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Właściwy Stan Ochrony
• Pierwszy krok przed chwilą zrobiliśmy: musi być wiadomo co 

chronimy na obszarze Natura 2000

• A teraz drugi krok: jak oceniać jakość siedlisk bądź gatunków, 
dla których obszar został stworzony

• Musi być to system prosty i zrozumiały…

• … ale jednocześnie musi dawać rzetelne informacje czy wszystko 
jest w porządku czy coś się dzieje,  

• aby móc scharakteryzować i raportować Właściwy Stan Ochrony 
siedlisk lub gatunków



Cel= Właściwy Stan Ochrony 

siedliska
Trudno zrozumiała definicja właściwego stanu ochrony dla siedlisk 

została określona w art. 1 e Dyrektywy Siedliskowej:

“Właściwy stan ochrony siedliska naturalnego oznacza 
sumę oddziaływań na siedlisko naturalne oraz na jego 
typowe gatunki, które mogą mieć wpływ na jego 
długofalowe rozmieszczenie, strukturę i funkcje oraz 
na długoterminowe przetrwanie jego typowych 
gatunków w obrębie terytorium o którym mowa w art. 
2.”



Właściwy Stan Ochrony siedliska

Co to oznacza dla siedliska?

Stan zachowania = ogół czynników oddziałujących na 
siedlisko jest „właściwy”, gdy:

• Zasięg naturalny jest stabilny lub zwiększa się

• Specyficzna struktura i funkcje  są  typowe, 
gwarantują trwałość i prawdopodobnie będą istnieć w 
dającej się przewidzieć przyszłości

• Populacje typowych gatunków są właściwe i stabilne



WSO - zasięg naturalny siedlisk jest stabilny



Właściwy Stan Ochrony siedlisk

parametr struktura i funkcje konieczne do utrzymania 

właściwego stanu - ale co to znaczy?

• struktura – skład, udział i formy gatunków roślin i zwierząt w 
zbiorowisku roślinnym oraz jego siedlisko abiotyczne - stosunki 
wodne, gleby, warunki świetlne, itd.

• funkcjonowanie – naturalne procesy fizyczne, chemiczne i 
ekologiczne decydujące o zdolności do regeneracji siedliska i 
trwania w czasie  oraz oddziaływania antropogeniczne (może być 
pozytywne lub negatywne)



Czy siedlisko 
jest OK?

WSO - Niżowe i górskie świeże łąki
użytkowane ekstensywnie (6510) – jak oceniać czy struktura i 

funkcje jest właściwa i ma szanse na utrzymanie?



WSO - Niżowe i górskie świeże łąki
użytkowane ekstensywnie (6510) – jak ocenić czy dana struktura i 

funkcje jest właściwa i ma szanse na utrzymywanie?



Czy poziom 
wody i jej 
jakość zapewni 
dobry stan 
siedliska?

Czy struktura i funkcje są 
właściwe ?



Stan zachowania typowych 
gatunków jest dobry 



Koncepcja „typowych gatunków”

„Typowe gatunki” siedliska przyrodniczego = gatunki „typowe dla 
ekosystemu”

Gatunki, które są „papierkiem lakmusowym” stanu ekosystemu,
Gatunki, które wskazują na zdolność ekosystemu do podtrzymywania 
różnorodności biologicznej

„Typowe gatunki” dla siedliska przyrodniczego to także gatunki 
owadów, ptaków … 

Stan siedliska przyrodniczego może być 

uznany za właściwy tylko wówczas, gdy stan 

„typowych gatunków” jest właściwy !



Trendy pospolitych ptaków krajobrazu rolnego w starych 
(czerwone) i nowych (niebieskie) krajach UE

Które gatunki mogą być dobrymi 
wskaźnikami stanu siedlisk



Właściwy Stan Ochrony gatunku

Trudno zrozumiała definicja właściwego stanu ochrony dla gatunków określa artykuł 1(i)
Dyrektywy Siedliskowej:

Właściwy Stan Ochrony gatunku - to stan, w którym 
dane o dynamice liczebności populacji tego gatunku 
wskazują, że gatunek jest trwałym składnikiem 
właściwego dla niego siedliska, naturalny zasięg 
gatunku nie zmniejsza się ani nie ulegnie zmniejszeniu 
w dającej się przewidzieć przyszłości oraz istnieje i 
prawdopodobnie będzie w dłuższym okresie czasu 
nadal istniało odpowiednio duże siedlisko dla 
utrzymania się populacji tego gatunku”



WSO cietrzewia Tetrao tetrix

1. Liczebność populacji jest stabilna lub wzrasta

2. Zasięg naturalny nie maleje i nie zanosi się 
żeby zmniejszył się w przewidywalnej 
przyszłości 

3. Istnieją odpowiednie siedliska do 
długotrwałego utrzymania populacji 



Czy istnieją odpowiednie siedliska do 
długotrwałego utrzymania populacji gatunku 

• jak się zmienia powierzchnia siedlisk wykorzystywanych przez
gatunek?

• jak zmienia się struktura i funkcje tych siedlisk?

• czy populacje współwystępujących typowych gatunków są
stabilne?



Współwystępujące populacje 
typowych gatunków są stabilne

• czy są typowe gatunki w każdym z siedlisk?

• które z nich służą jako wskaźniki jakości

• jaka jest ich rola w odniesieniu do populacji gatunku –
jeżeli to silniejszy konkurent to nie może być 
wskaźnikiem



Czy kluczowe gatunki 
współwystępujące mają się 
dobrze?

Kondycja gatunku



Trendy pospolitych ptaków leśnych w krajach Europy 
Wschodniej (czerwone), Zachodniej (czarne), 
Południowej (niebieskie) i Północnej (zielone).

Które gatunki mogą być dobrymi 
wskaźnikami stanu siedlisk

gatunki pospolite–
porównanie trendów 
lokalnych populacji z 
trendami populacjami 
w skali całego areału 
gatunku daje ważną 

informację – czy 
warto coś robić



Czego potrzebujemy do 
określenia WSO

• aktualne dane o naturalnych zasięgu siedliska a dla 
gatunku o dynamice populacji i zmianie areału

• wiedza o roli warunków biotycznych i abiotycznych
koniecznych do długotrwałego występowania 
gatunków/siedlisk

• pewność, że WSO gatunków typowych dla siedliska 
jest w porządku 



Jak więc oszacować WSO 

- identyfikacja cech dla przedmiotów ochrony

• informacja o przedmiocie ochrony, np. mapa 
siedliskami,

• każde siedlisko charakteryzuje się powierzchnią, 
strukturą i funkcją

• powierzchnię, strukturę i funkcję siedliska można 
opisać za pomocą grupy cech



Niżowe i górskie świeże łąki
użytkowane ekstensywnie (6510) – przykładowe cechy siedliska

Cechy siedliska

powierzchnia

poziom wód gruntowych

fragmentacja

skład gatunkowy roślinności – stosunek traw do ziół lub frekwencje 
poszczególnych gatunków lub grup systematycznych tj. mchy, porosty, 
trawy, zioła

występowanie określonych gatunków lokalnych

grunt nie pokryty roślinnością

obecność drzew

wysokość darni

ściółka (płaty martwej darni)



• zdefiniowanie odpowiedniego poziomu każdej cechy poprzez 
wskazanie wskaźników np:

skład gatunkowy roślinności – stosunek traw do roślin zielnych

dla zachowania występowania jakiegoś motyla, nie mniej niż 10% obszaru 
pozostanie łąką,

dla występowania chrząszcza w lesie odległości pomiędzy starymi 
próchniejącymi drzewami nie mogą być większe niż 100 m, 

• opracowanie cech i odpowiadających im wskaźników dla 
poszczególnych siedlisk i siedlisk gatunków, które są 
przedmiotem ochrony obszaru

Identyfikacja wskaźników dla cech przedmiotów ochrony



Pokrycie albo w określonym przedziale (x %-y %) 
lub poniżej określonego progu(< x%) zwykle < 
10% 

Grunt nie pokryty roślinnością

% pokrycia musi być ≤ 25%Ściółka (płaty martwej darni)

Średnia wysokość albo w określonym przedziale 
(x cm-y cm) lub poniżej określonego pułapu (< x 
cm)

Wysokość darni

Obecność/częstotliwość występowania 
określonych gatunków roślin lokalnych

Wskaźniki lokalnego zróżnicowania

Określona częstotliwość występowania/pokrycie 
krzewami, ziołami, trawami

Skład gatunkowy roślinności – negatywne 
wskaźniki 

Określona częstotliwość występowania/pokrycie 
określonymi ziołami, trawami, porostami & mchami 

Skład gatunkowy roślinności– pozytwne 
wskaźniki

Stosunek ziół do traw musi być w ramach 
określonego zakresu 

Skład gatunkowy roślinności – stosunek traw 
do roślin zielnych

Brak utraty powierzchni (zachowanie obszaru)Zasięg/powierzchnia

WskaźnikCecha

Identyfikacja wskaźników dla cech przedmiotów 
ochrony



Cechy przedmiotu ochrony (struktura i funkcje siedliska) -
przykłady 

Kombinacja florystyczna

Obce gatunki inwazyjne

Gatunki ekspansywne roślin zielnych

Gatunki synantropijne

Zwarcie szuwarów kłociowych

Ekspansja olchy czarnej

Stopień uwodnienia

Naturalny kompleks siedlisk

Gatunki ciepłolubne

Martwe drewno

Wiek drzewostanu (obecność starodrzewu)

Zwarcie podszytu

Zwarcie korony drzew (dostęp światła)

Gatunki obce w drzewostanie

Naturalne odnowienie drzewostanu

Obecność nasadzeń drzew

Zniszczenia drzewostanów – wiatrołomy, gradacje owadów



Metodyka oceny właściwego stanu 
ochrony

• Przyjmujemy skalowanie opracowana na potrzeby 
monitoringu i tabele wskaźnikowe opracowane dla 
poszczególnych siedlisk i gatunków na zlecenie GIOŚ.

• Tabele wskaźnikowe zawierają wskaźniki przypisane 
do poszczególnych stanów na skali oceny: FV, U1, U2 

• Nie wszystkie przedmioty ochrony mają gotowe 
tabele 

• Przy ocenie stanu należy je brać pod uwagę
• Można i należy proponować dostosowanie ich do 

lokalnych warunków



Monitoring 
gatunków roślin 
naczyniowych

2006-2008



Monitoring populacji

Liczebność populacji 

(jednostka zliczeniowej, zagęszczenie)

 Struktura wiekowa: obecność 

siewek, os. juwenilnych

Liczba osobników kwitnących 

wydających nasiona ew. liczba 
produkowanych nasion)

Stan zdrowotny populacji

Definicja stanowiska!!!



Monitoring siedliska gatunku

Wskaźniki dobrane do 
cech siedliska 
gatunku i jego 
wymagań 
ekologicznych

Dane o stanie 
siedliska, z 
uwzględnieniem 
najistotniejszych 
(kluczowych) dla 
gatunku wskaźników, 
takich jak:

zacienienie, stopień uwodnienia podłoża, dostępność 
potencjalnych miejsc do rozsiewania się gatunku itp. 

W miarę możliwości, wartości wskaźników to wartości 
liczbowe



Monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych 
ze szczególnym uwzględnieniem specjalnych 
obszarów ochrony siedlisk Natura 2000 (2006-
2008): zwierzęta



Monitoring gatunków

Wskaźniki stanu 
populacji

Wskaźniki stanu 
siedliska

Wskaźniki stanu 
populacji

Ocena stanu 
populacji

Ocena stanu 
siedliska

Ocena stanu 
zachowania 

gatunku

Ocena perspektyw 
zachowania 

(z uwzgl. aktualnych i 
spodziewanych 
oddziaływań)

Monitoring zwierząt 2006-2008: schemat



Zakres monitoringu zwierząt
2006-2008: gatunki

Bezkręgowce 
chrząszcze

*4021 konarek tajgowy Phryganophilus 
ruficollis

*1087 nadobnica alpejska Rosalia alpina

*1084 pachnica dębowaOsmoderma 
eremita

*4024 sichrawa karpacka 
Pseudogaurotina           excellens

motyle

*1078 krasopani hera Euplagia 
(=Callimorpha) quadripunctaria

1065 przeplatka aurinia Euphydryas 
aurinia 

*9003 sówka puszczykówka Xylomoia 
strix

ważki

1037 trzepla zielona Ophiogomphus 
cecilia

mięczaki

Kręgowce 
ryby

1163 głowacz białopłetwy Cottus gobio  

*4009 strzebla błotna Eupallasella 
(=Phoxinus) percnurus

płazy

1166 traszka grzebieniasta Triturus 
cristatus

ssaki

*4006 kozica Rupicapra rupicapra 
tatrica

*1354 niedźwiedź Ursus arctos

1324 nocek duży Myotis myotis

1361 ryś Lynx lynx

*2608 suseł perełkowany Spermophilus 
suslicus

*4003 świstak Marmota marmota 
latirostris

*1352 wilk Canis lupus

*2647 żubr Bison bonasus



Badania wskaźników stanu populacji

Dla scharakteryzowania parametru „populacja” wybierano wskaźniki dotyczące:

 liczebności - liczba lub zagęszczenie (np. osobników dorosłych, innych stadiów 
rozwojowych, wylinek, zasiedlonych drzew, kolonii)

 struktury wiekowej (np. udział różnych klas wiekowych, udział młodych 
osobników, rozkład  długości osobników) 

 stanu zdrowotnego populacji (np. notowanie osobników osłabionych, 
zapasożyconych)

 izolacji przestrzennnej populacji

W przypadku części gatunków jedynym wskaźnikiem stanu populacji była jej 
liczebność; w pojedynczych przypadkach notowano jedynie samą obecność 
gatunku. 

http://www.gmk.net.pl/~denar/album/Motyle/slides/Motyle 048.html


Badania wskaźników stanu siedliska

Parametr „siedlisko gatunku” oceniano w oparciu o 
wybrane charakterystyki siedliska, które uważane za 
najistotniejsze dla jego egzystencji, wrażliwe na 
negatywne oddziaływania (antropogeniczne i 
naturalne) i łatwe do „zmierzenia”. 

Były to wskaźniki odnoszące się zarówno do 
biotycznych, jak i abiotycznych cech siedlisk,

np:

 baza pokarmowa, 

 dostępność odpowiednich schronień 

 sukcesja roślinna,

 nasłonecznienie, 

 wilgotność, 

 parametry fizykochemiczne wody)



Badania wskaźników stanu siedliska

Przykład:  przeplatki aurinia
Populacja

 liczebność (średnia liczba osobników przypadająca na 50 m odcinek 
transektu)

 izolacja przestrzenna populacji (odległość w m od najbliższego 
aktualnego stanowiska gatunku)

Siedlisko

 powierzchnia zasiedlonego siedliska (w ha; wielkość obszaru, na 
którym obserwowano obecność imago (żerowanie, zachowania godowe, 
składanie jaj) oraz stwierdzono obecność żerowania gąsienic 
(charakterystyczne oprzędy)

 stopień zarośnięcia siedliska przez roślinność krzewiastą i drzewiastą 
(w %; szacowano udział powierzchni zajętej przez drzewa i krzewy w 
całej powierzchni zasiedlonego siedliska) 

 dostępność bazy pokarmowej gąsienic (zagęszczenie rośliny 
żywicielskiej). 



Metodyka oceny właściwego stanu 
ochrony

• Przyjmujemy skalowanie opracowana na potrzeby 
monitoringu i tabele wskaźnikowe opracowane dla 
poszczególnych siedlisk i gatunków na zlecenie GIOŚ.

• Tabele wskaźnikowe zawierają wskaźniki przypisane 
do poszczególnych stanów na skali oceny: FV, U1, U2 

• Nie wszystkie przedmioty ochrony mają gotowe 
tabele 

• Przy ocenie stanu należy je brać pod uwagę
• Można i należy proponować dostosowanie ich do 

lokalnych warunków



Parametry oceny stanu ochrony 
siedliska

• Parametr 1: powierzchnia siedliska
• Parametr 2: struktura i funkcja
• Parametr 3: szanse zachowania siedliska

Każdy z parametrów jest oceniany w skali: 

FV – stan właściwy
U1 - niezadowalający
U2 - zły

W przypadku braku danych zapisuje się XX = nieznany.

Koncepcja wymyślona jako wskaźnik oceny zasobów w regionie 
biogeograficznym / w kraju, ale może być stosowana na 
poziomie obszaru Natura 2000 i stanowiska



Parametry oceny stanu ochrony 
gatunku

• Parametr 1: populacja;
• Parametr 2: siedlisko;
• Parametr 3: szanse zachowania gatunku.
Każdy z parametrów jest oceniany w skali: 

FV – stan właściwy
U1 - niezadowalający
U2 - zły

W przypadku braku danych zapisuje się XX = 
nieznany.



Tabela wskaźnikowa i skala oceny stanu



Pokrycie albo w określonym przedziale (x %-y %) 
lub poniżej określonego progu(< x%) zwykle < 
10% 

Grunt nie pokryty roślinnością

% pokrycia musi być ≤ 25%Ściółka (płaty martwej darni)

Średnia wysokość albo w określonym przedziale 
(x cm-y cm) lub poniżej określonego pułapu (< x 
cm)

Wysokość darni

Obecność/częstotliwość występowania 
określonych gatunków roślin lokalnych

Wskaźniki lokalnego zróżnicowania

Określona częstotliwość występowania/pokrycie 
krzewami, ziołami, trawami

Skład gatunkowy roślinności – negatywne 
wskaźniki 

Określona częstotliwość występowania/pokrycie 
określonymi ziołami, trawami, porostami & mchami 

Skład gatunkowy roślinności– pozytwne 
wskaźniki

Stosunek ziół do traw musi być w ramach 
określonego zakresu 

Skład gatunkowy roślinności – stosunek traw 
do roślin zielnych

Brak utraty powierzchni (zachowanie obszaru)Zasięg/powierzchnia

WskaźnikCecha

Identyfikacja wskaźników dla cech przedmiotów 
ochrony



Decyzja o jakości siedliska

Zidentyfikuj wszystkie miarodajne cechy siedliska   

Mając wskaźniki cech porównaj go z obecną cechą danego 
siedliska

Przeanalizuj wszystkie miarodajne cechy siedliska

Jeżeli dla poszczególnych cech siedliska wszystkie wskaźniki 

dobrego stanu odpowiadają obecnej sytuacji to…

…Stan Ochrony Siedliska jest Właściwy



Jak więc oceniać stan ochrony? 

I krok –identyfikacja cech przedmiotów ochrony biorąc 

pod uwagę wskaźniki stanu (tabele wskaźnikowe)

II Krok – oceń posiadaną informacje o przedmiotach 
ochrony i zdecyduje o koniecznym zakresie prac 
terenowych w celu ich uzupełnienia bądź zweryfikowania 
oraz wskaż przedmioty, które wymagają gruntownych 
badań terenowych (planu ochrony)

III krok – zintegruj posiadaną informacje do poziomu 
obszaru i zdecyduj o stanie ochrony

IV krok – jeśli masz wątpliwości poproś o opinię ZDM



Zintegrowanie ochrony walorów – chroniąc jeden 
przedmiot ochrony trzeba uważać żeby nie niszczyć 

innych 



<5%

10%

>10%

Zintegrowanie walorów – gatunki występują w różnych 
siedliskach i siedlisko dla różnych gatunków 



PLH180015 Łysa Góra - siedliska



PLH180015 Łysa Góra



PLH180015 Łysa Góra



• 1166 traszka grzebieniasta (Triturus cristatus)

• 1193 kumak nizinny (Bombina variegata)

• 1087 nadobnica alpejska (Rosalia alpina)

PLH180015 Łysa Góra 
- gatunki



PLH180015 Łysa Góra - gatunki



Zintegrowanie ochrony walorów – chroniąc jeden 
przedmiot ochrony trzeba uważać żeby nie niszczyć 

innych 


