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Wilgotne wrzosowiska
z wrzoÊcem bagiennym
Erica tetralix
Kod Physis: 31.111

A. Opis siedliska g∏ównego typu

Definicja

Nietorfotwórcze formacje z przewa˝ajàcym udzia∏em
gatunków krzewinkowych, g∏ównie wrzosu Calluna vul-
garis i sta∏à domieszkà wrzoÊca bagiennego Erica te-
tralix oraz innych gatunków atlantyckich i równoczeÊnie
bez gatunków borealno-kontynentalych, wyst´pujàce
na wilgotnym, kwaÊnym, ubogim w zwiàzki od˝ywcze
pod∏o˝u torfowo-mineralnym lub mineralnym, charak-
terystyczne dla atlantyckiej i subatlantyckiej cz´Êci Euro-
py; w Polsce na skrajnie wchodnich stanowiskach i zu-
bo˝a∏e florystycznie.

Charakterystyka

Wilgotne wrzosowiska sà siedliskami prawie wy∏àcznie
pó∏naturalnymi, które na obszarze ca∏ego swego zasi´gu
geograficznego wykszta∏ci∏y si´ w wyniku ekstensywnego
wypasu, zdzierania darni i okresowego wypalania.
W Polsce ich geneza jest podobna, dodatkowo wyst´pu-
jà na miejscach po eksploatacji kwaÊnego torfu, gdzie
zachowa∏a si´ jego cienka warstwa, a tak˝e w mokrych
obni˝eniach mi´dzywydmowych w pasie nadmorskim,
gdzie rozwin´∏y si´ w wyniku sukcesji bez bezpoÊredniej
ingerencji cz∏owieka. Wyst´pujà wy∏àcznie na ni˝u, na or-
ganiczno-mineralnych i mineralnych obrze˝ach torfowisk
wysokich lub poza nimi, w obni˝eniach terenu z wzgl´d-

nie wysokim, lecz w ciàgu roku cz´sto bardzo zmiennym
poziomem wody gruntowej. Pod∏o˝e jest ubogie w bioge-
ny, kwaÊne, zbudowane z utworów piaszczystych ró˝nego
pochodzenia i piaszczysto – gliniastych, zwykle z do-
mieszkà materii organicznej, która jednak nie gromadzi
si´ w postaci torfu. Ta cecha odró˝nia mokre wrzosowi-
ska jako typ siedliska od zdegradowanych torfowisk wy-
sokich, na których równie˝ mogà wyst´powaç fitocenozy
o fizjonomii wrzosowisk.
Mokre wrzosowiska buduje niewielka liczba gatunków
(przeci´tnie oko∏o 20), a pod wzgl´dem fitogeograficznym
wyró˝nia je wyst´powanie znacznej liczby taksonów wyma-
gajàcych ∏agodnego klimatu. Zasi´gi geograficzne cz´Êci
z nich nie dochodzà do Polski, stàd krajowe wilgotne wrzo-
sowiska, w porównaniu z zachodnioeuropejskimi, sà flory-
stycznie zubo˝a∏e. Sta∏ym sk∏adnikiem pokrywy roÊlinnej
najcz´Êciej jest wrzos Calluna vulgaris, natomiast flory-
styczny wyró˝nik – wrzosiec bagienny Erica tetralix, roÊnie
z ró˝nà iloÊciowoÊcià. W cz´Êci fitocenoz w miejsce wrzosu
wspó∏dominantami sà we∏nianeczka darniowa Baeothryon
cespitosum (=Trichophorum caespitosum) i sit sztywny Jun-
cus squarrosus. Sta∏ymi komponentami, choç reprezento-
wanymi przez niewielkà liczb´ gatunków, sà mchy w∏aÊci-
we, nieliczne torfowce, wàtrobowce i porosty. IloÊciowy
udzia∏ tych grup w sk∏adzie p∏atów zale˝y od stopnia uwil-
gocenia pod∏o˝a i nat´˝enia antropopresji w czasie kszta∏-
towania si´ fitocenoz.
Pod wzgl´dem dynamicznym siedlisko nie jest trwa∏e,
lecz tempo jego przekszta∏ceƒ wydaje si´ byç zale˝ne od
genezy fitocenoz. Pewne jest, ˝e zaprzestanie ekstensyw-
nych form u˝ytkowania powoduje jego doÊç szybki za-
nik, najcz´Êciej wskutek wtórnej sukcesji drzew, g∏ównie
sosny i brzozy.W skali kraju area∏ wilgotnych wrzosowisk
jest znikomy i bardzo szybko si´ zmniejsza z powodu
ca∏kowitej rezygnacji z tradycyjnego u˝ytkowania terenu
bàdê przeciwnie – radykalnej zmiany gospodarowania,
np. osuszania, a nast´pnie przeznaczania gruntów do
zalesienia, ∏àkarstwa czy zabudowy. Ochrona pozosta-
∏oÊci siedliska wymaga niemal zawsze stosowania okre-
Êlonych zabiegów ochrony czynnej, dostosowanych do
indywidualnych warunków i cech poszczególnych obiek-
tów. Rozmieszczenie, zró˝nicowanie fitocenotyczne i dy-
namika mokrych wrzosowisk w Polsce sà bardzo s∏abo
rozpoznane i wymagajà pilnych badaƒ ze wzgl´du na
radykalne przekszta∏cenia sposobu gospodarowania na
terenach, gdzie ten typ siedliska zosta∏ zarejestrowany
i jeszcze istnieje, a tak˝e terenach, gdzie potencjalnie
mo˝e wyst´powaç.

Podzia∏ na podtypy

Siedlisko w Polsce wyst´puje jako jeden podtyp.
4010-1 Wilgotne wrzosowiska z wrzoÊcem
bagiennym Erica tetralix
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Umiejscowienie siedliska w polskiej
klasyfikacji fitosocjologicznej

(zaliczenie typu siedliska w obr´bie klasy Oxycocco-Spha-
gnetea wed∏ug klasyfikacji Dierssena 1982)

Klasa Oxycocco-Sphagnetea zbiorowiska mokrych wrzo-
sowisk i torfowisk wysokich

Rzàd Erico-Sphagnetalia (=Sphagno-Ericetalia)
atlantyckie zbiorowiska mokrych wrzosowisk i torfo-
wisk wysokich

Zwiàzek Ericion-tetralicis mokre wrzosowiska
z wrzoÊcem bagiennym

Zespó∏ Ericetum tetralicis mszarnik wrzoÊcowy
Zespó∏ Junco-Trichophoretum mszarnik we∏-
nianeczkowy

Podawany w literaturze zespó∏ Junco-Trichophoretum
ze zwiàzku Ericion tetralicis przynajmniej w cz´Êci odpo-
wiada zespo∏owi Ericetum tetralicis. Pod wzgl´dem fitoso-
cjologicznym i powiàzaƒ dynamiczno-siedliskowych krajo-
we wilgotne wrzosowiska nie sà wystarczajàco zbadane.
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B. Opis podtypu

Wilgotne wrzosowiska
z wrzoÊcem bagiennym
Erica tetralix
Kod Physis: 31.111

Cechy diagnostyczne

Cechy obszaru
Wilgotne wrzosowiska z wrzoÊcem bagiennym sà niezwykle
rzadkim typem siedlisk i ∏àcznie zajmujà znikomy area∏. Wyst´-
pujà w obni˝eniach mi´dzywydmowych w pasie wydm nad-
morskich i na stanowiskach Êródlàdowych, lecz tylko w regio-
nach, gdzie najsilniej zaznaczajà si´ wp∏ywy klimatu atlantyc-
kiego. W pierwszym przypadku wykszta∏cajà si´ w najbardziej
oddalonej od morza, ustabilizowanej strefie pasa mierzejowe-
go, gdzie tworzà drobne enklawy w obr´bie najbardziej wilgot-
nej postaci nadmorskiego boru ba˝ynowego Empetro nigri-Pi-
netum ericetosum tetralicis. Na terenach Êródlàdowych roz-
mieszczone sà na obrze˝ach otwartych torfowisk wysokich lub
w kompleksie przestrzennym wyrobisk po eksploatacji torfu,
w których, w zale˝noÊci od poziomu wody, wyst´pujà ró˝ne sta-
dia regeneracyjne roÊlinnoÊci mszarnej, a na groblach – suche
wrzosowiska lub zdegenerowane postaci boru bagiennego.
W pod∏o˝u wilgotnych wrzosowisk wyst´pujà pozbawione
wapnia i ubogie w biogeny piaski morskie lub innego pocho-
dzenia, na których zalega najcz´Êciej bezpostaciowa masa
organiczna o mià˝szoÊci od kilku do oko∏o 40 cm. Odczyn
pod∏o˝a wynosi od 4 do 5,5 pH. Gleby zaliczane sà do tor-
fiastych i glejobielic. Sà one stale wilgotne, ale w cyklu rocz-
nym oraz wieloletnim poziom wody mo˝e si´ znacznie zmie-
niaç. W strefie do oko∏o 2 km w g∏àb làdu wahania te zale-
˝à nie tylko od wielkoÊci i rozk∏adu opadów, lecz dodatkowo
skorelowane sà ze zmianami poziomu wody w Ba∏tyku.

Fizjonomia i struktura zbiorowiska
Fitocenozy wilgotnych wrzosowisk budowane sà przez nie-
wielkà liczb´ gatunków (Êrednio oko∏o 20, wyjàtkowo poni˝ej
15 lub powy˝ej 25), tworzàcych zasadniczo dwie warstwy –
zielnà i mszystà. Sporadycznie tylko wyst´pujà w nich gatun-
ki drzewiaste (sosna zwyczajna i brzozy brodawkowana
i omszona), rosnàce zawsze pojedynczo i w bardzo du˝ym
rozproszeniu, nie przekraczajàc wysokoÊci 3 metrów. War-
stwa zielna ma zwarcie od oko∏o 60% do oko∏o 90% i domi-
nujà w niej krzewinki (w ró˝nej proporcji wrzos zwyczajny
i wrzosiec bagienny), rzadziej roÊliny o trawiastym pokroju
(rosnàca w zbitych k´pach i posiadajàca cienkie, sztywne,
bezlistne p´dy we∏nianeczka darniowa Baeothryon cespito-
sum oraz sit sztywny Juncus squarrosus z rozetà liÊci u nasa-
dy p´du). Pozosta∏e sk∏adniki tej warstwy wyst´pujà nielicznie
i z ró˝na sta∏oÊcià. W miejscach najbardziej i stale mokrych
sà to we∏nianka wàskolistna Eriophorum angustifolium, ˝ura-

wina b∏otna Oxycoccus palustris, turzyca pospolita Carex ni-
gra, w nadmorskich obni˝eniach mi´dzywydmowych dodat-
kowo woskownica europejska Myrica gale, natomiast
w miejscach o zmiennym poziomie wody – pi´ciornik kurze
ziele Potentilla erecta, trz´Êlica modra Molinia caerulea. War-
stw´ mszystà, z ró˝nym udzia∏em, tworzà torfowce (przede
wszystkim p∏askie, zbite, ˝ó∏tozielone poduszki Sphagnum
compactum, w stale mokrych miejscach S. auriculatum), mchy
w∏aÊciwe (np. Hypnum cupressiforme, Aulacomnium palustre,
Pleurozium schreberi), drobne darenki wàtrobowców liÊcia-
stych i liczne gatunki porostów, z których tylko Cladina por-
tentosa (= Cladonia impexa) jest sta∏ym sk∏adnikiem.

Reprezentatywne gatunki
*Wrzosiec bagienny Erica tetralix, *we∏nianeczka
darniowa niemiecka Baeothryon cespitosum subsp.
germanicum (=Trichophorum caespitosum subsp.
germanicum), sit sztywny Juncus squarrosus, wrzos
zwyczajny Calluna vulgaris, Sphagnum compactum, S.
auriculatum, S. molle, wàtrobowce Odontoschizma spha-
gni, Gymnocolea inflata.
* równie˝ charakterystyczne z fitosocjologicznego punktu
widzenia

Odmiany
Bardzo skàpy materia∏ fitosocjologiczny opublikowany
z terenu Polski klasyfikowany by∏ do dwu zespo∏ów: Ericetum
tetralicis, o wyraênie krzewinkowej fizjonomii oraz do Junco-
Trichophoretum, w którym wybitnie dominujà roÊliny o pokro-
ju turzycowatych i sitów. Ponadto za wrzosowiskowy zespó∏
(choç z zastrze˝eniem co do jego umiejscowienia) podawano
Sphagnetum papillosi. Wskazuje to na istnienie odmiennych
pod wzgl´dem sk∏adu florystycznego oraz wyglàdu fitocenoz,
jednak wobec s∏abej dokumentacji fitosocjologicznej jest to
niedostateczna podstawa do wyró˝nienia odmian.

Mo˝liwe pomy∏ki
Mokre wrzosowiska ze wzgl´du na znaczny udzia∏ roÊlin krze-
winkowych, mogà byç mylone z fitocenozami z dominacjà
wrzosu, jakie powstajà na obsuszonych torfowiskach wyso-
kich (7120), ze stadiami sukcesyjnymi roÊlinnoÊci zasiedlajà-
cej mokre pola i misy deflacyjne w strefie w´drujàcych wydm
nadmorskich (2190), co ma miejsce tylko w S∏owiƒskim Par-
ku Narodowym, oraz Êródlàdowymi wrzosowiskami na pod-
∏o˝u mineralnym Êwie˝ym lub tylko okresowo wilgotnym.
Od zdegradowanych siedlisk torfowisk wysokich (7120) od-
ró˝nia je: 1) bardzo p∏ytka wartstwa materii organicznej
w postaci silnie roz∏o˝onego lub bezpostaciowego humusu
na piaszczystym pod∏o˝u, 2) brak lub znikomy iloÊciowy
udzia∏ zdecydowanej wi´kszoÊci gatunków wysokotorfowi-
skowych rosnàcych na k´pach, jak: we∏nianka pochwowata
Eriophorum vaginatum, Sphagnum magellanicum, S. rubel-
lum, 3) obecnoÊç gatunków minerotroficznych, jak we∏nianka
wàskolistna Eriophorum angustifolium, turzyca pospolita Ca-
rex nigra czy sit sztywny Juncus squarrosus.
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W stosunku do wrzosowisk na pod∏o˝u mineralnym mokre
wrzosowiska wyró˝nia m.in. obecnoÊç torfowców, wrzoÊca
bagiennego Erica tetralix, ˝urawiny b∏otnej Oxycoccus pa-
lustris, modrzewnicy zwyczajnej Andromeda polifolia.

Identyfikatory fitosocjologiczne

Zwiàzek Ericion tetralicis
Zespó∏ Ericetum tetralicis mszarnik wrzoÊcowy
Zespó∏ Junco-Trichophoretum mszarnik we∏nia-
neczkowy

Dynamika roÊlinnoÊci

Spontaniczna
RoÊlinnoÊç wilgotnych wrzosowisk nie jest trwa∏a i w toku
sukcesji zostaje zastàpiona przez zbiorowiska borowe z so-
snà. Brak jest szczegó∏owych wyników badaƒ nad tym pro-
cesem, lecz obserwacje z ustabilizowanych obni˝eƒ mi´dzy-
wydmowych, gdzie w otoczeniu fitocenoz mokrych wrzoso-
wisk wyst´pujà bardzo wilgotne bory sosnowe, wskazujà, ˝e
oba typy siedlisk mogà pozostawaç w przestrzennej równo-
wadze przez co najmniej 40 lat. Jest to jednak sytuacja wy-
jàtkowa, gdy˝ poziom wody w tych obni˝eniach jest z regu-
∏y wysoki (kszta∏towany w cz´Êci przez stan wody w Ba∏tyku),
co generalnie ogranicza mo˝liwoÊç i tempo formowania si´
zbiorowisk borowych.

Powiàzana z dzia∏alnoÊcià cz∏owieka
Brak jest udokumentowanych metodà fitosocjologicznà
danych o tempie i kierunku zmian w fitocenozach, które
wy∏àczono z bezpoÊredniego u˝ytkowania, jak koszenie
czy wypas. Nie jest równie˝ znany czas formowania si´
wrzosowiska po zerwaniu darni i pozostawieniu miejsca
dla swobodnego przebiegu sukcesji. Z ca∏à pewnoÊcià
ca∏kowity i szybki zanik p∏atów z przewagà krzewinek na-
st´puje w wyniku nasadzenia sosny i utworzenia si´ m∏od-
nika. Fitocenozy, które powstajà po ca∏kowitym wypaleniu
warstwy organicznej w miejscach s∏abo uwilgoconych, na-
bierajà cech suchego wrzosowiska o bardzo niewielkiej
liczbie gatunków. P∏aty umiarkowanie deptane lub uje˝-
d˝ane cechuje ust´powanie wrzosu i bujny rozrost k´p Ba-
eothryon cespitosum oraz skupieƒ Juncus squarrosus, cza-
sem bliêniczki psiej trawki Nardus stricta. Wszystkie wy-
mienione przyk∏ady pochodzà z dorywczych obserwacji
i z ca∏à pewnoÊcià nie wyczerpujà zagadnienia dynamiki
mokrych wrzosowisk.

Siedliska przyrodnicze zale˝ne
lub przylegajàce

Wilgotne wrzosowiska graniczà z typowym i wilgotnym
podzespo∏em nadmorskiego boru ba˝ynowego Empetro
nigri-Pinetum typicum i E. n. -P. ericetosum tetralicis, zespo-
∏em woskownicy europejskiej Myricetum gale, p∏ytkimi, oli-

gotroficznymi zbiornikami z gatunkami klasy Litorelletea
(3130), suchymi, otwartymi lub zarastajàcymi sosnà, wrzo-
sowiskami z Calluna vulgaris na mineralnych wyniesie-
niach terenu, przesuszonymi torfowiskami wysokimi
(7120), nasadzeniami sosny.

Rozmieszczenie geograficzne
i mapa rozmieszczenia

Siedlisko bardzo rzadkie, dotychczas stwierdzone we
wschodniej cz´Êci Pobrze˝a Kaszubskiego, w okolicach Ko-
∏obrzegu, pó∏nocnej cz´Êci Pojezierza Drawskiego, w Pusz-
czy Goleniowskiej, sporadycznie w Borach DolnoÊlàskich,
gdzie prawdopodobnie ma wi´cej stanowisk.

Znaczenie ekologiczne i biologiczne

W Polsce niezwykle rzadki typ siedliska, osiàgajàcy w skali
ca∏ej Europy wschodnià granic´ zasi´gu geograficznego,
który nie przekracza linii Wis∏y. W fitocenozach wyjàtkowo
liczne (jak na klimatyczne warunki Polski) gatunki o atlan-
tyckim i subatlantyckim typie rozmieszczenia (wrzosiec ba-
gienny Erica tetralix, we∏nianeczka darniowa niemiecka Ba-
eothryon cespitosum subsp. germanicum, sit sztywny Jun-
cus squarrosus, Sphagnum molle, S. papillosum, S. com-
pactum, S. tenellum, Odotoschizma sphagni, Gymnocolea
inflata, Cladonia portentosa, Cladonia incrassata). Wi´k-
szoÊç z nich zagro˝ona w ró˝nym stopniu w skali kra-
ju lub co najmniej Pomorza. Siedlisko w krajobrazie przy-
morskim wzbogaca ró˝norodnoÊç biologicznà na pozio-
mie ekosystemalnym. Obok walorów czysto przyrodni-
czych ma równie˝ walory kulturowe, powiàzane z histo-
rycznym ekstensywnym sposobem u˝ytkowania tere-
nu i ksza∏towaniem urozmaiconego i równoczeÊnie zrów-
nowa˝onego ekologicznie krajobrazu.

Gatunki z za∏àcznika II Dyrektywy 
Siedliskowej
Brak.
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Gatunki z za∏àcznika I Dyrektywy Ptasiej
Sowa b∏otna Asio flammeus, b∏otniak ∏àkowy Circus pygar-
gus, ˝uraw Grus grus,

Stany, w jakich znajduje si´ siedlisko

Stany uprzywilejowane
Fitocenozy w miejscach stale silnie podmok∏ych lub tylko
krótkotrwale obsychajàcych, stanowiàce element komplek-
su przestrzennego o powolnej dynamice oraz p∏aty w mo-
krych obni˝eniach, które przez d∏ugi okres czasu nie by∏y
obj´te po˝arem, majà najbogatszy sk∏ad gatunkowy, zbli-
˝ony do fitocenoz notowanych w krajach po∏o˝onych na
zachód od Polski, np.w pó∏nocnych Niemczech.

Inne obserwowane stany
Siedlisko podatne na wkraczanie sosny, powierzchnie przesu-
szone lub po powierzchniowym po˝arach opanowane przez
wrzos i ze s∏abo zregenerowanà warstwà mszystà.

Tendencje do przemian w skali
kraju i potencjalne zagro˝enia

Bilans zmian area∏u siedliska w skali krajowej nie jest
mo˝liwy do ustalenia ze wzgl´du na szczàtkowe infor-
macje o miejscach wyst´powania i wielkoÊci zajmowanej
powierzchni w przesz∏oÊci. Nie jest znany area∏ siedliska
na miejscach dawniej niedost´pnych do badaƒ, a obec-
nie inwentaryzowanych – dotyczy to by∏ych poligonów
wojskowych. Na przyk∏adzie wrzosowisk otaczajàcych
du˝e torfowisko ba∏tyckie „Bielawskie B∏oto” mo˝na
oszacowaç zmniejszenie si´ powierzchni w stosunku do
stanu z poczàtku lat 70. XX wieku na oko∏o 80%. Reduk-
cja ta jest wynikiem wy∏àcznie planowych dzia∏aƒ (zale-
sienia, próby u˝ytkowania rolniczego i ∏àkarskiego) lub
przypadkowych zniszczeƒ (po˝ary). Potencjalnym zagro-
˝eniem w skali ogólnej jest tendencja do osuszania pod-
mok∏ych terenów oraz do zalesiania.

Ochrona

Siedlisko o znikomo ma∏ym potencjale w przypadku go-
spodarki leÊnej (nasadzenia sosny w wieku oko∏o 20 lat
wykazujà objawy os∏abienia i atakowane sà przez grzy-
by, sosna s∏abo si´ oczyszcza). Dawniej u˝ytkowane dla
pozyskania darni na Êció∏k´ dla zwierzàt, wypasu oraz
produkcji miodu wrzosowego.

Propozycje dzia∏aƒ ochronnych

Przypomnienie o wra˝liwych cechach
Siedlisko wra˝liwe na obni˝enie poziomu wody, zmian´
warunków Êwietlnych (zacienienie przez drzewa), podnie-
sienie trofii, obni˝enie kwasowoÊci gleby, po˝ary, intensyw-
ne deptanie i uje˝d˝anie.

Zalecane metody ochrony
Poza wrzosowiskami wystepujàcymi w nadmorskich obni˝eniach
mi´dzywydmowych konieczna ochrona czynna, stabilizujàca naj-
lepiej zachowane p∏aty oraz zabiegi poprawiajàce stan pozosta-
∏ych. W przypadku inwazji drzew nale˝y je usuwaç, je˝eli to mo˝-
liwe – podpi´trzyç poziom wody gruntowej. Rodzaj i cz´stotliwoÊç
zabiegów powinny byç ustalone metodà eksperymentu i badaƒ
na sta∏ych powierzchniach. W otoczeniu wrzosowisk nie stosowaç
wapnowania i intensywnego nawo˝enia oraz stosowania Êrod-
ków owadobójczych. Ca∏kowicie wykluczyç zalesianie, przeory-
wanie, przekszta∏canie w u˝ytki zielone i rolne, zabudow´ rekre-
acyjnà lub sta∏à. Ewentualne udost´pnienie dla turystyki i rekre-
acji konnej musi byç limitowane, a jego skutki monitorowane.

Inne czynniki mogàce wp∏ynàç na sposób
ochrony
Stanowiska rzadkich i zagro˝onych gatunków ptaków
i owadów, ochrona krajobrazu kulturowego.

Przyk∏ady obszarów obj´tych dzia∏aniami
ochronnymi
Rezerwat „Bia∏ogóra”, rezerwat „Bielawa” w Nadmorskim
Parku Krajobrazowym. Osobami odpowiedzialnymi za
ochron´ przyrody w nich sà Wojewódzki Konserwator Przy-
rody w Gdaƒsku i dyrektor parku.

Inwentaryzacja, doÊwiadczenia,
kierunki badaƒ

Konieczne jest prowadzenie badaƒ terenowych pod kàtem re-
jestracji obecnego rozmieszczenia i powierzchni siedliska oraz
analizy porównawczej jego stanów historycznych, zrekonstru-
owanych na podstawie archiwalnych materia∏ów kartograficz-
nych i zdj´ç lotniczych. Bezwgl´dnie konieczne sà badania fi-
tosocjologiczne, a nast´pnie analiza krajowego materia∏u na
tle danych z zachodniej Europy oraz badania nad dynamicz-
nymi cechami roÊlinnoÊci w aspekcie jej czynnej ochrony.

Monitoring naukowy

Ze wzgl´du na rzadkoÊç siedliska monitoring powinien ob-
jàç wszystkie jego stanowiska w rezerwatach i parkach
krajobrazowych. Rejestrowane powinny byç: 1) na bie˝àco
takie zdarzenia, jak po˝ary, wymarzanie wrzosu, zmiany
warunków wodnych, a na podstawie kartowania co 5 lat –
wielkoÊç ogólnej powierzchni zajmowanej przez siedlisko,
2) reakcja roÊlinnoÊci na stosowane zabiegi ochrony czyn-
nej (coroczne zdj´cia fitosocjologiczne na sta∏ych po-
wierzchniach eksperymentalnych i porównawczych), 3) od-
pornoÊç roÊlinnoÊci i gleby na deptanie i uje˝d˝anie.

Bibliografia

Por. opis siedliska g∏ównego typu.
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