ZaroÊla wierzbowe na kamieƒcach i ˝wirowiskach
Tytu∏ rozdzia∏u Tytu∏ rozdzia∏u Tytu∏ rozdzia∏u Tytu∏
górskich potoków (Salici–Myricarietum – cz´Êç z przewagà wierzb)

ZaroÊla wierzbowe na
kamieƒcach i ˝wirowiskach górskich potoków
(Salici–Myricarietum –
cz´Êç z przewagà
wierzb)
Kod Physis: 44.112

A. Opis siedliska g∏ównego
typu

Zakrzewienia lub zadrzewienia sk∏adajàce si´ g∏ównie
z ró˝nych gatunków wierzb, z udzia∏em olchy i brzozy, porastajàce ˝wirowiska górskich potoków charakteryzujàcych si´ wysokimi stanami wód w okresie letnim.
Na typ ten sk∏adajà si´ zarówno zaroÊla wierzbowo–wrzeÊniowe do wysokoÊci ok. 700 m n.p.m., jak równie˝ zbiorowiska wierzb na ˝wirowych ∏achach w wy˝ej po∏o˝onych
dolinach górskich (bez zaroÊli wrzeÊni pobrze˝nej).
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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
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Charakterystyka
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Definicja

Umiejscowienie siedliska w polskiej
klasyfikacji fitosocjologicznej

Ustalone ˝wirowiska i kamieƒce górskich odcinków rzek i potoków, o w miar´ wyrównanych i ustalonych stosunkach wodnych
i sk∏adzie mechanicznym pod∏o˝a, w strefie wysokich, letnich
zalewów wody. Sà one poroÊni´te przez zaroÊlowe zbiorowiska
wierzb z panujàcà wierzbà siwà Salix eleagnos i domieszkà innych gatunków krzewiastych, sporadycznie tak˝e wrzeÊni pobrze˝nej Myricaria germanica, osiàgajàce zwykle pe∏ne zwarcie.

Podzia∏ na podtypy
3240–1 ZaroÊla wierzbowo–wrzeÊniowe,

ZaroÊla wierzbowe nad potokiem Sobczaƒskim.
Fot. J. Perzanowska
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B. Opis podtypu
ZaroÊla wierzbowo–wrzeÊniowe

Identyfikatory fitosocjologiczne
Zwiàzek Salicion eleagni
Zespó∏ Salici–Myricarietum zaroÊla wierzbowe
z wrzeÊnià
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Kod Physis: 44.112

Dynamika roÊlinnoÊci
Cechy diagnostyczne

Spontaniczna

Udzia∏ wierzby w zbiorowiskach na kamieƒcach wzrasta stopniowo, zwi´kszajàc ocienienie, co powoduje eliminacj´ wrzeÊni. Nast´pnym stadium sà zwarte zaroÊla wierzbowe. Florystycznie i siedliskowo zbiorowiska te sà do siebie bardzo zbli˝one, a przejÊcie mi´dzy nimi p∏ynne. Dynamika cieku – wezbrania wody i nanoszenie materia∏u skalnego – powodujà odnawianie si´ zbiorowiska.
Powiàzana z dzia∏alnoÊcià cz∏owieka

Fizjonomia i struktura zbiorowiska
Zbiorowisko ma postaç zaroÊli z bezwzgl´dnà dominacjà wierzby siwej Salix eleagnos i domieszkà innych gatunków wierzb, olchy i brzozy oraz, tylko niekiedy, tak˝e wrzeÊni pobrze˝nej Myricaria germanica (jako gatunek Êwiat∏olubny nie znosi zacienienia). ZaroÊla majà
zró˝nicowane zwarcie, na ogó∏ jednak zbli˝ajàce si´
do pe∏nego. WysokoÊç krzewów jest równie˝ zmienna
w zakresie od 1,5 do ok. 4–5 m. W zaroÊlach tych wyst´pujà te˝ pojedyncze okazy drzewiaste.
Reprezentatywne gatunki
WrzeÊnia pobrze˝na Myricaria germanica, wierzba
siwa Salix eleagnos, trzcinnik szuwarowy Calamagrostis pseudophragmites, wierzba wawrzynkowa Salix
daphnoides, wierzba purpurowa Salix purpurea,
wierzba trójpr´cikowa Salix triandra var. elliptica,
wierzba krucha Salix fragilis.
Odmiany
Nieznane.
Mo˝liwe pomy∏ki
Pewne trudnoÊci mo˝e nastr´czaç odró˝nienie dwóch
siedlisk o wyznaczniku fitosocjologicznym Salici–Myricarietum (3230 i 3240), które stanowià nast´pujàce po
sobie stadia sukcesyjne. Oba 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 przeprowadziç w miejscach,
gdzie zmienia si´ udzia∏ poszczególnych gatunków
w siedlisku, czyli zwarte zaroÊla wierzby siwej i wrzeÊni,
przechodzà w zbiorowisko, w którym zwarcie krzewów
wierzby zaczyna dominowaç nad zwarciem wrzeÊni.

Wszelka dzia∏alnoÊç zmierzajàca do ustabilizowania pod∏o˝a
oraz poziomu wody, przyspiesza proces sukcesji i przekszta∏canie si´ zbiorowiska w zaroÊla wierzbowe. Tak˝e obsadzanie
brzegów dla celów przeciwpowodziowych szybko rosnàcymi
gatunkami roÊlin mo˝e zaburzyç struktur´ 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 i poprzednie stadium zaroÊli wrzeÊniowo–wierzbowych Salici–Myricarietum (3230).

Rozmieszczenie geograficzne
i mapa rozmieszczenia
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Cechy obszaru
Siedlisko wyst´puje w postaci wyd∏u˝onych pasów wzd∏u˝
koryt, na ˝wirowych ∏achach i ustalonych wysepkach na
potokach i rzekach karpackich, w miejscach o w miar´ wyrównanych stosunkach wodnych (z corocznymi, letnimi zalewami) i o ustalonym sk∏adzie mechanicznym pod∏o˝a.
Gleby to inicjalne mady górskie lub mady wzbogacone
w próchnic´, o odczynie oboj´tnym lub s∏abo alkalicznym.
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Siedlisko spotykane na terenie ca∏ych Karpat, m.in.
w Tatrach – pot. Chocho∏owski, Gorcach – dol. Kamienicy, w dol. Skawy, Skawicy, Bia∏ki, Pieninach – pot. G∏´boki i Pieniƒski, Beskidzie Niskim – dol. Wis∏oki,
w Bieszczadach – w dol. pot. Stebnik i Moczarnego.
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Znaczenie ekologiczne i biologiczne
Siedlisko spotykane coraz rzadziej, ze wzgl´du na
prace regulacyjne w korytach 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, takimi jak:
wa˝ki, j´tki, widelnice, chruÊciki, 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, zwiàzany z siedliskami nadpotokowymi.

Stany, w jakich znajduje si´ siedlisko

Siedlisko w przesz∏oÊci nie by∏o zagro˝one w swoim zasi´gu i 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. Eliminujà one siedlisko poprzez jego mechaniczne niszczenie. 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, m.in.
wrzeÊni´, i prowadzàc do rozwoju zbiorowisk leÊnych.

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 przyrody, a wymogami ochrony przeciwpowodziowej, a tak˝e pozyskiwaniem surowca skalnego z koryta rzeki. Mo˝liwe sà tak˝e do zastosowania inne ni˝ dotychczas sposoby zabezpieczenia przeciwpowodziowego,
nieniszczàce naturalnego, meandrujàcego koryta rzeki.

Ochrona
Przypomnienie o wra˝liwych cechach
Brak corocznych wysokich stanów wody, zahamowany dop∏yw Êwiat∏a.

Stany uprzywilejowane

Siedlisko stanowi stadium sukcesyjne, lecz przy zachowaniu naturalnego koryta rzeki i dynamiki cieku wodnego stan siedliska jest zachowany w dynamicznej równowadze; mimo zachodzàcych w jego obr´bie przemian
sukcesyjnych, przez pewien okres (kilka do ok. 10 lat)
utrzymuje si´ w∏aÊciwy stosunek pokrycia wierzb do
wrzeÊni.
Inne obserwowane stany

Brak bezpoÊredniego, 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,
a w efekcie stabilizacji koryta i stanów wody. Prowadzi to
do przyspieszonej eliminacji wrzeÊni.

94

Tendencje do przemian w skali
kraju i potencjalne zagro˝enia

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 nie nale˝y dopuszczaç do nadmiernego zwarcia krzewów wierzby i rozrastania si´ drzew, np. olchy, co uniemo˝liwi∏oby dop∏yw Êwiat∏a do zbiorowiska.
Inne czynniki mogàce wp∏ynàç na sposób
ochrony
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.

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 mia∏y postaç jedynie
ogólnych zalceƒ skierowanych na utrzymanie naturalnoÊci ca∏ego cieku wodnego i jego bezpoÊredniego otoczenia. Nale˝a∏oby wi´c rozpoczàç badania nad rzeczy-
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Monitoring naukowy
Konieczne jest za∏o˝enie sta∏ych powierzchni na odcinkach
wybranych rzek i potoków, gdzie b´dzie si´ co 3 lata 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 i w∏aÊciwych proporcjach pomi´dzy tymi dwoma gatunkami. W przypadku za∏o˝enia powierzchni eksperymentalnych zabiegów ochronnych nale˝a∏oby
prowadziç tak˝e ich obserwacje i porównaç z pozosta∏ymi
powierzchniami.

Joanna Perzanowska, Wojciech Mróz
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Inwentaryzacje, doÊwiadczenia,
kierunki badaƒ

wistym rozmieszczeniem tego siedliska wzd∏u˝ koryt
rzek i potoków (a nie tylko stanowiskami, na których wyst´puje wrzeÊnia), a tak˝e podjàç prób´ oszacowania
jego powierzchni i ewentualnego zró˝nicowania. Nale˝y tak˝e przeprowadziç eksperymentalnà ocen´ wp∏ywu
odkrzaczania na utrzymanie tego siedliska, oraz prób´
jego odtworzenia, bioràc pod uwag´ prace z zakresu
in˝ynierii ekologicznej (stabilizacja wylesionych brzegów
potoków).
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