
Aneks 4. Klasyfikacja
i kody wyst´pujàcych 
w Polsce siedlisk 
przyrodniczych 
Natura 2000

1110   – Piaszczyste ∏awice podmorskie 
1130   – UjÊcia rzek (estuaria)
1150*  – Laguny

1150-1* – Zalewy 
1150-2* – Jeziora przymorskie

1160   – Du˝e p∏ytkie zatoki
1160-1 – Zatoka Pucka

1170   – Rafy 
1210   – Kidzina na brzegu morskim 
1230   – Klify

1230-1 – Klify aktywne (˝ywe)
1230-2 – Klify nieaktywne (martwe)

1310   – Âródlàdowe b∏otniste solniska z solirodkiem
1330   – Solniska nadmorskie

1340-1 – Halofilne ∏àki i pastwiska (Juncetum
gerardi – s∏onawa, Puccinelio-Spergu-
larietum salinae – zespó∏ mannicy od-
stajàcej i muchotrzewa solniskowego)

1340-2 – Halofilne pó∏szuwary (Scirpetum ma-
ritimi p. p., Junco-Samoletum)

1340*  – Âródlàdowe s∏one ∏àki, pastwiska i szuwary
1340-1* – Murawy z mannicà odstajàcà i mu-

chotrzewem solniskowym (Puccinellio-
-Spergularietum saline)

1340-2* – Âródlàdowe s∏one ∏àki ze Êwibkà
morskà i mlecznikiem nadmorskim
(Triglochino-Glaucetum maritimae)

1340-3* – Halofilny szuwar z sitowcem nad-
morskim (Scirpetum maritimi puccinel-
lietosum)

1340-4* – Subhalofilne ∏àki z kostrzewà trzcino-
wà i pi´ciornikiem g´sim (Potentillo-
-Festucetum arundinaceae)

1340-5* – halofilne murawy z ostrzewem ru-
dym (Blysmetum rufi). 

2110   – Inicjalne stadia nadmorskich wydm bia∏ych
2110-1– Inicjalne stadia nadmorskich wydm na zasolo-

nych piaskach z halofilnym zespo∏em Honcke-
nyo-Agropyretum juncei (honkenii piaskowej
Honckenya peploides i perzu sitowego Agropy-
ron junceum) 

2110-2 – Inicjalne stadia nadmorskich wydm na pograni-
czu pla˝y i bia∏ych wydm z niehalofilnym zbioro-
wiskiem Elymo-Ammophiletum arenariae honc-
kenyetosum (zespo∏em piaskownicy zwyczajnej

i wydmuchrzycy piaskowej w podzespole z hon-
kenià piaskowà) 

2120   – Nadmorskie wydmy bia∏e
2130* – Nadmorskie wydmy szare 
2140* – Nadmorskie wrzosowiska ba˝ynowe 
2140-1* – Suche wrzosowisko ba˝ynowe Carici

arenariae-Empetretum nigri
2140-2* – Wrzosowisko brusznicowo-ba˝ynowe

– Zbiorowisko Empetrum nigri-
-Vaccinium vitis idaea

2160   – Nadmorskie wydmy z zaroÊlami rokitnika 
2170   – Nadmorskie wydmy z zaroÊlami wierzby piaskowej
2180 – Lasy mieszane i bory na wydmach nadmor-

skich
2180-1 – Las brzozowo-d´bowy Betulo pendu-

lae-Quercetum roboris
2180-2 – Las bukowo-d´bowy Fago-Querce-

tum petraeae
2180-3 – ¸´g czeremchowo-jesionowy Pruno-

-Fraxinetum
2180-4 – Nadmorski bór ba˝ynowy Empetro

nigri-Pinetum
2190   – Wilgotne zag∏´bienia mi´dzywydmowe

2190-1 – Pionierskie stadia kolonizacji pia-
sków i sukcesji roÊlinnoÊci w wilgot-
nych obni˝eniach mi´dzywydmowych,
na pod∏o˝u o ma∏ym zasoleniu 

2190-2 – Torfowiska w wilgotnych zag∏´bie-
niach mi´dzywydmowych, cz´sto
z wkraczajàcymi p∏o˝àcymi wierzbami 

2190-3 – KwaÊna m∏aka turzycowa w wilgot-
nych zag∏´bieniach mi´dzywydmo-
wych

2190-4 – Wilgotne wrzosowisko ba˝ynowe
w zag∏´bieniach mi´dzywydmowych 

2190-5 – ¸ozowisko z przewagà wierzby usza-
tej, z udzia∏em woskownicy europejskiej 

2190-6 – ZaroÊla woskownicy europejskiej
2190-7 – Pionierskie zbiorowiska drobnych by-

lin ziemnowodnych na wilgotnych pia-
skach 

2330   – Wydmy Êródlàdowe z murawami szczotlichowymi
3110   – Jeziora lobeliowe
3130   – Brzegi lub osuszane dna zbiorników wodnych ze

zbiorowiskami z Littorelletea, Isoëto-Nanojuncetea
3130-1 – RoÊlinnoÊç mezotroficznych zbiorni-

ków wodnych nale˝àca do zwiàzków
Lobelion, Hydrocotylo-Baldenion i Ele-
ocharition acicularis

3130-2 – RoÊlinnoÊç mezotroficznych zbiorni-
ków wodnych nale˝àca do zwiàzku
Elatini-Eleocharition ovatae

3140   – Twardowodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki
z podwodnymi ∏àkami ramienic
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3140-1 – Zbiorowiska ramienic ze zwiàzku
Charion fragilis w silnie zmineralizo-
wanych, zasadowych wodach oligo-
i mezotroficznych 

3140-2 – Zbiorowiska ramienic ze zwiàzku Ni-
tellion flexilis w s∏abo zmineralizowa-
nych wodach oligo- i mezotroficznych 

3150   – Starorzecza i inne naturalne, eutroficzne zbiorni-
ki wodne
3150-1 – Jeziora eutroficzne
3150-2 – Eutroficzne starorzecza i drobne

zbiorniki wodne
3160   – Naturalne, dystroficzne zbiorniki wodne
3220   – Pionierska roÊlinnoÊç na kamieƒcach górskich

potoków
3220-1 – Kamieƒce górskich potoków z trzcin-

nikiem szuwarowym i kostrzewà czer-
wonà 

3220-2 – ZaroÊla wrzeÊni pobrze˝nej
3230   – ZaroÊla wrzeÊni pobrze˝nej na kamieƒcach

i ˝wirowiskach górskich potoków
3240   – ZaroÊla wierzby siwej na kamieƒcach i ˝wirowi-

skach górskich potoków
3260   – Nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami w∏o-

sieniczników
3270   – Zalewane muliste brzegi rzek
4010 – Wilgotne wrzosowiska z wrzoÊcem bagiennym
4030   – Suche wrzosowska

4030-1 – Wrzosowiska janowcowe (Calluno-
-Genistetum)

4030-2 – Wrzosowiska knotnikowe (Pohlio-
-Callunetum)

4030-3 – Wrzosowiska màcznicowe (Arctosta-
phylo-Callunetum)

4060   – Wysokogórskie borówczyska ba˝ynowe
4070*  – ZaroÊla kosodrzewiny

4070-1* – Karpackie zaroÊla kosodrzewiny 
4070-2* – Sudeckie zaroÊla kosodrzewiny

4080   – Subalpejskie zaroÊla wierzbowe
4080-1 – Subalpejskie zaroÊla wierzby lapoƒ-

skiej w Karkonoszach
4080-2 – Subalpejskie zaroÊla wierzby Êlàskiej

w Karpatach 
6110   – Ska∏y wapiene i neutrofilne z roÊlinnoÊcià pio-

nierskà (Alysso-Sedion) 
6120*  – Ciep∏olubne Êrodlàdowe murawy napiaskowe
6150   – Wysokogórskie murawy acidofilne (Juncion trifi-

di) i bezwapienne wyle˝yska Ênie˝ne (Salicion
herbaceae)
6150-1 – Wysokogórskie murawy acydofil-

ne hal i po∏onin w Karpatach (Ore-
ochloo distichae-Juncetum trifidi,
Junco trifidi-Festucetum airoidis,
Potentillo aureae-Festucetum airo-
idis)

6150-2 – Murawy acydofilne pi´tra subniwal-
nego Tatr (Oreochloetum distichae
(subnivale)

6150-3 – Wysokogórskie murawy acydofilne
w Sudetach (Carici rigidae-Festucetum
airoidis)

6150-4 – Wysokogórskie bezwapienne wyle˝y-
ska Ênie˝ne (Polytrichetum sexangularis,
Salicetum herbaceae, Luzuletum alpino-
-pilosae, Poo-Cerastietum ceratoidis)

6170   – Nawapienne murawy wysokogórskie (Seslerion
tatrae) i wyle˝yska Ênie˝ne (Arabidion coeruleae)
6170-1 – Tatrzaƒskie murawy wysokogórskie 
6170-2 – Zbiorowiska wyle˝yskowe na ustalo-

nych piargach 
6170-3 – Pieniƒskie górskie murawy naskalne 
6170-4 – Babiogórskie murawy wapniolubne

6210   – Murawy kserotermiczne (* ze storczykami)
6210-1 – Murawa naskalna (* ze storczykami) 
6210-2 – Murawy ostnicowe 
6210-3 – Kwieciste murawy kserotermiczne 

(* ze storczykami)
6230   – Górskie i ni˝owe murawy bliêniczkowe (* bogate

florystycznie)
6230-1 – Bieszczadzkie murawy bliêniczkowe 
6230-2 – Zachodniokarpackie murawy bliê-

niczkowe 
6230-3 – Sudeckie murawy bliêniczkowe 
6230-4 – Ni˝owe murawy bliêniczkowe 

6410   – Zmiennowilgotne ∏àki trz´Êlicowe
6410-1 – ¸àki olszewnikowo-trz´Êlicowe Selino

carvifoliae-Molinietum
6410-2 – ¸àki sitowo-trz´Êlicowe Junco-Moli-

nietum
6430   – Zio∏oroÊla górskie i nadrzeczne

6430-1 – Zio∏oroÊla subalpejskie i reglowe 
6430-2 – Górskie, nadpotokowe zio∏oroÊla le-

pi´˝nikowe 
6430-3 – Ni˝owe, nadrzeczne zbiorowiska

okrajkowe 
6440   – ¸àki selernicowe
6510   – Ni˝owe i górskie ∏àki u˝ytkowane ekstensywnie

6510-1 – ¸àka rajgrasowa (owsicowa) (Arrhe-
natheretum elatioris) 

6510-2 – ¸àka z wiechlinà ∏àkowà i kostrzewà
czerwonà (zbiorowisko Poa pratensis-
-Festuca rubra) 

6510-3 – Reglowa ∏àka mieczykowo-mietlico-
wa (Gladiolo-Agrostietum capillaris) 

6510-4 – Ciep∏olubna ∏àka pieniƒska (Anthyl-
lidi-Trifolietum montani)

6520   – Górskie ∏àki konietlicowe u˝ytkowane ekste-
sywnie
6520-1 – Sudecka ∏àka konietlicowa 
6520-2 – Tatrzaƒska ∏àka konietlicowa 
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7110* – Torfowiska wysokie z roÊlinnoÊcia torfotwórczà
(˝ywe) 
*7110-1 – Ni˝owe torfowiska wysokie 
*7110-2 – Sudeckie torfowiska wysokie 
*7110-3 – Karpackie torfowiska wysokie

7120   – Torfowiska wysokie zdegradowane, zdolne
do naturalnej i stymulowanej regeneracji

7140   – Torfowiska przejÊciowe i trz´sawiska
7140-1 – Torfowiska przejÊciowe i trz´sawiska

na ni˝u 
7140-2 – Górskie torfowiska przejsciowe

i trz´sawiska
7150   – Obni˝enia na pod∏o˝u torfowym z roÊlinnoÊcià

ze zwiàzku Rhynchosporion
7210* – Torfowiska nakredowe z k∏ocià wiechowatà Cla-

dium mariscus i gatunkami zwiàzku Caricion da-
vallianae

7220* – Petryfikujàce êród∏a z utworami tufowymi (Crato-
neurion)

7230   – Torfowiska zasadowe
7230-1 – M∏aki górskie 
7230-2 – Torfowiska zasadowe Polski po∏u-

dniowej (z wy∏àczeniem gór) i Êrodko-
wej

7230-3 – Torfowiska êródliskowe i przep∏ywo-
we Polski pó∏nocnej

8110   – Górskie piargi krzemianowe
8110-1 – Piargi krzemianowe z roÊlinnoÊcià

pionierskà w Tatrach
8110-2 – Utrwalone piargi krzemianowe w Ta-

trach
8110-3 – Rumowiska skalne ze zmienkà gór-

skà i porostami w Karkonoszach
8120   – Piargi i go∏oborza wapienne

8120-1 – W∏aÊciwe zbiorowiska ruchomych
piargów 

8120-2 – Zbiorowiska zio∏oroÊlowe na utrwa-
lonych piargach

8150   – Piargi i go∏oborza krzemianowe wy˝yn i ni˝szych
pi´ter górskich

8160* – Podgórskie i wy˝ynne rumowiska wapienne
8210   – Wapienne Êciany skalne i urwiska

8210-1 – Wysokogórskie zbiorowiska szczeli-
nowe 

8210-2 – Szczelinowe zbiorowiska paproci 
8220   – Âciany skalne i urwiska krzemianowe poroÊni´te

roÊlinnoÊcià
8220-1 – Naskalne, szczelinowe zbiorowiska

paproci serpentynitowych
8220-2 – Naskalne, Êwiat∏olubne i termofilne

zbiorowiska szczelinowe ska∏ kwa-
Ênych i oboj´tnych

8230-3 – Mszysto-paprociowe zbiorowiska za-
cienionych ska∏ kwaÊnych i oboj´tnych

8230   – Pionierskie murawy na ska∏ach krzemianowych

8310   – Jaskinie nieudost´pnione do penetracji
9110   – KwaÊne buczyny (Luzulo-Fagenion)

9110-1 – KwaÊna buczyna ni˝owa (Luzulo pilo-
sae-Fagetum)

9110-2 – KwaÊna buczyna górska (Luzulo luzu-
loidis-Fagetum)

9110-3 – ˚yzna jedlina karpacka (zbiorowisko
Abies alba-Oxalis acetosella)

9130   – ˚yzne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion,
Galio odorati-Fagenion)
9130-1 – ˚yzna buczyna ni˝owa (Galio odora-

ti-Fagetum)
9130-2 – Wilgotna buczyna ni˝owa ze szczy-

rem (zbiorowisko Fagus sylvatica
– Mercurialis perennis)

9130-3 – ˚yzna buczyna górska (Dentario en-
neaphylli-Fagetum i Dentario glandu-
losae-Fagetum)

9140   – Ârodkowoeuropejskie, subalpejskie i górskie lasy
bukowe z jaworem oraz szczawiem górskim
(górskie jaworzyny zio∏oroÊlowe)
9140-1 – Wschodniokarpacka jaworzyna zio-

∏oroÊlowa 
9140-2 – Zachodniokarpacka jaworzyna zio-

∏oroÊlowa 
9150   – Ciep∏olubne buczyny storczykowe (Cephalanthe-

ro-Fagenion)
9110-1 – Pieniƒska buczyna storczykowa (Ca-

rici albae-Fagetum)
9110-2 – Ma∏opolska buczyna storczykowa

(zbiorowisko Fagus sylvatica-Cruciata
glabra)

9110-3 – Sudecka buczyna storczykowa (zbio-
rowisko Fagus sylvatica-Hypericum
maculatum)

9110-4 – Kaszubska buczyna storczykowa
(zbiorowisko Fagus sylvatica-Cypripe-
dium calceolus)

9110-5 – Nadba∏tycka buczyna storczykowa
(Cephalanthero-Fagetum)

9160   – Gràd subatlantycki (Stellario-Carpinetum)
9170   – Gràd Êrodkowoeuropejski i subkontynentalny

(Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)
9170-1 – Gràd Êrodkowoeuropejski (Galio-

-Carpinetum)
9170-2 – Gràd subkontynentalny (Tilio-Carpi-

netum)
9170-3 – Gràdy zboczowe (zbiorowisko Acer

platanoides-Tilia cordata)
9180* – Jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stokach

i zboczach (Tilio-Acerion)
9180-1* – Lasy klonowo-lipowe Sudetów, ich

Pogórza i Przedgórza 
9180-2* – Jaworzyna z j´zycznikiem zwyczaj-

nym
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9180-3* – Karpackie jaworzyny miesiàcznicowe
9180-4* – Sudeckie jaworzyny miesiàcznicowe
9180-5* – Jaworzynka karpacka
9180-6* – Jworzyny i buczyny zio∏oroÊlowe ∏uku

karpackiego
9180-7* – Jaworzyny i buczyny zio∏oroÊlowe Su-

detów
9190   – Pomorski kwaÊny las brzozowo-d´bowy (Betulo-

-Quercetum)
91D0* – Bory i lasy bagienne

91D0-1* – Brzezina bagienna
91D0-2* – Sosnowy bór bagienny 
91D0-3* – Górskie torfowiska wysokie z sosnà b∏ot-

nà (sosnà drzewokosà i kosodrzewinà) 
91D0-4* – Podmok∏e i bagienne Êwierczyny

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

91E0* – ¸´gi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe
91E0-1* – ¸´g wierzbowy Salicetum albae
91E0-2* – ¸´g topolowy Populetum albae
91E0-3* – Ni˝owy ∏´g jesionowo-olszowy Fraxi-

no-Alnetum
91E0-4* – èródliskowe lasy olszowe na ni˝u

(grupa niejednorodna fitosocjologicz-
nie, zbiorowiska ujmowane jako Car-
damino-Alnetum lub êródliskowe pod-
zespo∏y Fraxino-Alnetum)

91E0-5* – Podgórski ∏´g jesionowy Carici remo-
tae-Fraxinetum

91E0-6* – Nadrzeczna olszyna górska Alnetum
incanae

91E0-7* – Bagienna olszyna górska Caltho la-
etae-Alnetum

91F0   – ¸´gowe lasy d´bowo-wiàzowo-jesionowe (Fica-
rio-Ulmetum)
91F0-1 – ¸´g wiàzowo-jesionowy typowy,

w strefie okazjonalnych zalewów w do-
linach wielkich rzek (=Ficario-Ulme-
tum typicum)

91F0-2 – ¸´g wiàzowo-jesionowy Êledzienni-
cowy, pozostajàcy pod wp∏ywem ru-
chomych wód niepowodujàcych po-
wierzchniowych zalewów (=Ficario-
-Ulmetum chrysosplenietosum)

91I0* – Ciep∏olubne dàbrowy (Quercetalia pubescenti-
-petraeae)
91I0-1* – Âwietlista dàbrowa Potentillo albae-

-Quercetum
91I0-2* – Podgórska ciep∏olubna dàbrowa

brekiniowa Sorbo torminalis-Querce-
tum

91I0-3* – Kserotermiczna dàbrowa z d´bem
omszonym Quercetum pubescenti-pe-
traeae

91P0   – Jod∏owy bór Êwi´tokrzyski (Abietetum polonicum)
91Q0 – Reliktowe laski sosnowe w Karpatach Zachod-

nich
91Q0-1 – Reliktowe laski sosnowe w Pieninach
91Q0-2 – Reliktowe laski sosnowe w Tatrach

91T0   – Âródlàdowy bór chrobotkowy 
9410 – Bory Êwierkowe Karpat Zachodnich i Sudetów

9410-1 – Acydofilne bory górnoreglowe
9410-2 – Nawapienna Êwierczyna górnore-

glowa
9410-3 – Dolnoreglowy bór mieszany

9420 – Górski bór limbowo-Êwierkowy Pino cembrae-Pi-
ceetum
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