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Ochrona ró˝norodnoÊci biologicznej na obszarze paƒstw cz∏onkowskich Unii Europejskiej jest podstawowym celem
Dyrektywy Ptasiej i Dyrektywy Siedliskowej. Zadanie to ma byç realizowane poprzez ochron´ i zachowanie naturalnych
siedlisk przyrodniczych, siedlisk roÊlin i zwierzàt rzadkich, zagro˝onych lub reprezentatywnych dla poszczególnych
regionów biogeograficznych na terenie Wspólnoty.
Ich ochrona odbywa si´ m.in. poprzez wyznaczenie sieci Natura 2000, a w jej ramach utworzenie sieci Specjalnych
Obszarów Ochrony ustanawianych na podstawie Dyrektywy Siedliskowej i Obszarów Specjalnej Ochrony, powo∏anych
zgodnie z zaleceniami Dyrektywy Ptasiej.
Niniejszy poradnik to zbiór opisów siedlisk przyrodniczych oraz gatunków opracowanych przez wybitnych specjalistów,
które uwzgl´dniajà aktualny stan wiedzy naukowej i praktyki ochrony. Jego celem jest przybli˝enie wszystkim zainteresowanym problematykà ochrony przyrody rzetelnych informacji dotyczàcych wyst´powania, zró˝W tomie 3. sà scharakteryzowane siedliska
nicowania, zagro˝eƒ i ochrony siedlisk przyrodniczych
przyrodnicze z roÊlinnoÊcià krzewinkowà,
wyst´pujàcych w Polsce oraz dostarczenie podstaw
traworoÊlowà, zio∏oroÊlowà i zaroÊlowà; sà to:
naukowych wszystkim zaanga˝owanym we wdra˝anie
Dyrektywy Siedliskowej i autorom planów ochrony,
• wrzosowiska: wilgotne z wrzoÊcem bagiennym
zarówno na obszarach sieci Natura 2000, jak i wszysi suche z janowcem, knotnikiem lub màcznicà;
tkich pozosta∏ych.
• wysokogórskie borówczyska ba˝ynowe;
Opisy siedlisk przyrodniczych zosta∏y podzielone i zgru• zaroÊla kosodrzewiny i subalpejskie zaroÊla
powane ze wzgl´du na poszczególne typy Êrodowisk
wierzbowe;
i zawarte w nast´pujàcych tomach tematycznych:
• wysokogórskie i podgórskie murawy naskalne,
1. Siedliska morskie i przybrze˝ne, nadmorskie
w tym tzw. ogródki skalne;
i Êródlàdowe solniska i wydmy
• wysokogórskie murawy acydofilne hal i po∏onin
2. Wody s∏odkie i torfowiska
oraz wyle˝yska Ênie˝ne;
3. Murawy, ∏àki, zio∏oroÊla, wrzosowiska, zaroÊla
• kserotermiczne i ciep∏olubne murawy;
4. Âciany, piargi, rumowiska skalne i jaskinie
• ekstensywnie zagospodarowane ∏àki trz´5. Lasy i bory
Êlicowe, selernicowe, rajgrasowe, wie-chli6. Gatunki zwierzàt (z wyjàtkiem ptaków)
nowe, mieczykowo-mietlicowe, konietlicowe,
7. Ptaki (cz´Êç I)
cie∏olubne ∏àki pieniƒskie oraz murawy
bliêniczkowe;
8. Ptaki (cz´Êç II)
• zio∏oroÊla nadrzeczne i górskie.
9. Gatunki roÊlin
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