
*Bory i lasy bagienne

Siedlisko priorytetowe
Kod Physis: 44.A1-44.A.4

A. Opis siedliska 
g∏ównego typu

Definicja

Lasy szpilkowe i liÊciaste na wilgotnym i mokrym pod∏o˝u
torfowym, z trwale wysoko po∏o˝onym lustrem wody, w nie-
których przypadkach usytuowanym wy˝ej ni˝ na otaczajà-
cym terenie. Woda jest zawsze uboga w zwiàzki od˝ywcze,
zwiàzana z obecnoÊcià torfowisk wysokich i kwaÊnych tor-
fowisk przejÊciowych. Zbiorowiska budowane g∏ównie
przez brzoz´ omszonà Betula pubescens, kruszyn´ pospo-
lità Frangula alnus, sosn´ zwyczajnà Pinus sylvestris, sosn´
drzewokosà Pinus x rhaetica, kosodrzewin´ Pinus mugo
i Êwierka pospolitego Picea abies oraz gatunki specyficzne
dla oligotroficznych i mezotroficznych terenów bagiennych,
w tym gatunki z rodzajów Sphagnum spp., Carex spp.
i Vaccinium spp. W Polsce typ wybitnie niejednorodny
z przyczyn fitogeograficznych i lokalnosiedliskowych.

Charakterystyka

Bory i lasy bagienne wyst´pujà w regionach o bardzo zró˝-
nicowanym wieku i genezie krajobrazu, geologii i geomor-
fologii, w miejscach odmiennych pod wzgl´dem topogra-
ficznym, a tak˝e re˝imu wodnego i troficznego. Ka˝dy
z podtypów charakteryzuje swoisty zestaw cech Êrodowi-
skowych.
Brzezina bagienna wyst´puje na wschodnich kraƒcach
swego geograficznego zasi´gu i ograniczona jest do pó∏-
nocno-zachodniej cz´Êci ni˝u. Wykszta∏ca si´ na doÊç p∏yt-
kich, mezotroficznych, kwaÊnych torfach przejÊciowych,

w bezodp∏ywowych nieckach gliniasto-piaszczystej moreny
dennej. Zajmuje ca∏à powierzchni´ obni˝eƒ lub stref´
obrze˝y torfowisk wysokich.
Sosnowy bór bagienny wyst´puje na ca∏ym ni˝u, spora-
dycznie w kotlinach podgórskich. Rozwija si´ najcz´Êciej
na obszarach wododzia∏owych, na pok∏adzie oligotroficz-
nego, silnie kwaÊnego torfu wysokiego, o mià˝szoÊci od
oko∏o 20–30 cm do paru metrów, zasilanego tylko przez
wody opadowe lub te˝ cz´Êciowo wody gruntowe (w Êrodo-
wisku ubogich piasków eolicznych i sandrowych). Lustro
wody uk∏ada si´ bardzo blisko powierzchni i wykazuje nie-
wielkie oscylacje. W klasycznym po∏o˝eniu i niezaburzo-
nych warunkach wodnych bór ten stanowi element prze-
strzennego kompleksu siedliskowo-roÊlinnego, jaki po-
wstaje w granicach torfowiska wysokiego.
Area∏ wyst´powania górskich torfowisk wysokich z sosnà
drzewokosà (dawniej: sosnà b∏otnà; gatunek górski Êrod-
kowoeuropejski) i kosodrzewinà (gatunek pi´tra subalpej-
skiego) ograniczony jest do zasi´gu dwóch gatunków do-
minujàcych. Kosodrzewina na torfowiskach wyst´puje
w odpowiadajàcym jej pi´trze wysokoÊciowym oraz azo-
nalnie (G. Izerskie, G. Bystrzyckie, Tatry – Toporowy Staw
Wy˝ni); sosna drzewokosa – nie si´ga do pi´tra subalpej-
skiego. Siedlisko jest przestrzennie i rozwojowo powiàzane
z górskimi torfowiskami wysokimi, w ustabilizowanych wa-
runkach zajmuje obrze˝a torfowiska. Mo˝e byç dodatkowo
zasilane oligotroficznymi wodami wysi´kowymi. Poziom
wody wysycajàcej z∏o˝e torfu w obr´bie tych siedlisk le˝y
Êrednio ok. 15–20 cm poni˝ej powierzchni torfowiska, jed-
nak w lecie cz´sto opada poni˝ej 30 cm, a na mocniej
przesuszonych stanowiskach – nawet ni˝ej. Odczyn pod∏o-
˝a jest kwaÊny i silnie kwaÊny.
Na torfowiskach Gór Izerskich i Karkonoszy w Pino mu-
go–Sphagnetum wyst´puje przede wszystkim kosodrzewina
Pinus mugo. Sosna drzewokosa Pinus x rhaetica (inne na-
zwy u˝ywane dla tego gatunku: P. uliginosa, P. rotundata)
wyraêny udzia∏ ma na „Torfowisku pod W´gliƒcem” (pd.
skraj Borów DolnoÊlàskich), „Torfowisku pod Zieleƒcem”,
(G. Bystrzyckie), Wielkim Torfowisku Batorowskim (G. Sto-
∏owe) oraz na torfowiskach Kotliny Orawsko-Nowotarskiej.
P∏aty Pino mugo–Sphagnetum na Wielkim Torfowisku Bato-
rowskim w obecnym stadium rozwojowym nawiàzujà do
Vaccinio uliginosi–Pinetum rotundatae, które jednak sà za-
liczane nie do zbiorowisk wysokotorfowiskowych, ale do
zbiorowisk borowych, a wi´c leÊnych. Uj´cie zastosowane
w niniejszym podr´czniku zgodne jest z Przewodnikiem do
oznaczania zbiorowisk roÊlinnych Polski W. Matuszkiewi-
cza, opierajàcym si´ na opracowaniach K. Dierssena 
i E. Oberdorfera, z uwzgl´dnieniem endemicznego zespo-
∏u Chamaemoro–Pinetum mugo, opisanego przez Czechów
z Karkonoszy. Czytelniejsze jednak by∏oby oddzielenie tor-
fowisk wysokich z kosodrzewinà od torfowisk wysokich
z sosnà drzewokosà.
Wyst´powanie podmok∏ych i torfowiskowych Êwierczyn
górskich jest ograniczone niemal wy∏àcznie do Sudetów,
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(poza nimi wyst´pujà tylko fragmentarycznie), jednak
w górach sà one niewàtpliwie zbiorowiskami azonalnymi.
Zwiàzane z torfowiskami wysokimi, przejÊciowymi oraz wy-
si´kami, najcz´Êciej wyst´pujà w reglu górnym, rzadziej
w reglu dolnym oraz w pi´trze pogórza. Ich „przywiàzanie”
do regla górnego mo˝e byç spowodowane wieloletnià go-
spodarkà leÊnà, która najmocniej przekszta∏ci∏a ∏atwiej do-
st´pne ni˝sze po∏o˝enia górskie. Siedliska podmok∏e by∏y
odwadniane w celu pozyskania wi´kszej powierzchni dla
uprawy po˝àdanych gatunków drzew, jednak niewykluczo-
ne, ˝e wiele ze wspó∏czeÊnie znanych w ni˝szych pi´trach
miejsc podmok∏ych, poroÊni´tych przez ró˝ne zbiorowiska
zast´pcze, pierwotnie by∏o w∏aÊnie siedliskiem podmok∏ych
i torfowiskowych Êwierczyn, zw∏aszcza w otoczeniu torfo-
wisk wysokich.
Obie Êwierczyny wymagajà wysokiego poziomu wody,
jednak torfowiskowa Êwierczyna górska, jako element
torfowisk wysokich, w du˝ej cz´Êci jest zasilana ubogimi
w sk∏adniki mineralne wodami opadowymi (wody po-
chodzenia êródliskowego jedynie dosycajà z∏o˝e). Pod-
mok∏a Êwierczyna górska zwiàzana jest z torfowiskami
przejÊciowymi oraz wysi´kami wody i bezpoÊrednio
podlega wp∏ywowi ˝yêniejszych wód. Podczas gdy torfo-
wiskowa Êwierczyna górska zajmuje lokalne po∏o˝enia
wododzia∏owe, podmok∏a Êwierczyna wyst´puje w za-
g∏´bieniach terenu, w obszarach êródliskowych i w po-
bli˝u cieków. W reglu górnym obie najcz´Êciej wyst´pu-
jà w kompleksie z podzespo∏em torfowcowym Êwierczyn
górnoreglowych.
Borealna Êwierczyna bagienna wyst´puje tylko w pó∏noc-
no-wschodniej cz´Êci kraju. Zajmuje tam siedliska,
w których nast´puje proces obni˝ania wody gruntowej
i transformacji gleb torfowych w gleby torfowomurszo-
we. Gleby powsta∏e z ubo˝szych torfów wysokich i przej-
Êciowych, silnie zakwaszone, stanowià siedliska oligotro-
ficznej postaci Êwierczyny. Mezotroficzna – paprociowa,
postaç Êwierczyny bagiennej zasiedla przewa˝nie gleby
torfowomurszowe powsta∏e z torfów niskich olszyno-
wych, rzadziej przejÊciowych turzycowo-mszystych.
Âwierczyna na torfie zajmuje zatem bardzo zró˝nicowa-
ne pod wzgl´dem zasobnoÊci siedliska, gdy˝ gleby re-
prezentujàce ten sam podtyp gleb murszowych mogà si´
wywodziç z ró˝nych typów torfów i ró˝niç istotnie w∏aÊci-
woÊciami fizycznymi i chemicznymi. Borealna Êwierczyna
bagienna jest obecna najcz´Êciej w nast´pujàcych sytu-
acjach topograficznych:

• w formach wytopiskowych z ombrofilnà gospodarkà
wodnà, jako strefa przejÊciowa wokó∏ borów bagien-
nych i mszarów wysokotorfowiskowych;

• w formach wytopiskowych i zabagnionych obni˝eniach
rynnowych z odp∏ywem, w sàsiedztwie olsów i ∏´gów;

• na zabagnionych tarasach rzecznych, cz´sto w strefie
kraw´dziowej zasilanej wodami naporowymi, w sàsiedz-
twie olsów lub na ich miejscu.

Siedliska sosnowo-brzozowych lasów bagiennych wyst´pu-
jà tylko na ni˝u w pó∏nocno-wschodniej cz´Êci Polski. Zwià-
zane sà z peryferyjnymi fragmentami dolin rzecznych, któ-
re sà praktycznie wy∏àczone z zalewu powierzchniowego,
a ich zasilanie ma charakter mieszany: ombrofilny i za po-
Êrednictwem wód gruntowych. Sà to leÊne torfowiska przej-
Êciowe, z których cz´Êç powsta∏a w wyniku ewolucji g∏´bo-
kich torfowisk niskich lub mszysto-turzycowych, zasilanych
wodami naporowymi w strefach kraw´dziowych dolin. Po-
za obszarami dolin rzecznych brzeziny bagienne znajdujà
si´ w du˝ych i mniejszych nieckach wytopiskowych, rzadziej
w nieckach deflacyjnych i zabagnionych rynnach tereno-
wych z utrudnionym odp∏ywem

Podzia∏ na podtypy

Podzia∏ na podtypy przedstawiony w Interpretation Ma-
nual of European Habitats (wersja EUR 15 ze zmianami)
tylko w cz´Êci przystaje do zró˝nicowania borów i lasów
bagiennych w Polsce. Mimo ˝e stan zbadania lasów ba-
giennych na ni˝u, zw∏aszcza jego pó∏nocno-wschodniej
cz´Êci, nie jest dostateczny pod wzgl´dem ich odr´bno-
Êci, a tak˝e przynale˝noÊci syntaksonomicznej, liczba
podtypów mo˝liwych do wyró˝nienia w Polsce jest
z pewnoÊcià wy˝sza.
Równie˝ wÊród Êwierczyn siedlisk podmok∏ych jedynie bo-
realna Êwierczyna na torfie Sphagno girgensohni–Piceetum
Polakowski 1962 jest wymieniona na liÊcie siedlisk przy-
rodniczych o znaczeniu wspólnotowym wyst´pujàcych
w Polsce. Zawarta w Interpretation Manual of European
Habitats (wersja EUR 25 z 2003 r.) nazwa Mire spruce wo-
ods – bagienne bory Êwierkowe, oraz definicja i lista ga-
tunków reprezentatywnych dla tego typu siedlisk pozwala-
jà na w∏àczenie innych Êwierczyn zwiàzanych z torfowiska-
mi, których wyst´powanie zosta∏o w Polsce udokumento-
wane, aczkolwiek doprecyzowania wymaga jeszcze ich
uj´cie w systematyce zbiorowisk roÊlinnych w Polsce. Sà to
górska Êwierczyna torfowiskowa Sphagno–Piceetum (Tüxen
1937) Hartmann 1953 (uwaga! nazwa ∏aciƒska bardzo
podobna do Sphagno girgensohni–Piceetum Polakowski
1962!) oraz zespó∏ w j´zyku polskim okreÊlony jako dolno-
reglowy bór Êwierkowy na torfie (dolnoreglowa Êwierczyna
na torfie; w∏aÊciwsze jednak by∏oby okreÊlenie: podmok∏a
Êwierczyna górska) Bazzanio–Piceetum. Takie podejÊcie jest
tym bardziej uzasadnione, ˝e Êwierczyny te w innych kra-
jach europejskich sà zaliczane do siedliska 91D0.
¸àcznie zasadnicze ró˝nice geobotaniczne mi´dzy ni˝em
a górami, mi´dzy pasmem Sudetów i Karpat oraz mi´dzy
pó∏nocno-wschodnià a pozosta∏à cz´Êcià ni˝u sà podsta-
wà do rozszerzenia liczby podtypów siedliska. Poni˝szy wy-
kaz, obejmujàcy 6 podtypów, nie ma ostatecznego charak-
teru, niemniej oddaje w podstawowym zakresie zró˝nico-
wanie typu siedliska w Polsce, wynikajàce z obecnego sta-
nu wiedzy.
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*91D0-1 Brzezina bagienna
*91D0-2 Sosnowy bór bagienny
*91D0-3 Górskie torfowiska wysokie z sosnà

drzewokosà i kosodrzewinà
*91D0-4 Podmok∏a i torfowiskowa Êwierczyna

górska
*91D0-5 Borealna Êwierczyna bagienna
*91D0-6 Sosnowo-brzozowy las bagienny

Umiejscowienie siedliska w polskiej
klasyfikacji fitosocjologicznej

Klasa Oxycocco-Sphagnetea zbiorowiska mokrych
wrzosowisk i torfowisk wysokich

Rzàd Sphagnetalia magellanici mszarne zbiorowiska
k´powe torfowisk wysokich Êrodkowej i borealnej cz´-
Êci Europy

Zwiàzek Sphagnion magellanici Êrodkowoeuropej-
skie mszary wysokotorfowiskowe

Zespó∏ Pino mugo–Sphagnetum górskie torfo-
wiska wysokie z kosodrzewinà i sosnà drzewokosà

Zwiàzek Oxycocco–Empetrion zbiorowiska torfowisk
wysokich oceanicznej i suboceanicznej cz´Êci Europy

*Zespó∏ Chamaemoro–Pinetum mugo górskie
torfowiska wysokie z kosodrzewinà i malinà mo-
roszkà

Klasa Vaccinio-Piceetea zbiorowiska borów sosnowych,
Êwierkowych i jod∏owych

Rzàd Cladonio-Vaccinietalia zbiorowiska borów so-
snowych

Zwiàzek Dicrano-Pinion bory sosnowe
Podzwiàzek Piceo-Vaccinenion uliginosi

Zespó∏ Vaccinio uliginosi-Betuletum pu-
bescentis (=Betuletum pubescentis) brze-
zina bagienna
Zespó∏ Vaccinio uliginosi-Pinetum sosnowy
bór bagienny

Rzàd Vaccinio-Piceetalia zbiorowiska borów Êwierko-
wych i jod∏owych

Zwiàzek Piceion abietis (=Vaccinio Piceion)
Podzwiàzek Vaccinio-Piceenion

*Zespó∏ Sphagno-Piceetum torfowiskowa
Êwierczyna górska
Zespo∏y: 

Bazzanio-Piceetum podmok∏a Êwierczyna
górska
Sphagno girgensohnii-Piceetum boreal-
na Êwierczyna bagienna

Klasa Alnetea glutinosae lasy z olszà czarnà i zaroÊla
wierzbowe z udzia∏em olszy

Rzàd Alnetetalia glutinosae lasy z olszà czarnà i zaro-
Êla wierzbowe z udzia∏em olszy

*Zwiàzek Pino-Betulion pubescentis sosnowo-brzo-
zowe lasy bagienne

*Zespó∏ Dryopteridi thelypteridis-Betuletum
pubescentis sosnowo-brzozowy las bagienny

* syntaksony niewymienione w syntetycznym opracowaniu Ma-
tuszkiewicza (2001)
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B. Opis podtypów

*Brzezina bagienna

Siedlisko priorytetowe
Kod Physis: 44.A1

Cechy diagnostyczne

Cechy obszaru
Brzezina bagienna ma g∏ówny obszar wyst´powania
w pó∏nocno-zachodniej cz´Êci Europy, pozostajacej pod
silnym wp∏ywem klimatu atlantyckiego. W Polsce osiàga
wschodnià granic´ swego zasi´gu. Rozwija si´ w bezodp∏y-
wowych obni˝eniach terenu, z lustrem wody blisko po-
wierzchni, wype∏nionych najcz´Êciej p∏ytkà warstwà kwa-
Ênego torfu przejÊciowego lub murszu. Pod warstwà orga-
nicznà wyst´pujà piaszczysto-gliniaste utwory moreny den-
nej. Gleby majà charakter stagnogleju, zawsze kwaÊny od-
czyn i niskà trofi´. Siedlisko mo˝e zajmowaç du˝e po-
wierzchnie w stosunkowo p∏ytko zatorfionych zakl´Êni´-
ciach terenu lub te˝ tworzyç ró˝nej szerokoÊci pasy na
obrze˝ach pok∏adu torfu wysokiego. W miejscach, gdzie
na torfowisku wysokim intensywnie zachodzà procesy mur-
szenia (np. wzd∏u˝ rowów odwadniajàcych), siedlisko ma
wtórnà genez´.

Fizjonomia i struktura zbiorowiska
P∏aty brzeziny bagiennej wyró˝niajà si´ luênym drzewosta-
nem, zwykle dwuwarstwowym, z wyraênà dominacjà brzo-

zy omszonej, domieszkà sosny, Êwierka (rosnàcego poza
naturalnym zasi´giem), czasem buka. Warstwa krzewów
jest zwarta i sk∏ada si´ g∏ównie z kruszyny Frangula alnus
oraz podrostu drzew. Runo zielne ma zwarcie do 80%
i przewa˝a w nim borówka czernica Vaccinium myrtillus,
z Êrednià iloÊciowoÊcià wyst´pujà: bagno zwyczajne Ledum
palustre, borówka bagienna Vaccinium uliginosum, wid∏ak
ja∏owcowaty Lycopodium annotinum, paprocie, nerecznica
szerokolistna Dryopteris dilatata, nerecznica krótkoostna
Dryopteris carthusiana. Warstwa mszysta pokrywa do 90%
powierzchni, budujà jà: Pleurozium schreberi, Hylocomium
splendens, Polytrichum commune oraz w niewielkiej iloÊci
torfowce – Sphagnum capillifolium, S. fallax, S. palustre, 
S. russowii. Ogólnie fitocenozy sà ubogie florystycznie –
w p∏atach najcz´Êciej wyst´puje oko∏o 20 gatunków.

Reprezentatywne gatunki
Wid∏ak ja∏owcowaty Lycopodium annotinum, nerecznica
szerokolistna Dryopteris dilatata, borówka czernica
Vaccinium myrtillus, siódmaczek leÊny Trientalis europa-
ea, bagno zwyczajne Ledum palustre, borówka bagienna
Vaccinium uliginosum, rokietnik pospolity Pleurozium
schreberi, gajnik lÊniàcy Hylocomium splendens.

Odmiany
Od opisu typowej postaci zespo∏u odbiegajà fitocenozy ze
S∏owiƒskiego Parku Narodowego okreÊlone jako torfowco-
wa postaç brzeziny, z domieszkà olszy czarnej, znikomym
udzia∏em sosny, licznà wierzbà uszatà Salix aurita w pod-
szycie, a miejscami równie˝ woskownicà europejskà Myri-
ca gale. P∏aty te wyró˝nia masowe wyst´powanie trzcinni-
ka lancetowatego Calamagrostis canescens i trz´Êlicy mo-
drej Molinia caerulea. Opis nie jest uzupe∏niony zdj´ciami
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fitosocjologicznymi, co uniemo˝liwia analiz´ porównawczà
i klasyfikacj´ takich p∏atów.

Mo˝liwoÊç pomy∏ek
Siedlisko ∏atwe do identyfikacji na podstawie ∏àcznego
uwzgl´dnienia topograficznego po∏o˝enia i typu torfu
w pod∏o˝u, typowego sk∏adu drzewostanu, obecnoÊci ga-
tunków charakterystycznych, zw∏aszcza rosnàcej z du˝à
sta∏oÊcià Dryopteris dilatata, du˝ego udzia∏u Vaccinium
myrtillus, Pleurozium schreberi i Hylocomium splendens
oraz stosunkowo niewielkich iloÊci gatunków wysokotorfo-
wiskowych w runie, g∏ównie Ledum palustre, Eriophorum
vaginatum i Sphagnum spp. Mo˝liwe pomy∏ki z umiarko-
wanie zdegenerowanymi postaciami sosnowego boru ba-
giennego, do których w wi´kszej iloÊci wkracza brzoza,
a runo nabiera borowego charakteru. Bór taki ró˝ni si´ od
brzeziny ni˝szym drzewostanem, budowanym w wybitnej
przewadze z sosny, jej odnowieniem w ni˝szych warstwach,
przewagà lub znacznym udzia∏em torfowców w runie
mszystym, natomiast brak w nim gatunków charaktery-
stycznych dla brzeziny, tj. Lycopodium annotinum i Dryop-
teris dilatata.

Identyfikatory fitosocjologiczne

Zwiàzek Dicrano-Pinion
Podzwiàzek Piceo-Vaccinienion uliginosi

Zespó∏ Vaccinio uliginosi-Betuletum pube-
scentis (=Betuletum pubescentis) brzezina ba-
gienna

Dynamika roÊlinnoÊci

Spontaniczna
Brzezina bagienna koƒczy seri´ sukcesyjnà na torfowi-
skach przejÊciowych w pó∏nocno-zachodniej cz´Êci Polski
i przy niezaburzonej hydrologii torfowiska jest zbiorowi-
skiem trwa∏ym.

Powiàzana z dzia∏alnoÊcià cz∏owieka
Na osuszonych torfowiskach przejÊciowych oraz p∏ytkich
torfach wysokich z zaawansowanym procesem mursze-
nia i mineralizacji torfu fitocenozy brzeziny bagiennej
ulegajà stosunkowo szybkim przekszta∏ceniom w kierun-
ku bli˝ej nie okreÊlonych zbiorowisk. Ich cechà jest: 1)
drastyczne obni˝enie udzia∏u gatunków charakterystycz-
nych dla brzeziny, w tym szczególnie wid∏aka ja∏owcowa-
tego Lycopodium annotinum, 2) inwazja Êwierka, jego
szybkie wyrastanie z podszytu i wchodzenie do warstwy
drzew 3) wybitna redukcja udzia∏u kruszyny i podrostu
brzozy i sosny w warstwie krzewów, 4) wzrost pokrywa-
nia warstwy mszystej, budowanej wy∏àcznie przez gatun-
ki borowe, 5) zasadnicze ró˝nice w pokrywaniu poszcze-
gólnych warstw w porównaniu z fitocenozami niezabu-
rzonymi, 6) w skrajnym przypadku zanik runa i upodob-

nienie si´ fitocenozy do monokultur Êwierka powsta∏ych
z nasadzeƒ.

Siedliska przyrodnicze zale˝ne 
lub przylegajàce

W strefie kontaktu z siedliskami na pod∏o˝u mineralnym brze-
zina bagienna graniczy z ró˝norodnymi zbiorowiska leÊnymi.
W zale˝noÊci od ukszta∏towania terenu i rodzaju gleby mogà
to byç: kwaÊna buczyna Luzulo pilosae-Fagetum, acydofilna
dàbrowa Fago-Quercetum lub nasadzenia Êwierka na ich sie-
dliskach. Je˝eli brzezina wchodzi w sk∏ad kompleksu prze-
strzennego z torfowiskiem wysokim, od strony kopu∏y torfowi-
ska przylega do fitocenoz boru bagiennego (*91D0-2).

Rozmieszczenie geograficzne 
i mapa rozmieszczenia

W Polsce brzezina bagienna wyst´puje na kraƒcowych
wschodnich kresach swego zasi´gu, ograniczonych do
pó∏nocno-zachodniej cz´Êci kraju. G∏ówny obszar wyst´-
powania obejmuje pas Pobrze˝y i Pojezierzy Po∏udniowo-
ba∏tyckich, poza nim wyspowe stanowiska; wschodnia
i po∏udniowa granica zasi´gu wymaga ustalenia.

Znaczenie ekologiczne 
i biologiczne

Naturalny typ siedliska, w Polsce na skraju swego geogra-
ficznego zasi´gu, tym samym bardzo istotny dla zachowa-
nia ró˝norodnoÊci ekosystemalnej lasów. W skali kraju ma
niewielki udzia∏ przestrzenny, tylko lokalnie stosunkowo
cz´stszy. Naturalny element kompleksów przestrzennych na
kwaÊnych, mezotroficznych torfach, koƒczàcy seri´ sukce-
syjnà na torfowiskach przejÊciowych pó∏nocno-zachodniej
cz´Êci Polski, jeden z wyró˝ników w geobotanicznej regio-
nalizacji kraju. W dobrze zachowanym stanie optymalne
siedlisko dla wyst´powania chronionego gatunku wid∏aka
ja∏owcowatego Lycopodium annotinum, który czasem ro-
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Ênie masowo. Jako klimaksowy typ zbiorowiska na torfie
utrzymuje w równowadze hydrologicznej z∏o˝e torfowe wraz
z zawartà w nim wodà i materià organicznà, pe∏ni te˝ funk-
cj´ wodo- i glebochronnà na poziomie krajobrazowym.

Gatunki z za∏àcznika II Dyrektywy 
Siedliskowej
Brak.

Gatunki z za∏àcznika I Dyrektywy Ptasiej
Brak specyficznych gatunków, mo˝liwe wyst´powanie w∏o-
chatki Aegolius funereus, bielika Haliaeetus albicilla, pu-
chacza Bubo bubo.

Stany, w jakich znajduje si´ 
siedlisko

Stany uprzywilejowane
Fitocenozy o genezie w pe∏ni naturalnej i na niezaburzo-
nych siedliskach majà typowy i stabilny sk∏ad gatunkowy.

Inne obserwowane stany
Fitocenozy na odwodnionych torfach ulegajà szybkim
przekszta∏ceniom i degeneracji do uproszczonych pod
wzgl´dem stukturalnym i florystycznym zbiorowisk.
W skrajnych przypadkach, wskutek samorzutnego rozwoju
Êwierka lub po jego dosadzeniu, przypominajà one  mo-
nokultury Êwierkowe.

Tendencje do przemian w skali
kraju i potencjalne zagro˝enia

Ogólny krajowy area∏ siedliska, z dojrza∏ymi fitocenozami,
szacuje si´ na zaledwie 8,75 km2. Ca∏oÊciowy bilans jego
przemian nie jest znany, wyniki lokalnych badaƒ wskazujà
na post´pujàcà redukcj´ area∏u wskutek kontynuacji od-
wadniania torfowisk i prowadzenia upraw, np. Êwierka. Te
dwa czynniki stanowià podstawowe zagro˝enie dla zacho-
wanych jeszcze fitocenoz.

U˝ytkowanie gospodarcze i potencja∏ 
produkcyjny
Brzezina bagienna (w typie siedliskowym BMb, rzadko
LMb) w dobrze zachowanym stanie jest zbiorowiskiem
o bardzo niskiej wartoÊci gospodarczej. Wszystkie próby
podniesienia jej produktywnoÊci wymagajà naruszenia wa-
runków wodnych, co oznacza niekorzystne zmiany lub ca∏-
kowite zniszczenie siedliska.

Ochrona

Przypomnienie o wra˝liwych cechach
Siedlisko bardzo wra˝liwe na zmiany stosunków wodnych,
troficznych, podatne na wkraczanie i inwazyjny rozwój ob-
cego siedliskowo i geograficznie Êwierka.

Zalecane metody ochrony
Dzia∏ania ochronne muszà gwarantowaç wysoki poziom
i stabilnoÊç warunków wodnych oraz utrzymanie niskiej
trofii gleb, co wyklucza bezpoÊrednie odwadnianie siedli-
ska i jego bezpoÊredniej zlewni. W fitocenozach dyna-
micznie zrównowa˝onych mo˝e wystarczyç ochrona bier-
na lub w cz´Êci bardzo ekstensywna gospodarka leÊna
z zastosowaniem r´bni przer´bowej. W p∏atach na siedli-
sku przesuszonym, w zale˝noÊci od stopnia obni˝enia
poziomu wody, mo˝na stosowaç tylko podpi´trzenie lub
∏àczyç je z usuwaniem podszytu lub drzewostanu. Zabie-
gi te mogà byç prowadzone w lasach gospodarczych,
a koniecznie, w ramach ochrony czynnej na terenach
chronionych. W przypadku objawów wkraczania Êwierka
do podszytu i drzewostanu nale˝y go usuwaç ca∏kowicie
lub utrzymywaç w iloÊci nieprzekraczajàcej 20%. W zde-
gradowanych brzezinach, np. zbyt przesuszonych i/lub
opanowanych przez Êwierk, w ramach renaturalizacji
mogà byç konieczne ró˝ne zabiegi, z usuwaniem pod-
szytów i r´bnià zupe∏nà w∏àcznie. Zaleca si´ usuwanie
lub ograniczenie Êwierka z bezpoÊredniego otoczenia
brzeziny celem zapobie˝enia jego samorzutnego roz-
przestrzeniania si´. W fitocenozach ze znacznym udzia-
∏em wprowadzonej sosny nale˝y zredukowaç jej udzia∏
i preferowaç brzoz´ omszonà. W przypadku równocze-
snej ochrony albo renaturyzacji przyleg∏ych siedlisk so-
snowego boru bagiennego lub torfowisk wysokich, na
których niepo˝àdana jest obecnoÊç brzozy, mo˝e nastà-
piç konflikt. W takich sytuacjach preferencjà powinna byç
ochrona priorytetowych nieleÊnych torfowisk wysokich,
które po osiàgni´ciu mo˝liwego w danych warunkach
stopnia renaturyzacji b´dà determinowa∏y przestrzeƒ dla
równie˝ priorytetowego boru bagiennego, a w konse-
kwencji tak˝e brzeziny bagiennej na jego obrze˝ach.
W celu unikni´cia konfliktów mi´dzy ochronà a u˝ytko-
waniem gospodarczym wskazane jest w∏àczenie najlepiej
zachowanych fitocenoz brzeziny bagiennej, po∏o˝onych
poza rezerwatami i ich otulinami oraz parkami narodo-
wymi, do Gospodarstwa Specjalnego; szacuje si´, ˝e ta-
kie fitocenozy zajmujà bardzo niewielkà cz´Êç ca∏oÊci
obszaru zaliczanego do tego typu siedliska przyrodnicze-
go. Takie rozwiàzanie jest równie˝ istotne ze wzgl´du na
ochron´ retencji wodnej w lasach, a tak˝e z powodu usy-
tuowania wielu p∏atów brzeziny w bezodp∏ywowych za-
g∏´bieniach, w których koszty ew. odwodnienia i inne
straty wynikajàce ze zniszczenia retencji mogà przekro-
czyç wartoÊç uzyskanego drewna.

Inne czyniki mogàce wp∏ynàç na sposób
ochrony
Stanowiska chronionych gatunków, zw∏aszcza du˝ych po-
pulacji wid∏aka ja∏owcowatego Lycopodium annotinum.
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Przyk∏ady obszarów obj´tych dzia∏aniami
ochronnymi
S∏owiƒski Park Narodowy, rezerwat Staniszewskie B∏oto.
Odpowiedzialni za ich ochron´ sà dyrektor parku narodo-
wego i Wojewódzki Konserwator Przyrody.

Inwentaryzacje, doÊwiadczenia,
kierunki badaƒ

Stanowiska brzeziny bagiennej na Pomorzu sà zinwentary-
zowane, natomiast brak jest ca∏oÊciowej waloryzacji i oce-
ny stanu zachowania siedliska w uj´ciu przestrzennym.
Bierna ochrona rezerwatowa siedliska o naruszonej rów-
nowadze hydrologicznej jest nieskuteczna i prowadzi do
szybkiego zaniku przedmiotu ochrony lub jego, jak si´ wy-
daje, nieodwracalnej degeneracji. Badania powinny byç
ukierunkowane na iloÊciowe i jakoÊciowe oceny reakcji fi-
tocenoz brzeziny na pi´trzenie wody. Ustalenia wymaga
granica zasi´gu zbiorowiska w kierunku wschodnim i po-
∏udniowo-wschodnim, a tak˝e przynale˝noÊç fitosocjolo-
giczna p∏atów ze S∏owiƒskiego Parku Narodowego, które
wyst´pujà w wybitnie specyficznych, lokalnych warunkach.

Monitoring naukowy

Na terenach obj´tych ochronà prawnà nale˝y monitoro-
waç: 1) metodà kartograficznà – area∏ zajmowany przez
brzezin´, 2) metodà fitosocjologicznà na sta∏ych po-
wierzchniach – sk∏ad i struktur´ fitocenoz w warunkach
niezaburzonych oraz poddanych zabiegom ochrony czyn-
nej. Cz´stotliwoÊç kartowania i wykonywania zdj´ç wyma-
ga rozpoznania lokalnych tendencji dynamicznych, wst´p-
nie mo˝na przyjàç 5-letni odst´p czasu dla uk∏adów stabil-
nych, 2–3-letni dla miejsc chronionych czynnie. Monitoring

fitocenoz w strefie poprawy warunków wodnych musi byç
po∏àczony z regularnymi, comiesi´cznymi pomiarami po-
ziomu wody w piezometrach.
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*Bór sosnowy bagienny

Siedlsko priorytetowe
Kod Physis: 44.A211

Cechy diagnostyczne

Cechy obszaru
Sosnowy bór bagienny wyst´puje w miejscach z bardzo wy-
sokim poziomem stagnujàcych wód gruntowych pochodze-
nia opadowego. W stanie naturalnym zwierciad∏o wody nie
opada poni˝ej 50 cm pod powierzchni´ terenu. W pod∏o˝u
mogà wyst´powaç ubogie piaski ró˝nego pochodzenia lub
gliny morenowe, na których od∏o˝ona jest warstwa silnie
kwaÊnego (pH 3,5–4,5), oligotroficznego torfu typu wyso-
kiego, o ró˝nej mià˝szoÊci. W zale˝noÊci od gruboÊci war-
stwy torfu, gleby boru bagiennego powstajà jako gleby
gruntowo-glejowe torfowe lub gruntowo-glejowe torfiaste.
Rozwój boru bagiennego na ˝ywym torfowisku wysokim
ograniczony jest do wàskiego pasa u podstawy i ni˝szych
partii zboczy kopu∏y torfowiska, gdzie lepszy drena˝ umo˝-
liwia rozwój drzew. Na torfowiskach wysokich, które z przy-
czyn naturalnych lub antropogenicznych cechuje deficyt wo-
dy, bór porasta zbocza kopu∏y i ca∏à powierzchni´ wierz-
chowiny, koƒczàc ciàg sukcesyjny torfowiska wysokiego. Ini-
cjalne i dojrza∏e postaci boru wyst´pujà ponadto za pasem
otwartych mszarów wokó∏ làdowiejàcych zbiorników dystro-
ficznych i w stale podtopionych obni˝eniach mi´dzywydmo-
wych wydm Êródlàdowych i nadmorskich. Fitocenozy boru
mogà zajmowaç stosunkowo niewielkie powierzchnie, two-

rzyç rozleg∏e p∏aty w bezodp∏ywowych nieckach w ca∏oÊci
wype∏nionych torfem wysokim lub te˝ wchodziç w sk∏ad roz-
leg∏ych kompleksów torfowych.

Fizjonomia i struktura zbiorowiska
Fitocenozy boru bagiennego majà zasadniczo budow´ czte-
rowarstwowà. W warstwie drzew, która jest niska, luêna lub
Êrednio zwarta, dominuje sosna zwyczajna. Poza nià roÊnie
brzoza omszona, rzadziej Êwierk. Warstwa krzewów jest s∏a-
bo rozwini´ta, natomiast runo bardzo bujne. Budujà je
g∏ównie krzewinki, jak: bagno zwyczajne Ledum palustre,
borówka bagienna Vaccinium uliginosum, ˝urawina bagien-
na Oxycoccus palustris, ponadto we∏nianka pochwowata
Eriophorum vaginatum, w niewielkiej iloÊci borówka czerni-
ca Vaccinium myrtillus, niekiedy trz´Êlica modra Molinia ca-
erulea. W warstwie mszystej licznie rosnà torfowce, mchy
w∏aÊciwe wyst´pujà w mniejszoÊci. Fitocenozy sà skàpoga-
tunkowe – w p∏atach jest najcz´Êciej oko∏o 20 gatunków.

Reprezentatywne gatunki
*Bagno zwyczajne Ledum palustre, *borówka ba-
gienna Vaccinium uliginosum, we∏nianka pochwowa-
ta Eriophorum vaginatum, ˝urawina b∏otna Oxycoccus pa-
lustris, Sphagnum magellanicum, S. capillifolium, w regio-
nie przymorskim wrzosiec bagienny Erica tetralix, woskow-
nica europejska Myrica gale.
* gatunki charakterystyczne z fitosocjologicznego punktu

widzenia

Odmiany
Dwie odmiany w randze podzespo∏ów – typowego i z trz´-
Êlicà modrà Molinia caerulea. Podzespó∏ typowy odznacza
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si´ wy˝szym udzia∏em gatunków wysokotorfowiskowych,
szczególnie Sphagnum magellanicum i Polytrichum stric-
tum, bardzo bujnym rozwojem bagna zwyczajnego Ledum
palustre, w cz´Êci p∏atów równie˝ borówki bagiennej Vac-
cinium uliginosum. Podzespó∏ ten rozwija si´ na miejscach
z g∏´bokim, dobrze i stabilnie uwodnionym pok∏adem tor-
fu wysokiego, izolujàcym powierzchni´ torfowiska od kon-
taktu z pod∏o˝em mineralnym. W podzespole trz´Êlico-
wym, porastajàcym miejsca z cienkà wartwà torfu, poza
Molinia caerulea wyst´pujà: turzyca pospolita Carex nigra,
Polytrichum commune, Sphagnum capillifolium. W pasie
mierzejowym strefy przymorskiej, w zabagnionych obni˝e-
niach mi´dzywydmowych, na p∏ytkim torfie podÊcielonym
oligotroficznym piaskiem wydmowym wykszta∏ca si´ specy-
ficzna postaç boru, którà wyró˝nia wrzosiec bagienny Eri-
ca tetralix i woskownica europejska Myrica gale.

Mo˝liwe pomy∏ki
Siedlisko bardzo dobrze wyró˝nialne na podstawie sk∏adu
gatunkowego drzewostanu, jego niskiej wysokoÊci, na
ogó∏ znacznej iloÊci bagna zwyczajnego i borówki bagien-
nej (gatunki te jednak nie zawsze wyst´pujà równoczeÊnie)
oraz zwykle du˝ej grupy gatunków typowych dla torfowisk
wysokich. W zdegenerowanych przez osuszenie p∏atach
gatunki torfowiskowe prawie nie wyst´pujà, przewag´ ma-
jà sk∏adniki borów Êwie˝ych – borówka czernica Vaccinium
myrtillus, Êmia∏ek pogi´ty Deschampsia flexuosa lub trz´Êli-
ca modra Molinia caerulea, wyraênie wi´kszy jest te˝
udzia∏ brzozy. Niektóre z p∏atów na przesuszonym i cz´-
Êciowo zmineralizowanym torfie mogà nawiàzywaç do
brzeziny bagiennej (*91D0-1). Trudne do odró˝nienia od
typowego boru mogà byç p∏aty Ledo-Sphagnetum magel-
lanici (7110), który porasta torfowiska wysokie, o bardzo
s∏abo zaznaczonej kopule lub niemal p∏askie torfowiska
we wschodniej cz´Êci kraju. Rozstrzygajàcy w takim przy-
padku jest udzia∏ gatunków w∏aÊciwych dla torfowiska wy-
sokiego i gatunków borowych.

Identyfikatory fitosocjologiczne

Zwiàzek Dicrano-Pinion
Podzwiàzek Piceo-Vaccinienion uliginosi

Zespó∏ Vaccinio uliginosi-Pinetum sylvestris
sosnowy bór bagienny

Dynamika roÊlinnoÊci

Spontaniczna
Na niezaburzonym siedlisku zbiorowisko stabilne, najcz´-
Êciej nie wykazujàce w∏aÊciwoÊci torfotwórczych, koƒczàce
seri´ sukcesyjnà na torfowiskach wysokich

Powiàzana z dzia∏alnoÊcià cz∏owieka
Odwadnianie powoduje osiadanie z∏o˝a torfowego, roz-
rywanie systemu korzeniowego drzew i ich wydzielanie,

degeneracj´ fitocenoz, uruchomienie procesu murszenia
gleby torfowej, cz´Êciowà mineralizacj´ materii organicz-
nej. W takich sytuacjach runo boru mo˝e zostaç opano-
wane przez trz´Êlic´ modrà, Êmia∏ka pogi´tego, borówk´
czernic´, je˝yny. Na silnie osuszonych miejscach fitoceno-
za boru mo˝e z czasem nabraç cech brzeziny bagiennej,
z masowo wyst´pujàcym wid∏akiem ja∏owcowatym Lyco-
podium annotinum. W kolejnym etapie przemian fitoce-
nozy te przekszta∏cajà si´ w zbiorowiska typu boru wilgot-
nego lub nawet Êwie˝ego, z masowo rosnàcà borówkà
czernicà.

Siedliska przyrodnicze zale˝ne 
lub przylegajàce

Od strony brzegu zatorfionych obni˝eƒ bór bagienny
mo˝e przylegaç do brzeziny bagiennej (*91D0-1), okraj-
ka torfowisk wysokich ˝ywych (*7110) z roÊlinnoÊcià w∏a-
Êciwà dla torfowisk przejÊciowych (7140), osuszonego
okrajka torfowisk wysokich zdegradowanych, ale zdol-
nych do regeneracji (7120), borów Êwie˝ych (nadmors-
kich i Êródlàdowych) na glebach mineralnych. Na ˝ywych
torfowiskach od strony Êrodka kopu∏y bór bagienny styka
si´ z kompleksem k´p i dolinek zajmujàcych wierzchowi-
nowà cz´Êç torfowiska. Na torfowiskach wysokich na
Podhalu w tym po∏o˝eniu mogà byç p∏aty Pino mugo-
Sphagnetum (*91D0-3).Bardzo wàskie, inicjalne pasy bo-
ru mogà tworzyç si´ wokó∏ dystroficznych zbiorników, za-
rastajàcych na powierzchni wody przez p∏a mszarne
(7140). Wyjàtkowe po∏o˝enie majà fitocenozy boru ba-
giennego w p∏ytko zatorfionych obni˝eniach mi´dzywyd-
mowych w pasie nadmorskim, gdzie stykajà si´ z zaroÊlo-
wym zbiorowiskiem Myricetum gale i najbardziej wilgot-
nà postacià nadmorskiego boru ba˝ynowego Empetro ni-
gri-Pinetum ericetosum tetralicis. W Êrodkowym basenie
pradoliny Biebrzy bór bagienny usytuowany jest w kom-
pleksie tworzonym przez olsy, mechowiska (7230) i ∏àki
uprawne.

Rozmieszczenie geograficzne 
i mapa rozmieszczenia

Bór bagienny sosnowy jest zespo∏em ni˝owym, wyjàtkowo
wyst´puje w kotlinach Êródgórskich. Rozprzestrzeniony na
ca∏ym ni˝u, lecz bardzo nierównomiernie, o czym decydu-
jà warunki ogólnoklimatyczne wp∏ywajàce na rozmieszcze-
nie torfowisk wysokich, jak i lokalne warunki topograficzne
i wodne. Szczególnie cz´sty jest w pasie pojezierzy na pó∏-
nocy kraju, w Polsce Êrodkowej na Pojezierzu ¸´czyƒsko-
W∏odawskim, w Puszczy Solskiej, Niecce Sieradzkiej, Kotli-
nie Sandomierskiej. Na po∏udniu kraju wi´ksze skupienia
stanowisk tylko na Podhalu, znikomo ma∏e powierzchnie
na paru silnie wypi´trzonych torfowiskach wysokich
w Bieszczadach.

180

P
or

a
d
ni

k
i 

oc
hr

on
y 

si
ed

li
sk

 i
 g

a
tu

nk
ów

Lasy i bory

*91D0
2



Znaczenie ekologiczne 
i biologiczne

Naturalne, klimaksowe zbiorowisko na torfowiskach wyso-
kich, koƒczàce ich wzrost w warunkach klimatycznych
Êrodkowej i wschodniej Europy, a tak˝e jeden ze sk∏adni-
ków kompleksu przestrzennego roÊlinnoÊci ˝ywych torfo-
wisk wysokich na tym obszarze. Stabilne bory bagienne
utrzymujà katotelm torfowisk wysokich w stanie równowa-
gi dynamicznej, tym samym zapobiegajàc utracie nagro-
madzonej w nim wody i materii organicznej. W dobrze za-
chowanym stanie sà biotopem wielu gatunków zwierzàt
bezkr´gowych i kr´gowców. Odwodnienie siedliska boru
bagiennego zapoczàtkowuje ujemny bilans wodny torfowi-
ska, którego skutkiem jest stopniowe kurczenie si´ obj´to-
Êci katotelmu, spowodowane post´pujàcym murszeniem
i mineralizacjà przesuszonego torfu. Torfowiska, ze wzgl´-
du na retencj´ wodnà, pe∏nià zasadniczà funkcj´ regulujà-
cà bilans wodny w krajobrazie: odp∏yw podziemny z torfo-
wisk po∏o˝onych na obszarach alimentacyjnych wyp∏ywów
wód podziemnych zasila êród∏a.

Gatunki z za∏àcznika II Dyrektywy 
Siedliskowej
Brak.

Gatunki z za∏àcznika I Dyrektywy Ptasiej
G∏uszec Tetrao urogallus.

Stany, w jakich znajduje si´ 
siedlisko

Stany uprzywilejowane
Siedlisko w warunkach naturalnego re˝imu wodnego ce-
chuje typowy sk∏ad florystyczny i stabilnoÊç.

Inne obserwowane stany
W miejscach, gdzie fitocenozy boru bagiennego powsta∏y
w wyniku sadzenia sosny na obsuszanych torfowiskach wy-

sokich, obecnie wyst´puje na ogó∏ wysokopienny bór z wy-
dzielajàcymi si´ drzewami i lukami drzewostanowymi,
opanowywanymi przez je˝yny, trz´Êlic´ i Êmia∏ka darnio-
wego. Na zboczach kopu∏ du˝ych torfowisk, które sà syste-
matycznie osuszane, bór bagienny nabiera cech boru wil-
gotnego. Lokalnie, po serii bardzo mokrych lat, na wierz-
chowinie ba∏tyckich torfowisk wysokich poroÊni´tych przez
stary bór z sadzonym drzewostanem odnotowano ca∏kowi-
ty wypad sosny, a rosnàce pod nià bagno zwyczajne i bo-
rówka bagienna utrzyma∏y si´ przez oko∏o 15 lat; nast´p-
nie pozosta∏oÊci roÊlinnoÊci torfowiskowego runa zosta∏y
wyparte przez trz´Êlic´. Serie suchych lat powodujà w prze-
suszonych fitocenozach radykalne os∏abienie torfowców,
rozrost borówki czernicy i nast´pnie trz´Êlicy modrej.
W okresach suszy i upa∏u w bardzo lokalnej skali odnoto-
wano ca∏kowite zniszczenie roÊlin runa (∏àcznie z k´pami
we∏nianki pochwowatej) wskutek wyle˝enia lub stratowania
przez jeleniowate, poszukujàce spokojnych miejsc oraz
ch∏odu i wilgoci. W miejscach takich regeneracja roÊlinno-
Êci po oko∏o 10 latach ograniczy∏a si´ tylko do pojedyn-
czych k´p we∏nianki.

Tendencje do przemian w skali
kraju i potencjalne zagro˝enia

Ogólny area∏ siedliska w skali kraju szacuje si´ na oko∏o
250 km2, w czym mieszczà si´ równie˝ powierzchnie z fito-
cenozami zmienionymi pod wp∏ywem gospodarki leÊnej
(g∏ównie odwodnienia); w zwiàzku z tym area∏ fitocenoz
naturalnych i wzgl´dnie naturalnych jest wielokrotnie
mniejszy. Wobec kontynuacji melioracji odwadniajàcych fi-
tocenozy boru ust´pujà w dalszym ciàgu. Lokalnie degene-
racja i zanik fitocenoz mogà byç znaczne, zw∏aszcza po
drastycznym, skokowym obni˝eniu poziomu wody, np. na
du˝ych torfowiskach kopu∏owych w nast´pujàcych po sobie
upalnych latach i przy równoczeÊnie dzia∏ajàcych rowach
odwadniajàcych. Tempo i kierunek przemian w formie kar-
tograficznej udokumentowane sà z bardzo niewielu miejsc.
Potencjalne zagro˝enie dla stabilnoÊci obecnego area∏u
dobrze zachowanych p∏atów mo˝na wiàzaç z tendencjà
ocieplania si´ klimatu i generalnego pogarszania bilansu
wodnego siedlisk uzale˝nionych od wielkoÊci i rozk∏adu
opadów, do jakich nale˝y m.in. bór bagienny.

U˝ytkowanie gospodarcze 
i potencja∏ produkcyjny

Siedlisko (w typie siedliskowym Bb) bardzo s∏abo produk-
tywne, dla gospodarki leÊnej ma∏o przydatne lub nieprzy-
datne z powodu skrajnych warunków siedliskowych, boni-
tacja drzewostanu bardzo niska (4., 5. klasa). Równie˝ po
osuszeniu z∏o˝a torfowego uprawa lasu bardzo utrudniona
z powodu bardzo niskiej trofii i odczynu gleby, osiadania
i kompakcji torfu, zachodzàcych procesów murszenia,
zmiany pojemnoÊci wodnej i innych cech fizyczno-chemicz-
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nych negatywnie wp∏ywajàcych na produktywnoÊç i przy-
rost drzew. Sukcesja zachodzàca w runie przesuszonych
borów, zw∏aszcza masowy rozwój trz´Êlicy, utrudnia lub
uniemo˝liwia odnawianie si´ drzew i w konsekwencji pro-
wadzi do powstania nieu˝ytków leÊnych.

Ochrona

Przypomnienie o wra˝liwych cechach
Siedlisko bardzo wra˝liwe na zmiany warunków wodnych
i troficznych.

Zalecane metody ochrony
Podstawà wszystkich dzia∏aƒ ochronnych jest zachowanie
lub przywrócenie stosunków wodnych w∏aÊciwych dla siedli-
ska. Zaleca si´ generalne wy∏àczenie najlepiej zachowanych
fragmentów borów bagiennych z gospodarki leÊnej i obj´cie
prawnà ochronà szczególnie cennych obiektów (w formie
rezerwatów lub u˝ytków ekologicznych). Poza parkami naro-
dowymi oraz zatwierdzonymi i planowanymi rezerwatami
wraz z otulinami, w celu unikni´cia konfliktów mi´dzy ochro-
nà a u˝ytkowaniem gospodarczym, wskazane jest w∏àczenie
do Gospodarstwa Specjalnego najlepiej zachowanych fito-
cenoz boru bagiennego. Na ich powierzchni sugeruje si´
stosowanie ekstensywnej gospodarki leÊnej r´bnià przer´bo-
wà. Szacuje si´, ˝e dobrze zachowane fitocenozy zajmujà
bardzo niewielkà cz´Êç ca∏oÊci obszaru zaliczanego do tego
typu siedliska przyrodniczego; cz´sto znajdujà si´ one
w miejscach, których odwodnienie jest praktycznie niemo˝li-
we. Na siedliskach o zmienionych warunkach wodnych, po
ich korekcie i w zale˝noÊci od celu postawionego do osià-
gni´cia, zabiegi czynnej ochrony mogà polegaç na usuni´-
ciu z drzewostanu gatunków niepo˝àdanych (brzozy) oraz
zmniejszeniu zwarcia podszytu.
W przypadku równoczesnej ochrony lub renaturyzacji tor-
fowiska wysokiego ochrona boru bagiennego mo˝e powo-
dowaç sytuacj´ konfliktowà, w której preferencyjne rozwià-
zania z regu∏y powinny dotyczyç otwartego torfowiska wy-
sokiego (zgodnie z projektem uzupe∏nienia Interpretation
Manual EUR 25). Torfowisko takie po regeneracji w sposób
naturalny doprowadzi do powstania strefy dogodnej dla
boru bagiennego, w której przypuszczalnie nie b´dà ko-
nieczne specjalne zabiegi dla utrzymania tego boru. Szcze-
gó∏owe zasady post´powania (plany ochrony) powinny byç
ustalane przez zespó∏ specjalistów: hydrologa, botanika-
-ekologa (torfoznawc´) oraz leÊnika-ekologa.

Inne czynniki mogàce wp∏ynàç na sposób
ochrony
Ochrona stanowisk l´gowych ptaków.

Przyk∏ady obszarów obj´tych dzia∏aniami
ochronnymi
Zbiorowisko wyst´puje doÊç cz´sto na obszarach prawnie
chronionych: w S∏owiƒskim Parku Narodowym, Wigierskim

Parku Narodowym, Biebrzaƒskim Parku Narodowym, w re-
zerwatach chroniàcych torfowiska wysokie „Janiewickie
Bagno”, „Staniszewskie B∏oto”, „Jeziorka ChoÊnickie”,
„Kurze Grz´dy”, „Bia∏ogóra” na Pomorzu, „Bór na Czer-
wonem” ko∏o Nowego Targu. W cz´Êci z nich rozpocz´to
lub planuje si´ podpi´trzanie poziomu wody w rowach od-
wadniajàcych. Odpowiedzialni za ochron´ przyrody w tych
obiektach sà dyrektorzy parków oraz wojewódzcy konser-
watorzy przyrody.

Inwentaryzacje, doÊwiadczenia,
kierunki badaƒ

Rozmieszczenie i zró˝nicowanie fitocenoz bagiennego bo-
ru sosnowego sà dobrze rozpoznane. Prowadzone ekspe-
rymenty z podpi´trzaniem poziomu wody w torfowiskach
uprzednio osuszanych wskazujà, ˝e przy dobrze wyliczo-
nym bilansie wodnym torfowiska i zaprojektowaniu zasta-
wek mo˝liwa jest poprawa uwilgocenia gleby i powstrzy-
manie wypadu drzew co najmniej w najbli˝szym w sàsiedz-
twie rowów. Potrzebne jest podj´cie badaƒ wielodyscypli-
narnych (hydrogeologicznych, hydrologicznych, klimatycz-
nych, glebowych i botanicznych) nad rzeczywistym bilan-
sem wodnym boru bagiennego w ró˝nym stanie zachowa-
nia oraz w odmiennych pod wzgl´dem klimatycznych re-
gionach kraju. Badania te sà potrzebne do poznania teo-
retycznych i praktycznych mo˝liwoÊci poprawy stanu zabu-
rzonych siedlisk.

Monitoring naukowy

Bezwgl´dnie konieczne jest za∏o˝enie sieci piezometrów
w rezerwatach i parkach narodowych celem wieloletnego
zbioru danych o dynamice poziomu wody w borach ba-
giennych, zarówno dobrze zachowanych, jak i wykazujà-
cych objawy degeneracji, oraz po∏àczenie tego monitorin-
gu ze Êledzeniem dynamiki roÊlinnoÊci na sta∏ych po-
wierzchniach, w tym równie˝ w strefie pi´trzenia wody.
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*Górskie torfowiska wysokie
z sosnà drzewokosà 
i kosodrzewinà

Siedlisko priorytetowe
Kod Physis: 44.A3

Cechy diagnostyczne

Cechy obszaru
Area∏ wyst´powania górskich torfowisk wysokich z sosnà
drzewokosà (dawniej: sosnà b∏otnà; gatunek górski Êrod-
kowoeuropejski) i kosodrzewinà (gatunek pi´tra subalpej-
skiego) ograniczony jest do zasi´gu dwóch gatunków do-
minujàcych. Kosodrzewina na torfowiskach wyst´puje
w odpowiadajàcym jej pi´trze wysokoÊciowym oraz azo-
nalnie (Góry Izerskie, Góry Bystrzyckie, Tatry – Toporowy
Staw Wy˝ni); sosna drzewokosa nie si´ga do pi´tra subal-
pejskiego. Siedlisko jest przestrzennie i rozwojowo powià-
zane z górskimi torfowiskami wysokimi, w ustabilizowa-
nych warunkach zajmujàc obrze˝a torfowiska. Mo˝e byç
dodatkowo zasilane oligotroficznymi wodami wysi´kowy-
mi. Poziom wody wysycajàcej z∏o˝e torfu w obr´bie tych
siedlisk le˝y Êrednio ok. 15–20 cm poni˝ej powierzchni tor-
fowiska, jednak w lecie cz´sto opada poni˝ej 30 cm, a na
mocniej przesuszonych stanowiskach – nawet ni˝ej. Od-
czyn pod∏o˝a jest kwaÊny i silnie kwaÊny.

Fizjonomia i struktura zbiorowiska
Fizjonomi´ okreÊla gatunek dominujàcy: sà to zaroÊla
krzewów bàdê niski, cz´sto rozluêniony drzewostan, które-

go struktura jest zale˝na od drzewiastego gatunku domi-
nujàcego: zbiorowisko trzywarstwowe (kosodrzewina;
w Karkonoszach, G. Izerskich, G. Bystrzyckich) lub cztero-
warstwowe (sosna drzewokosa o pokroju drzewiastym; ni˝-
sze po∏o˝enia: Bory DolnoÊlàskie, G. Sto∏owe, Kotlina
Orawsko-Nowotarska).
Wysokie zwarcie warstwy krzewiastej (drzewiastej) – nawet
do 90% – jest zale˝ne od poziomu wody wzgl´dem po-
wierzchni torfowiska: im ni˝szy, tym g´stsze zwarcie; w p∏a-
tach z wy˝szym poziomem wody w warstwie zielnej wyraê-
nie dominujà typowe gatunki wysokotorfowiskowe, pokry-
wajàc 60–90% powierzchni: we∏nianka pochwowata Erio-
phorum vaginatum, ba˝yna Empetrum sp., a z mszaków
g∏ównie torfowce Sphagnum spp. i p∏onnik Polytrichum
commune. W p∏atach suchszych zaznacza si´ wy˝szy udzia∏
borówek oraz porostów.
W kierunku centrum na torfowiskach z kosodrzewinà krzewy
stajà si´ ni˝sze, zwarte zaroÊla zmieniajà si´ w wyspowo roz-
mieszczone k´py o charakterystycznym, bochenkowatym
kszta∏cie. W przypadku form drzewiastych sosny drzewoko-
sej drzewostan rozluênia si´, a˝ do wyst´powania pojedyn-
czych kar∏owatych form ju˝ w obr´bie bezleÊnych partii wy-
sokotorfowiskowych. Jest to sytuacja typowa, choç na pol-
skich torfowiskach z sosnà drzewokosà rzadko spotykana.
Zbiorowisko jest ubogie pod wzgl´dem florystycznym (do
oko∏o 30 gatunków w p∏atach, w∏àcznie z roÊlinami zarod-
nikowymi).

Reprezentatywne gatunki
*Sosna drzewokosa Pinus x rhaetica, *kosodrzewi-
na Pinus mugo, *bagno zwyczajne Ledum palustre (Kotli-
na Orawsko-Nowotarska, Bory DolnoÊlàskie), brzoza kar-
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Torfowisko wysokie ze zwartymi zaroÊlami kosodrzewiny otaczajàcymi otwarte partie centralne (Góry Izerskie).



∏owata Betula nana, brzoza omszona Betula pubescens,
*ba˝yna czarna i obup∏ciowa Empetrum nigrum et
hermaphroditum, *borówka bagienna Vaccinium
uliginosum, *borówka brusznica Vaccinium vitis-
idaea, borówka czarna Vaccinium myrtillus, *mali-
na moroszka Rubus chamaemorus, *modrzewnica zwy-
czajna Andromeda polifolia, Êmia∏ek pogi´ty Deschamp-
sia flexuosa, turzyca pospolita Carex nigra, turzyca siwa
Carex canescens, *we∏nianka pochwowata Eriopho-
rum vaginatum, ˝urawina b∏otna i drobnoowoc-
kowa Oxycoccus palustris et microcarpus, *Bazzania
trilobata, Cetraria islandica, Cladonia sp., Gymnocolea
inflata, Hylocomnium splendens, Pleurozium schreberi,
Polytrichum commune, P. strictum, Ptilidium ciliare,
*Sphagnum capillifolium, *S. fallax, *S. magellani-
cum, *S. rubellum, *S. russowii.

Odmiany
W zale˝noÊci od zasi´gu wysokoÊciowego i sk∏adu gatun-
kowego mo˝na wyró˝niç dwie g∏ówne odmiany siedliska,
∏atwe do odró˝nienia równie˝ fizjonomicznie: postaç z ko-
sodrzewinà oraz postaç z wysokopiennà formà sosny drze-
wokosej. W postaci z krzewiastà kosodrzewinà wyst´puje
w reglu górnym Gór Izerskich (830–850 m n.p.m.; ten
przedzia∏ wysokoÊciowy jest zaliczany w centralnej cz´Êci
G. Izerskich do regla górnego – klimatyczne obni˝enie pi´-
ter roÊlinnych), w pi´trze subalpejskim i fragmentarycznie
w reglu górnym Karkonoszy oraz na „Torfowisku pod Zie-
leƒcem” w Górach Bystrzyckich (ok. 750 m n.p.m.). Sosna
drzewokosa, wyst´pujàca pojedynczo bàdê w niewielkich
skupieniach na torfowiskach izerskich i w Górach Bystrzyc-
kich, nie wp∏ywa na fizjonomi´ siedliska. Dodatkowo
w subalpejskich po∏o˝eniach Karkonoszy wyst´pujà p∏aty
wyró˝niajàce si´ obecnoÊcià gatunków o pó∏nocnym typie
zasi´gu, jak malina moroszka, ba˝yna obup∏ciowa i ˝ura-
wina drobnoowockowa. Zosta∏y one opisane jako ende-
miczny dla Karkonoszy zespó∏ zaroÊli kosodrzewiny na tor-
fie z udzia∏em maliny moroszki Chamaemoro–Pinetum mu-
go w latach 60. XX w. z czeskiej strony Karkonoszy. Po stro-
nie polskiej niewàtpliwie mo˝na zidentyfikowaç ten zespó∏,
aczkolwiek zajmuje on u nas nieporównanie mniejszà po-
wierzchni´, przy czym w Karkonoszach Wschodnich jest je-
dynie fragmentarycznie wykszta∏cony.
Postaç z sosnà drzewokosà o pokroju niskiego drzewa sta-
nowi drugà odmian´: jest to niski drzewostan lub wysokie,
ponad dwumetrowe zaroÊla. Taka postaç wyst´puje w Bo-
rach DolnoÊlàskich („Torfowisko pod W´gliƒcem”, jednak
p∏aty sà tak silnie zdegenerowane, ˝e nie zaliczono ich do
Pino mugo–Sphagnetum), Górach Sto∏owych (Wielkie Torfo-
wisko Batorowskie) oraz w Kotlinie Orawsko-Nowotarskiej
(tu dodatkowo z bagnem zwyczajnym). Warianty, na które
silniejszy wp∏yw ma woda bogatsza w sk∏adniki mineralne,
sà wzbogacone o domieszk´ brzozy omszonej Betula pube-
scens, Êwierka pospolitego Picea abies oraz gatunki typowe
dla torfowisk przejÊciowych (7140), a czasem inne.

Mo˝liwe pomy∏ki
Podsuszone p∏aty z przewagà gatunków borowych (bo-
rówki czarna i brusznica, siódmaczek leÊny Trientalis eu-
ropaea, podbia∏ek alpejski Homogyne alpina) oraz
wkraczajàcym Êwierkiem mogà zostaç b∏´dnie zaliczone
do zaroÊli kosodrzewiny na gruncie mineralnym (Karko-
nosze) lub zinterpretowane jako ca∏kowicie zdegenero-
wane torfowiska wysokie (siedlisko 7120). Wyznaczni-
kiem ˝ywych powierzchni jest co najmniej 30- cm war-
stwa torfu oraz obecnoÊç gatunków wysokotorfowiskow-
ych: przede wszystkim mchów torfowców oraz we∏nianki
pochwowatej.

Identyfikatory fitosocjologiczne

Zwiàzek Sphagnion magellanici Êrodkowoeuopejskie
mszary wysokotorfowiskowe

Zespó∏ Pino mugo-Sphagnetum górskie torfowiska
wysokie z kosodrzewinà i sosnà drzewokosà

Zwiàzek Oxycocco-Empetrion subarktyczno-boreal-
ne mszary wysokotorfowiskowe

Zespó∏ Chamaemoro-Pinetum mugo górskie
torfowiska wysokie z kosodrzewinà i malinà
moroszkà

Dynamika roÊlinnoÊci

Spontaniczna
Najcz´Êciej siedlisko powoli ewoluuje w kierunku borów na
pod∏o˝u torfowym. Tak jak w przypadku wszystkich siedlisk
torfowiskowych, wszelkie zmiany poziomu wody w pod∏o-
˝u prowadzà do szybszych przemian roÊlinnoÊci. W przy-
padku obni˝ania si´ poziomu wody (tak˝e z przyczyn na-
turalnych) w pierwszej kolejnoÊci zwi´ksza si´ zwarcie war-
stwy krzewów (na torfowiskach z kosodrzewinà) lub zwar-
cie drzewostanu i udzia∏ gatunków borowych kosztem ga-
tunków typowo torfowiskowych, co prowadzi do rozwoju
zwartego, wysokiego drzewostanu sosny drzewokosej na
torfie Vaccinio uliginosi–Pinetum rotundatae. Mo˝e te˝
wkraczaç Êwierk, prowadzàc do wykszta∏cenia si´ górskiej
Êwierczyny torfowiskowej 91D0-4.
Znane sà przypadki, kiedy naturalne cyklicznie zacho-
dzàce zmiany Êrodowiskowe (klimatyczne, hydrologiczne,
biologiczne) mogà byç przyczynà cyklicznych przemian
roÊlinnoÊci, w których faza torfowiska z zaroÊlami kosów-
ki lub drzewostanem sosny drzewokosej jest fazà przej-
Êciowà pomi´dzy fazà z dominujàcymi zbiorowiskami
otwartych partii torfowisk wysokich (podniesienie pozio-
mu wody) a fazà borów na torfie (spadek poziomu wody;
porównaj 91D0-4).

Powiàzana z dzia∏alnoÊcià cz∏owieka
Jak wszystkie zespo∏y wysokotorfowiskowe, tak i opisywane
sà zale˝ne od stabilnego poziomu wody w pod∏o˝u. Obni-
˝enie poziomu wody spowodowane przez cz∏owieka (sieç
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rowów, eksploatacja z∏o˝a, przeci´cie z∏o˝a drogà, zmiany
w pokryciu terenu wokó∏ torfowiska) jest dla ekosystemu
torfowiskowego katastrofà, bowiem nagle i radykalnie
zmieniajà si´ warunki siedliskowe. RoÊliny zale˝ne od wy-
sokiego poziomu wody (przede wszystkim torfowce) ust´-
pujà na rzecz gatunków o mniejszych wymaganiach wod-
nych. Jakiekolwiek dzia∏ania podj´te w obr´bie jednej
z cz´Êci sk∏adowych torfowiska zawsze odbijà si´ na ca∏o-
Êci obiektu. Odwodnienie w poczàtkowej fazie sprzyja zaj-
mowaniu przez zbiorowiska kosodrzewiny i sosny drzewo-
kosej na torfie pierwotnie bezleÊnego obszaru centralnych,
otwartych partii torfowiska wysokiego, dzieje si´ to jednak
z równoczesnà utratà dotychczas zajmowanego obszaru
na rzecz zwartych drzewostanów sosny zwyczajnej, Êwierka
lub innych zbiorowisk leÊnych, w zale˝noÊci od rodzaju
i stopnia degradacji roÊlinnoÊci i pod∏o˝a. Obni˝enie po-
ziomu wody poni˝ej 50 cm w ciàgu kilku sezonów wegeta-
cyjnych zapoczàtkowuje przemiany w kierunku typowo le-
Ênego zbiorowiska.

Siedliska przyrodnicze zale˝ne 
lub przylegajàce

ZaroÊla i drzewostany kosodrzewiny i sosny drzewokosej
zajmujà brze˝ne lub podsuszone partie torfowisk wyso-
kich, z wy˝szymi wahaniami poziomu wody. Przestrzennie
i rozwojowo powiàzane sà, z jednej strony, z mozaikà
zbiorowisk wysokotorfowiskowych (7110) z klasy Oxycoc-
co–Sphagnetea, z drugiej – z subalpejskimi zaroÊlami ko-
sodrzewiny (Karkonosze), górskà Êwierczynà torfowiskowà
Sphagno–Piceetum, i prawdopodobnie z dolnoreglowym
Êwierkowym borem na torfie Bazzanio–Piceetum (91D0-4).
W ni˝szych po∏o˝eniach graniczà bezpoÊrednio z podtopio-
nym okrajkiem, ze zbiorowiskami turzycy dzióbkowatej Ca-
ricetum rostratae, we∏nianki wàskolistnej Eriopho angustifo-
lii–Sphagnetum recurvi, rzadziej situ drobnego Junco filifor-
mis–Sphagnetum recurvi i turzycy pospolitej Caricetum ni-
grae (subalpinum); w niektórych przypadkach graniczà ze
zbiorowiskami zast´pczymi: z murawami bliêniczkowymi
(6230-3; w Karkonoszach), zbiorowiskami krzewinek:
wrzosu zwyczajnego Calluna vulgaris i borówek: czarnej
i brusznicy z klas Nardo–Callunetea i Vaccinio–Piceetea
oraz borami sosnowymi lub Êwierkowymi (w tym z drzewo-
stanami sztucznego pochodzenia) z klasy Vacinio–Piceetea.
Jedynie na wierzchowinie Karkonoszy zaroÊla kosodrzewi-
ny wyst´pujà na suchszych, wyniesionych wa∏ach i grz´-
dach w obr´bie ca∏ej powierzchni torfowisk i nie sà zwià-
zane z ich obrze˝ami (porównaj 7110-2).

Rozmieszczenie geograficzne 
i mapa rozmieszczenia

Sudety: Góry Izerskie, Karkonosze, Góry Sto∏owe, Góry By-
strzyckie; Karpaty: Podhale (Kotlina Orawsko-Nowotar-

ska), Tatry; poza obszarem górskim: Równina Borów Dol-
noÊlàskich: W´gliniec.

Znaczenie ekologiczne 
i biologiczne

Znaczenie siedliska jest nierozerwalnie zwiàzane ze zna-
czeniem gatunku dla niego charakterystycznego: sosny
drzewokosej, zagro˝onego gatunku pochodzenia mie-
szaƒcowego (sosny zwyczajnej Pinus sylvestris i kosodrze-
winy Pinus mugo), specyficznego dla Europy Ârodkowej,
wpisanego do Polskiej Czerwonej Ksi´gi RoÊlin. Kurczenie
si´ area∏u siedliska powoduje zanik powierzchni dogod-
nych dla tego gatunku, który dodatkowo zagro˝ony jest
rozmywaniem si´ cech na skutek krzy˝owania z gatunkami
rodzicielskimi.
W endemicznym karkonoskim zespole spotykajà si´ dwa
gatunki na swoich kresowych stanowiskach: kosodrzewina
na pó∏nocnym, a moroszka na po∏udniowym.
Siedlisko ma znaczenie retencyjne.

Gatunki z za∏àcznika II Dyrektywy 
Siedliskowej
Brak.

Gatunki z za∏àcznika I Dyrektywy Ptasiej
Cietrzew Tetrao tetrix, podró˝niczek Luscinia svecica.

Stany, w jakich znajduje si´ 
siedlisko

Stany uprzywilejowane
Funkcjonowanie w niezaburzonych warunkach wodnych
pozwala na naturalnà, rozciàgni´tà na lata sukcesj´, i w∏a-
Êciwe im miejsce w stadiach rozwojowych i rozmieszczenie
w przestrzeni w ramach ca∏oÊci, jakà jest ka˝de torfowisko:
rozwojowo i przestrzennie na przejÊciu pomi´dzy natural-
nie bezleÊnymi, otwartymi partiami wysokotorfowiskowymi
a zbiorowiskami typowych borów na torfie.
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Inne obserwowane stany
Zwi´kszenie area∏u wyst´powania zbiorowisk z sosnà gór-
skà (kosodrzewinà) i sosnà drzewokosà w pierwszych fa-
zach po odwodnieniu siedliska tylko pozornie sprzyja tym
zbiorowiskom: po fazie opanowywania nowych po-
wierzchni ust´pujà na rzecz innych zbiorowisk wkraczajà-
cych na zdegradowane przesuszone partie. W przypadku
ponownego podniesienia si´ poziomu wody, np. po za-
niechaniu czyszczenia rowów odwadniajàcych, mo˝e
dojÊç do zamierania drzewostanu sosny drzewokosej lub
zaroÊli kosodrzewiny na skutek nadmiernego podtopie-
nia. Z regu∏y zamieranie jest intensywniejsze od tempa
odnowienia naturalnego gatunków drzewiastych. W przy-
padku sosny drzewokosej oznacza to dodatkowà utrat´
powierzchni, na której mo˝e rosnàç, o czym Êwiadczy
przyk∏ad z Gór Sto∏owych.

Tendencje do przemian w skali
kraju i potencjalne zagro˝enia

Wiele powierzchni jest aktualnie prawnie chronionych
w parkach narodowych i rezerwatach przyrody (Sudety, Ta-
try). Na Podhalu tylko torfowisko Bór na Czerwonem znaj-
duje si´ pod ochronà rezerwatowà. Te z torfowisk Podha-
la, które przynajmniej cz´Êciowo stanowià w∏asnoÊç pry-
watnà, sà stopniowo eksploatowane w ma∏ej skali, co jest
przyczynà zanikania powierzchni, na których zbiorowisko
i gatunek je budujàcy mogà wyst´powaç. Niektóre z nich
przygotowano do eksploatacji na skal´ przemys∏owà (sieç
rowów!), a nawet ostatnio wydano koncesj´ na eksploata-
cj´ torfu metodà przemys∏owà (porównaj 7110-3). W tej
sytuacji obj´cie prawnà ochronà torfowisk Podhala jest
sprawà pilnà.
Jednak nawet obiekty obj´te ochronà prawnà sà zagro˝o-
ne wp∏ywem ró˝nych czynników. Podstawowym zagro˝e-
niem jest zaburzenie bilansu wodnego: poprzez bezpo-
Êrednie, jak i poÊrednie odwodnienia (m.in. dla uproduk-
tywnienia siedlisk dla hodowli lasu). Te ostatnie, oprócz
przyspieszenia odp∏ywu wody ze zlewni, mogà byç przyczy-
nà spadku aktywnoÊci wysi´ków lub êródlisk dosycajàcych
z∏o˝e. W warunkach górskich przyspieszony odp∏yw ze z∏o-
˝a mogà powodowaç tak˝e zr´by zupe∏ne w jego sàsiedz-
twie. OczywiÊcie zmiany bilansu wodnego mogà byç wy-
wo∏ane równie˝ czynnikami naturalnymi, jak susza, zmia-
ny w zlewni, itp.
Siedlisku zagra˝a tak˝e zmiana chemizmu wód wysycajà-
cych z∏o˝e oraz samego z∏o˝a pod wp∏ywem zanieczysz-
czeƒ powietrza i eutrofizacja pod wp∏ywem nawo˝enia
(obszary rolnicze, lasy). Szczególnym przypadkiem jest
wapnowanie lasów na obszarach znajdujàcych si´ pod
wp∏ywem tzw. kwaÊnych deszczy, przez co torfowiskom da-
nego obszaru grozi degradacja na skutek rozwoju chwa-
stów polnych (przyk∏ad torfowisk grzbietowych Jesioników,
czeskie Sudety Wschodnie).

U˝ytkowanie gospodarcze 
i potencja∏ produkcyjny

Siedlisko bez znaczenia gospodarczego (produkcyjnego),
znaczenie pozaprodukcyjne: jest siedliskiem glebo- i wodo-
chronnym, bytujà w nim zagro˝one gatunki roÊlin i zwierzàt.

Ochrona

Przypomnienie o wra˝liwych cechach
Kluczowe znaczenie ma stabilny, wysoki poziom wody. Eks-
ploatacja jest bezpowrotnym zniszczeniem siedliska. Wszel-
kie zmiany chemizmu samego z∏o˝a, jak i jego otoczenia
spowodujà zmiany roÊlinnoÊci w∏aÊciwej dla siedliska. Po-
wierzchnia wra˝liwa na mechaniczne niszczenie (wydepty-
wanie, przejazd pojazdów, itp.) inicjujà procesy erozyjne,
tak, jak na wszystkich torfowiskach (7110, 7140).

Zalecane metody ochrony
Wskazane jest obj´cie ochronà obszarowà powierzchni,
które wydajà si´ niezaburzone lub znajdujà si´ pod mini-
malnym wp∏ywem dzia∏alnoÊci cz∏owieka (trudno aktualnie
o zbiorowiska zupe∏nie odizolowane!). Tam, gdzie ciàgle
zachodzi eksploatacja torfu nale˝y staraç si´ o zaprzesta-
nie eksploatacji. W przypadku sztucznie odwadnianych po-
wierzchni nale˝y rozwa˝yç – o ile to w ogóle mo˝liwe –
przywrócenie stosunków wodnych (zastawki na rowach od-
wadniajàcych, itp.). Przy ustabilizowanym, wysokim pozio-
mie wody (równie˝ po zabudowaniu rowów) powierzchnie
nale˝y pozostawiç spontanicznej sukcesji. Z wyjàtkiem prac
zwiàzanych z ewentualnà restytucjà sosny drzewokosej na
stanowiskach z zamierajàcymi populacjami, nie nale˝y
prowadziç nasadzeƒ ani dosadzeƒ ˝adnych gatunków
drzewiastych.

Inne czynniki mogàce wp∏ynàç na sposób
ochrony
Na powierzchniach ju˝ zaburzonych na skutek odwodnie-
nia czy eksploatacji torfu trzeba rozwa˝yç, czy próby przy-
wrócenia naturalnych stosunków wodnych ponownie
w sposób zbyt drastyczny nie naruszà uzyskanej równowa-
gi. Ka˝dy przypadek powinien byç rozpatrywany indywi-
dualnie, przez zespó∏ specjalistów (w tym koniecznie tor-
foznawca lub ekolog-botanik, hydrolog i leÊnik-ekolog),
ze sporzàdzeniem rachunku strat i korzyÊci oraz uwzgl´d-
nieniem „globalnej” sytuacji zbiorowiska i gatunków je
budujàcych w kraju.
Szkodliwy wp∏yw majà dzia∏ania podejmowane w otocze-
niu obiektów: w górach nie nale˝y dopuszczaç do wielko-
powierzchniowych zr´bów w zbiorowiskach leÊnych (przy-
spiesza odp∏yw wody, ryzyko dop∏ywu do z∏o˝a wody silniej
zmineralizowanej, a wi´c o innym charakterze ni˝ woda
z∏o˝a), nawo˝enia (lasy, obszary rolnicze). Zdecydowanie
negatywny wp∏yw ma nawo˝enie (w tym wapnowanie) la-
sów z powietrza – na obszarach wyst´powania torfowisk
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niemo˝liwe jest wykonanie tego zabiegu tak, aby nie spo-
wodowa∏o dostarczenia obcych substancji bezpoÊrednio
na powierzchni´ siedliska.
Na obszarach, gdzie kosodrzewina wyst´puje wy∏àcznie
azonalnie – na torfie – nie nale˝y jej dodatkowo wprowa-
dzaç na grunt mineralny, poniewa˝ zaburza to naturalny
uk∏ad roÊlinnoÊci.

Przyk∏ady obszarów obj´tych dzia∏aniami
ochronnymi
Zanikajàca populacja sosny drzewokosej z Wielkiego Tor-
fowiska Batorowskiego w Parku Narodowym Gór Sto∏o-
wych, z populacjà formy drzewiastej sosny drzewokosej
(tzw. notomorpha uliginosa – ∏ac. b∏otna), zosta∏a obj´ta
ochronà czynnà: utworzono archiwum klonów sosny w Ar-
boretum w Sycowie, z którego za 8 lat zostanie uzyskany
materia∏ do restytucji gatunku (projekt finansowany przez
Fundacj´ EkoFundusz). Porównaj tak˝e 7110.

Inwentaryzacje, doÊwiadczenia,
kierunki badaƒ

Rozmieszczenie siedliska jest stosunkowo dobrze zbadane,
konieczna natomiast jest weryfikacja fitosocjologiczna, któ-
ra doprowadzi∏aby do klarownego podzia∏u zespo∏ów ro-
Êlinnych zwiàzanych z tym siedliskiem. W sytuacji, gdy wie-
le powierzchni siedliska znajduje si´ pod wp∏ywem antro-
popresji, konieczne równie˝ jest okreÊlenie tendencji suk-
cesyjnych polskich siedlisk (porównaj 7110).

Monitoring naukowy

Konieczne jest monitorowanie stanu populacji sosny drze-
wokosej na wybranych stanowiskach (kontynuacja lub roz-
szerzenie monitoringu ogólnopolskiego). W sytuacji per-
manentnego zagro˝enia zanieczyszczeniami powietrza
w Sudetach (zw∏aszcza na obszarach ze zmieniajàcà si´
strukturà zanieczyszczeƒ, jak w Górach Izerskich, gdzie pH
opadów z odczynu kwaÊnego przy pewnych typach pogo-
dy osiàga odczyn oboj´tny, spowodowany du˝à zawarto-
Êcià w opadzie jonu wapnia pochodzàcego z systemów
odsiarczania spalin w elektrowniach) monitoringowi na
sta∏ych powierzchniach powinny równie˝ podlegaç zaroÊla
kosodrzewiny na torfie (monitoring roÊlinnoÊci na tle wa-
haƒ poziomu wody i jej chemizmu oraz chemizmu wód
opadowych). Monitoring mo˝na ewentualnie rozszerzyç na

populacj´ kosodrzewiny. Konieczne jest w∏àczenie w moni-
toring s∏u˝b leÊnych dla systematycznego okreÊlania stanu
zdrowotnego gatunków drzewiastych oraz wczesnego wy-
krywania ewentualnego zagro˝enia ze strony szkodników
(dla obu gatunków). W ka˝dym przypadku wykrycia zagro-
˝enia konieczne jest indywidualne podejÊcie i podejmowa-
nie decyzji przez zespó∏ specjalistów (porównaj te˝ 7110).
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* Podmok∏a i torfowiskowa
Êwierczyna górska

Siedlisko priorytetowe
Kod Physis: 44.A4, 42.23

Cechy diagnostyczne

Cechy obszaru
W Polsce wyst´powanie tego typu Êwierczyn jest ograniczo-
ne do rejonów górskich, jednak w górach sà one niewàt-
pliwie zbiorowiskami azonalnymi, zwiàzanymi z torfowi-
skami wysokimi, przejÊciowymi oraz wysi´kami, najcz´Êciej
spotykanymi w reglu górnym, rzadziej w reglu dolnym oraz
w pi´trze pogórza. Ich „przywiàzanie” do regla górnego
mo˝e byç spowodowane wieloletnià gospodarkà leÊnà,
która najmocniej przekszta∏ci∏a ∏atwiej dost´pne ni˝sze po-
∏o˝enia górskie. Siedliska podmok∏e by∏y odwadniane
w celu pozyskania wi´kszej powierzchni dla uprawy po˝à-
danych gatunków drzew, jednak niewykluczone, ˝e wiele
ze wspó∏czeÊnie znanych w ni˝szych pi´trach miejsc pod-
mok∏ych, poroÊni´tych przez ró˝ne zbiorowiska zast´pcze,
pierwotnie by∏o w∏aÊnie siedliskiem podmok∏ych i bagien-

nych Êwierczyn, zw∏aszcza w otoczeniu torfowisk wysokich.
Obie Êwierczyny wymagajà wysokiego poziomu wody, jed-
nak torfowiskowa Êwierczyna górska, jako element torfo-
wisk wysokich, w du˝ej cz´Êci jest zasilana ubogimi
w sk∏adniki mineralne wodami opadowymi (wody pocho-
dzenia êródliskowego jedynie dosycajà z∏o˝e, ich wp∏yw
nie dociera do powierzchni torfowiska), natomiast podmo-
k∏a Êwierczyna górska zwiàzana jest z torfowiskami przej-
Êciowymi oraz wysi´kami wody i bezpoÊrednio podlega
wp∏ywowi ˝yêniejszych wód. Podczas gdy torfowiskowa
Êwierczyna górska zajmuje lokalne po∏o˝enia wododzia∏o-
we, podmok∏a Êwierczyna wyst´puje w zag∏´bieniach tere-
nu, w obszarach êródliskowych i w pobli˝u cieków. W re-
glu górnym obie najcz´Êciej wyst´pujà w kompleksie
z podzespo∏em torfowcowym Êwierczyn górnoreglowych
(siedliska wilgotne; 9410-1, 9410-3), cz´sto tak˝e zarów-
no Êwierczyna torfowiskowa jak i podmok∏a mogà byç po-
wiàzane ze sobà w ramach jednego kompleksu. Granice
mi´dzy wymienionymi typami zbiorowisk ze Êwierkiem
w terenie najcz´Êciej sà nieostre.

Fizjonomia i struktura zbiorowiska
Zbiorowiska czterowarstwowe, z drzewostanem zdomino-
wanym przez Êwierk. Odnowienie naturalne jest pojedyn-
cze, rzadkie, potrzebny jest do niego odkryty torf (wywro-
ty). Powstajàca w wyniku odnowienia warstwa krzewów jest
s∏abo rozwini´ta, sk∏ada si´ g∏ównie ze Êwierka m∏odszych
klas wieku, który jako gatunek cienioznoÊny w pierwszych
fazach rozwojowych przez d∏u˝szy czas mo˝e znajdowaç
si´ w fazie wzrostu utajonego, stanowiàc tzw. bank podro-
stu. W warstwie zielnej i mszystej dominujà gatunki siedlisk
podmok∏ych, gatunki borowe natomiast stanowià do-
mieszk´. Oba zbiorowiska wyró˝nia wysoki udzia∏ mchów
i wàtrobowców, pokrywajàcych znacznà powierzchni´ (do
90% w mocno rozluênionych drzewostanach).

Reprezentatywne gatunki
*Âwierk pospolity Picea abies, brzoza omszona Betu-
la pubescens, *ba˝yna czarna i obup∏ciowa Empe-
trum nigrum et hermaphroditum, *borówka ba-
gienna Vaccinium uliginosum, *borówka brusznica
Vaccinium vitis-idaea, *borówka czarna Vaccinium
myrtillus, jarzàb pospolity Sorbus aucuparia, modrzewni-
ca zwyczajna Andromeda polifolia, podbia∏ek alpejski Ho-
mogyne alpina, siódmaczek leÊny Trientalis europaea,
*skrzyp leÊny Equisetum sylvaticum, Êmia∏ek pogi´ty
Deschampsia flexuosa, trzcinnik ow∏osiony Calamagrostis
villosa, *we∏nianka pochwowata Eriophorum vagi-
natum, *wid∏ak ja∏owcowaty Lycopodium annoti-
num, ˝urawina b∏otna Oxycoccus palustris, Bazza-
nia trilobata, Cetraria islandica, Polytrichum commu-
ne, Ptilidium ciliare, *Sphagnum capillifolium, *S. fal-
lax, *S. girgensohni, *S. magellanicum, *S. ripa-
rium, *S. rubellum, *S. russowii.
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W miejscach wilgotniejszych Êwierki siedliska 91D0-4 cz´sto
majà obni˝onà ˝ywotnoÊç. (G. Izerskie, torfowiskowa Êwierczyna
górska). Fot. J. Potocki



Odmiany
Torfowiskowa Êwierczyna górska jest zbiorowiskiem
koƒczàcym sukcesj´ na torfowiskach wysokich w górach.
Torfowiska te z regu∏y obejmujà bezleÊne partie centralne
z wysokim poziomem wody oraz zadrzewione partie brze˝-
ne (cz´sto z kosodrzewinà), z ni˝szym poziomem wody.
Âwierczyny torfowiskowe obrze˝ajà wtedy partie bezleÊne
oraz partie z kosodrzewinà. Torfowiska, które zakoƒczy∏y in-
tensywny rozwój, mogà byç w ca∏oÊci poroÊni´te tà odmia-
nà Êwierczyny. W pod∏o˝u zawsze wyst´puje torf, nieraz
o mià˝szoÊci kilku metrów; w warstwach stropowych (gór-
nych) jest to torf wysoki. Drzewostan jest ni˝szy ni˝ w pod-
mok∏ej Êwierczynie, bardziej rozluêniony, Êwierki majà obni-
˝onà zdrowotnoÊç (wysoki poziom wody powoduje niedo-
statek tlenu w warstwie korzeni). Domieszkowo mo˝e wyst´-
powaç brzoza omszona Betula pubescens i jarzàb pospoli-
ty (jarz´bina) Sorbus aucuparia. Powierzchni´ w 60 – 80 %
pokrywajà gatunki wysokotorfowiskowe – dotyczy to i war-
stwy zielnej, i mszystej – z których najbardziej typowe to we∏-
nianka pochwowata oraz torfowce torfowisk wysokich.
Pod∏o˝e i woda wysycajàca z∏o˝e sà kwaÊne do silnie kwa-
Ênych, siedlisko jest uzale˝nione g∏ównie od wody opadowej.

Podmok∏a Êwierczyna górska cz´sto ma drzewostan
wy˝szy, bardziej zwarty, z domieszkà jod∏y pospolitej Abies
alba. Âwierczyna ta jest zwiàzana przestrzennie i rozwojowo
z wolno przesàczajàcymi si´, ˝yêniejszymi od opadowych,
wodami wysi´kowymi powodujàcymi trwa∏e podtopienie.
Pod∏o˝em podmok∏ej Êwierczyny, zwiàzanej przestrzennie
i rozwojowo z torfowiskami przejÊciowymi, jest torf przejÊcio-
wy, przy czym mo˝liwe jest trwanie stanu równowagi pomi´-
dzy torfowiskiem przejÊciowym a Êwierczynà tej odmiany.
Niektóre p∏aty zbiorowiska tworzà si´ w wyniku Êwie˝ego
procesu zabagniania lub na powierzchniach z szybszym
przep∏ywem wody (co jest zale˝ne od nachylenia terenu).
P∏aty takie sà zwiàzane z glebami torfowo-glejowymi lub
gruntowo-glejowymi. W warstwie zielnej typowy jest udzia∏
siódmaczka leÊnego Trientalis europaea, skrzypu leÊnego
Equisetum sylvaticum, podbia∏ka alpejskiego Homogyne al-
pina, borówek Vaccinium sp. W p∏atach zwiàzanych z torfo-
wiskami przejÊciowymi zaznacza si´ udzia∏ grupy gatunków
zwiàzanych z nimi (m.in. we∏nianka wàskolistna Eriophorum
angustifolium, turzyce pospolita i siwa Carex nigra, C. cane-
scens), itp. W warstwie mszystej dominuje Sphagnum girgen-
sohni, jednak wartstwa ta jest bogata gatunkowo, z du˝ym
udzia∏em torfowców i wàtrobowców.

Mo˝liwe pomy∏ki
Obie odmiany Êwierczyn, wyst´pujàce cz´sto w komplek-
sie, mogà w terenie byç trudne do odró˝nienia ze wzgl´du
na podobny sk∏ad florystyczny p∏atów. Ponadto podobne
mogà byç niektóre stadia i/lub warianty podzespo∏u tor-
fowcowego Êwierczyn górnoreglowych. W takich wypad-
kach wa˝ne jest rozpoznanie konfiguracji terenu, pod∏o˝a
(torf: co najmniej 30 cm – gleby torfowo-glejowe i grunto-

woglejowe – p∏ytka warstwa zatorfionej gleby), grupy ga-
tunków diagnostycznych (wysokotorfowiskowe – przejÊcio-
wotorfowiskowe – borowe), zbadanie najbli˝szego sàsiedz-
twa p∏atów pod kàtem wyst´powania êródlisk i wysi´ków.
W Bieszczadach stwierdzono wyst´powanie Êwierka na
podsuszonych, zarastajàcych zbiorowiskami borowymi tor-
fowiskach wysokich, które interpretowane sà jako natural-
ne postacie sosnowych borów bagiennych z udzia∏em
Êwierka. W Bieszczadach równie˝ pochodzàcy z nasadzeƒ
Êwierk wspó∏tworzy drzewostany z olszà na siedliskach ol-
sowych. Sà to stadia podobne do opisywanych naturalnych
stadiów z warstw spàgowych torfowisk bieszczadzkich, czy-
li z okresu powstawania z∏ó˝, gdzie stwierdzono wyst´po-
wanie torfu drzewnego z olszà i Êwierkiem.

Identyfikatory fitosocjologiczne

Zwiàzek Piceion abietis
Podzwiàzek Vaccinio-Piceenion

Zespo∏y 
Sphagno-Piceetum bagienna Êwierczyna
górska
Bazzanio-Piceetum podmok∏a Êwierczyna
górska

Dynamika roÊlinnoÊci

Spontaniczna
Przy stabilnych warunkach wodnych i innych czynnikach
Êrodowiska oba zbiorowiska majà charakter trwa∏ych ze-
spo∏ów klimaksowych, a ewentualne zmiany zachodzà
bardzo wolno – dziesiàtki i setki lat. Wszelkie zmiany sà
powodowane wahaniami poziomu wody.
Szczególnym przypadkiem jest podwy˝szenie si´ poziomu
wody w z∏o˝u po zamarciu (z ró˝nych przyczyn) starego
drzewostanu: zmniejsza si´ wtedy transpiracyjne zu˝ycie wo-
dy przez drzewa lub krzewy, w z∏o˝u pojawia si´ jej nadmiar
powodujàcy wznowienie intensywnego procesu torfotwór-
czego i powrót zbiorowisk otwartych, bezleÊnych partii torfo-
wisk wysokich. Prawid∏owoÊç ta dotyczy zresztà wszystkich
rodzajów faz drzewiastych na torfowiskach (borów bagien-
nych, Êwierczyn bagiennych). Cykle takie jednak w warun-
kach niezaburzonych nie majà charakteru krótkotrwa∏ych
stadiów, ale dla obserwatora sprawiajà wra˝enie trwa∏ych
zmian kierunkowych: przemiany roÊlinnoÊci torfowiskowej
sà d∏ugotrwa∏e, mierzone setkami lat. JeÊli zmiany mo˝na
zaobserwowaç w ciàgu kilku dziesiàtków lub, co gorsza kil-
ku lat, znaczy to, ˝e siedlisko zosta∏o powa˝nie naruszone.
Prawid∏owoÊç ta dotyczy roÊlinnoÊci torfowiskowej w ogóle.

Powiàzana z dzia∏alnoÊcià cz∏owieka
Oprócz niekorzystnych dla opisywanych siedlisk odwodnieƒ
bardzo drastycznà ingerencj´ stanowi: stosowanie zr´bów zu-
pe∏nych, zrywki drewna (mechaniczne niszczenie powierzch-
ni), przygotowywanie powierzchni pod upraw´ lasu (tzw. me-
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lioracje agrotechniczne), wreszcie nasadzenia (bàdê dosadze-
nia) i ich piel´gnacja. Wszystkie te zabiegi prowadzà do de-
gradacji siedliska, zw∏aszcza p∏atów torfowiskowych Êwierczyn
górskich, w których pod∏o˝e – torf – ulega murszeniu i osiada-
niu. Cz´ste jest równie˝ wprowadzanie obcych dla siedliska
gatunków, takich jak olsza (nawet na terenach górskich – naj-
cz´Êciej olsza czarna Alnus glutinosa). Na niektórych po-
wierzchniach z os∏abionym przez ró˝ne czynniki drzewosta-
nem (zanieczyszczenia powietrza, gradacje owadów folio-,
kambio- i ksylofagicznych) dosz∏o do rozpadu drzewostanu.
Mo˝na na nich obserwowaç mechanizm dzia∏ajàcy równie˝
w przypadku rozpadu drzewostanu z przyczyn naturalnych,
a mianowicie nast´puje intensywny rozwój m∏odych Êwierków
z warstwy krzewów, z tzw. banku podrostu, przy czym jest on
o wiele szybszy ni˝ na powierzchniach odnawianych sztucznie.

Siedliska przyrodnicze zale˝ne 
lub przylegajàce

Torfowiskowa Êwierczyna górska z jednej strony mo˝e gra-
niczyç z zaroÊlami kosodrzewiny, rzadziej sosny drzewoko-
sej, czasem z otwartymi partiami wysokotorfowiskowymi.
Podmok∏a Êwierczyna górska wyst´pujàca w reglu dolnym
mo˝e wyst´powaç w kompleksie kwaÊnych buczyn. Oba
zbiorowiska mogà wyst´powaç w kompleksie z podzespo-
∏em torfowcowym Êwierczyn górnoreglowych oraz sztucz-
nymi drzewostanami pochodzenia antropogenicznego
(g∏ównie Êwierkowymi). BezpoÊrednio do Êwierczyn mogà
przylegaç podtopione okrajki.

Rozmieszczenie geograficzne 
i mapa rozmieszczenia

Sudety: Góry Izerskie, Karkonosze, Góry Sto∏owe, Góry By-
strzyckie, Masyw Ânie˝nika, inne pasma: fragmentarycz-
nie, powierzchnie zniekszta∏cone lub zdegradowane przez
gospodark´ leÊnà; Karpaty – Tatry; rozmieszczenie wyma-
ga weryfikacji na Podhalu (Kotlina Orawsko-Nowotarska),
w PaÊmie Policy, w Masywie Babiej Góry.

Znaczenie ekologiczne
i biologiczne

Podobnie jak wszystkie siedliska torfowiskowe i zatorfione
sà odpowiedzialne za zwi´kszenie retencji terenu, sà siedli-
skami wodo- i glebochronnymi. Zespo∏y Êwierczyn torfowi-
skowych i podmok∏ych nale˝à do biotopów rzadkich
w skali kraju, wyst´pujàcych na swoich kresowych stanowi-
skach. Âwierczyny torfowiskowe, rozwojowo zwiàzane
z torfowiskami wysokimi, i okreÊlone odmiany Êwierczyn
podmok∏ych sà integralnà cz´Êcià torfowisk, w rozumieniu
uk∏adów przestrzennych, odr´bnych od otoczenia pod
wzgl´dem hydrologicznym, ekologicznym i funkcjonalnym.

Gatunki z za∏àcznika II Dyrektywy 
Siedliskowej
Brak.

Gatunki z za∏àcznika I Dyrektywy Ptasiej
Cietrzew Tetrao tetrix, sóweczka Glaucidium passerinum,
w∏ochatka Aegolius funereus, ˝uraw Grus grus.

Stany, w jakich znajduje si´ 
siedlisko

Stany uprzywilejowane
Przy ustabilizowanym poziomie wody Êwierczyny podmok∏e
i torfowiskowe sà trwa∏ymi zbiorowiskami leÊnymi. W przypad-
ku naturalnych stosunków wodnych w zlewniach lokalnych
Êwierczyny podmok∏e, zw∏aszcza zwiàzane z torfowiskami
przejÊciowymi, wykazujà tendencj´ do powolnego poszerzania
swojego area∏u lub przesuwania zajmowanego przez siebie
obszaru w miar´ rozrastania si´ torfowiska przejÊciowego:
podmok∏e Êwierczyny znajdujà si´ na obrze˝ach torfowiska.

Inne obserwowane stany
Zamieranie drzewostanu, z przyczyn naturalnych lub an-
tropogenicznych, mo˝e prowadziç do wznowienia lub in-
tensyfikacji procesu torfotwórczego (porównaj: Dynamika
roÊlinnoÊci). Cz´sto powierzchnie, na których prowadzona
jest normalna gospodarka leÊna (hodowla lasu), a które
nie uleg∏y ca∏kowitej degradacji i znajdujà si´ pod chocia˝
cz´Êciowym wp∏ywem wód wysi´kowych, podlegajà spon-
tanicznej regeneracji: ze zwartego drzewostanu (m∏odnika,
dràgowiny) wydzielajà si´ (obumierajà) Êwierki, nieraz
gniazdowo lub nawet na wi´kszych powierzchniach. Natu-
ralna jest obecnoÊç na takim siedlisku owadów folio-,
kambio- oraz ksylofagicznych – poniewa˝ nawet w nieza-
burzonych p∏atach ˝ywotnoÊç Êwierka jest obni˝ona.

Tendencje do przemian w skali
kraju i potencjalne zagro˝enia

Âwierczyny, które znajdujà si´ na obszarach prawnie chro-
nionych, sà stosunkowo dobrze zabezpieczone przed bez-
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poÊrednià ingerencjà cz∏owieka (odwodnienia, wyràb
drzewostanu i zwiàzane z tym mechaniczne niszczenie po-
wierzchni, hodowla sztucznych drzewostanów). Zagro˝e-
niem dla nich sà natomiast dzia∏ania prowadzone w oko-
licznych obszarach: wyràb lasu (przyspieszony odp∏yw wo-
dy), nawo˝enie, wapnowanie (w tym: nawo˝enie i wapno-
wanie z powietrza powodujàce zmian´ chemizmu siedlisk
i wód torfowiskowych), zanieczyszczenia powietrza (zmiany
chemizmu pod∏o˝a, bezpoÊrednie os∏abienie Êwierka).
Zagro˝eniem dla podmok∏ych i torfowiskowych Êwierczyn
górskich poza obszarami chronionymi jest prowadzenie
gospodarki leÊnej – nast´puje wtedy nieunikniona degra-
dacja siedliska.

U˝ytkowanie gospodarcze 
i potencja∏ produkcyjny

Z punktu widzenia gospodarki leÊnej siedliska sà skrajnie
s∏abo produktywne lub nieproduktywne: koszt zabiegów
potrzebnych do uproduktywnienia siedlisk oraz gospoda-
rowania na nich najcz´Êciej jest równy bàdê wy˝szy od ko-
rzyÊci uzyskanych w wyniku ich gospodarczego wykorzysta-
nia. W wyniku gospodarowania natomiast siedliska tracà
swoje znaczenie pozaprodukcyjne: retencyjne, wodo- i gle-
bochronne.

Ochrona

Przypomnienie o wra˝liwych cechach
Siedliska bezpoÊrednio zale˝ne od stabilnego, wysokiego
poziomu wody, stabilnego chemizmu pod∏o˝a i wód wysy-
cajàcych go; zabiegi hodowlane prowadzà do degradacji
roÊlinnoÊci i pod∏o˝a. Powierzchnia wra˝liwa na mecha-
niczne niszczenie (wydeptywanie, przejazd pojazdów, itp.
inicjujà procesy erozyjne). Eksploatacja torfu, nawet jeÊli
bezpoÊrednio nie obejmuje Êwierczyn, prowadzi do od-
wodnienia ca∏ego z∏o˝a.

Zalecane metody ochrony
Powierzchnie niezaburzone wp∏ywem ró˝nych czynników
natury antropogenicznej nale˝y pozostawiç naturalnemu
rozwojowi, wraz z ca∏ym kompleksem torfowiskowym,
którego sà cz´Êcià. Na powierzchniach odwadnianych
sztucznie nale˝y spowolniç odp∏yw wody przez zabudo-
wanie lub zasypanie rowów odwadniajàcych. O sposo-
bach i metodach ochrony w przypadkach bardziej skom-
plikowanych decyzj´ powinien podejmowaç zespó∏ spe-
cjalistów (w tym koniecznie torfoznawca lub ekolog-bota-
nik, hydrolog i leÊnik).

Inne czynniki mogàce wp∏ynàç na sposób
ochrony
W przypadku powierzchni, na których by∏y przeprowadza-
ne zabiegi gospodarcze (odwodnienia, zalesienia, dolesie-
nia, itd.), ale wcià˝ utrzymuje si´ wysoki poziom wody

gruntowej (jego wskaênikami sà utrzymujàce si´ gatunki
torfowiskowe, szczególnie torfowce Sphagnum sp.), nale˝y
dà˝yç do stanu, w którym drzewostan i zbiorowisko b´dzie
mo˝na pozostawiç naturalnemu rozwojowi. Stale utrzymu-
jàcy si´ wysoki poziom wody Êwiadczy o zasilaniu z wysi´-
ków i wody tej i tak nie da si´ odprowadziç. Lasy wyst´pu-
jàce w takich miejscach powinny zostaç zaliczone do lasów
ochronnych, bez planowania w nich zabiegów gospodar-
czych. Na powierzchniach, na których prowadzono nasa-
dzenia obcych dla siedliska gatunków drzew, nale˝y je
usunàç (w miar´ mo˝liwoÊci zimà – na Êniegu, najlepiej
zmro˝onym, lub, jeÊli jest to wykonalne – je˝eli osobniki
nie osiàgn´∏y du˝ych rozmiarów – r´cznie, aby ograniczyç
mechaniczne niszczenie powierzchni). Tam, gdzie drzewo-
stan Êwierkowy jest zgodny z siedliskiem, ale zosta∏ sztucz-
nie wprowadzony, po przeprowadzeniu ewentualnych
czyszczeƒ i trzebie˝y nale˝y go pozostawiç naturalnemu
rozwojowi (w ka˝dym przypadku konieczna jest indywidu-
alna decyzja). Wyci´tych drzew nie nale˝y pozostawiaç
w obr´bie siedliska, poniewa˝ odetnà one warstw´ zielnà
i mszystà od Êwiat∏a. Du˝a iloÊç drewna b´dzie trudna do
skolonizowania i zaroÊni´cia przez torfowce i inne mszaki,
zw∏aszcza jeÊli nie b´dzie mia∏a kontaktu z wodà wysyca-
jàcà z∏o˝e. Wykonanie zabiegów – tak jak w przypadku
usuwania gatunków obcych.
W okolicach sàsiadujàcych z siedliskiem mo˝na prowadziç
co najwy˝ej r´bni´ przer´bowà (bawarskà). Siedlisk i ich
otoczenia nie nale˝y nawoziç oraz wapnowaç.
Ze wzgl´du na wyst´powanie w drzewostanach opisywa-
nych siedlisk owadów folio-, kambio- i ksylofagicznych
mogà one byç negatywnie postrzegane jako zagro˝enie
dla okolicznych lasów. Jednak wielkopowierzchniowe gra-
dacje tych owadów zawsze spowodowane sà ogólnà s∏abà
kondycjà drzewostanów – zw∏aszcza pochodzenia sztucz-
nego, które w stanie os∏abienia tracà zdolnoÊç do natural-
nej regulacji liczebnoÊci owadów a nie samym wyst´powa-
niem miejsc z wi´kszym ich zag´szczeniem. W obr´bie
drzewostanów siedlisk obu odmian oraz ich otoczeniu nie
nale˝y zwalczaç owadów chemicznie, wystawiaç drzew pu-
∏apkowych (zaburzenie naturalnej powierzchni siedliska)
oraz pu∏apek feromonowych (ryzyko „Êciàgni´cia” dodat-
kowej iloÊci owadów).

Przyk∏ady obszarów obj´tych dzia∏aniami
ochronnymi
W Karkonoskim Parku Narodowym na siedliskach podmo-
k∏ych Êwierczyn w kompleksie z wiszàcymi torfowiskami
przejÊciowymi, przeci´tych przez szlak turystyczny, przebu-
dowano te jego fragmenty, które by∏y przyczynà podsusze-
nia partii kompleksu po∏o˝onych poni˝ej. Zastàpiono je
drewnianymi k∏adkami wyniesionymi ponad powierzchni´
pod∏o˝a i umo˝liwiajàcymi swobodny przep∏yw wody,
zgodnie z nachyleniem terenu, do ni˝ej po∏o˝onych partii
kompleksu, przy jednoczesnym unieczynnieniu rowów od-
wadniajàcych przy szlaku.
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Inwentaryzacje, doÊwiadczenia,
kierunki badaƒ

Siedliska sà bardzo s∏abo rozpoznane, zarówno pod
wzgl´dem fitosocjologicznym, jak i ich rozprzestrzenienia.
Dla pe∏nego obrazu ich roli i funkcji w krajobrazie potrzeb-
na jest inwentaryzacja na obszarach ich potencjalnego wy-
st´powania, w tym weryfikacja siedlisk podzespo∏u torfow-
cowego Êwierczyn górnoreglowych Sudetów i Karpat oraz
inwentaryzacja siedlisk zaburzonych, ze zwróceniem szcze-
gólnej uwagi na siedliska zdolne do regeneracji.

Monitoring naukowy

W sytuacji permanentnego zagro˝enia zanieczyszczeniami
powietrza w Sudetach (porównaj 91D0-3) stan siedlisk po-
winien byç monitorowany na sta∏ych powierzchniach (mo-
nitoring roÊlinnoÊci, na tle wahaƒ poziomu wody i jej che-
mizmu oraz chemizmu wód opadowych). Ponadto syste-
matycznie powinien byç okreÊlany stan zdrowotny Êwierka,
wraz z okreÊlaniem przyczyn powodujàcych jego zmiany
(z uwzgl´dnieniem warunków hydrologicznych pod∏o˝a)
(porównaj te˝ 7110).
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*Borealna Êwierczyna 
bagienna

Siedlisko priorytetowe
Kod Physis: 44.A412

Cechy diagnostyczne

Cechy obszaru
W krajobrazach m∏odoglacjalnych, w Puszczy Rominckiej
i Boreckiej, wyst´powanie typowej borealnej Êwierczyny
bagiennej zwiàzane jest z du˝ymi nieckami wytopiskowy-
mi, w których wp∏yw eutroficznych siedlisk wysoczyzn mo-
renowych jest ograniczony do strefy brze˝nej torfowiska.
Rol´ buforu zatrzymujàcego wi´kszoÊç substancji dociera-
jàcych z obszaru zlewni spe∏nia tu okrajek olsowy. Za
okrajkiem, ku Êrodkowi niecki, wyst´puje zwykle pogor-
szenie warunków siedliskowych: wzrost zakwaszenia, ob-
ni˝enie troficznoÊci gleb torfowych. Jest to miejce wyst´po-
wania oligotroficznej postaci Êwierczyn bagiennych, która
mo˝e otaczaç Êrodek niecki zaj´ty przez bory bagienne
lub mszary na torfowiskach wysokich. W wypadku mniej-
szych form wytopiskowych Êwierczyna zajmuje cz´sto ca∏y
obszar niecki poza strefà okrajka. W pod∏o˝u Êwierczyn
wyst´pujà g∏´bokie torfy przejÊciowe lub torfy wysokie
z poziomem murszu. Podobny sposób wyst´powania
Êwierczyny typowej jest spotykany równie˝ w krajobrazach
staroglacjalnych: w Puszczy Knyszyƒskiej i Bia∏owieskiej,
ale sà to sytuacje rzadkie. Na tym obszarze Êwierczyna ty-
powa towarzyszy oligotroficznym krajobrazom borów so-

snowych na piaskach eolicznych, sytuujàc si´ na skraju
torfowisk niskich z olsami.
Paprociowa postaç Êwierczyny bagiennej jest zwiàzana
z torfowiskami, które sà w∏àczone do sieci odp∏ywu wód po-
wierzchniowych. Sà to zabagnione rynny wód roztopowych,
niecki wytopiskowe z wyraênym odp∏ywem, zabagnione ta-
rasy rzeczne, cz´sto zasilane wodami naporowymi w strefie
kraw´dziowej wysoczyzn morenowych, zlàdowacia∏e i za-
torfione dawne przesmyki (zw´˝enia) ∏àczàce jeziora.

Fizjonomia i struktura zbiorowiska
W podzespole typowym g∏ównym sk∏adnikiem drzewosta-
nu jest Êwierk, który tworzy prawie lite Êwierczyny lub drze-
wostany mieszane z sosnà. Sosna jest gatunkiem ust´pujà-
cym i nie odnawia si´; jest to zwykle populacja jednowie-
kowa. Populacja Êwierka jest wiekowo zró˝nicowana: do-
minujàcà rol´ pe∏nià drzewa Êrednich klas gruboÊci
o strza∏ach s∏abo oczyszczonych z ga∏´zi. Âwierk jest tak˝e
g∏ównym sk∏adnikiem warstwy krzewów, tworzy cz´sto tak
zwartà warstw´ nalotu, ˝e przez silne zacienienie ograni-
cza ona rozwój warstwy zió∏. W runie leÊnym przewa˝ajà
krzewinki borówek i wid∏aki, z roÊlinnoÊci zielnej cz´sty jest
szczawik zaj´czy Oxalis acetosella, konwalijka dwulistna
Majanthemum bifolium, siódmaczek leÊny Trientalis euro-
paea. Silnie ocieniane dno lasu sprzyja bujnemu rozwojo-
wi warstwy mszystej z dominujàcymi mchami torfowymi:
Sphagnum palustre, Sphagnum capiliifolium, Sphagnum
girgensohnii. RoÊlinnoÊç dna lasu jest uboga, trzon roÊlin-
noÊci stanowià gatunki z klasy Vaccinio-Piceetea, pozosta-
∏e grupy syngenetyczne sà s∏abo reprezentowane. Na uwa-
g´ zas∏uguje wyst´powanie brzozy omszonej Betula pube-
scens, we∏nianki pochwowatej Eriophorum vaginatum
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i mchu Polytrichum strictum. Wymienione gatunki przeni-
kajà do Êwierczyny typowej z sosnowych borów bagien-
nych. W p∏atach podsuszonych lub w inicjalnych Êwierczy-
nach masowo wyst´puje Oxalis acetosella.
Drzewostany w podzespole paprociowym, w porównaniu
z typowà postacià Êwierczyny bagiennej, sà mniej zwarte,
cz´sto wyst´pujà luki. Obok Êwierka, który dominuje
w górnym pi´trze drzew, obecna jest sosna lub olsza. Bo-
gatszy jest podszyt, w którym poza Êwierkiem obecna jest
osika i kruszyna. Dno lasu ma cz´sto k´piastà struktur´
i mozaikowy charakter roÊlinnoÊci. Runo leÊne jest bogat-
sze o kilkanaÊcie gatunków roÊlin, a cechà charakterystycz-
nà podzespo∏u paprociowego Êwierczyny jest obecnoÊç
gatunków nale˝àcych do klas Scheuchzerio-Caricetea ni-
grae, Alnetea glutinosae, Molinio-Arrhentheretea, Querco-
Fagetea. Gatunki wymienionych klas sà skompleksowane
w synuzjach k´pkowych i dolinkowych. W paprociowej
Êwierczynie bagiennej gatunki z klasy Vaccinio-Piceetea sà
reprezentowane liczniej ni˝ w podzespole typowym. Wyra-
zem znacznej odr´bnoÊci tej postaci zespo∏u jest wyst´po-
wanie roÊlin torfowisk przejÊciowych: fio∏ka b∏otnego Viola
palustris, turzycy pospolitej Carex nigra, turzycy gwiazdko-
watej C. echinata, wierzbownicy b∏otnej Epilobium palu-
stre. Cz´ste sà tak˝e gatunki ∏´gowe: tojeÊç pospolita Lysi-
machia vulgaris, p´pawa b∏otna Crepis paludosa i ostro-
˝eƒ b∏otny Cirsium palustre. Wyrazem korzystniejszych wa-
runków edaficznych w Êwierczynie paprociowej jest obec-
noÊç gatunków klasy Querco-Fagetea, a w szczególnoÊci
Êledziennicy skr´tolistnej Chrysosplenium alternifolium, sa-
∏atnika leÊnego Mycelis muralis, prosownicy rozpierzch∏ej
Plagiomilium effusum, niecierpka pospolitego Impatiens
noli-tangere, Mnium undulatum. Na wy˝szà troficznoÊç
podzespo∏u wskazujà tak˝e wietlica samicza Athyrium filix-
femina, czartawa drobna Circaea alpina, pokrzywa zwy-
czajna Urtica dioica, cienistka (zachy∏ka) trójkàtna Gymno-
carpium dryopteris.

Reprezentatywne gatunki
Gatunki typowe dla borealnej Êwierczyny bagiennej jako
ca∏ego zespo∏u sà najpe∏niej reprezentowane w Êwierczy-
nie paprociowej. Nale˝à do nich: gwiazdnica d∏ugolistna
Stellaria longifolia, listera sercowata Listera cordata, turzy-
ca szczup∏a Carex disperma, gruszycznik (gruszyczka) jed-
nokwiatowy Moneses uniflora, gruszyczka okràg∏olistna Py-
rola rotundifolia, ˝∏obik koralowy Coralorrhiza trifida, wi-
d∏ak ja∏owcowaty Lycopodium annotinum, wroniec widlasty
Huperzia selago, zachylnik (nerecznica) b∏otny Thelypteris
palustris, Sphagnum girgensohnii, Ptilium crista-castrensis.
W Êwierczynie typowej sà nimi: Sphagnum girgensohnii,
Sphagnum palustre, Sphagnum fallax, Bazzania trilobata,
Polytrichum commune, Polytrichum strictum, we∏nianka po-
chwowata Eriophorum vaginatum.

Odmiany
Brak.

Mo˝liwe pomy∏ki
IndywidualnoÊç fizjonomiczna oligotroficznej borealnej
Êwierczyny bagiennej pozwala jà bardzo ∏atwo odró˝niç od
innych typów lasów bagiennych i borów mieszanych ze
Êwierkiem. Jedynym zbiorowiskiem, które mo˝e si´
upodobniç do Êwierczyny ze wzgl´du na podobnà dynami-
k´ Êwierka i obecnoÊç bogatej warstwy mszystej, jest bore-
alny bór mieszany wilgotny Querco-Piceetum sphagneto-
sum. Oba te zbiorowiska cz´sto kontaktujà si´ ze sobà, po-
niewa˝ Querco-Piceetum wyst´puje w pozycji ekotonowej
na granicy siedlisk bagiennych, przynale˝àc ju˝ do grupy
zbiorowisk na siedliskach mineralnych.
Âwierczyna paprociowa z wi´kszym udzia∏em sosny fizjo-
nomicznie mo˝e byç mylona z brzezinami bagiennymi,
a w wypadku wi´kszej domieszki olszy – z ubogimi posta-
ciami olsów mszystych (Sphagno squarrosi-Alnetum).

Identyfiktory fitosocjologiczne

Zwiàzek Piceion abietis
Podzwiàzek Vaccinio-Piceenion

Zespó∏ Sphagno girgensohnii-Piceetum bore-
alna Êwierczyna bagienna

Podzespo∏y:
Sphagno girgensohnii-Piceetum myrtille-
tosum
phagno girgensohnii-Piceetum typicum
Sphagno girgensohnii-Piceetum dryop-
teridetosum

Dynamika roÊlinnoÊci

Dynamika zbiorowiska ma charakter spontaniczny;
w warunkach ombrofilnej gospodarki wodnej jest ono re-
latywnie stabilne i trwa∏e w czasie. Podzespó∏ typowy jest
koƒcowym ogniwem w sukcesji Êwierczyn bagiennych,
które powsta∏y w wyniku osuszania borów bagiennych,
rzadziej jest to rezultat sukcesji prowadzàcej od papro-
ciowej Êwierczyny bagiennej. Âwierczyna bagienna jest
zbiorowiskiem klimaksowym dla wi´kszoÊci zbiorowisk
bagiennych. Obni˝enie wody i proces murszenia gleb
w tych zespo∏ach u∏atwia Êwierkowi wejÊcie do drzewo-
stanu, a nast´pnie zdobycie pozycji dominanta, czemu
towarzyszy pojawienie si´ lub zwi´kszenie liczby gatun-
ków ze zwiàzku Piceion abietis. Sukcesja zespo∏ów w tych
warunkach ma przewa˝nie charakter naturalny i powol-
ny. Konsekwencjà rozwoju borealnej Êwierczyny bagien-
nej, nast´pujàcego od borów i brzezin bagiennych, jest
ust´powanie sosny z drzewostanu.
Znaczna indywidualnoÊç florystyczna podzespo∏u papro-
ciowego oraz wyst´powanie zró˝nicowanych grup synge-
netycznych wskazujà, ˝e zbiorowisko to powsta∏o drogà
ca∏kowicie odmiennej sukcesji ni˝ Êwierczyna typowa.
Udzia∏ gatunków klasy Scheuchzerio-Caricetea nigrae
oraz znaczny udzia∏ sosny w drzewostanie wskazujà, ˝e
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znaczna cz´Êç Êwierczyny paprociowej wywodzi si´ z so-
snowo-brzozowych lasów bagiennych. Natomiast posta-
cie z udzia∏em olszy w drzewostanie oraz obecnoÊcià ga-
tunków ∏àk wilgotnych i torfowisk niskich wskazujà na po-
chodzenie Êwierczyny paprociowej od olsów i lasów ∏´go-
wych. Potwierdzajà to prowadzone w przesz∏oÊci zr´by
zupe∏ne Êwierczyn, na których odnowi∏a si´ spontanicznie
olsza. Bardziej labilny charakter siedlisk jest wynikiem ich
zale˝noÊci od cieków i wód p∏ynàcych, których regulacje
i melioracje doprowadzi∏y w licznych sytuacjach do obni-
˝enia poziomu wód gruntowych, mineralizacji torfów
i wymusi∏y sukcesj´ zbiorowisk w kierunku Êwierczyn ba-
giennych.

Siedliska przyrodnicze zale˝ne 
lub przylegajàce

Typowa Êwierczyna bagienna graniczy najcz´Êciej od strony
siedlisk bardziej podtopionych z Vaccinio uliginosi-Pinetum
(91D0-2), Sphagno girgensohnii-Piceetum dryopterideto-
sum, Carici elongatae-Alnetum, Dryopteridi thelypteridis-Be-
tuletum pubescentis (91D0-6). Od strony siedlisk mineral-
nych zbiorowiskiem kontaktowym jest Querco-Piceetum.
Âwierczyna paprociowa graniczy najcz´Êciej ze zbiorowi-
skami, od których sukcesyjnie si´ wywodzi: Dryopteridi the-
lypteridis-Betuletum pubescentis (91D0-6), Carici elonga-
tae-Alnetum, Fraxino-Alnetum, Sphagno girgensohnii-Pice-
etum typicum.

Rozmieszczenie geograficzne 
i mapa rozmieszczenia

Borealna Êwierczyna bagienna wyst´puje tylko w pó∏noc-
no-wschodniej cz´Êci kraju, w granicach Puszcz Bia∏owie-
skiej, Knyszyƒskiej, Augustowskiej i Rominckiej, na obsza-
rze Pojezierza Mazurskiego, pó∏nocnej Warmii oraz na Wy-
soczyênie Elblàskiej.

Znaczenie ekologiczne 
i biologiczne

Âwierczyna bagienna jest zbiorowiskiem, w którym boreal-
ny charakter lasów jest najpe∏niej wyra˝ony na terenie Pol-
ski. Âwiadczy o tym dynamika i dominacja Êwierka we
wszystkich poziomach struktury pionowej lasu, najwi´ksza
frekwencja gatunków borealno-arktycznych, które osiàga-
jàc po∏udniowà granic´ zasi´gu w Polsce pó∏nocno-
-wschodniej, podkreÊlajà odr´bnoÊç geobotanicznà tego
regionu w stosunku do reszty kraju. Lasy te, z racji zajmo-
wanych siedlisk, znacznego zacienienia i bogatej warstwy
mszyste,j majà du˝e znaczenie w retencji wód i stabilizo-
waniu stosunków wodnych.

Gatunki z za∏àcznika II Dyrektywy 
Siedliskowej
Brak.

Gatunki z za∏àcznika I Dyrektywy Ptasiej
Dzi´cio∏ trójpalczasty Picoides tridactylus, orlik krzykliwy
Aquila pomarina.

Stany, w jakich znajduje si´ 
siedlisko

Stany uprzywilejowane
Âwierczyny typowe i paprociowe znajdujà si´ w doÊç ko-
rzystnej sytuacji, poniewa˝ znaczna liczba du˝ych niecek
torfowiskowych z zonacyjnym uk∏adem siedlisk oraz innych
miejsc, w których wyst´pujà obie postaci zespo∏u, obj´ta
jest ochronà konserwatorskà w formie rezerwatów przyro-
dy, a wi´kszoÊç pozosta∏ych stanowisk znajduje si´ na te-
renach parków krajobrazowych. W cz´Êci lasów Polski pó∏-
nocno-wchodniej, zw∏aszcza na terenach LeÊnych Kom-
pleksów Promocyjnych, odstàpiono ca∏kowicie od u˝ytko-
wania r´bnego Êwierczyn bagiennych z racji ich funkcji
ochronnych.

Inne obserwowane stany
Âwierczyny paprociowe, cz´Êciej ni˝ typowe, spotykane sà
w postaci zniekszta∏conej lub zdegradowanej. Dotyczy to
w du˝ej mierze terenów dolin rzecznych, zmeliorowanych
i wypasanych. Przylegajàce do terenów otwartych podsu-
szone Êwierczyny sà wydeptywane i niszczone przez byd∏o,
które szuka w nich os∏ony przed s∏oƒcem. Takie sytuacje
wyst´pujà m.in. w rejonie Puszczy Knyszyƒskiej.

Tendencje do przemian w skali
kraju i potencjalne zagro˝enia

Wydaje si´, ˝e najwi´ksze zagro˝enia zwiàzane sà obec-
nie z czynnikami naturalnymi. Malejàcy udzia∏ Ênie˝nych
zim w ostatnich dziesi´cioleciach i utrzymujàce si´ stany
niskiego zwierciad∏a wody obni˝ajà kondycj´ zdrowotnà
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drzewostanów i nara˝ajà je na ryzyko wystàpienia grada-
cji owadów. Przeprowadzone na wielkà skal´ melioracje
torfowisk na terenach Mazur spowodowa∏y obni˝enie
zdrowotnoÊci drzewostanów Êwierkowych i doprowadzi∏y
w XIX i XX wieku do masowych i cyklicznych gradacji
mniszki brudnicy. Równie˝ rosnàca cz´stotliwoÊç gwa∏-
townych zjawisk atmosferycznych jest odpowiedzialna za
znaczne szkody w drzewostanach Êwierkowych, które na
siedliskach bagiennych ∏atwo ulegajà wywa∏om. Âwier-
czyna paprociowa wykazuje wi´kszà podatnoÊç na te zja-
wiska, co wyra˝a si´ m.in. wi´kszym rozrzedzeniem drze-
wostanów.

U˝ytkowanie gospodarcze 
i potencja∏ produkcyjny

Drzewostany Êwierczyn bagiennych (w typie siedliskowym
LMb lub BMb) II i III bonitacji nie nale˝à do szczególnie
wartoÊciowych. Ponadto mo˝liwoÊç ich eksploatacji wià˝e
si´ ze znacznymi utrudnieniami z powodu siedlisk torfo-
wych, do których dost´p równie˝ zimà jest utrudniony. Po-
wa˝ne nak∏ady sà te˝ zwiàzane z odnowieniem zr´bów.
Dobry obecnie stan rozpoznania siedlisk leÊnych w Polsce
pó∏nocno-wschodniej, osiàgni´ty na podstawie kartogra-
ficznych prac glebowo-siedliskowych, stwarza podstawy
racjonalnego u˝ytkowania i kszta∏towania tej grupy lasów
w tych obszarach, gdzie znajdujà si´ one poza systemem
ochrony. Sk∏ad gatunkowy odnowieƒ odzwierciedla pro-
porcje wyst´pujàce w drzewostanach naturalnych.

Ochrona

Przypomnienie o wra˝liwych cechach
Siedliska borealnej Êwierczyny bagiennej, podobnie jak in-
ne siedliska torfowe, sà wra˝liwe na zmiany stosunków
wodnych i troficznych.

Zalecane metody ochrony
Zaleca si´, ˝eby, podobnie, jak to uczyniono w stosunku do
wi´kszych naturalnych kompleksów leÊnych (Puszcza Bia∏o-
wieska), konsekwentnie odst´powaç od u˝ytkowania r´b-
nego wszystkich lasów na torfach, w tym Êwierczyn bagien-
nych. W wypadku utrzymania dzia∏aƒ gospodarczych na-
le˝y rygorystycznie przestrzegaç wytycznych, opracowa-
nych na podstawie badaƒ glebowo-siedliskowych, ponie-
wa˝ sà one pochodnà inwentaryzacji i opisu siedlisk wzor-
cowych. Nale˝y te˝ du˝à uwag´ przywiàzywaç do prowa-
dzonych na terenach leÊnych dzia∏aƒ zwiàzanych z regula-
cjà oraz renaturalizacjà stosunków wodnych. Projekty ta-
kich dzia∏aƒ muszà zawieraç prognoz´ ich wp∏ywu na stan
siedlisk bagiennych.
Ochrona stabilnoÊci w∏aÊciwych stosunków hydrologicz-
nych musi mieç charakter kompleksowy, obejmowaç ob-
szary istotne dla utrzymania re˝imów wodnych na nie-
zmienionym poziomie, a wi´c równie˝ ca∏e zlewnie lokal-

nych rzek i cieków. Wszystkie Êwierczyny w tych nadleÊnic-
twach, gdzie nie sà obj´te innymi formami ochrony, po-
winny byç traktowane jako lasy wodochronne. Nale˝y
zdecydowanie unikaç prowadzenia tras komunikacyjnych
na nasypach przecinajàcych torfowiska i cieki zasilajàce
te tereny.

Inne czynniki mogàce wp∏ynàç na sposób
ochrony
Âwierczyny bagienne, z racji swojej niedost´pnoÊci, sà na-
turalnymi refugiami – ostojami ptaków drapie˝nych, wokó∏
ich gniazd zak∏adane sà strefy ochronne. Borealny charak-
ter Êwierczyn znajduje odzwierciedlenie w obecnoÊci rzad-
kich gatunków flory, a tak˝e licznych i rzadkich gatunków
owadów saproksylicznych.

Przyk∏ady obszarów obj´tych dzia∏aniami
ochronnymi
Utrudnienia w gospodarczym u˝ytkowaniu siedlisk bagien-
nych sprzyja∏y powo∏aniu doÊç licznych rezerwatów przyro-
dy ze Êwierczynami bagiennymi. Na pó∏nocy regionu Pol-
ski pó∏nocno-wschodniej sà to: Mechacz Wielki, ˚ytkiejm-
ska Struga (najwi´kszy w Polsce p∏at Êwierczyn bagien-
nych), w Puszczy Knyszyƒskiej wi´kszoÊç rezerwatów zawie-
ra Êwierczyny, najbardziej znane to Machnacz i Jesionowe
Góry. W Puszczy Bia∏owieskiej – Dziki Kàt, Wysokie Bagno
i Bagno Sierchanowo w Parku Narodowym. Ochronie tych
siedlisk sprzyjajà te˝ istniejàce i projektowane parki kraj-
obrazowe oraz narodowe, gdzie znajduje si´ wi´kszoÊç
area∏ów Êwierczyn: Parki Krajobrazowe Puszczy Rominckiej
i Boreckiej, Mazurski Park Krajobrazowy, Park Krajobrazo-
wy Puszczy Knyszyƒskiej, Wigierski Park Narodowy, Bia∏o-
wieski Park Narodowy.

Inwentaryzacje, doÊwiadczenia,
kierunki badaƒ

Rozpoznanie rozmieszczenia borealnych Êwierczyn na tere-
nie Polski pó∏nocno-wschodniej jest doÊç dobre. Wynika
ono z wykonanych opracowaƒ kartograficznych wszystkich
cytowanych parków krajobrazowych i parków narodowych
w ramach prac glebowo-siedliskowych, planów ochrony
parków narodowych oraz innych prac o charakterze geo-
botanicznym. Pochodnà wykonanych inwentaryzacji oraz
indywidualnych badaƒ jest bogata biblioteka zdj´ç fitoso-
cjologicznych.

Monitoring naukowy

W stosunku do pewnej liczby powierzchni prowadzone sà
powtórzenia zdj´ç fitosocjologicznych na sta∏ych po-
wierzchniach; taki wymóg istnieje obecnie w parkach na-
rodowych. Na terenie Puszczy Boreckiej funkcjonuje Stacja
Kompleksowego Monitoringu Ârodowiska Puszcza Borec-
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ka, w∏àczona do mi´dzynarodowego programu monitorin-
gu. Równie˝ na terenie Puszczy Bia∏owieskiej istniejà sta∏e
powierzchnie monitoringu wód, atmosfery i gleb, obs∏ugi-
wane przez Instytut Badawczy LeÊnictwa.
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*Sosnowo-brzozowy las 
bagienny

Siedlisko priorytetowe
Kod Physis: 44.A13, 44A.24, 44.A42

Cechy diagnostyczne

Cechy obszaru
Wyst´pujàce w siedliskach brzezin bagiennych torfy przej-
Êciowe sà najcz´Êciej torfami brunatnymi turzycowo-mszy-
stymi. Tylko w nielicznych przypadkach stwierdzono obec-
noÊç torfu niskiego: gleby powsta∏e na tych substratach na-
le˝à do podtypu gleb torfowych torfowisk przejÊciowych.
Wysoka popielnoÊç i skromny zasób sk∏adników pokarmo-
wych sytuujà brzezin´ w kr´gu zbiorowisk oligotroficznych.

Fizjonomia i struktura zbiorowiska
S∏abo zwarte drzewostany dojrza∏ych postaci lasu zbudo-
wane sà z brzozy omszonej Betula pubescens, sosny Pinus
sylvestris z domieszkà Êwierka lub olszy; stadia m∏odocia-
ne zdominowane sà przez drzewostany brzozy omszonej
z domieszkà olszy. Udzia∏ wymienionych gatunków w po-
szczególnych p∏atach wykazuje znacznà zmiennoÊç. Naj-
wi´kszà dynamikà wyró˝nia si´ brzoza omszona i Êwierk,
które budujà podszyty i naloty. Sosna natomiast nie odna-

wia si´ i jest obecna tylko w pi´trze drzew. RoÊlinnoÊç dna
lasu tworzy mozaik´ wielu grup syngenetycznych, wÊród
których najwi´kszy udzia∏ majà gatunki borowe, gatunki
olsów, wilgotnych ∏àk oraz torfowisk wysokich i przejÊcio-
wych. W budowie dna lasu du˝y udzia∏ majà mchy. W sto-
sunku do olsu brzeziny bagienne wyró˝nia obecnoÊç: so-
sny zwyczajnej Pinus silvestris, gruszynki (gruszyczki) jedno-
stronnej Orthilia secunda, gruszycznika (gruszyczki) jedno-
kwiatowego Moneses uniflora, gruszyczki okràg∏olistnej Py-
rola rotundifolia, gwiazdnicy d∏ugolistnej Stellaria longifo-
lia. Diagnostyczny walor majà gatunki torfowisk przejÊcio-
wych i niskich: bobrek trójlistkowy Menyanthes trifoliata,
kruszczyk b∏otny Epipactis palustris, dziwi´ciornik b∏otny
Parnassia palustris. Bardzo istotny jest tak˝e udzia∏ gatun-
ków klasy Oxycocco-Sphagnetea, które liczniej sà repre-
zentowane tylko w borach bagiennych. Do najcz´Êciej spo-
tykanych gatunków torfowisk wysokich nale˝à: Sphagnum
capillifolium, S. magellanicum, Aulacomnium palustre, ˝u-
rawina b∏otna Oxycoccus palustris, we∏nianka pochwowa-
ta Eriophorum vaginatum. Walor gatunków lokalnie wyró˝-
niajàcych sosnowo-brzozowy las bagienny majà: wierzba
rokita Salix rosmarinifolia, listera jajowata Listera ovata,
pi´ciornik kurze ziele Potentilla erecta, turzyca sina Carex
glauca, turzyca szczup∏a C. disperma.

Reprezentatywne gatunki
Sosna zwyczajna Pinus sylvestris, brzoza omszona Betula
pubescens, wierzba szara Salix cinerea, nerecznica grze-
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bieniasta Dryopteris cristata, zachylnik (nerecznica) b∏ot-
ny Thelypteris palustris, turzyca strunowa Carex chordor-
rhiza.

Odmiany
Podzia∏ sosnowo-brzozowych lasów bagiennych na ni˝sze
jednostki jest w chwili obecnej niemo˝liwy, poniewa˝
oprócz lasu bagiennego Dryopteridi thelypteridis – Betule-
tum pubescentis na tym samym terenie wyró˝niane sà lasy
o zbli˝onym charakterze: Carici chordorrhizae-Pinetum,
Betuletum pubescentis verrucosae, Sphagno-Betuletum pu-
bescentis, Betulo pubescentis-Piceetum.
Charakterystyk´ typu siedliska ograniczono do pierwszej
wymienionej jednostki – Dryopteridi-Betuletum, która uzy-
ska∏a szerszà akceptacj´ w Êrodowiskach przyrodników
i w praktyce leÊnej.

Mo˝liwe pomy∏ki
Sosnowo-brzozowy las bagienny jest najcz´Êciej mylony
z olsem mszystym Sphagno squarrosi-Alnetum oraz z nie-
którymi postaciami Êwierczyny paprociowej Sphagno gir-
gensohnii-Piceetum dryopteridetosum.

Identyfikatory fitosocjologiczne

Zwiàzek Pino-Betulion pubescentis
Zespó∏ Dryopteridi thelypteridis-Betuletum 
pubescentis sosnowo-brzozowy las bagienny

Dynamika roÊlinnoÊci

Dynamika zbiorowiska ma charakter spontaniczny. Brzezi-
ny bagienne w dolinach rzecznych pozostajà w wyraênym
zwiàzku sukcesyjnym ze zbiorowiskami zaroÊlowymi Betu-
lo-Salicetum repentis. M∏odociane stadia brzezin bagien-
nych sà zdominowane przez drzewostany brzozy omszonej
z domieszkà olszy.

Siedliska przyrodnicze zale˝ne 
lub przylegajàce

Sphagno girgensohnii-Piceetum dryopteridetosum (91D0-
5), Vaccinio uliginosi-Pinetum (91D0-2), Carici elongatae-
Alnetum.

Rozmieszczenie geograficzne 
i mapa rozmieszczenia

Sosnowo-brzozowy las bagienny wyst´puje tylko w paru
regionach pó∏nocno-wschodniej Polski, w Puszczach: Bia-
∏owieskiej, Knyszyƒskiej i Augustowskiej, w pó∏nocno-
-wschodniej cz´Êci Równiny Kurpiowskiej, w dolinie Biebrzy
i na Pojezierzu Suwalskim.

Znaczenie ekologiczne 
i biologiczne

Zbiorowisko roÊlinne o charakterze borealnym, cechujàce
si´ znacznym bogactwem i ró˝norodnoÊcià florystycznà.
Geograficzny zasi´g zbiorowiska, sk∏ad florystyczny oraz
oryginalna fizjonomia zbiorowiska, która znajduje od-
zwierciedlenie w nazewnictwie tego lasu – biel, podkreÊla-
jà odr´bnoÊç geobotanicznà Polski pó∏nocno-wschodniej.
Jest to jedyny naturalny typ lasu z dominujàcà brzozà
(brzozà omszonà) w drzewostanie, w runie leÊnym opty-
malne warunki rozwoju znajduje wiele rzadkich gatunków
roÊlin: Carex chordorrhiza, Dryopteris cristata, Parnassia
palustris. W m∏odych i regenerujàcych si´ brzezinach ba-
giennych mo˝na spotkaç brzoz´ niskà Betula humilis. Nie-
dost´pnoÊç tego lasu bagiennego, spot´gowana cz´sto
g´stym podszytem z∏o˝onym z kilku gatunków wierzb oraz
kruszyny, powoduje, ˝e brzeziny stanowià ostoj´ wielu ga-
tunków drapie˝nych ptaków i innych zwierzàt.

Gatunki z za∏àcznika II Dyrektywy 
Siedliskowej
Brak.

Gatunki z za∏àcznika I Dyrektywy Ptasiej
Brak danych.

Stany, w jakich znajduje si´ 
siedlisko

Stany uprzywilejowane
Borealne brzeziny bagienne znajdujà si´ w doÊç korzystnej
sytuacji, poniewa˝ znaczna liczba siedlisk, w których wyst´-
pujà, obj´ta jest ochronà konserwatorskà w formie rezer-
watów przyrody, a wi´kszoÊç pozosta∏ych stanowisk znaj-
duje si´ na terenach parków krajobrazowych. W cz´Êci la-
sów Polski pó∏nocno-wchodniej, zw∏aszcza na terenach
tzw. LeÊnych Kompleksów Promocyjnych, odstàpiono ca∏-
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kowicie od u˝ytkowania r´bnego brzezin bagiennych z ra-
cji ich funkcji ochronnych.

Inne obserwowane stany
W postaci zniekszta∏conej lub zdegradowanej borealne
brzeziny bagienne wyst´pujà na zmeliorowanych i odwod-
nionych du˝ych kompleksach torfowiskowych, które obec-
nie sà najcz´Êciej porzucane jako u˝ytki zielone: Niecka
Gródecko-Micha∏owska na po∏udnie od Puszczy Knyszyƒ-
skiej, Bagna Derlicz – Puszcza Bia∏owieska. Na tych tere-
nach oraz w zabagnionych dolinach rzecznych, które prze-
sta∏y byç u˝ytkowane rolniczo (wschodnia cz´Êç wojewódz-
twa podlaskiego), widoczne sà procesy regeneracji brzezin
bagiennych.

Tendencje do przemian w skali
kraju i potencjalne zagro˝enia

Sytuacja borealnych brzezin bagiennych na terenach wi´k-
szych kompleksów leÊnych jest dosyç stabilna, a na obsza-
rach dolin rzecznych, gdzie zarzucana jest gospodarka ∏à-
kowo-pastwiskowa, widoczne sà procesy regeneracji brze-
zin bagiennych; poniewa˝ sà to siedliska o najni˝szej war-
toÊci rolniczej, porzuca si´ je w pierwszej kolejnoÊci. Na
niektórych torfowiskach przejÊciowych, potencjalnych sie-
dliskach brzezin bagiennych, obserwowano w ostatnich la-
tach próby wznowienia eksploatacji torfu dla celów opa∏o-
wych (Dolina Górnej Narwi). Ra˝àcym przyk∏adem dewa-
stacji du˝ego kompleksu torfowisk wysokich i przejÊcio-
wych z brzezinami bagiennymi jest przemys∏owa i rabun-
kowa eksploatacja Bagna Imszar, w obr´bie najwi´kszego
zespo∏u torfowisk w Polsce pó∏nocno-wschodniej, zajmujà-
cego tzw. Nieck´ Gródecko-Micha∏owskà we wschodniej
cz´Êci województwa podlaskiego.

U˝ytkowanie gospodarcze 
i potencja∏ produkcyjny

Bagienny las brzozowo-sosnowy w typologii lasów nizin-
nych traktowany jest jako las mieszany bagienny (LMb).
Niska bonitacja drzewostanów, ich znaczny stopieƒ rozrze-
dzenia oraz ograniczony dost´p do siedlisk bagiennych
stanowià o ma∏ej atrakcyjnoÊci gospodarczej sosnowo-
-brzozowych lasów bagiennych.

Ochrona

Przypomnienie o wra˝liwych cechach
Siedliska torfowe sà wra˝liwe na zmiany stosunków wod-
nych i troficznych.

Zalecane metody ochrony
Podobnie, jak to uczyniono w du˝ych, naturalnych kom-
pleksach leÊnych (Puszcza Bia∏owieska), nale˝y konse-

kwentnie odst´powaç od u˝ytkowania r´bnego wszystkich
lasów na torfach. W wypadku utrzymania dzia∏aƒ gospo-
darczych nale˝y rygorystycznie przestrzegaç wytycznych
opracowanych na podstawie badaƒ glebowo-siedlisko-
wych, poniewa˝ sà one pochodnà inwentaryzacji i opisu
siedlisk wzorcowych. Nale˝y te˝ du˝à uwag´ przywiàzywaç
do prowadzonych na terenach leÊnych dzia∏aƒ zwiàzanych
z regulacjà, renaturalizacjà stosunków wodnych. Projekty
takich dzia∏aƒ muszà zawieraç prognoz´ ich wp∏ywu na
stan siedlisk bagiennych.
Ochrona stabilnoÊci stosunków hydrologicznych musi mieç
charakter kompleksowy, obejmowaç obszary istotne dla
utrzymania re˝imów wodnych na niezmienionym poziomie,
a wi´c równie˝ ca∏e zlewnie lokalnych rzek i cieków. Nale-
˝y unikaç prowadzenia tras komunikacyjnych na nasypach
przecinajàcych torfowiska i cieki zasilajàce te tereny.
Wszystkie lasy na torfach w tych nadleÊnictwach, gdzie nie
sà one obj´te innymi formami ochrony, powinny byç trak-
towane jako lasy wodochronne.

Inne czynniki mogàce wp∏ynàç na sposób
ochrony
Siedliska bagienne, z racji swojej niedost´pnoÊci, sà natu-
ralnymi refugiami – ostojami ptaków drapie˝nych, wokó∏
ich gniazd zak∏adane sà strefy ochronne. Borealny charak-
ter brzezin znajduje odzwierciedlenie w obecnoÊci rzadkich
gatunków flory, a tak˝e licznych i rzadkich gatunków owa-
dów saproksylicznych.

Przyk∏ady obszarów obj´tych dzia∏aniami
ochronnymi
Utrudnienia w gospodarczym u˝ytkowaniu siedlisk bagien-
nych sprzyja∏y powo∏aniu doÊç licznych rezerwatów przyro-
dy z brzezinami bagiennymi. Najwi´ksze powierzchnie la-
sów sosnowo-brzozowych w rezerwatach przyrody znajdu-
jà si´ w Kuriaƒskim Bagnie (Puszcza Augustowska), Starych
Bielach (Puszcza Knyszyƒska), na terenie Biebrzaƒskiego
Parku Narodowego – „Brzeziny Kapickie”, na terenie Bia-
∏owieskiego Parku Narodowego – „Sierchanowo”.

Inwentaryzacje, doÊwiadczenia,
kierunki badaƒ

Rozpoznanie rozmieszczenia borealnych lasów bagien-
nych na terenie Polski pó∏nocno-wschodniej jest doÊç do-
bre. Wynika ono z wykonanych opracowaƒ kartograficz-
nych wszystkich cytowanych parków krajobrazowych i par-
ków narodowych w ramach prac glebowo-siedliskowych,
planów ochrony parków narodowych oraz innych prac
o charakterze geobotanicznym. Pochodnà wykonanych in-
wentaryzacji oraz indywidualnych badaƒ jest te˝ bogata
biblioteka zdj´ç fitosocjologicznych.
Prace badawcze powinny byç skierowane na komplekso-
wà analiz´, a nast´pnie syntez´ lasów brzozowo-so-

201

*Bory i lasy bagienne
P

ora
d
nik

i ochrony sied
lisk

 i g
a
tunków

*91D0
6



snowych w ca∏ej pó∏nocnej cz´Êci Polski, w aspekcie ich
zró˝nicowania, dynamiki, usytuowania w systemie fitoso-
cjologicznym oraz relacji do analogicznych zbiorowisk
poza obszarem kraju.
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