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Suche wrzosowiska
(Calluno-Genistion,
Pohlio-Callunion, CallunoArctostaphylion)
Kod Physis: 31.2

A. Opis siedliska g∏ównego typu

Poradniki ochrony siedlisk i gatunków

Definicja

32

Subatlantyckie i subkontynentalne Êródlàdowe suche wrzosowiska, najprawdopodobniej w ca∏oÊci pochodzenia antropogenicznego.

Charakterystyka
Suche wrzosowiska to bezdrzewne zbiorowiska krzewinkowe,
zdominowane przez krzewinki z rodziny wrzosowatych Ericaceae z panujàcym wrzosem Calluna vulgaris, których wyst´powanie uwarunkowane jest warunkami klimatycznymi, edaficznymi i antropogenicznymi.
Âródlàdowe suche wrzosowiska Calluno-Ulicetalia wyst´pujàce w Polsce charakteryzujà si´ du˝ym zró˝nicowaniem fitocenotycznym i fitogeograficznym, dzielàc si´ trzy grupy:
Wrzosowiska janowcowe, zwiàzek Calluno-Genistion, które
osiàgajà na terenie Polski wschodnià granic´ zasi´gu. Wyst´pujà g∏ównie w subatlantyckich i subkontynentalnych obszarach Europy oraz ekstrazonalnie na terenie ca∏ej Europy.
Wrzosowiska màcznicowe, zwiàzek Calluno-Arctostaphylion,
wyst´pujà w borealno-kontynentalnych obszarach Europy.
Centrum wyst´powania osiàgajà w pó∏nocno – wschodnich
regionach kraju.
Wrzosowiska knotnikowe, zwiàzek Pohlio-Callunion, wyst´pujàce w zachodniej i Êrodkowej cz´Êci Europy. Nale˝à do

najcz´Êciej spotykanego typu wrzosowisk, z centrum wyst´powania w zachodnich regionach kraju.
Wrzosowiska majà zwykle postaç niskich, barwnych zbiorowisk krzewinkowych, o zró˝nicowanej florze naczyniowej
oraz bogatej florze roÊlin zarodnikowych i porostów. Wiele gatunków wyst´pujàcych na wrzosowiskach nale˝y do
grupy roÊlin rzadkich i zagro˝onych w skali Polski. RoÊliny
wyst´pujàce na tych siedliskach to w wi´kszoÊci gatunki zaliczane do elementu atlantyckiego, osiàgajàce w Polsce
wschodnià granic´ naturalnego zasi´gu.
Suche wrzosowiska charakteryzujà si´ du˝à ró˝norodnoÊcià
florystycznà, a z tym zwiàzana jest bogata fauna bezkr´gowców, zw∏aszcza chrzàszczy, muchówek, b∏onkówek i owadów
prostoskrzyd∏ych, pluskwiaków i motyli.
Suche wrzosowiska wyst´pujà zwykle na bardzo ubogich i kwaÊnych glebach bielicowych, o odczynie pH 4,0–5,0, wytworzonych z piasków luênych lub s∏abogliniastych, z niskim poziomem wody gruntowej. Wykszta∏cajà si´ tak˝e na luênych, ubogich utworach czwartorz´dowych o przemywnej gospodarce
wodnej. Wyst´pujà g∏ównie na piaskach glacifluwialnych – takich jak: piaski sandrowe, piaski rzeczne teras akumulacyjnych
oraz na piaskach wydmowych. Gleby nale˝à do bielicoziemnych, rzadziej do s∏abo wykszta∏conych rakerów lub gleb brunatnych kwaÊnych, zbielicowanych. Amplituda ekologiczna
wrzosowisk w odniesieniu do warunków troficznych jest wàska,
natomiast doÊç szeroka w stosunku do wilgotnoÊci pod∏o˝a.
Wrzosowiska charakteryzujà si´ du˝ym zró˝nicowaniem –
od naturalnych wyst´pujàcych zwykle w formie niewielkich,
zwartych pasów i p∏atów na obrze˝ach lasów liÊciastych
i borów sosnowych, a˝ po rozwijajàce si´ na rozleg∏ych
piaszczystych obszarach w zachodniej i pó∏nocnej cz´Êci
Polski, zw∏aszcza na terenach poligonów wojskowych,
wrzosowiska o charakterze antropogenicznym. Wrzosowiska wyst´pujà na poboczach dróg leÊnych, na skarpach
i przydro˝ach, na odlesionych terenach pod liniami energetycznymi i na por´bach oraz na stromych skarpach,
gdzie rozwijajà si´ kwietne wrzosowiska z drakwià wonnà.
RoÊlinnoÊç wrzosowisk jest stabilizowana i kszta∏towana
w du˝ej mierze w wyniku dzia∏alnoÊci cz∏owieka.
Po zaprzestaniu u˝ytkowania przekszta∏cajà si´ w drodze sukcesji wtórnej w zaroÊla, a nast´pnie w las. G∏ównym zagro˝eniem dla istnienia i funkcjonowania wrzosowisk jest sukcesja wtórna. Utrzymanie pe∏nej zmiennoÊci zbiorowisk i zachowanie bogactwa florystycznego tych siedlisk wymaga podj´cia zabiegów ochrony czynnej polegajàcej na usuwaniu
drzew i krzewów, koszeniu oraz kontrolowanym wypalaniu.

Podzia∏ na podtypy
4030-1 Wrzosowiska janowcowe
Calluno-Genistetum
4030-2 Wrzosowiska knotnikowe
Pohlio-Callunetum
4030-3 Wrzosowiska màcznicowe
Arctostaphylo-Callunetum
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Umiejscowienie siedliska w polskiej
klasyfikacji fitosocjologicznej
Klasa Nardo-Callunetea roÊlinnoÊç wrzosowisk
i ubogich muraw bliêniaczkowych
Rzàd Calluno-Ulicetalia subatlantyckie i subkonty-nentalne Êródlàdowe suche wrzosowiska
Zwiàzek Calluno-Genistion suche wrzosowiska
janowcowe
Zespó∏ Calluno-Genistetum wrzosowisko janowcowe
Zwiàzek Pohlio-Callunion suche wrzosowiska knotnikowe
Zespó∏ Pohlio-Callunetum wrzosowisko knotnikowe
Zwiàzek Calluno-Arctostaphylion suche wrzosowiska màcznicowe
Zespó∏ Arctostaphylo-Callunetum wrzosowisko
màcznicowe
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Trawiaste zbiorowiska wrzosowiskowe z izgrzycà przyziemnà i mietlicà pospolità Sieglingio-Agrostietum
przynale˝àce fitosocjologicznie do klasy Nardo-Callunetea i zwiàzku Pohlio-Callunion oraz kwietne zbiorowiska z drakwià wonnà Scabioso canescentis-Genistetum nale˝àce do zwiàzku Calluno-Arctostaphylion nie
zosta∏y w∏àczone w tym opracowaniu do grupy suchych
wrzosowisk (4030) ze wzgl´du na odmienny charakter
ekologiczny.
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Suche wrzosowiska

B. Opisy podtypów
Wrzosowiska janowcowe
Calluno-Genistetum
Kod Physis: 31.212

Cechy diagnostyczne

Fizjonomia i struktura zbiorowiska
Wrzosowiska janowcowe Calluno-Genistetum nale˝à
do roÊlinnoÊci o zasi´gu subatlantycko-Êrodkowoeuropejskim, osiàgajàc na terenie Polski wschodnià granic´ wyst´powania. W zwiàzku z tym sk∏ad florystyczny tych wrzosowisk
jest wyraênie ubo˝szy w porównaniu z Europà Zachodnià.
Zbiorowisko Calluno-Genistetum ma postaç wrzosowiska
krzewinkowego, o strukturze wyraênie dwuwarstwowej.
Pierwszà warstw´ z dominujàcymi i panujàcymi gatunkami budujà: janowiec ciernisty Genista germanica i wrzos
zwyczajny Calluna vulgaris, kszta∏tujàce charakterystycznà
fizjonomi´ tych wrzosowisk. Drugà warstw´ tworzà niskie
roÊliny, cz´sto przyjmujàce p∏o˝àcy pokrój, tj.: Êwietlik wàt∏y Euphrasia micrantha, przetacznik leÊny Veronica officinalis, fio∏ek psi Viola canina oraz roÊliny zarodnikowe
i porosty. Pojedynczo i w znacznym rozproszeniu pojawiajà si´ gatunki drzewiste, takie jak: brzoza brodawkowata
Betula pendula, osika Populus tremula i krzewy, np. ja∏owiec Juniperus communis.
Najwi´ksze zró˝nicowanie i zwarcie oraz najbarwniejszy
rozwój osiàgajà w pe∏ni sezonu wegetacyjnego, kiedy zakwita janowiec ciernisty Genista germanica, nadajàc wrzosowiskom charakterystycznà ˝ó∏tà barw´, oraz póênym latem, w okresie kwitnienia wrzosu Calluna vulgaris.
WysokoÊç roÊlin waha si´ od kilku do oko∏o 30–50 cm wysokoÊci, przy zwarciu zale˝nym od stadium sukcesji dochodzàcym do 60–70% warstwy zielnej i 50–60% warstwy mszystej.

Odmiany
W zale˝noÊci od po∏o˝enia geograficznego rozwijajà
si´ dwie ró˝ne odmiany zespo∏u: subatlantycka i subkontynentalna.
Odmiana subatlantycka wyró˝nia si´ udzia∏em licznych
gatunków z centrum rozmieszczenia w zachodniej (subatlantyckiej) cz´Êci Europy. Gatunki takie, to: modrzaczek siny Leucobryum glaucum, o˝anka nierównozàbkowa Teucrium scorodonia, dziurawiec nadobny Hypericum pulchrum. Odmiana subatlantycka wrzosowisk janowcowych
nale˝y do rzadko spotykanych, wyst´pujàc wy∏àcznie w zachodnich regionach Polski.
Odmiana subkontynentalna wyró˝nia si´ wyst´powaniem
gatunków z centrum rozmieszczenia we wschodniej cz´Êci
Europy. Gatunki takie, to: trzcinnik piaskowy Calamagrostis epigejos, ukwap dwupienny Antennaria dioica, gorysz
pagórkowy Peucedanum oreoselinum. Do odmiany tej nale˝y wi´kszoÊç stanowisk spotykanych na terenie kraju.
Mo˝liwe pomy∏ki
Wrzosowiska janowcowe Calluno-Genistetum rzadko stwarzajà mo˝liwoÊç pomy∏ki z innymi siedliskami.
Pewne trudnoÊci mo˝e powodowaç odró˝nienie odmian
geograficznych, subatlantyckiej od subkontynentalnej.

Identyfikatory fitosocjologiczne
Zwiàzek Calluno-Genistion
Zespó∏ Calluno-Genisteum wrzosowisko janowcowe
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Cechy obszaru
Wrzosowiska janowcowe Calluno-Genistetum rozwijajà si´
na ubogich, piaszczystych glebach bielicowych, wykszta∏conych z piasków luênych lub s∏abo gliniastych. Wyst´pujà
na obrze˝ach kwaÊnych lasów d´bowo–bukowych i kwaÊnych dàbrów oraz lasów sosnowych wÊród du˝ych kompleksów leÊnych na obszarach piaszczystych w lasach na
terenie pó∏nocnej i zachodniej Polski. Rozwijajà si´ zwykle
na skrajach lasów, wzd∏u˝ dróg i szlaków komunikacyjnych, w przeÊwietlonych fragmentach lasów oraz na pasach przeciwpo˝arowych. Zajmujà zwykle niewielkie powierzchnie od kilku do kilkudziesi´ciu arów, wykszta∏cajàc
si´ w formie pasów o szerokoÊci od 1,5 do 10 metrów.
Nale˝à do zbiorowisk autogenicznych, wyst´pujàcych na
antropogenicznie wykszta∏conych siedliskach, i w zwiàzku
z tym majà charakter roÊlinnoÊci pó∏naturalnej.

Reprezentatywne gatunki
Janowiec ciernisty Genista germanica, wrzos zwyczajny Calluna vulgaris, Êwietlik wàt∏y Euphrasia micrantha, przetacznik leÊny Veronica officinalis, fio∏ek psi Viola canina, mietlica pospolita Agrostis capillaris, borówka czarna Vaccinium
myrtillus, kanianka macierzankowa Cuscuta epithymum, janowiec w∏osisty Genista pilosa, turzyca wrzosowiskowa Carex ericetorum, ˝arnowiec miotlasty Sarothamnus scoparius,
gorysz pagórkowy Peucedanum oreoselinum, naw∏oç pospolita Solidago virgaurea, kosmatka licznokwiatowa Luzula multiflora, rokietnik pospolity Pleurozium schreberi, z∏otow∏os (p∏onnik) strojny Polystchastrum (Polytrichum) formosum, p∏onnik ja∏owcowaty Polytrichum juniperinum, chrobotek Cladonia chlorophaea.

Dynamika roÊlinnoÊci
Spontaniczna
Wrzosowiska janowcowe Calluno-Genistetum nale˝à
do zbiorowisk wzgl´dnie trwa∏ych, ze wzgl´du na skrajne
warunki siedliskowe, w jakich wyst´puje. Wykszta∏cajà si´
na sztucznie ukszta∏towanych obrze˝ach lasu, w przesz∏oÊci obecne by∏y w miejscach, gdzie ze wzgl´dów abiotycznych lub orograficznych nie móg∏ si´ ukszta∏towaç las.
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Naturalne procesy sukcesyjne zachodzà tu stosunkowo wolno.
Na siedliskach najbardziej skrajnych utrzymuje si´ jako zbiorowisko wzgl´dnie trwa∏e. Wzrost ˝yznoÊci pod∏o˝a (eutrofizacja siedlisk), a przede wszystkim zmiana warunków Êwietlnych
i edaficznych prowadzi do przekszta∏cenia si´ tego zbiorowiska
w kierunku mezofilnych zbiorowisk okrajkowych. Nastepnym
etapem jest wkraczanie krzewów i gatunków drzewiastych.
W zdj´ciach fitosocjologicznych, oprócz gatunków charakterystycznych zespo∏u i zwiàzku Calluno-Genistion, notuje si´ gatunki charakterystyczne dla ciep∏olubnych okrajków z klasy Trifolio-Geranietea sanguinei oraz muraw kserotermicznych
z klasy Festuco-Brometea.
Powiàzana z dzia∏alnoÊcià cz∏owieka
Suche wrzosowiska janowcowe rozwijajà si´ i utrzymujà
zwykle na sztucznie ukszta∏towanych obrze˝ach lasów,
wzd∏u˝ dróg i szlaków komunikacyjnych, na pasach przeciwpo˝arowych oraz w przeÊwietlonych fragmentach lasów.
Zarzucenie metod ochrony przeciwpo˝arowej w lasach polegajàce na utrzymywaniu otwartych powierzchni na
obrze˝ach lasów (pasów przeciwpo˝arowych) umo˝liwi∏o
uruchomienie procesu sukcesji wtórnej, prowadzàcej do
przekszta∏cania si´ wrzosowisk Calluno-Genistetum w zbiorowiska okrajkowe i zaroÊlowe.

Siedliska przyrodnicze zale˝ne
lub przylegajàce
Wrzosowiska janowcowe Calluno-Genistetum graniczà i rozwijajà si´ na obrze˝ach kwaÊnych buczyn Luzulo pilosae-Fagetum (Kod Physis 41.121), lasów d´bowo-bukowych FagoQuercetum petraeae (Kod Physis 41.121) i kwaÊnych dàbrów Calamagrostio-Quercetum (Kod Physis 41.521) oraz
lasów sosnowych sadzonych na siedliskach kwaÊnych dàbrów z klasy Quercetea robori-petraeae (Kod Physis 41.5).

Rozmieszczenie geograficzne
i mapa rozmieszczenia

Wrzosowiska janowcowe Calluno-Genistion, osiàgajà na
terenie Polski wschodnià granic´ zasi´gu. Wyst´pujà g∏ównie w subatlantyckich i subkontynentalnych obszarach Europy, ekstrazonalnie na terenie ca∏ej Europy.
Wrzosowiska janowcowe wyst´pujà g∏ównie w zachodnich
regionach Polski w: Puszczy Drawskiej – w okolicach Drezdenka oraz przy drodze Miros∏awiec – Czaplinek. Okolice
Nowej Soli. Okolice S∏awy Âlàskiej. Bory DolnoÊlàskie –
w okolicach ˚agania. Wy˝yna Lubelska.

Znaczenie ekologiczne i biologiczne
Wrzosowiska janowcowe Calluno-Genistetum, spotykane
sà g∏ównie i w znacznym rozproszeniu na terenie zachodniej i pó∏nocnej cz´Êci Polski. Stanowià kresowe stanowiska
tego zespo∏u i du˝à osobliwoÊç geobotaniczà wÊród wrzosowisk wyst´pujàcych na terenie Polski.
W wykazie zbiorowisk roÊlinnych Wielkopolski (Brzeg, Wojterska, 2001) uj´te sà w kategorii zbiorowisk nara˝onych
(kategoria V).
Gatunki zwiàzane z wrzosowiskami janowcowymi CallunoGenistetum znajdujà si´ w grupie roÊlin zagro˝onych
w skali Wielkopolski (W) i Pomorza Zachodniego (PZ) oraz
Dolnego Âlàska (DÂ). RoÊliny te to:
O˝anka nierównozàbkowa Teucrium scordonia – E (wymierajàcy w skali regionu) (W, PZ), DD (zagro˝enie niedostatecznie poznane) (DÂ)
Dziurawiec nadobny Hypericum pulchrum – RE (wymar∏y
w regionie) (DÂ)
Kanianka macierzankowata Cuscuta epithymum – V (nara˝ony na wygini´cie) (W, PZ)
Janowiec ciernisty Genista germanica – V (nara˝ony na
wygini´cie) (W, PZ), NT (bliski zagro˝enia) (DÂ)
Janowiec w∏osisty Genista pilosa – V (nara˝ony na wygni´cie) (W, PZ), DD (zagro˝enie niedostatecznie poznane) (DÂ)
Âwietlik wàt∏y Euphrasia micrantha – K (zagro˝enie niedostatecznie poznane) (W, PZ)
Gatunki z za∏àcznika II Dyrektywy
Siedliskowej
Brak gatunków ÊciÊle zwiàzanych z tym typem siedliska.
Gatunki z za∏àcznika I Dyrektywy Ptasiej
Brak gatunków ÊciÊle zwiàzanych z tym typem siedliska.

Stany, w jakich znajduje si´ siedlisko
Stany uprzywilejowane
W naturalnych, skrajnych warunkach abiotycznych tempo
zachodzàcych zmian w obr´bie siedliska jest stosunkowo
niewielkie. Zwiàzane jest ono g∏ównie z warunkami mikroklimatycznymi i edaficznymi zale˝nymi od temperatury i niskiej wilgotnoÊci pod∏o˝a.
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Warunkiem utrzymania suchych wrzosowisk janowcowych
Calluno-Genistetum, z zestawem gatunków charakterystycznych, jest zachowanie skrajnych warunków siedliskowych (abiotycznych).

Tendencje do przemian w skali
kraju i potencjalne zagro˝enia
Powa˝nym zagro˝eniem dla siedliska jest bardzo ograniczony zasi´g przestrzenny, kresowy charakter zespo∏u oraz
znaczne rozproszenie stanowisk.
Wyst´pujàce na terenie Polski suche wrzosowiska janowcowe Calluno-Genistetum nale˝à do najbardziej na wschód
wysuni´tych stanowisk tego zespo∏u. Majà kresowy charakter subatlantyckiej, Êródlàdowej roÊlinnoÊci wrzosowiskowej utrzymujàcej si´ wy∏àcznie dzi´ki specyficznym warunkom siedliskowym oraz dzia∏alnoÊci cz∏owieka.
Po zarzucenie metod ochrony przeciwpo˝arowej w lasach
polegajàcej na utrzymywaniu otwartych powierzchni na
obrze˝ach lasów (pasów przeciwpo˝arowych) mo˝na spodziewaç si´ uruchomienia procesów sukcesji wtórnej. Przejawiajà si´ one pojawianiem si´ siewek krzewów i drzew,
prowadzàc w dalszym etapie do wykszta∏cenia si´ nieznanych zbiorowisk leÊnych.

U˝ytkowanie gospodarcze
i potencja∏ produkcyjny
Ograniczony zasi´g przestrzenny, kresowy charakter zespo∏u
oraz warunki siedliskowe, w jakich wyst´pujà suche wrzosowiska janowcowe Calluno-Genistetum, narzuca∏y sposób ich
zagospodarowania. Wykszta∏cone na obrze˝ach lasów, w lukach drzewostanów i na pasach przeciwpo˝arowych, wrzosowiska janowcowe majà charakter roÊlinnoÊci pó∏naturalnej, rozwini´tej w du˝ej mierze na siedliskach po-leÊnych.
Wykszta∏cone w miejscach pasów przeciwpo˝arowych wrzosowiska janowcowe by∏y okresowo przeorywane, warstwa
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Ochrona
Przypomnienie o wra˝liwych cechach
Do najwa˝niejszych cech, które trzeba uwzgl´dniç podczas
prac nad tworzeniem planów ochrony dla tego typu wrzosowisk nale˝y du˝a wra˝liwoÊç tych siedlisk na zahamowany dost´p Êwiat∏a, wzrost trofii oraz wilgotnoÊci gleby.
Zalecane metody ochrony
Wrzosowiska janowcowe Calluno-Genistetum nie wymagajà bezpoÊrednich dzia∏aƒ ochrony czynnej.
Widne, Êwietliste obrze˝a lasów liÊciastych i sosnowych stanowià wzgl´dnie stabilne siedlisko zapewniajàce utrzymanie i trwa∏oÊç suchych wrzosowisk janowcowych.
Ochrona zachowawcza, ochrona bierna stanowi wystarczajàcà form´ ochrony tego siedliska.
Natomiast utrzymanie pe∏nej zmiennoÊci tych wrzosowisk wymaga podj´cia zabiegów ochrony czynnej, polegajàcej na
niedopuszczaniu do zacienienia wrzosowisk i ods∏anianiu
obrze˝y lasów. Konieczne jest przede wszystkim okresowe usuwanie drzew i krzewów pojawiajàcych si´ na wrzosowiskach
i w najbli˝szym sàsiedztwie, które powodujà zacienienie.
Inne czynniki mogàce wp∏ynàç na sposób
ochrony siedliska
Suche wrzosowiska janowcowe Calluno-Genistetum stanowià siedlisko dla wielu zagro˝onych gatunków roÊlin i bezkr´gowców. Gatunki roÊlin wyst´pujàce na wrzosowiskach
janowcowych nale˝à do osobliwoÊci florystycznych regionu
Pomorza Zachodniego i Wielkopolski. Charakterystyczne
jest wyst´powanie na tych siedliskach wielu gatunków nale˝àcych do elementu atlantyckiego we florze Polski.

Poradniki ochrony siedlisk i gatunków

Inne obserwowane stany
Brak bezpoÊredniego, celowego oddzia∏ywania cz∏owieka na
to siedlisko i jego przekszta∏canie. Zmiany wynikajà g∏ównie
ze zmian w sposobie gospodarowania w lasach. W szczególnoÊci zarzucenie metod ochrony przeciwpo˝arowej w lasach
polegajàce na utrzymywaniu otwartych powierzchni na obrze˝ach lasów (pasów przeciwpo˝arowych) umo˝liwi∏o uruchomienie procesu sukcesji wtórnej. Dochodzi wówczas do odk∏adania si´ martwej, nieroz∏o˝onej materii organicznej, do
stopniowego zacienienia gleby i wzrostu jej wilgotnoÊci.
Takie warunki sprzyjajà pojawianiu si´ siewek krzewów
i drzew, których rozrost prowadzi do dalszych zmian warunków siedliskowych. W nast´pstwie takiego procesu
wkraczajà gatunki zwiàzane z okrajkami, drzewa i krzewy,
a eliminowane sà gatunki sucho- i Êwiat∏olubne, takie jak
np. janowiec ciernisty Genista germanica. Zmienia si´
wówczas sk∏ad jakoÊciowy zbiorowiska.

roÊlinnoÊci usuwana by∏a do gleby mineralnej. Dzia∏ania takie likwidowa∏y nalot krzewów i pojedynczych drzew oraz
usuwa∏y nieroz∏o˝onà warstw´ materii organicznej. Obecnie
ten sposób gospodarowania w lasach zosta∏ zarzucony i obserwowany jest przyspieszony proces sukcesji.
Znaczna cz´Êç stanowisk wrzosowisk janowcowych znajduje si´ na obrze˝ach lasów, nieobj´tych ˝adnymi dzia∏aniami gospodarczymi. W takich miejscach procesy sukcesji
zachodzà bardzo powoli.

Przyk∏ady obszarów obj´tych dzia∏aniami
ochronnymi
Stanowiska wrzosowisk janowcowych Calluno-Genistetum
nie by∏y dotychczas obj´te ˝adnà formà ochrony.

Inwentaryzacje, doÊwiadczenia,
kierunki badaƒ
Zbiorowisko wrzosowiska janowcowego opisane zosta∏o
po raz pierwszy przez Aichingera (1933) z pogranicza Austrii i Jugos∏awii. Nazw´ dla tego zespo∏u wprowadzi∏ dopiero Oberdorfer w 1957 roku.
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Na terenie Polski suche wrzosowiska janowcowe nie by∏y
dotychczas przedmiotem szczegó∏owych badaƒ. Pojedyncze informacje i zdj´cia fitosocjologiczne wrzosowisk
z udzia∏em janowca ciernistego znajdujà si´ w opracowaniu Fija∏kowskiego (1993) z obszaru Lubelszczyzny. O wyst´powaniu zbiorowiska Calluno-Genistetum w Polsce pó∏nocno – zachodniej wspomina tak˝e Dierssen (1993).
W Wielkopolsce suche wrzosowiska janowcowe szczegó∏owo opisane zosta∏y po raz pierwszy w latach 1999–2002
przez W. Rakowskiego (2002).

Monitoring naukowy

Poradniki ochrony siedlisk i gatunków

Monitoring terenowy w ramach tego typu siedliska powinien polegaç na przeglàdzie terenowym przeprowadzanym co 5 lat w poszczególnych p∏atach. Ocenie nale˝y
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poddaç dynamik´ poszczególnych p∏atów, w szczególnoÊci
ich sk∏ad gatunkowy ze szczególnym uwzgl´dnieniem pojawiajàcych si´ siewek drzew i krzewów oraz stanowiskami
cennych gatunków roÊlin naczyniowych.
Dokumentacja powinna byç prowadzona przez wykonanie zdj´ç fitosocjologicznych i dokumentacji fotograficznej. Nale˝y tak˝e oceniç iloÊç od∏o˝onej materii
organicznej.
Obserwacje takie powinny dostarczyç szczegó∏owych informacji o przemianach (dynamice) siedliska oraz ewentualnej potrzebie ochrony czynnej.
W przypadku podj´cia zabiegów ochrony czynnej nale˝a∏oby prowadziç rejestracj´ procesu i jego skutków oraz porównaç wyniki z pozosta∏ymi powierzchniami.

Jolanta Kujawa-Pawlaczyk

Suche wrzosowiska

Wrzosowiska knotnikowe
Pohlio-Callunetum
Kod Physis: 31.2

Cechy diagnostyczne

Fizjonomia i struktura zbiorowiska
Zbiorowiska wrzosowisk knotnikowych Pohlio-Callunetum
majà postaç wrzosowiska krzewinkowego, wyró˝niajàcego
si´ dominacjà wrzosu zwyczajnego Calluna vulgaris, przyjmujàcego nierzadko facjalnà postaç. Struktura zespo∏u
skupia si´ w dwóch warstwach. Pierwszà warstw´ z dominujàcym i panujàcym gatunkiem buduje wrzos zwyczajny
Calluna vulgaris, kszta∏tujàcy charakterystycznà fizjonomi´
tych wrzosowisk. Drugà warstw´ tworzà niskie roÊliny, takie
jak: jastrz´biec kosmaczek Hieracium pilosella, mietlica
pospolita Agrostis capillaris, turzyca piaskowa Carex arenaria oraz bogata flora mchów i porostów (∏àcznie 70 gatunków). Pojedynczo i w rozproszeniu pojawiajà si´ tu gatunki drzew i krzewów, wÊród których najcz´stsze to: sosna
zwyczajna Pinus sylvestris, brzoza brodawkowata Betula
pendula oraz ˝arnowiec miotlasty Sarothamnus scoparius.
Szeroka amplituda w stosunku do wilgotnoÊci pod∏o˝a
sprawia, ˝e w obr´bie wrzosowisk knotnikowych spotykane
sà facjalne p∏aty o zmiennowilgotnych charakterze, budowane przez trz´Êlic´ modrà Molinia caerulea.

Reprezentatywne gatunki
Wrzos zwyczajny Calluna vulgaris, mietlica pospolita Agrostis
capillaris, kostrzewa owcza Festuca ovina, jastrz´biec kosmaczek Hieracium pilosella, turzyca wrzosowiskowa Carex ericetorum, turzyca piaskowa Carex arenaria, sit sztywny Juncus
squarrosus, trz´Êlica modra Molinia caerulea, Êwietlik gajowy
Euphrasia nemorosa, Êwietlik wàt∏y Euphrasia micrantha, Pohlia nutans, Pleurozium schreberi, Dicranum scoparium, Dicarnum spurium, Dicranum polysetum, Dicranella heteromalla, Brachythecium oedipodium, Cladonia chlorophaea, Cladonia mitis, Cladonia deformis, Cladonia pyxidata, Cladonia
coniocraea, Cladonia glauca.
Odmiany
W zale˝noÊci od rodzaju pod∏o˝a i zró˝nicowania warunków abiotycznych, g∏ównie wilgotnoÊciowych i termicznych
oraz charakteru zbiorowisk kontaktowych i zwiàzanej z tym
dynamiki, wrzosowiska knotnikowe dzielà si´ na pi´ç podzespo∏ów: podzespó∏ typowy Pohlio-Callunetum typicum,
podzespó∏ z turzycà piaskowà Pohlio-Callunetum caricetosum arenariae, podzespó∏ z ˝arnowcem miotlastym PohlioCallunetum sarothamnetosum, podzespó∏ murawowy Pohlio-Callunetum cladinetosum mitis i podzespó∏ wilgotny
z trz´Êlicà modrà Pohlio-Callunetum molinietosum.
Podzespó∏ typowy Pohlio-Callunetum typicum zdominowany pod wzgl´dem pokrycia przez wrzos Calluna vulgaris
nale˝y do najbogatszych florystycznie podzespo∏ów. Wykszta∏ca si´ w formie pasów na obrze˝ach lasów, przy liniach oddzia∏owych, drogach, pod liniami energetycznymi
i wzd∏u˝ pasów przecipo˝arowych. Spotykany jest tak˝e na
du˝ych powierzchniach, wyst´pujàc na terenach wojskowych (poligonowych).
Podzespó∏ z turzycà piaskowà Pohlio-Callunetum caricetosum arenariae nale˝y do najubo˝szych florystycznie podzespo∏ów wrzosowisk knotnikowych. Wykszta∏ca si´ w formie
wàskich pasów w suchych borach sosnowych, na terenach
piaszczystych wÊród borów ba˝ynowych oraz na wydmach.
Podzespó∏ z ˝arnowcem miotlastym Pohlio-Callunetum sarothamnetosum wyró˝nia si´ du˝ym udzia∏em ˝arnowca
miotlastego Sarothamnus scoparius oraz obecnoÊcià gatunków muraw kserotermicznych z klasy Festuco-Brometea,
muraw napiaskowych z klasy Koelerio glaucae-Coryephoretea canescentis oraz ciep∏olubnych okrajków z klasy Trifolio-Geranietea sanguinei. Wykszta∏ca si´ na widnych
obrze˝ach lasów, na nas∏onecznionych skarpach oraz na
por´bach i na gruntach porolnych.
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Cechy obszaru
Zbiorowiska wrzosowisk knotnikowych Pohlio-Callunetum
rozwijajà si´ na ubogich, kwaÊnych i piaszczystych glebach
o pH 4,5–5,0, wykszta∏conych z piasków luênych lub s∏abogliniastych, na luênych, ubogich utworach czwartorz´dowych o przemywnej gospodarce wodnej. Rozwijajà si´ g∏ównie na piaskach glaciofluwialnych, takich jak: piaski sandrowe, piaski rzeczne teras akumulacyjnych oraz na piaskach
wydmowych. Gleby nale˝à do bielicowych, rzadziej do s∏abo wykszta∏conych rankerów lub gleb brunatnych kwaÊnych,
zbielicowanych. Amplituda ekologiczna wrzosowisk knotnikowych w odniesieniu do warunków troficznych jest wàska,
natomiast doÊç szeroka w stosunku do wilgotnoÊci pod∏o˝a.
Poziom wody gruntowej waha si´ od 0,5 do 3,0 m.
Wrzosowiska knotnikowe Pohlio-Callunetum rozwijajà si´
obszarowo i zajmujà du˝e powierzchnie, od kilku arów do
kilkudziesi´ciu hektarów. Zwykle du˝e powierzchnie wrzosowiska knotnikowego wyst´pujà na terenach wojskowych (poligonowych). Wykszta∏cone na obrze˝ach lasów, wzd∏u˝
dróg i szlaków komunikacyjnych, na nas∏onecznionych skarpach, wzd∏u˝ linii oddzia∏owych, na odlesionych powierzchniach pasów przeciwpo˝arowych oraz pod liniami energetycznymi wyst´pujà w postaci pasów o ró˝nej szerokoÊci, od
1,5 do 10 metrów.
Wrzosowiska knotnikowe wyst´pujà na antropogenicznie
wykszta∏conych siedliskach i w zwiàzku z tym majà charakter roÊlinnoÊci pó∏naturalnej.

Najwi´ksze zró˝nicowanie i zwarcie wrzosowiska knotnikowe osiàgajà w pe∏ni lata, w pe∏ni sezonu wegetacyjnego,
a najbarwniejszy rozwój póênym latem, w okresie kwitnienia wrzosu Calluna vulgaris.
WysokoÊç wrzosowisk waha si´ od kilku do oko∏o
30–50 cm wysokoÊci, przy zwarciu zale˝nym od stadium
sukcesji dochodzàcym do 70–80% warstwy zielnej
i 75–90% warstwy mszystej.
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Podzespó∏ murawowy Pohlio-Callunetum cladinetosum mitis nale˝y do najsuchszych i najcieplejszych podzespó∏ów.
Zdominowany przez gatunki muraw napiaskowych z klasy
Koelerio glaucae-Corynephoretea canescentis i gatunki zarodnikowe, rozwija si´ obszarowo w rozleg∏ych kompleksach suchych borów sosnowych.
Wilgotny podzespó∏ z trz´Êlicà modrà Pohlio-Callunetum
molinietosum rozwija si´ w obni˝eniach terenu w obr´bie
podzespo∏u typowego Pohlio-Callunetum typicum wyst´pujàcego na du˝ych powierzchniach (na poligonach). Spotykany tak˝e w postaci pasów wzd∏u˝ dróg leÊnych, zajmuje lokalne obni˝enia terenu, zw∏aszcza w sàsiedztwie
drzewostanów brzozowych i wilgotnych lasów sosnowych.

Poradniki ochrony siedlisk i gatunków

Identyfikatory fitosocjologiczne
Zwiàzek Pohlio-Callunion
Zespó∏ P o h l i o n u t a n t i s - C a l l u n e t u m wrzosowisko
knotnikowe

Dynamika roÊlinnoÊci
Spontaniczna
Wrzosowiska knotnikowe Pohlio-Callunetum nale˝à do zbiorowisk stosunkowo trwa∏ych, ze wzgl´du na skrajne warunki
glebowe i termiczne, w jakich wyst´pujà. Rozwijajà si´ na
suchych obszarach piaszczystych oraz w wilgotnych obni˝eniach terenu. Wyst´pujà si´ na antropogenicznie wykszta∏conych siedliskach na obrze˝ach lasów, wzd∏u˝ dróg i szlaków komunikacyjnych, na nas∏onecznionych skarpach, na liniach oddzia∏owych, na odlesionych powierzchniach pasów
przeciwpo˝arowych oraz pod liniami energetycznymi. Zwykle du˝e powierzchnie wrzosowiska knotnikowego spotykane sà na terenach poligonowych.
Naturalne procesy sukcesyjne zachodzà tu stosunkowo
szybko. Na siedliskach najbardziej skrajnych utrzymuje si´
jako zbiorowisko wzgl´dnie trwa∏e. Wzrost ˝yznoÊci pod∏o˝a (eutrofizacja siedlisk), a przede wszystkim zmiana warunków Êwietlnych i edaficznych prowadzi do przekszta∏cenia si´ tego zbiorowiska w kierunku mezofilnych zbiorowisk okrajkowych. Nast´pnym etapem jest wkraczanie
krzewów i gatunków drzewiastych.
W zdj´ciach fitosocjologicznych, oprócz gatunków charakterystycznych zespo∏u i zwiàzku Pohlio-Callunetum, notuje
si´ gatunki charakterystyczne dla ciep∏olubnych okrajków
z klasy Trifolio-Geranietea sanguinei, muraw napiaskowych z klasy Koelerio glaucae-Corynephoretea canescentis
oraz muraw kserotermicznych z klasy Festuco-Brometea.
Powiàzana z dzia∏alnoÊcià cz∏owieka
Wrzosowiska knotnikowe Pohlio-Callunetum rozwijajà si´
i utrzymujà na sztucznie ukszta∏towanych siedliskach. Zajmujà
du˝e powierzchnie na terenach poligonowych oraz wyst´pujà
w formie pasów na mniejszych powierzchniach spotykane sà
na nas∏onecznionych skarpach, wzd∏u˝ linii–oddzia∏owych, na
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odlesionych pasach przeciwpo˝arowych oraz pod liniami energetycznymi i w przeÊwietlonych fragmentach lasów.
W wyniku dzia∏alnoÊci wojskowej wyst´powa∏y du˝e,
otwarte obszary, na których utrzymywa∏y si´ wrzosowiska. Na obszarach tych w wyniku dzia∏alnoÊci poligonowej utrzymywane by∏y skrajne warunki abiotyczne, niszczone by∏y k´py wrzosu i warstwa nieroz∏o˝onej materii
organicznej oraz nalot drzew i krzewów. Po zaprzestaniu u˝ytkowania, poligonów wojskowych nastàpi∏ przyspieszony proces sukcesji wtórnej prowadzàcy do przekszta∏cania si´ wrzosowisk Pohlio-Callunetum, w zbiorowiska zaroÊlowe i leÊne. Przemiany sukcesyjne prowadzà do wykszta∏cenia si´ nieznanych zbiorowisk leÊnych, g∏ównie z udzia∏em brzozy Betula pendula, sosny
Pinus sylvestris, osiki Populus tremula i innych gatunków
oraz zaroÊli ˝arnowcowych.
Zarzucenie metod ochrony przeciwpo˝arowej w lasach polegajàce na utrzymywaniu otwartych powierzchni na
obrze˝ach lasów (pasów przeciwpo˝arowych) umo˝liwi∏o
uruchomienie procesu sukcesji wtórnej, prowadzàcej do
przekszta∏cania si´ wrzosowisk Pohlio-Callunetum w zbiorowiska okrajkowe i zaroÊlowe.

Siedliska przyrodnicze zale˝ne
lub przylegajàce
Du˝e zró˝nicowanie wrzosowisk knotnikowych na podzespo∏y sprawia, ˝e graniczà z ró˝nymi typami siedlisk.
Wrzosowiska knotnikowe Pohlio-Callunetum graniczà
i rozwijajà si´ na obrze˝ach borów sosnowych, widnych
lasów, g∏ównie kwaÊnych buczyn, lasów d´bowo-bukowych i kwaÊnych dàbrów oraz lasów sosnowych sadznych
na siedliskach kwaÊnych dàbrów z klasy Quercetea robori-petraeae (Kod Physis 41.5). Podzespó∏ wilgotny PohlioCallunetum molinietosum rozwija si´ w strefie kontaktowej z borami moliniowymi i wilgotnymi brzezinami. Podzespó∏ murawowy Pohlio-Callunetum cladinetosum mitis
rozwija si´ w strefie ubogich muraw napiaskowych i borów chrobotkowych. Natomiast podzespó∏ z turzycà piaskowà Pohlio-Callunetum caricetosum arenariae graniczy
z nadmorskimi borami ba˝ynowymi i zbiorowiskami
wydm nadmorskich.
Wrzosowiska knotnikowe graniczà tak˝e z wieloma zbiorowiskami ruderalnymi rozwijajàcymi si´ na przydro˝ach
i drogach leÊnych.

Rozmieszczenie geograficzne
i mapa rozmieszczenia
Wrzosowiska knotnikowe, zwiàzek Pohlio-Callunion, wyst´pujà w zachodniej i Êrodkowej cz´Êci Europy. Nale˝à do
najcz´Êciej spotykanego typu wrzosowisk, z centrum wyst´powania w zachodnich regionach kraju.
Wrzosowiska knotnikowe wyst´pujà na dawnych i wspó∏czesnych obszarach poligonowych. Na terenie Pomorza
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Zachodniego: w pó∏nocnej cz´Êci Puszczy Drawskiej (mi´dzy Drawskiem Pomorskim i Kaliszem), na Pojezierzu Po∏udniowopomorskim – na rozleg∏ym obszarze poligonowym
mi´dzy Bornem Sulinowem, Szczecinkiem i Okonkiem.
W Borach DolnoÊlàskich: w pó∏nocnej i wschodniej cz´Êci
Borów DolnoÊlàskich, w rejonie ˚agania i I∏owej oraz w rejonie Przemkowa. Na Ziemi Lubskiej: na poligonie w rejonie W´drzyna i Âwiebodzina.
Wyst´pujà w rozproszeniu tak˝e na obszarach Puszczy
Noteckiej, Puszczy Drawskiej, Borów Skwierzyƒskich, Kotliny Gorzowskiej, Puszczy Rzepiƒskiej, Borów DolnoÊlàskich, Wysoczyzny Dobrzyƒskiej, Wzgórz TrzebickoOstrzeszyƒskich, Pojezierza MyÊliborskiego oraz w Borach Tucholskich.

Bogate florystyczne wrzosowiska knotnikowe zwiàzane sà
z wyraênie Êwiat∏olubnymi oraz ciep∏olubnymi gatunkami, wÊród których znajduje si´ wiele roÊlin prawnie chronionych. Stanowià tak˝e siedlisko dla niezwykle bogatej
fauny bezkr´gowców.
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Gatunki z za∏àcznika II Dyrektywy
Siedliskowej
Potencjalne siedlisko motyla modraszka eroides Polyommatus eroides (chroniony, czerwona lista Polski).
Gatunki z za∏àcznika I Dyrektywy Ptasiej
Brak gatunków ÊciÊle zwiàzanych z tym typem siedliska.

Stany, w jakich znajduje si´ siedlisko

Wrzosowiska knotnikowe Pohlio-Callunetum spotykane sà
g∏ównie i w znacznym rozproszeniu na terenie zachodniej
i pó∏nocnej cz´Êci Polski.
Gatunki zwiàzane z wrzosowiskami knotnikowymi PohlioCallunetum znajdujà si´ w grupie roÊlin zagro˝onych
w skali Wielkopolski (W) i Pomorza Zachodniego (PZ) oraz
Dolnego Âlàska (DÂ). RoÊliny te to:
Podejêrzon ksi´˝ycowy Botrychium lunaria – E (wymierajàcy w skali regionu) (PZ); V (nara˝ony na wygini´cie) (W);
VU (nara˝ony na wygini´cie) (DÂ)
Gnidosz rozes∏any Pedicularis sylvatica – E (wymierajàcy
w skali regionu) (W, PZ); EN (wymierajàcy) (DÂ)
Wid∏ak goêdzisty Lycopodium clavatum – R (rzadki i potencjalnie zagro˝ony) (W); VU (nara˝ony na wygini´cie) (DÂ)
Sit sztywny Juncus squarrosus – V (nara˝ony na wygini´cie) (W)
Krzy˝ownica ostroskrzyde∏kowa Polygala oxyptera – NT
(bliski zagro˝enia) (DÂ)
Âwietlik wàt∏y Euphrasia micrantha – K (zagro˝enie niedostatecznie poznane) (W, PZ)
Âwietlik gajowy Euphrasia nemorosa – K (zagro˝enie niedostatecznie poznane) (W, PZ); VU (nara˝ony na wygini´cie) (DÂ)

Inne obserwowane stany
Brak bezpoÊredniego, celowego oddzia∏ywania cz∏owieka
na to siedlisko i jego przekszta∏canie.
Zmiany wynikajà g∏ównie ze zmian w sposobie u˝ytkowania terenu oraz gospodarowania w lasach.
W szczególnoÊci zaprzestanie u˝ytkowania i pozostawienie terenów poligonowych, dzi´ki którym utrzymywano
otwarte powierzchnie, umo˝liwi∏o uruchomienie procesu
sukcesji wtórnej. Dochodzi wówczas do odk∏adania si´
martwej, nieroz∏o˝onej materii organicznej, do stopniowego zacienienia gleby i wzrostu jej ˝yznoÊci. Takie warunki sprzyjajà rozrostowi wrzosu Calluna vulgaris i pojawianiu si´ nalotu krzewów i drzew, których wzrost prowadzi do dalszych zmian warunków siedliskowych. W nast´pstwie takiego procesu wkraczajà gatunki zwiàzane
z okrajkami, drzewa i krzewy, a eliminowane sà gatunki
sucho- i Êwiat∏olubne. Zmienia si´ wówczas sk∏ad jakoÊciowy zbiorowiska.
Tak˝e zarzucenie metod ochrony przeciwpo˝arowej w lasach polegajàce na utrzymywaniu otwartych powierzchni
na obrze˝ach lasów (pasów przeciwpo˝arowych) umo˝liwi∏o uruchomienie procesu sukcesji wtórnej.

Poradniki ochrony siedlisk i gatunków

Znaczenie ekologiczne i biologiczne

Stany uprzywilejowane
W naturalnych, skrajnych warunkach abiotycznych
tempo zachodzàcych zmian w obr´bie siedliska jest
stosunkowo niewielkie. Zwiàzane jest ono g∏ównie
z warunkami mikroklimatycznymi i edaficznymi zale˝nymi od temperatury i warunków Êwietlnych. Na siedliskach najbardziej skrajnych utrzymuje si´ jako zbiorowisko wzgl´dnie trwa∏e. Wzrost ˝yznoÊci pod∏o˝a
(eutrofizacja siedlisk), a przede wszystkim zmiana warunków Êwietlnych i edaficznych prowadzi do przekszta∏cenia si´ tego zbiorowiska w kierunku zbiorowisk
zaroÊlowych i leÊnych.
Warunkiem utrzymania wrzosowisk knotnikowych PohlioCallunetum z zestawem gatunków charakterystycznych
jest zachowanie skrajnych warunków siedliskowych
(abiotycznych).
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Tendencje do przemian w skali
kraju i potencjalne zagro˝enia
Powa˝nym zagro˝eniem dla siedliska jest zaprzestanie
u˝ytkowania i pozostawienie terenów poligonowych, bardzo ograniczony zasi´g przestrzenny oraz rozproszenie
stanowisk.
Wyst´pujàce na terenie Polski wrzosowiska knotnikowe Pohlio-Callunetum nale˝à do najbardziej na wschód wysuni´tych stanowisk tego zespo∏u. Majà charakter subatlantyckiej, Êródlàdowej roÊlinnoÊci wrzosowiskowej utrzymujàcej
si´ wy∏àcznie dzi´ki specyficznym warunkom siedliskowym
oraz dzia∏alnoÊci cz∏owieka.
Po zarzuceniu u˝ytkowania terenów wojskowych (poligonów) oraz metod ochrony przeciwpo˝arowej w lasach polegajàcych na utrzymywaniu otwartych powierzchni mo˝na
spodziewaç si´ uruchomienia procesów sukcesji wtórnej.
Przejawiajà si´ one nadmiernym rozrostem wrzosu, a nast´pnie pojawianiem si´ siewek krzewów i drzew, prowadzàc w dalszym etapie do wykszta∏cenia si´ nieznanych
zbiorowisk leÊnych.

U˝ytkowanie gospodarcze
i potencja∏ produkcyjny
Ograniczony zasi´g przestrzenny oraz warunki siedliskowe, w jakich wyst´pujà suche wrzosowiska knotnikowe Pohlio-Callunetum, narzuca∏y sposób ich zagospodarowania.
Wykszta∏cone na rozleg∏ych obszarach piaszczystych oraz
na obrze˝ach lasów, w lukach drzewostanów i na pasach
przeciwpo˝arowych, wrzosowiska knotnikowe majà charakter roÊlinnoÊci pó∏naturalnej, rozwini´tej w du˝ej mierze
na siedliskach po-leÊnych.
Wykszta∏cone na rozleg∏ych obszarach piaszczystych,
u˝ytkowanych jako tereny wojskowe (poligony), wrzosowiska knotnikowe by∏y okresowo przeorywane i wypalane i warstwa roÊlinnoÊci by∏a usuwana do gleby
mineralnej. Dzia∏ania takie likwidowa∏y nalot krzewów
i pojedynczych drzew, powodowa∏y odnowienie k´p
wrzosu Calluna vulgaris oraz usuwa∏y nieroz∏o˝onà
warstw´ materii organicznej. Powodowa∏o to odnowienie i utrzymywanie wrzosowisk. Po zarzuceniu u˝ytkowania terenów wojskowych (poligonów) obserwowany jest przyspieszony proces sukcesji.
Wykszta∏cone na obrze˝ach lasów, na pasach przeciwpo˝arowych wrzosowiska knotnikowe by∏y okresowo przeorywane oraz usuwana by∏a warstwa roÊlinnoÊci do gleby mineralnej. Dzia∏ania takie tak˝e powodowa∏y odnowienie wrzosowisk poprzez likwidacj´ nalotu krzewów
i pojedynczych drzew, usuwa∏y te˝ nieroz∏o˝onà warstw´
materii organicznej. Obecnie ten sposób gospodarowania w lasach zosta∏ zarzucony i obserwowany jest przyspieszony proces sukcesji.
Znaczna cz´Êç stanowisk wrzosowik knotnikowych PohlioCallunetum znajduje si´ na terenach nieobj´tych ˝adnà

formà ochrony. W zwiàzku z tym konieczne jest zaplanowanie i obj´cie ich ró˝nymi formami ochrony oraz podj´cie zabiegów ochrony czynnej.

Ochrona
Przypomnienie o wra˝liwych cechach
Do najwa˝niejszych cech, które trzeba uwzgl´dniç podczas
prac nad tworzeniem planów ochrony dla tego typu wrzosowisk nale˝y du˝a wra˝liwoÊç tych siedlisk na zahamowany dost´p Êwiat∏a oraz wzrost trofii.
Zalecane metody ochrony
Wrzosowiska knotnikowe Pohlio-Callunetum nale˝à do roÊlinnoÊci pó∏naturalnej utrzymujàcej si´ wy∏àcznie dzi´ki specyficznym warunkom siedliskowym oraz dzia∏alnoÊci cz∏owieka, w zwiàzku z tym wymagajà bezpoÊrednich dzia∏aƒ ochrony czynnej. Konieczne jest zahamowane procesu sukcesji
wtórnej, co umo˝liwi∏oby utrzymanie odpowiednich warunków siedliskowych, a przede wszystkim zapewni∏oby dost´p
Êwiat∏a do zbiorowiska i ograniczy∏oby odk∏adanie si´ nieroz∏o˝onej materii organicznej powodujàcej wzrost trofii.
Na rozleg∏ych obszarach wrzosowisk knotnikowych ochrona
czynna powinna byç prowadzona w kierunku utrzymania
odpowiednich dla tego zespo∏u warunków siedliskowych.
Poza koszeniem nale˝y zapewniç usuwanie drzew i krzewów,
okresowy wypas p∏atów oraz okresowe wypalanie.
Koszenie wrzosowisk powinno byç stosowane co 3–5 lat
i przeprowadzane w póêniejszym okresie lata lub jesienià, koniecznie po wysypaniu si´ nasion. Zaleca si´ tak˝e pozostawianie „pasów ekologicznych” lub koszenie poszczególnych
cz´Êci wrzosowiska w kolejnych latach (koszenie naprzemienne). Po wykonanym koszeniu koniecznie nale˝y zabraç skoszony materia∏ z wrzosowisk. Pozostawienie wykoszonego
wrzosu na wrzosowisku spowoduje przyspieszony proces sukcesji spowodowanej zwi´kszonà iloÊcià materii organicznej.
Je˝eli wyst´puje taka koniecznoÊç, powinno byç przeprowadzone usuwanie drzew i krzewów. Zabieg ten nale˝y
przeprowadzaç w okresie wczesnej wiosny (kwiecieƒ – poczàtek maja, przed rozwojem liÊci u drzew – g∏ównie brzozy i topoli osiki), tak aby nie spowodowaç silniejszego odnowienia i rozrastania si´ gatunków. Najskuteczniejszà,
chocia˝ bardzo czasoch∏onnà metodà jest karczowanie
drzew i krzewów, powoduje ono bowiem, ods∏oni´cie gleby i dodatkowo odnowienie wrzosowisk.
Zaleca si´ równie˝ wypas na suchych wrzosowiskach. Powinien on byç prowadzony przy u˝yciu „prymitywnych” ras
zwierzàt, najlepiej owiec – wrzosówek. Zalecaç mo˝na tak˝e kwaterowy typ wypasu.
Zabiegów tego typu nie nale˝y przeprowadzaç na ca∏ej
powierzchni, gdy˝ mo˝e to doprowadziç do inwazji gatunków niepo˝àdanych, takich jak trzcinnik piaskowy Calamagrostis epigejos.
Jednà z zalecanych metod ochrony suchych wrzosowisk
knotnikowych jest u˝ycie kontrolowanego wypalania jako
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czynnika odnawiajàcego ten typ zbiorowiska. Jednak ka˝dorazowe dzia∏anie tego typu powinno byç skonsultowane
ze specjalistami od fauny bezkr´gowców pod wzgl´dem
czasu wykonania (sugerowany okres to prze∏om zimy i wiosny, po zejÊciu pokrywy Ênie˝nej i wysuszeniu pokrywy roÊlinnej, a przed nadejÊciem ciep∏ych dni i poczàtkiem okresu wegetacyjnego) oraz zakresu. Wypalaniu powinna ka˝dorazowo podlegaç tylko cz´Êç obszaru. PowtarzalnoÊç tego typu zabiegu ochrony czynnej tak˝e nie powinna byç
zbyt du˝a, najcz´Êciej co 8–10 lat.
Wrzosowiska knotnikowe wykszta∏cone na obrze˝ach lasów,
wzd∏u˝ dróg i szlaków komunikacyjnych, na nas∏onecznionych skarpach, wzd∏u˝ linii oddzia∏owych, na odlesionych
powierzchniach pasów przeciwpo˝arowych oraz pod liniami
energetycznymi wyst´pujàce w postaci pasów, o ró˝nej szerokoÊci, nie wymagajà bezpoÊrednich dzia∏aƒ ochrony czynnej. Widne, Êwietliste obrze˝a lasów liÊciastych i sosnowych,
przydro˝a i linie oddzia∏owe stanowià wzgl´dnie stabilne
siedlisko zapewniajàce utrzymanie i trwa∏oÊç suchych wrzosowisk knotnikowych.
Ochrona zachowawcza, ochrona bierna, stanowi wystarczajàcà form´ ochrony tego siedliska.
Natomiast utrzymanie pe∏nej zmiennoÊci tych wrzosowisk wymaga podj´cia zabiegów ochrony czynnej, polegajàcej na
niedopuszczaniu do zacienienia wrzosowisk i ods∏anianiu
obrze˝y lasów. Wymaga to przede wszystkim okresowego usuwania drzew i krzewów pojawiajàcych si´ na wrzosowiskach
i w najbli˝szym sàsiedztwie, które powodujà zacienienie.

Cz´Êç stanowisk znajduje si´ na terenie Przemkowskiego
Parku Krajobrazowego, który jest proponowany do obj´cia
siecià Natura 2000.
Na szczególne wyró˝nienie zas∏uguje Dyrekcja Przemkowskiego Parku Krajobrazowego. Prowadzone na terenie
Przemkowskiego P. K. zabiegi ochrony czynnej polegajàce
na przemiennym wykaszaniu wrzosowisk prowadzone sà
od lat 90. XX wieku.

Inne czynniki mogàce wp∏ynàç na sposób
ochrony
Wrzosowiska knotnikowe Pohlio-Callunetum stanowià siedlisko dla wielu zagro˝onych gatunków roÊlin i bezkr´gowców. Gatunki roÊlin wyst´pujàce na wrzosowiskach
knotnikowych nale˝à do osobliwoÊci florystycznych regionu
Pomorza Zachodniego, Wielkopolski i Dolnego Âlàska.
Charakterystyczne jest wyst´powanie na tych siedliskach
wielu gatunków nale˝àcych do elementu atlantyckiego we
florze Polski.

Monitoring terenowy w ramach tego typu siedliska powinien polegaç na przeglàdzie terenowym przeprowadzanym co 5 lat w poszczególnych p∏atach.
Ocenie nale˝y poddaç dynamik´ poszczególnych p∏atów,
zw∏aszcza ich sk∏ad gatunkowy ze szczególnym uwzgl´dnieniem pojawiajàcych si´ siewek drzew i krzewów oraz stanowiskami cennych gatunków roÊlin naczyniowych.
Dokumentacja powinna byç prowadzona przez wykonanie
zdj´ç fitosocjologicznych i dokumentacji fotograficznej.
Nale˝y tak˝e oceniç iloÊç od∏ozonej materii organicznej.
Obserwacje takie powinny dostarczyç szczegó∏owych informacji o przemianach (dynamice) siedliska oraz ewentualnej potrzebie ochrony czynne.
W przypadku podj´cia zabiegów ochrony czynnej nale˝a∏oby prowadziç rejestracj´ procesu i jego skutków oraz porównaç wyniki z pozosta∏ymi powierzchniami.

Inwentaryzacje, doÊwiadczenia,
kierunki badaƒ
Zbiorowisko suchych wrzosowisk knotnikowych opisa∏
Shimwell (1975) z terenu Êrodkowej Anglii.
W Polsce po raz pierwszy opisa∏ to zbiorowisko Brzeg (1982),
zmieniajàc pierwotnà koncepcj´ wrzosowisk knotnikowych.
Na terenie Polski wrzosowiska knotnikowe nie by∏y dotychczas przedmiotem szczegó∏owych badaƒ.
Pojedyncze informacje i zdj´cia fitosocjologiczne wrzosowisk
knotnikowych znajdujà si´ w opracowaniach Kobendzy
(1930) z Puszczy Kampinoskiej, Libberta (1933) z Pojezierza
MyÊliborskiego, K´pczyƒskiego (1965) z Wysoczyzny Dobrzyƒskiej i Fija∏kowskiego (1993) z obszaru Lubelszczyzny.
W Wielkopolsce wrzosowiska knotnikowe szczegó∏owo
opisane zosta∏y po raz pierwszy w latach 1999–2002 przez
W. Rakowskiego (2002).

Monitoring naukowy
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Przyk∏ady obszarów obj´tych dzia∏aniami
ochronnymi
Niewielka cz´Êç stanowisk wrzosowisk knotnikowych
znajduje si´ na terenie rezerwatu przyrody: „Wrzosowiska
Cedyƒskie”.
Odpowiedzialny za stan zachowania przyrody w rezerwacie jest Wojewódzki Konserwator Przyrody.
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Jolanta Kujawa-Pawlaczyk
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Wrzosowiska màcznicowe
Arctostaphylo-Callunetum
Kod Physis: 31.2124

Poradniki ochrony siedlisk i gatunków

Cechy diagnostyczne siedliska
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Cechy obszaru
Suche wrzosowiska màcznicowe Arctostaphylo-Callunetum
rozwijajà si´ na gruboziarnistych luênych piaskach wydmowych, rzadziej na piaskach sandrowych, o bardzo g∏´bokim
poziomie wód gruntowych. Poziom wody gruntowej waha
si´ od 0,5 do 3,0 m. Gleby, na których wyst´pujà wrzosowiska màcznicowe, nale˝à do s∏abo wykszta∏conych rankerów
kwarcowo-krzemianowych lub gleb bielicowych, o du˝ej
przepuszczalnoÊci i stosunkowo niskim pH 4,0–5,0. Charakteryzujà si´ wàskà amplitudà ekologicznà w zakresie ˝yznoÊci i wilgotnoÊci siedliska oraz warunków termicznych.
Wrzosowiska màcznicowe Arctostaphylo-Callunetum wyst´pujà na obrze˝ach borów sosnowych. Rozwijajà si´ zwykle
na skrajach borów sosnowych, wzd∏u˝ dróg i szlaków komunikacyjnych oraz w przeÊwietlonych fragmentach borów
sosnowych, rzadziej na pasach przeciwpo˝arowych. Zajmujà zwykle niewielkie powierzchnie od kilku do kilkudziesi´ciu arów, wykszta∏cajàc si´ w formie pasów o szerokoÊci od
1,5 do 4 metrów. P∏aty wrzosowisk màcznicowych sà stosunkowo niewielkie i zajmujà przeci´tnie 50 m2, rzadko
osiàgajàc wi´ksze powierzchnie, do 160–180 m2.
Nale˝à do zbiorowisk autogenicznych, wyst´pujàcych na
antropogenicznie wykszta∏conych siedliskach i w zwiàzku
z tym majàcych charakter roÊlinnoÊci pó∏naturalnej.
Fizjonomia i struktura zbiorowiska
Wrzosowiska màcznicowe Arctostaphylo-Callunetum majàce
postaç wrzosowiska krzewinkowego, posiadajà charakterysycznà fizjonomi´ zdominowanà przez wrzos zwyczajny Calluna vulgaris i màcznic´ lekarskà Arctostaphylos uva-ursi,
wyst´pujàcà p∏atowo i przyjmujàcà p∏o˝àcà postaç. Struktura zespo∏u skupia si´ w dwóch warstwach, zielnej i mszystej.
Pierwszà warstw´ z dominujàcym i panujàcym gatunkiem
buduje wrzos oraz màcznica lekarska, wype∏niajàca wolne
przestrzenie mi´dzy k´pami wrzosu, kszta∏tujàca charakterystycznà fizjonomi´ tych wrzosowisk. Drugà warstw´ tworzà
niskie roÊliny, takie jak: jastrz´biec kosmaczek Hieracium pilosella, kostrzewa owcza Festuca ovina oraz bogata flora
mchów i porostów. Pojedynczo i w rozproszeniu pojawiajà
si´ tu gatunki drzew i krzewów, wÊród których najcz´stsze to:
sosna zwyczajna Pinus sylvestris, brzoza brodawkowata Betula pendula oraz ja∏owiec Juniperus communis.
Pokrycie warstwy zielnej waha si´, w zale˝noÊci od warunków Êwietlnych, od 55 do 90%.
Najwi´ksze zró˝nicowanie i zwarcie wrzosowiska
màcznicowe osiàgajà w pe∏ni lata, w pe∏ni sezonu wegetacyjnego, a najbarwniejszy rozwój–póênym latem,
w okresie kwitnienia wrzosu.

WysokoÊç wrzosowisk waha si´ od kilku do oko∏o 30–60 cm
wysokoÊci, przy zwarciu zale˝nym od warunków Êwietlnych
i stadium sukcesji wahajàcym si´ od 55 do 90% warstwy
zielnej. Natomiast zwykle dobrze rozwini´ta warstwa mszysta osiàga pokrycie dochodzàce do 100%.
Reprezentatywne gatunki
Wrzos zwyczajny Calluna vulgaris, màcznica lekarska
Arctostaphylos uva-ursi, murzyca wrzosowiskowa Carex
ericetorum, turzyca wczesna Carex praecox, gorysz pagórkowy Peucedanum oreoselinum, w´˝ymord niski Scorzonera humilis, naw∏oç pospolita Solidago virgaurea,
macierzanka piaskowa Thymus serpyllum, kostrzewa
owcza Festuca ovina, szczotlicha siwa Corynephorus canescens, bodziszek czerwony Geranium sanguineum,
siódmaczek leÊny Trientalis europaea, wid∏ak goêdzisty
Lycopodium clavatum, Polytrichum piliferum, Ceratodon
purpureus, Hypnum jutlandicum, Pohlia nutans, Ptilium ciliare, Cladonia arbuscula, Cladonia chlorophaea, Cladonia mitis, Cladonia crispate, Cladonia furcata, Cladonia
gracilis, Cladonia uncialis, Coelocaulon aculeatum.
Odmiany
W zale˝noÊci od rodzaju pod∏o˝a i zró˝nicowania warunków abiotycznych, g∏ównie termicznych, oraz charakteru
zbiorowisk kontaktowych i zwiàzanej z tym dynamiki wrzosowiska màcznicowe dzielà si´ na trzy podtypy: podzespó∏
typowy Arctostaphylo-Callunetum typicum, podzespoó∏
murawowy Arctostaphylo-Callunetum cladinetosum mitis
oraz podzespó∏ z borówkà czernicà Arctostaphylo-Callunetum vaccinietosum myrtilli.
Podzespó∏ typowy Arctostaphylo-Callunetum, typicum
zdominowany pod wzgl´dem pokrycia przez wrzos Calluna vulgaris, znajdujàcy si´ w fazie dojrza∏ej, nale˝y do
najubo˝szych florystycznie podzespo∏ów. Wrzos cz´sto
tworzy facje, osiàgajàc maksymalne pokrycie, tak ˝e do
powierzchni ziemi dociera niewielka iloÊç Êwiat∏a (do
20%). W zwiàzku z tym warstwa zielna jest bardzo zubo˝ona i ograniczna do bodziszka czerwonego Geranium
sanguineum i niewielkiej iloÊci màcznicy Arctostaphylos
uva-ursi. Wykszta∏ca si´ w formie pasów na obrze˝ach
borów sosnowych, przy liniach oddzia∏owych i drogach
leÊnych, rzadziej pod liniami energetycznymi i wzd∏u˝
pasów przeciwpo˝arowych.
Podzespó∏ murawowy Arctostaphylo-Callunetum cladinetosum mitis nale˝y do najsuchszych i najcieplejszych oraz
najbogatszych florystycznie podzespo∏ów, wyró˝niajàc si´
du˝ym udzia∏em màcznicy lekarskiej Arctostaphylos uvaursi. K´py wrzosu zajmujà tu znacznie mniejsze powierzchnie, sà mocno rozrzedzone, ods∏aniajàc nagà gleb´, którà
zasiedlajà Êwiat∏olubne i ciep∏olubne gatunki mszaków
i porostów oraz màcznica lekarska. Wykszta∏ca si´ w formie pasów na obrze˝ach borów sosnowych lub na piaszczystych skarpach o wystawie po∏udniowej i wschodniej
przy drogach i szlakach komunikacyjnych.
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Rozwija si´ na najubo˝szych siedliskach cz´sto w towarzystwie muraw napiaskowych z klasy Koelerio glaucae-Coryephoretea canescentis.
Podzespó∏ z borówkà czernicà Arctostaphylo-Callunetum
vaccinietosum myrtilli wyró˝nia si´ udzia∏em borówki czernicy Vaccinium myrtillus, wid∏aka goêdzistego Lycopodium
clavatum i siódmaczka leÊnego Trientalis europaea. Wykszta∏ca si´ w obr´bie borów sosnowych, zajmujàc niewielkie powierzchnie w przeÊwietlonych lukach drzewostanów.

prowadzàcej do przekszta∏cania si´ wrzosowisk Arctostaphylo-Callunetum w zbiorowiska okrajkowe i leÊne.
Powa˝nym zagro˝eniem dla tego typu siedlisk jest wzrost
wilgotnoÊci i ˝yznoÊci pod∏o˝a (eutrofizacja siedliska). Powody zanikania wrzosowisk màcznicowych sà podobne do
powodów zanikania borów chrobotkowych (91. T0).

Identyfikatory fitosocjologiczne

Zró˝nicowanie wrzosowisk màcznicowych na podzespo∏y
sprawia, ˝e graniczà z ró˝nymi typami siedlisk.
Graniczà i rozwijajà si´ na obrze˝ach oraz w obr´bie borów sosnowych – g∏ównie suchych borów sosnowych Cladonio-Pinetum (Kod Physis 42.52112) oraz borów Êwie˝ych
– subkontynetalnych borów Peucedano-Pinetum (Kod Physis 42.5211) i suboceanicznych Leucobryo-Pinetum (Kod
Physis 42.5211).
Podzespó∏ murawowy Arctostaphylo-Callunetum cladinetosum mitis rozwija si´ w strefie ubogich muraw napiaskowych i borów chrobotkowych.
Wrzosowiska màcznicowe graniczà tak˝e z wieloma ciep∏olubnymi zbiorowiskami ruderalnymi, rozwijajàcymi
si´ na przydro˝ach i drogach leÊnych. Sporadycznie graniczà te˝ z ciep∏olubnymi zbiorowiskami okrajowymi
o acidofilnym charakterze.

Zwiàzek Calluno-Arctostaphylion
Zespó∏ A r c t o s t a p h y l o - C a l l u n e t u m wrzosowisko
màcznicowe

Spontaniczna
Wrzosowiska màcznicowe Arctostaphylo-Callunetum
nale˝à do zbiorowisk stosunkowo trwa∏ych, ze wzgl´du
na skrajne warunki glebowe i termiczne, w jakich wyst´pujà. Rozwijajà si´ na suchych obszarach piaszczystych,
w krajobrazie borów sosnowych. Wyst´pujà tak˝e na
antropogenicznie wykszta∏conych siedliskach na obrze˝ach borów sosnowych i wzd∏u˝ dróg leÊnych, na nas∏onecznionych skarpach wzd∏u˝ szlaków komunikacyjnych
oraz w przeÊwietlonych miejscach i w lukach w obr´bie
drzewostanów.
Naturalne procesy sukcesyjne zachodzà tu stosunkowo
szybko. Na siedliskach najbardziej skrajnych utrzymuje si´
jako zbiorowisko wzgl´dnie trwa∏e. Wzrost ˝yznoÊci pod∏o˝a (eutrofizacja siedlisk), a przede wszystkim zmiana warunków Êwietlnych i edaficznych prowadzi do przekszta∏cenia si´ tego zbiorowiska w kierunku mezofilnych zbiorowisk okrajkowych. Nast´pnym etapem jest wkraczanie
krzewów i gatunków drzewiastych.
W zdj´ciach fitosocjologicznych, oprócz gatunków charakterystycznych zespo∏u i zwiàzku Calluno-Arctostaphylion,
notuje si´ gatunki charakterystyczne dla ciep∏olubnych
okrajków z klasy Trifolio-Geranietea sanguinei, muraw napiaskowych z klasy Koelerio glaucae-Coryephoretea canescentis oraz rzadziej muraw kserotermicznych z klasy Festuco-Brometea.

Siedliska przyrodnicze zale˝ne
lub przylegajàce

Rozmieszczenie geograficzne
i mapa rozmieszczenia
Wrzosowiska màcznicowe Arctostaphylo-Callunetum wyst´pujà w borealno-kontynentalnych obszarach Europy.
Centrum wyst´powania osiàgajà w pó∏nocno-wschodnich
regionach kraju.
Wrzosowiska màcznicowe wyst´pujà niecz´sto i g∏ównie
skupiskowo w pó∏nocno-wschodnich i wschodnich regionach Polski. Spotykane sà: w Puszczy Piskiej, w dolinie
E∏ku, w Puszczy Kurpiowskiej, w Puszczy Augustowskiej,

Poradniki ochrony siedlisk i gatunków

Dynamika roÊlinnoÊci

4030
3

Powiàzana z dzia∏alnoÊcià cz∏owieka
Wrzosowiska màcznicowe Arctostaphylo-Callunetum rozwijajà si´ i utrzymujà na sztucznie ukszta∏towanych siedliskach. Zajmujà zwykle niewielkie powierzchnie, wyst´pujàc
w formie pasów na obrze˝ach widnych i suchych borów sosnowych, na nas∏onecznionych skarpach wzd∏u˝ dróg oraz
w formie niewielkich p∏atów w borach sosnowych.
Zarzucenie metod gospodarowania w lasach polegajàcego na utrzymywaniu otwartych powierzchni na obrze˝ach
lasów umo˝liwi∏o uruchomienie procesu sukcesji wtórnej,
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Murawy, ∏àki, zio∏oroÊla, wrzosowiska, zaroÊla

4030
3

w Puszczy Bia∏owieskiej, na terenie Wigierskiego Parku Narodowego. Pojedyncze stanowiska podawane sà z okolic
Torunia i z Pojezierza Dobrzyƒskiego, Wy˝yny Lubelskiej,
Puszczy Kampinoskiej, Âlàska Opolskiego oraz Wielkopolski, g∏ównie z Puszczy Noteckiej i Kotliny Gorzowskiej.

Poradniki ochrony siedlisk i gatunków

Znaczenie ekologiczne i biologiczne
Wrzosowiska màcznicowe Arctostaphylo-Callunetum spotykane sà g∏ównie i w znacznym rozproszeniu na terenie pó∏nocno-wschodniej i Êrodkowo-wschodniej Polski.
W wykazie zbiorowisk roÊlinnych Wielkopolski (Brzeg, Wojterska,
2001) uj´te sà w kategorii zbiorowisk nara˝onych (kategoria V).
Gatunki zwiàzane z wrzosowiskami màcznicowymi zwiàzek
Calluno–Arctostaphylion znajdujà si´ w grupie roÊlin zagro˝onych w skali Wielkopolski (W) i Pomorza Zachodniego (PZ) oraz Dolnego Âlàska (DÂ). RoÊliny te to:
Podejêrzon ksi´˝ycowy Botrychium lunaria – E (wymierajàcy w skali regionu) (PZ); V (nara˝ony na wygini´cie) (W);
VU (nara˝ony na wygni´cie) (DÂ).
Wid∏ak goêdzisty Lycopodium clavatum – R (rzadki i potencjalnie zagro˝ony) (W); VU (nara˝ony na wygini´cie) (DÂ)
Màcznica lekarska Arctostaphylos uva-ursi – CR (krytycznie
zagro˝ony) (DÂ).
Gatunki zwiàzane z wrzosowiskami màcznicowymi (Arctostaphylo-Callunetum) znajdujà si´ na liÊcie gatunków obj´tych prawna ochronà, sà to: wid∏ak goêdzisty Lycopodium
clavatum, màcznica lekarska Arctostaphylos uva-ursi i
podejêrzon ksi´˝ycowy Botrychium lunaria.
Gatunki z za∏àcznika II Dyrektywy
Siedliskowej
Podejêrzon pojedynczy Botrychium simplex (krytycznie zagro˝ony CR – Polska Czerwona Ksi´ga).
Leniec bezpodkwiatkowy Thesium ebracteatum (ochrona Êcis∏a).
Potencjalne siedlisko motyla modraszka eroides Polyommatus eroides (chroniony, Czerwona Lista Polski)
Gatunki z za∏àcznika I Dyrektywy Ptasiej
Brak gatunków ÊciÊle zwiàzanych z tym typem siedliska.

Stany, w jakich znajduje si´ siedlisko
Stany uprzywilejowane
W naturalnych, skrajnych warunkach abiotycznych tempo zachodzàcych zmian w obr´bie siedliska jest stosunkowo niewielkie. Zwiàzane jest ono g∏ównie z warunkami mikroklimatycznymi i edaficznymi zale˝nymi od
temperatury, wilgotnoÊci i warunków Êwietlnych. Na
siedliskach najbardziej skrajnych, utrzymuje si´ jako
zbiorowisko wzgl´dnie trwa∏e. Wzrost ˝yznoÊci pod∏o˝a
(eutrofizacja siedlisk), a przede wszystkim zmiana warunków Êwietlnych i edaficznych prowadzi do przekszta∏cenia si´ tego zbiorowiska w kierunku zbiorowisk
zaroÊlowych i leÊnych.
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Warunkiem utrzymania wrzosowisk màcznicowych Arctostaphylo-Callunetum z zestawem gatunków charakterystycznych jest
zachowanie skrajnych warunków siedliskowych (abiotycznych).
Inne obserwowane stany
Brak bezpoÊredniego, celowego oddzia∏ywania cz∏owieka
na to siedlisko i jego przekszta∏canie.
Zarzucenie metod gospodarowania w lasach polegajàcego na utrzymywaniu otwartych powierzchni na obrze˝ach
lasów umo˝liwi∏o uruchomienie procesu sukcesji wtórnej,
prowadzàcej do przekszta∏cania si´ wrzosowisk Arctostaphylo-Callunetum w zbiorowiska okrajkowe i leÊne.
Dochodzi wówczas do odk∏adania si´ martwej, nieroz∏o˝onej
materii organicznej, do stopniowego zacienienia gleby i wzrostu jej wilgotnoÊci. Takie warunki sprzyjajà rozrostowi wrzosu,
a nast´pnie pojawianiu si´ i rozwojowi siewek krzewów
i drzew, których wzrost prowadzi do dalszych zmian warunków
siedliskowych. W nast´pstwie takiego procesu wkraczajà gatunki zwiàzane z okrajkami, drzewa i krzewy, a eliminowane sà
gatunki sucho- i Êwiat∏olubne takie jak np. màcznica lekarska
Arctostaphylos uva-ursi i Êwiat∏olubne, gatunki porostów. Zmienia si´ wówczas sk∏ad jakoÊciowy zbiorowiska.

Tendencje do przemian w skali
kraju i potencjalne zagro˝enia
Powa˝nym zagro˝eniem dla siedliska jest bardzo ograniczony zasi´g przestrzenny oraz znaczne rozproszenie stanowisk. Wyst´pujàce na terenie Polski wrzosowiska màcznicowe Arctostaphylo-Callunetum nale˝à do najbardziej na
wschód wysuni´tych siedlisk z grupy zaliczanych do suchych wrzosowisk. Majà charakter subkontynentalno-subborealnej roÊlinnoÊci wrzosowiskowej utrzymujàcej si´ wy∏àcznie dzi´ki specyficznym warunkom siedliskowym oraz
dzia∏alnoÊci cz∏owieka.
Powa˝nym zagro˝eniem dla tego typu siedlisk jest przede
wszystkim wzrost ˝yznoÊci pod∏o˝a (eutrofizacja siedliska). Przejawia si´ on pojawianiem si´ siewek krzewów
i drzew, prowadzàc w dalszym etapie do wykszta∏cenia
si´ zbiorowisk leÊnych.
Powody zanikania wrzosowisk màcznicowych sà podobne
do powodów zanikania borów chrobotkowych (91. T0).

U˝ytkowanie gospodarcze
i potencja∏ produkcyjny
Ograniczony zasi´g przestrzenny oraz warunki siedliskowe,
w jakich wyst´pujà suche wrzosowiska màcznicowe Arctostaphylo-Callunetum, narzuca∏y sposób ich zagospodarowania.
Wykszta∏cone na obrze˝ach lasów, w lukach drzewostanów,
na nas∏onecznionych skarpach na obrze˝ach dróg, wrzosowiska màcznicowe majà charakter roÊlinnoÊci pó∏naturalnej,
rozwini´tej w du˝ej mierze na siedliskach po-leÊnych.
Wykszta∏cone na obrze˝ach borów sosnowych wrzosowiska màcznicowe by∏y okresowo niszczone i przeorywane,

Suche wrzosowiska

w zwiàzku z tym warstwa roÊlinnoÊci by∏a usuwana do gleby mineralnej. Dzia∏ania takie likwidowa∏y nalot krzewów
i pojedynczych drzew oraz usuwa∏y nieroz∏o˝onà warstw´
materii organicznej. Na Êwie˝o odlesionych piaskach
wrzosowiska màcznicowe pe∏nià rol´ roÊlinnoÊci pionierskiej, inicjujàc proces sukcesji wtórnej.
Znaczna cz´Êç stanowisk wrzosowisk màcznicowych znajduje si´ na lukach i przeÊwietlonych miejscach w obr´bie
borów sosnowych, na terenach nieobj´tych ˝adnà formà
ochrony. W zwiàzku z tym konieczne jest zaplanowanie
i obj´cie ich ró˝nymi formami ochrony oraz podj´cie zabiegów ochrony czynnej.

Ochrona

Zalecane metody ochrony
Wrzosowiska màcznicowe Arctostaphylo-Callunetum nale˝à
do roÊlinnoÊci pó∏naturalnej utrzymujàcej si´ wy∏àcznie dzi´ki skrajnym warunkom siedliskowym oraz dzia∏alnoÊci cz∏owieka. W zwiàzku z tym wymagajà bezpoÊrednich dzia∏aƒ
ochrony czynnej. Konieczne jest zahamowanie procesu sukcesji wtórnej, co umo˝liwi∏oby utrzymanie odpowiednich warunków siedliskowych, a przede wszystkim zapewni∏oby dost´p Êwiat∏a do zbiorowiska i ograniczy∏oby odk∏adanie si´
nieroz∏o˝onej materii organicznej powodujàcej wzrost trofii.
Ze wzgl´du na niewielkie powierzchnie pokryte przez wrzosowiska màcznicowe, wszelkie zabiegi ochrony czynnej sà
znacznie utrudnione, ale muszà byç przeprowadzone
w kierunku utrzymania odpowiednich dla tego zespo∏u warunków siedliskowych.
W podzespole murawowym Arctostaphylo-Callunetum cladinetosum mitis nale˝àcym do najsuchszych i najcieplejszych oraz wyró˝niajàcych si´ du˝ym udzia∏em màcznicy
lekarskiej Arctostaphylos uva-ursi zabiegi ochrony czynnej
polegaç muszà na niedopuszczaniu do rozrastania si´ k´p
wrzosu i zacienienia gleby. Rozwijajàce si´ na najubo˝szych siedliskach, cz´sto w towarzystwie muraw napiaskowych z klasy Koelerio glaucae-Coryephoretea canescentis,
wrzosowiska tego typu powinny podlegaç okresowemu
„zdzieraniu” warstwy roÊlinnoÊci do nagiej gleby. Zabieg
ten mo˝liwy jest na obrze˝ach borów sosnowych, na przydro˝ach i nas∏onecznionych skarpach. W przypadku wyst´powania wrzosowisk màcznicowych w obr´bie suchych borów sosnowych, w lukach nale˝y zapewniç utrzymanie
przeÊwielonych fragmentów drzewostanów. Zabieg ten jest
mo˝liwy dzi´ki stosowaniu odpowiednich rodzajów r´bni,
zw∏aszcza r´bni przer´bowej (IV).
Je˝eli wyst´puje taka koniecznoÊç, powinno byç przeprowadzone usuwanie drzew i krzewów.

Inne czynniki mogàce wp∏ynàç na sposób
ochrony
Wrzosowiska màcznicowe Arctostaphylo-Callunetum stanowià siedlisko dla wielu zagro˝onych gatunków roÊlin
i bezkr´gowców. Gatunki roÊlin wyst´pujàce na wrzosowiskach màcznicowych, tj. màcznica lekarska Arctostaphylos
uva-ursi, która jest gatunkiem wyró˝niajàcym ten typ siedliska, nale˝à do zagro˝onych w skali kraju.
Przyk∏ady obszarów obj´tych dzia∏aniami
ochronnymi
Niewielka cz´Êç stanowisk wrzosowisk màcznicowych znajduje si´ na terenie rezerwatów. W Puszczy Bia∏owieskiej
w rezerwacie przyrody „Czechy Orlaƒskie” znajdujà si´
p∏aty wrzosowiska màcznicowego wyst´pujàcego w formie
niewielkich p∏atów w borze sosnowym Peucedano-Pinetum.
Odpowiedzialny za stan zachowana przyrody w rezerwacie jest Wojewódzki Konserwator Przyrody.
Cz´Êç stanowisk znajduje si´ na terenie Wigierskiego Parku Narodowego. Za ochron´ przyrody i zabezpieczenie tego typu siedlisk na terenie parku narodowego odpowiedzialny jest dyrektor parku.

Inwentaryzacje, doÊwiadczenia,
kierunki badaƒ
Zbiorowisko suchych wrzosowisk màcznicowych opisa∏a Juraszek (1928) z okolic Warszawy. Na terenie Polski wrzosowiska
màcznicowe by∏y przedmiotem szczegó∏owych badaƒ prowadzonych przez Cioska (2000) w Polsce Êrodkowo–wschodniej.
W Wielkopolsce wrzosowiska màcznicowe zosta∏y opisane
szczegó∏owo przez W. Rakowskiego (2002).
Pojedyncze informacje i zdj´cia fitosocjologiczne wrzosowisk màcznicowych znajdujà si´ w opracowaniach Steffena (1931) z Puszczy Piskiej, Juraszek (1928) i Kobendzy
(1930) z Puszczy Kampinoskiej, Faliƒskiego (1965) z doliny E∏ku, z Puszczy Kurpiowskiej i Augustowskiej, K´pczyƒskiego (1965) z Wysoczyzny Dobrzyƒskiej, Soko∏owskiego
(1988) z Wigierskiego Parku Narodowego, Fija∏kowskiego
i Górskiego (1968) i Fija∏kowskiego (1993) z obszaru Lubelszczyzny oraz Spa∏ka (1996) ze Âlàska Opolskiego.
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Przypomnienie o wra˝liwych cechach
Do najwa˝niejszych cech, które trzeba uwzgl´dniç podczas
prac nad tworzeniem planów ochrony dla tego typu wrzosowisk nale˝y du˝a wra˝liwoÊç tych siedlisk na zahamowany dost´p Êwiat∏a, wzrost trofii oraz wilgotnoÊci gleby.

Zabieg ten nale˝y prowadziç w okresie wczesnej wiosny
(kwiecieƒ – poczàtek maja, przed rozwojem liÊci u drzew –
g∏ównie brzozy i topoli osiki), tak aby nie spowodowaç silniejszego odnowienia i rozrastania si´ gatunków. Najskuteczniejszà, chocia˝ bardzo czasoch∏onnà metodà jest karczowanie drzew i krzewów, powoduje ono bowiem ods∏oni´cie gleby i dodatkowo odnowienie wrzosowisk.
Utrzymanie pe∏nej zmiennoÊci tych wrzosowisk wymaga
podj´cia zabiegów ochrony czynnej, polegajàcej na niedopuszczaniu do zacienienia wrzosowisk i ods∏anianiu obrze˝y lasów. Wymaga to przede wszystkim okresowego usuwania drzew i krzewów pojawiajàcych si´ na wrzosowiskach
i w najbli˝szym sàsiedztwie, które powodujà zacienienie.
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Murawy, ∏àki, zio∏oroÊla, wrzosowiska, zaroÊla
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Monitoring naukowy
Monitoring terenowy w ramach tego typu siedliska powinien polegaç na przeglàdzie terenowym przeprowadzanym co 5 lat w poszczególnych p∏atach.
Ocenie nale˝y poddaç dynamik´ poszczególnych p∏atów,
zw∏aszcza ich sk∏ad gatunkowy, ze szczególnym uwzgl´dnieniem pojawiajàcych si´ siewek drzew i krzewów oraz stanowiskami cennych gatunków roÊlin naczyniowych.
Dokumentacja powinna byç prowadzona przez wykonanie

zdj´ç fitosocjologicznych i dokumentacji fotograficznej.
Nale˝y tak˝e oceniç iloÊç od∏o˝onej materii organicznej.
Obserwacje takie powinny dostarczyç szczegó∏owych informacji o przemianach (dynamice) siedliska oraz ewentualnej potrzebie ochrony czynnej.
W przypadku podj´cia zabiegów ochrony czynnej nale˝a∏oby prowadziç rejestracj´ procesu i jego skutków oraz porównaç wyniki z pozosta∏ymi powierzchniami.

Jolanta Kujawa-Pawlaczyk

