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Piargi i go∏oborza 
wapienne ze zbiorowiskami
Papaverion tatrici lub
Arabidion alpinae
Kod Physis: 61.241

A. Opis g∏ównego typu 
siedliska

Definicja

Ruchome usypiska ˝wiru, kamieni i gruzu ze ska∏ wapien-
nych w wysokich górach (w surowych warunkach klima-
tycznych), poroÊni´te pionierskà roÊlinnoÊcià.

Piargi i go∏oborza wapienne ze zbiorowiskami 
Papaverion tatrici lub Arabidion alpinae

8120

Charakterystyka

Siedlisko usytuowane jest na sto˝kach nasypowych u podnó-
˝y Êcian skalnych i stromych ˝lebów w pi´trze subalpejskim,
alpejskim i subniwalnym. Pod∏o˝em jest wapienny lub dolo-
mitowy luêny materia∏ skalny o zmiennej Êrednicy. Poszcze-
gólne p∏aty ró˝nicujà si´ w zale˝noÊci od warunków wilgot-
noÊciowych, ˝yznoÊci pod∏o˝a i temperatur powietrza i gleby
(ÊciÊle skorelowanych z wysokoÊcià n.p.m.) . RoÊliny zwiàza-
ne z tym siedliskiem charakteryzujà si´ darniowym, k´pko-
wym lub poduszkowym typem wzrostu oraz szybkim przyro-
stem, który niweluje skutki zasypywania przez materia∏ skal-
ny, a tak˝e bardzo rozroÊni´tym systemem korzeniowym.
Zró˝nicowanie gatunkowe jest zmienne; niewielkie (kilkana-
Êcie gatunków roÊlin naczyniowych) obserwuje si´ w pionier-
skich stadiach zespo∏ów. W lepiej rozwini´tych – do bli-
sko 30. W naturalnych warunkach dochodzi do okresowego
odnawiania piargów, dzi´ki czemu roÊlinnoÊç tego typu mo-

˝e trwaç. RoÊlinnoÊç piargowa nie wymaga ˝adnej formy
ochrony czynnej.

Podzia∏ na podtypy

8120-1 W∏aÊciwe zbiorowiska ruchomych
piargów
8120-2 Zbiorowiska zio∏oroÊlowe na utrwa-
lonych piargach

Umiejscowienie siedliska w polskiej
klasyfikacji fitosocjologicznej

Klasa Thlaspietea rotundifolii górskie, pionierskie zbiorowiska
piargów i kamieƒców nadrzecznych

Rzàd Thlaspietalia rotundifolii zbiorowiska piargów wa-
piennych

Zwiàzek Papaverion tatrici tatrzaƒskie zbiorowiska
piargów wapiennych

Zespo∏y Silenetum prostratae zespó∏ lepnicowy
Oxyrio digynae-Papaveretum tatrici zespó∏
szczawioru i maku alpejskiego

Cerastio latifolii-Papaveretum tatrici
(=Papaveri-Cerastietum latifolii) zespó∏ maku
i rogownicy szerokolistnej

Rzàd Galio-Parietarietalia officinalis zbiorowiska nawa-
piennych piargów

Zwiàzek Arabidion alpinae piargowe zbiorowiska zio-
∏oroÊlowe

Zespó∏ Poo nemoralis-Arabidetum alpinae
zespó∏ z g´siówkà alpejskà
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B. Opis podtypów

W∏aÊciwe zbiorowiska 
ruchomych piargów
Kod Physis: 61.241

Cechy diagnostyczne

Cechy obszaru
Siedlisko spotykane jest w wy˝szych po∏o˝eniach górskich,
w pi´trach regla górnego (od 1100 m n.p.m.) i alpejskim
(po 1900 m n.p.m.), na ruchomych piargach u podnó˝a
wapiennych Êcian skalnych. Niekiedy obserwowane jest
tak˝e na mylonitach, w otoczeniu ska∏ granitowych. Zbio-
rowiska piargowe wyst´pujà przy wszystkich ekspozycjach,
choç sà wyraênie zró˝nicowane w zale˝noÊci od tego czyn-
nika. Zmienne jest tak˝e nachylenie pod∏o˝a, na którym si´
rozwijajà: od ok. 30° do 45°.

Fizjonomia i struktura zbiorowisk
Piargi pokryte sà p∏atami roÊlinnoÊci o ró˝nych rozmia-
rach i strukturze. Czasami ograniczone sà do niewielkich
k´p roÊlinnoÊci w szczelinach mi´dzy od∏amkami ska∏,
gdzie nagromadza si´ warstwa gleby. Niekiedy pokrywa-
jà znacznà cz´Êç usypiska od∏amków wapiennych. Pokry-
cie roÊlinnoÊci w p∏atach jest zmienne, zale˝ne od stop-
nia stabilizacji piargu: w pionierskich zbiorowiskach wy-

nosi od ok. 5%, osiàgajàc nawet do 80% na starszych
piargach. Ârednio kszta∏tuje si´ jednak na poziomie ok.
40–50%. W zdj´ciach fitosocjologicznych w poszczegól-
nych zespo∏ach stwierdzano Êrednio od 13 do 27 gatun-
ków roÊlin. Cz´stym sk∏adnikiem siedliska sà tak˝e msza-
ki, spotyka si´ ich tu do 7 gatunków w zdj´ciu fitosocjo-
logicznym (z ró˝nym pokryciem), choç nie zawsze sà one
obecne.
Zbiorowiska piargowe budujà zwykle niewysokie roÊli-
ny, wykazujàce przystosowanie do ˝ycia w skrajnych wa-
runkach siedliskowych: majà charakterystyczny, ró˝ycz-
kowy lub poduszkowy typ wzrostu, lub te˝ pokryte sà
kutnerem.

Reprezentatywne gatunki
Lepnica rozd´ta Silene vulgaris subsp. prostrata,
g´siówka alpejska Arabis alpina, rze˝usznik piasko-
wy Borbasa Cardaminopsis arenosa subsp. borbasii, mak
alpejski Papaver burseri, szczaw tarczolistny Rumex
scutatus, rogownica Raciborskiego Cerastium tatrae,
skalnica zwis∏a Saxifraga cernua.

Odmiany
Poszczególne zespo∏y roÊlinne sk∏adajàce si´ na siedlisko
8120 ró˝nià si´ nieco wymaganiami siedliskowymi.
• Silenetum prostratae wyst´puje najni˝ej z wymienionych

zespo∏ów, bo w pi´trach reglowych (110–1500 m n.p.m.).
Jest zbiorowiskiem pionierskim, odgrywajàcym istotnà ro-
l´ w procesie stabilizacji piargów. Spotykany jest tak˝e na
mylonitach w cz´Êci granitowej Tatr, gdzie do zespo∏u
wkraczajà pojedyncze gatunki „granitowe”, co prowadzi
do utworzenia specyficznej kombinacji gatunków.

• Oxyrio digynae-Papaveretum tatrici wyst´puje wy∏àcznie
w Tatrach Zachodnich, gdzie zajmuje wilgotne piargi wa-
pienne w pi´trze alpejskim (1600–1900 m n.p.m.), g∏ów-
nie przy ekspozycjach pó∏nocnych. W zespole tym spoty-
ka si´ pojedyncze gatunki acydofilne, których wyst´po-
wanie zwiàzane jest z zakwaszeniem pod∏o˝a przez zwie-
trzelin´ ska∏ granitowych pochodzàcà z krystalicznej cza-
py pokrywajàcej szczytowe partie Czerwonych Wierchów.

• Cerastio latifolii-Papaveretum tatrici wyst´puje w Ta-
trach Zachodnich, w pi´trach subalpejskim i alpejskim
(1350– 1800 m n.p.m.), w miejscach wilgotnych. Uzna-
wany jest za zespó∏ endemiczny dla Tatr.

Mo˝liwe pomy∏ki
Przy zmiennym stopniu stabilizacji piargów, wkraczajà na
nie gatunki muraw alpejskich, a tak˝e pojedyncze gatunki
naskalne. Stàd te˝ mogà wystàpiç problemy z zakwalifiko-
waniem poszczególnych p∏atów. W Tatrach Wysokich –
granitowych, wyst´puje na mylonitach podzespó∏ Oxyrio-
Saxifragetum saxifragetosum wahlenbergii, z licznymi ga-
tunkami z rz´du Thlaspietalia.

Piargi i go∏oborza wapienne ze zbiorowiskami 
Papaverion tatrici lub Arabidion alpinae 

Wysokogórskie piargi wapienne (Tatry Zachodnie). Fot. J. Perzanowska



Identyfikatory fitosocjologiczne

Zwiàzek: Papaverion tatrici
Zespo∏y: Silenetum prostratae zespó∏ lepnicowy

Oxyrio digynae-Papaveretum tatrici zespó∏
szczawioru i maku alpejskiego
Cerastio latifolii-Papaveretum tatrici (=Papaveri-Ce-
rastietum latifolii) zespó∏ maku i rogownicy szerokolistnej

Dynamika roÊlinnoÊci

Spontaniczna
Specyficzne, skrajne warunki siedliskowe i klimatyczne
powodujà, ˝e tylko pewne roÊliny sà w stanie osiedliç si´
na tym siedlisku. Zespó∏ jest wi´c stosunkowo trwa∏y.
Ulega jednak procesom sukcesji w miar´ stabilizacji
pod∏o˝a. Procesy te prowadzà do wykszta∏cenia nawa-
piennych muraw wysokogórskich (siedlisko Natura
2000: 6170).
Powiàzana z dzia∏alnoÊcià cz∏owieka
Piargi nie podlegajà celowym dzia∏aniom cz∏owieka.
W ma∏ej skali mo˝liwe jest uruchamianie zarastajàcych
piargów poprzez ich intensywne wydeptywanie.

Siedliska przyrodnicze zale˝ne lub
przylegajàce

Siedlisko graniczy z nawapiennymi murawami wysokogór-
skimi (6170), których pewne gatunki mogà wyst´powaç
w obu tych siedliskach, o ile pozwalajà na to warunki abio-
tyczne. Powiàzane sà tak˝e przestrzennie ze Êcianami skal-
nymi (8210), u stóp których tworzà si´ piargi.

Rozmieszczenie geograficzne 
i mapa rozmieszczenia

Ska∏y wapienne w Tatrach Zachodnich, w pi´trach reglo-
wych, subalpejskim i alpejskim po 1900 m n.p.m., spoty-
kane jest tak˝e na mylonitach w Tatrach Wysokich (w ob-
r´bie ska∏ granitowych).

Znaczenie ekologiczne i biologiczne

Siedlisko stosunkowo ubogie, ale bardzo specyficzne. Ze wzgl´du
na bardzo ograniczony zasi´g wyst´powania w Polsce walor zbio-
rowiska jest wysoki. Siedlisko nale˝y do cennego kompleksu zespo-
∏ów wysokogórskich, bardzo rzadkich w Polsce. Jeden z zespo∏ów
zaliczanych do tego siedliska zosta∏ uznany za endemiczny dla Tatr.
Jest to tak˝e miejsce wyst´powania rzadkich gatunków roÊlin,
w tym endemicznych i reliktowych, a tak˝e fragment area∏u wyso-
kogórskich gatunków ptaków, np. p∏ochacza halnego, siwerniaka.

Gatunki z za∏àcznika II Dyrektywy 
Siedliskowej
Zwierz´ta: mogà si´ pojawiaç – kozica, Êwistak, darniów-
ka tatrzaƒska, chocia˝ wszystkie te gatunki sà bardziej
zwiàzane z innymi siedliskami wyst´pujàcymi w pobli˝u
piargów, a mianowicie murawami wysokogórskimi (6150)
i zaroÊlami kosodrzewiny (4070) bàdê wysokogórskimi bo-
rówczyskami ba˝ynowymi (4060).

Gatunki z za∏àcznika I Dyrektywy Ptasiej
Brak.

Stany, w jakich znajduje si´ siedlisko

Stany uprzywilejowane
Siedlisko pozostaje w dynamicznej równowadze prze-
strzennej, nie podlega bezpoÊrednim wp∏ywom cz∏owieka.

Inne obserwowane stany
Brak bezpoÊredniego, celowego oddzia∏ywania cz∏owieka
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RoÊlinnoÊç piargów wapiennych (Tatry Zachodnie). Fot. J. Perzanowska
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na to siedlisko i jego przekszta∏canie. Ulega w niewielkim
stopniu jedynie naturalnym procesom sukcesyjnym.

Tendencje do przemian w skali
kraju i potencjalne zagro˝enia

Siedlisko nie jest zagro˝one w swoim zasi´gu. Jak dotàd
nie by∏o przedmiotem bezpoÊrednich dzia∏aƒ ochronnych,
podlega ochronie biernej w strefie ochrony Êcis∏ej Tatrzaƒ-
skiego Parku Narodowego. Jedynym zagro˝eniem mo˝e
byç niszczenie roÊlinnoÊci przez taterników powierzchnio-
wych i jaskiniowych, dochodzàcych do Êcian skalnych.

U˝ytkowanie gospodarcze
i potencja∏ produkcyjny

Siedlisko nie jest gospodarczo u˝ytkowane przez cz∏owieka.

Ochrona

Przypomnienie o wra˝liwych cechach
PodatnoÊç na niszczenie mechaniczne.

Zalecane metody ochrony
Zalecana ochrona to ochrona bierna, umo˝liwiajàca nie-
zak∏ócone funkcjonowanie siedliska. Nie wymaga ono
˝adnych zabiegów ochronnych.
Uwaga: Przy kartowaniu siedliska 8120 nale˝y braç pod
uwag´ nie tylko typowo wykszta∏cone p∏aty roÊlinnych zbio-
rowisk napiargowych, ale ca∏à powierzchni´ piargu.

Inne czynniki mogàce wp∏ynàç na sposób
ochrony
Wyst´powanie rzadkich gatunków roÊlin – gatunków spe-
cjalnej troski.

Przyk∏ady obszarów obj´tych dzia∏aniami
ochronnymi
Obszar Tatrzaƒskiego Parku Narodowego, proponowany
do w∏àczenia do sieci Natura 2000. Odpowiedzialny za
ochron´ przyrody na podleg∏ym mu terenie jest dyrektor
parku.

Inwentaryzacje, doÊwiadczenia,
kierunki badaƒ

W dotychczasowych operatach ochronnych parku narodo-
wego nie przewidywano ˝adnych zabiegów ochrony czyn-
nej dla tego siedliska. W ostatnich latach by∏y prowadzone
badania nad systematykà zbiorowisk piargowych w Ta-
trach. Nale˝a∏oby prowadziç dalsze badania koncentrujà-
ce si´ na dynamice tego typu zbiorowisk.

Monitoring naukowy

Nale˝y za∏o˝yç sta∏e powierzchnie w rejonach, gdzie siedli-
sko nara˝one jest na niszczenie przez wspinajàcych si´ ta-
terników. Co kilka lat (3–4) trzeba przeprowadzaç wizje te-
renowe i oceniaç stan roÊlinnoÊci.

Joanna Perzanowska, Wojciech Mróz

Piargi i go∏oborza wapienne ze zbiorowiskami 
Papaverion tatrici lub Arabidion alpinae 



Zbiorowiska zio∏oroÊlowe 
na utrwalonych piargach
Kod Physis: 61.241

Cechy diagnostyczne

Cechy obszaru
Siedlisko jest spotykane w wy˝szych po∏o˝eniach górskich,
w pi´trach regla górnego (od 1100 m n.p.m.) i subalpej-
skim (po 1600 m n.p.m.), na ustalonych piargach u pod-
nó˝a wapiennych Êcian skalnych. Najcz´Êciej wyst´puje
w wapiennej cz´Êci Tatr. Zwiàzane jest z wilgotnymi, cz´sto
zacienionymi miejscami, cz´sto w miejscach sp∏ywajàcej
wody z wy˝szych po∏o˝eƒ lub przy êródliskach, wysi´kach
wody. Zbiorowiska te wyst´pujà przy wszystkich ekspozy-
cjach, z wyjàtkiem czysto po∏udniowej. Zmienne jest tak˝e
nachylenie pod∏o˝a, na którym si´ rozwijajà: od kilkunastu
do trzydziestu kilku stopni. Zbiorowisko to wyst´puje doÊç
pospolicie.

Fizjonomia i struktura zbiorowisk
Ustalone piargi, w sprzyjajàcych okolicznoÊciach, mogà
byç poroÊni´te przez roÊlinnoÊç o charakterze zio∏oroÊlo-
wym. Pokrycie roÊlinnoÊci w p∏atach jest zmienne, od ok.
25%, do nawet 70%. Ârednio kszta∏tuje si´ na poziomie ok.
40–50%. W zdj´ciach fitosocjologicznych w poszczegól-
nych zespo∏ach stwierdzano Êrednio od kilkunastu do na-
wet ok. 50 gatunków roÊlin, najcz´Êciej ponad 30. Czasa-
mi spotyka si´ tu tak˝e mszaki, do kilku (2–4) gatunków
w zdj´ciu fitosocjologicznym (wyst´pujàcych z ró˝nym po-
kryciem), choç nie zawsze sà one obecne.

Reprezentatywne gatunki
Wiechlina gajowa Poa nemoralis, g´siówka alpejska
Arabis alpina, kostrzewa karpacka Festuca carpatica,
pokrzywa zwyczajna Urtica dioica, paprotnica królew-
ska Cystopteris alpina, barszcz zwyczajny Heracleum
sphondylium, paprotnica krucha Cystopteris fragilis, Êwie-
rzàbek ow∏osiony Chaerophyllum hirsutum, tr´downik
omszony Scrophularia scopoli, koz∏ek trójlistkowy Valeria-
na tripteris, dzi´giel litwor Angelica archangelica,
ostró˝ka tatrzaƒska Delphinium oxysepalum, ró-
˝eniec górski Rodiola rosea, fio∏ek dwukwiatowy Viola
biflora.

Odmiany

Poo nemoralis-Arabidetum – zwiàzane z ocienionymi miej-
scami, mocno wilgotnymi, wyst´puje w wapiennej cz´Êci
Tatr. W ni˝szych po∏o˝eniach spotykano postaç zespo∏u,
gdzie gatunkiem wyró˝niajàcym by∏ bodziszek cuchnàcy
Geranium robertianum, natomiast rzadko wyst´powa∏ ró-
˝eniec górski Rhodiola rosea, oraz gatunki zio∏oroÊlowe,
jak: dzi´giel litwor Angelica archangelica, Êwierzàbek

ow∏osiony Chaerophyllum hirsutum, ostró˝ka tatrzaƒska
Delphinium oxysepalum.
Na wilgotnym, ustalonym rumoszu wapiennym, w pobli˝u
êródlisk, potoków oraz u podnó˝a Êcian skalnych wyst´pu-
je zespó∏ Aconitetum firmi z klasy Betulo-Adenostyletea
(w zubo˝a∏ej postaci wyst´puje tak˝e na Babiej Górze).
Nawiàzuje on do pionierskich zbiorowisk piargowych, ale
ma ju˝ zdecydowanie odmienny charakter, dlatego zosta-
nie omówiony osobno.

Mo˝liwe pomy∏ki
Przy zmiennym stopniu stabilizacji piargów wkraczajà na
nie gatunki muraw alpejskich, a tak˝e pojedyncze gatunki
naskalne. Niektóre zubo˝a∏e p∏aty nawiàzujà do pionier-
skich zbiorowisk piargowych. Stàd te˝ mogà wystàpiç pro-
blemy z zakwalifikowaniem poszczególnych p∏atów.

Identyfikatory fitosocjologiczne

Zwiàzek Arabidion alpinae
Zespó∏ Poo nemoralis-Arabidetum alpinae
Zespó∏ z g´siówkà alpejskà

Dynamika roÊlinnoÊci

Spontaniczna
Specyficzne, skrajne warunki siedliskowe i klimatyczne po-
wodujà, ˝e tylko pewne roÊliny sà w stanie osiedliç si´ na
tym siedlisku. Zespó∏ jest wi´c stosunkowo trwa∏y. Ulega
jednak procesom sukcesji w miar´ stabilizacji pod∏o˝a.
Procesy te mogà prowadziç do wykszta∏cenia nawapien-
nych muraw wysokogórskich (siedlisko Natura 2000:
6170), lub zaroÊli kosodrzewiny (4070).
Powiàzana z dzia∏alnoÊcià cz∏owieka
Piargi nie podlegajà celowym dzia∏aniom cz∏owieka.
W ma∏ej skali mo˝liwe jest uruchamianie zarastajàcych
piargów poprzez ich intensywne wydeptywanie.

Siedliska przyrodnicze zale˝ne lub
przylegajàce

Siedlisko graniczy z nawapiennymi murawami wysokogór-
skimi, których pewne gatunki mogà wyst´powaç w obu
tych siedliskach, o ile pozwalajà na to warunki abiotyczne.
Powiàzane sà tak˝e przestrzennie ze Êcianami skalnymi,
u stóp których tworzà si´ piargi.

Rozmieszczenie geograficzne 
i mapa rozmieszczenia

Ska∏y wapienne w Tatrach Zachodnich, w pi´trach reglo-
wych, subalpejskim po 1600 m n.p.m. (Wielka Âwistów-
ka, Ni˝na Âwistówka, Ma∏a Dolinka pod Giewontem,
masyw Kominiarskiego Wierchu, Wàwóz Kraków, Dolina
Kondratowa).
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Znaczenie ekologiczne i biologiczne

Siedlisko bardzo specyficzne. Ze wzgl´du na bardzo ograniczo-
ny zasi´g wyst´powania w Polsce walor zbiorowiska jest wysoki.
Siedlisko nale˝y do cennego kompleksu zespo∏ów wysokogór-
skich, bardzo rzadkich w Polsce. Jest to miejsce wyst´powania
rzadkich gatunków roÊlin, w tym reliktowych (ostró˝ka tatrzaƒ-
ska Delphinium oxysepalum), a tak˝e fragment area∏u wysoko-
górskich gatunków ptaków, np. p∏ochacza halnego, siwerniaka.

Gatunki z za∏àcznika II Dyrektywy
Siedliskowej
Brak.

Gatunki z za∏àcznika I Dyrektywy Ptasiej
Brak.

Stany, w jakich znajduje si´ siedlisko

Stany uprzywilejowane
Siedlisko pozostaje w dynamicznej równowadze prze-
strzennej, nie podlega bezpoÊrednim wp∏ywom cz∏owieka.

Inne obserwowane stany
Brak bezpoÊredniego, celowego oddzia∏ywania cz∏owieka
na to siedlisko i jego przekszta∏canie. Ulega jedynie natu-
ralnym procesom sukcesyjnym.

Tendencje do przemian w skali
kraju i potencjalne zagro˝enia

Siedlisko nie jest zagro˝one w swoim zasi´gu. Jak dotàd
nie by∏o przedmiotem bezpoÊrednich dzia∏aƒ ochronnych,

podlega ochronie biernej w strefie ochrony Êcis∏ej Tatrzaƒ-
skiego Parku Narodowego. Jedynym zagro˝eniem mo˝e
byç niszczenie roÊlinnoÊci przez taterników powierzchnio-
wych i jaskiniowych, dochodzàcych do Êcian skalnych.

U˝ytkowanie gospodarcze
i potencja∏ produkcyjny

Siedlisko nie jest gospodarczo u˝ytkowane przez cz∏owieka.

Ochrona

Przypomnienie o wra˝liwych cechach
Niszczenie mechaniczne roÊlinnoÊci.

Zalecane metody ochrony
Zalecana ochrona to ochrona bierna, umo˝liwiajàca nie-
zak∏ócone funkcjonowanie siedliska. Nie wymaga ono
˝adnych zabiegów ochronnych.

Inne czynniki mogàce wp∏ynàç na sposób
ochrony
Wyst´powanie rzadkich gatunków roÊlin – gatunków spe-
cjalnej troski.

Przyk∏ady obszarów obj´tych dzia∏aniami
ochronnymi
Obszar Tatrzaƒskiego Parku Narodowego, proponowany
do w∏àczenia do sieci Natura 2000. Odpowiedzialny za
ochron´ przyrody na podleg∏ym mu terenie jest dyrektor
parku.

Inwentaryzacje, doÊwiadczenia,
kierunki badaƒ

W dotychczasowych operatach ochronnych parku narodowego
nie przewidywano ˝adnych zabiegów ochrony czynnej dla tego
siedliska. W ostatnich latach by∏y prowadzone badania nad sys-
tematykà zbiorowisk piargowych w Tatrach. Nale˝a∏oby prowa-
dziç dalsze badania nad dynamikà tego typu zbiorowisk.

Monitoring naukowy

Nale˝y za∏o˝yç sta∏e powierzchnie w rejonach, gdzie siedli-
sko nara˝one jest na niszczenie przez wspinajàcych si´ ta-
terników. Co kilka lat (3–4) trzeba przeprowadzaç wizje te-
renowe i oceniaç stan roÊlinnoÊci.

Joanna Perzanowska, Wojciech Mróz

Piargi i go∏oborza wapienne ze zbiorowiskami 
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