
Âciany skalne i urwiska
krzemianowe 
ze zbiorowiskami
z Androsacetalia vandellii
Kod Physis: 62.2

A. Opis siedliska g∏ównego typu

Definicja

Siedliska urwistych i stromych ska∏ krzemianowych i obo-
j´tnych, z dominacjà paproci z rodzaju zanokcica, paprot-
nica, paprotka lub w∏osocieƒ, cz´sto ze znacznym udzia-
∏em roÊlin zarodnikowych. Wyst´pujà w górach i na pogó-
rzu w po∏udniowej cz´Êci Polski. W fitosocjologii zaliczane
sà do rz´du Androsacetalia vandellii.

Charakterystyka

Siedliska ska∏ i urwisk krzemianowych z roÊlinnoÊcià cha-
smofitycznà, spotykane z regu∏y (a w Polsce wy∏àcznie)
w terenach górskich lub wy˝ynnych. Pod∏o˝em mogà byç
ska∏y wylewne, metamorficzne lub osadowe, kwaÊne lub
oboj´tne, zaÊ zakres czynników mikroklimatycznych jest
bardzo szeroki – od siedlisk silnie nas∏onecznionych, su-
chych i kserotermicznych, a˝ po wilgotne i praktycznie po-
zbawione Êwiat∏a dna szczelin skalnych.
Siedliska zdominowane sà przez ró˝ne gatunki papro-
ci – przede wszystkim z rodzaju zanokcica Asplenium
sp., a w niektórych postaciach przez paprotnic´ kru-
chà Cystopteris fragilis, paprotk´ pospolità Polypo-
dium vulgare lub w∏osocieƒ delikatny Trichomanes spe-
ciosum. Cz´sto towarzyszà im gatunki naskalnych mu-
raw, takie jak rozchodnik wielki Sedum maximum, ko-
strzewa blada Festuca pallens, jastrz´biec blady Hiera-
cium schmidtii czy dzwonek okràg∏olistny Campanula
rotundifolia.

W zale˝noÊci od podtypu i odmiany do siedlisk tych wkra-
czajà gatunki z ró˝nych grup socjologiczno-ekologicznych:
kserotermiczne, acidofilne lub taksony zwiàzane z ˝yznymi
lasami liÊciastymi. Ró˝ny jest tak˝e udzia∏ roÊlin zarodniko-
wych, osiàgajàcych szczególnie wysokà ró˝norodnoÊç ga-
tunkowà i stopieƒ pokrycia na stanowiskach cienistych
i wilgotnych.
Siedliska majà charakter w pe∏ni naturalny lub rozwijajà si´
na Êcianach opuszczonych kamienio∏omów, jednak geneza
stanowiska nie znajduje odbicia w sk∏adzie gatunkowym
i nie pozwala podzieliç stanowisk na synantropijne i rodzi-
me. Oznacza to, ˝e stanowiska tego typu siedliska nale˝y
obejmowaç ochronà niezale˝nie od genezy odkrywki.
W Polsce siedliska te wyst´pujà powszechnie w po∏udnio-
wo-zachodniej cz´Êci kraju, na obszarze Sudetów, Pogó-
rza i Przedgórza Sudeckiego. W ∏uku karpackim, Górach
Âwi´tokrzyskich i pasie wy˝yn po∏udniowych sà znacznie
rzadsze, a niektóre jego podtypy lub odmiany (zwiàzane
z wyst´powaniem ska∏ serpentynitowych lub rzadkimi ga-
tunkami o charakterze atlantyckim) nie wyst´pujà tu wca-
le. Zbiorowiska roÊlinne znane do tej pory z siedlisk
szczelinowych na ska∏ach kwaÊnych w ∏uku karpackim
dajà si´ raczej przypisaç do innych typów siedlisk, g∏ów-
nie do acydofilnych muraw wysokogórskich oraz zbioro-
wisk wyle˝yskowych, natomiast zbiorowiska fliszu nale˝à-
ce do klasy Asplenietea trichomanis reprezentujà raczej
siedliska nawapienne lub do nich zbli˝one. Rozstrzygni´-
cie tej kwestii wymaga prowadzenia dalszych badaƒ nad
tà interesujàcà i s∏abo rozpoznanà w Polsce grupà zbio-
rowisk roÊlinnych.

Podzia∏ na podtypy

Na terenie Polski znane sà trzy podtypy siedliska, wykazu-
jàce znaczne ró˝nice w sk∏adzie gatunkowym i preferowa-
nych warunkach wyst´powania.
8220-1 Naskalne, szczelinowe zbiorowiska
paproci serpentynitowych
Obejmuje specyficzne pod wzgl´dem ekologii siedliska
zwiàzane ze ska∏ami serpentynitowymi Polski pd.-zach.
(Sudety oraz ich Przedgórze). Cechà szczególnà jest obec-
noÊç zanokcic: serpentynowej i klinowatej; tak˝e tylko
w tym podtypie wyst´puje obecnie zanokcica ciemna.
8220-2 Naskalne, Êwiat∏olubne i termofilne
zbiorowiska szczelinowe ska∏ kwaÊnych
i oboj´tnych
Spotykany jest g∏ównie na terenie Sudetów, ich Przedgórza
i Pogórza, gdzie jest te˝ najlepiej wykszta∏cony i zbli˝ony do
siedlisk znanych z innych krajów Europy Ârodkowej. W Pol-
sce po∏udniowej wyst´puje rzadko, na izolowanych stano-
wiskach, a wyró˝niajàca go zanokcica pó∏nocna jest ga-
tunkiem regionalnie zagro˝onym. Podtyp ten zajmuje sta-
nowiska nas∏onecznione lub pó∏cieniste na ska∏ach krze-
mianowych, zarówno wylewnych jak i metamorficznych,
rzadko tylko osadowych.
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Âciany, piargi, rumowiska skalne i jaskinie

8230-3 Mszysto-paprociowe zbiorowiska
zacienionych ska∏ kwaÊnych i oboj´tnych
Obejmuje siedliska cieniste i silnie zacienione na ska∏ach bez-
wapiennych. Prawdopodobnie jest najszerzej rozprzestrzeniony,
lecz nale˝y do siedlisk s∏abo zbadanych w Polsce po∏udniowej.
Jego najcenniejsza odmiana rozwija si´ na ska∏ach piaskowco-
wych z bardzo g∏´bokimi szczelinami, w których dogodne wa-
runki siedliskowe znajdujà gametofity Trichomanes speciosum.

Umiejscowienie siedliska w polskiej
klasyfikacji fitosocjologicznej

Klasa Asplenietea trichomanis europejskie zbiorowiska
naskalne i namurowe

Rzàd Androsacetalia vandellii naskalne zbiorowiska
ska∏ bezwapiennych 

Zwiàzek Asplenion serpentini naskalne zbiorowiska
paproci serpentynitowych

Zespó∏ Asplenietum serpentini zespó∏ zanok-
cicy klinowatej

Zwiàzek Asplenion septentrionalis naskalne Êwiat∏olubne
i termofilne zbiorowiska szczelinowe ska∏ bezwapiennych

Zespo∏y:
Woodsio–Asplenietum septentrionalis ze-
spó∏ zanokcicy pó∏nocnej i rozrzutki brunatnej
zbiorowisko Potentilla neumanniana-
Asplenium trichomanes zbiorowisko zanok-
cicy skalnej i pi´ciornika wiosennego

Zwiàzek Hypno-Polypodion vulgaris mszysto-papro-
ciowe zbiorowiska ska∏ kwaÊnych i oboj´tnych

Zespo∏y:
Bartramio-Cystopteridetum zespó∏ paprot-
nicy kruchej na ska∏ach oboj´tnych i kwaÊnych
Hypno-Polypodietum zespó∏ paprotki po-
spolitej i rokietu cyprysowego 
Asplenio-Polypodietum zespó∏ zanokcicy
skalnej i paprotki pospolitej

Zbiorowisko Pseudotaxiphyllum elegans-
Trichomanes speciosum zbiorowisko w∏oso-
cienia delikatnego
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B. Opis podtypów

Naskalne, szczelinowe
zbiorowiska paproci
serpentynitowych
Kod Physis: 62.213

Cechy diagnostyczne

Cechy obszaru
Opisywany podtyp jest ÊciÊle zwiàzany z wychodniami ul-
trametamorficznych ska∏ serpentynitowych – wyst´puje za-
równo na ods∏oni´ciach naturalnych, jak i w starych, nie-
czynnych kamienio∏omach. Gleby inicjalne, ubogie w fos-
for i potas, z du˝à zawartoÊcià magnezu, chromu, kobaltu
i niklu oraz niekorzystnym stosunkiem Mg/Ca (tzw. kom-
pleks serpentynitowy).
W zale˝noÊci od wystawy odkrywek i otaczajàcych je typów
siedlisk mikroklimat mo˝e wahaç si´ od wilgotnego, z ma∏y-
mi amplitudami temperatur (wystawy pó∏nocne, cz´sto oto-
czone lasem), a˝ do kserotermicznego, z du˝ymi wahaniami
temperatury i wilgotnoÊci (wystawy po∏udniowe, ods∏oni´te).

Fizjonomia i struktura
Fitocenozy zaliczane do tego typu siedliska charaktery-
zujà si´ niewielkim pokryciem powierzchni (najcz´Êciej

20–30%), rzadko tylko osiàgajàcym 90%. RoÊliny wyst´-
pujà w szczelinach skalnych i na p∏ytkich pó∏kach, stàd
ich rozmieszczenie w p∏acie jest zale˝ne od reliefu ska∏y.
Równie zmienny jest udzia∏ roÊlin zarodnikowych, osià-
gajàcych najwi´ksze pokrycie w miejscach cienistych
i wilgotnych.
W sk∏adzie gatunkowym zaznacza si´ przede wszystkim
wyst´powanie paproci z rodzaju zanokcica, takich jak z.
klinowata Asplenium cuneifolium, z. ciemna A. adian-
tum-nigrum i z. serpentynowa A. adulterinum. Czasem
towarzyszà im pozosta∏e zanokcice: skalna A. trichoma-
nes, pó∏nocna A. septentrionale, zielona A. viride i mu-
rowa A. ruta-muraria, paprotka pospolita Polypodium
vulgare, oraz termofilne roÊliny zielne, z których wi´ksze
sta∏oÊci i stopnie pokrycia osiàga tylko kilka gatunków:
kostrzewa owcza Festuca ovina, biedrzeniec mniejszy
Pimpinella saxifraga, lepnica zwis∏a Silene nutans,
dzwonek okràg∏olistny Campanula rotundifolia, roz-
chodnik wielki Sedum maximum, r. ostry S. acre, tymot-
ka Boehmera Phleum phleoides. Inicjalny charakter sie-
dliska przejawia si´ s∏abo ustabilizowanym sk∏adem ga-
tunkowym (wi´kszoÊç gatunków wyst´puje w I–II klasie
sta∏oÊci) i wyst´powaniem wielu gatunków sporadycz-
nych. Jest to zresztà specyficznà cechà wielu zbiorowisk
naskalnych.
Podtyp nale˝y do ubogich florystycznie – na zbadanych do
tej pory siedmiu stanowiskach (38 zdj´ç fitosocjologicz-
nych), przy Êredniej powierzchni zdj´cia 1,9 m2, Êrednio
notowano 5,5 gatunku w zdj´ciu (min. 2, max. 13).
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Asplenietum serpentini z dominacjà zanokcicy serpentynowej Asplenium adulterinum na ska∏ach ko∏o Janowic Wielkich (Góry Kaczawskie).
Fot. K. Âwierkosz



Reprezentatywne gatunki 
RoÊliny zielne
Zanokcica klinowata Asplenium cuneifolium, zanokcica
serpentynowa Asplenium adulterinum, zanokcica ciemna
Asplenium adiantum-nigrum, kostrzewa owcza Festuca
ovina, rozchodnik wielki Sedum maximum
Mszaki
Skrzydlik grzebieniasty Fissidens dubius, rokiet cypryso-
wy Hypnum cupressiforme

Odmiany
Podtyp wykazuje bardzo du˝e zró˝nicowanie w zale˝noÊci
od stanowiska (przewa˝ajà ska∏y i Êcianki z wyst´powa-
niem tylko jednego z trzech charakterystycznych gatun-
ków), generalnie jednak mo˝na wyró˝niç dwie jego od-
miany. Na nas∏onecznionych Êcianach kamienio∏omów,
z niewielkà liczbà szczelin i pó∏ek, rozwija si´ postaç ubo˝-
sza w gatunki, z dominacjà Asplenium cuneifolium. Na lek-
ko zacienionych ska∏kach i Êciankach ÊródleÊnych oraz na
wystawach pó∏nocnych i zachodnich, o bogatszym mikro-
reliefie, rozwija si´ forma z wi´kszym udzia∏em A. adulteri-
num i A. adiantum-nigrum, w sk∏adzie której wyst´pujà tak-
˝e liczne gatunki ciep∏olubne i ogólnoleÊne, roÊnie te˝
udzia∏ i liczba gatunków mszaków.

Mo˝liwe pomy∏ki
Charakterystyczny typ pod∏o˝a (ska∏y serpentynitowe)
oraz zestaw ÊciÊle w Polsce zwiàzanych z podtypem ga-
tunków charakterystycznych w zasadzie wykluczajà mo˝-
liwoÊç pomy∏ki. Mo˝e jà spowodowaç jedynie b∏´dne
oznaczenie przez osoby okazjonalnie zajmujàce si´ flory-
stykà gatunków z rodzaju Asplenium, np. uznanie zanok-
cicy zielonej lub z. skalnej za zanokcic´ serpentynowà;
ewentualnie pomylenie w m∏odych fazach rozwoju za-
nokcicy murowej z z. klinowatà. Poniewa˝ jednak wszyst-
kie stanowiska, na którym podtyp ten wyst´puje, sà zna-
ne od ponad 100 lat, ewentualna weryfikacja pomy∏ek
nie nastr´cza∏aby trudnoÊci.

Identyfikatory fitosocjologiczne

Zwiàzek Asplenion serpentini
Zespó∏ Asplenietum serpentini zespó∏ zanokcicy
klinowatej

Dynamika roÊlinnoÊci

Spontaniczna
Siedlisko charakteryzuje si´ bardzo du˝à dynamikà i szyb-
kimi zmianami sk∏adu florystycznego oraz udzia∏u po-
szczególnych gatunków. Ods∏oni´te ska∏y sà silnie nara˝o-
ne na zmiany czynników klimatycznych, co powoduje
wra˝liwoÊç na susze, silne mrozy oraz nawalne opady at-
mosferyczne. Ka˝de z tych zjawisk mo˝e powodowaç istot-

ne dla stanu siedliska straty w populacjach roÊlin naskal-
nych, si´gajàce nawet do 50% osobników w ciàgu roku.
Zjawiska te zosta∏y potwierdzone zarówno przez systema-
tyczny monitoring prowadzony na dwóch wybranych sta-
nowiskach, jak i cz´ste obserwacje prowadzone w nieregu-
larnych odst´pach czasu na pozosta∏ych. Te nag∏e fluktu-
acje na niektórych stanowiskach prowadzà nawet do przej-
Êciowego wygasania populacji paproci serpentynowych,
co jednak nie powoduje zmiany typu siedliska.

Powiàzana z dzia∏alnoÊcià cz∏owieka
Zmiany w sk∏adzie gatunkowym sà równie˝ powodowane
przez czynniki antropogeniczne. Wi´kszoÊç stanowisk le˝y
w bezpoÊredniej bliskoÊci miejscowoÊci lub rozwijajàcych
si´ oÊrodków rekreacyjnych, co zwiàzane jest ze wzrostem
antropopresji. Stanowiska sà niszczone przypadkowo
w trakcie palenia ognisk lub wspinaczek, a tak˝e Êwiado-
mie, poprzez wyrywanie ca∏ych k´p lub liÊci (szczególnie
zagro˝ona jest z. ciemna). Równie groêna jest synantropi-
zacja przyleg∏ych obszarów oraz niedostosowanie gospo-
darki leÊnej w otoczeniu stanowisk do wymagaƒ ekolo-
gicznych paproci serpentynitowych. W wyniku trzebie˝y
drzewostanów gospodarczych ska∏ki i Êcianki sà ods∏ania-
ne, co powoduje cz´sto ekspansj´ gatunków nitrofilnych,
por´bowych lub leÊnych, w szybkim tempie zarastajàcych
szczeliny skalne.

Siedliska przyrodnicze zale˝ne
lub przylegajàce

Wi´kszoÊç stanowisk podtypu otoczona jest przez ró˝ne-
go typu drzewostany gospodarcze lub zalesienia sponta-
nicznie powsta∏e w opuszczonych kamienio∏omach.
Zbiorowiska te majà charakter zast´pczy wobec acidofil-
nych dàbrów lub buczyn, cz´sto o charakterze termofil-
nym, takich jak Luzulo-Quercetum genistetosum pilosae,
cfr. Potentillo albae-Quercetum (91I0), Luzulo luzuloidis-
Fagetum (9110).
Na cz´Êci ods∏oni´tych stanowisk i przy wystawach po∏u-
dniowych, w sàsiedztwie zbiorowisk z udzia∏em paproci,
rozwijajà si´ murawy naskalne z rz´du Sedo-Sclerantetalia
(8230) lub Festuco-Brometea (6210), cz´sto z udzia∏em
kostrzewy bladej Festuca pallens, tymotki Boehmera
Phleum phleoides, goêdzika kartuzka Dianthus carthusia-
norum, czosnku skalnego Allium montanum, pi´ciornika
piaskowego Potentilla arenaria i in.

Rozmieszczenie geograficzne
i mapa rozmieszczenia

W Polsce wy∏àcznie na terenie Sudetów i ich Przedgórza,
w rejonach wyst´powania ska∏ serpentynitowych. Aktualne
stanowiska znane sà z po∏udniowego i wschodniego obrze-
˝a Masywu Âl´˝y (Wzgórza Kie∏czyƒskie, Wzgórza Oleszeƒ-
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skie wraz z Radunià, Kamienny Grzbiet), otoczenia bloku
gnejsowego Gór Sowich (Masyw Grochowej, niewielkie wy-
stàpienia w okolicy Bielawy, Kamionek, Przygórza i Wolibo-
rza) oraz punktowe wystàpienia w Masywie Ânie˝nika (˚mi-
jowiec) i Górach Kaczawskich (ko∏o Janowic Wielkich).
Cz´Êç stanowisk podtypu 8220-1 znanych z pocz. XX wieku
(okolice Gogo∏owa, Podzamek k. K∏odzka) nale˝y ju˝ praw-
dopodobnie do wygas∏ych, natomiast na cz´Êci istniejàcych
charakterystyczne gatunki zanokcic wyst´pujà w bardzo
niewielkich populacjach zagro˝onych wymarciem.

Znaczenie ekologiczne i biologiczne

Podtyp unikatowy w Polsce, znany ∏àcznie z oko∏o 30 Êcia-
nek skalnych i niewielkich, opuszczonych ∏omów serpenty-
nitu. Bardzo rzadki tak˝e w pozosta∏ych krajach Europy
Ârodkowej i Zachodniej. 
W sk∏adzie fitocenoz wyst´pujà gatunki roÊlin krytycznie
zagro˝one wymarciem (CR) w skali kraju (Asplenium
adiantum-nigrum, Asplenium adulterinum) oraz wymierajà-
ce (Asplenium cuneifolium) i regionalnie nara˝one (Asple-
nium viride). Trzy pierwsze znajdujà si´ w za∏àcznikach I i IV
Rozporzàdzenia MÂ w sprawie gatunków dziko wyst´pujà-
cych roÊlin obj´tych ochronà i wymagajà tworzenia stref
ochronnych o promieniu 30 m. Tymczasem du˝a we-
wnàtrzgatunkowa zmiennoÊç rodzaju zanokcica jest wcià˝
s∏abo rozpoznana i tworzy ma∏o znany element ró˝norod-
noÊci biologicznej Polski.
Siedlisko jest ostojà naturalnej flory i fauny o charakterze
termofilnym, w przekszta∏conym antropogenicznie krajo-
brazie Sudetów i ich Przedgórza. Wyspowe, nierównomier-
ne rozmieszczenie ska∏ serpentynitowych powoduje szcze-
gólnà wra˝liwoÊç zwiàzanej z nimi flory i fauny na niszcze-
nie izolowanych od siebie stanowisk.

Gatunki z za∏àcznika II Dyrektywy
Siedliskowej
Zanokcica serpentynowa Asplenium adulterinum.

Gatunki z za∏àcznika I Dyrektywy Ptasiej 
Dotychczas nie stwierdzono.

Stany, w jakich znajduje si´ siedlisko

Stany uprzywilejowane
Na wi´kszoÊci znanych stanowisk siedlisko wykszta∏cone
jest prawid∏owo, czy to w fazie inicjalnej (bez zanokcicy
serpentynowej), czy te˝ w fazie dojrza∏ej. Fluktuacje sk∏adu
gatunkowego i liczebnoÊci populacji utrudniajà jednak
okreÊlenie stanu modelowego (docelowego dla ochrony),
gdy˝ dynamika powodowana przez czynniki naturalne jest
integralnà sk∏adowà ekologicznego statusu siedliska.

Inne obserwowane stany
Na niektórych stanowiskach le˝àcych w obr´bie u˝ytkowa-
nych gospodarczo lasów obserwuje si´ wkraczanie eks-
pansywnych gatunków leÊnych i por´bowych (Calamagro-
stis arundinacea, Deschampsia flexuosa, Rubus sp. div.).
Gatunki te sà usuwane podczas okresowych kontroli, po-
niewa˝ zagra˝ajà istnieniu utrzymujàcych si´ populacji ga-
tunków zagro˝onych.

Tendencje do przemian w skali
kraju i potencjalne zagro˝enia

Jedynym obserwowanym procesem jest wkraczanie do sie-
dliska ekspansywnych gatunków leÊnych i por´bowych, co
cz´Êciowo wià˝e si´ z naturalnymi procesami sukcesyjnymi,
a cz´Êciowo z zaburzeniami siedlisk w otoczeniu ska∏ek
i Êcianek serpentynitowych. Poniewa˝ proces ten jest po-
wstrzymywany poprzez usuwanie niepo˝àdanych gatun-
ków, dalsza obserwacja kierunku przemian nie by∏a prowa-
dzona. Na podstawie zanikni´cia cz´Êci znanych z pocz. XX
wieku lokalizacji siedliska mo˝na jednak wysnuç wniosek,
˝e stanowiska zwiàzane z niewielkimi, szczególnie po∏ogimi
ska∏ami sà nara˝one na zarastanie i stosunkowo szybko
przechodzà w murawy kserotermiczne lub trzcinnikowiska.
Stanowiska na wy˝szych, pionowych ska∏ach i Êcianach ka-
mienio∏omów wydajà si´ byç bardziej trwa∏e.
Do najpowa˝niejszych zagro˝eƒ nale˝à:
• czynniki antropogeniczne (Êwiadome niszczenie stanowisk,

palenie ognisk w ich pobli˝u, wspinaczki ska∏kowe, po-
nowny pobór serpentynitu z nieczynnych kamienio∏omów,
poszerzanie wyrobisk, gospodarka leÊna prowadzona bez
uwzgl´dnienia potrzeb tworzàcych siedlisko gatunków);

• czynniki klimatyczne (susze, silne mrozy, opady nawalne);
• czynniki biotyczne (sukcesja naturalna, nadmierne za-

cienienie na stanowiskach ÊródleÊnych, hybrydyzacja).

U˝ytkowanie gospodarcze i potencja∏
produkcyjny

Nie stwierdzono.

61

Tytu∏ rozdzia∏u Tytu∏ rozdzia∏u Tytu∏ rozdzia∏u Tytu∏ 
P

ora
d
nik

i ochrony sied
lisk

 i g
a
tunków

 
Âciany skalne i urwiska krzemianowe ze zbiorowiskami

z Androsacetalia vandellii 

8220
1



62

P
or

a
d
ni

k
i 

oc
hr

on
y 

si
ed

li
sk

 i
 g

a
tu

nk
ów

 
Âciany, piargi, rumowiska skalne i jaskinie

Ochrona

Przypomnienie o wra˝liwych cechach 
Siedlisko skrajnie rzadkie w Polsce i rzadkie w Europie.
P∏aty siedliska oraz populacje charakterystycznych dla niego
gatunków, z uwagi na wyspowe wyst´powanie rodzaju ska∏,
z którymi sà zwiàzane, sà od siebie silnie izolowane i podatne
na procesy samoistnego zanikania (wskutek wewnàtrzpopula-
cyjnych procesów genetycznych oraz niewielkiego area∏u).
Siedlisko tworzà gatunki wymierajàce i krytycznie zagro˝o-
ne w Polsce. Na cz´Êci stanowisk populacje te sk∏adajà si´
z kilku zaledwie osobników, co czyni je podatnymi na wy-
marcie, nawet wskutek przypadkowego wydarzenia o zni-
komym znaczeniu dla siedlisk w jego otoczeniu.
Bardzo wra˝liwe na czynniki klimatyczne, antropopresj´
i czynniki biotyczne. Nawet niewielkie zmiany w obr´bie
lub otoczeniu siedliska mogà wywo∏aç niewspó∏mierne do
skali efekty.

Zalecane metody ochrony
Zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie przyrody z dnia
16 kwietnia 2004 i Rozporzàdzenia MÂ w sprawie ochro-
ny gatunkowej, wokó∏ wszystkich stanowisk wyznaczyç na-
le˝y strefy ochronne o promieniu 30 m i dla ka˝dej okre-
Êliç konieczne zabiegi z zakresu ochrony czynnej. 
Wskazane jest jednoczeÊnie obj´cie ochronà prawnà w ró˝nej
randze (rezerwat przyrody, u˝ytek ekologiczny, pomnik przyro-

dy) wszystkich znanych stanowisk siedliska. W wi´kszoÊci,
z uwagi na niewielkie powierzchniowo wystàpienia, najszersze
zastosowanie znajdzie zapewne ostatnia z tych form ochrony,
która mo˝e byç powo∏ywana nawet na szczeblu gminy.
Okresowe kontrole stanu siedliska prowadzone przez spe-
cjalistów z zakresu florystyki lub fitosocjologii, po∏àczone
z monitoringiem stanu populacji rzadkich gatunków i pro-
wadzeniem ad hoc niezb´dnych zabiegów (usuwanie eks-
pansywnych traw i je˝yn, przeciwdzia∏anie zmianom antro-
pogenicznym).

Przyk∏ady obszarów obj´tych dzia∏aniami
ochronnymi
Od wielu lat przyrodnicy zainteresowani zachowaniem sie-
dliska prowadzà spontaniczne dzia∏ania polegajàce na
ukrywaniu (jeÊli to mo˝liwe) stanowisk przed penetracjà,
ods∏anianiu k´p paproci i usuwaniu ich konkurentów.
Dziesi´ç wybranych stanowisk w otoczeniu Masywu Âl´˝y
zosta∏o na prze∏omie lat 2003/2004 obj´te ochronà w for-
mie u˝ytków ekologicznych; fragmenty siedliska chronione
sà tak˝e w rezerwacie „Góra Radunia” (1958; 42,32 ha).
Mimo to obecny stan ochrony prawnej nale˝y nadal oce-
niaç jako niezadowalajàcy.

Inwentaryzacje, doÊwiadczenia,
kierunki badaƒ

Typ siedliska ma∏o zbadany w Polsce – jego pe∏na zmien-
noÊç wymaga szczegó∏owej dokumentacji fitosocjologicz-
nej oraz szczegó∏owych badaƒ nad wyst´pujàcà tu florà
zarodnikowà i faunà bezkr´gowà. Brak kompleksowych
i interdyscyplinarnych badaƒ ekologicznych. Niedostatek
wiedzy na temat siedlisk ska∏ serpentynitowych znaczàco
utrudnia planowanie ich ochrony czynnej.

Monitoring naukowy

Istniejàcy: w ramach programu monitoringu rzadkich ro-
Êlin naczyniowych w Polsce koordynowanego przez Instytut
Ochrony Przyrody PAN w Krakowie regularnie obserwowa-
ne sà dwa stanowiska, jedno na Wzgórzach Kie∏czyƒskich,
drugie ko∏o Janowic Wlk.
Wskazany: takà samà formà monitoringu powinna zostaç
obj´ta reprezentatywna próba wybrana spoÊród pozosta-
∏ych znanych stanowisk, ze szczególnym uwzgl´dnieniem
zanikajàcych i nara˝onych na oddzia∏ywanie cz∏owieka.
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Zanokcica ciemna Asplenium adiantum-nigrum (ÊciÊle w Polsce
zwiàzany z podtypem gatunek paproci) na ska∏ach ko∏o Janowic
Wielkich (Góry Kaczawskie). Fot. K. ÂÂwierkosz
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Naskalne, Êwiat∏olubne
i termofilne zbiorowiska
szczelinowe ska∏ kwaÊnych
i oboj´tnych
Kod Physis: 62.21

Cechy diagnostyczne

Cechy obszaru
Do podtypu zaliczamy siedliska s∏abo uszczelinionych ska∏
kwaÊnych i oboj´tnych, na stanowiskach s∏onecznych i pó∏-
cienistych, z dominacjà paproci z rodzaju zanokcica
(Asplenium), szczególnie zanokcicy pó∏nocnej Asplenium
septentrionale.
Pod∏o˝em geologicznym sà ró˝nego typu ska∏y wylewne
i metamorficzne – od oboj´tnych bazaltów i zieleƒców, a˝
po silnie kwaÊne granity, kwarcyty i gnejsy. Rzadziej spoty-
kany na ska∏ach osadowych, g∏ównie zlepieƒcach i ∏up-
kach. Na piaskowcach notowany by∏ jak dotàd rzadko
i rozwija si´ tam w formach nietypowych, nawiàzujàcych
do kolejnego z podtypów. Bardzo rzadko na silnie skrysta-
lizowanych marmurach. Gleby inicjalne, ubogie w sk∏adni-
ki od˝ywcze.
Najcz´Êciej notowane na wystawach po∏udniowych, cz´sto
tak˝e na wschodnich i zachodnich. Na pó∏nocnych tylko
przy braku zacienienia przez otaczajàce zbiorowiska leÊne.

Fizjonomia i struktura zbiorowisk
Fizjonomia zbiorowiska jest luêna – pokrycie roÊlinnoÊci
zielnej waha si´ mi´dzy 5 a 60%, zaÊ mszaków od 0 do
40%. Rozmieszczenie roÊlin zale˝ne jest od reliefu ska∏y,
a wi´c g∏ównie od jej rodzaju oraz stopnia nachylenia.
W p∏atach siedliska dominujà, w zale˝noÊci od postaci lo-
kalnej: zanokcica pó∏nocna A. septentrionale, zanokcica
skalna A. trichomanes oraz trawy: kostrzewa blada Festu-
ca pallens, wiechlina gajowa Poa nemoralis, trzcinnik leÊny
Calamagrostis arundinacea. Sta∏ymi sk∏adnikami sà tak˝e
dzwonek okràg∏olistny Campanula rotundifolia, rozchod-
nik wielki Sedum maximum i lepnica zwis∏a Silene nutans.
Siedliska te sà otwarte na nap∏yw diaspor z otoczenia,
stàd sk∏ad gatunkowy jest s∏abo ustabilizowany. Du˝a
cz´Êç gatunków wyst´puje tu sporadycznie: w zale˝noÊci
od siedlisk zwiàzanych sà to gatunki leÊne, por´bowe lub
kserotermiczne.
Lokalnie siedliska te sà bogate w gatunki mszaków i poro-
stów, które jednak sà niedostatecznie uwzgl´dniane pod-
czas badaƒ fitosocjologicznych. Najcz´Êciej notowano tu
Polytrichum piliferum, Ceratodon purpureus, Umbilicaria
hirsuta i Parmelia saxatilis.
Siedlisko nale˝y do bardzo ubogich w gatunki – w analizo-
wanych 58 zdj´ciach fitosocjologicznych stwierdzono Êred-
nio 5,8 gatunków w zdj´ciu (min. 3, max. 14). Bogatsze
w gatunki sà pod∏o˝a oboj´tne (bazalty, porfiry, zieleƒce).

Reprezentatywne gatunki 
RoÊliny zielne
Zanokcica pó∏nocna Asplenium septentrionale, jastrz´biec
blady Hieracium schmidtii, rozrzutka brunatna Woodsia ilven-
sis (obecnie poza Polskà), szczaw cienkolistny Rumex tenuifo-
lius, pi´ciornik wiosenny Potentilla neumanniana, kostrze-
wa blada Festuca pallens, wiechlina gajowa Poa ne-
moralis, trzcinnik leÊny Calamagrostis arundinacea. 
Mszaki i porosty
P∏onnik w∏osisty Polytrichum piliferum, z´boróg
czerwonawy Ceratodon purpureus, kruszownica szorst-
ka Umbilicaria hirsuta, tarczownica skalna Parmelia saxatilis.

Odmiany
W Polsce jak dotàd znane sà trzy odmiany tego podtypu,
których zró˝nicowanie jest uwarunkowane typem pod∏o-
˝a geologicznego i warunkami mikroklimatycznymi sta-
nowiska. Najbogatsze gatunkowo postaci znane z porfi-
rów i zieleƒców, ze stanowisk s∏onecznych i pó∏cienistych,
charakteryzujà si´ udzia∏em gatunków siedlisk ˝yêniej-
szych, takich jak zanokcica murowa Asplenium ruta-mu-
raria. Pozosta∏e stanowiska nale˝à do podzespo∏u typo-
wego. Trzecia odmiana, znana ze s∏onecznych stanowisk
na bazaltach, lecz s∏abo, jak do tej pory, zbadana, cha-
rakteryzuje si´ brakiem zanokcicy pó∏nocnej i dominacjà
pi´ciornika wiosennego Potentilla neumanniana oraz za-
nokcicy skalnej.

Mo˝liwe pomy∏ki 
Stanowiska na siedliskach pó∏cienistych nawiàzujà do pod-
typu 8220–3, który jednak wyraênie odró˝nia si´ maso-
wym udzia∏em mchów i dominacjà paprotki pospolitej lub
paprotnicy kruchej w warstwie roÊlin zielnych.
Na stanowiskach z wysokim udzia∏em Festuca pallens mo-
gà zajÊç trudnoÊci z odró˝nieniem siedliska od muraw na-
skalnych z zespo∏u Diantho gratianopolitani-Festucetum.
W takim przypadku najlepszym narz´dziem pozwalajàcym
na zaklasyfikowanie poszczególnych p∏atów jest analiza
numeryczna.
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Identyfikatory fitosocjologiczne 
Zwiàzek Asplenion septentrionalis

Zespo∏y:
Woodsio–Asplenietum septentrionalis zespó∏
zanokcicy pó∏nocnej i rozrzutki brunatnej.
Zbiorowisko Potentilla neumanniana–Asple-
nium trichomanes zbiorowisko zanokcicy skalnej
i pi´ciornika wiosennego

Dynamika roÊlinnoÊci

Spontaniczna
Siedlisko jest silnie nara˝one na zmiany czynników klima-
tycznych, stàd na znanych stanowiskach zachodzà cz´ste
fluktuacje sk∏adu gatunkowego, wià˝àce si´ cz´sto z przej-
Êciowym lub trwa∏ym zanikiem stanowisk. O ile w po∏udnio-
wo-zachodniej cz´Êci kraju dost´pne siedliska sà szybko re-
kolonizowane przez paprocie pochodzàce z sàsiednich sta-
nowisk, o tyle w cz´Êci po∏udniowej i po∏udniowo-wschod-
niej, gdzie zanokcica pó∏nocna jest gatunkiem rzadkim, po-
szczególne stanowiska podtypu sà nara˝one na wymarcie. 
W sk∏adzie gatunkowym, podobnie jak w innych zbiorowi-
skach szczelinowych, przewa˝ajà roÊliny anemochoryczne;
wiele z nich pojawia si´ przejÊciowo i sporadycznie. Dyna-
mika roÊlinnoÊci w siedlisku jest wi´c znaczna, stanowi jed-
nak naturalny sk∏adnik jego konstytucji ekologicznej.

Powiàzana z dzia∏alnoÊcià cz∏owieka
Nie stwierdzono.

Siedliska przyrodnicze zale˝ne
lub przylegajàce

Stanowiska podtypu otoczone sà przez ró˝nego typu siedli-
ska, w których dominujà lasy, zarówno o charakterze na-
turalnym, jak i typowo gospodarcze. 
Konieczne jest podkreÊlenie cz´stego wspó∏wyst´powania
siedlisk podtypu 8220-2 z innymi typami siedlisk z za∏àcz-
nika I Dyrektywy Siedliskowej, takimi jak piargi i go∏oborza
krzemianowe (8150), pionierskie murawy na ska∏ach krze-
mianowych (8230), murawy naskalne ze zwiàzku Alysso-
Sedion na bazaltach (6110), lasy klonowo-lipowe (*9180),
˝yzne i kwaÊne buczyny (9110, 9130) oraz – w Polsce pd.
– lasy gràdowe (9170) i wy˝ynne bory jod∏owe (91P0).

Rozmieszczenie geograficzne
i mapa rozmieszczenia

Podtyp siedliska jest szeroko rozprzestrzeniony w Europie,
w zasi´gu wyst´powania jego gatunków charakterystycz-
nych i wyró˝niajàcych, jednak jego zmiennoÊç regionalna
nie by∏a do tej pory badana. Opisywane sà stanowiska
m.in. z Niemiec, Austrii, Czech, S∏owacji i Norwegii.
W Polsce stanowiska podtypu koncentrujà si´ w po∏udnio-
wo-zachodniej cz´Êci kraju, na terenie Sudetów, ich Przed-
górza i Pogórza, gdzie nale˝y on do cz´stych sk∏adników
szaty roÊlinnej. W Polsce po∏udniowej, po∏udniowo-
-wschodniej i w Górach Âwi´tokrzyskich by∏ opisywany
rzadko i tylko z izolowanych stanowisk, stàd jest tam szcze-
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Zanokcica pó∏nocna Asplenium septentrionale – charakterystyczny dla podtypu gatunek na ska∏ach Ostrzycy Proboszczowickiej (Pogórze
Kaczawskie). Fot. K. Âwierkosz



gólnie nara˝ony na wygini´cie i wymaga pilnej ochrony. 
W pozosta∏ych cz´Êciach kraju nie wyst´puje.

Znaczenie ekologiczne i biologiczne

Jest siedliskiem, aktualnym lub potencjalnym, wielu gatun-
ków roÊlin i zwierzàt o charakterze kserotermicznym lub
zwiàzanych ze szczelinami skalnymi. Tu wyst´powa∏a
m.in., na jednym z dwóch naturalnych stanowisk w Polsce,
rozrzutka brunatna Woodsia ilvensis, z opisywanym podty-
pem zwiàzana jest tak˝e wi´kszoÊç znanych stanowisk ja-
strz´bca bladego Hieracium schmidtii oraz zagro˝onej
w Polsce po∏udniowej zanokcicy pó∏nocnej. Tak wi´c, mimo
˝e na wielu stanowiskach nie notujemy wyst´powania wy-
bitnych rzadkoÊci florystycznych lub faunistycznych, to sie-
dlisko jako ca∏oÊç posiada du˝y potencja∏ ochrony rzad-
kich elementów ró˝norodnoÊci gatunkowej Polski.

Gatunki z za∏àcznika II Dyrektywy
Siedliskowej
Dotychczas nie stwierdzono.

Gatunki z za∏àcznika I Dyrektywy Ptasiej
Dotychczas nie stwierdzono.

Stany, w jakich znajduje si´ siedlisko

Stany uprzywilejowane
Wi´kszoÊç ze znanych stanowisk znajduje si´ w stanie w∏a-
Êciwym dla typu siedliska – z naturalnà dynamikà roÊlinno-
Êci, fluktuacjami sk∏adu, iloÊciowoÊci i stopnia pokrycia po-
szczególnych gatunków.

Inne obserwowane stany
Na stanowiskach ze wzrastajàcym zacienieniem, z regu∏y
wskutek wzrostu zwarcia koron lub rozwoju podszytu w sàsia-
dujàcych zbiorowiskach leÊnych, stosunkowo szybko zacho-
dzi wymieranie charakterystycznych, Êwiat∏olubnych gatun-
ków, które zast´powane sà przez ogólnoleÊne gatunki acydo-
filne. Taka postaç siedliska, z udzia∏em trzcinnika leÊnego,
Êmia∏ka pogi´tego, nerecznicy krótkoostnej, kosmatki gajo-
wej lub borówki czernicy, jest notowana stosunkowo cz´sto
w Sudetach i na ich Przedgórzu. Nie by∏y do tej pory badane
tendencje regeneracyjne siedliska po ustàpieniu zacienienia.

Tendencje do przemian w skali
kraju i potencjalne zagro˝enia

Siedlisko ma charakter trwa∏y – uznawane jest co prawda
za jeden z najwczeÊniejszych etapów sukcesji na ods∏oni´-
tych, pionowych Êcianach skalnych, lecz trwa a˝ do czasu
ca∏kowitej zmiany charakteru pod∏o˝a wskutek erozji. Na
ska∏ach nachylonych wzbogaca si´ stopniowo o elementy
flory otaczajàcej i przechodzi w ciep∏olubne murawy na-
skalne lub (np. na granicie) w zbiorowiska z wrzosem zwy-

czajnym i aciydofilnymi gatunkami ogólnoleÊnymi. W ta-
kich przypadkach koƒcowym etapem sukcesji jest Êwietlisty,
naskalny las z brzozà brodawkowatà, sosnà zwyczajnà,
d´bem bezszypu∏kowym, jarz´binà oraz udzia∏em boro-
wych gatunków roÊlin zielnych w runie, o bardzo ma∏ym
stopniu pokrycia.
Najwi´ksze zagro˝enia dla opisywanych siedlisk niesie
dzia∏alnoÊç cz∏owieka zwiàzana z wydobyciem kopalin,
szczególnie z eksploatacjà bazaltów i porfirów, na których
rozwijajà si´ najbogatsze w gatunki podzespo∏y, z pe∏nym
zestawem gatunków charakterystycznych i wyró˝niajàcych.
Na ska∏ach granitowych, a cz´Êciowo tak˝e na innych ty-
pach ska∏, istotnym zagro˝eniem sà wspinaczki, szczegól-
nie na trasach nowych, otwieranych do eksploracji, gdy˝
cz´sto wià˝e si´ to z celowym niszczeniem roÊlinnoÊci
szczelinowej. Charakterystyczne gatunki sà tak˝e wra˝liwe
na wydeptywanie, dlatego nale˝y utrudniaç wst´p i niekon-
trolowany ruch wycieczkowy na ska∏ach pochy∏ych.
Du˝ym zagro˝eniem jest tak˝e palenie ognisk w bezpo-
Êrednim sàsiedztwie ska∏ i odkrywek. Unoszàce si´ z ognisk
s∏upy goràcego powietrza powodujà oparzenia i wysusza-
nie roÊlin, w okresach suszy dochodzi tak˝e czasem do za-
palenia si´ pokrywy roÊlinnej i ca∏kowitego jej zniszczenia.
Poniewa˝ siedliska te majà charakter Êwiat∏olubny, stop-
niowo zanikajà na ska∏ach zacienianych przez rozwijajàce
si´ w otoczeniu zbiorowiska leÊne.
W po∏udniowej cz´Êci kraju, wskutek zmniejszania si´ po-
pulacji zanokcicy pó∏nocnej, siedliska te ubo˝ejà i tracà
swój charakterystyczny sk∏ad gatunkowy.

U˝ytkowanie gospodarcze i potencja∏
produkcyjny 

Wydobycie kopalin zwiàzane jest integralnie z pod∏o˝em
geologicznym, na którym rozwija si´ ten typ siedliska. Szcze-
gólnie istotne dla jego zachowania jest prowadzenie badaƒ
w miejscu potencjalnego wydobycia, dla sprawdzenia, jaki
wp∏yw na stan zachowania siedliska w Polsce b´dzie mia∏o
za∏o˝enie kamienio∏omu w okreÊlonym punkcie terenu.

Ochrona

Przypomnienie o wra˝liwych cechach 
Siedlisko bardzo rzadkie w po∏udniowej i po∏udniowo-
-wschodniej cz´Êci kraju.
Siedlisko wielu rzadkich gatunków roÊlin i zwierzàt.
Siedlisko Êwiat∏olubne, zanika w warunkach zacienienia
ska∏ i odkrywek skalnych.
Nara˝one na zniszczenie w wyniku dzia∏alnoÊci górniczej.
Gatunki charakterystyczne dla siedliska sà wra˝liwe na wy-
deptywanie.

Zalecane metody ochrony
Najcenniejsze stanowiska podtypu powinny byç obj´te
ochronà prawnà i monitoringiem w cyklu 5-letnim. Zalecenia
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ochronne powinny obejmowaç zakaz wspinania si´ i chodze-
nia po ska∏ach oraz rozpalania ognisk w ich pobli˝u.
Plany ochrony tworzone dla istniejàcych ju˝ rezerwatów
powinny uwzgl´dniaç specyfik´ siedliska i podawaç dla
niego okreÊlone zalecenia ochronne.
Na wybranych stanowiskach nale˝y prowadziç ochron´
czynnà, polegajàcà na usuwaniu drzew zacieniajàcych
siedlisko.
Konieczne jest prowadzenie badaƒ inwentaryzacyjnych
nad stanem siedliska we wszystkich planowanych punk-
tach wydobycia kopalin, jeÊli wyst´pujà tam ods∏oni´te
ska∏y lub Êciany skalne.

Inne czynniki mogàce wp∏ynàç na sposób
ochrony
Siedlisko mo˝e ulegaç zubo˝eniu, jeÊli w bezpoÊrednim
otoczeniu wyst´pujà antropogeniczne bory o charakterze
upraw leÊnych. Wià˝e si´ to z depozycjà trudno rozk∏adal-
nej Êcio∏y w szczelinach skalnych.

Przyk∏ady obszarów obj´tych dzia∏aniami
ochronnymi 
Podtyp siedliska podlega ochronie w rezerwatach na Po-
górzu i Przedgórzu Sudeckim, jednak nigdzie nie jest
g∏ównym przedmiotem ochrony, a nawet, wskutek naci-
sku na zabiegi w siedliskach leÊnych, potrzeby jego
ochrony nie sà uwzgl´dniane. Cenne stanowiska znajdu-
jà si´ w rezerwatach „Kruczy Kamieƒ ko∏o Lubawki”
(1954; 10,21 ha), „Ostrzyca Proboszczowicka” (1962;

2,49 ha), „Wilcza Góra” (1959; 1,69 ha), „Wàwóz Lipa”
(1996; 101 ha); notowane by∏y tak˝e w obr´bie Karko-
noskiego Parku Narodowego.

Inwentaryzacje, doÊwiadczenia,
kierunki badaƒ 

Typ siedliska ma∏o zbadany w Polsce, pe∏na zmiennoÊç
siedliska wymaga dokumentacji fitosocjologicznej. Brak
kompleksowych badaƒ ekologicznych oraz badaƒ nad
sukcesjà i dynamikà populacji gatunków charaktery-
stycznych.

Monitoring naukowy

Wybrane powierzchnie podtypu powinny byç obj´te moni-
toringiem w cyklu 5-letnim. W regionie po∏udniowo-za-
chodnim powinny byç wybrane jedynie powierzchnie re-
prezentatywne dla typu, natomiast w Polsce po∏udniowej
sieç monitoringu powinna obejmowaç do 50% znanych
stanowisk.
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Na stanowiskach cienistych wraz z zanokcicà pó∏nocnà rosnà mchy charakterystyczne dla zwiàzku Hypno-Poypodictum (Wilcza Jama na
Pogórzu Kaczawskim, piaskowiec). Fot. K. Âwierkosz.
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Mszysto-paprociowe
zbiorowiska zacienionych ska∏
kwaÊnych i oboj´tnych
Kod Physis: 62.2

Cechy diagnostyczne 

Cechy obszaru
Siedliska zacienionych i silnie zacienionych ska∏ oraz odkrywek
skalnych, rozwijajàce si´ na pod∏o˝ach oboj´tnych i kwaÊnych.
Do tej pory notowane na bazaltach, zieleƒcach, granitach, gnej-
sach, zlepieƒcach, ∏upkach trzeciorz´dowych; sporadycznie tak-
˝e na silnie skrystalizowanych marmurach, piaskowcu i serpen-
tynicie. Wydaje si´, ̋ e w przypadku tego podtypu równie wa˝ne,
jak sk∏ad chemiczny pod∏o˝a, sà czynniki mikroklimatyczne wià-
˝àce si´ z silnym zacienieniem i du˝à lokalnie wilgotnoÊcià po-
wietrza (wiele stanowisk znajduje si´ w dolinach potoków,
w kompleksie z ˝yznymi lasami liÊciastymi z rz´du Fagetalia syl-
vaticae). Gleby inicjalne, lecz cz´sto z zawartoÊcià humusu po-
chodzàcego z osadzajàcej si´ w szczelinach Êció∏ki liÊciastej.
Podtyp ten jest odpowiednikiem zacienionych siedlisk na-
wapiennych zajmowanych przez zbiorowiska ze zwiàzku
Cystopteridion.

Fizjonomia i struktura
Siedlisko jest ∏atwe do rozpoznania dzi´ki dominacji rozwijajà-
cej si´ ∏anowo paprotki pospolitej Polypodium vulgare oraz du-
˝ym udziale mchów, takich jak Hypnum cupressiforme, Pohlia
nutans, Dicranum scoparium czy Polytrichastrum formosum,
w wielu przypadkach osiàgajàcych pokrycie 50–80%. Towa-
rzyszà im gatunki zwiàzane z innymi typami siedlisk naskalnych
takie jak paprotnica krucha Cystopteris fragilis, dzwonek okrà-
g∏olistny Campanula rotundifolia i zanokcica skalna Asplenium
trichomanes. Sporadycznie pojawia si´ zanokcica pó∏nocna.
Sta∏y jest udzia∏ gatunków leÊnych, spoÊród których najcz´Êciej
spotykane to nerecznica samcza Dryopteris filix-mas, gajowiec
˝ó∏ty Galeobdolon luteum, niecierpek pospolity Impatiens noli-
tangere czy nerecznica krótkoostna Dryopteris carthusiana.

Z siedliskami tymi zwiàzane sà liczne gatunki mchów i wà-
trobowców, z których kilka (Bartramia ithyphylla, B. pomi-
morfis, Cynodontium tenellum, Rhabdoweisia fugax) posia-
da wysokà wartoÊç diagnostycznà.
Nale˝à do bardzo ubogich florystycznie; w zale˝noÊci od
stanowiska i odmiany notowano tu od 7 do 17 gatunków
w zdj´ciu fitosocjologicznym.

Reprezentatywne gatunki
RoÊliny zielne
Paprotka pospolita Polypodium vulgare, paprotnica krucha
Cystopteris fragilis, zanokcica skalna Asplenium tri-
chomanes, nerecznica samcza Dryopteris filix-mas. 
Mszaki i porosty
Szmot∏och prostolistny Bartramia ithyphylla, szmot∏och
jab∏kowaty Bartramia pomimorfis, Cynodontium tenellum
(brak polskiej nazwy), p∏onnik strojny Polytrichastrum for-
mosum, borzeÊlad zwis∏y Pohlia nutans, *rokiet cypryso-
wy Hypnum cupressiforme, wid∏ozàb miot∏owy Di-
cranum scoparium.

Odmiany siedliska
S∏abo zbadane. Dotychczas zebrany materia∏ pozwala na
wyró˝nienie pi´ciu g∏ównych odmian, w literaturze fitoso-
cjologicznej wyró˝nianych w randze oddzielnych jednostek
syntaksonomicznych ró˝nej rangi.
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Zacienione ska∏y ÊródleÊne – typowe siedlisko mszysto-porostowych
zbiorowisk naskalnych (Prze∏om Bystrzycy w Górach Sowich).
Fot. K. Âwierkosz



Najcz´Êciej spotykana, typowa postaç odznacza si´ domi-
nacjà gatunków charakterystycznych, ze szczególnie wyso-
kim udzia∏em paprotki pospolitej i rokietu cyprysowego.
Zajmuje ona ska∏y nachylone lub pionowe (60–900),
a w otoczeniu wyst´pujà kwaÊne buczyny, dàbrowy, a na-
wet uprawy leÊne z udzia∏em gatunków iglastych. 
Na ska∏ach pionowych lub przewieszonych, przy wzrasta-
jàcej lokalnie wilgotnoÊci powietrza, do siedliska wkracza-
jà paprotnica krucha oraz szereg gatunków leÊnych. Postaç
ta jest ˝yêniejsza i bogatsza w gatunki, choç równie˝ domi-
nujà w niej paprotka pospolita i Hypnum cupressiforme.
Z pojedynczych stanowisk w Polsce znane sà: odmiana z do-
minacjà paprotnicy kruchej i mchów charakterystycznych
dla ska∏ niewapiennych (Cynodontium tenellum, Bartramia
pomimorfis); odmiana z dominacjà zanokcicy skalnej i pa-
protki pospolitej, z niewielkim tylko udzia∏em mszaków i bez
Hypnum cupressiforme, oraz wyst´pujàce w g∏´bokich szcze-
linach ska∏ piaskowcowych zbiorowisko z udzia∏em w∏oso-
cienia delikatnego Trichomanes speciosum.

Mo˝liwe pomy∏ki
Wyst´puje tylko w przypadku zbiorowisk, w których paprot-
ka pospolita lub Hypnum cupressiforme nie sà zdecydowa-
nymi dominantami, wtedy jednak decydujàce znaczenie
ma charakter pod∏o˝a. Na ska∏ach wapiennych w takim
przypadku rozwijajà si´ zbiorowiska znacznie bogatsze,
z udzia∏em zanokcicy murowej Asplenium ruta-muraria, za-
nokcicy zielonej A. viride, koz∏ka trójlistkowego Valeriana
tripteris oraz wielu gatunków mchów nienotowanych na
ska∏ach oboj´tnych lub kwaÊnych.

Zbiorowiska poÊrednie mi´dzy opisywanym podtypem
a analogicznymi zbiorowiskami na ska∏ach wapiennych
spotykane sà w ∏uku Karpat. Wyst´pujà one na piaskowcach
i innych ska∏ach osadowych, jednak ich zmiennoÊç nie by∏a
do tej pory badana. Wydaje si´ jednak, z uwagi na wyst´-
powanie wy˝ej wymienionych gatunków, ˝e nale˝y wliczaç
je do zbiorowisk nawapiennych ze zwiàzku Cystopteridion.

Identyfikatory fitosocjologiczne 

Zwiàzek Hypno-Polypodion vulgaris
Zespo∏y: 

Bartramio-Cystopteridetum zespó∏ paprotnicy
kruchej na ska∏ach oboj´tnych i kwaÊnych
Hypno-Polypodietum zespó∏ paprotki pospolitej
i rokietu cyprysowego
Asplenio-Polypodietum zespó∏ zanokcicy skalnej
i paprotki pospolitej
Zbiorowisko Pseudotaxiphyllum elegans-Tricho-
manes speciosum zbiorowisko w∏osocienia delikatnego

Dynamika roÊlinnoÊci

Nie by∏a dotychczas badana.

Siedliska przyrodnicze zale˝ne
lub przylegajàce

Podtyp rozwija si´ na ÊródleÊnych ska∏ach, w pi´trze pogórza
i regla dolnego, najcz´Êciej na stokach o wystawach pó∏noc-
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P∏at zespo∏u Hypno-Polypodietum na ska∏ach piaskowcowych Pogórza Izerskiego. Fot. K. Âwierkosz



nych, cz´sto wi´c wspó∏wyst´puje z innymi typami siedlisk
z za∏àcznika I Dyrektywy Siedliskowej, takimi jak kwaÊne i ˝y-
zne buczyny (9110, 9130), lasy klonowo-lipowe i jaworzyny
(*9180) oraz podgórskie gràdy (9170) i dàbrowy acydofilne.

Rozmieszczenie geograficzne
i mapa rozmieszczenia

Pospolicie wyst´puje w ca∏ej Europie Ârodkowej. W Polsce
jak dotàd podawany tylko z pd.-zach. cz´Êci kraju, jednak
z ca∏à pewnoÊcià wyst´puje tak˝e na innych stanowiskach
w Polsce pd., zarówno w pasie wy˝yn, jak i w ∏uku karpac-
kim (np.  Beskid Âlàski, Wilczek npbl.).

Znaczenie ekologiczne i biologiczne

Z siedliskiem zwiàzana jest grupa przywiàzanych do niego, rzad-
kich roÊlin zarodnikowych (g∏ównie mchów), nie notowano w nim
natomiast wybitnych rzadkoÊci florystycznych. Wyjàtkiem jest sie-
dlisko g∏´bokich szczelin w ska∏ach piaskowcowych, w których
mo˝e byç spotykany w∏osocieƒ delikatny. Z uwagi na bardzo rzad-
kie wyst´powanie w Polsce oraz interesujàcà biologi´ niektóre ze
stanowisk siedliska nale˝y uznaç wi´c za unikatowe w skali kraju.

Gatunki z za∏àcznika II Dyrektywy
Siedliskowej
W∏osocieƒ delikatny Trichomanes speciosum.

Gatunki z za∏àcznika I Dyrektywy Ptasiej
Dotychczas nie stwierdzono.

Stany, w jakich znajduje si´ siedlisko

Stany uprzywilejowane
Siedlisko nie jest przedmiotem zainteresowania cz∏owieka,
nie obserwowano w nim tak˝e procesów degeneracyjnych,
stàd na wszystkich znanych stanowiskach notowane by∏o
w optymalnych stanach rozwoju, oczywiÊcie przy uwzgl´d-
nieniu naturalnej dynamiki roÊlinnoÊci.

Inne obserwowane stany
Nie obserwowano.

Tendencje do przemian w skali
kraju i potencjalne zagro˝enia

Siedlisko s∏abo udokumentowane w literaturze, nie prowadzo-
no w nim, jak dotàd, badaƒ nad sukcesjà. W skali kraju wyda-
je si´ nie byç nara˝one, jednak poszczególne stanowiska mo-
gà byç zagro˝one antropopresjà lub przez czynniki naturalne.
Do najwa˝niejszych potencjalnych zagro˝eƒ mo˝na zaliczyç po-
bieranie kopalin i naturalnà sukcesj´ na niektórych stanowiskach,
o ma∏ym nachyleniu ska∏. Najwi´cej zagro˝eƒ dotyczy stanowisk
w∏osocienia delikatnego, który na granicy wyst´powania jest sil-
nie nara˝ony na wygini´cie, g∏ównie wskutek czynników antropo-
genicznych. Tu do najgroêniejszych zjawisk nale˝eç mogà:
• sukcesja mszaków i wàtrobowców w bezpoÊrednim sà-

siedztwie gametofitów Trichomanes speciosum;
• trzebie˝e drzewostanu w bezpoÊrednim otoczeniu stano-

wisk, zmieniajàce warunki mikroklimatyczne i zwi´ksza-
jàce dost´p Êwiat∏a w g∏àb szczelin skalnych;
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Âciany skalne i urwiska krzemianowe ze zbiorowiskami

z Androsacetalia vandellii 
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Panieƒskie Ska∏y ko∏o Lwówka Âlàskiego (Pogórze Izerskie), siedlisko w∏osocienia delikatnego Trichomanes speciosum. Fot. K. Âwierkosz
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Âciany, piargi, rumowiska skalne i jaskinie

• rozpalanie ognisk pod okapami skalnymi (zagro˝enie to
jest bardzo realne, gdy˝ nisze pod przewieszonymi ska-
∏ami cz´sto wykorzystywane sà jako dzikie obozowiska);

• wspinaczki ska∏kowe wià˝àce si´ z pog∏´bianiem lub za-
sypywaniem szczelin.

U˝ytkowanie gospodarcze i potencja∏
produkcyjny

Wydobycie kopalin zwiàzane jest integralnie z pod∏o˝em
geologicznym, na którym rozwija si´ ten typ siedliska. Szcze-
gólnie istotne dla jego zachowania jest prowadzenie badaƒ
w miejscu potencjalnego wydobycia, dla sprawdzenia, jaki
wp∏yw na stan zachowania siedliska w Polsce b´dzie mia∏o
za∏o˝enie kamienio∏omu w okreÊlonym punkcie terenu.

Ochrona

Przypomnienie o wra˝liwych cechach
Niektóre odmiany siedliska sà bardzo rzadkie.
Siedlisko wielu rzadkich gatunków roÊlin zarodnikowych
oraz unikatowej paproci – w∏osocienia delikatnego.
Zagro˝one poborem kopalin oraz przez niekontrolowany
ruch wycieczkowo-rekreacyjny.

Zalecane metody ochrony
Najcenniejsze stanowiska podtypu powinny byç obj´te
ochronà prawnà i monitoringiem w cyklu 5-letnim. Zalecenia
ochronne powinny obejmowaç zakaz wspinania si´ i chodze-
nia po ska∏ach oraz rozpalania ognisk w ich pobli˝u.
Plany ochrony tworzone dla istniejàcych ju˝ rezerwatów
powinny uwzgl´dniaç specyfik´ siedliska i podawaç dla
niego okreÊlone zalecenia ochronne.
Konieczne jest prowadzenie badaƒ inwentaryzacyjnych nad sta-
nem siedliska we wszystkich planowanych punktach wydobycia
kopalin, jeÊli wyst´pujà tam ods∏oni´te ska∏y lub Êciany skalne.

Inne czynniki mogàce wp∏ynàç na sposób
ochrony
Siedlisko mo˝e ulegaç zubo˝eniu, jeÊli w bezpoÊrednim
otoczeniu wyst´pujà antropogeniczne bory o charakterze
upraw leÊnych. Wià˝e si´ to z depozycjà trudno rozk∏adal-
nej Êcio∏y w szczelinach skalnych.

Przyk∏ady obszarów obj´tych dzia∏aniami
ochronnymi 
Podtyp siedliska podlega ochronie na stanowiskach w Su-
detach, na Pogórzu i Przedgórzu Sudeckim, jednak nigdzie
nie jest g∏ównym przedmiotem ochrony.

Notowany by∏ w Parkach Narodowych: Karkonoskim i Gór
Sto∏owych, jednak z pewnoÊcià jest szerzej rozpowszech-
niony. Interesujàce stanowiska chronione sà w rezerwatach
„Ostrzyca Proboszczowicka”(1962; 2,49 ha), „Góra Radu-
nia” (1958; 42,32 ha) oraz „Góra Zamkowa” (1994;
21 ha) we Wleniu. 

Inwentaryzacje, doÊwiadczenia,
kierunki badaƒ 

Typ siedliska ma∏o zbadany w Polsce, dokumentacji fitosocjo-
logicznej wymaga pe∏na zmiennoÊç siedliska. Brak komplek-
sowych badaƒ ekologicznych, szczególnie faunistycznych
(potencjalnie siedlisko to zasiedlaç mogà cenne i rzadkie ga-
tunki bezkr´gowców), co utrudnia planowanie ochrony. 

Monitoring naukowy

Wybrane, reprezentatywne dla podtypu powierzchnie po-
winny byç obj´te monitoringiem w cyklu 5-letnim. Szcze-
gólnie dotyczy to stanowisk z gatunkami rzadkimi w Polsce
lub lokalnie wymierajàcymi.
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