siedliska, jak 
i opracowania solidnego systemu pobierania próbek, umożliwiającego odpowiednią ocenę 
struktury i funkcji siedliska.  

Monitorowanie stanu obszaru w Szkocji, które bazuje na wspólnych dla całego 
Zjednoczonego Królestwa normach (Common Standards Monitoring – CSM) monitorowania 
suchych wrzosowisk i innych siedlisk na terenie SOO i SSSI, prowadzone jest od 1999 r. 
Obecną metodę stosowaną w odniesieniu do suchych wrzosowisk zmieniono w 2009 r. CSM 
zapewnia znormalizowane atrybuty i cele dotyczące zakresu cech, składu roślinności, 
struktury roślinności i struktury fizycznej. Monitorowanie stanu obszaru zwykle polega na 
losowym, systematycznym lub ukierunkowanym pobieraniu próbek, czasami w połączeniu 
z interpretacją zdjęć lotniczych / teledetekcji. 

Oceny struktury i funkcji opierają się na monitorowaniu stanu obszaru (SCM) i szkockim 
programie z zakresu dziedzictwa naturalnego dotyczącym wdrażania wspólnych norm 
monitorowania (CSM). 

W Irlandii w ramach krajowego badania siedlisk górskich (Perrin i in., 2014), typowe gatunki 
zostały ocenione jako zespół na poziomie punktów monitorowania na badanych obszarach. 
W każdym punkcie monitorowania wymagane były minimum dwa gatunki wskaźnikowe 
wraz z pokryciem ≥ 50% w przypadku wrzosowisk krzemionkowych i 50–75% w przypadku 
wrzosowisk wapiennych. W ramach krajowego badania dotyczącego chodników wapiennych 
wymagane było minimum siedem gatunków wskaźnikowych. Ponieważ oba badania były 
badaniami podstawowymi, nie oceniono tendencji w odniesieniu do zespołu 
i poszczególnych gatunków. 

Oceny perspektyw na przyszłość opierają się na opisanych powyżej zmianach w ocenie 
zasięgu, obszaru, struktury i funkcji, oraz na informacjach na temat obszarów siedlisk 
objętych zarządzaniem, co do którego oczekuje się, że doprowadzi do poprawy ich stanu. 
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Oceny presji i zagrożeń pochodzą z danych SCM i szerszej wiedzy na temat innych skutków. 

W Niemczech już w 2007 r. opracowano szczegółowe schematy oceny z udziałem ekspertów 
ds. siedlisk dla każdego indywidualnego typu siedliska, w szczególności w odniesieniu do 
struktury parametrów i funkcji, ale również z podaniem informacji o zagrożeniach i presjach. 
Te schematy oceny stosuje się do monitorowania zgodnie z art. 11, jak również na poziomie 
lokalnym lub na poziomie obszaru w celu oceny stopnia ochrony. Głównymi 
wykorzystywanymi parametrami są: 1. kompletność typowych struktur siedliskowych 
(kompletność etapów rozwoju i odsetek otwartych płatów gleby piaszczystej); 2. 
kompletność wykazu typowych gatunków (w oparciu o gatunki roślin – jak dotąd tylko dla 
wrzosowisk Calluna); i 3. ważne zagrożenia. Te ostatnie zawierają jako wskaźniki dla 
wrzosowisk Calluna odsetek ujemnych gatunków wskaźnikowych (neofitów, gatunków 
ruderalnych lub nitrofitów), odsetek bezpośredniego widocznego deptania, odsetek 
krzewów lub drzew lub zalesienia oraz odsetek dominacji trawy lub inwazji wrzosowisk, ale 
pozwalają również na zgłaszanie dodatkowych negatywnych oddziaływań. 

Zarówno w przypadku atlantyckiego, jak i kontynentalnego regionu biogeograficznego 
w każdym sześcioletnim okresie sprawozdawczym monitoruje się zestaw 63 próbek 
z każdego z nich. 

W odniesieniu do wszystkich siedlisk schematy oceny zostały poddane przeglądowi w 2010 r. 
i ponownie w 2017 r. w ramach szczegółowej kontroli jakości po sprawozdaniach z 2013 r., 
a także dostosowane i zaktualizowane przez ekspertów naukowych i uzgodnione 
z niemieckimi krajami związkowymi. Są one dostępne w internecie i zawierają obszerne 
wykazy typowych gatunków roślin (65 gatunków), typowych mchów (8 gatunków) 
i porostów (20 gatunków) (https://www.bfn.de/themen/monitoring/monitoring-ffh-
richtlinie.html; BfN i BLAK 2017). Wykazy te obejmują gatunki, które są obecne tylko 
w niektórych podtypach i nie występują w równomierny sposób w geograficznym 
rozmieszczeniu siedliska. W związku z tym kraje związkowe mogą wprowadzać w ocenach 
zmiany o charakterze regionalnym. 

Ponadto Niemcy prowadzą obecnie zintegrowany projekt IP-LIFE (LIFE15 IPE/DE/007, 
krajobrazy piaszczyste u wybrzeży Atlantyku), 
https://www.sandlandschaften.de/en/index.html), który poprawi stan ochrony siedlisk 
i gatunków na piaszczystych glebach atlantyckiego regionu biogeograficznego oraz który 
obejmuje zarówno siedlisko typu 4030, jak i typu 4010.  
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