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Pionierska roÊlinnoÊç na 
kamieƒcach górskich
potoków
Kod Physis: 24.222, 24.223 

A. Opis siedliska g∏ównego
typu

Definicja 

Otwarte, pionierskie zbiorowiska zielnych gatunków roÊlin,
ze znacznym udzia∏em gatunków górskich, kolonizujàce
˝wirowiska nad potokami górskimi, o charakterystycznych
wysokich, letnich stanach wody.

Charakterystyka 

˚wirowiska i kamieƒce nad karpackimi potokami
i rzekami, o nieuregulowanych korytach, podlegajà-
ce okresowym zalewom, zmianom poziomu wody
i przemieszczajàcym si´ materiale skalnym. Tworzàca
si´ tu gleba charakteryzowana jest jako inicjalna ma-
da górska. W miejscach tych rozwijajà si´ pionierskie
zbiorowiska stanowiàce wczesne stadia sukcesyjne
prowadzàce w kierunku zaroÊli wierzbowych (3230).
Podstawowe cechy warunków siedliskowych to: nie-
stabilny materia∏ skalny o ró˝nej Êrednicy ziarna,
zmienne uwilgotnienie, du˝e nas∏onecznienie. Sk∏ad
gatunkowy jest silnie zró˝nicowany, cz´sto przypad-
kowy; oprócz gatunków ˝wirowiskowych pojawiajà
si´ tu gatunki górskie: naskalne, ∏àkowe, a nawet za-
roÊlowe, cz´sto przynoszone wraz z falà powodziowà
z górnego biegu rzeki. Zwarcie roÊlinnoÊci jest nie-
wielkie, zwykle 5%–30%, choç niekiedy mo˝e osiàgaç
wy˝sze wartoÊci, nawet do 70–80%.

Podzia∏ na podtypy 

3220–1 Kamieƒce górskich potoków z trzcinnikiem
szuwarowym i kostrzewà czerwonà 
3220–2 ZaroÊla wrzeÊni pobrze˝nej 

Umiejscowienie siedliska 
w polskiej klasyfikacji fitosocjologicznej 

Klasa Thlaspietea rotundifolii górskie, pionierskie zbiorowiska
piargów i kamieƒców nadrzecznych

Rzàd Epilobietalia fleischeri otwarte pionierskie zbiorowi-
ska kamieƒców rzek i potoków karpackich

Zwiàzek Epilobion fleischeri otwarte pionierskie zbioro-
wiska kamieƒców rzek i potoków karpackich

Zbiorowiska:
Calamagrostis pseudophragmites–Festuca
rubra zb. trzcinnika szuwarowego i kostrzewy czer-
wonej
Myricaria germanica zb. wrzeÊni pobrze˝nej
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Wody s∏odkie i torfowiska

B. Opis podtypów

Kamieƒce górskich potoków
z trzcinnikiem szuwarowym
i kostrzewà czerwonà
Kod Physis: 24.222

Cechy diagnostyczne 

Cechy obszaru 
Siedlisko wyst´puje w postaci p∏atów lub pasów biegnàcych
wzd∏u˝ koryta rzecznego oraz wysepek i ∏ach ˝wirowych po-
toków i rzek karpackich, zw∏aszcza w miejscach ujÊç bocz-
nych potoków o du˝ym spadku. Zajmuje niewielkie po-
wierzchnie, rozwijajàc si´ na Êwie˝o powsta∏ych, ˝wirowo-
–piaskowych osadach naniesionych przez wod´, tu˝ nad po-
wierzchnià jej lustra. Nad mniejszymi potokami spotyka si´
je g∏ównie na niewysokich wa∏ach otoczaków uk∏adajàcych
si´ wzd∏u˝ koryta. Gleby, na których wyst´puje zbiorowisko,
zaliczane sà do mad inicjalnych, bez wykszta∏conego profi-
lu, bez lub z niewielkà iloÊcià próchnicy, o odczynie oboj´t-
nym lub s∏abo alkalicznym. Sà to najwczeÊniejsze stadia za-
rastania kamieƒców du˝ych potoków i rzek karpackich. 

Fizjonomia i struktura zbiorowiska 
Zbiorowisko o niejednolitym sk∏adzie florystycznym, majàce po-
czàtkowo postaç p∏atów skàpej roÊlinnoÊci, o znikomym zwar-
ciu i bardzo zró˝nicowanym sk∏adzie florystycznym, z du˝ym
udzia∏em terofitów i siewek, których znaczna cz´Êç ma os∏abio-
nà ˝ywotnoÊç i szybko ginie. W nast´pnym okresie zbiorowisko

przyjmuje postaç zwartych p∏atów z∏o˝onych g∏ównie z roz∏ogo-
wych traw. Osiàga wówczas wysokoÊç do 150 cm, przy pe∏nym
zwarciu warstwy zielnej. W ni˝szych po∏o˝eniach górskich, gdzie
pràd wody jest spokojniejszy, w siedlisku mo˝e zaczàç domino-
waç mozga trzcinowata Phalaris arundinacea.

Reprezentatywne gatunki 
Trzcinnik szuwarowy Calamagrostis pseudophrag-
mites, wierzbówka nadrzeczna Chamaenerion palustre,
wrzeÊnia pobrze˝na Myricaria germanica, wierzba siwa
Salix eleagnos, kostrzewa czerwona Festuca rubra
subsp. vulgaris, rezeda ˝ó∏ta Reseda lutea, skrzyp pstry
Equisetum variegatum, poziewnik wàskolistny Galeopsis
angustifolia, poziewnik polny Galeopsis ladanum, brodaw-
nik zwyczajny Leontodon hispidus, lnica zwyczajna Linaria
vulgaris, lniczka ma∏a Chaenorhinum minor, wiechlina gra-
nitowa Poa granitica, szczaw tarczolistny Rumex scutatus,
lepnica rozd´ta Silene vulgaris subsp. prostrata, podbia∏
pospolity Tussilago farfara.

Odmiany siedliska
Nieznane.

Mo˝liwe pomy∏ki z innymi siedliskami 
Brak takich mo˝liwoÊci.

Identyfikatory fitosocjologiczne

Zwiàzek Epilobion fleischeri 
Zbiorowisko Calamagrostis pseudophragmi-
tes–Festuca rubra zb. trzcinnika szuwarowego
i kostrzewy czerwonej

3220
1

P∏aty trzcinnika szuwarowego nad Bia∏kà. Fot. J. Perzanowska



81

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

ora
d
nik

i ochrony sied
lisk

 i g
a
tunków

 
Pionierska roÊlinnoÊç na kamieƒcach górskich potoków

Dynamika roÊlinnoÊci 

Spontaniczna
Dynamika cieku – wezbrania wody i nanoszenie materia∏u
skalnego – powoduje, z jednej strony, niszczenie wykszta∏co-
nego ju˝ zbiorowiska, z drugiej – coroczne odnawianie pod-
∏o˝a, umo˝liwiajàc jego ponowne zasiedlanie. W konse-
kwencji dochodzi do zmian po∏o˝enia poszczególnych p∏a-
tów wzd∏u˝ koryta, utrzymywania si´ ró˝nych stadiów sukce-
syjnych, natomiast nie ma zagro˝enia dla jego istnienia.

Powiàzana z dzia∏alnoÊcià cz∏owieka
Wszelka dzia∏alnoÊç zmierzajàca do ustabilizowania pod-
∏o˝a oraz poziomu wody, w tym próby zabezpieczeƒ prze-
ciwpowodziowych (np. budowa stopni wodnych), przyspie-
sza proces sukcesji i przekszta∏canie si´ zbiorowiska w za-
roÊla wierzbowe. 

Siedliska przyrodnicze zale˝ne lub
przylegajàce

Siedlisko graniczy z szeregiem kolejnych stadiów sukcesyj-
nych, tworzàc z nimi mozaik´, zmiennà w czasie i przestrzeni.
Nale˝à do nich Alnetum incanae (*91E0) 44.2131, Petasite-
tum kablikiani 37.81442, Myricario–Salicetum eleagni (3230)
44.111, zb. Myricaria germanica (3220–2) 24.223, Phalari-
detum arundinaceae 53.16.

Rozmieszczenie geograficzne 
i mapa rozmieszczenia

Stanowiska zosta∏y odnotowane w nast´pujàcych miejscach
Podhale: Potok Chocho∏owski i Poroniec.; Tatry, Pieniny, Gorce –
dol. Raby, Dunajca, Kamienicy, Ochotnicy, Lepietnicy; Beskid Sàdec-
ki, Beskid Niski, Bieszczady – pot. Hulski, Wetlina, Bere˝ki, Wo∏osa-
ty, Terebowiec, dol. Roztoki, Wo∏osaty w Pszczelinach, pot. Stebnik.
Nale˝y jednak przypuszczaç, ˝e siedlisko mo˝e wyst´po-
waç równie˝ w dolinach potoków innych pasm karpackich.

Znaczenie ekologiczne i biologiczne

Siedlisko spotykane doÊç cz´sto na terenie ca∏ych Karpat,
choç coraz rzadziej, ze wzgl´du na prace regulujàce kory-
ta rzek. Brak jest charakterystycznych dla niego, rzadkich
lub zagro˝onych gatunków flory lub fauny, choç stanowi
ono miejsce wyst´powania bezkr´gowców zwiàzanych
z ciekami górskimi, takich jak wa˝ki, j´tki, widelnice, chru-
Êciki itp. Stanowi te˝ element naturalnej szaty roÊlinnej do-
liny rzecznej (lub potoku), a wi´c kompleksu siedlisk o du-
˝ej wartoÊci z ekologicznego punktu widzenia.

Gatunki z za∏àcznika II Dyrektywy 
Siedliskowej
Biegacz urozmaicony Carabus variolosus, siedlisko mo˝e
stanowiç cz´Êç terytorium i byç odwiedzane przez wydr´
Lutra lutra.

Gatunki z za∏àcznika I Dyrektywy Ptasiej
Brak gatunków ÊciÊle zwiàzanych z tym typem siedliska
choç obserwowany tu bywa zimorodek Alcedo atthis, zwià-
zany z siedliskami nadpotokowymi.

Stany, w jakich znajduje si´ 
siedlisko

Stany uprzywilejowane
Przy zachowaniu naturalnej dynamiki cieku wodnego
uprzywilejowany stan siedliska jest zachowany mimo za-
chodzàcych w jego obr´bie przemian.

Inne obserwowane stany
Brak bezpoÊredniego, celowego oddzia∏ywania cz∏owieka
na to siedlisko i jego przekszta∏cenie, wszelkie zmiany wy-
nikajà z wp∏ywów poÊrednich. Dotyczà one przekszta∏ceƒ
sukcesyjnych, mo˝liwe jest tak˝e opanowanie siedliska
przez ekspansywne gatunki nadrzeczne.

Tendecje do przemian w skali kraju
i potencjalne zagro˝enia

Siedlisko w przesz∏oÊci nie by∏o zagro˝one w swoim zasi´-
gu, co wynika z jego plastycznoÊci i okresu  trwania oraz za-
le˝noÊci od cyklicznych zjawisk przyrody. Jak dotàd nie by-
∏o przedmiotem bezpoÊrednich dzia∏aƒ ochronnych.Zagro-
˝eniem sà wszelkie dzia∏ania s∏u˝àce stabilizacji koryta
rzecznego i poziomu wody, a wi´c: budowa zbiorników  za-
porowych, stopni wodnych, regulacja koryta, umacnianie
brzegów, budowa ostróg, opasek (w ramach ochrony prze-
ciwpowodziowej), a tak˝e prace przy pog∏´bianiu koryta
oraz wydobycia ˝wiru i kamieni. Zmieniajàc górski charak-
ter rzeki, powodujà zmiany w sedymentacji materia∏u nano-
szonego przez rzek´; prowadzà do mechanicznego nisz-
czenia siedliska, pogarszajà warunki jego odnowienia
i wp∏ywajà na przemiany roÊlinnoÊci nadbrze˝nej, odcinajà

3220
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Wody s∏odkie i torfowiska

te˝ dop∏yw diaspor roÊlin górskich. Tak˝e eutrofizacja siedli-
ska mo˝e przynieÊç negatywne dla niego skutki.

U˝ytkowanie gospodarcze 
i potencja∏ produkcyjny

Wobec narastajàcej, w wyniku katastrofalnych powodzi
w ostatnich latach, presji w kierunku regulacji rzek i poto-
ków, a tak˝e budowy umocnieƒ w celach przeciwpowo-
dziowych, nale˝y wypracowaç kompromis pomi´dzy wy-
mogami ochrony przeciwpowodziowej i pozyskiwaniem
surowca skalnego z koryta rzeki a wymogami ochrony
przyrody. Mo˝liwe sà tak˝e zastosowania innych ni˝ do-
tychczas sposobów zabezpieczenia przeciwpowodziowego,
nieniszczàcych naturalnego, meandrujàcego koryta rzeki.
Siedlisko jest niszczone w wyniku pozyskiwania ̋ wiru i kamie-
ni z koryt rzek i potoków, dzia∏ania te nale˝y objàç kontrolà.

Ochrona

Przypomnienie o wra˝liwych cechach
Brak odpowiedniego poziomu wody wraz z wysokimi prze-
p∏ywami, nap∏yw materia∏u skalnego, zahamowany do-
p∏yw Êwiat∏a.

Zalecane metody ochrony
Nale˝y zabezpieczyç cykliczne wezbrania wód majàce bez-
poÊredni wp∏yw na odnawianie si´ siedliska. Konieczny jest
sta∏y transport materia∏u skalnego, a tak˝e niedopuszcze-
nie do zaroÊni´cia ca∏ego brzegu przez wierzby lub olchy,
co uniemo˝liwi∏oby dop∏yw Êwiat∏a do zbiorowiska.
Unikaç nale˝y regulacji rzeki umacniania brzegów. Trzeba
kontrolowaç wydobycie ˝wiru i kamieni z koryta rzeki.

Inne czynniki mogàce wp∏ynàç na sposób
ochrony siedliska
Nadrz´dny interes spo∏eczny.

Przyk∏ady obszarów, obj´tych dzia∏aniami
ochronnymi
Mimo ˝e siedlisko nie by∏o dotàd przedmiotem bezpoÊred-
nich dzia∏aƒ ochronnych ze wzgl´du na doÊç cz´ste wyst´-
powanie w regionie Karpat i Pogórza, znajduje si´ równie˝

na obszarach obj´tych ochronà prawnà z ró˝nych innych
wzgl´dów. Sà to przede wszystkim obszary górskich par-
ków narodowych: Tatrzaƒskiego, Gorczaƒskiego, Pieniƒ-
skiego Magurskiego (obiekty te sà proponowane do w∏à-
czenia do sieci Natura 2000) lub te˝ rezerwaty przyrody,
np. Prze∏om Bia∏ki. Jednostki te zapewniajà – w ramach
ochrony biernej – utrzymanie naturalnego biegu rzek i po-
toków na ich terenie, od êróde∏ a˝ po granice administra-
cyjne, stanowià wi´c gwarancj´ zabezpieczenia tego siedli-
ska. Odpowiedzialni za ochron´ przyrody na podleg∏ym
im terenie sà dyrektorzy w/w. parków, a za stan rezerwa-
tów odpowiada Wojewódzki Konserwator Przyrody.

Inwentaryzacje, doÊwiadczenia,
kierunki badaƒ

Siedlisko ma∏o zbadane w Polsce. Konieczne jest podj´-
cie badaƒ w celu sprecyzowania zasi´gu zbiorowisk i je-
go ewentualnego lokalnego zró˝nicowania. Dotychcza-
sowe badania dotyczàce siedliska koncentrowa∏y si´ ra-
czej na sk∏adzie florystycznym zbiorowisk nadpotoko-
wych oraz jego zwiàzku z w´drówkami roÊlin. W dotych-
czasowych operatach ochronnych parków narodowych
nie przewidywano ˝adnych zabiegów ochrony czynnej
dla tego siedliska. Nale˝a∏oby wi´c rozpoczàç badania
nad rzeczywistym rozmieszczeniem siedliska wzd∏u˝ ko-
ryt rzek i potoków, a tak˝e podjàç prób´ oszacowania je-
go powierzchni. Dzia∏ania ochronne mogà mieç obecnie
jedynie postaç ogólny i byç skierowane na utrzymanie
naturalnoÊci ca∏ego cieku wodnego i jego bezpoÊrednie-
go otoczenia (terasy aluwialne).

Monitoring naukowy

Konieczne jest za∏o˝enie sta∏ych powierzchni na odcinkach
wybranych rzek i potoków, gdzie b´dzie si´ co 2–3 lata prze-
prowadzaç wizje terenowe. Nale˝y oceniaç dynamik´ po-
szczególnych p∏atów siedliska, jego sk∏ad gatunkowy (zdj´-
cie fitosocjologiczne), ze szczególnym uwzgl´dnieniem poja-
wiajàcych si´ siewek drzew i krzewów. Obserwacje te powin-
ny dostarczyç bardziej szczegó∏owych informacji o siedlisku.

Joanna Perzanowska, Wojciech Mróz
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ZaroÊla wrzeÊni pobrze˝nej
Kod Physis: 24.223

Cechy diagnostyczne

Cechy obszaru
Siedlisko zajmuje niewielkie powierzchnie, przyjmujàc postaç
p∏atów rozrzuconych wzd∏u˝ koryta, na wysepkach i ∏achach
˝wirowych potoków i rzek karpackich, w miejscach wilgotnych,
o w miar´ wyrównanych stosunkach wodnych i ustalonym
sk∏adzie mechanicznym pod∏o˝a, na m∏odych, oligotroficznych
osadach ˝wirowych i ˝wirowo–piaskowych (gleby te zaliczane
sà do mad inicjalnych, bez wykszta∏conego profilu, bez lub 
z niewielkà iloÊcià próchnicy, o odczynie oboj´tnym lub s∏abo
alkalicznym), przy zapewnionym dop∏ywie Êwiat∏a. Zbiorowisko
obserwowane by∏o g∏ównie do wysokoÊci ok. 700 m n.p.m.

Fizjonomia i struktura zbiorowiska
Zbiorowisko majàce postaç luênych zaroÊli wrzeÊni, z do-
mieszkà innych gatunków zielnych (ma∏o stabilny sk∏ad flo-
rystyczny, zale˝ny bezpoÊrednio od dop∏ywu diaspor z wez-
braniami wody) oraz pojedynczymi krzewami wierzby. Wrze-
Ênia mo˝e kie∏kowaç wprost na nagim ˝wirowisku, niepo-
przedzona przez stadia zielne lub, choç rzadziej, pojawia si´
równoczeÊnie z innymi gatunkami. ZaroÊla sà luêne, rzadko
przekraczajà 2 m wysokoÊci. Obserwuje si´ te˝ mozaikowà
struktur´ zbiorowiska, wynikajàcà ze zró˝nicowania pod∏o-
˝a. WrzeÊnia pobrze˝na Myricaria germanica jest krzewem
osiàgajàcym wiek ok. 10 lat, w zwartych zaroÊlach nie od-
nawia si´, jest to wi´c stadium doÊç krótkotrwa∏e.

Reprezentatywne gatunki
WrzeÊnia pobrze˝na Myricaria germanica, wierzba
siwa Salix eleagnos, kostrzewa czerwona Festuca rubra
subsp. vulgaris, rezeda ˝ó∏ta Reseda lutea, skrzyp pstry
Equisetum variegatum, poziewnik wàskolistny Galeopsis
angustifolia, poziewnik polny Galeopsis ladanum, brodaw-
nik zwyczajny Leontodon hispidus, lnica zwyczajna Linaria
vulgaris, lniczka ma∏a Chaenorhinum minor, wiechlina gra-
nitowa Poa granitica, szczaw tarczolistny Rumex scutatus,
lepnica rozd´ta Silene vulgaris subsp. prostrata.

Odmiany siedliska
Nieznane.

Mo˝liwe pomy∏ki z innymi siedliskami
Zbiorowisko ∏atwe do odró˝nienia w terenie. Pewne trudnoÊci
mo˝e nastr´czaç odró˝nienie niektórych p∏atów zb. Myricaria
germanica od Salici–Myricarietum, które stanowi nast´pne
stadium sukcesyjne. Oba zbiorowiska sà zbli˝one zarówno
pod wzgl´dem siedliska, jak i sk∏adu florystycznego, a przej-
Êcie mi´dzy nimi jest p∏ynne. Granic´ mo˝na przeprowadziç
w miejscu, gdzie otwarte zbiorowisko z dominacjà wrzeÊni
i domieszkà innych heliofitów zmienia si´ w zwarte zaroÊla
wierzby siwej Salix eleagnos z du˝à domieszkà wrzeÊni.

Identyfikatory fitosocjologiczne

Zwiàzek Epilobion fleischeri
Zbiorowisko Myricaria germanica zb. wrzeÊni
pobrze˝nej

Dynamika roÊlinnoÊci

Spontaniczna
Dynamika cieku – wezbrania wody i nanoszenie materia∏u skal-
nego – powoduje z jednej strony, niszczenie wykszta∏conego ju˝
zbiorowiska, z drugiej – coroczne odnawianie pod∏o˝a, umo˝li-
wiajàce rozwój pierwotnych stadiów sukcesyjnych. W czasie wez-
braƒ dochodzi do niszczenia (fragmentacji) roÊlinnoÊci i prze-
mieszczania si´ materia∏u roÊlinnego. U∏atwia to rozmna˝anie
wegetatywne i rozprzestrzenianie si´ roÊlin. Sukcesja przebiega
zwykle wprost w kierunku olszyn lub poprzez zaroÊla wierzbowe.

Powiàzana z dzia∏alnoÊcià cz∏owieka
Wszelka dzia∏alnoÊç zmierzajàca do ustabilizowania pod-
∏o˝a oraz poziomu wody, w tym próby zabezpieczeƒ prze-
ciwpowodziowych (np. budowa stopni wodnych), umo˝li-
wia uruchomienie procesu sukcesji i przekszta∏canie si´
zbiorowiska w zaroÊla wierzbowe i olszyny.

Siedliska przyrodnicze zale˝ne lub
przylegajàce

Siedlisko graniczy z szeregiem kolejnych stadiów sukcesyj-
nych, tworzàc z nimi mozaik´, zmiennà w czasie i prze-
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Kamieƒce nad Bia∏kà zarastajàce wrzeÊnià pobrze˝nà. 
Fot. J. Perzanowska
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Wody s∏odkie i torfowiska

strzeni. Nale˝à do nich Myricario–Salicetum eleagni
(3230, 3240) 44.111, Alnetum incanae (91E0*) 44.2131,
Petasitetum kablikiani 37.81442, Zb. Calamagrostis pseu-
dophragmites–Festuca rubra, (3220–1), 24.222, Phalari-
detum arundinaceae 53.16.

Rozmieszczenie geograficzne 
i mapa rozmieszczenia

Zbiorowisko jest obserwowane nad potokami lub rzekami
karpackimi, do wysokoÊci ok. 700 m n.p.m.

Znaczenie ekologiczne i biologiczne

Siedlisko spotykane na terenie ca∏ych Karpat, choç coraz rza-
dziej, ze wzgl´du na prace regulujàce koryta rzek i potoków.
Brak jest charakterystycznych dla niego, rzadkich lub zagro˝o-
nych gatunków flory lub fauny, choç stanowi miejsce wyst´po-
wania bezkr´gowców zwiàzanych z ciekami górskimi – wa˝ki,
j´tki, widelnice, chruÊciki, itp. Stanowi te˝ cz´Êç zabudowy roÊlin-
nej naturalnej doliny rzecznej (lub potoku), a wi´c kompleksu
siedlisk o du˝ej wartoÊci z ekologicznego punktu widzenia.

Gatunki z za∏àcznika II Dyrektywy 
Siedliskowej
Biegacz urozmaicony Carabus variolosus; siedlisko mo˝e stano-
wiç cz´Êç terytorium i byç odwiedzane przez wydr´ Lutra lutra.

Gatunki z za∏àcznika I Dyrektywy Ptasiej
Brak gatunków ÊciÊle zwiàzanych z tym typem siedliska,
choç obserwowany tu bywa zimorodek Alcedo atthis zwià-
zany z siedliskami nadpotokowymi.

Stany, w jakich znajduje si´ siedlisko

Stany uprzywilejowane
Przy zachowaniu naturalnej dynamiki cieku wodnego
uprzywilejowany stan siedliska jest zachowany, mimo za-
chodzàcych w jego obr´bie przemian sukcesyjnych.

Inne obserwowane stany
Brak bezpoÊredniego, celowego oddzia∏ywania cz∏owieka na
to siedlisko i jego przekszta∏canie; zmiany wynikajà z wp∏y-
wów poÊrednich. Dotyczà one przekszta∏ceƒ sukcesyjnych,
zw∏aszcza rozrastania si´ zaroÊli wierzbowych, mo˝liwe jest
tak˝e opanowanie siedliska przez ekspansywne gatunki.

Tendencje do przemian w skali
kraju i potencjalne zagro˝enia

Siedlisko w przesz∏oÊci nie by∏o zagro˝one w swoim zasi´gu.
Zagro˝eniem siedliska sà wszelkie dzia∏ania s∏u˝àce stabili-
zacji koryta rzecznego i poziomu wody, a wi´c: budowa
zbiorników zaporowych, stopni wodnych, umacnianie brze-
gów, budowa ostróg, opasek (w ramach ochrony przeciwpo-
wodziowej), powodujàce zaburzenia sedymentacji materia∏u
skalnego i nieodnawianie si´ ˝wirowych osadów, a tak˝e
prace przy pog∏´bianiu koryta oraz wydobyciu ˝wiru i kamie-
ni. Tak˝e eutrofizacja siedliska oraz rekreacja prowadzà do
niszczenia siedliska. Obserwacje przeprowadzone w Pieniƒ-
skim Parku Narodowym wskazujà, ˝e tak˝e zaprzestanie
u˝ytkowania gospodarczego okolicznych ∏àk i zmniejszona
presja ludzka (wycinanie zakrzewieƒ, przejazdy przez brody,
penetracja ludzka, itp.) powodujà zarastanie siedlisk nadpo-
tokowych zwartymi krzewami, eliminujàc w ten sposób Êwia-
t∏o˝àdne gatunki, m.in. wrzeÊni´. Utracone w ten sposób zo-
sta∏y stanowiska tego gatunku na niektórych potokach w ob-
r´bie Parku, ew. ograniczone w swoim wyst´powaniu do po-
jedynczych okazów wrzeÊni. Nie mo˝na wi´c w tych przypad-
kach mówiç o utrzymywaniu si´ tego zbiorowiska w miejscu
dawnego wyst´powania. Podobnie na terenie Babiogórskie-
go PN stwierdzono zanikanie gatunku charakterystycznego
wrzeÊni pobrze˝nej Myricaria germanica. Nie notowano go
tu ju˝ od ok. 20 lat.

U˝ytkowanie gospodarcze 
i potencja∏ produkcyjny

Jak dotàd siedlisko nie by∏o przedmiotem bezpoÊrednich
dzia∏aƒ ochronnych. Wobec narastajàcej, w wyniku katastro-
falnych powodzi w ostatnich latach, presji w kierunku regula-
cji rzek i potoków, a tak˝e budowie umocnieƒ w celach prze-
ciwpowodziowych, nale˝y wypracowaç kompromis pomi´dzy
wymogami ochrony przeciwpowodziowej i pozyskiwaniem
surowca skalnego z koryta rzeki a wymogami ochrony przy-
rody. Mo˝liwe sà tak˝e do zastosowania inne ni˝ dotychczas
sposoby zabezpieczenia przeciwpowodziowego, nie niszczà-
ce naturalnego, meandrujàcego koryta rzeki.

Ochrona

Przypomnienie o wra˝liwych cechach
Brak nap∏ywu materia∏u skalnego, nieodpowiedni poziom
wody, zahamowany dop∏yw Êwiat∏a.

3220
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Zalecane metody ochrony
Nale˝y zabezpieczyç cykliczne wezbrania wód majàce bez-
poÊredni wp∏yw na odnawianie si´ siedliska. Konieczne jest
niedopuszczenie do zaroÊni´cia ca∏ego brzegu przez
wierzby lub olchy, co uniemo˝liwi∏oby dop∏yw Êwiat∏a do
zbiorowiska. Unikaç nale˝y regulacji rzeki, umacniania
brzegów, i dbaç o ochron´ ca∏ego systemu rzecznego wraz
z otoczeniem (terasy aluwialne). Nale˝y kontrolowaç wy-
dobycie ˝wiru i kamieni z koryta rzeki. Mo˝na te˝ zapropo-
nowaç wprowadzenie wrzeÊni pobrze˝nej na list´ roÊlin
prawnie chronionych.

Inne czynniki mogàce wp∏ynàç na sposób
ochrony
Siedlisko jest cz´Êcià systemu rzecznego o du˝ym znacze-
niu ekologicznym.

Przyk∏ady obszarów obj´tych dzia∏aniami
ochronnymi
Mimo, ˝e siedlisko nie by∏o dotàd przedmiotem bezpo-
Êrednich dzia∏aƒ ochronnych ze wzgl´du na wyst´powanie
w regionie Karpat i Pogórza, znajduje si´ równie˝ na ob-
szarach obj´tych ochronà prawnà na obszarach górskich
parków narodowych: Tatrzaƒskiego, Gorczaƒskiego, Pie-
niƒskiego, Magurskiego, Bieszczadzkiego (obiekty propo-
nowane do sieci Natura 2000), a tak˝e Parków Krajobra-
zowych: Strzy˝owsko–Czarnorzeckiego i Cisniaƒsko–We-
tliƒskiego, lub te˝ w rezerwatach przyrody, np. Prze∏om
Bia∏ki. Jednostki te starajà si´ zapewniç – w ramach ochro-
ny biernej – utrzymanie naturalnego biegu rzek i potoków,
od êróde∏ a˝ po granice administracyjne. Odpowiedzialni
za ochron´ przyrody na podleg∏ym im terenie sà dyrekto-
rzy w/w. parków, a za stan rezerwatów – Wojewódzki Kon-
serwator Przyrody.

Inwentaryzacje, doÊwiadczenia,
kierunki badaƒ

Stan zbadania siedliska w Polsce jest s∏aby. Dotychcza-
sowe badania koncentrowa∏y si´ raczej na jego sk∏adzie
florystycznym jako zbiorowiska nadpotokowego oraz je-
go zwiàzku z w´drówkami roÊlin. W dotychczasowych
operatach ochronnych karpackich parków narodowych
nie przewidywano ˝adnych zabiegów ochrony czynnej
dla tego siedliska. Dzia∏ania ochronne mia∏y postaç je-
dynie ogólnà, skierowanà na utrzymanie naturalnoÊci
ca∏ego cieku wodnego i jego bezpoÊredniego otoczenia.
Nale˝a∏oby rozpoczàç badania nad rzeczywistym roz-
mieszczeniem tego siedliska wzd∏u˝ koryt rzek i potoków
(a nie tylko stanowiskami, na których wyst´puje wrze-
Ênia), a tak˝e podjàç prób´ oszacowania jego po-
wierzchni. Mo˝liwe jest te˝ przeprowadzenie ekspery-
mentalnej oceny wp∏ywu odkrzaczania na utrzymanie te-
go siedliska.

Monitoring naukowy

Konieczne jest za∏o˝enie sta∏ych powierzchni na odcinkach
wybranych rzek i potoków, gdzie b´dzie si´ co 2–3 lata prze-
prowadzaç wizje terenowe. Nale˝y oceniaç dynamik´ po-
szczególnych p∏atów siedliska, jego sk∏ad gatunkowy (zdj´-
cie fitosocjologiczne), ze szczególnym uwzgl´dnieniem poja-
wiajàcych si´ siewek drzew i krzewów. Obserwacje te powin-
ny dostarczyç bardziej szczegó∏owych informacji o siedlisku.
W przypadku za∏o˝enia powierzchni eksperymentalnych za-
biegów ochronnych,nale˝a∏oby prowadziç tak˝e ich obser-
wacje i porównaç z pozosta∏ymi powierzchniami.

Joanna Perzanowska, Wojciech Mróz
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