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ZaroÊla wrzeÊni na
kamieƒcach i ˝wirowiskach górskich potoków
(Salici–Myricarietum –
cz´Êç z przewagà wrzeÊni)
Kod Physis: 44.111

Poradniki ochrony siedlisk i gatunków

A. Opis siedliska g∏ównego typu

Klasa Salicetea purpurae zaroÊlowe i leÊne zbiorowiska
wierzb wàskolistnych
Rzàd Salicetalia purpurae zaroÊlowe i leÊne zbiorowiska wierzb wàskolistnych w dolinach rzek
Zwiàzek Salicion elaeagni karpackie zaroÊla
z wierzbà siwà
Zespó∏ Salici–Myricarietum zaroÊla wierzbowe
z wrzeÊnià pobrze˝nà

Definicja
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Zbiorowiska niskich, pionierskich zaroÊli, wkraczajàcych
na siedliska zaj´te dotychczas przez roÊlinnoÊç zielnà
(Kody Physis: 24.221 i 24.222), porastajàcà kamieƒce.
Rozwijajà si´ na ˝wirowym pod∏o˝u bogatym w drobne
osady (namu∏y), nad górskimi potokami charakteryzujàcymi si´ wysokimi stanami wód w okresie letnim.
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Charakterystyka
˚wirowiska i kamieƒce górskich rzek i potoków, o w miar´ wyrównanych i ustalonych stosunkach wodnych i sk∏adzie mechanicznym pod∏o˝a, w strefie wysokich, letnich
zalewów wody. PoroÊni´te sà luênymi zaroÊlami wrzeÊniowo–wierzbowymi, z udzia∏em licznych gatunków
zielnych.

Podzia∏ na podtypy
3230–1 ZaroÊla wrzeÊniowo–wierzbowe
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ZaroÊla wierzbowo-wrzeÊniowe na kamieƒcach nad Bia∏kà. Fot. J. Perzanowska
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B. Opis podtypu
ZaroÊla wrzeÊniowo–wierzbowe
Kod Physis: 44.111

Poradniki ochrony siedlisk i gatunków

Cechy diagnostyczne
Cechy obszaru
Siedlisko zajmuje niewielkie powierzchnie, wyst´pujàc w postaci p∏atów wzd∏u˝ koryt, na wysepkach i ∏achach ˝wirowych potoków i rzek karpackich, w miejscach o w miar´ wyrównanych stosunkach wodnych (z corocznymi, wiosennymi
lub letnimi zalewami) i ustalonym sk∏adzie mechanicznym
pod∏o˝a. Gleba charakteryzowana jest jako inicjalna mada
górska lub mada s∏abo wykszta∏cona, ju˝ wzbogacona
w próchnic´, o odczynie oboj´tnym lub s∏abo alkalicznym.
Fizjonomia i struktura zbiorowiska
Zbiorowisko ma postaç zaroÊli z dominacjà wrzeÊni Myricaria
germanica, z domieszkà wierzb, zw∏aszcza wierzby siwej Salix
eleagnos oraz gatunków zielnych. Sà to stosunkowo niskie zaroÊla (Êrednio 1–2 m) z dobrze wykszta∏conà warstwà krzewów (jej sk∏ad jest ustabilizowany), o zmiennym zwarciu
(20–40%). Warstwa zielna zawiera wilgociolubne, czasem ruderalne gatunki przechodzàce z okolicznych zbiorowisk i sp∏ywajàce z wodà z wy˝szych po∏o˝eƒ. Zarówno jej sk∏ad florystyczny, jak i zwarcie sà zmienne w czasie (od kilku do 80%).
Reprezentatywne gatunki
WrzeÊnia pobrze˝na Myricaria germanica, wierzba siwa Salix eleagnos, trzcinnik szuwarowy Calamagrostis
pseudophragmites, wierzba wawrzynkowa Salix daphnoides, wierzba purpurowa Salix purpurea var. gracilis,
wierzba trójpr´cikowa Salix triandra var . elliptica,
wierzba krucha Salix fragilis.
Odmiany
Sk∏ad gatunkowy jest zmienny, w pewnym zakresie
przypadkowy, uzale˝niony od nap∏ywajàcych w czasie
powodzi diaspor.
Mo˝liwe pomy∏ki
Pewne trudnoÊci mo˝e nastr´czaç odró˝nienie zb. Myricaria germanica (3220) od Salici–Myricarietum (3230
i 3240), które stanowià nast´pne stadia sukcesyjne.
Wszystkie te zbiorowiska sà zbli˝one, zarówno pod wzgl´dem zajmowanego siedliska, jak i sk∏adu florystycznego,
a przejÊcie mi´dzy nimi jest p∏ynne. Granic´ mo˝na prze-
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prowadziç w miejscu, gdzie otwarte zbiorowisko z dominacjà wrzeÊni pobrze˝nej i domieszkà innych heliofitów zmienia si´ w zaroÊla z udzia∏em wierzb, a póêniej w zwarte zaroÊla wierzby siwej z domieszkà wrzeÊni.

Identyfikatory fitosocjologiczne
Zwiàzek Salicion eleagni
Zespó∏ Salici–Myricarietum zaroÊla wierzbowe
z wrzeÊnià pobrze˝nà

Dynamika roÊlinnoÊci
Spontaniczna

Luêne zaroÊla wrzeÊni poprzedzajà stadium zaroÊli
wierzbowych z wrzeÊnià, nast´pnie przekszta∏cajà si´
w zaroÊla wierzbowe, a póêniej w olszyny. Florystycznie
i siedliskowo zbiorowiska te sà do siebie bardzo zbli˝one, a przejÊcie mi´dzy nimi p∏ynne. Naturalna dynamika cieku – wezbrania wody i nanoszenie materia∏u skalnego – powoduje odnawianie si´ zbiorowiska.
Powiàzana z dzia∏alnoÊcià cz∏owieka

Wszelka dzia∏alnoÊç zmierzajàca do ustabilizowania pod∏o˝a oraz poziomu wody przyspiesza proces sukcesji i przekszta∏canie si´ zbiorowiska w zaroÊla wierzbowe. Dzia∏ania takie mogà równie˝ obejmowaç obsadzanie brzegów
(umacnianie) szybko rosnàcymi gatunkami roÊlin, zmieniajàcymi charakter zbiorowiska.

Siedliska przyrodnicze zale˝ne lub
przylegajàce
Siedlisko graniczy z szeregiem kolejnych stadiów sukcesyjnych, tworzàc z nimi mozaik´ zmiennà w czasie i przestrzeni. Nale˝à do nich Alnetum incanae (*91E0)
44.2131, Petasitetum kablikiani 37.81442, Zb. Calamagrostis pseudophragmites–Festuca rubra 3220–1, 24.222,
Phalaridetum arundinaceae 53.16, Zb. Myricaria germanica (3220–2), 24.223, Salici–Myricarietum (3240).

Rozmieszczenie geograficzne
i mapa rozmieszczenia
Wi´ksze potoki lub rzeki w obr´bie pasm karpackich:
Tatry (Chocho∏owski Potok i Poroniec – zb. wykszta∏cone fragmentarycznie), dol. Bia∏ki, Pieniny (G∏´boki Potok, Pieniƒski Potok), Gorce (dol. Kamienicy), Beskid
Niski (Wis∏oka), Bieszczady – pot. Stebnik w Niskich
Bieszczadach, dol. Moczarnego.
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Tytu∏ rozdzia∏u Tytu∏ rozdzia∏u Tytu∏ rozdzia∏u Tytu∏
potoków (Salici–Myricarietum – cz´Êç z przewagà wrzeÊni)

poÊredniego, celowego oddzia∏ywania cz∏owieka na to siedlisko i jego przekszta∏canie, zmiany wynikajà z wp∏ywów
poÊrednich. Dotyczà one przekszta∏ceƒ sukcesyjnych,
zw∏aszcza rozrastania si´ zaroÊli wierzbowych powodujàcego w efekcie eliminacj´ wrzeÊni.
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Tendencje do przemian siedliska
w skali kraju i potencjalne
zagro˝enia

Siedlisko spotykane na terenie ca∏ych Karpat, choç coraz
rzadziej, ze wzgl´du na prace regulujàce koryta rzek,
a tak˝e zanik gospodarczego wykorzystania dolin potoków, co prowadzi do przyspieszonej sukcesji w kierunku
zaroÊli wierzbowych. Brak jest charakterystycznych dla tego siedliska, rzadkich lub zagro˝onych gatunków flory lub
fauny, choç stanowi ono miejsce wyst´powania ptaków
zwiàzanych z siedliskami nadpotokowymi, np. pliszki górskiej, pluszcza, strzy˝yka oraz bezkr´gowców zwiàzanych
z ciekami górskimi – wa˝ek, j´tek, widelnic, chruÊcików,
itp. Stanowi te˝ cz´Êç zabudowy roÊlinnej 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, kumak górski
Bombina variegata; siedlisko mo˝e stanowiç cz´Êç terytorium i byç odwiedzane przez wydr´ Lutra lutra oraz ˝bika
Felis silvestris.
Gatunki z za∏àcznika I Dyrektywy Ptasiej
Brak gatunków ÊciÊle zwiàzanych z tym typem siedliska,
choç obserwowany tu bywa zimorodek Alcedo atthis, ogólnie zwiàzany z siedliskami nadpotokowymi.

U˝ytkowanie gospodarcze
i potencja∏ produkcyjny
Wobec narastajàcej, w wyniku katastrofalnych powodzi
w ostatnich latach presji w kierunku regulacji rzek i potoków, a tak˝e budowie umocnieƒ w celach przeciwpowodziowych, nale˝y wypracowaç kompromis pomi´dzy wymogami ochrony przeciwpowodziowej i pozyskiwaniem
surowca skalnego z koryta rzeki a wymogami ochrony
przyrody. Mo˝liwe sà tak˝e zastosowania innych ni˝ dotychczas sposobów zabezpieczenia przeciwpowodziowego,
nie niszczàcego naturalnego, meandrujàcego koryta rzeki.

Ochrona
Przypomnienie o wra˝liwych cechach
Brak regularnych wezbraƒ wody, zahamowany dop∏yw
Êwiat∏a.

Poradniki ochrony siedlisk i gatunków

Znaczenie ekologiczne i biologiczne

Jak dotàd siedlisko nie by∏o przedmiotem bezpoÊrednich
dzia∏aƒ ochronnych. Zagro˝eniem siedliska sà wszelkie
dzia∏ania s∏u˝àce stabilizacji koryta rzecznego i poziomu
wody, a wi´c: budowa zbiorników zaporowych, stopni
wodnych, umacnianie brzegów, budowa ostróg, opasek
(w ramach ochrony przeciwpowodziowej), a tak˝e prace
przy pog∏´bianiu koryta oraz wydobyciu ˝wiru i kamieni.
Niszczà one bezpoÊrednio siedlisko poprzez jego mechanicznà eliminacj´. Tak˝e zaprzestanie u˝ytkowania gospodarczego okolicznych ∏àk i zmniejszona presja ludzka (wycinanie zakrzewieƒ, przejazdy przez brody, penetracja
ludzka, itp.) powoduje zarastanie siedlisk nadpotokowych
zwartymi krzewami i drzewami, eliminujàc w ten sposób
Êwiat∏o˝àdne gatunki, przede wszystkim wrzeÊni´.

Stany, w jakich znajduje si´ siedlisko
Stany uprzywilejowane

Przy zachowaniu naturalnego koryta rzeki i dynamiki cieku
wodnego uprzywilejowany stan siedliska jest zachowany,mimo zachodzàcych w jego obr´bie przemian sukcesyjnych. Jest utrzymana równowaga dynamiczna pomi´dzy
„starzejàcymi” si´ p∏atami a tworzàcymi si´ nowymi.
Inne obserwowane stany

Z wyjàtkiem lokalnych dzia∏aƒ polegajàcych na wycinaniu
zaroÊli lub pracach regulacyjnych koryt potoków, brak bez-

Zalecane metody ochrony
Nale˝y umo˝liwiç cykliczne wezbrania wód majàce bezpoÊredni wp∏yw na odnawianie si´ siedliska.
Poniewa˝ wyst´powanie, rozwój i odtworzenie siedliska jest
zwiàzane z dynamikà potoków górskich, zaleca si´ ochron´ systemu wodnego, jego dynamiki i Êrodowiska (terasy
aluwialne) oraz umo˝liwienie dzia∏ania dynamiki naturalnej. Unikaç nale˝y regulacji rzeki, zabudowy hydrotechnicznej brzegów, wydobycia ˝wiru i kamieni oraz intensywnej rekreacji. W przeciwnym razie konieczne jest zahamo-
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wanie procesu sukcesji prowadzàcego do nadmiernego
zwarcia krzewów wierzby i rozrastania si´ drzew np. olchy,
co uniemo˝liwi∏oby dop∏yw Êwiat∏a do zbiorowiska.
Mo˝na te˝ zaproponowaç wprowadzenie wrzeÊni pobrze˝nej Myricaria germanica na list´ roÊlin prawnie chronionych.

Poradniki ochrony siedlisk i gatunków

Inne czynniki mogàce wp∏ynàç na sposób
ochrony
Potencjalne wyst´powanie chronionych gatunków ptaków.
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Przyk∏ady obszarów obj´tych dzia∏aniami
ochronnymi
Mimo ˝e siedlisko nie by∏o dotàd przedmiotem bezpoÊrednich dzia∏aƒ ochronnych, ze wzgl´du na wyst´powanie
w regionie Karpat i Pogórza, znajduje si´ równie˝ na obszarach obj´tych ochronà prawnà na obszarach górskich
parków narodowych: Tatrzaƒskiego, Gorczaƒskiego, Pieniƒskiego, Magurskiego i Bieszczadzkiego (obiekty proponowane do obj´cia siecià Natura 2000). Jednostki te zapewniajà – w ramach ochrony biernej – utrzymanie naturalnego biegu rzek i potoków, od êróde∏ a˝ po granice administracyjne, stanowià wi´c gwarancj´ zabezpieczenia tego siedliska. Odpowiedzialni za ochron´ przyrody na podleg∏ym im terenie sà dyrektorzy w/w. parków.

Inwentaryzacje, doÊwiadczenia,
kierunki badaƒ
Dotychczasowe badania dotyczàce siedliska koncentrowa∏y si´ raczej na jego sk∏adzie florystycznym jako jednego ze zbiorowisk nadpotokowych. W dotychczasowych

operatach ochronnych parków narodowych nie przewidywano ˝adnych zabiegów ochrony czynnej dla tego siedliska. Dzia∏ania ochronne skierowane by∏y na utrzymanie
naturalnoÊci ca∏ego cieku wodnego i jego bezpoÊredniego otoczenia. Nale˝a∏oby wi´c rozpoczàç badania nad
rzeczywistym rozmieszczeniem tego siedliska wzd∏u˝ koryt rzek i potoków (a nie tylko stanowiskami, na których
wyst´puje wrzeÊnia), jak równie˝ okreÊliç jego odmian
ekologicznych i zmiennoÊç fitosocjologicznà, a tak˝e
podjàç prób´ oszacowania jego powierzchni. Mo˝liwe
jest tak˝e przeprowadzenie eksperymentalnej oceny
wp∏ywu odkrzaczania na utrzymanie tego siedliska.
Przed przeprowadzeniem zabiegów w ramach rehabilitacji
i odtwarzania siedliska konieczna jest analiza przyczyn redukcji powierzchni siedliska oraz okreÊlenie zasad podejmowania dzia∏aƒ ochronnych.

Monitoring naukowy
Konieczne jest za∏o˝enie sta∏ych powierzchni na odcinkach
wybranych rzek i potoków, gdzie b´dzie si´ co 3–5 lat
przeprowadzaç wizje terenowe. Nale˝y oceniaç sk∏ad gatunkowy (zdj´cie fitosocjologiczne), ze szczególnym
uwzgl´dnieniem zmian w zwarciu poszczególnych warstw
roÊlinnoÊci, w tym odr´bnie – wrzeÊni i krzewów wierzbowych. Obserwacje te powinny dostarczyç bardziej szczegó∏owych informacji o siedlisku. W przypadku za∏o˝enia powierzchni eksperymentalnych zabiegów ochronnych nale˝a∏oby prowadziç tak˝e ich obserwacje i porównaç z pozosta∏ymi powierzchniami.
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