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Wskazówki do opracowywania raportów
Informacje ogólne
Do połowy 2007 roku kraje członkowskie Unii Europejskiej zobowiązane są do przesłania Komisji
Europejskiej drugiego z kolei raportu z realizacji Dyrektywy Siedliskowej za lata 2001-2006, zgodnie z
postanowieniami art. 17. 1. Pierwszy raport za lata 1994-2000 dotyczył głównie postępów we wdrażaniu
Dyrektywy Siedliskowej w system prawny krajów członkowskich (jeszcze bez Polski) i wdrażaniu sieci
Natura 2000. Natomiast drugi raport za lata 2001-2006 będzie stanowił pierwszą ocenę stanu zachowania
siedlisk przyrodniczych i gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty (czyli siedlisk i
gatunków z załączników I, II, IV i V DS). Raport będzie stanowić punkt wyjścia dla przyszłych ocen
skuteczności stosowanych zabiegów czynnej ochrony i ich wpływu na stan zachowania siedlisk
przyrodniczych i gatunków, w oparciu o utworzony w tym celu system monitoringu. Ocena skuteczności
stosowanych zabiegów zacznie się od trzeciego raportu za lata 2007-2012.
Komisja ma świadomość, że w przypadku pewnych gatunków i siedlisk przyrodniczych państwa
członkowskie nie dysponują wymaganą informacją, że nie wszędzie prowadzony jest szeroko zakrojony
monitoring przyrodniczy, dlatego też format raportu daje możliwość odpowiedzi “nieznany/a”(unknown).
Nie należy jednak nadużywać tej opcji i podawać możliwie kompletną informację, nawet jeśli jakość
danych pozostawia wiele do życzenia, bowiem format raportu przewiduje ocenę jakości przekazanych
danych.
Raport na temat stanu zachowania siedlisk i gatunków w kraju członkowskim UE ma zawierać dane na
poziomie wyróżnionych w Europie regionów biogeograficznych (w Polsce trzy, tzn. dwa lądowe:
kontynentalny i alpejski i jeden morski: bałtycki). Oznacza to, że dla siedlisk i gatunków występujących
w obu lądowych regionach biogeograficznych w Polsce należy opracować dwa raporty! Raport obejmuje
zarówno informację ogólną, taką jak zasięg, zajmowany obszar, wielkość populacji (lub ekwiwalentne
dane), jak i wyniki oceny stanu zachowania siedliska/gatunku na poziomie regionu biogeograficznego.
Informacje te będą przekazywane Komisji w formie bazy danych (w uzgodnionym formacie).
W ramach niniejszego projektu opracowujemy raporty tylko dla regionu biogeograficznego alpejskiego
(adres strony z granicą regionu alpejskiego:
http://www.iop.krakow.pl/files/GranicaRegionuAlpejskiego/)
Ponieważ w przypadku większości typów siedlisk i gatunków nie prowadzi się w Polsce stałego
monitoringu wymagane formatem raportów informacje, w tym ocena stanu zachowania
siedlisk/gatunków, będą się opierać na dostępnych materiałach publikowanych i niepublikowanych oraz
wiedzy eksperta opracowującego raport.
Formularze raportowania najważniejszych wyników monitoringu stanu zachowania typów siedlisk i
gatunków zgodnie z art. 11 Dyrektywy Siedliskowej przedstawione są w załącznikach 2 B i 2 C.
W przypadku gatunków będą wymagane m.in. następujące informacje (por. Załącznik 2 B):
Ø źródła zamieszczonych w formularzu danych (por. s. 23);
Ø zasięg gatunku w danym regionie biogeograficznym w kraju, czyli: jego powierzchnia w km2,
ocena jakości danych o zasięgu w 3-stopniowej skali, ocena trendu ewentualnych zmian w
zasięgu, z podaniem okresu, dla jakiego ten trend oceniano; także informacje o przyczynach ew.
zmian zasięgu (por. s.10-18);
Ø populacja gatunku w danym regionie biogeograficznym w kraju, czyli: GIS mapa rozmieszczenia,
szacowana wielkość populacji (liczba osobników min-max lub inne dane) z podaniem metody
użytych dla jej oceny, ocena jakości danych o populacji w 3-stopniowej skali, ocena trendu zmian
populacyjnych (ewentualnie z podaniem wielkości tych zmian), z informacją o okresie, dla
jakiego ten trend oceniano; informacje o przyczynach obserwowanego trendu; lista czynników
oddziaływujących na gatunek i jego siedlisko w przeszłości i obecnie oraz lista zagrożeń (czyli
przewidywanych oddziaływań na gatunek i jego siedlisko) (por. s. 24);
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Ø siedlisko gatunku, w tym, ocena powierzchni zajmowanej przez siedlisko gatunku w km2, ocena
jakości danych w 3-stopniowej skali, ocena trendu zmian w powierzchni siedliska (ewentualnie z
podaniem wielkości tych zmian); informacje o przyczynach obserwowanego trendu; opcjonalnie:
kody typów siedlisk, z jakimi gatunek jest związany (typy siedlisk z załącznika I DS, kody wg
klasyfikacji siedlisk EUNIS, dla tych gatunków, które nie są wyraźnie związane z typami siedlisk
z zał. I DS, ew. opisowo)
Ø lista czynników oddziaływujących na gatunek i jego siedlisko w przeszłości i obecnie oraz
osobno lista zagrożeń (czyli przewidywanych oddziaływań na gatunek i jego siedlisko) (s. 18)
Ø perspektywy zachowania gatunku w przyszłości w trzystopniowej skali
Ø informacje uzupełniające:
- właściwy - referencyjny - zasięg w km2 z mapą (s. 20)
- właściwa - referencyjna - populacja (s. 21)
- odpowiednie siedlisko gatunku - powierzchnia siedliska (w km2), jaką gatunek mógłby
potencjalnie zajmować
Ø ogólna ocena stanu zachowania gatunku w czterostopniowej skali (właściwy/ nieodpowiedni/
zdecydowanie niewłaściwy/ nieznany), z uwzględnieniem:
- oceny stanu zachowania zasięgu
- oceny stanu zachowania populacji
- oceny stanu zachowania siedliska gatunku
- oceny perspektyw zachowania gatunku w przyszłości
Ocena aktualnego stanu niektórych parametrów (zasięgu, populacji), składających się na stan zachowania
gatunku wymaga odniesienia ich do pewnych modelowych wartości, tzw. wartości referencyjnych. O
podejściu do ich ustalania będzie mowa w dalszej części Wskazówek.
Dla oceny stanu zachowania gatunku w oparciu o ustalone wartości referencyjne opracowano osobny
formularz – matrycę (por. Zał. 2B), gdzie podano ogólne wskazówki wyprowadzania ocen cząstkowych
dla zasięgu, populacji, siedliska gatunku, perspektyw zachowania w przyszłości i oceny ogólnej.
Podstawową informacją są obserwowane w wyniku prowadzonego monitoringu zmiany w parametrach
stanu zachowania. W przypadku zasięgu i populacji zaproponowano pewne progowe wartości zmian (w
%), których przekroczenie jest równoznaczne z oceną stanu zachowania danego parametru jako
zdecydowanie niewłaściwy. W przypadku zasięgu jest to ponad 1% strata wielkości zasięgu na rok w
okresie, dla którego ją oceniano lub ponad 10% strata w stosunku do zasięgu referencyjnego. W
przypadku populacji jest to ponad 1% strata/na rok w okresie, dla którego tę stratę oceniano lub ponad
25% strata w stosunku do ustalonej wartości referencyjnej. Aby ocenić aktualny stan zachowania za
właściwy, 4 cząstkowe parametry (zasięg, populacja, siedlisko gatunku, perspektywy zachowania)
powinny być ocenione jako „właściwe” (zielony kolor w matrycy), co najwyżej jeden z nich może być
„nieznany”.
Dobrą wskazówką, co do stanu zachowania gatunku może być umieszczenie go w czerwonej księdze i
kategoria, do której został zaklasyfikowany. Z pewnością gatunki zakwalifikowane jako krytycznie
zagrożone CR czy zagrożone EN nie mogą być we właściwym stanie ochrony (por. komentarze na s. 18).
Jeśli gatunek jest rzadki z natury, i zawsze miał bardzo nieliczne stanowiska, na których utrzymuje się od
lat w dynamicznej równowadze, to choć z uwagi na swoją rzadkość uważany jest za zagrożony, może być
uznany za gatunek we właściwym stanie ochrony. Aczkolwiek możliwe jest też inne podejście:
przykładowo, gatunek rośliny znany jest tylko 1 stanowiska, na którym utrzymuje się w dynamicznej
równowadze w niezbyt wielkiej liczebności. Siedlisko, z jakim jest związany, występuje w wielu
miejscach kraju. Może jednak dla zabezpieczenia bytu gatunku należy podjąć próbę introdukcji na kilka
dodatkowych stanowisk, co nie będzie szczególnie koszto- i pracochłonne? Wtedy należałoby uznać, że
gatunek nie jest we właściwym stanie zachowania i wymaga działań ochronnych.
Przy ocenie stanu zachowania gatunków z załączników DS trzeba pamiętać o 2 sprawach:
- gatunki te znalazły się na listach DS, iż uznano je za zagrożone, a więc ich stan zachowania uznano za
niewłaściwy,
- pierwotne wersje załączników były opracowywane z perspektywy Europy Zachodniej, więc pewne
gatunki, będące tam w złej sytuacji, mogą być w całkiem dobrej w ostatnio przyjętych krajach
członkowskich.
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Siedlisko gatunku
Pewnych dodatkowych wyjaśnień wymaga określanie powierzchni siedliska aktualnie zajmowanego
przez gatunek oraz powierzchni siedliska potencjalnego (czyli powierzchni siedliska, uważanego za
odpowiednie dla gatunku, w tym aktualnie zajmowanej i takiej, którą mógłby zajmować). Gdyby gatunek
był np. ściśle związany z jakimś typem siedlisk z zał. I, a siedliska te byłyby
zinwentaryzowane/skartowane, można by wykorzystać dane o powierzchni takich siedlisk. Taki
przypadek to Luronium natans i jeziora lobeliowe. Inny przykład to Carlina onopordifolia, ściśle
związana ze zbiorowiskiem Inuletum ensifoliae. W przypadku gatunków szeroko rozmieszczonych
leśnych gatunków, powierzchnia ich siedlisk mogłaby być oszacowana jako równa ogólnej powierzchni
siedlisk leśnych. Gdyby gatunek był związany z określonym typem/typami lasu, w dodatku w określonym
wieku, to dla oszacowania powierzchni jego siedlisk (aktualnych i potencjalnych) można spróbować
wykorzystać operaty leśne. Dla gatunków związanych ze zbiornikami wodnymi, które da się
zinwentaryzować, powierzchnią aktualnego siedliska będzie powierzchnia tych zbiorników. Rzeczywiście
trudne jest określanie powierzchni siedlisk dla gatunków związanych z siedliskami ekotonalnymi, z
mozaiką siedlisk, naturalnych, półnaturalnych i o charakterze antropogenicznym. Dla bardzo zgrubnego
określania powierzchni siedlisk mogą też służyć mapy użytkowania ziemi Land Cover. W przypadku
regionu alpejskiego, przy szacowaniu powierzchni siedlisk gatunków na podstawie różnego typu map,
należy również brać pod uwagę wys. n.p.m., gdyż określone gatunki mogą występować tylko do pewnej
wysokości n.p.m. czy tylko w pewnym przedziale wysokości. Jeżeli autor raportu dla gatunku miałby
pomysł, jak ocenić powierzchnię siedliska gatunku, a nie posiada odpowiedniego „warsztatu”, proszony
jest o kontakt z IOP PAN (może będziemy dysponować potrzebnymi „warstwami”).
Dla przypomnienia definicja siedliska gatunku w/g Dyrektywy Siedliskowej: środowisko,
określone przez specyficzne abiotyczne i biotyczne warunki, w którym żyje gatunek w którymkolwiek
stadium swego cyklu biologicznego.
W odniesieniu do typów siedlisk przyrodniczych będą wymagane m.in. następujące informacje (por.
załącznik 2C):
Ø źródła danych zamieszczonych w formularzu (s. 32);
Ø zasięg siedliska w danym regionie biogeograficznym w kraju, czyli: jego powierzchnia w km2,
ocena jakości danych o zasięgu w 3-stopniowej skali, ocena trendu ewentualnych zmian w
zasięgu, z podaniem okresu, dla jakiego ten trend oceniano; informacje o przyczynach ew. zmian
zasięgu (s. 10-18);
Ø obszar zajmowany przez typ siedliska w danym regionie biogeograficznym w kraju, czyli: GIS
mapa rozmieszczenia i powierzchnia w km2, z podaniem metody oceny tej powierzchni, ocena
jakości danych o pow. obszaru w 3-stopniowej skali, ocena trendu ewentualnych zmian
zajmowanej powierzchni (ewentualnie z podaniem wielkości tych zmian), z informacją o okresie,
dla jakiego ten trend oceniano; informacje o przyczynach ew. zmian zajmowanej powierzchni;
Ø lista czynników oddziaływujących na typ siedliska w przeszłości i obecnie oraz osobno lista
zagrożeń (czyli przewidywanych przyszłych oddziaływań) (s.18).
Ø informacje uzupełniające:
- „właściwy” zasięg referencyjny (favourable reference range) w km2 z mapą (s. 20)
- „właściwa” powierzchnia referencyjna (favourable reference area) w km2 (s. 22)
Ø ogólna ocena stanu zachowania siedliska w czterostopniowej skali (właściwy/nie całkiem
właściwy/ zdecydowanie niewłaściwy/ nieznany), z uwzględnieniem:
- oceny stanu zachowania zasięgu
- oceny stanu zachowania powierzchni
- oceny stanu zachowania struktury i funkcji (s. 23)
- oceny perspektyw zachowania siedliska w przyszłości
Ø lista tzw. gatunków typowych (por. wyjaśnienia na s. 33)
Podobnie jak w przypadku gatunku, ocena aktualnego stanu niektórych parametrów (zasięgu,
powierzchni), składających się na stan zachowania siedliska wymaga odniesienia ich do pewnych
modelowych wartości, tzw. wartości referencyjnych. O podejściu do ich ustalania będzie mowa w dalszej
części Wskazówek.
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Dla oceny stanu zachowania typu siedliska przyrodniczego w oparciu o ustalone wartości referencyjne
opracowano osobny formularz - matrycę (por. Załącznik 2C), gdzie podano ogólne wskazówki
wyprowadzania ocen cząstkowych dla zasięgu, powierzchni, struktury i funkcji, perspektyw zachowania
w przyszłości i oceny ogólnej. Podstawową informacją są obserwowane w wyniku prowadzonego
monitoringu zmiany w parametrach stanu zachowania. W przypadku zasięgu, powierzchni i struktury oraz
funkcji siedliska zaproponowano progowe wartości zmian (w %), których przekroczenie jest
równoznaczne z oceną stanu zachowania danego parametru jako zdecydowanie niewłaściwy. W
przypadku zasięgu jest to ponad 1% strata wielkości zasięgu/na rok w okresie, za który te stratę oceniano
lub ponad 10% strata w stosunku do zasięgu referencyjnego. Podobne progi dotyczą powierzchni
zajmowanej przez siedlisko. W przypadku struktury i funkcji stan jest zdecydowanie niewłaściwy, jeśli
parametry te (w tym stan zachowania typowych gatunków) oceniono negatywnie na ponad 25%
zajmowanej przez siedlisko powierzchni. Aby ocenić aktualny stan zachowania za właściwy, 4 cząstkowe
parametry powinny (zasięg, powierzchnia, struktura i funkcja, perspektywy zachowania) być ocenione
jako „właściwe” (zielony kolor w matrycy), co najwyżej jeden może być określony jako „nieznany”.
Przy ocenie stanu zachowania siedlisk z załącznika I Dyrektywy Siedliskowej trzeba pamiętać, że Art. 1c
DS definiuje je jako siedliska zagrożone zanikiem, mające niewielkie zasięgi lub siedliska typowe dla
regionu biogeograficznego, dlatego jest wielce prawdopodobne, że ocena stanu zachowania wielu siedlisk
z zał. I będzie negatywna.
Typy siedlisk bywają wewnętrznie bardzo zróżnicowane; w niektórych wyróżnia się liczne podtypy,
osobno opisane w Poradnikach ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 (t. 1-5, Adamski et. al. 2004), a
ich stopień zagrożenia i stan zachowania może być różny. Niemniej, wszystkie informacje umieszczane w
formularzu raportu do KE dotyczą typu siedliska jako całości. Dla celów roboczych można osobno ocenić
stan zachowania poszczególnych podtypów, do formularza wpisując ocenę wypadkową, przy założeniu,
że wystarczy by jeden z podtypów był niewłaściwym stanie zachowania, żeby stan typu siedliska uznać
za niewłaściwy.
Konieczność uwzględnienia perspektyw zachowania gatunku/siedliska przy ocenie aktualnego stanu
zachowania oznacza, że ocena ta obejmuje nie tylko element diagnozy, opartej na znajomości aktualnych
uwarunkowań, ale także element prognozy (przewidywana przyszłość) opartej o znajomość zagrożeń i
ewentualnych przewidywanych pozytywnych oddziaływań (np. w wyniku przyjętej polityki ochronnej).
Ten element prognozy jest integralną częścią oceny końcowej stanu zachowania. W ocenie perspektyw
zachowania gatunku powinny być wykorzystane wyniki oceny aktualnego stanu zasięgu, populacji i
siedliska gatunku w połączeniu z danymi dotyczącymi przeszłych, aktualnych i potencjalnych zagrożeń
oraz innych czynników mogących wpływać na ten stan (np. aktualnej polityki w zakresie ochrony) oraz
oceną możliwości odwrócenia niekorzystnych trendów.
Przy szacowaniu trendów i wielkości zmian w zasięgu, wielkości populacji, powierzchni siedlisk, dla
celów raportu 2007, zalecane jest przyjęcie jako punktu odniesienia daty wejścia w życie Dyrektywy
Siedliskowej. Najlepiej jednak przyjąć taki okres, dla którego mamy dobre dane. W Polsce, dla pewnych
gatunków zwierząt może to być np. okres, jaki upłynął między wydaniami 2 kolejnych czerwonych ksiąg
(dekada 1992-2001).
Jak już wyżej wspomniano, informacje na temat gatunków i siedlisk wraz z oceną ich stanu zachowania
podajemy na poziomie regionów biogeograficznych. Zdarzają się przypadki, że pewne gatunki, związane
zasadniczo z 1 regionem biogeograficznym, gdzie mają liczne stanowiska, występują też marginalnie w
innym regionie (granice m. bioregionami są przecież arbitralnie przez nas wyznaczone). Wówczas, w
przypadku regionu z występowaniem marginalnym wystarczy przedstawić samą informację na temat
zasięgu, populacji i siedlisk gatunku, nie określając jednak stanu zachowania, bo trudno sobie wyobrazić
ustalanie wartości referencyjnych dla gatunku na poziomie regionu „marginalnego”. Stan zachowania
gatunku zależy tam od sytuacji w „głównym” regionie występowania.
Wartości referencyjne
Kluczową sprawą jest ustalenie wartości referencyjnych dla poszczególnych typów siedlisk i gatunków.
Stanowią one punkt odniesienia do oceny aktualnego stanu zachowania, a w konsekwencji dla planowania
działań ochronnych. Są to pewne modelowe wartości naturalnego zasięgu siedliska/gatunku (FRR),
powierzchni siedliska (FRA), czy populacji gatunku (FRP), z którymi można porównywać aktualny stan
tych parametrów. Najprostsze podejście do ustalenia tych wartości to przyjąć, że są nimi wielkość
zasięgu, powierzchni siedliska, czy populacja gatunku określone dla roku wejścia w życie Dyrektywy
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Siedliskowej (w przypadku Polski byłby to rok 2004). Przyjęcie takiego odniesienia ułatwiłoby z
pewnością ocenianie efektywności wdrażania Dyrektywy. Trzeba by jednak założyć, że państwa
członkowskie dysponują dobrymi danymi dla roku 1994 (państwa pierwszej „dwunastki”) czy roku 2004
(ostatnia „dziesiątka” państw), a wcale tak być nie musi. Co więcej, stwierdzony wówczas stan nie
powinien być automatycznie uznawany za właściwy dla każdego gatunku czy typu siedliska, ponieważ
wskazane w załącznikach dyrektywy gatunki i typy siedlisk właśnie dlatego tam się znalazły, że ich stan
zachowania uznano za niezadowalający (za wyjątkiem pewnych typów siedlisk, które uznano za ważne
dla Wspólnoty z uwagi na ich „typowość” dla Europy). Oczywiście, na tym wyborze zaważył
„zachodnioeuropejski” punkt widzenia i pewne gatunki i siedliska zagrożone w państwach Zachodniej
Europy, w Polsce mają inny status i w takich przypadkach wielkości zasięgów, populacji, czy
powierzchni z roku 2004 możemy przyjąć za wartości referencyjne.
Należy podkreślić, że wartości referencyjne, decydując o tym, co będziemy uważać za właściwy stan
zachowania gatunku wyznaczają nam pewien cel, do którego mamy dążyć w ich ochronie. Muszą być
więc do osiągnięcia w bliżej nieokreślonej przyszłości. W tym sensie są one też one pewnym
zobowiązaniem „politycznym” danego kraju wobec Wspólnoty. Tak więc, z jednej strony nie ma sensu
określanie jakichś idealnych wartości, np. dążenia do odtwarzania historycznych zasięgów czy wielkości
populacji, bo to może być nierealne, czy zbyt kosztowne. Z drugiej zaś, o wyznaczaniu referencyjnych
wartości nie mogą decydować nasze aktualne uwarunkowania (ekonomiczne, socjalne, kulturowe) w
zakresie możliwości ochrony. Zgodnie z Dyrektywą, wartościami referencyjnymi muszą być wartości
wynikające z przesłanek naukowych, z potrzeby takiego zwiększenia (czy utrzymania) powierzchni
zasięgu, populacji gatunku/ powierzchni siedliska, czy takiej poprawy ich struktury i jakości, żeby realne
było zapewnienie ich trwałej egzystencji (z DS. art. 1).
Ekspert ustalający wartości referencyjne powinien dobrze rozważyć, co powinno być celem w ochronie
danego siedliska czy gatunku w obliczu ich aktualnej sytuacji. Może aktualny zasięg i powierzchnia tego
siedliska są jeszcze całkiem wystarczające, żeby uznać je za FRR i FRA, ale struktura i funkcje wymagają
poprawy i na tym należy się skupić w ich ochronie? Takie podejście wydaje się właściwe co do wielu
siedlisk półnaturalnych. W przypadku wielu siedlisk leśnych można by przyjąć założenie, że w obrębie
istniejącej ogólnej powierzchni leśnej, która nieznacznie wzrośnie w przyszłości, będziemy dążyć do
odtworzenia roślinności potencjalnej, przyjmując za referencyjne takie powierzchnie różnych typów
siedlisk, jakie wynikają z analizy map tej roślinności. Taki jest zresztą aktualny kierunek w gospodarce
leśnej – przebudowa/unaturalnianie drzewostanów. Powstaje jednak pytanie, na ile jest realne postawienie
sobie za cel przebudowy wszystkich lasów w Polsce (ok. 30% powierzchni kraju), jeśli aż 80% z nich to
lasy przekształcone? W przypadku „problemowych” gatunków dużych drapieżników, możemy uznać, że
naszym celem nie jest maksymalizacja liczebności, ale poprawa łączności między obszarami
występowania i w ich obrębie oraz ew. rozszerzenie zasięgu (np. w przypadku wilka).
Określenie wartości referencyjnych w raporcie 2007 nie jest jeszcze obowiązkowe, ale Komisja zachęca
kraje członkowskie do podjęcia tego zadania. Poniżej podano krótki opis koncepcji poszczególnych
wartości referencyjnych. Szerzej potraktowane są w dalszej części Wskazówek (s. 19-24).
“Właściwy” zasięg referencyjny - FRR (gatunek/siedlisko):
Jest to zasięg obejmujący gatunek/siedlisko w całym ich wewnętrznym i geograficznym zróżnicowaniu
(np. wszystkie podtypy i warianty siedliska) i wystarczająco duży, aby zapewnić trwałą egzystencję
siedliska/gatunku. Musi to być przynajmniej taki zasięg, który siedlisko/gatunek zajmowało w momencie
wejścia w życie Dyrektywy Siedliskowej w danym kraju (w Polsce 2004); jeśli jednak taki zasięg jest
niewystarczający dla utrzymania właściwego stanu zachowania siedliska/gatunku, w takim razie należy
wskazać odpowiednio większą wartość, wykorzystując np. informacje dot. zasięgu historycznego; w
braku innych danych dopuszcza się ocenę ekspercką. Jeśli nie potrafimy podać wartości liczbowej FRR, a
wiemy, że aktualny zasięg jest zbyt mały lub kurczy się, można FRR określić jako „większy niż aktualny”
(co jest lepszym wyjściem z sytuacji niż określenie „nieznany”).
“Właściwa” populacja referencyjna FRP - (gatunek):
Jest to populacja, której utrzymanie w danym regionie biogeograficznym jest konieczne dla zapewnienia
trwałej egzystencji gatunku. Nie jest ona tożsama z MPV – najmniejszą zdolną do przeżycia populacją,
która może jednak stanowić punkt wyjścia do określania FRP, zgodnie z zaleceniami ekspertów Komisji
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Europejskiej (por. s. 21). Inna sprawa, że przy aktualnym stanie wiedzy, określanie MPV to przede
wszystkim intelektualne ćwiczenie (dla wielu gatunków zresztą niemożliwe do przeprowadzenia z
powodu braku odpowiednich danych), które może mieć niewielkie przełożenie na praktykę. Zwłaszcza,
gdy nie wiemy nawet, jaka jest wielkość populacji aktualnej. Właściwa referencyjna populacja musi
odpowiadać przynajmniej takiej wielkości populacji, jaką miał gatunek w momencie wejścia w życie
Dyrektywy Siedliskowej w danym kraju członkowskim. Ponieważ dla Polski jest to rok 2004, wobec tego
FRP równałaby się w takim przypadku praktycznie aktualnej populacji. Przy określaniu FRP mogą być
wykorzystane również historyczne dane na temat populacji gatunku, a w braku innych danych pozostaje
ocena ekspercka. Jeśli nie potrafimy podać wartości liczbowej FRP, a wiemy lub przypuszczamy, że
aktualna populacja jest zbyt mała, by gatunek przetrwał lub też zmniejsza się, można FRP określić jako
„większa niż aktualna”.
“Właściwa” powierzchnia referencyjna - FRA (siedlisko):
Jest to taka powierzchnia siedliska, której utrzymanie w danym regionie biogeograficznym jest konieczne
dla zapewnienia trwałej egzystencji siedliska, z uwzględnieniem powierzchni, którą należałoby
odtworzyć, jeśli dotychczasowa powierzchnia jest niewystarczająca dla jego przetrwania. Właściwa
referencyjna powierzchnia musi przynajmniej odpowiadać powierzchni siedliska w momencie wejścia w
życie Dyrektywy Siedliskowej w danym kraju członkowskim; mogą być wykorzystane również
historyczne dane na temat występowania siedliska, a w braku innych danych musi wystarczyć ocena
ekspercka. można ją np. określić jako „większa niż aktualna” (co jest lepszym wyjściem z sytuacji niż
określenie „nieznana”). Jeśli nie potrafimy podać wartości liczbowej FRA, a wiemy lub przypuszczamy,
że aktualna powierzchnia jest niewystarczająca dla zapewnienia trwałej egzystencji siedliska, możemy
FRA określić jako „większa niż aktualna” (co jest lepszym wyjściem z sytuacji niż określenie
„nieznana”).
Poniżej przedstawiono kilka propozycji podejścia do określania wartości referencyjnych i aktualnego
stanu zachowania, w oparciu o dostępną w literaturze informację.
Traszka karpacka Triturus cristatus CONT/ALP (komentarze odnoszą się do obu regionów): Gatunek
szeroko rozmieszczony prawie w całej Polsce, w górach do 800 m n.p.m., wyraźnie rzadszy w NE części
kraju. Traszka ta jest generalnie mało liczna, o specyficznych wymaganiach co do miejsc rozrodu. Brak
danych pozwalających oszacować wieloletnie trendy w populacji, ale lokalnie obserwuje się spadki
liczebności. Gatunek zagrożony utratą miejsc rozrodu (stwierdza się przypadki niszczenia takich miejsc),
w związku z tym, ani stan siedliska nie może być uznany za właściwy, ani perspektywy zachowania w
przyszłości nie mogą być uznane za dobre. Aktualna kategoria zagrożenia gatunku w CzK – NT (bliski
zagrożenia).
sugerowany zasięg referencyjny FRR = zasięg z 2004 r. czyli praktycznie aktualny
sugerowana populacja referencyjna FRP = “większa niż aktualna”
W matrycy do oceny stanu zachowania zaznaczamy:
zasięg – kolor zielony
populacja – kolor żółty
siedlisko – kolor żółty
perspektywy zachowania – kolor żółty
Proponowana ocena CS dla obu regionów: U1 (niewłaściwy – nieodpowiedni).
Kozica Rupicapra rupicapra tatrica ALP: Występowanie gatunku ograniczone do strefy alpejskiej Tatr
(powyżej 1350 n.p.m.); populacja w Tatrach Polskich to ok ¼ całej tatrzańskiej populacji. Od wielu lat
obserwowany wyraźny trend spadkowy populacji (w latach 1982-86 liczebność po polskiej stronie Tatr
oceniano na ok. 250-270 os., a w ostatnich latach na ok. 80 os.); siedlisko ma charakter naturalny i nie
podlega zasadniczo antropogenicznym zmianom (strefa ochrony ścisłej w parku narodowym), niemniej
jednak ruch turystyczny i inne formy działalności rekreacyjnej/sportowej oraz związany z tym hałas
niepokoją zwierzęta (te czynniki silnie oddziałują po polskiej stronie granicy). Perspektywy zachowania –
nie są dobre, pomimo, że występowanie gatunku ogranicza się do parku narodowego, z uwagi na
ograniczony zasięg występowania, obserwowany od ok. 20 lat stały spadek liczebności (którego
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przyczyny są niejasne) i nasilający się ruch turystyczny. Aktualna kategoria zagrożenia gatunku w CzK –
CR (krytycznie zagrożony)
sugerowany zasięg referencyjny FRR = zasięg z 2004 r., czyli aktualny
populacja referencyjna FRP – na pewno „większa niż aktualna”, ale można spróbować określić ją w
liczbie osobników; uwaga: FRP powinna być ustalona wspólnie z ekspertami ze Słowacji, na poziomie
całych Tatr (800-1000 os.?), bo tatrzańska populacja kozicy stanowi całość i nie można interpretować
zmian w obserwowanej liczebności po jednej stronie granicy bez danych z drugiej strony).
W matrycy do oceny stanu zachowania zaznaczamy:
zasięg – kolor zielony
populacja – kolor czerwony
siedlisko – kolor żółty
perspektywy zachowania – kolor żółty, może nawet czerwony
Proponowana ocena CS: U2 (niewłaściwy – zły)
Koza złotawa Sabanejevia aurata (EN) CONT/ALP: Występowanie gatunku jest niedostatecznie
poznane (pierwsze stwierdzenie w Polsce pochodzi dopiero z 1960 r.; wcześniej gatunku nie wyróżniano
w obrębie kompleksu Cobitis taenia). W Polsce koza złotawa występuje na N granicy zasięgu. Wielkość
populacji - nieznana (lokalnie liczona w setkach osobników, ale na większości stanowisk to najrzadszy
gatunek w odłowach). Zmiany w siedlisku – nieznane. Zagrożenia – jak dla całej ichtiofauny rzecznej (z
tym, że wydaje się mniej zagrożony przez regulacje rzek). Perspektywy zachowania – brak danych do
określenia. Aktualna kategoria zagrożenia gatunku w CzK – EN (zagrożony).
sugerowany zasięg referencyjny FRP = zasięg z 2004 r. czyli praktycznie aktualny
sugerowana populacja referencyjna FRP = brak danych do określenia;
Sugerowana ocena CS w CONT: XX (stan nieznany).
Dla regionu ALP ustalanie wartości referencyjnych i wyprowadzanie oceny chyba nie ma sensu – gatunek
stwierdzony w ostatnich latach jedynie w Strwiążu i na Torfowiskach Orawsko-Nowotarskich (1 okaz),
ale może są nowsze dane?
Canis lupus CONT/ALP: Stale zasiedla SE, NE i E Polskę, pojedyncze osobniki i małe watahy
obserwowane są także w innych częściach kraju (głównie w zach. Polsce). Aktualna populacja: oficjalne
dane - 800-900 os., wg opinii ekspertów - 500-600 os. Dla porównania w latach 1950. populację oceniano
oficjalnie na > 1000 os., co uważano za zbyt wysoką liczbę, biorąc pod uwagę interesy myśliwych i
hodowców. Ani powierzchnia ani jakość siedlisk nie wydaje się czynnikiem limitującym populacje wilka;
problemem jest natomiast fragmentacja siedlisk i wysiłki w ochronie powinny koncentrować się na
poprawie łączności między aktualnymi i potencjalnymi obszarami występowania gatunku. Aktualna
kategoria zagrożenia gatunku w CzK – NT (bliski zagrożenia).
ALP:
sugerowany zasięg referencyjny FRR = zasięg z r. 2004, czyli aktualny (cały region ALP);
sugerowana populacja referencyjna = populacja z r. 2004; siedlisko – w dobrym stanie, perspektywy
zachowania – aczej dobre, pomimo pewnych zagrożeń (fragmentacja siedlisk, rozwój turystyki i
penetracji lasów, konflikty z hodowcami i myśliwymi).
Sugerowana ocena CS w ALP = FV (stan właściwy)
CONT:
zasięg referencyjny FRR - ?? zasięg z 2004 r. albo “większy niż obecny”, zakładając rozszerzenie zasięgu
na pn. i pn.-zach. Polskę
populacja referencyjna FRR - ?? populacja z 2004 r. albo „większa niż obecna”; może określić dokładniej,
biorąc pod uwagę MPV lub potencjalny zasięg (czyli powierzchnię wszystkich dostatecznie dużych
kompleksów leśnych w Polsce) i przeciętne aktualne zagęszczenie wilka?
Przy decyzji o zwiększaniu zasięgu, a w konsekwencji populacji, w matrycy do oceny stanu zachowania
zaznaczamy:
zasięg – kolor żółty
populacja – kolor żółty

COPYRIGHT © GIOŚ
Strona 8 z 59

Monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000

siedlisko – kolor zielony
perspektywy zachowania – kolor zielony
Sugerowana ocena stanu zachowania w CONT – U1 (stan niewłaściwy – nieodpowiedni)

Rosalia alpina (EN) ALP/CONT??: Występowanie gatunku generalnie zbiega się z geograficznym
zasięgiem buka (a drobnymi wyjątkami). Dawniej gatunek występował prawdopodobnie w całym zasięgu
buka, a jego wycofywanie się obserwowano od końca 19 wieku. W ubiegłym stuleciu nadobnicę alpejską
rejestrowano na Dolnym Śląsku, w Beskidzie Śląskim i Wysokim, Tatrach, a także w północnej części
kraju, w buczynach nadmorskich. Odnotowano dotychczas około 60 stanowisk nadobnicy, lecz w wielu
miejscach gatunek ten już wyginął. Aktualne występowanie ogranicza się jedynie do regionu alpejskiego.
Najnowsze dane o występowaniu Rosalia alpina w Polsce pochodzą z Beskidu Sądeckiego (1996),
Bieszczadów i Pienin (2001) oraz z Beskidu Niskiego (2002). Na poszczególnych stanowiskach rejestruje
się najczęściej pojedyncze chrząszcze. Najlepsze warunki egzystencji ma w parkach narodowych.
Aktualna kategoria zagrożenia gatunku w CzK – EN (zagrożony).
Sugerowany zasięg referencyjny FRR - Restytucja gatunku w wszystkich potencjalnych siedliskach jest
nierealna, więc przyjęcie zasięgu lasów bukowych za referencyjny zasięg nadobnicy byłoby ryzykowne.
Ale byłoby wskazane choćby częściowe odbudowanie historycznego zasięgu, biorąc np. pod uwagę
stanowiska, gdzie gatunek wyginął w ciągu ostatnich 50 lat (np Góry Świętokrzyskie, Roztocze gdzie był
jeszcze notowany w latach 1951-1975) i ustalić pn granicę zasięgu referencyjnego biorąc pod uwagę takie
tereny. Jednak wg opinii niektórych ekspertów należałoby podjąć próbę restytucji gatunku w pn Polsce
(np. w Puszczy Bukowej k. Szczecina). Może najbezpieczniej będzie ustalić FRR na „większy niż
obecnie”?
Sugerowana populacja referencyjna - „większa niż obecnie”
Niezależnie od wartości referencyjnych, które się przyjmie, gatunek z pewnością nie jest w FCS, biorąc
pod uwagę aktualny zasięg, nieliczne stanowiska, istniejące i potencjalne zagrożenia; dokładniejsza
analiza danych da odpowiedź, czy powinna to być ocena U1 czy U2.
Huczek ziemny Pelobates fuscus (gatunek z załącznika IV DS; w Polsce nie jest uważany za zagrożony)
CONT/ALP: gatunek jest szeroko rozmieszczony (cała nizinna Polska) z licznymi stanowiskami;
liczebność nieznana, wielkość populacji można jedynie oszacować poprzez powierzchnię zajętych
komórek na mapie rozmieszczenia z siatką kwadratów (Atlas płazów – za aktualne uważane są tam
wszystkie rekordy po 1971 r.); trendy w populacji – nieznane; z drugiej strony wiele europejskich
populacji tego gatunku (szczególnie w pn. Europie) wykazuje silne spadki liczebności; niewykluczone, że
może to też dotyczyć niektórych regionów Polski; podobnie jak większość płazów zagrożony utratą
siedlisk rozrodu.
CONT:
sugerowany zasięg referencyjny FRR = zasięg z 2004 r. czyli praktycznie aktualny
sugerowana populacja referencyjna FRP = wydaje się, że można przyjąć, iż jest równa populacji z 2004 r.
czyli mniej więcej aktualnej;
Proponowana ocena stanu zachowania CS – FV
ALP:
P. fuscus jest typowo nizinnym gatunkiem i z regionu alpejskiego wykazany w 5 „komórkach” na mapie z
siatką kwadratów. Jego występowanie w ALP jest więc całkiem marginalne i zależne od sytuacji gatunku
w CONT. Wydaje się więc, że ustalanie wartości referencyjnych i ocena stanu zachowania gatunku dla
ALP nie ma sensu. Pozostałą część raportu należy wypełnić.
Elisma wodna Luronium natans CONT: Występowanie gatunku ograniczone do NW Polski (Pomorze)
i 2 izolowanych stanowisk na Dolnym Śląsku (SW Polska); zasięg historyczny obejmował całą zachodnią
Polskę; aktualna populacja – 63 stanowiska potwierdzonych w latach 2000-2003; do polowy XX wieku
podawana z 120 stanowisk; w Polsce gatunek silnie związany z typem siedliska 3110 (aktualnie jest 175
takich jezior), w którym obserwuje się niekorzystne zmiany; perspektywy na przyszłość – słabe, jeśli
wysokie tempo zanikania się utrzyma.
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Aktualna kategoria zagrożenia gatunku w CzK – EN (zagrożony).
sugerowany zasięg referencyjny = zasięg z 2004 r. czyli praktycznie aktualny (można go określić – jak dla
siedliska 3110);
sugerowana populacja referencyjna = “większa niż obecna” (zwiększenie liczby stanowisk);
Sugerowana ocena CS: U2 (niewłaściwy – zły).
W załącznikach 4 i 5 przedstawiono projekt raportu (z komentarzami) dla traszki karpackiej w regionie
biogeograficznym alpejskim w Polsce i przykład wypełnionego raportu dla siedliska 4010 w regionie
atlantyckim we Flandrii.

Wyjaśnienia i komentarze
opracowania ETC/BD

do

przygotowania

raportów

wg

Poniżej przedstawiono wskazania do przygotowania raportów na temat stanu zachowania gatunków i
siedlisk przyrodniczych o znaczeniu europejskim wg opracowania pt.: Assessment, monitoring and
reporting under Article 17 of the Habitats Directive: Explanatory Notes & Guidelines (ETC/BD, wersja z
kwietnia 2006). Obejmują one wyjaśnienia różnych pojęć (m.in. jak należy rozumieć pojęcie zasięgu
gatunku/siedliska i propozycje jak go przedstawiać) i koncepcji, takich jak stan zachowania, właściwy
stan zachowania, wartości referencyjne, wskazówki, w jaki sposób można określać wielkość populacji
gatunku, jak zastosować koncepcję tzw. typowych gatunków przy ocenie struktury siedliska etc.
Wyjaśnienia, wskazania i propozycje przedstawiono także na konkretnych przykładach.

Zasięg: jak oceniać zasięg siedlisk i gatunków?
Zasięg to obszar, wewnątrz którego stwierdza się zazwyczaj gatunek czy siedlisko; można go przedstawić
na mapie lub podać powierzchnię. Wyróżnia się kilka typów zasięgów, jak aktualny, historyczny,
potencjalny etc. (np. Peterken 1996). Na potrzeby Dyrektywy Siedliskowej przyjęto definicję zasięgu
podaną w Zał. 3 do Wskazówek. Została ona opracowana w ramach prac Naukowej Grupy Roboczej przy
Komitecie Siedliskowym.
Tak więc zasięg, o którym mowa w formularzach raportów dla gatunków (Zał. 2B) i siedlisk (Zał. 2C)
jest rozumiany jako zasięg aktualny, tj. zasięg gatunku/siedliska określony na koniec bieżącego okresu
raportowania. Zasięg stanowią zewnętrzne granice obszaru, w którym można aktualnie stwierdzić
gatunek. Można go uważać za „kopertę”, wewnątrz której znajdują się aktualnie zajmowane tereny (nie
cały obszar zasięgu musi być zajęty przez gatunek/siedlisko).
Takie rozumienie zasięgu zasadniczo odpowiada definicji “obszaru/zasięgu występowania” (extent of
occurrence), przyjętej przez IUCN:.
“Zasięg występowania definiuje się jako obszar zawarty w najkrótszych “wyimaginowanych” granicach,
które można poprowadzić, by objąć wszystkie znane lub prawdopodobne miejsca aktualnego
występowania danego taksonu, wyłączając przypadki okazjonalnego pojawienia się (por. ryc. 1 poniżej).
Przyjęcie takiej miary może oznaczać wyłączanie z zasięgu występowania większych nieciągłości i luk
przestrzennych między stwierdzeniami (np. większych obszarów wyraźnie niesprzyjającego siedliska (ale
tu por. „obszar zajmowany”). Często zasięg występowania można mierzyć poprzez określenie
powierzchni „minimalnego poligonu wypukłego” (ang. minimum convex polygon), czyli najmniejszego
poligonu, w którym żaden kąt wewnętrzny nie przekracza 180 stopni, i który zawiera wszystkie miejsca
występowania.”
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Ryc. 1. Dwa przykłady pozwalające odróżnić pojęcia „zasięgu występowania” (extent of occurrence) i „obszaru
zajmowanego” (area of occupancy).
(A) Przedstawiono przestrzenne rozmieszczenie miejsc aktualnego występowania (zarówno znanych/stwierdzonych jak i prawdopodobnych).
(B) Pokazano jedną z możliwości określania granicy zasięgu występowania, przez łączenie liniami skrajnych stanowisk (zasięg występowania jest
tu mierzony powierzchnią obszaru wewnątrz tej granicy).
(C) Pokazano areał rzeczywiście zajmowany, który można mierzyć sumą zajętych komórek na mapie z siatką kwadratów) (za IUCN, 2000)

Zajmowany obszar jest częścią zasięgu. Aktualny zasięg obejmuje także obszary, które nie są stale
użytkowane przez gatunek; przykładowo, dla gatunków migrujących zasięg oznacza wszystkie obszary
lądu i wody, które migrujący gatunek może wykorzystywać (przebywać w nich okresowo, przemierzać,
przelatywać) w jakimkolwiek stadium migracji.
Zasięg może być nieciągły; np. siedlisko, którego występowanie jest ograniczone do wysokich gór nie
może występować na niżej położonych terenach między pasmami górskimi, które wyłączone są z jego
zasięgu, jak to pokazuje poniższy przykład:
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Ryc. 2. Rozmieszczenie siedliska ‘9430 subalpejskie i górskie lasy z Pinus uncinata we Francji wykazujące
naturalny nieciągły zasięg (seria Cahiers d’Habitats).

Zasięg należy określać w oparciu o dane na temat aktualnego rozmieszczenia gatunku/siedliska; w wielu
przypadkach dodatkowo w oparciu o ocenę ekspercką („best expert judgement”), gdy dane są
niekompletne. Dla wielu gatunków dane na temat rozmieszczenia są podawane w siatce kwadratów
(jest/nie ma): zwykle 10 x10 km lub 50 x 50 km.

Ryc. 3. Rozmieszczenie Triturus cristatus, kod Natura 2000 – 1166, w Wielkiej Brytanii (za JNCC).

Jednak, dla wielu słabiej poznanych gatunków i siedlisk (w Polsce praktycznie dla większości siedlisk)
ocena wielkości zasięgu musi się w znacznej mierze opierać na ocenie eksperckiej, wykorzystującej
znajomość ekologii gatunków/siedlisk (danych np. na temat gleby, rzeźby terenu, klimatu).

Ryc. 4. Rozmieszczenie siedliska ‘9110 Luzulo-Fagetum beech forests’ w Polsce (Poradniki ochrony siedlisk i
gatunków Natura 2000, 2004).
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Zalecana metoda określania zasięgu (tzw. minimalnych poligonów wypukłych - minimum convex
polygon) opiera się na wykorzystaniu mapy z siatką kwadratów w odpowiedniej skali (zalecana jest siatka
10 km x 10 km), jak to pokazano na przykładzie siedliska 2110 (inicjalne stadia nadmorskich wydm
białych) w Niemczech. Na mapie wyrysowane są poligony obejmujące zajęte komórki (kwadraty) siatki.
Mniejsze nieciągłości w rozmieszczeniu traktowane są jako część zasięgu, ale większe „luki” uważane są
za przerwy w zasięgu: 4-5 niezajętych kwadratów (odległość ok. 40-50 km) uzasadnia uznanie luki za
przerwę w zasięgu. Podane wartości można modyfikować dla innych siedlisk i gatunków w oparciu o
wiedzę ekspercką, wykorzystując np. znajomość dyspersji i potencjału gatunku. Po ustaleniu takich
wartości dla poszczególnych gatunków/siedlisk należy ich się trzymać w kolejnych raportach. Przyjmuje
się, że znaczne obszary nieodpowiedniego dla gatunku/siedliska powinny być wyłączone z zasięgu.

Ryc. 5. Zasięg siedliska 2110
inicjalne
(za Axel Ssymank & Eckhard Schroder, BfN).

stadia

nadmorskich

wydm

białych

w

Niemczech

Trzeba jednak pamiętać, że luki w rozmieszczeniu na mapach opartych na siatce kwadratów mogą
przedstawiać zarówno rzeczywiste nieciągłości jak i być efektem braku danych. Przykładowo, wiele luk
w rozmieszczeniu traszki grzebieniastej Triturus cristatus w Wielkiej Brytanii w SE Anglii (por. ryc. 3)
wynika z braku danych, podczas gdy duże luki pomiędzy nielicznymi zasiedlonymi obszarami w pn. i
centr. Szkocji obrazują prawie na pewno rzeczywisty brak występowania gatunku. Nawet, gdyby
niewielkie luki w skartowanym rozmieszczeniu były prawdziwe, należałoby je włączyć w zdefiniowany
tutaj „zasięg”. W wielu przypadkach potrzeba będzie eksperckiej oceny, by określić czy „luka” jest
rzeczywistą przerwą w zasięgu, czy wynika z braku informacji. Przykładowo, na poniższej mapie
rozmieszczenia kumaka górskiego Bombina variegata w Niemczech południowo-zachodnie obszary,
pozbawione stwierdzeń, odpowiadają rejonom wyżynnym nieodpowiednim dla gatunku. Niemniej jednak,
ekspert uznał, że nie powinno się ich wyłączać z zasięgu.

COPYRIGHT © GIOŚ
Strona 13 z 59

Monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000

Ryc. 6. Rozmieszczenie kumaka górskiego Bombina variegata w Niemczech (za Axel Ssymank, BfN, DE).

Niektóre kraje opublikowały mapy ‘eko-dystryktów’ lub ‘ekoregionów’ i w przypadku, gdy jakiś
gatunek/siedlisko jest wyraźnie związany z pewnymi „regionami” można je wykorzystać przy określaniu
zasięgu, tak jak to pokazano na przykładzie siedliska 4030 Europejskie suche wrzosowiska w Holandii:
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Ryc. 7. Zasięg siedliska 4030 Europejskie suche wrzosowiska w Holandii.

Metody “minimum convex polygons” można również używać, aby oszacować zasięg siedliska/gatunku o
liniowym charakterze występowania (np. siedliska nadrzeczne, gatunki ryb). Przykładowo, siedlisko 3270
“Zalewane muliste brzegi rzek z Chenopodion rubri pp. i roślinnością Bidention” może być traktowane
albo jako linearne, albo jako obszar (por. poniższe przykłady z Niemiec).
Uwaga: Powyższa metoda kalkulowania zasięgu może nie być odpowiednia dla siedlisk i gatunków, które
z natury mają nieciągłe występowanie. Przykładowo, siedlisko 1130 (Ujścia rzek) w większości
przypadków występuje w postaci serii odrębnych stanowisk (por. poniższe przykłady z Niemiec).
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Ryc. 8. Dwa sposoby przedstawienia zasięgu siedliska 3270 “Zalewane muliste brzegi rzek z Chenopodion rubri pp. i
roślinnością Bidention” w Niemczech (za Axel Ssymank, BfN).

Ryc. 9. Zasięg siedliska 1130 “Ujścia rzek” w Niemczech (za Axel Ssymank & Eckhard Schroder, BfN).
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Ryc. 10. Sposób przedstawienia zasięgu gatunku: głowacz białopłetwy Cottus gobio w Republice Czeskiej.

Z uwagi na duże różnice zarówno w ekologii jak i w dostępnej informacji, należy indywidualnie
traktować każdy gatunek/siedlisko i wybrać najodpowiedniejszą dla niego metodę określania
zasięgu.

Główne oddziaływania i zagrożenia
Lista głównych oddziaływań i zagrożeń jest podana w Załączniku 6 do Wskazówek (wg Załącznika E do
Objaśnień do Standardowego Formularza Danych Natura 2000). Zdaniem pewnych ekspertów, lista ta
wymaga uzupełnień. Jak na razie tylko eksperci z Niemiec przesłali uzupełniające propozycje (por.
poniższa tabelka).
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Ostateczna lista oddziaływań i zagrożeń zostanie przygotowana, kiedy zgłoszone zostaną inne
propozycje. Prosimy o podawanie ewentualnych uzupełnień.

Stan zachowania (CS)
Koncepcja “właściwego stanu zachowania” (favourable conservation status - FCS) stanowi cel, do
którego dążymy w ochronie siedlisk i gatunków o znaczeniu dla Wspólnoty. Jest to docelowa sytuacja, w
której siedlisko/gatunek jest w dobrej kondycji (zarówno pod względem jakości jak i obszaru/populacji) i
wszystko wskazuje na to, że w przyszłości też tak będzie. Fakt, że siedlisko czy gatunek nie są uważane
za zagrożone (np. nie dotyczy ich bezpośrednie ryzyko wyginięcia) nie oznacza jeszcze, że jest ono we
właściwym stanie zachowania. Cel Dyrektywy to coś więcej niż zapobieganie wymarciu.
Właściwy stan zachowania ocenia się na poziomie kraju lub regionów biogeograficznych (jeśli terytorium
kraju należy przynajmniej do 2 regionów), i nie ogranicza się tej oceny do obszarów sieci Natura 2000,
ale bierze pod uwagę wszystkie miejsca występowania.
Koncepcja „stanu zachowania” powstała na gruncie czerwonych ksiąg i czerwonych list ginących i
zagrożonych gatunków, opracowywanych w skali globalnej, regionalnej lub krajowej, i jest oceną
zdolności gatunku/siedliska do przetrwania w dłuższej perspektywie czasowej. Kategorie używane
aktualnie przez IUCN w czerwonych listach są szczegółowo opisane na stronie internetowej IUCN.
Kategorie zagrożeń IUCN i trzy klasy oceny “właściwego stanu zachowania” są ze sobą powiązane.
Bazują one na interpretacji podobnych danych, jednak nie jest możliwe podanie dokładnych
odpowiedników w przypadku każdej kategorii. Stan zachowania gatunku uważanego za “Krytycznie
zagrożony” (CR), zgodnie z metodologią IUCN, prawie na pewno będzie oceniony jako “Niewłaściwy –
zły” (U2 - czerwony), jakkolwiek już stan zachowania gatunku z kategorią „narażony” (VU) może być
zakwalifikowany do każdej z klas FCS w zależności od sytuacji. Stan zachowania gatunków, które
zawsze miały bardzo lokalne rozmieszczenie i niewielkie populacje może być oceniony jako właściwy
(dobry), nawet jeśli wg oceny IUCN byłby zakwalifikowane jako zagrożony.
Przedstawiona koncepcja FCS odpowiada koncepcji FCS zdefiniowanej w Dyrektywie Siedliskowej
(Artykuł 1e dla siedlisk i Artykuł 1i dla gatunków).
Formularze do raportowania przewidują trzy klasy stanu zachowania CS: dobry (zielony kolor w matrycy;
por. zał. 2B i 2C), kiedy gatunek/siedlisko jest w FCS zgodnie z definicją w Dyrektywie i kiedy można się
spodziewać, że w przyszłości też tak będzie, bez potrzeby dokonywania zmian w aktualnych sposobach
czy polityce ochrony. W przypadku stanu “niewłaściwego” wyróżniono dwie klasy: niewłaściwy-zły’
(czerwony), gdy siedlisko lub gatunek są poważnym niebezpieczeństwie wyginięcia (przynajmniej
lokalnie) i „niewłaściwy-nieodpowiedni” (żółty) w sytuacji, gdy potrzebne są zmiany w polityce lub
sposobach ochrony siedliska/gatunku, ale niebezpieczeństwo wyginięcia nie jest tak duże. W klasie
„niewłaściwy” wyróżniono dwie podklasy, aby umożliwić pokazanie, że sytuacja gatunku się polepsza
lub pogarsza.
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Właściwe Wartości Referencyjne
Właściwe Wartości Referencyjne (FRV) to kluczowe koncepcje w ocenie stanu zachowania CS
siedlisk/gatunków (DocHab-04-03/03 rev. 3).
Szacowanie tych wartości nie będzie łatwe, chociaż nie są to koncepcje nowe i były już dyskutowane w
wielu publikacjach z zakresu biologii konserwatorskiej (np. Soule & Orians eds. 2001: Conservation
Biology: Research Priorities for the Next Decade lub Primack (2004) A Primer of Conservation Biology,
Third Edition). Jednak, w wielu przypadkach nasza biologiczna wiedza jest niedostateczna lub brak nam
danych, aby wykorzystać proponowane podejścia do tej kwestii. Tak więc w chwili obecnej określanie
FRV dla pewnych słabo poznanych gatunków będzie się opierać głównie na ocenach ekspertów, które
powinny być traktowane jako punkt wyjścia i w przyszłości korygowane, w miarę postępu wiedzy i
lepszych danych (np. w wyniku prowadzenia monitoringu zgodnie z Art. 11 DS.).
Dla niektórych gatunków i siedlisk opracowane zostały tzw. “Plany działań” (Action Plans), albo w skali
kraju, albo w skali Europy, i choć w żadnym z tych planów nie używano pojęć „właściwych
referencyjnych wartości”, rozważane są tam często podobne koncepcje, które mogą być źródłem
pomysłów i informacji do opracowania tych wartości. Lista planów działań przygotowanych dla Rady
Europy
jest
dostępna
w
sieci
pod
adresem:
http://www.coe.int/T/E/Cultural_Cooperation/Environment/Nature_and_biological_diversity/Publi
cations/02_SN_E.asp.
Gdy nie jesteśmy w stanie określić wartości referencyjnych bardziej precyzyjnie, możliwe jest założenie,
że mają być po prostu “większe niż obecnie”. Ten sposób określenia FRV jest zalecany (zamiast
określenia “nieznany”) w przypadkach, gdy jest oczywiste, że aktualny zasięg, powierzchnia czy
populacja są niewystarczające, ale niemożliwe jest podanie (oszacowanie) konkretnych wartości.
W przypadku pewnych siedlisk i gatunków aktualna wielkość ich zasięgu, powierzchni czy populacji
może być uznana za „właściwą”. Może to dotyczyć części gatunków i siedlisk w nowych krajach
członkowskich (m.in. w Polsce). Gatunki/siedliska zagrożone w krajach EU12 mogą w innych krajach
być w lepszym stanie zachowania, stanowiąc tam przedmiot mniejszej troski w ochronie przyrody.
Dla gatunków morskich, niezwiązanych z wybrzeżem, byłoby wskazane ustalanie FRV dla całego danego
regionu morskiego przez zainteresowane państwa członkowskie.
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Właściwy referencyjny zasięg (siedlisko/gatunek)

Zasięg, który obejmuje wszystkie ekologiczne warianty/odmiany siedliska/gatunku w danym
biogeograficznym regionie i który jest wystarczająco duży, aby zapewnić trwałą egzystencję
siedliska/gatunku; właściwa referencyjna wartość musi odpowiadać przynajmniej takiemu zasięgowi
(biorąc pod uwagę zarówno jego powierzchnię jak i strukturę), jaki był w momencie wejścia w życie
Dyrektywy Siedliskowej (w przypadku Polski 2004 r.); jeśli zasięg jest niewystarczający dla
utrzymania właściwego stanu zachowania, należy to wziąć pod uwagę i ustalić jego referencyjną
wartość na wyższym poziomie (w takich przypadkach użyteczna może być informacja na temat
historycznego rozmieszczenia; właściwy referencyjny zasięg może także być określony w oparciu o
najlepszą wiedzę ekspercką w braku innych danych [Definicja w DocHab-04-03/03 rev. 3]
Następujące informacje i parametry mogą być użyteczne przy określaniu właściwego referencyjnego
zasięgu FRP:
- zasięg aktualny,
- potencjalny zasięg (biorąc pod uwagę warunki fizyczne i ekologiczne (jak klimat, geologia, gleby,
wysokość n.p.m.)
- zasięg historyczny i przyczyny jego zmian
- obszar, który zapewni przetrwanie gatunkowi/siedlisku, z uwzględnieniem potrzeby zachowania
łączności między poszczególnymi miejscami występowania (np. korytarze migracyjne)
Nawet jeśli właściwy referencyjny zasięg (FRR) nie musi być równy zasięgowi potencjalnemu, to dane i
informacje użyte przy określaniu tego ostatniego mogą być użyteczne przy określaniu FFR. Nasza wiedza
o ekologicznych wymaganiach wielu gatunków i siedlisk jest wystarczająca dla podjęcia próby
modelowania ich potencjalnych zasięgów. Przykładowo, występowanie wielu północno-wysokogórskich
gatunków jest limitowane maksymalną temperaturą lipca, podczas gdy występowanie
śródziemnomorskich gatunków, takich jak oliwka (kluczowy komponent siedliska 9320 (Olea and
Ceratonia forests) jest limitowane minimalnymi temperaturami zimowymi (por. Mucher et al.
2004&2005); te informacje mogą nam pomóc definiować FRR. Poniżej pokazano przykład takiego
podejścia, w którym potencjalny zasięg podkowca dużego Rhinolophus ferrumequinum (kod 1304) w
Wielkiej Brytanii został oszacowany na podstawie danych na temat odpowiedniego siedliska,
odpowiednich letnich schronień i klimatu. Jeszcze raz należy podkreślić, że FRR wcale nie musi
odpowiadać potencjalnemu zasięgowi; zwykle jest mniejszy.

Ryc. 11. Granice odpowiedniego ekologicznego i klimatycznego zasięgu dla Rhinolophus ferrumequinum (kod
1304) w Wielkiej Brytanii (za Wynn Jones, JNCC)
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Próbę modelowania potencjalnego zasięgu podjęto dla pewnych typów siedlisk, przy użyciu różnych
parametrów, w tym typu gleby, wysokości n.p.m., rozmieszczenia gatunków i kategorii użytkowania
ziemi [Mucher, C.A., Hennekens, S.M., Bunce, R.G.H., & Schaminée, J.H.J. (2004). Mapping European
habitats to support the design and implementation of a pan-European ecological network; the PEENHABproject Alterra-rapport No. 952. Alterra]. Wyniki dla 28 typów siedlisk są dostępne na CD ROM
(Alterra).
Dla pewnych szeroko rozprzestrzenionych gatunków, o dużych możliwościach dyspersji, potencjalny
zasięg może być bardzo szeroki, zwłaszcza gdy związane są z różnorodnymi siedliskami. Na przykład,
taki gatunek jak wydra Lutra lutra (Natura 2000 kod 1355) zajmował w niedalekiej przeszłości większą
część Europy Zachodniej; jego obecny zasięg jest znacznie mniejszy. Ale nie jest konieczne ustalenie
FRR na poziomie zasięgu historycznego, jeśli mniejszy zapewni gatunkowi trwałą egzystencję.
Tak jak “aktualny zasięg”, również zasięg referencyjny FRR może być w 2 lub więcej częściach. Np.
wiele wysokogórskich siedlisk we Francji ma dysjunktywny zasięg z komponentem „Alpejskim” i
„Pirenejskim”, a z kolei wysokogórskie siedliska i gatunki we Włoszech mają komponent „Alpejski” i
„Apeniński”.
Przykład sposobu kalkulowania FFR dla typu siedliska (4010 – Północnoatlantyckie wilgotne
wrzosowiska z Erica tetralix) we Flandrii (BE) jest podany w Zał. 2G. Ten przykład ilustruje zarówno
zastosowanie różnych parametrów jak i różne praktyczne ograniczenia w określaniu FRR.
Metapopulacje

Wiemy, że wiele gatunków, włączając w to pewne gatunki objęte załącznikami DS (np. przeplatka aurinia
Euphydryas aurinia, Natura 2000 kod 1065) ma strukturę metapopulacji, z cyklicznie powtarzającymi się
lokalnymi ekstynkcjami i rekolonizacjami [por. Warren (1994). The UK status and suspected
metapopulation structure of a threatened European butterfly, the Marsh Fritillary, Eurodryas aurinia.
Biological Conservation 67: 239-249)]. W takich przypadkach przy określaniu właściwego
referencyjnego zasięgu powinno się brać pod uwagę, że gatunek występuje jako metapopulacja i ustalić
powierzchnię FRR wystarczająco dużą, aby zapewnić mu przeżycie i zmienność w dłuższej perspektywie,
nawet jeśli już wyginął w znacznej części tego zasięgu.
Właściwa referencyjna populacja (gatunki)

Populacja w danym biogeograficznym regionie uważana za niezbędne minimum, zapewniające trwałą
egzystencję gatunku; właściwa referencyjna populacja nie może być mniejsza od populacji, która
istniała w chwili wejścia w życie Dyrektywy Siedliskowej (w przypadku Polski – 2004); przy określaniu
właściwej referencyjnej populacji użyteczna może być informacja na temat historycznego
rozmieszczenia/populacji; właściwa referencyjna populacja może także być określona w oparciu o
najlepszą wiedzę ekspercką w braku innych danych [Definicja w (\DocHab-04-03/03 rev. 3]
Właściwa Referencyjna Populacja powinna być podawana w takich samych jednostkach, jakie zalecane są
dla “populacji” (por. s. 24).
Następujące informacje i parametry mogą być użyteczne przy określaniu FRP:
- historyczne rozmieszczenie, zasoby i przyczyny zmian
- potencjalny zasięg
- warunki biologiczne i ekologiczne
- szlaki migracji i sposoby dyspersji
- przepływ genów lub genetyczne zróżnicowanie
- populacja powinna być wystarczająco duża, aby znosić naturalne fluktuacje i zapewnić zdrową
populacyjną strukturę.
Przy określaniu właściwej referencyjnej populacji mogą być użyteczne pewne biologiczne koncepcje
odnoszące się do dynamiki populacji, jak np. koncepcja MPV - minimalnej, zdolnej do przeżycia
populacji (minimum viable population). Dyskusję na ten temat można prześledzić w Gilpin & Soule
(1986) Minimum viable populations: processes of species extinctions. W: Conservation biology: The
science of scarcity and diversity, by M. E. Soulé (ed). Badania nad MPV stanowiły często część
projektów reintrodukcji, np. dla bobra Castor fiber w Holandii (Nolet, B. A. and Baveco, J. M. 1996.
Development and viability of a translocated beaver Castor fiber population in the Netherlands. Biological
Conservation 75(2):125-137. por. http://www.behav.org/Student_essay/library/Beaver_NL.pdf) i
żaby jeziorkowej w Wielkiej Brytanii [A population viability analysis for the reintroduction of the pool
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frog (Rana lessonae) in Britain English Nature Research Reports. Report Number. 585
http://www.english-nature.org.uk/pubs/publication/PDF/585.pdf].
Pewne bardzo rzadkie i/lub zagrożone gatunki były poddawane analizie pod kątem MPV w ramach
różnych badań i opracowywanych planów ochrony, jak np. najbardziej zagrożony drapieżnik Europy Lynx
pardinus (Natura 2000 code 1362) [Gaona, P., Ferreras, P. & Delibes, M. (1998) Dynamics and viability
of a metapopulation of the endangered Iberian Lynx (Lynx pardinus). Ecological Monographs, 68, 349370.]. Ponieważ jednak szacunki MVP są wykorzystywane do oceny ryzyka wyginięcia, mogą stanowić
tylko pewne przybliżenie najmniejszej, możliwej do zaakceptowania populacji. MVP jest z definicji
odmienna i w praktyce niższa od populacji we właściwym stanie zachowania.
W przypadkach, gdy nie znamy dokładnie czynników kontrolujących populację, można podjąć próbę
oszacowania potencjalnej populacji przy założeniu, że potencjalny zasięg jest całkowicie zajęty a
zagęszczenie populacji optymalne. Takie podejście, zastosowane przez JNCC do oceny FRP dla
Rhinolophus ferrumequinum (Natura 2000 code 1304), dało wynik ok. 400 000 osobników (przyjęto
zagęszczenie populacji na 590 os. /10 km2 i zasięg, jaki pokazano na ryc.10).
Podobnie jak w przypadku potencjalnego zasięgu i właściwego referencyjnego zasięgu FRR, FRP
niekoniecznie musi odpowiadać potencjalnej populacji, jeśli FCS można osiągnąć przy mniejszej
populacji.
Właściwa referencyjna powierzchnia (siedliska)

Całkowita powierzchnia w danym biogeograficznym regionie uważana za niezbędne
minimum, zapewniające trwałą egzystencję siedliska; powinna obejmować obszary dla
restytucji lub rozwoju takich siedlisk, których obecna powierzchnia jest niewystarczająca do
zapewnienia przetrwania na dłuższą metę; właściwa referencyjna powierzchnia musi
odpowiadać przynajmniej takiej powierzchni, jaką siedlisko zajmowało w chwili wejścia w
życie Dyrektywy Siedliskowej (w przypadku Polski – 2004); przy określaniu właściwej
referencyjnej powierzchni użyteczna może być informacja na temat historycznego
rozmieszczenia siedliska; właściwa referencyjna powierzchnia może także być określona w
oparciu o najlepszą wiedzę ekspercką w braku innych danych [Definicja w DocHab-0403/03 rev. 3]
Jest to prawdopodobnie najtrudniejsza do określenia wartość referencyjna. Jest kilka teoretycznych prac
dotyczących minimalnej powierzchni siedliska, która może zapewnić jego przetrwanie w dłuższej
perspektywie czasowej. Odnoszą się głównie do siedlisk leśnych i raczej do pojedynczych obszarów niż
do sieci obszarów. W pewnych przypadkach było możliwe oszacowanie Właściwej Referencyjnej
Powierzchni (FRA), uwzględniając wymogi ochrony jednego lub więcej “kluczowych” dla siedliska
gatunków.
Następujące informacje i parametry mogą być użyteczne przy określaniu FRA:
- Historyczne rozmieszczenie, zasoby i przyczyny zmian
- Roślinność potencjalna
- Aktualne rozmieszczenie
- Dynamika siedliska
- Wewnętrzne zróżnicowania typu siedliska: podtypy, syntaxony, ekologiczne warianty (FRA musi je
wszystkie uwzględniać)
- Sposób rozmieszczenia (powinien być taki, aby umożliwiać przepływ genów u typowych gatunków)
Jeśli brak jest informacji, że konieczna jest większa powierzchnia siedliska, aby zapewnić:
- osiągnięcie właściwego stanu zachowania przez typowe gatunki lub
- utrzymanie niezbędnej struktury i funkcji siedliska,
to za FRA można przyjąć powierzchnię siedliska, jaką zajmowało w momencie wejścia w życie
Dyrektywy Siedliskowej (dla Polski 2004).
Jeśli są dostępne czerwone listy siedlisk, odpowiadających typom siedlisk z Zał. I DS., powinny
być wzięte pod uwagę przy określaniu FRA. W przypadku, gdy typ siedliska jest uznany za zagrożony

COPYRIGHT © GIOŚ
Strona 22 z 59

Monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000

zanikiem, krytycznie zagrożony (lub inne podobne klasyfikacje), jego aktualna powierzchnia nie może
być uznana za „właściwą”.
Możliwe “konflikty” między siedliskami
Jest wiele przypadków, kiedy dwa lub więcej typów siedlisk z Zał. I DS tworzy szereg sukcesyjny.
Wówczas przy ocenie FRA trzeba wziąć pod uwagę wymogi (ochrony) obu typów. Przykładowo, w
większej części Europy siedlisko 6210 Murawy kserotermiczne na podłożu wapiennym (FestucoBrometalia), jeśli nie podlega czynnej ochronie, z reguły przekształca się w siedlisko 9150 Ciepłolubne
buczyny storczykowe (Cephalanthero-Fagenion), prawdopodobnie poprzez 5130 Formacje z Juniperus
communis na wapiennych wrzosowiskach i obszarach trawiastych. W takich przypadkach właściwy
referencyjny zasięg FRR dla tych siedlisk może być taki sam lub podobny, jako że jego wyznaczanie
opierać się będzie na podobnych warunkach geologicznych, topograficznych i klimatycznych, a
oszacowanie właściwych referencyjnych powierzchni FRA dla tych siedlisk powinno się odbywać
wspólnie, z ustaleniem priorytetów w ich ochronie. Przykładowo, w takim kraju jak Irlandia, gdzie
naturalnych lasów pozostało niewiele, priorytet będzie przyznany raczej siedliskom leśnym, a nie
murawom, w Polsce - odwrotnie.
Specyficznym przypadkiem jest siedlisko 7120 - zdegradowane torfowiska wysokie, zdolne do naturalnej
regeneracji. Restauracja takiego siedliska oznacza przekształcenie go w siedlisko 7110 torfowiska
wysokie żywe, a więc FRA dla typu 7120 powinien być określony na „mniej niż obecna powierzchnia”, a
jeśli całe siedlisko zostanie zrenaturalizowane, będzie wynosić „zero”.

Wyjaśnienia do formularzy (gatunki)
Źródła informacji
Krajowe atlasy, czerwone księgi, bazy danych, poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 i inne,
w tym niepublikowane źródła, np. wyniki monitoringu prowadzonego dla wybranych gatunków. Ale
uwaga: to nie ma być pełna literatura źródłowa! Tylko najważniejsze pozycje.
Przykładowo:
Adamski P., Bartel R., Bereszyński A., Kepel A., Witkowski Z. (red.) 2004. Gatunki Zwierząt (z
wyjątkiem ptaków). Poradnik ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny.
Ministerstwo Środowiska, Warszawa. Tom 6.
Buszko J. 1997. Atlas rozmieszczenia motyli dziennych w Polsce, 1986-1995. Turpress, Toruń.
Głowaciński, Z. (red.) 1992. Polska Czerwona Księga Zwierząt (Polish Red Data Book of Animals.
Vertebrates). PWRiL, Warszawa.
Głowaciński, Z. (red.) 2001. Polska Czerwona Księga Zwierząt. Kręgowce (Polish Red Data Book of
Animals. Vertebrates). PWRiL, Warszawa.
Głowaciński Z., Nowacki J. (red.) 2004. Polska czerwona księga zwierząt. Bezkręgowce. Instytut
Ochrony Przyrody PAN, Akademia Rolnicza im. A. Cieszkowskiego. Kraków, Poznań.
Głowaciński Z., Rafiński J. (eds.) 2003. Atlas Płazów i Gadów Polski: Status – Rozmieszczenie –
Ochrona (Atlas of the Amphibians and Reptiles of Poland: Status – Distribution - Conservation).
Biblioteka Monitoringu Środowiska, Warszawa - Kraków.
Kaźmierczakowa R., Zarzycki K. (red.) 2001. Polska czerwona księga roślin. Paprotniki i rośliny
kwiatowe. Polish red databook of plants. Pteridophyta and flowering plants. Instytut Botaniki im. W.
Szafera PAN, Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków.
Sudnik-Wójcikowska B., Werblan-Jakubiec H. (red.) 2004. Gatunki roślin. Poradniki ochrony siedlisk i
gatunków Natura 2000 – poradnik metodyczny. Tom 9. Ministerstwo Środowiska, Warszawa.
Zając A., Zając M. (red.) 2001. Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce (Distribution Atlas of
Vascular Plants in Poland). Nakł. Prac. Chorologii Komputerowej Instytutu Botaniki UJ, Kraków.
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W przypadku braku krajowych inwentaryzacji czy atlasów można wykorzystać atlasy europejskie.
Dotychczas ukazały się następujące:
• Amphibians & Reptiles (Gasc et al, 1997)
• Butterflies & Moths (Gomez de Aizpurua, 2004; Kudrna, 2002)
• Invertebrates (Helsdingen, Willemse & Speight, 1996a,b,c)
• Mammals (Mitchell-Jones et al, 1999)
• Vascular Plants Atlas Flora Europaea (incomplete) (Jalas & Suominen, 1972- )
Pewne informacje o rybach podaje Maitland (1994) i Fishbase.
W przypadku mszaków pewne dane dotyczące ich rozmieszczenia są dostępne na stronie: European
Committee for Conservation of Bryophytes.
Kraje członkowskie zachęca się do podejmowania badań inwentaryzacyjnych, jeśli brak aktualnych
danych o populacjach gatunków i ich rozmieszczeniu.

Populacja
Termin populacja użyty jest w sensie: jak dużo jest roślin lub zwierząt danego gatunku. Niemniej jednak
w zależności od gatunku i stanu wiedzy na jego temat są możliwe (i dopuszczalne w raporcie) różne
miary wielkości populacji. Wypracowano wiele technik mierzenia tej wielkości. W ramach
finansowanego przez EU projektu EUMON metody te zostaną przeanalizowane i na tej podstawie zostaną
sformułowane stosowne zalecenia (ale to na przyszłość).
Wielkość populacji powinna być podana na tyle dokładnie, na ile to możliwe. Dla każdego gatunku
będzie konieczna następująca informacja:
- szacunek wielkości populacji (najlepiej przez podanie wartości “minimum” i „maksimum”),
- podanie jednostki, w jakiej wyraża się wielkość populacji.
Oto przykłady najczęściej używanych jednostek:
- liczba osobników (z reguły dorosłych),
- liczba par lub lęgowych samców,
- liczba kwitnących okazów, pędów, kęp,
- liczba kolonii lub stanowisk.
W tym kontekście, przez osobnika rozumie się z reguły pewne stadium życiowe określonego gatunku. Nie
bierze się pod uwagę jaj i nasion. W przypadku niektórych gatunków uwzględnia się tylko osobniki
dorosłe i/lub prawie dorosłe (bo tylko taka ocena jest możliwa, albo dlatego, żeby uniknąć wpływu
sezonowej zmienności związanej z cyklem rozrodczym, np. u niektórych ryb). W przypadku innych
gatunków (np. ważek), monitoruje się liczbę larw, ponieważ liczba obserwowanych osobników dorosłych
daje gorszą informację na temat wielkości populacji. W przypadku roślin naczyniowych możliwe jest
liczenie/szacowanie tylko kwitnących roślin (np. Crambe tatarica) i/lub wyłącznie siewek. W przypadku
roślin rozmnażających się wegetatywnie, liczbę “osobników” może stanowić liczba kęp albo
indywidualnych pędów, albo rozetek.
“Stanowisko” jest rozumiane jako geograficzny obszar zamieszkały przez grupę osobników, zdolnych do
reprodukcji lub występujących w sposób nieprzypadkowy, zajmujących pewną ciągłą przestrzeń w danym
okresie czasu. Przez „ciągłą przestrzeń” należy rozumieć płat obszaru zapewniający odpowiednie
abiotyczne i biotyczne warunki dla występowania gatunku w dłuższej perspektywie czasowej,
ograniczony naturalnymi lub sztucznymi ekologicznymi barierami, czy pewnym dystansem od kolejnego
płatu; te granice mogą także być efektem „socjalnych” związków m. osobnikami. Terminy „ciągła
przestrzeń”, „ekologiczne bariery” mogą wymagać oddzielnego zdefiniowania dla różnych
taksonomicznych lub ekologicznych/funkcjonalnych grup, czasem także dla poszczególnych gatunków.
Poniżej podano kilka przykładów dla gatunków zwierząt:
1) Pewne gatunki nietoperzy (np. Myotis myotis, Rhinolophus hipposideros). W ich przypadku
stanowisko oznacza letnie schronienie lub zimowisko.
2 ) Vertigo angustior, Vertigo geyeri, Vertigo moulinsiana. Stanowisko stanowi ciągłą przestrzeń
reprezentowana przez pojedynczą wilgotną łąkę, brzeg zbiornika wodnego, mokradło, źródlisko.
3) Gatunki słodkowodne (np. Margaritifera margaritifera, Unio crassus, Astacus astacus,
Austropotamobius torrentium, Hirudo medicinalis, Anisus vorticulus). W ich przypadku stanowisko
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oznacza ciągłą przestrzeń (ciek wodny, staw, starorzecze, inny zbiornik wodny) ograniczony
naturalnymi barierami (roślinnością nadrzeczną, roślinnością na brzegach zbiornika wodnego, innymi
naturalnymi barierami, ograniczającymi migrację gatunku, jak np. niedostateczna głębokość wody
etc.).
4) Łosoś Salmo salar – stanowisko słodkowodne to każde poszczególne zlewisko, do którego ryba
wędruje na rozród, poprzez główne trasy migracji, i gdzie rozwijają się młodociane osobniki przed
swoją wędrówką do morza – określane jako stanowisko rozrodu. Główne trasy migracji to duże cieki
wodne, gdzie zasadniczo nie zachodzi reprodukcja i rozwój młodych osobników – określane są jako
stanowiska migracyjne. Jeśli posługujemy się liczbą stanowisk dla określenia wielkości populacji, w
raporcie powinniśmy podać zarówno liczbę stanowisk rozrodu jak i liczbę stanowisk migracyjnych.
Sztuczne bariery dla migracji (jak zapory), pozbawione przepławek, są uważane z granice stanowisk,
jeśli ryby nie są w stanie ich pokonać. Jeśli gatunek występuje w cieku po obu stronach sztucznej
bariery, i istnieje migracja przynajmniej w jednym kierunku, należy go traktować jak jedno
stanowisko.

……………….
Ryc. 12. Schemat opracowany przez AOPK CR (Agency for Nature Conservation and Landscape Protection of the
Czech Republic), ilustrujący wybór jednostek do określania wielkości populacji.
- A: rzeczywista lub szacunkowa liczba osobników –przez osobnika rozumie się z reguły pewne

stadium życiowe określonego gatunku. Nie bierze się pod uwagę jaj i nasion. W przypadku niektórych
gatunków uwzględnia się tylko osobniki dorosłe i/lub prawie dorosłe (bo tylko taka ocena jest możliwa,
albo dlatego, żeby uniknąć wpływu sezonowej zmienności związanej z cyklem rozrodczym, np. u
niektórych ryb). W przypadku innych gatunków (np. ważek), monitoruje się liczbę larw, ponieważ liczba
obserwowanych osobników dorosłych daje gorszą informację na temat wielkości populacji. W przypadku
roślin naczyniowych możliwe jest liczenie/szacowanie tylko kwitnących roślin (np. Crambe tatarica)
i/lub wyłącznie siewek. W przypadku roślin rozmnażających się wegetatywnie, liczbę “osobników” może
stanowić liczba kęp albo indywidualnych pędów, albo rozetek.
- B: obszar zajmowany przez populację – szacunkowa powierzchnia obszaru zajmowana przez
gatunek, wyrażona w ha; można jej używać w przypadku mszaków (gametofity Dicranum viride),
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paprotników (jak Trichomanes speciosum) i niektórych roślin naczyniowych (np. Aldrovanda vesiculosa,
Cochlearia polonica).
- C: liczba stanowisk – przez stanowisko rozumie się geograficzny obszar zamieszkały przez grupę
osobników, zdolnych do reprodukcji lub występujących w sposób nieprzypadkowy, zajmujących pewną
ciągłą przestrzeń w danym okresie czasu. Przez „ciągłą przestrzeń” należy rozumieć płat obszaru
zapewniający odpowiednie abiotyczne i biotyczne warunki dla występowania gatunku w dłuższej
perspektywie czasowej, ograniczony naturalnymi lub sztucznymi ekologicznymi barierami, ew. pewnym
dystansem w przestrzeni. Ta jednostka jest najbardziej użyteczna w przypadku organizmów, które tworzą
odrębne populacje, które można obserwować, jak np. kolonie nietoperzy lub populacje ograniczone do
pewnych wyraźnie wyodrębnionych siedlisk, jak np. pewne gatunki motyli; trzeba jednak zdefiniować, w
oparciu o znajomość ekologii gatunku i jego mobilności, jaki jest minimalny dystans pomiędzy dwoma
miejscami występowania, aby je uznać za odrębne stanowiska. Jednak w przypadku organizmów o
skrytym trybie życia, których rozmieszczenie jest tylko częściowo poznane a granice miejsc
występowania nie są jasne, np. pewnych bezkręgowców (Anthrenochernes stellae, Osmoderma eremita)
lub mszaków jak Buxbaumia viridis, liczba stanowisk może odzwierciedlać raczej liczbę stwierdzeń, a nie
rzeczywistych odrębnych populacji. W miarę lepszego poznania i dostępnych nowych danych, takie
„stanowiska” mogą podlegać łączeniu. Podobny brak precyzji może dotyczyć także pospoliciej
występujących gatunków (np. pewnych gatunków gadów i płazów, jak kumak nizinny Bombina bombina
w kilku krajach), a także gatunków o dużej mobilności, mogących przebywać znaczne odległości (np.
wydra, duże ssaki). Trudno jest dla nich zidentyfikować poszczególne stanowiska i wyznaczyć ich
granice, i oszacować liczbę tych stanowisk; w przypadku takich gatunków zalecana jest więc raczej
metoda „kwadratów” (patrz niżej), dająca większą dokładność.
- D: powierzchnia komórek ze stwierdzeniami gatunku na mapie z siatką kwadratów (kwadraty
10x10 km – lub inna ekwiwalentna mapa rozmieszczenia gatunku); liczba zajętych kwadratów na mapie
nie jest co prawda proporcjonalna do liczby osobników, populacji lub stanowisk, ale gdy brak danych na
temat liczby osobników, a z różnych powodów nie jest możliwe wyróżnienie odrębnych
stanowisk/populacji lub gdy stanowiska bardzo różnią się wielkością, zalecane jest użycie takiej miary.
W celu ułatwienia późniejszej kompilacji danych na poziomie EU, byłoby pożądane, aby wszystkie kraje
członkowskie używały takich samych jednostek dla tych samych gatunków. To zalecenie nie zostało
jednak zaakceptowane przez Naukowa Grupę Roboczą, jako nierealne przy tak zróżnicowanym stanie
wiedzy w różnych krajach członkowskich. Kwestia ta zostanie podjęta przy kolejnym etapie
sprawozdawczym (2007-2012).
Wymagane informacje na temat populacji gatunku wymagają przedstawienia mapy rozmieszczenia
gatunku. Poniżej przykład:
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Ryc. 13. Przykładowa mapa rozmieszczenia gatunku Hyla meridionalis w Hiszpanii (Direccion General para la
Biversidad, Ministry of Environment).

Trendy vs. naturalne fluktuacje
Wielkość naturalnych populacji jest zmienna w czasie i jest wiele dobrze znanych przykładów populacji
podlegających cyklicznym fluktuacjom. Najbardziej chyba znane to badane od wielu lat populacje
drobnych ssaków w północnych szerokościach geograficznych.

Ryc. 14. Fluktuacje liczebności w populacji Clethrionomys rufocanus, Kilpisjärvi, N Finlandia [za Hansen,
Stenseth & Henttonen (1999)]

Ocena stanu zachowania CS zależy, częściowo, od trendu zachodzącego w populacji, a jego określenie
może być bardzo trudne, zwłaszcza jeśli mamy mało danych. Tu możemy tylko podkreślić, że przy
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określaniu trendów należy brać pod uwagę, czy obserwowane zmiany nie wynikają z naturalnych
fluktuacji.
W pewnych przypadkach trend może być bardzo wyraźny, jak to zilustrowano poniżej:

Inny przykład: Populacja nocka dużego Myotis myotis w Republice Czeskiej spadła w okresie 1960s1980s. Pod koniec XX wieku, w odpowiedzi na zastosowane zabiegi aktywnej ochrony i zmniejszenie
użycia środków chemicznych w rolnictwie, stwierdzono wyraźny trend wzrostowy. Aktualny trend
populacji Myotis myotis w Czechach można uznać za stabilny. Ilustracja tego przykładu poniżej:

Jednak w wielu przypadkach odróżnienie trendu (kierunkowej zmiany) od zachodzących z roku na rok
fluktuacji może być trudniejsze, jak w poniższym przykładzie:
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W takich przypadkach określenie trendu zależeć będzie od wybranego przedziału czasowego. Wybór tego
przedziału powinien opierać się na znajomości biologii gatunku. W wielu przypadkach ograniczać nas
będzie dostępność danych. Zalecić tu można lekturę podstawowych publikacji analizujących omawianą
kwestię, jak np. Legendre & Legendre (1998).
Struktura populacji
Chociaż formularz raportu dla gatunków nie wymaga informacji dot. struktury populacji (np. klas
wiekowych etc.), pewna wiedza na ten temat jest potrzebna dla oceny stanu populacji, zgodnie z matrycą
(załącznik 2B).

Generalnie, brak lub wyjątkowo niska „rekrutacja” (młode osobniki wchodzące do rozrodu) jest
wskaźnikiem niewłaściwej struktury populacji. Podobnie, nienaturalnie wysoka śmiertelność w
pewnych lub wszystkich klasach wiekowych może prowadzić do ukształtowania się
niewłaściwej struktury.
Następujący przykład został opracowany przez AOPK CR:
Struktura populacji skójki perłorodnej Margaritifera margaritifera w Republice Czeskiej jest “słaba” (tzn.
rozrodczość i struktura wiekowa znacznie odbiegają od normy); w konsekwencji należy stwierdzić, że
populacja gatunku jest w niewłaściwym stanie, niezależnie od tego, jaka jest referencyjna wielkość
populacji skójki i czy gatunek ją osiągnął czy nie.

Poniżej, graficznie przedstawiony inny, bardziej wyrafinowany przykład oceny struktury
populacji tego samego gatunku z Niemiec (wg Dr Jens Sachteleben, PAN – Planungsbüro für
angewandten Naturschutz, Munich, Februry 2006).

COPYRIGHT © GIOŚ
Strona 29 z 59

Monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000

COPYRIGHT © GIOŚ
Strona 30 z 59

Monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000

Populacje transgraniczne
Jest wiele przypadków, gdy populacja gatunku podzielona jest między 2 lub więcej krajów
członkowskich, np. populacje pirenejskiego czy karpackiego niedźwiedzia brunatnego Ursus arctos, czy
tatrzańskiej kozicy Rupicapra rupicapra tatrica. W takich przypadkach zachęca się kraje członkowskie
do podejmowania wspólnych ocen (ale składania oddzielnych raportów). Wówczas, w polu “informacje
uzupełniające” należy zamieścić notatkę, że przyjęto podejście „transgraniczne”. W pewnych
przypadkach może być konieczne wzięcie pod uwagę faktu, że populację gatunku dzieli się z
krajem/krajami spoza EU (np. ryś Lynx lynx w Austrii i Szwajcarii).
Gatunek vs. rodzaj
Załącznik V Dyrektywy Siedliskowej obejmuje kilka rodzajów (i podrodzajów) bez wymieniania
poszczególnych gatunków. Tak jest w przypadku:
Ø Cladonia, podrodzaj Cladina
Ø Spagnum spp (za wyj. S. pylasii Brid.)
Ø Lycopodium spp.
W przypadku każdej z tych grup, kraje członkowskie mogą składać raport o stanie zachowania CS na
poziomie rodzaju/podrodzaju, bez podawania dokładnej informacji na temat poszczególnych gatunków.
Przy takim podejściu kraje członkowskie mogą zdecydować się na podanie tylko informacji dot. samej
oceny stanu zachowania, tj. informacji w części formularza zatytułowanej „Podsumowanie”. W
przypadku, gdy jakiś gatunek/gatunki z omawianych grup zasługują na szczególną uwagę (np. ze względu
na ich eksploatację, stan zachowania (zagrożenie), czy szczególne funkcje ekologiczne, które spełniają),
kraj członkowski może przygotować dla niego/nich osobny raport/raporty.
Lycopodium species
Załącznik V Dyrektywy Siedliskowej obejmuje wszystkie gatunki Lycopodium i zaleca się szerokie
traktowanie tej grupy (Lycopodium sensu lato). Czyli, Diphasiastrum alpinum, Huperzia selago and
Lycopodiella inundata są uważane za gatunki Lycopodium, tak jak Lycopodium annotinum, Lycopodium
dubium i Lycopodium clavatum.

Wyjaśnienia do formularzy (siedliska)
Źródła informacji
W wielu krajach prowadzone są inwentaryzacje pewnych typów siedlisk (np. leśnych lub murawowych)
dla różnych celów. W tych inwentaryzacjach mogą być używane inne klasyfikacje siedlisk, ale w wielu
przypadkach możliwa jest ich „przetłumaczenie”, np. w oparciu o mapy glebowe lub geologiczne. Wiele
krajów opublikowało „tłumaczenia” pomiędzy różnymi klasyfikacjami siedlisk a typologią zastosowaną
w Zał. I DS (która jest w znacznej mierze oparta na programie CORINE (European Communities, 1991) i
klasyfikacji siedlisk Palearktyki (Devillers & Devillers-Terschuren, 1996). EEA-ETC BD wypracowały
klasyfikację siedlisk EUNIS, która stanowi narzędzie łączące różne typy użytkowania ziemi oraz różne
systemy klasyfikacji siedlisk i roślinności. Czeski podręcznik biotopów (Chytrý, Kučera & Kočí, 2001)
podaje odpowiedniki jednostek używanych w krajowej klasyfikacji siedlisk dla każdego typu siedliska z
Zał. I DS., występującego w Republice Czeskiej, jak również odpowiedniki syntaksonów
fitosocjologicznych, podczas gdy francuska seria Cahiers d’habitats wymienia syntaksony dla wszystkich
siedlisk występujących we Francji. Na wzór francuski również w Polsce opracowano poradniki ochrony
siedlisk Natura 2000:
Herbich J. (red.) 2004. Siedliska morskie i przybrzeżne, nadmorskie i śródlądowe solniska i wydmy.
Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny. Tom 1. Ministerstwo
Środowiska, Warszawa.
Herbich J. (red.) 2004. Wody słodkie i torfowiska. Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 –
podręcznik metodyczny. Tom 2. Ministerstwo Środowiska, Warszawa.
Herbich J. (red.) 2004. Murawy, łąki, ziołorośla, wrzosowiska, zarośla. Poradniki ochrony siedlisk i
gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny. Tom 3. Ministerstwo Środowiska, Warszawa.
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Herbich J. (red.) 2004. Ściany, piargi, rumowiska skalne i jaskinie. Poradniki ochrony siedlisk i gatunków
Natura 2000 – podręcznik metodyczny. Tom 4. Ministerstwo Środowiska, Warszawa.
Herbich J. (red.) 2004. Lasy i bory. Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik
metodyczny. Tom 5. Ministerstwo Środowiska, Warszawa.
Jeśli brak jest mapy zasięgu siedliska, można podjąć próbę modelowania zasięgu na podstawie takich
źródeł, jak mapy potencjalnej roślinności (np. Bohn et al, 2004), rozmieszczenia kluczowych gatunków,
map glebowych i geologicznych, danych klimatycznych lub map topograficznych.

Struktura i funkcje
Art 1(e) DS definiuje sytuację, w jakiej można stan siedliska uznać za właściwy; jednym z warunków jest,
że istniejąca struktura i funkcje gwarantują trwałą egzystencję siedliska i można się spodziewać, że będzie
tak również w przewidywalnej przyszłości. Aby siedlisko było w FCS, muszą w nim zachodzić pewne
ekologiczne procesy, kluczowe dla istnienia siedliska. W przypadku siedlisk mokradłowych, kluczowe
jest istnienie odpowiedniego reżimu wodnego, czyli zakłócenie go np. poprzez odwadnianie oznacza, że
nie można uznać, iż siedlisko jest w FCS. Dla siedlisk leśnych, kluczowymi procesami będą naturalna
regeneracja i obieg materii, a struktura tych siedlisk powinna obejmować różne klasy wiekowe
drzewostanu, a innym jej istotnym elementem będzie obecność martwego drewna. Choć w Dyrektywie
nie mówi się nic na temat fragmentacji, to jednak jest oczywiste, że może ona zakłócać funkcjonowanie
siedliska, a w związku z tym powinna być brana pod uwagę przy ocenie czy struktura i funkcje siedliska
są właściwe.
Zalecane jest zapoznanie się z publikacją Abenius et al. (2004), w której podjęto próbę określenia
struktury i funkcji dla wszystkich typów siedlisk, występujących w krajach północnej Europy.
Uwaga: Nie jest konieczne, aby wszystkie elementy składające się na strukturę danego typu siedliska
charakteryzowały każde jego wystąpienie, aby stan tego siedliska uznać za właściwy.

Gatunki typowe
(za opracowaniem Erica Buchwalda, DK & Axela Ssymanka, DE)
Zgodnie z Art. 1e DS, trzecim warunkiem uznania stanu zachowania siedliska przyrodniczego za
właściwy (siedlisko w FCS) jest, żeby gatunki typowe dla siedliska były we właściwym stanie
zachowania. Dyrektywa nie podaje definicji “typowych gatunków”. Musimy więc sami ustalić, jakie to
gatunki. Potrzebne to będzie zarówno dla celów raportowania zgodnie z art. 17 DS., jak i przy
wykonywaniu ocen oddziaływania na środowisko dla celów praktycznej ochrony. Typowe gatunki nie
musza być intensywnie monitorowane. Raportowanie na temat typowych gatunków wymaga jedynie
podania ich listy (dla każdego typu siedliska) i opisu metody użytej do oceny ich stanu zachowania. Tymi
metodami mogą być np. ocena ekspercka, ogólna krajowa inwentaryzacja, ocena na powierzchniach
próbnych lub wykorzystanie informacji z prac przy opracowywaniu czerwonych ksiąg. Szacunki oparte
na obecności/nieobecności pewnej liczby gatunków z określonej grupy gatunków uznanych za typowe
może okazać się wystarczające dla oceny stanu zachowania.
Przyjęte ramy raportowania przewidują dalsze prace nad definiowaniem typowych gatunków dla siedlisk.
Wykorzystane zostaną przy tym prace dot. typowych gatunków, już wykonane w wielu krajach
członkowskich. Można się spodziewać, że systematyczne wprowadzanie koncepcji gatunków typowych
do ocen oddziaływania na środowisko, zgodnie z art. 6.3, i wykonywania ochrony, zgodnie z art. 6.1.,
znacznie przyczyni się do osiągania celów dyrektywy. Łatwiejsze i tańsze może okazać się szacowanie
wpływu potencjalnych oddziaływań czy określenie zabiegów ochronnych w odniesieniu do typowych,
łatwych do zidentyfikowania gatunków, niż do siedliska jako całości.
Jako że rozmieszczenie, zasoby i funkcje gatunków w obrębie siedliska różnią się w zależności od
geograficznego położenia, zestaw “typowych gatunków” dla danego siedliska może się różnić w różnych
częściach jego naturalnego zasięgu, nawet w obrębie jednego kraju.
Przy wyborze “typowych gatunków”, należy wziąć pod uwagę, co następuje:
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Ø “Typowe gatunki” powinny być dobrymi indykatorami właściwego stanu siedliska, np.
wskazywać na obecność większej grupy gatunków o specyficznych wymaganiach. Powinny być
wrażliwe na zmiany w „kondycji” siedliska (“indykatory wczesnego ostrzegania”).
Ø “Typowymi gatunkami” powinny być takie gatunki, których obecność można stwierdzić przy
użyciu nieinwazyjnych i tanich metod.
Ø Lista “typowych gatunków”, wybranych w celu oceny stanu zachowania nie powinna podlegać
zmianom w średniej lub dłuższej perspektywie czasowej (tzn. nie powinniśmy jej zmieniać np.
przy kolejnym raportowaniu).
Ø Elastyczność w wyborze “typowych gatunków” jest do pewnego stopnia ograniczona; istnieje
potrzeba zgodności między poszczególnymi krajami i zgodności z listą gatunków
charakterystycznych dla siedliska, określonych w Podręczniku Interpretacji i wykorzystanych w
procesie selekcji obszarów Natura 2000. Charakterystyczne gatunki z Podręcznika Interpretacji
mogą być “gatunkami typowymi”, jeśli spełniają wymienione powyżej warunki.
Uznanie typu siedliska za siedlisko we właściwym stanie zachowania FCS nie wymaga, aby każde jego
wystąpienie wykazywało obecność wszystkich lub prawie wszystkich typowych gatunków. Ale łącznie,
wszystkie obszary występowania i pojedyncze wystąpienia każdego typu siedliska muszą obejmować
żywotne populacje typowych gatunków, gwarantujących im przetrwanie w dłuższej perspektywie
czasowej (populacje we FCS). Jest naturalnym zjawiskiem, że w puli gatunków będą zachodzić zmiany,
że będą następować lokalne ekstynkcje i rekolonizacje. Tak długo jak te procesy będą w równowadze (w
odniesieniu do każdego typowego gatunku), można uznać, że siedlisko jest we właściwym stanie z uwagi
na typowe gatunki.
Uwaga: Typowe gatunki mogą się “rekrutować” z różnych grup systematycznych: mogą to być rośliny
naczyniowe, mchy, porosty, zwierzęta, w tym ptaki, także spoza załączników Dyrektywy Siedliskowej.
Kraje członkowskie zachęca się do kooperacji przy ustalaniu list typowych gatunków; chodzi o
dopracowanie się podobnych standardów.
Definicje niektórych terminów związanych z gatunkami typowymi i innymi podobnymi koncepcjami
pochodzą z Vegetation Ecology of Central Europe Ellenberga (1988), cytowanej w oryginalnym
podstawowym dokumencie do Zał. I DS jako fundamentalna praca dotycząca definicji i gatunków
kluczowych (Corine Biotopes Manual 1991, s. 8):
Ø
Ø

Ø
Ø
Ø

“Character species” (gatunki charakterystyczne) – „Gatunki, które występują prawie wyłącznie w danej jednostce lub
przynajmniej ją preferują.” (s. 69)
“Differential species” (gatunki różnicujące) – „ grupy gatunków różnicujących, które nie występują w jakiejś (większej
lub mniejszej) części opracowywanego materiału. Jeśli takie gatunki nigdy nie są stwierdzane (lub tylko bardzo rzadko)
poza jednostką, w której zazwyczaj występują, wtedy mogą być określane jako gatunki charakterystyczne, tzn. mogą
być traktowane jako definitywne cechy rozpoznawcze jednostki” (s. 70)
“Characteristic species (gatunki charakterystyczne)” traktowane tu są jako suma gatunków charakterystycznych dla
związku, rzędu i klasy (e.g. tab. 11, p. 75)
“ Characteristic species (characterystyczne gatunki)” “…. socio-ecological groups (socjo-ekologiczne grupy) ….” (s.
72)
“Socio-ecological groups (socjo-ekologiczne grupy) “- „... tj. grupy gatunków, które często pojawiają się razem i
których zachowanie w różnych warunkach glebowych, wysokościowych czy warunkach ukształtowania terenu etc.
zostało okreslone w oparciu o powtarzalne badania terenowych. …. Grupowanie socjo-ekologiczne pozwala ……
wyrazić zmiany zachodzące w zespole roślinnym w zależności od warunków glebowych, wysokości n.p.m. i generalnie
klimatu (s. 71).

Pojęcie “typowych gatunków” nie zostało użyte czy zdefiniowane przez Ellenberga czy w CORINE.
Szwecja opracowała listy typowych gatunków dla wszystkich siedlisk z Zał. I DS stwierdzonych w tym
kraju (por. http://smp.naturvardsverket.se:8080/~uppfoljning_natura2000/login, login jako ‘guest’).
Dla typów siedlisk 4010 Północnoatlantyckie suche wrzosowiska z Erica tetralix i 4030 Europejskie
suche wrzosowiska, typowe gatunki zestawiono w poniższej tabelce; niektóre z tych gatunków
wymienione są tylko dla 1 z 3 regionów biogeograficznych, występujących w Szwecji.
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Poniżej przedstawiono jedno z możliwych podejść do wyboru “gatunków typowych” [Shaw, P & Wind, P (1997)
Monitoring the condition and biodiversity status of European conservation sites - a discussion paper. Report to the
European Environment Agency on behalf of the European Topic Centre on Nature Conservation, Paris]

http://biodiversity.eionet.eu.int/publications/SNH_NERI_1997.pdf )
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Przykłady wypełnionych formularzy
Przykład wypełnionego formularza dla Dianthus rupicola (za włoskim Ministerstwem Środowiska zmodyfikowane):

Biogeographic level
Biogeographic region
Published sources
Range
Surface area
Date
Quality of data
Trend
Trend-Period
Reasons for reported trend

MED
“L’analisi floristica a scala nazionale” – modulo A della convenzione
“Completamento delle conoscenze naturalistiche di base”. Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio
31664.52 Km2
2000
3 = good
stable
1963 to 2000
1 = improved knowledge/more accurate data

Population
Distribution map

Population
size
estimation
Date of estimation
Method used
Quality of data
Trend
Trend-Period
Reasons for reported
trend
Justification
of
%
thresholds for trends
Main pressures
Threats
Habitat for the species
Area estimation

(Image from shape file)
61 localities each with few specimens
2000
2 = extrapolation from surveys of part of the population, sampling
3 = good
stable
1963 to 2000
1 = improved knowledge/more accurate data
In case a MS is not using the indicative suggested value of 1% per year when
assessing trends, this should be duly justified in this free text field
301 quarries; touristic development
301 quarries; touristic development
Coastal calcareous cliffs up to 800 m
Data not available
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Date of estimation
Quality of data
Trend
Trend-Period
Reasons for reported
trend
Future prospects

stable
1963 to 2000
5 = natural processes
1 = good prospects

Poniżej przykład fragmentu raportu (część biogeograficzna) dla siedliska 7110 Torfowiska wysokie żywe (wg T.
Ellmauer, Austria)

Biogeographic level
Biogeographic region
Published sources

Range
Surface area
Date
Quality of data
Trend
Trend-Period
Reasons for reported trend

ALP
Steiner, G.M. 1992: Österreichischer Moorschutzkatalog. Bundesministerium f.
Umwelt, Jugend u. Familie, Grüne Reihe 1: 509 pp.
Ellmauer, T. (Ed.) 2005: Entwicklung von Kriterien, Indikatoren und
Schwellenwerten zur Beurteilung des Erhaltungszustandes der Natura 2000Schutzgüter. Band 3: Lebensraumtypen des Anhangs I der Fauna-Flora-HabitatRichtlinie. Im Auftrag der neun österreichischen Bundesländer, des
Bundesministerium f. Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft und
der
Umweltbundesamt
GmbH,
616
pp.
(http://www.umweltbundesamt.at/umweltschutz/naturschutz/natura_2000/ge
z/)
8 000 km2
1980-1990
3 = good
unknown
1945-2005
3 = direct human influence (restoration, deterioration, destruction)
5 = indirect anthropo(zoo)genic influence

Area covered by habitat
Distribution map
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Surface area
Date
Method used
Quality of data
Trend
Trend-Period
Reasons for reported trend

Justification
of
thresholds for trends
Main pressures

10 km2
1980-1990
3 = ground based survey
3 = good
unknown
1945-2005
3 = direct human influence (restoration, deterioration, destruction)
5 = indirect anthropo(zoo)genic influence

%
161 Planting
311 Hand cutting of peat
312 Mechanical removal of peat
702 Air pollution
810 Drainage
850 Modification of hydrographic functioning general
161 Planting
310 Peat extraction
702 Air pollution
810 Drainage
850 Modification of hydrographic functioning general

Threats

Complementary information

Favourable
reference
range
Favourable
reference
area
Typical species
Other
relevant
information

8 190 km2
20 km2
Range of Sphagnum spp such as S magellanicum, S fuscum, …

Conclusions
(assessment of conservation status at end of reporting period)

Range
Area
Specific structures and
functions (incl. typical
species)
Future prospects
Overall assessment of CS

Favourable (FV)
Bad (U2)
Unknown (XX)
Bad (U2)
Bad (U2)
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Obowiązujący format raportu głównych wyników
monitoringu i nadzoru stanu zachowania gatunków z
załączników II, IV i V Dyrektywy Siedliskowej, zgodnie
z artykułem 11, ustalony przez Komitet Siedliskowy (w
kolumnie 2 - objaśnienia do wypełniania formularza)
Poziom krajowy
Kod gatunku
Kraj
Region biogeograficzny
Zasięg
Mapa

Kod gatunku zgodnie ze Standardowym Formularzem Danych N2000
Kod państwa, 2 cyfrowy kod zgodny z ISO (dla Polski PL)
W Polsce: Alpejski (ALP), Kontynentalny (CON)
Zasięg w obrębie kraju (por. objaśnienia w instrukcji
Mapa cyfrowa w formacie GIS - wektorowa lub grid mapa wraz z odnośnymi
metadanymi (odwzorowanie, datum, skala)

Poziom regionu biogeograficznego
Region biogeograficzny
Źródła informacji
Zasięg
Powierzchnia
Data
Jakość danych

Trend

Okres odniesienia
Przyczyny wykazanych zmian
zasięgu

Populacja
Mapa rozmieszczenia
Szacowana wielkość populacji
Data

W Polsce może być: Alpejski (ALP), Kontynentalny (CON), Bałtycki (MBAL),
aktualnie wypełniamy formularz dla regionu alpejskiego
Jeśli przedstawione poniżej dane zostały zebrane na podstawie prac
opublikowanych, podać cytacje lub odnośniki do stron internetowych
Mapa zasięgu w obrębie regionu biogeograficznego
Całkowita powierzchnia w regionie biogeograficznym w km2 (definicja zasięgu i
wskazówki, jak mierzyć jego wielkość – patrz: Wskazówki)
Data (okres) określenia powierzchni albo data (okres), z którego pochodzą dane
o wielkości zasięgu; zastosować następujący format MM/RRRR (miesiąc/rok) i
dla okresu RRRR-RRRR (rok-rok)
3 = dobra, czyli oparta np. na szeroko zakrojonych badaniach
2 = średnia, oparta na badaniach dot. części populacji, której wyniki
ekstrapolowano
1 = słaba, czyli oparta na bardzo niekompletnych danych lub ocenie eksperckiej
Wskazać czy zasięg jest stabilny, rosnący, malejący czy ‘nieznany’
0 = stabilny,
+ = wzrost (w %)*,
− = ubytek (w %)*
XX = nieznany
Określić wielkość zmiany w km², jeśli są dane
Podać początkową i końcową datę okresu, dla którego określano trend np. 19982004 (dla różnych gatunków mogą to być różne okresy w zależności od tego, z
jakiego czasu mamy dane).
Przypuszczalne główne przyczyny zmian:
0 = nieznane;
1 = lepszy stan wiedzy/bardziej szczegółowe dane;
2 = zmiany klimatyczne;
3 = bezpośredni wpływ człowieka (odtworzenie, pogorszenie, zniszczenie
siedliska);
4 = pośredni antropogeniczny lub zoogeniczny wpływ;
5 = procesy naturalne
6 = inne (wymienić)
Mapa rozmieszczenia (występuje/nie występuje) w obrębie regionu
biogeograficznego, w formacie GIS – wektorowa lub rastrowa
Całkowita wielkość populacji w regionie biogeograficznym (dokładne dane lub
szacunki) – liczba osobników lub inne dane [np. liczba par, liczba lęgowych
samców, liczba kolonii lub stanowisk]
Data (okres) określenia populacji albo data (okres), z którego pochodzą dane o
wielkości populacji; zastosować następujący format MM/RRRR (miesiąc/rok) i
dla okresu RRRR-RRRR (rok-rok)
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Zastosowana metoda

Jakość danych

Trend

Okres odniesienia
Przyczyny wykazanych zmian

Uzasadnienie wartości
progowych (%) dla
szacowania
trendów
Główne oddziaływania

Zagrożenia

Siedlisko gatunku

Szacunkowa powierzchnia
Data określenia powierzchni
Jakość danych
Trend

Okres odniesienia

3 = pełna inwentaryzacja,
2 = ekstrapolacja na podstawie danych zebranych dla części populacji,
1 = szacunek eksperta
Jeśli skompilowano dane z różnych źródeł, należy wskazać kategorię
odpowiadającą najważniejszemu źródłu danych
3 = dobra, czyli oparta np. na szeroko zakrojonej inwentaryzacji
2 = średnia, oparta na badaniach dot. części populacji, której wyniki
ekstrapolowano
1 = słaba, czyli oparta na bardzo niekompletnych danych lub ocenie eksperckiej
Wskazać czy populacja jest stabilna, rosnąca, malejąca czy ‘nieznana’
0 = stabilna,
+ = wzrost (w %)*,
− = ubytek (w %)*
XX = trend nieznany
*
Określić wielkość zmiany, jeśli są dane, w liczbie osobników (lub stanowisk,
kolonii etc.) dla regionu biogeograficznego
Podać początkową i końcową datę okresu, dla którego określano trend np. 19942004 (dla różnych gatunków mogą to być różne okresy w zależności od tego, z
jakiego czasu mamy dane).
Wymienić główne przyczyny zmian wielkości populacji:
0 = nieznane;
1 = lepszy stan wiedzy/bardziej szczegółowe dane;
2 = zmiany klimatyczne;
3 = bezpośredni wpływ człowieka (odtworzenie, pogorszenie, zniszczenie
siedliska);
4 = pośredni antropogeniczny lub zoogeniczny wpływ;
5 = procesy naturalne;
6 = inne (wymienić)
Sugerowana wartość progowa dla trendów wynosi 1% na rok, jeśli kraj
członkowski ustala inny próg, należy to uzasadnić w niniejszym polu tekstowym.
Dla większości (jeśli nie dla wszystkich) gatunków z zał. II, IV i V jest praktycznie
nierealne uchwycenie 1% zmiany w ciągu tak krótkiego okresu czasu, ale takie
tempo zmian zalecane jest dla szacowania trendu, jeśli państwa członkowskie
nie dysponują danymi odpowiadającymi „okresowi raportowania”.
Lista najważniejszych oddziaływań na gatunek i/lub siedlisko gatunku
stwierdzonych aktualnie lub w przeszłości. Należy stosować kodowanie
oddziaływań zgodne z Załącznikiem E do Standardowego Formularza Danych,
poziom 2 lub 3 (np. 160 Gospodarka leśna ogólnie, 167 Eksploatacja bez
zalesiania)
Lista czynników, które w dłuższej perspektywie czasowej mogą stanowić
zagrożenie dla gatunku lub/i jego siedliska (przyszłe, przewidywalne
oddziaływania). Należy stosować kodowanie zagrożeń zgodne z Załącznikiem E
do Standardowego Formularza Danych, poziom 2 lub 3 (lista prawdopodobnie
będzie wymagać rewizji)
(Opcjonalnie) Choć nie jest to wymagane, zdefiniować siedlisko gatunku,
podając kody siedlisk z załącznika I Dyrektywy (Zał. 7), jeśli gatunek jest z
jakimiś wyraźnie związany i/lub kody wg klasyfikacji siedlisk EUNIS
(http://eunis.eea.europa.eu/habitats.jsp), ew. opisowo
Oszacowanie powierzchni siedliska odpowiedniego dla gatunku i aktualnie przez
niego zajmowanego siedliska w km²
Data (okres) określenia powierzchni albo data (okres), z którego pochodzą dane
o jej wielkości; zastosować następujący format MM/RRRR (miesiąc/rok) i dla
okresu RRRR-RRRR (rok-rok)
3 = dobra, czyli oparta np. na szeroko zakrojonych badaniach (kartowanie)
2 = średnia, oparta np. na mapach użytkowania ziemi, zdjęciach lotniczych
1 = słaba, czyli oparta głównie na ocenie eksperckiej
Wskazać czy powierzchnia siedliska jest stabilna, rosnąca, malejąca czy trend
‘nieznany’
0 = stabilna,
+ = wzrost (w %)*,
*
− = ubytek (w %)
XX = trend nieznany
Podać początkową i końcową datę okresu, dla którego określano trend; np.
1998-2004
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Przyczyny wykazanych zmian

Perspektywy

Podać główne przyczyny zmian powierzchni siedliska gatunku:
0 = nieznane;
1 = lepszy stan wiedzy/bardziej szczegółowe dane;
2 = zmiany klimatyczne;
3 = bezpośredni wpływ człowieka (odtworzenie, pogorszenie, zniszczenie);
4 = pośredni wpływ człowieka;
5 = procesy naturalne;
6 = inne (wymienić)
Ocenić szanse utrzymania się gatunku w dłuższej perspektywie czasowej:
1 = dobre (możemy się spodziewać, że gatunek przetrwa w dobrej kondycji)
2 = słabe (gatunek prawdopodobnie będzie „walczył” o przetrwanie, jeżeli nie
zmienią się warunki)
3 = złe (gatunek prawdopodobnie wyginie)
W tym polu łączymy i podsumowujemy informację o aktualnych i potencjalnych
oddziaływaniach i zagrożeniach, o populacyjnych trendach i strukturze populacji
(np. jeśli populacja składa się tylko z dorosłych nierozradzających się
osobników, perspektywy zachowania gatunku nie mogą być dobre)

Informacje dodatkowe
Właściwy referencyjny
zasięg
Właściwa referencyjna
wielkość populacji
Odpowiednie siedlisko
gatunku
Inne istotne informacje

W km² (+ mapa wektorowa lub rastrowa, jeśli wykonanie jest możliwe)
(zasięg, przy którym gatunek jest w FCS – we właściwym stanie zachowania)
Liczba osobników lub inna miara (takie same jednostki jak dla określania
wielkości populacji)
(taka populacja, przy jakiej można uznać, że gatunek jest w FCS -właściwym
stanie zachowania)
Powierzchnia siedliska, uważanego za odpowiednie dla gatunku, w tym
aktualnie zajmowana i ta, która mógłby zajmować (w km²) - obszar
potencjalnego siedliska
Wyjaśnienia dot. danych w raporcie i oceny stanu zachowania

Podsumowanie
(oszacowanie stanu zachowania na koniec okresu raportowania)

Zasięg
Populacja
Siedlisko gatunku
Możliwość zachowania
Ocena ogólna stanu
zachowania#
#

Stan: właściwy (FV) / niezadowalający (U1) / zły (U2) / nieznany (XX)
Stan: właściwy (FV) / niezadowalający (U1) / zły (U2) / nieznany (XX)
Stan: właściwy (FV) / niezadowalający (U1) / zły (U2) / nieznany (XX)
Stan: właściwy (FV) / niezadowalający (U1) / zły (U2) / nieznany (XX)
Stan: właściwy (FV) / niezadowalający (U1) / zły (U2) / nieznany (XX)

W przypadku kategorii U1 i U2 można użyć odpowiedniego symbolu (np. strzałki) dla wskazania, że populacja się odbudowuje

COPYRIGHT © GIOŚ
Strona 43 z 59

Monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000

Matryca do oceny stanu zachowania gatunków w regionie bioegeograficznym

Parametr

Stan ochrony
Właściwy
('zielony')

Niezadowalający
('żółty')

Zasięg

Stabilny (w równowadze
dynamicznej) lub
zwiększający się ORAZ nie
mniejszy niż ‘właściwy
referencyjny zasięg’

Populacja

Populacja większa niż
‘właściwa referencyjna
populacja’ ORAZ
reprodukcja, śmiertelność i
struktura wiekowa nie
odbiegające od normy (o ile
istnieją dostępne dane na
ten temat)

Inne kombinacje

Siedlisko gatunku

Aktualna powierzchnia
siedliska gatunku jest
wystarczająco duża (przy
tym stabilna lub
powiększająca się) ORAZ
jakość tego siedliska jest na
tyle dobra, aby zapewnić
trwałą egzystencję gatunku

Inne kombinacje

Perspektywy zachowania
(w kontekście populacji,
zasięgu i dostępności
siedliska gatunku)

Wpływ głównych czynników,
aktualnie oddziałujących na
gatunek i przewidywanych
zagrożeń, oceniany jest jako
nieistotny; gatunek powinien
przetrwać w dłuższej
perspektywie czasowej

Inne kombinacje

Wszystkie 'zielone'
lub
trzy 'zielone' i jeden
'nieznany'

Jeden lub więcej 'żółtych'
brak 'czerwonych'

Ocena ogólna

Inne kombinacje

Zły
('czerwony')
Duży spadek:
równoznaczny z utratą
więcej niż 1 % powierzchni
na rok w okresie podanym
przez kraj członkowski LUB
większy niż 10%
powierzchni ‘właściwego
zasięgu’
Duży spadek:
równoznaczny z utratą
więcej niż 1% populacji na
rok (państwo członkowskie
może też zastosować inną
wartość wskaźnikową, jeśli
to odpowiednio uzasadni)
w okresie podanym przez
państwo członkowskie
ORAZ populacja poniżej
‘właściwej referencyjnej
populacji'
LUB
spadek o więcej niż 25%
‘właściwej referencyjnej
populacji’
LUB
reprodukcja, śmiertelność i
struktura wiekowa silnie
odbiegające od normy (o
ile istnieją dostępne dane
na ten temat)
Powierzchnia siedliska
zdecydowanie
niewystarczająca, aby
zapewnić trwałą
egzystencję gatunku
LUB
jakość siedliska zła – w
takich warunkach gatunek
nie ma szans na
przetrwanie
Silny wpływ negatywnych
czynników aktualnie
odziaływujących na
gatunek i przewidywane
silne zagrożenia w
przyszłości; bardzo słabe
szanse na zachowanie
gatunku
Jeden lub więcej
'czerwony'

Nieznany
(informacja
niewystarczająca do
oceny)

brak wiarygodnej informacji
lub informacja
niewystarczająca

brak wiarygodnej informacji
lub informacja
niewystarczająca

brak wiarygodnej informacji
lub informacja
niewystarczająca

brak wiarygodnej informacji
lub informacja
niewystarczająca

Dwa lub więcej 'nieznane'
w kombinacji z zielonym
lub wszystkie 'nieznane'
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Obowiązujący format raportu głównych wyników
monitoringu i nadzoru stanu zachowania typów
siedlisk przyrodniczych z załącznika I Dyrektywy
Siedliskowej, zgodnie z artykułem 11, ustalony przez
Komitet Siedliskowy (w kolumnie 2 - objaśnienia do
wypełniania formularza)
Poziom krajowy
Kod siedliska
Kraj członkowski
Region biogeograficzny
Zasięg
Mapa

Kodowanie siedlisk zgodnie z załącznikiem I Dyrektywy Siedliskowej (nie należy
stosować podziału na podtypy)
Kod państwa, 2 cyfrowy kod zgodny z ISO (dla Polski PL)
W Polsce: Alpejski (ALP), Kontynentalny (CON)
Zasięg w obrębie kraju (por. objaśnienia w instrukcji
Mapa cyfrowa w formacie GIS - wektorowa lub grid mapa wraz z odnośnymi
metadanymi (odwzorowanie, datum, skala)

Poziom regionu biogeograficznego
Region biogeograficzny
Źródła informacji
Zasięg
Powierzchnia
Data
Jakość danych
Trend

Okres odniesienia
Przyczyny wykazanych zmian
zasięgu

Obszar zajmowany przez
siedlisko
Mapa rozmieszczenia
Powierzchnia
Data

W Polsce może być: Alpejski (ALP), Kontynentalny (CON), Bałtycki (MBAL),
Jeśli przedstawione poniżej dane zostały zebrane na podstawie prac
opublikowanych, podać cytację lub odnośnik do strony internetowej
Zasięg w obrębie regionu biogeograficznego (definicja zasięgu i wskazówki, jak
mierzyć jego wielkość – patrz: Wskazówki)
Całkowita powierzchnia w regionie biogeograficznym w km2
Data (okres) określenia powierzchni zasięgu albo data (okres), z którego pochodzą
dane o jej wielkości; zastosować następujący format MM/RRRR (miesiąc/rok) i dla
okresu RRRR-RRRR (rok-rok)
3 = dobra, czyli oparta np. na szeroko zakrojonych badaniach
2 = średnia, oparta na częściowych danych, które ekstrapolowano
1 = słaba, czyli oparta na bardzo niekompletnych danych lub ocenie eksperckiej
Wskazać czy zasięg jest stabilny, wzrasta, maleje lub jest ‘nieznany’
0 = stabilny,
+ = wzrost (w %)*,
− = ubytek (w %)*
xx = nieznany
*
Określić wielkość zmiany w km², jeśli są takie dane
Podać początkową i końcową datę okresu, dla którego określano trend (np. 19811991)
Określić główne przyczyny zmian zasięgu:
0 = nieznane;
1 = lepszy stan wiedzy/bardziej szczegółowe dane;
2 = zmiany klimatyczne;
3 = bezpośredni wpływ człowieka (odtworzenie, pogorszenie, zniszczenie siedliska);
4 = procesy naturalne;
5 = pośredni antropogeniczny lub zoogeniczny wpływ;
6 = inne (wymienić)
Powierzchnia zajmowana przez siedlisko w regionie biogeograficznym w km2
Mapa rozmieszczenia (występuje/nie występuje) w obrębie regionu
biogeograficznego, w formacie GIS – wektorowa lub rastrowa
W km²
Data (okres) określenia powierzchni siedliska albo data (okres), z którego pochodzą
dane o jej wielkości; zastosować następujący format MM/RRRR (miesiąc/rok) i dla
okresu RRRR-RRRR (rok-rok)
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Zastosowana metoda

Jakość danych
Trend

Okres odniesienia
Przyczyny wykazanych zmian

Uzasadnienie wartości
progowych (%) dla
szacowania trendów

Główne oddziaływania

Zagrożenia

3 = inwentaryzacja w terenie (kartowanie, oparte ew. na losowym próbkowaniu)
2 = teledetekcja (zdjęcia satelitarne, zdjęcia lotnicze), wsparta ew. kontrolą terenową
1 = szacunek oparty wyłącznie lub w większości na opinii eksperta
Jeśli posłużono się więcej niż jedna metodą, wskazać najważniejszą
3 = dobra, czyli oparta np. na szeroko zakrojonych badaniach
2 = średnia, oparta na częściowych danych, które ekstrapolowano
1 = słaba, czyli oparta na bardzo niekompletnych danych lub ocenie eksperckiej
Wskazać, czy powierzchnia siedliska jest stabilna, wzrastająca, malejąca czy
nieznana.
0 = stabilny,
+ = wzrost (w %)*,
− = ubytek (w %)*
XX = nieznany
*
Określić wielkość zmiany w km², jeśli są dane
Podać początkową i końcową datę okresu, dla którego określano trend (np. 19811991)
Główne przyczyny zmian powierzchni:
0 = nieznane;
1 = lepszy stan wiedzy/bardziej szczegółowe dane;
2 = zmiany klimatyczne;
3 = bezpośredni wpływ człowieka (odtworzenie, pogorszenie, zniszczenie siedliska);
4 = procesy naturalne;
5 = pośredni antropogeniczny lub zoogeniczny wpływ;
6 = inne (wymienić)
Sugerowana wartość progowa dla trendów wynosi 1% na rok, jeśli kraj członkowski
ustala inny próg, należy to uzasadnić w niniejszym polu tekstowym. Dla większości
(jeśli nie dla wszystkich) siedlisk z zał. I jest praktycznie nierealne uchwycenie 1%
zmiany w ciągu tak krótkiego okresu czasu, ale takie tempo zmian zalecane jest dla
szacowania trendu, jeśli państwa członkowskie nie dysponują danymi
odpowiadającymi „okresowi raportowania”.
Lista najważniejszych oddziaływań na siedlisko stwierdzonych aktualnie lub w
przeszłości.
Należy stosować kodowanie oddziaływań zgodne z Załącznikiem E do
Standardowego Formularza Danych, poziom 2 lub 3
(np. 160 Gospodarka leśna ogólnie, 167 – eksploatacja bez zalesiania)
Lista czynników, które w dłuższej perspektywie czasowej mogą stanowić zagrożenie
dla siedliska (przyszłe, przewidywalne oddziaływania).
Należy stosować kodowanie zagrożeń zgodne z Załącznikiem E do Standardowego
Formularza Danych, poziom 2 lub 3

Informacje dodatkowe
Właściwy referencyjny
zasięg
Właściwa referencyjna
powierzchnia
Gatunki typowe
Inne istotne informacje

w km² (+ mapa wektorowa lub rastrowa, jeśli wykonanie jest możliwe)
- definicja w załączniku
W km²
- definicja w Instrukcji
Podać listę typowych gatunków i opisać metodę oceny stanu ich zachowania.
Wyjaśnienia dot. danych w raporcie i oceny stanu zachowania

Podsumowanie
(ocena stanu zachowania na koniec okresu raportowania)

Zasięg
Powierzchnia
Specyficzna struktura i
funkcje (z uwzględnieniem
typowych gatunków)
Perspektywy zachowania w
przyszłości
Ocena ogólna stanu
zachowania#
#

Stan: właściwy (FV) / niezadowalający (U1) / zły (U2) / nieznany (XX)
Stan: właściwy (FV) / niezadowalający (U1) / zły (U2) / nieznany (XX)
Stan: właściwy (FV) / niezadowalający (U1) / zły (U2) / nieznany (XX)
Stan: właściwy (FV) / niezadowalający (U1) / zły (U2) / nieznany (XX)
Stan: właściwy (FV) / niezadowalający (U1) / zły (U2) / nieznany (XX)

W przypadku kategorii U1 i U2 można użyć odpowiedniego symbolu (np. strzałki) dla wskazania, że siedlisko się regeneruje
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Zasięg gatunków i siedlisk objętych Dyrektywą
Siedliskową – interpretacja Komitetu Siedliskowego
Interpretacja przygotowana w ramach prac naukowej grupy roboczej “Scientific Working
Group” przy Komitecie Siedliskowym, w oparciu o wersję dot. gatunków zwierząt opracowaną
przez grupę specjalistów pracujących nad art. 12 DS)
Pojęcie “zasięg występowania” pojawia się w różnych miejscach tekstu Dyrektywy Siedliskowej
i w różnym kontekście. Zatem definicja „zasięgu” powinna uwzględniać jego rozumienie w
Dyrektywie jako całości.
1. Kontekst
Wiele gatunków i siedlisk o znaczeniu wspólnotowym, umieszczonych obecnie w załącznikach
Dyrektywy Siedliskowej, doświadczyło w przeszłości spadku liczebności lub fragmentacji
zasięgu występowania, u niektórych nadal obserwuje się te zjawiska. W wielu przypadkach
obecny zasięg występowania niektórych gatunków i siedlisk o znaczeniu wspólnotowym jest
niewystarczający, by zagwarantować ich trwałą egzystencję. Był to jeden z wielu istotnych
czynników, branych pod uwagę przy ustalaniu listy gatunków o znaczeniu wspólnotowym.
Zasięg występowania i trendy jego zmian są zatem czynnikami, które należy uwzględniać przy
ocenie stanu zachowania gatunku czy siedliska. Czynniki te powinny być także brane pod uwagę
podczas opracowywania i planowania działań ochronnych czy strategii odbudowy/przywracania
zasięgu. Należy zawsze pamiętać o dążyć do osiągnięcia „właściwego stanu ochrony”
(favourable conservation status) opisanego w art. 1 (i) Dyrektywy (gatunki) i art. 1 (e)
(siedliska).

2. Definicja – koncepcja dynamiczna
“Zasięg występowania” opisuje przybliżone granice, w obrębie których występuje/pojawia się
dany gatunek czy siedlisko. Nie jest to tożsame z dokładnie określonymi stanowiskami czy
obszarami, na których gatunek czy siedlisko występuje stale. Dla wielu gatunków i siedlisk ich
stanowiska czy obszary występowania są w obrębie zasięgu nierównomiernie rozmieszczone,
występują w postaci odrębnych, często niepołączonych płatów. Jeśli powodem tej nieciągłości są
czynniki naturalne/ekologiczne, izolowane stanowiska nie powinny być rozumiane jako część
ciągłego zasięgu. Przykładowo, gatunki alpejskie występują w Alpach i w Pirenejach, ale nie na
niżej położonych terenach pomiędzy tymi łańcuchami górskimi. Jednakże zasięg występowania
obejmuje również tereny, które nie są stale użytkowane czy zajmowane przez dany gatunek: na
przykład zasięg występowania gatunków migrujących obejmuje całość obszaru lądowego czy
wodnego, gdzie danych gatunek przebywa, pojawia się czasowo, przechodzi bądź przelatuje
ponad nim w czasie swoich naturalnych migracji1. Przygodne występowanie/pojawianie się
osobników danego gatunku (rozumiane jako przypadkowe, niezamierzone, błędne,
nieprzewidywalne) nie powinno być brane pod uwagę określaniu zasięgu występowania gatunku.
Zasięg występowania jest pojęciem dynamicznym: może się zmniejszać lub powiększać. Stan
zasięgu może być niewłaściwy z punktu widzenia ochrony siedliska/gatunku, tj. może być
niewystarczający, by zapewnić ich trwałą egzystencję.
1

Patrz artykuł 10 Konwencji Bońskiej o ochronie gatunków wędrownych dzikich zwierząt
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Tereny, na które gatunek czy siedlisko rozprzestrzenia się w sposób naturalny („sam z siebie”),
lub na których nastąpiła reintrodukcja gatunku, zgodna z procedurami przewidzianymi w
artykule 222 Dyrektywy Siedliskowej, mogą być uznane za część naturalnego zasięgu
występowania. Podobnie, ekspansja siedliska/gatunku na skutek pewnych zabiegów związanych
z odtwarzaniem siedlisk czy gospodarowaniem nimi, jak również niektórych praktyk rolnych lub
leśnych może być traktowana jako poszerzanie ich naturalnego zasięgu występowania. Jednakże
miejsca występowania „zdziczałych” (feral) osobników czy populacji zwierząt introdukowanych
celowo lub przypadkowo przez człowieka, gdzie nie pojawiały się w sposób naturalny w
przeszłości, lub gdzie nie rozprzestrzeniłyby się naturalnie ani w przewidywalnej przyszłości, są
postrzegane jako będące poza naturalnym zasięgiem występowania gatunku.
Przykład Hucho hucho (głowacica, gatunek z załącznikó II i IV Dyrektywy). Gatunek ten
naturalnie występuje w dorzeczu Dunaju. Wszystkie miejsca jego występowania (naturalne lub
będące wynikiem reintrodukcji) w obrębie dorzecza Dunaju, gdzie gatunek występował przed
drastycznym spadkiem liczebności, są zatem częścią jego naturalnego zasięgu. Natomiast
wystąpienia głowacicy w dorzeczach innych europejskich rzek (np. Renu, a w Polsce np.
Dunajca, Popradu, Bobru etc.), gdzie gatunek został introdukowany przez człowieka, nie są
częścią naturalnego zasięgu gatunku.
By ułatwić praktyczne określanie zasięgu, można się odwołać do definicji „zasięgu/obszaru
występowania” („extent of occurrence”), opracowanej przez IUCN (patrz kategorie i kryteria
Czerwonej księgi IUCN, wersja 3.1). Zakres występowania jest tam zdefiniowany jako obszar
zawierający się wewnątrz najkrótszej możliwej do wyobrażenia ciągłej granicy, która obejmuje
wszystkie znane, przypuszczalne i oczekiwane miejsca występowania taksonu, wyłączając
wystąpienia przypadkowe.
Dalsze wskazania dotyczące praktycznego wdrażania tej koncepcji są podane we Wskazówkach
do opracowania raportów..
3. Zmiany naturalnego zasięgu występowania
Dyrektywa Siedliskowa określa wyraźnie, że zasięg występowania jest pojęciem dynamicznym:
może zmieniać się w czasie (zmniejszać bądź zwiększać) w wyniku działania wielu czynników.
Czynniki naturalne obejmują m.in. zmiany warunków klimatycznych, sukcesję siedlisk,
wyczerpanie się zasobów pokarmowych w przypadku gatunków zwierząt. Niektóre czynniki
mogą być uważane za wynikłe z warunków środowiskowych lub za naturalne wahania/zmiany w
cechach gatunków, na które nie możemy mieć wpływu.
Jednak niektóre zmiany zasięgu są lub były w przeszłości ściśle związane z działaniami
prowadzonymi przez człowieka (lub z zaniechaniem tychże działań) w środowisku naturalnym.
Zmiany te są konsekwencją poważnych modyfikacji środowiska będących efektem gospodarki
ludzkiej, na przykład zmian w powierzchni i sposobie użytkowania terenów rolniczych i leśnych,
w stosunkach wodnych i przebiegu rzek, fragmentacji siedlisk i terenów naturalnych poprzez
rozwój infrastruktury transportowej, czy wreszcie bezpośredniej eksterminacji gatunku czy
siedliska. Takie zmiany zasięgu, których efekt jest niekorzystny dla siedlisk i gatunków o
Pojęcie “rodzimy” używane w art. 22 powinno być rozumiane tak, że gatunek czy siedlisko jest uważane za rodzime,
gdy znajduje się w obrębie swojego naturalnego zasięgu występowania (zdefiniowanego w tym dokumencie), lub w
obrębie swoich historycznych czy potencjalnych (gdy rozprzestrzenia się naturalnie) granic występowania.
2
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znaczeniu wspólnotowym (prowadzi do kurczenia się ich zasięgu), są sprzeczne z celami i
priorytetami Dyrektywy, tj. zachowaniem lub odbudową właściwego stanu ochrony siedlisk i
gatunków o znaczeniu wspólnotowym. Jednak działania prowadzone przez człowieka mogą
prowadzić także do zmian pozytywnych. Ponieważ Dyrektywa dotyczy nie tylko siedlisk
naturalnych, ale i pół-naturalnych czy kulturowych, jak np. zbiorowiska łąkowe czy pewne typy
zbiorowisk leśnych, niektóre działania ludzkie (np. pewne praktyki z zakresu gospodarki rolnej
czy leśnej) może przyczynić się do rozszerzenia naturalnego zasięgu siedlisk ujętych w
Załączniku I Dyrektywy.
By oszacować zmiany zasięgu występowania i trendy tychże zmian (np. dla celów monitoringu
czy gospodarowania i ochrony), konieczne jest ustalenie pewnych punktów odniesienia w czasie.
Jednym z takich punktów, na podstawie których można ocenić trendy w ramach Dyrektywy (a co
za tym idzie efektywność jej wdrażania) może być data wejścia w życie Dyrektywy. Wymaga to
jednak założenia, że kraje członkowskie dysponują odpowiednimi danymi dla tej daty, co
niestety nie zawsze jest prawdą. W praktyce, dla celów pierwszej oceny stanu zachowania
gatunków/ siedlisk, dla oceny trendów trzeba będzie się cofnąć do takiej daty, dla której mamy
dobre dane. Należy przy tym pamiętać, że biorąc pod uwagę ogólny cel Dyrektywy, nie możemy
założyć, że zasięg występowania z roku 1994 czy jakiejkolwiek daty od tego czasu
automatycznie reprezentuje „stan właściwy”. Aktualny naturalny zasięg występowania
gatunku/siedliska może być zbyt mały, by zapewnić mu trwałą egzystencję.
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Sposób wypełniania projektu raportu z wyników
monitoringu stanu zachowania gatunku na przykładzie
traszki karpackiej Triturus montandoni w regionie
biogeograficznym alpejskim*
*to nie jest ostateczny projekt raportu dla tego gatunku tylko przykład ilustrujący, jak można
podejść do określania różnych parametrów i do oceny stanu zachowania

Poziom krajowy
Kod gatunku
Kraj
Region biogeograficzny
Zasięg
Mapa

2001
PL
Alpejski (ALP), Kontynentalny (CON)
Karpaty i Pogórze Karpackie
tu będzie mapa zasięgu w Polsce

Poziom regionu biogeograficznego
ALP
Zemanek M. 1992. Triturus montandoni. W: Głowaciński Z. (red.). Polska
Czerwona Księga Zwierząt (Polish Red Data Book of Animals). PWRiL,
Warszawa, s. 237-238.
J. Rafiński. 2001. Triturus montandoni. W: Głowaciński Z. (ed.) Polska
Czerwona Księga Zwierząt. Kręgowce (Polish Red Data Book of Animals.
Vertebrates). PWRiL, Warszawa, s. 283-285.
Głowaciński Z., Rafiński J. (eds.) 2003. Atlas Płazów i Gadów Polski: Status –
Rozmieszczenie – Ochrona (Atlas of the Amphibians and Reptiles of Poland:
Status – Distribution - Conservation). Biblioteka Monitoringu Środowiska,
Warszawa - Kraków.
Babik W. 2004. Triturus montandoni. W: Adamski P., Bartel L., Bereszyński A.,
Kepel A., Witkowski Z. (red.) Gatunki zwierząt (z wyjątkiem ptaków). Poradniki
ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny. Ministerstwo
Środowiska, Warszawa, T. 6, s. 294-297.

Region biogeograficzny
Źródła informacji

Zasięg
Mapa
Powierzchnia
Data
Jakość danych
Trend
Okres odniesienia

Przyczyny wykazanych zmian
zasięgu
Populacja
Mapa rozmieszczenia

tu będzie mapa (odpowiada mniej więcej granicy regionu alpejskiego, por.
Poradnik ochrony gatunków Natura 2000, t.6)
do odczytania z mapy GIS, narysowanej w oparciu o mapę rozmieszczenia
gatunku z Czerwonej Księgi 2001 (odpowiada mniej więcej powierzchni regionu
alpejskiego, por. Poradnik ochrony gatunków Natura 2000, t.6)
11-2006 (lub 1991-2000, czyli okres, z którego pochodzą dane o występowaniu
gatunku uznane w Czerwonej Księdze 2001 za współczesne)
3 = dobra
+ = wzrost
por. wyjaśnienia w polu „inne istotne informacje”
1992-2001
[czyli daty wydania 2 kolejnych edycji Czerwonej Księgi, które posłużyły do
oceny trendu; można by ew. wziąć pod uwagę okres czasu, z którego pochodzą
dane o rozmieszczeniu uznawane za współczesne w obu księgach (1975-1991 i
1991-2000), wtedy byłby to okres 1975-2000]
1 = lepszy stan wiedzy

w załączeniu (wg Czerwonej Księgi 2001)

COPYRIGHT © GIOŚ
Strona 50 z 59

Monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000

Szacowana wielkość populacji

Data
Zastosowana metoda
Jakość danych
Trend
Okres odniesienia
Przyczyny wykazanych zmian
Uzasadnienie wartości
progowych (%) dla
szacowania
trendów
Główne oddziaływania

Zagrożenia
Siedlisko gatunku

Szacunkowa powierzchnia
Data określenia powierzchni
Jakość danych
Trend
Okres odniesienia
Przyczyny wykazanych zmian

XX = nieznany?
10 000 – 100 000 os.?
~7800 km 2?
(Ocena wielkości populacji b. trudna, m.in. dlatego, że poza nielicznymi dużymi
zbiornikami z dużymi populacjami tej traszki, miejscami jej rozrodu są wszelkie
dostępne niewielkie zbiorniki wody, w tym nietrwałe, (jak wypełnione wodą
koleiny dróg), których nie da się zinwentaryzować, a wiec nie da się też podać
liczby stanowisk. Lokalne populacje szacowane są na kilkanaście do
kilkudziesięciu osobników, a największe na setki osobników.
Szacunkowo cała polska populacja może liczyć dziesiątki tysięcy os.
Można też oszacować wielkość populacji, biorąc za miarę powierzchnię zajętych
komórek na mapie z siatką kwadratów, ale w wypadku tego gatunku taka
wartość odpowiadałaby mniej więcej wielkości zasięgu gatunku w ALP.
1991-2000
1 = słaba, czyli oparta na bardzo niekompletnych danych lub ocenie eksperckiej
1 = słaba
+ = wzrost
por. wyjaśnienia w polu „inne istotne informacje”
1992-2001
1 = lepszy stan wiedzy

800, 860, 950;
(jedna z przyczyn utraty siedlisk rozrodu to rezultat utwardzania i/lub
asfaltowania dróg leśnych, przydałby się chyba dodatkowy kod, bo inaczej to do
dyspozycji mamy tylko kod 502 – czyli „drogi, szosy”, a to mało precyzyjne; czyli
zgłaszamy potrzebę dodania kodu do listy)
j.w.
gatunek górski (500-1200 m npm) szczególnie związany z lasami bukowymi i
mieszanymi, także iglastymi, z niewielkimi zbiornikami wody stojącej, np.
koleinami leśnych dróg wypełnionymi wodą, stawkami na młakach, stawkami
osuwiskowymi, rowami); kody np. 9110, 9130, 9410, 91D0, 91E0, 3150, 3160.
trudna do oceny; podamy (w km²) powierzchnię lasów (bez regla górnego) w
regionie ALP
por. komentarz w polu „inne istotne informacje”
10-2006
1 = słaba
0 = stabilny?
XX = nieznany?

3 = bezpośredni wpływ człowieka (+/-)
[trudno coś powiedzieć o trendach w dostępności miejsc rozrodu tego gatunku
(kluczowych dla jego przetrwania), w większości są to niewielkie zbiorniki wody,
trudne do zinwentaryzowania, b. często nietrwałe (typu – koleiny wypełnione
wodą); lokalnie, może się zmniejszać liczba takich miejsc, np. na skutek np.
utwardzania/asfaltowania leśnych dróg, z drugiej strony takie zbiorniczki mogą
tworzyć się w innych miejscach, np. tam gdzie wkracza do lasu ciężki sprzęt.
Co do siedlisk lądowych to ogólna powierzchnia leśna w regionie nieznacznie
zwiększa się na skutek zalesień, a także poprawia się „jakość lasów” w efekcie
przebudowy – unaturalniania części lasów regla dolnego]
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Perspektywy

1 = dobre?
(Na dobrą sprawę trudna decyzja; z jednej strony, gatunek jest aktualnie
sklasyfikowany jako LC, czyli gatunek „najmniejszej troski”, a wiec zasadniczo
niezagrożony czy raczej nie wymagający specjalnych zabiegów, aby go
zachować; brak też jakichś udokumentowanych dobrze danych na temat zmian
w jego zasięgu, wielkości populacji, czy siedliskach, choć wiadomo, że
generalnie stan siedlisk płazów pogarsza się, zwłaszcza jeśli chodzi o miejsca
rozrodu.
Reasumując, perspektywy zachowania tego gatunku, szeroko rozmieszczonego
w regionie alpejskim (gdzie obszary siedliskowe sieci Natura 2000 powinny
docelowo stanowić ok. ¼ jego powierzchni) są niezłe i w sytuacji, gdy mam do
wyboru ocenę „dobre” lub „słabe” wybieram „dobre”.

Właściwy referencyjny
zasięg
Właściwa referencyjna
wielkość populacji
Odpowiednie siedlisko
gatunku
Inne istotne informacje

= aktualnemu zasięgowi [do odczytania z mapy GIS (+ mapa)]

Informacje dodatkowe
nie mniejsza niż populacja z roku 2004 (czyli zasadniczo odpowiadająca
aktualnej populacji)
wielkość powierzchni leśnej w ALP (wyłączając lasy regla górnego)
1. Gatunek z kategorią zagrożenia LC (najmniejszej troski) (wg PCZK 2001)
2. Zasadniczo zasięg gatunku uważa się za stabilny; wykazany powyżej wzrost
wynika z poprawy stanu wiedzy na temat rozmieszczenia gatunku (do porównań
wykorzystano bowiem informacje z dwóch czerwonych ksiąg 1991 i 2001).
3.W przypadku populacji trend jest zasadniczo nieznany, jako że brak danych o
zmianach w liczbie osobników; nie prowadzono dotąd wieloletnich obserwacji;
jeśli wzięlibyśmy za miarę wielkości populacji liczbę lub powierzchnię zajętych
kwadratów na mapie rozmieszczenia, to porównanie map z lat 1992 i 2001 daje
trend wzrostowy, ale to wynik poprawy w stanie zbadania rozmieszczenia
gatunku
4. Zgłaszamy potrzebę dodania kodu do listy oddziaływań/zagrożeń z uwagi na
ten gatunek; jedną z przyczyn utraty siedlisk rozrodu to rezultat utwardzania i/lub
asfaltowania dróg leśnych; na istniejącej liście do dyspozycji mamy tylko kod 502
– czyli „drogi, szosy”, a to mało precyzyjne
5. Powierzchnia siedliska trudna do oceny; zdecydowaliśmy określić ją jako
powierzchnię lasów regla dolnego w regionie, aczkolwiek nie wszystkie lasy
regla dolnego mogą być w jednakowym stopniu wykorzystane przez gatunek,
który zasadniczo preferuje lasy bukowe i mieszane, może występować także w
iglastych, ale unika np. zwartych monokultur świerkowych, poza tym w grę
wchodzą nie tylko siedliska leśne (choć w sumie leśne decydują o wielkości
powierzchni)
6. W przypadku tego gatunku powierzchnia siedliska (czyli aktualnie
zajmowanego) jest praktycznie równa siedlisku potencjalnemu.

Podsumowanie
(oszacowanie stanu zachowania na koniec okresu raportowania)

Zasięg
Populacja
Siedlisko gatunku
Możliwość zachowania
Ocena ogólna stanu
zachowania#

Stan: właściwy (FV) / niezadowalający (U1) / zły (U2) / nieznany (XX)
Stan: właściwy (FV) / niezadowalający (U1) / zły (U2) / nieznany (XX)
Stan: właściwy (FV)^ / niezadowalający (U1) / zły (U2) / nieznany (XX)
Stan: właściwy (FV)^ / niezadowalający (U1) / zły (U2) / nieznany (XX)
Stan: właściwy (FV) / niezadowalający (U1) / zły (U2) / nieznany (XX)

^ Jeśli chcemy być ostrożniejsi, to z uwagi na brak dokładnych danych o stratach w miejscach rozrodu, można ocenić stan zachowania
jako „nieznany”.
#

W przypadku kategorii U1 i U2 można użyć odpowiedniego symbolu (np. strzałki) dla wskazania, że populacja się odbudowuje.
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Ocena stanu zachowania traszki karpackiej w regionie biogeograficznym alpejskim

Parametr

Stan ochrony
Właściwy
('zielony')

Zasięg

Stabilny (w równowadze
dynamicznej) lub
zwiększający się ORAZ nie
mniejszy niż ‘właściwy
referencyjny zasięg’

Populacja

Populacja większa niż
‘właściwa referencyjna
populacja’ ORAZ
reprodukcja, śmiertelność i
struktura wiekowa nie
odbiegające od normy (o ile
istnieją dostępne dane na
ten temat)

Siedlisko gatunku^

Perspektywy zachowania
(w kontekście populacji,
zasięgu i dostępności
siedliska gatunku) ^

Ocena ogólna

Powierzchnia siedliska
gatunku jest
wystarczająco duża (przy
tym stabilna lub
powiększająca się) ORAZ
jakość siedliska gatunku
jest odpowiednia, aby
zapewnić jego przetrwanie
w dłuższej perspektywie
czasowej
Wpływ głównych
czynników, aktualnie
oddziałujących na gatunek
i przewidywanych
zagrożeń, oceniany jest
jako nieistotny; gatunek
powinien przetrwać w
dłuższej perspektywie
czasowej
Wszystkie 'zielone'
lub
trzy 'zielone' i jeden
'nieznany'

Niezadowalający
('żółty')

Inne kombinacje

Inne kombinacje

Inne kombinacje

Zły
('czerwony')
Duży spadek:
równoznaczny z utratą
więcej niż 1 % powierzchni
na rok w okresie podanym
przez kraj członkowski LUB
większy niż 10%
powierzchni ‘właściwego
zasięgu’
Duży spadek:
równoznaczny z utratą
więcej niż 1% populacji na
rok (państwo członkowskie
może też zastosować inną
wartość wskaźnikową, jeśli
to odpowiednio uzasadni)
w okresie podanym przez
państwo członkowskie
ORAZ populacja poniżej
‘właściwej referencyjnej
populacji'
LUB
spadek większy niż 25%
‘właściwej referencyjnej
populacji’
LUB
reprodukcja, śmiertelność i
struktura wiekowa silnie
odbiegające od normy (o
ile istnieją dostępne dane
na ten temat)
Powierzchnia siedliska
zdecydowanie
niewystarczająca, aby
zapewnić przetrwanie
gatunku w dłuższej
perspektywie czasowej
ORAZ
zła jakość siedliska, co nie
pozwoli gatunkowi
przetrwać

Nieznany

(informacja niewystarczająca
do oceny)

brak wiarygodnej informacji
lub informacja
niewystarczająca

brak wiarygodnej
informacji lub informacja
niewystarczająca

brak wiarygodnej informacji
lub informacja
niewystarczająca

Inne kombinacje

Silny wpływ negatywnych
czynników aktualnie
odziaływujących na
gatunek i przewidywane
silne zagrożenia w
przyszłości; bardzo słabe
szanse na zachowanie
gatunku

brak wiarygodnej informacji
lub informacja
niewystarczająca

Jeden lub więcej 'żółtych'
brak 'czerwonych'

Jeden lub więcej
'czerwony'

Dwa lub więcej 'nieznane'
w kombinacji z zielonym
lub wszystkie 'nieznane'

* Jeśli chcemy być ostrożniejsi, to z uwagi na brak dokładnych danych o stratach w miejscach rozrodu, można ocenić stan zachowania
jako „nieznany”.
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Przykładowa mapa rozmieszczenia gatunku do raportu
(traszka karpacka Triturus montandoni w regionie
biogeograficznym alpejskim)
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Lista kodów oddziaływań i zagrożeń (wg zał. E do
Standardowego Formularza Danych dla obszarów
Natura 2000)
ROLNICTWO, LEŚNICTWO
100 Uprawa
101 zmiana sposobu uprawy
102 koszenie / ścinanie
110 Stosowanie pestycydów
120 Nawożenie /nawozy sztuczne/
130 Nawadnianie
140 Wypas
141 zarzucenie pasterstwa
150 Restrukturyzacja gospodarstw rolnych
151 usuwanie żywopłotów i zagajników
160 Gospodarka leśna - ogólnie
161 zalesianie
162 sztuczne plantacje
163 odnawianie lasu po wycince (nasadzenia)
164 wycinka lasu
165 usuwanie podszytu
166 usuwanie martwych i umierających drzew
167 eksploatacja lasu bez odnawiania
170 Hodowla zwierząt
171 karmienie inwentarza
180 Wypalanie
190 Inne rodzaje praktyk rolniczych lub leśnych, nie wymienione powyżej

RYBACTWO, ŁOWIECTWO I ZBIERACTWO
200 Hodowla ryb, skorupiaków i mięczaków
210 Rybołówstwo
211 łowienie w stałych miejscach
212 trałowanie
213 łowienie pławnicami (dryfujące sieci pelagiczne)
220 Wędkarstwo
221 wykopywanie przynęty
230 Polowanie
240 Pozyskiwanie / Usuwanie zwierząt, ogólnie
241 kolekcjonowanie (owadów, gadów, płazów.....)
242 wyjmowanie z gniazd (sokoły)
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243 chwytanie, trucie, kłusownictwa
244 inne formy pozyskiwania zwierząt
250 Pozyskiwanie / usuwanie roślin - ogólnie
251 plądrowanie stanowisk roślin
290 Inne formy polowania, łowienia ryb i kolekcjonowania, nie wymienione powyżej

GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE SUROWCÓW
300 Wydobywanie piasku i żwiru
301 kamieniołomy
302 usuwanie materiału z plaż
310 Wydobywanie torfu
311 ręczne wycinanie torfu
312 mechaniczne usuwanie torfu
320 Poszukiwanie i wydobycie ropy lub gazu
330 Kopalnie
331 kopalnie odkrywkowe
340 Warzelnie soli
390 Inna działalność górnicza lub wydobywcza, nie wspomniana powyżej

URBANIZACJA, PRZEMYSŁ I ZBLIŻONE RODZAJE AKTYWNOŚCI
400 Tereny zurbanizowane, tereny zamieszkane
401 ciągła miejska zabudowa
402 nieciągła miejska zabudowa
403 zabudowa rozproszona
409 inne typy zabudowy
410 Tereny przemysłowe i handlowe
411 fabryka
412 składowisko przemysłowe
419 inne tereny przemysłowe lub handlowe
420 Odpady, ścieki
421 pozbywanie się odpadów z gospodarstw domowych
422 pozbywanie się odpadów przemysłowych
423 pozbywanie się obojętnych chemicznie materiałów
424 Inne odpady
430 Budowle związane z rolnictwem
440 Składowanie materiałów
490 Inne rodzaje aktywności człowieka związane z urbanizacją, przemysłem etc.

TRANSPORT I KOMUNIKACJA
500 Sieć transportowa
501 ścieżki, szlaki piesze, szlaki rowerowe
502 drogi, szosy
503 drogi kolejowe, w tym TGV
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504 porty
505 duże porty lotnicze
506 mniejsze lotniska, lądowiska
507 mosty, wiadukty
508 tunele
509 inne typy sieci komunikacyjnej
510 Przesyłanie energii
511 linie elektryczne
512 rurociągi
513 inne formy przesyłania energii
520 Transport okrętowy
530 Usprawniony dostęp do obszaru
590 Inne formy transportu i komunikacji

WYPOCZYNEK I SPORT
600 Infrastruktura sportowa i rekreacyjna
601 pole golfowe
602 kompleksy narciarskie
603 stadion
604 bieżnia, tor wyścigowy
605 hipodrom
606 park rozrywki
607 boiska sportowe
608 kempingi i karawaningi
609 inne kompleksy sportowe i rekreacyjne
610 Ośrodki edukacyjne
620 Sporty i różne formy czynnego wypoczynku, uprawiane w plenerze
621 żeglarstwo
622 turystyka piesza, jazda konna i jazda na pojazdach niezmotoryzowanych
623 pojazdy zmotoryzowane
624 turystyka górska, wspinaczka, speleologia
625 lotniarstwo, szybownictwo, paralotniarstwo, baloniarstwo
626 narciarstwo, w tym poza trasami
629 inne rodzaje sportu i aktywnego wypoczynku
690 Inne możliwe oddziaływania aktywności rekreacyjnej i sportowej, nie wspomniane powyżej

SKAŻENIA I INNE RODZAJE ODDZIAŁYWAŃ CZŁOWIEKA
700 Zanieczyszczenia
701 zanieczyszczenia wód
702 zanieczyszczenie powietrza
703 zanieczyszczenie gleby
709 inne lub mieszane formy zanieczyszczeń
710 Uciążliwy hałas
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720 Wydeptywanie, nadmierne użytkowanie
730 Poligony
740 Wandalizm
790 Inne rodzaje zanieczyszczeń lub oddziaływań człowieka

SPOWODOWANE PRZEZ CZŁOWIEKA ZMIANY STOSUNKÓW WODNYCH
(tereny podmokłe i środowisko morskie)

800 Zasypywanie terenu, melioracje i osuszanie - ogólnie
801 budowa polderów
802 osuszanie terenów morskich, ujściowych, bagiennych
803 wypełnianie rowów, tam, stawów, sadzawek, bagien lub torfianek
810 Odwadnianie
811 kształtowanie wodnej lub nadwodnej roślinności dla celów związanych z odwadnianiem
820 Usuwanie osadów (mułu...)
830 Regulowanie (prostowanie) koryt rzecznych
840 Zalewanie
850 Modyfikowanie funkcjonowania wód - ogólnie
851 modyfikowanie prądów morskich
852 modyfikowanie prądów rzecznych
853 kształtowanie poziomu wód
860 Składowanie śmieci, odkładanie wybagrowanego materiału
870 Tamy, wały, sztuczne plaże - ogólnie
871 prace związane z obroną przed aktywnością morza i ochroną wybrzeży
890 Inne spowodowane przez człowieka zmiany stosunków wodnych

PROCESY NATURALNE (BIOTYCZNE I ABIOTYCZNE)
900 Erozja
910 Zamulenie
920 Wyschnięcie
930 Zatopienie
940 Katastrofy naturalne
941 powódź
942 lawina
943 zapadnięcie się terenu, osuwisko
944 sztorm, cyklon
945 działalność wulkanu
946 trzęsienie ziemi
947 fala pływowa
948 pożar (naturalny)
949 inne naturalne katastrofy
950 Ewolucja biocenotyczna
951 wyschnięcie / nagromadzenie materii organicznej
952 eutrofizacja
953 zakwaszenie
954 inwazja gatunku
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960 Międzygatunkowe interakcje wśród zwierząt
961 konkurencja (przykład: mewa/rybitwa)
962 pasożytnictwo
963 zawleczenie choroby
964 skażenie genetyczne
965 drapieżnictwo
966 antagonizm ze zwierzętami introdukowanymi
967 antagonizm ze zwierzętami domowymi
969 inne lub mieszane formy międzygatunkowej konkurencji wśród zwierząt
970 Międzygatunkowe interakcje wśród roślin
971 konkurencja
972 pasożytnictwo
973 zawleczenie choroby
974 genetyczne skażenie
975 brak czynników zapylających
976 szkody wyrządzane przez zwierzynę łowną
979 inne lub mieszane formy międzygatunkowej konkurencji wśród roślin
990 Inne naturalne procesy
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