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Główne grupy cennych ekosystemów w Polsce

• nadmorskie (m.in. klify na wybrzeżu Bałtyku, nadmorskie wydmy białe)

•łąkowe i murawowe (m.in. łąki selernicowe, zmiennowilgotne łąki
trzęślicowe, murawy kserotermiczne, ziołorośla, górskie łąki kośne, i 
murawy bli źniczkowe, górskie murawy acydofilne i nawapienne)

•torfowiskowe i bagienne (m.in. torfowiska wysokie, torfowiska przejściowe, 
torfowiska nakredowe)

•leśne (kwaśne i żyzne buczyny, górskie jaworzyny, bory świerkowe i jodłowe, 
bory i lasy bagienne, bory chrobotkowe, łęgi, grądy)

•wodne (jeziora lobeliowe, starorzecza, górskie rzeki)

•subalpejskie, wysokogórskie i naskalne (karpackie i sudeckie zarośla
kosodrzewiny, zarośla wierzby lapońskiej, wysokogórskie ziołorośla, 
wyleżyska śnieżne, piargi i gołoborza)

•jaskinie

CO CHRONIĆ



3150   Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z 
Nympheion, Potamion
3160   Naturalne, dystroficzne zbiorniki wodne
3220   Pionierska roślinność na kamieńcach górskich potoków
3230   Zarośla wrześni na kamieńcach i żwirowiskach górskich potoków (Salici-
Myricarietum - część - z przewagą wrześni)
3240   Zarośla wierzbowe na kamieńcach i żwirowiskach górskich potoków (Salici-
Myricarietum – część)
4060   Wysokogórskie borówczyska bażynowe (Empetro-Vaccinietum)
4070   Zarośla kosodrzewiny (Pinetum mugo)
4080    Subalpejskie zarośla wierzbowe wierzby lapońskiej lub śląskiej (Salicetum
lapponum, Salicetum silesiacae)
5130   Formacje z Juniperus communis na wapiennych wrzosowiskach murawach 
kserotermicznych
6150   Wysokogórskie murawy acydofilne (Juncion trifidi) i bezwapienne wyleżyska 
śnieżne (Salicion herbaceae)
6170   Nawapienne murawy wysokogórskie (Seslerion tatrae) i wyleżyska śnieżne 
(Arabidion coeruleae)
6210   Murawy kserotermiczne (Festuco-Brometea )

Górskie nieleśne siedliska przyrodnicze



6230   Bogate florystycznie górskie i niżowe murawy bliźniczkowe (Nardetalia – płaty bogate 
florystycznie)
6410   Zmiennowilgotnełąki trz ęślicowe (Molinion)
6430   Ziołorośla górskie (Adenostylon alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium)
6510   Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)
6520   Górskie łąki konietlicowe użytkowane ekstensywnie (Polygono-Trisetion)
7110  Torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe)  
7120  Torfowiska wysokie zdegradowane, zdolne do naturalnej i stymulowanej regeneracji
7140  Torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea)
7220  Źródliska wapienne ze zbiorowiskami Cratoneurion commutati
7230  Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk
8110   Piargi i gołoborza krzemianowe
8120   Piargi i gołoborza wapienne ze zbiorowiskami Papaverion tatrici lub Arabidion alpinae
8150   Piargi i gołoborza krzemianowe wyżyn i niższych pięter górskich
8160   Podgórskie i wyżynne rumowiska wapienne ze zbiorowiskami ze Stipion calamagrostis
8210   Wapienne ściany skalne ze zbiorowiskami Potentilletalia caulescentis
8220   Ściany skalne i urwiska krzemianowe ze zbiorowiskami z Androsacetalia vandelii
8310   Jaskinie nie udostępnione do zwiedzania

Górskie nieleśne siedliska przyrodnicze



9110 kwaśne buczyny
9130 żyzne buczyny
9140środkowoeuropejskie, subalpejskie i górskie lasy bukowe z jaworem 
oraz szczawiem górskim (górskie jaworzyny ziołoroślowe)
9150 ciepłolubne buczyny storczykowe
9170 grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny
9180 jaworzyny i lasy klonowo – lipowe na stromych stokach i zboczach
91D0 bory i lasy bagienne
91E0 łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe
91Q0 górskie reliktowe laski sosnowe
9410 górskie bory świerkowe
9420 górskie bory świerkowe z limbą i modrzewiem

Górskie leśne siedliska przyrodnicze w 
Karpatach



4070 Zarośla kosodrzewiny- Bushes with Pinus mugo and Rhododendron hirsutum



6230 Górskie i niżowe murawy bliźniczkowe

Species-rich Nardus grasslands,

on siliceous substrates in mountain areas



6520 – górskie łąki kośne



7110 Torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą – active raised bogs



8110, 8120, 8150, 8160, 8210, 8220 – liczne typy siedliska naskalnych i pargowych



Obszary Natura 2000 w Polsce („siedlskowe” + „ptasie”)

Wskazano regiony biogeograficzne (bałtycki, kontynentalny i ALPEJSKI)



Stan siedlisk przyrodniczych w Polsce (2007)

REGION KONTYNENTALNY I BAŁTYCKI

U2: U2: ssłłonoroonorośślala (salt (salt grasslandsgrasslands); wydmy szare ); wydmy szare (gre(grey y dunesdunes), wydmy ), wydmy śśrróódldląądowe dowe 
((inlandinland dunesdunes), suche wrzosowiska (), suche wrzosowiska (drydry heathlandheathland), murawy ), murawy napiaskowenapiaskowe i i 

kserotermiczne (kserotermiczne (drydry grasslandsgrasslands), ), łąłąki ki trztrzęśęślicowelicowe ((MoliniaMolinia grasslandsgrasslands), torfowiska ), torfowiska 
wysokie i przejwysokie i przejśściowe (ciowe (raisedraised bogsbogs and and transitiontransition miresmires), bory bagienne (), bory bagienne (bogbog

woodlandwoodland), ), łęłęgi (gi (alluvialalluvial forestsforests), g), góórskie bory rskie bory śświerkowe (wierkowe (mountainmountain sprucespruce forestforest))
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REGION ALPEJSKI (ALPINE REGION)

U2: 6520 – górskie łąki (mountain hay meadows)
U2: 6230 – murawy bliźniczkowe (mat-grass meadows)
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Stan siedlisk przyrodniczych w Polsce (2007)



Mechaniczne niszczenie siedlisk przyrodniczych
-zabudowa rekreacyjna
-narciarstwo i infrastruktura rekreacyjna
-wydeptywanie, quady
-modernizacja infrastuktury
-zrywanie cennych gatunków roślin

-Zaniechanie użytkowania kośno-pasterskiego

Sukcesja wtórna – zarastanie nieleśnych siedlisk przyrodczniczych, 
ekspansja zbiorowisk zaroślowych, zmiana składu gatunkowego

Fragmentacja i przekształcenie specyficznej struktury i funkcji siedlisk – na 
ogół wynik mechanicznego niszczenia, zaniechania użytkowania sukcesji 
wtórnej

A ZMIANY KLIMATU???

GŁÓWNE ZAGROZENIA DLA BIOROZNORODNOSCI GORSKIEJ W P OLSCE



Źródło: www.maps.grida.no



NATURA 2000 W KARPATACH
THEURILLAT J-P., GUISAN A. Potential impact of climate change on vegetation 

in the European Alps: A review. Climatic change, 2001, Vol. 50, p. 77-109.

- Inercja ekotonu subalpejsko-alpejskiego kompensuje negatuwne i pozytywne 
zmiany klimatu (za Körner 1998). Przykładowo zmiana temperatury o 0,8 C w ciągu 30 
lat w Alpach nie wpłynęła istotnie na ten ekoton 

- Badania palinologiczne wykazują, że  górna granica lasu nie podnosiła się o 
więcej niż 100-300 m w najcieplejszym okresie Holocenu (ok. 4000 l p.n.e.). Wniosek, 
że zmiana średniej temperatury o 1-2 C nie powinna podnieść górnej granicy lasu o 
więcej niż 100-200 m.

- Większość alpejskich (wysokogórskich) gatunków roślin toleruje bezpośrednie i 
pośrednie wpływy zmiany temperatury o 1-2 C, ale już nie 3-4 C (Theurillat, 1995). Z 
drugiej strony przy wzroście temp. o 1-2 C cześć gatunków może utracić niektóre 
stanowiska (głównie w wyniku sukcesji wtórnej) Gottfried et al. (1999) 

- Cieplejszy i suchszy klimat może zwiększyć różnorodność gatunkową w górach w 
skali regionalnej (badania w Szwajcarii Wohlgemuth 1998)

- Niektóre subalpejskie bory wykazują dużą wrażliwość na zmiany klimatu (zmiany 
składu gatunkowego w borach limbowo-modrzewiowych w Alpach (Bugmann, 1999; 
Fischlin and Gyalistras, 1997 )



NATURA 2000 W KARPATACH
THEURILLAT J-P., GUISAN A. Potential impact of climate change on vegetation 

in the European Alps: A review. Climatic change, 2001, Vol. 50, p. 77-109.

- Modele dynamiki ekosystemów leśnych wskazują na możliwość ekspansji jodły, 
dębów i graba (Bugmann 1999), ale tylko w północnych Alpach, gdyż w południowych 
– wpływ wzrostu temperatury jest niwelowany przez wzrost ilości opadów

- Możliwe reakcje gatunków roślin na` zmiany klimatu: utrzymanie stanowisk, 
migracja na lepsze siedliska, wyginięcie.

- Utrzymanie stanowiska poprzez: plastyczność fenotypową, adaptację genetyczną
Ważne jest także aby uwzględnić fragmentację siedliska oraz możliwość zmian w 
interakcjach zwierzęta-rośliny, np. wzrost presji zwierząt roślinożernych

- Zagrożono są refugia roślin alpejskich w niższych położeniach górskich 
(ograniczona powierzchnia „wyspy”, brak możliwości migracji (Grabherr et al., 1994, 
1995; Gottfried et al., 1994), mogą to być endemity

- Ocieplenie może być korzystne dla roślin zakwitających później, ale niekorzystne 
dla roślin które kwitną wczesną wiosną (wcześniej muszą wystartować, bez 
dodatkowych korzyści) 



NATURA 2000 W KARPATACH
THEURILLAT J-P., GUISAN A. Potential impact of climate change on vegetation 

in the European Alps: A review. Climatic change, 2001, Vol. 50, p. 77-109.

- Zmiana klimatu może prowadzić do sukcesji i ogólnie do wypierania 
hemikryptofitów (organy przetrwalne 0-50 cm nad pow.gleby) przez chamefity (organy 
przetrwalne na pow. gleby), natomiast chamefitów przez krzewinki

- ć



ZMIANY ROZMIANY ROŚŚLINNOLINNOŚŚCI SUBALPEJSKIEJCI SUBALPEJSKIEJ

W KARPATACH WSCHODNICHW KARPATACH WSCHODNICH



TEREN BADAŃ
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UŻYTKOWANIE TERENU



sianokosy na Libuchorą …



PIKUJ

Skaliste okolice szczytu (1406 m) –

wyjątkowo ciekawa flora – do opisania …



OSTRA HORA



POŁONINA RÓWNA



WIELKA I MAŁA RAWKA



POŁONINA CARYŃSKA



BUKOWE BERDO



transekty pionowe na Małej Rawce



transekty poziome

(powierzchnie 5 m x 10 m) 

POŁONINA (traworośla, borówczyska, zarośla)

BUCZYNA

50 m

transekt - 500 m



Transekty pionowe
Porównanie ró żnorodno ści gatunkowej na połoninach

 Średnia 
 ±Błąd std 
 ±Odch.std 
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Porównanie współczynnika różnorodności Shannona-Wienera H’ dla powierzchni badawczych (rośliny 
naczyniowe w warstwie C) w transektach pionowych na następujących połoninach: Borżawa (BO, N=59), 

Mała Rawka (MR, N=53) i Pikuj (PK, N=59). Błąd std – błąd standardowy, odch. std – odchylenie 

standardowe.

WYNIK ANOVA i testu post hoc Tukey’a

PK > BO

P < 0,05



Zależność różnorodno ści gatunkowej od odległo ści od granicy lasu

x - Odległos ć powierzchni badawczej od górnej granicy lasu [m]
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BORŻAWA:  r2 = 0,0719;  r = -0,2682, p = 0,0400 ;
H' = 1,9039 - 0,0013*x; N=59

MAŁA RAWKA:  r 2 = 0,3840;  r = -0,6197, p = 0,0000008
H' = 2,2256 - 0,0047*x, N=53

PIKUJ:  r2 = 0,0030;  r = 0,0546, p = 0,6815; 
H' = 2,0632 + 0,0002*x, N=59



OSTRA HORA

 Średnia 
 ±Błąd std 
 ±Odch.std 
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Nieparametryczny test

U Manna-Whitneya

KONIE > BRAK

P = 0,0002



PIKUJ

 Średnia 
 ±Błąd std 
 ±Odch.std 
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Nieparametryczny test

U Manna-Whitneya

KOSZENIE > BRAK

P = 0,018



transekty poziome – wyniki DCA



ZMIANY POŁOŻENIA GRANICY LASU W KARPATACH WSCHODNICH



ZMIANY POŁOŻENIA 
GRANICY LASU W 

KARPATACH 
WSCHODNICH

PIKUJ 1934 - 2000



ZMIANY POŁOŻENIA GRANICY LASU W KARPATACH WSCHODNICH

BORŻAWA 1852 - 2000



ZMIANY POŁOŻENIA GRANICY LASU W 
KARPATACH WSCHODNICH

ŚWIDOWIEC 1935-2000



ZMIANY POŁOŻENIA GRANICY LASU W 
KARPATACH WSCHODNICH

CZARNOHORA (1935-2000)



NATURA 2000 W KARPATACH
IMPLIKACJE DLA BIORÓŻNORODNOŚCI GÓR POLSKICH 

(na przykładzie Karpat)

- Najbardziej zagrożone – roślinność piętra subalpejskiego i alpejskiego, 
szczególnie w niższych położeniach (wyspy roślinności subalpejskiej i alpejskiej -Babia 
Góra, Pilsko, Bieszczady

- Uwaga na rzadko występujące, wysokogórskie siedliska i gatunki – np. wyleżyska 
śnieżne, gatunki endemiczne lub występujące na izolowanych stanowiskach np. 
rogownica alpejska Cerastium alpinum

- Dynamiką będą się charakteryzować przede wszystkim zarośla subalpejskie oraz 
miejsca w których górna granica lasu jest tworzona przez świerk

- Brak dotychczasowych badań zarówno długoterminowych, jak i teoretycznych 
(modelowania) – można z powodzeniem wykorzystać zagraniczne, np. alpejskie 
doświadczenia

- Kluczowe znacznie dynamiki zbiorowisk roślinnych przy górnej granicy lasu

- Mniejsza dynamika oraz większa inercja ekosystemów w niższych położeniach, 
ale tam też możliwe istotne (także dla gospodarki) zmiany ilościowe (np. ekspansja 
jodły?  



Potencjalne zmiany są stosunkowo powolne, istotne natomiast jest zidentyfikowanie 
potencjalnych zagrożeń na poziomie lokalnym – niebezpieczne ze względu na 
rzadkość występowania niektórych gatunków i siedlisk przyrodniczych

Prawdopodobnie bezpośredni wpływ czynników klimatycznych nie jest istotny, tym 
bardziej biorąc pod uwagę dużą plastyczność fenotypową roślin górskich i 
odporność na zmienne oraz trudne warunki środowiskowe, istotniejszy jest 
wpływ pośredni, w tym przede wszystkim sukcesja roślinności prowadząca do 
zmniejszenia powierzchni siedlisk oraz zmian w ich strukturze i funkcji

Należy zwrócić szczególną uwagę na ochroną siedlisk subalpejskich i alpejskich, 
przede wszystkim w niższych położeniach górskich

Przeprowadzić szczegółową analizę zjawisk zachodzących przy górnej granicy lasu, 
uwzględniając historię zmian jej położenia, a także obecne zmiany (w tym 
zmiany składu gatunkowego)

WNIOSKI DO POLITYKI ADAPTACJIWNIOSKI DO POLITYKI ADAPTACJI



Szczególne znaczenie ma monitoring zachodzących zmian.

Obecnie prowadzone badania w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska 
(IOP PAN na zlecenie Głównego Inspektoratu Środowiska) mogą dostarczyć
bardzo cennych wniosków (badane będą np. wyleżyska śnieżne). 

Konieczność szczegółowej analizy czynników wpływających na spadek 
bioróżnorodości górskiej, a przede wszystkim wyraźne oddzielenie czynników 
antropogenicznych i naturalnych wymaga prowadzenia bardziej szczegółowych 
regularnych badań terenowych na zwiększonej liczbie powierzchni, z 
uwzględnieniem badania zmian czynników środowiskowych w lokalnej skali.

Należy prowadzić stały monitoring zachodzących zmian – badanie całych 
ekosystemów (roślinność, ale także kluczowe grupy gatunków zwierząt, nie 
tylko early-warning monitoring, ale także systematyczne badania na stałych 
powierzchniach)

Należy wykorzystać doświadczenia z innych obszarów górskich, a także dążyć do 
prowadzenia równoległych badańmonitoringowych (np. wykorzystanie sieci 
GLORIA itp..)

WNIOSKI DO POLITYKI ADAPTACJIWNIOSKI DO POLITYKI ADAPTACJI



Wpływ czynników klimatycznych jest na ogół potęgowany przez wiele innych 
czynników antropogenicznych.

Należy więc minimalizować potencjalne skutki zmian klimatycznych poprzez 
eliminację czynników antropogenicznych działających w podobny sposób oraz 
wspieranie działań prowadzących do pogorszenia stanu ochrony siedlisk 
przyrodniczych i gatunków, szczególnie wrażliwych na zmiany klimatyczne.

WNIOSKI DO POLITYKI ADAPTACJIWNIOSKI DO POLITYKI ADAPTACJI
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