
Wysokogórskie
borówczyska ba˝ynowe 
(Empetro-Vaccinietum)
Kod Physis: 31.4

A. Opis siedliska g∏ównego typu

Definicja

Niskie formacje krzewinek w pi´trze alpejskim i subal-
pejskim gór Eurazji utworzone g∏ównie przez gatunki
z rodziny wrzosowatych (borówki, ba˝yna), a tak˝e d´bik
oÊmiop∏atkowy, kar∏owate janowce i inne niskie krzewy
i krzewinki.

Charakterystyka

Charakterystyczna dla wrzosowisk i borówczysk krzewinko-
wa roÊlinnoÊç tworzy si´ ponad górnà granicà lasu w wy˝-
szych pasmach górskich. P∏aty tych formacji rozwijajà si´
w miejscach o dosyç niedogodnych warunkach mikrosie-
dliskowych (strome, kwaÊne pod∏o˝e skalne, skraj mursze-
jàcych górskich torfowisk, na których krzewinki wygrywajà
konkurencj´ z innych zdrewnia∏ymi roÊlinami – kosówkà,
wierzbami, a w Alpach i Karpatach Po∏udniowo-Wschod-
nich tak˝e z ró˝anecznikami).
W Polsce wyraênie wyodr´bnia si´ tylko jedno wysoko-
górskie zbiorowisko wyraênie odpowiadajàce definicji
4060, a mianowicie borówczyska ba˝ynowe Empetro-
Vaccinietum. Dominujà w nich krzewinki – ba˝yna
obup∏ciowa Empetrum hermaphroditum, borówka hal-
na Vaccinium gaultherioides, czarna V. myrtillus
i brusznica V. vitis-idaea, a w dolnej warstwie obficie
wyst´pujà mszaki i krzaczkowate porosty. Borówczyska
ba˝ynowe tworzà mozaik´ niewielkich p∏atów przepla-
tajàcych si´ z innymi subalpejskimi i alpejskimi zbioro-

wiskami (m.in. zaroÊlami kosodrzewiny, murawami al-
pejskimi). Zwiàzane sà cz´sto z murszejàcymi torfowi-
skami lub te˝ wyst´pujà na skalistym, eksponowanym
pod∏o˝u, w miejscach wystawionych na wiatr, ale bez
d∏ugotrwale zalegajàcej pokrywy Ênie˝nej). Ba˝yniska
wysokogórskie majà charakter naturalny, wysokà war-
toÊç przyrodniczà, niewielki area∏ i powinny byç pod-
dane Êcis∏ej ochronie.
W Tatrach i na Babiej Górze wyst´pujà równie˝ inne
krzewinkowe roÊliny wysokogórskie charakteryzujàce
opisywane siedlisko, np. d´bik oÊmiop∏atkowy, ja∏owiec
halny, ale nie tworzà one zwartych, odr´bnych fitosocjo-
logicznie formacji na wi´kszych powierzchniach, przez
co sà zaliczane do innych typów siedliskowych (4070,
6150, 6170).
Ponadto w pi´trze subalpejskim oraz w ni˝szych po∏o˝e-
niach górskich bardzo pospolicie wyst´pujà borówka
czarna Vaccinium myrtillus i borówka brusznica Vacci-
nium vitis-idaea, tworzàc rozleg∏e borówczyska okreÊla-
ne ogólnie jako zespó∏ Vaccinietum myrtilli. Majà one
przede wszystkim pochodzenie antropogeniczne – do-
skonale rozwijajà si´ na opuszczonych reglowych pola-
nach, tak˝e na zarastajàcych po∏oninach lub w miej-
scach, gdzie zniszczono kosodrzewin´. Sà to na ogó∏
zbiorowiska bardzo ubogie, zarówno florystycznie, jak
i siedliskowo, i cz´sto stanowià stadium przejÊciowe re-
generacji roÊlinnoÊci leÊnej, zaroÊlowej i murawowej.
W Bieszczadach i na Babiej Górze takie borówczyska
z dominujàcà borówkà czarnà mogà cz´Êciowo mieç
genez´ naturalnà. Wy˝ej po∏o˝one p∏aty Vaccinietum
myrtilli posiadajà wi´kszà wartoÊç przyrodniczà, jednak
nie zosta∏y one wyraênie uwzgl´dnione w definicji 4060,
w zwiàzku z czym proponuje si´ nie w∏àczaç ich do te-
go typu. Niezale˝nie od tego, planujàc kompleksowà
ochron´ siedlisk subalpejskich w sieci Natura 2000
(4060, 4070, 6150), warto zwróciç równie˝ uwag´ na
ochron´ naturalnych procesów sukcesyjnych, w których
biorà udzia∏ te borówczyska. Ponadto mniejsze p∏aty
borówczysk wyst´pujàce w mozaice z tymi siedliskami
nale˝y kartowaç wspólnie z nimi.

Podzia∏ na podtypy

4060-1 wysokogórskie borówczyska 
ba˝ynowe

Umiejscowienie siedliska w polskiej
klasyfikacji fitosocjologicznej

Klasa Vaccinio-Piceetea bory iglaste
Rzàd Cladonio-Vaccinietalia

Zwiàzek Loiseleurio-Vaccinion alpejsko-subarktycz-
ne zbiorowiska krzewinkowe

Zespó∏ Empetro-Vaccinietum wysokogórskie
borówczyska ba˝ynowe
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B. Opis podtypu

Wysokogórskie borówczyska 
ba˝ynowe

Kod Physis: 31.44

Cechy diagnostyczne

Cechy obszaru
Borówczyska ba˝ynowe wyst´pujà w pi´trach subalpejskim
i alpejskim, najcz´Êciej na ˝ebrach skalnych, kraw´dziach
urwisk i podszczytowych partiach grzbietów. Tworzà si´
g∏ównie na ubogich ska∏ach krystalicznych, w pi´trach kli-
matycznych ch∏odnym i bardzo ch∏odnym, w miejscach
poddanych silnemu dzia∏aniu wiatru, na kwaÊnych gleby
typu ranker, górskich glebach bielicowych i glebach mur-
szowo-torfowych. Spotykane sà te˝ cz´sto przy murszejà-
cych wysokogórskich torfowiskach.
Wyst´pujà wy∏àcznie w najwy˝szych pasmach Karpat i Su-
detów: w Tatrach, na Babiej Górze, w grupie Pilska i w Kar-
konoszach. Mo˝na tu równie˝ zaliczyç niedu˝e p∏aty na
zboczach lub pó∏kach skalnych, o ekspozycji pó∏nocnej
w Bieszczadach–pomimo ró˝nic fitosocjologicznych
(przede wszystkim braku jednego z gatunków charaktery-
stycznych – borówki halnej Vaccinium gaultherioides).
Podstawowy gatunek wyró˝niajàcy to siedlisko – ba˝yna
obup∏ciowa Empetrum hermaphroditum = E. nigrum subsp.
hermaphroditum–jest gatunkiem Êwiat∏olubnym (choç wyst´-
puje równie˝ przy umiarkowanym zacienieniu) i odpornym
na trudne warunki mikroklimatyczne (np. silnà ekspozycj´
na wiatr). Ponadto jest wskaênikiem gleb wilgotnych, bardzo
kwaÊnych, bogatych w humus, doÊç ubogich w azot, ma-
gnez i fosfor, natomiast Êrednio bogatych w potas.

Fizjonomia i struktura
Borówczyska ba˝ynowe wyst´pujà w postaci rozleg∏ych p∏a-
tów niskich krzewinek pokrywajàcych up∏azy, grzbiety i pro-
gi skalne, cz´sto przenikajàcych si´ z p∏atami kosówki wy-
pe∏niajàcych wolne przestrzenie mi´dzy nimi i powy˝ej nich.
Wysokogórskie borówczyska ba˝ynowe majà wyraênà struk-
tur´ dwuwarstwowà. Górnà warstw´ budujà g∏ównie niskie
krzewinki (borówki – brusznica, halna i czarna, ba˝yna obu-
p∏ciowa, w Karkonoszach równie˝ wrzos zwyczajny). Ró˝no-
rodnoÊç gatunkowa roÊlin naczyniowych jest bardzo ma∏a,
poza krzewinkami wyst´pujà g∏ównie gatunki ubogich sie-
dlisk przechodzàce z sàsiednich traworoÊli i muraw. W dol-
nej, znacznie bogatszej gatunkowo warstwie dominujà,
w zale˝noÊci od odmiany, krzaczkowate porosty lub mszaki.
P∏aty borówczysk zwiàzane z torfowiskami wyst´pujà na
glebach murszowo-torfowych, zalegajàcych na pod∏o˝u
skalnym. Kilkunastocentymetrowa butwina sk∏ada si´ z obu-
mar∏ych, murszejàcych mszaków (g∏ównie torfowców).
Pod∏o˝e jest ∏atwo przepuszczalne.

Reprezentatywne gatunki
RoÊliny zielne
Ba˝yna obup∏ciowa Empetrum hermaphroditum,
borówka halna Vaccinium gaultherioides, borów-
ka czarna Vaccinium myrtillus, borówka brusznica
Vaccinium vitis-idaea, podbia∏ek alpejski Homogyne
alpina, wid∏ak wroniec Huperzia selago, wid∏ak alpejski Di-
phasiastrum alpinum, ja∏owiec halny Juniperus communis
subsp. alpina (= J. nana), Êmia∏ek pogi´ty Deschampsia
flexuosa, bliêniczka psia trawka Nardus stricta, trzcinnik
ow∏osiony Calamagrostis villosa.
Mszaki i porosty
P∏onnik w∏aÊciwy Polytrichum strictum, torfowiec czerwona-
wy Sphagnum rubellum, torfowiec szpiczastolistny Spha-
gnum cuspidatum, wid∏ozàb miotlasty Dicranum scoparium,
gajnik lÊniàcy Hylocomium splendens, rokietnik pospolity
Pleurozium schreberi, Sphenolobus minutus, Anastrepta or-
cadensis, Mylia taylori, Mylia anomala, p∏ucnica islandzka
Cetraria islandica, p∏ucnica Ênie˝na Cetraria nivalis, chro-
botek reniferowy Cladonia rangiferina, chrobotek Cladonia
bellidifolia, w∏ostka halna Alectoria ochroleuca.

Odmiany
W zale˝noÊci od wilgotnoÊci pod∏o˝a, bardzo wyraziÊcie
ró˝nicuje si´ na dwie odmiany (fitosocjologicznie – w ran-
dze podzespo∏ów):
• w miejscach wilgotniejszych, o charakterze torfowiskowym,

niezbyt eksponowanych i o mniejszym nachyleniu, wyst´-
puje podzespó∏ torfowcowy Empetro-Vaccinietum sphagne-
tosum, z du˝ym udzia∏em mszaków, g∏ównie torfowców;

• na suchszych stokach i na kamienistych grzbietach odnaj-
dziemy podzespó∏ z p∏onnikiem w∏aÊciwym Empetro-Vacci-
nietum polytrichetosum stricti, charakteryzujàcy si´ znacznym
udzia∏em krzaczkowatych porostów (p∏ucnice, chrobotki in.).

Ponadto nale˝y wyró˝niç stanowiska tego siedliska w Bieszcza-
dach, wydzielane przez T. Winnickiego jako osobny zespó∏ Em-
petro-Vaccinietum myrtilli (po∏oninowe borówczysko ba˝ynowe).

Mo˝liwe pomy∏ki
Borówczyska ba˝ynowe wyglàdajà bardzo podobnie, jak wy-
st´pujàce na ogó∏ ni˝ej i o wiele bardziej pospolite borówczy-
ska z dominacjà borówki czarnej. Jako g∏ówne kryterium roz-
poznania 4060-1 nale˝y przyjàç wyst´powanie ba˝yny obu-
p∏ciowej. Ponadto niewielkie p∏aty borówczysk ba˝ynowych
sà zwykle wkomponowane w inne siedliska subalpejskie i al-
pejskie (6150, 4070). Poniewa˝ ba˝yniska sà o wiele rzadsze
ni˝ inne siedliska, w których sà wkomponowane, zaleca si´
nadaç im podczas kartowania priorytet (p∏aty o strukturze
mozaikowej oznaczaç wi´c raczej jako 4060).

Identyfikatory fitosocjologiczne

Zwiàzek Loiseleurio-Vaccinion
Zespó∏ Empetro-Vaccinietum wysokogórskie bo-
rówczyska ba˝ynowe
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Ponadto w Bieszczadach opisano po∏oninowe borówczyska
ba˝ynowe Empetro-Vaccinietum myrtilli Winnicki 1999,
które mo˝na uznaç za odmian´ E. -V. w szerokim uj´ciu.

Dynamika roÊlinnoÊci

Spontaniczna
Borówczyska sà dostosowane do warunków siedlisko-
wych i ich naturalne stanowiska sà dosyç stabilne pod
wzgl´dem struktury i sk∏adu gatunkowego; cz´sto rozwi-
jajà si´ w miejscach, gdzie nastàpi∏o przesuszenie, mur-
szenie torfowisk wysokogórskich (wówczas charakteryzu-
jà si´ wi´kszà dynamikà).

Powiàzana z dzia∏alnoÊcià cz∏owieka
Ogólnie uwa˝a si´, ˝e borówczyska ba˝ynowe majà genez´
naturalnà (szczególnie w wy˝szych po∏o˝eniach w pi´trze al-
pejskim). W niektórych przypadkach, np. w ni˝szych po∏o˝e-
niach w Karkonoszach, mogà stanowiç formacje zast´pcze
po zniszczeniu zaroÊli kosodrzewiny, bàdê te˝ poÊrednie sta-
dium zarastania muraw po zaprzestaniu wypasu, prowa-
dzàce do powolnej regeneracji zaroÊli kosodrzewiny.

Siedliska przyrodnicze zale˝ne lub 
przylegajàce
Borówczyska ba˝ynowe sà ÊciÊle zwiàzane z innymi siedli-
skami subalpejskimi i alpejskimi – zaroÊlami kosodrzewiny
(4070), murawami alpejskimi (6150).

Rozmieszczenie geograficzne 
i mapa rozmieszczenia

Borówczyska ba˝ynowe wyst´pujà u nas tylko w najwy˝-
szych pasmach górskich, tj.:
– w Tatrach – dosyç szeroko rozpowszechnione w pi´trze

alpejskim i subalpejskim,
– na Babiej Górze – w najwy˝szych partiach pi´tra kosów-

ki, a tak˝e w pi´trze alpejskim, pod granià,

– w Karkonoszach – wyst´puje 14 niewielkich p∏atów o zwykle
ma∏ej powierzchni (Êrednio ok. 100 m2, ∏àcznie ok. 2,5 ha),

– w Bieszczadach – niewielkie p∏aty tych borówczysk mo˝-
na odnaleêç w okolicy grzbietów po∏onin: na Tarnicy,
Krzemieniu, Bukowym Berdzie, Rozsypaƒcu, Po∏oninie
Wetliƒskiej, Szerokim Wierchu (∏àcznie ok. 2 ha).

Znaczenie ekologiczne i biologiczne

Borówczyska ba˝ynowe majà wysokie znaczenie biocenotyczne
ze wzgl´du na naturalnoÊç i wysokogórski charakter roÊlinnoÊci,
a tak˝e z uwagi na dosyç ograniczony obszar wyst´powania.

Gatunki z za∏àcznika II Dyrektywy 
Siedliskowej
Nie stwierdzono.

Gatunki z za∏àcznika I Dyrektywy Ptasiej
Nie stwierdzono.

Stany, w jakich znajduje si´ siedlisko

Stany uprzywilejowane
W charakterystyce ogólnej opisano stan uprzywilejowany, tj. wy-
raênà struktur´ dwuwarstwowà, z dobrze rozwini´tà warstwà
krzewinek, w której wyst´puje ba˝yna obup∏ciowa, borówka
halna (stosunkowo rzadka), borówka brusznica, borówka czar-
na, oraz bogatà warstwà naziemnych porostów i mszaków.
W Karkonoszach mo˝na obserwowaç p∏aty zubo˝one, cha-
rakteryzujàce si´ du˝ym udzia∏em gatunków traworoÊlo-
wych, g∏ównie Êmia∏ka pogi´tego.
W niektórych przypadkach mo˝na znaleêç p∏aty ba˝ynisk prze-
roÊni´te pojedynczymi p´dami kosodrzewiny, ja∏owca halnego
czy te˝ wierzby Êlàskiej – jest to stan jak najbardziej naturalny
i Êwiadczy o procesie ustalania si´ naturalnego przejÊcia mi´-
dzy formacjami krzewinkowymi i zaroÊlami subalpejskimi.

Tendencje do przemian w skali
kraju i potencjalne zagro˝enia

Tendencje do przemian
W Karkonoszach obserwuje si´ silnà tendencj´ spadkowà, ob-
jawiajàcà si´ zarówno zmniejszeniem area∏u, jak i przekszta∏ce-
niem i zubo˝eniem sk∏adu gatunkowego borówczysk ba˝yno-
wych. W latach 1960–1995 zaobserwowano zanik ok. 40 %
p∏atów ba˝ynisk. Zmniejszenie si´ area∏u zwiàzane jest z me-
chanicznym zniszczeniem p∏atów, zarówno z przyczyn antropo-
genicznych (presja turystyczna), jak i naturalnych (powstawanie
kamienisto-b∏otnych potoków). Przekszta∏cenie florystyczne po-
lega na zmniejszeniu si´ udzia∏u i ró˝norodnoÊci porostów
i mszaków, natomiast ekspansji gatunków traworoÊlowych.

Potencjalne zagro˝enia
Ze wzgl´du na du˝à wra˝liwoÊç na zniszczenia du˝ym za-
gro˝eniem jest wydeptywanie tego typu borówczysk przez 
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turystów. Negatywny wp∏yw turystyki na to siedlisko zaob-
serwowano np. w Bieszczadach, gdzie jest to szczególnie
istotne ze wzgl´du na niewielkà powierzchni´ zajmowanà
przez borówczyska z ba˝ynà.
Du˝ym zagro˝eniem, powodujàcym dosyç szybkie zmniej-
szanie si´ area∏u 4060 w Karkonoszach, jest eutrofizacja
siedliska i ekspansja gatunków traworoÊlowych, g∏ównie
Êmia∏ka pogi´tego Deschampsia flexuosa.
Byç mo˝e degradacja florystyczna ba˝ynisk jest poÊrednio
zwiàzana z dzia∏alnoÊcià cz∏owieka.
Du˝ym zagro˝eniem mo˝e byç niszczenie mechaniczne
krzewinek przez narciarstwo zjazdowe i snowboarding przy
cienkiej pokrywie Êniegu (dotyczy Karkonoszy i Pilska).
W masywach górskich, gdzie borówczyska ba˝ynowe wy-
st´pujà na wi´kszych powierzchniach (Tatry, Babia Góra),
nie obserwuje si´ istotniejszych zagro˝eƒ.

U˝ytkowanie gospodarcze
i potencja∏ produkcyjny

Nie ma znaczenia gospodarczego. Mo˝e jedynie stanowiç
teren wykorzystany do narciarstwa zjazdowego.

Ochrona

Przypomnienie o wra˝liwych cechach
Du˝a wra˝liwoÊç na zniszczenie mechaniczne (wydeptywa-
nie, uszkadzanie przez narty zjazdowe i snowboard).
Ograniczona powierzchnia wyst´powania (zarówno aktu-
alna jak i potencjalna).
Powolna regeneracja roÊlinnoÊci.

Zalecane metody ochrony
Ogólnym zaleceniem jest utrzymanie ochrony Êcis∏ej i obserwa-
cja przebiegu naturalnych procesów przyrodniczych. P∏aty nara-
˝one na zbyt du˝à antropopresj´ w Karkonoszach i Bieszcza-
dach (w pobli˝u szlaków turystycznych, schronisk), powinny byç
zabezpieczone przed penetracjà (np. barierkami), a przebieg
szlaków turystycznych, w razie potrzeby, powinien zostaç zmody-
fikowany. Podobnie p∏aty, które zosta∏y ju˝ cz´Êciowo zniszczone,
nale˝y zabezpieczyç i pozostawiç do regeneracji. O ile popula-
cja ba˝yny obup∏ciowej i area∏ przez nià zajmowany zmniejsza-
∏yby si´ (zjawisko obserwowane w Karkonoszach), a ochrona za-
chowawcza nie przynios∏aby oczekiwanych rezultatów, nale˝y
wypracowaç metody aktywne regeneracji stanowisk.
Ponadto ka˝da zmiana dotychczasowego zagospodarowa-
nia terenów sàsiadujàcych z p∏atami borówczysk ba˝yno-
wych (np. budowa schroniska, wyciàgu narciarskiego, nar-
tostrady, wyznaczenie nowego szlaku turystycznego) po-
winna byç poprzedzona analizà wp∏ywu takiej inwestycji
na zachowanie siedliska 4060.

Inne czynniki mogàce wp∏ynàç na sposób
ochrony
Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej.

Przyk∏ady obszarów obj´tych dzia∏aniami
ochronnymi
Prawie wszystkie stanowiska 4060-1 znajdujà si´ w granicach
istniejàcych parków narodowych – Tatrzaƒskiego, Babiogór-
skiego i Karkonoskiego. Wyjàtek stanowi Pilsko le˝àce na ob-
szarze parku krajobrazowego i obj´te ochronà rezerwatowà.
Sà one stosunkowo dobrze rozpoznane i uwzgl´dniane w pla-
nach ochrony, ze wskazaniem na ochron´ zachowawczà. Nie
istnieje jednak ˝aden specjalny program badaƒ i ochrony te-
go rzadkiego siedliska wysokogórskiego.

Inwentaryzacje, doÊwiadczenia,
kierunki badaƒ

Zbiorowisko krzewinkowe borówczysk ba˝ynowych Empe-
tro-Vaccinietum jest dobrze rozpoznane w ca∏ym swoim
zasi´gu. Pomimo tego sporo wàtpliwoÊci budzi jego zró˝-
nicowanie siedliskowe oraz pozycja syntaksonomiczna
i powiàzania (zarówno florystyczne, jak i genetyczne)
z bardzo szeroko rozpowszechnionym i borówczyskami
zaliczanymi do zespo∏u borówki czarnej Vacinietum myrtil-
li. Obydwa te zbiorowiska sà zwykle doÊç szeroko ujmo-
wane, przez co opisujà znacznie siedliskowo zró˝nicowa-
ne formacje krzewinkowe. S∏uszne by∏oby przedsi´wzi´cie
szczegó∏owej rewizji, opierajàcej si´ zarówno na istniejà-
cych danych fitosocjologicznych, jak i aktualnych bada-
niach terenowych.

Monitoring naukowy

O ile wiadomo, obecnie nie prowadzi si´ systematyczne-
go monitoringu zmian zachodzàcych w tym siedlisku –
przewa˝ajà ogólne obserwacje i doraêne opracowania
fitosocjologiczne, wykonywane do planów ochrony par-
ków narodowych.
Jednym z najistotniejszych zagadnieƒ jest wp∏yw turystyki
(ewentualnie równie˝ narciarstwa) na przekszta∏cenia ze-
spo∏u borówczyska ba˝ynowego Empetro-Vaccinietum,
dlatego sieç powierzchni monitoringowych powinna obej-
mowaç miejsca zagro˝one antropopresjà. Ponadto sta∏y-
mi obserwacjami trzeba objàç p∏aty ba˝ynisk, w których
zachodzà negatywne zmiany (spadek ró˝norodnoÊci ga-
tunkowej w Karkonoszach). Na powierzchniach tych nale-
˝y powtarzaç zdj´cia fitosocjologiczne (np. co 3 lata),
a tak˝e dok∏adnie monitorowaç liczebnoÊç i stan popula-
cji ba˝yny obup∏ciowej i borówki halnej, a tak˝e wybra-
nych porostów (np. p∏ucnicy islandzkiej) oraz ekspansyw-
nych gatunków traw (Êmia∏ek pogi´ty, trzcinnik ow∏osiony,
bliêniczka psia trawka).
Szczególnie ciekawych danych na temat szybkoÊci i mecha-
nizmów regeneracji mogà dostarczyç sta∏e powierzchnie za-
∏o˝one na po˝arzyskach – fragmenty ba˝ynisk ucierpia∏y np.
w po˝arze po∏oniny na Rozsypaƒcu w Bieszczadach.

Wojciech Mróz, Joanna Perzanowska

Wysokogórskie borówczyska ba˝tnowe

4060
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