Wysokogórskie murawy acydofilne i bezwapienne
Nawapienne murawy wysokogórskie i wyleêyska Ênie˝ne
wyle˝yska Ênie˝ne

Nawapienne murawy
wysokogórskie (Seslerion
tatrae) i wyle˝yska
Ênie˝ne (Arabidion
coeruleae)
Kod Physis: 36.12, 36.4332, 36.43911, 36.43912,
36.43913, 36.4393, 36.4395

A. Opis siedliska g∏ównego
typu

Zró˝nicowanie zbiorowisk zale˝ne jest od typu pod∏o˝a,
g∏´bokoÊci gleby, jej szkieletowoÊci, lokalnych warunków
orograficznych oraz wysokoÊci nad poziom morza. Wykazujà te˝ wyraêne zró˝nicowanie regionalne.
Do tego typu siedliska w∏àczono te˝ zespo∏y wyle˝yskowe
rozwijajàce si´ w miejscach d∏ugiego zalegania Êniegu, na
ustalonych piargach. Ten podtyp siedliska tworzy Êrednio
du˝e p∏aty, liczàce zwykle od kilkudziesi´ciu do kilkuset
metrów powierzchni. Przy zmianie warunków zalegania
pokrywy Ênie˝nej zbiorowiska te mogà podlegaç naturalnej sukcesji prowadzàcej do utrwalania i zarastania piargu
kosówkà w pi´trze subalpejskim, a murawà wysokogórskà
w pi´trze alpejskim.
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Podzia∏ na podtypy
Definicja

6170-1 Tatrzaƒskie murawy wysokogórskie
6170-2 Zbiorowiska wyle˝yskowe na ustalonych piargach
6170-3 Pieniƒskie górskie murawy naskalne
6170-4 Babiogórskie murawy wapniolubne

Umiejscowienie siedliska w polskiej
klasyfikacji fitosocjologicznej

nie w pi´trach alpejskim i subalpejskim. Do typu zalicza si´ tak˝e wyle˝yska Ênie˝ne uformowane na tym samym pod∏o˝u.

Charakterystyka
Jest to trwa∏y, naturalny typ roÊlinnoÊci uwarunkowany klimatycznie, a w ni˝szych po∏o˝eniach – topograficznie. Murawy wysokogórskie wyst´pujà w pi´trach klimatycznych
bardzo ch∏odnym i umiarkowanie zimnym (z wyjàtkiem naskalnej murawy górskiej Dendranthemo-Seslerietum variae
wyst´pujàcej w Pieninach). Rosnà na p∏ytkich r´dzinach
próchnicznych i inicjalnych, o zasadowym, wzgl´dnie oboj´tnym lub s∏abo kwaÊnym odczynie.
Murawy pokrywajà pó∏ki i wierzcho∏ki ska∏, strome zbocza
oraz ustalone piargi. W wy˝szych po∏o˝eniach górskich
niektóre fitocenozy pokrywajà niekiedy dziesiàtki hektarów,
inne (zw∏aszcza w ni˝szych po∏o˝eniach) tworzà p∏aty o powierzchni zaledwie kilku–kilkunastu metrów.

Klasa Seslerietea variae (dawniej Elymo-Seslerietea) wysokogórskie murawy na pod∏o˝u wapiennym
Rzàd Seslerietalia variae nawapienne murawy w pi´trze halnym
Zwiàzek Seslerion tatrae karpackie nawapienne
murawy wysokogórskie
Zespo∏y: Carici sempervirentis-Festucetum
tatrae zespó∏ turzycy wiecznie-zielonej
Festuco versicoloris-Seslerietum tatrae tatrzaƒski zespó∏ kostrzewy pstrej
Caricetum firmae (carpaticum) zespó∏ turzycy
mocnej
Festuco versicoloris-Agrostietum alpinae
zespó∏ kostrzewy i mietlicy alpejskiej
Dendranthemo-Seslerietum variae pieniƒska górska murawa naskalna
Saxifrago-Festucetum versicoloris babiogórski zespó∏ kostrzewy pstrej
Klasa Thlaspietea rotundifolii górskie pionierskie zbiorowiska piargów i kamieƒców nadrzecznych
Rzàd Arabidetalia coeruleae zbiorowiska wyle˝yskowe
na pod∏o˝u wapiennym
Zwiàzek Arabidion coeruleae tatrzaƒskie zbiorowiska wyle˝yskowe na pod∏o˝u wapiennym
Zespo∏y: Saxifragetum wahlenbergii zespó∏
skalnicy Wahlenberga
Sesleria tatrae-Saxifraga wahlenbergii zb.
seslerii tatrzaƒskiej i skalnicy Wahlenberga
Salicetum retuso-reticulatae zespó∏ wierzb
krzewinkowych na wyle˝yskach Ênie˝nych

Poradniki ochrony siedlisk i gatunków

Naturalne zbiorowiska trawiaste, rozwijajàce si´ na glebach
zasadowych pokrywajàcych ska∏y wapienne. Wyst´pujà w górach (uformowanych w wyniku fa∏dowania alpejskiego), g∏ów-
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Tatrzaƒskie murawy nawapienne, Tatry Zachodnie. Fot. J. Perzanowska

Bibliografia
BALCERKIEWICZ S. 1984. RoÊlinnoÊç wysokogórska Doliny Pi´ciu
Stawów Polskich w Tatrach i jej przemiany antropogeniczne.
Uniw. A. Mickiewicza w Poznaniu, Ser. Biol. 25: 1–191.
CELI¡SKI F. , WOJTERSKI T. 1961. Mapa zbiorowisk roÊlinnych
Babiogórskiego Parku Narodowego. Kom. Biol. PTPN, Wydz.
Mat.-Przyr.
DZWONKO Z. , GRODZI¡SKA K. 1979. Numerical classification
of epilithic and xerothermic communities in the Pieniny Mts.
Fragm. Flor. Geobot. 25(4) : 493–508.
ELLENBERG H. 1988. Vegetation ecology of Central Europe.
Cambridge Univ. Press, Cambridge.
GRODZI¡SKA K. 1975. Flora i roÊlinnoÊç Skalic Nowotarskich
i Spiskich. Fragm. Flor. Geobot. 21: 149–246.
GRODZI¡SKA K. 1982. Naskalne zbiorowiska roÊlinne. W:
K. Zarzycki (red.) Przyroda Pienin w obliczu zmian. Studia
Nat. B. 30: 329–336.
GRODZI¡SKA K., JASIEWICZ A. Zbiorowiska naskalne Pienin. IB
PAN, Kraków, msc.
GRODZI¡SKA K., JASIEWICZ A., PANCER-KOTEJOWA E., ZARZYCKI K. 1982. Mapa zbiorowisk roÊlinnych Pieniƒskiego
Parku Narodowego. W: Zarzycki K. (red.) Przyroda Pienin
w obliczu zmian. Studia Nat. B. 30: pod opaskà.
KAèMIERCZAKOWA R., PERZANOWSKA J., WRÓBEL I., ZARZYCKI J.
1999. Operat ochrony làdowych ekosystemów nieleÊnych Pieniƒskiego Parku Narodowego. IOP PAN, Kraków, msc.

KOSI¡SKI M. 1999. Zbiorowiska roÊlinne piargów Tatrzaƒskiego
Parku Narodowego. Prace Botan. UJ. 32: 3–75.
MIREK Z. (red.) 1997. Operat ochrony làdowych ekosystemów nieleÊnych Tatrzaƒskiego Parku Narodowego. TPN, Zakopane, msc.
MYCZKOWSKI S., PI¢KOÂ-MIRKOWA H., BARY¸A J. 1985. Zbiorowiska roÊlinne (mapa). W: Trafas K. (red.). Atlas Tatrzaƒskiego Parku Narodowego. Zakopane–Kraków, Plansza 16.
PAW¸OWSKI B. 1972. Zespo∏y wysokogórskie. W: Szafer W., Zarzycki K. (red.) Szata roÊlinna Polski. Wyd. 2. popr. PWN,
Warszawa.
PAW¸OWSKI B., STECKI K. 1927. Die Pflanzenassoziationen des
Tatra-Gebirges. Teil 4. Die Pflanzenassoziationen des Mi´tusia-Tales und des Hauptmassivs der Czerwone Wierchy. Bull.
int. Acad. Pol. Sc., Cl. math. nature., Ser. B, N suppl.
2(1926): 79–121.
PI¢KOÂ H. 1968. Rozmieszczenie roÊlin regla dolnego i górnego
na Sarniej Skale, Krokwi i ¸ysankach w Tatrach. Fragm. Flor.
Geobot. 14,3: 317–393.
PI¢KOÂ-MIRKOWA H., MIREK Z. 1996. Zbiorowiska roÊlinne. W:
Mirek Z. (red.). Przyroda Tatrzaƒskiego Parku Narodowego.
Tatry i Podtatrze 3: 237–274.
WALAS J. 1933. RoÊlinnoÊç Babiej Góry. Wyd. PROP Monogr.
Nauk. 2. Warszawa.
ZABIEROWSKI K. (red.) 1983. Park Narodowy na Babiej Górze.
Cz∏owiek i przyroda. PWN, Warszawa-Kraków.

Joanna Perzanowska, Wojciech Mróz

Wysokogórskie murawy acydofilne i bezwapienne
Nawapienne murawy wysokogórskie i wyleêyska Ênie˝ne
wyle˝yska Ênie˝ne

B. Opis podtypów
Tatrzaƒskie murawy
wysokogórskie
Kod Physis: 36.43911, 36.43912, 36.4332, 36.43913

Cechy diagnostyczne

Fizjonomia i struktura zbiorowisk
Wi´kszoÊç reprezentujàcych t´ grup´ zbiorowisk to fitocenozy wielkopowierzchniowe, spotykane w p∏atach o powierzchni dziesiàtków hektarów. Pokrycie warstwy zielnej
osiàga najcz´Êciej ponad 50%, ale mo˝e si´ wahaç od 25
do 80%. Jej wysokoÊç jest zmienna, od kilku do kilkudziesi´ciu centymetrów.
Zbiorowiska te sà najbogatszà w gatunki grupà zbiorowisk wysokogórskich, notowano tu do kilkudziesi´ciu
(nawet ok. 60) gatunków roÊlin naczyniowych w zdj´ciu
fitosocjologicznym. ¸àcznie w pojedynczym zespole
mo˝na spotkaç ok. 100 gatunków roÊlin naczyniowych.
Zwykle, choç nie zawsze, wyst´pujà tu te˝ mszaki, niekiedy reprezentowane przez du˝à grup´ gatunków (do
kilkunastu) i porosty.
Reprezentatywne gatunki
Turzyca zawsze zielona Carex sempervirens subsp.
tatrorum, kostrzewa tatrzaƒska Festuca tatrae, kostrzewa pstra Festuca versicolor, sesleria tatrzaƒska Sesleria tatrae, lepnica rozd´ta Silene vulgaris, dzwonek wàskolistny Campanula polymorpha, przytulia nierównolistna Galium anisophyllum, zerwa
kulista Phyteuma orbiculare, naradka w∏osista Androsace
chamaejasme, pi´ciornik alpejski Potentilla crantzii, turzyca mocna Carex firma, d´bik oÊmiop∏atkowy Dryas
octopetala, skalnica seledynowa Saxifraga caesia, lepnica bez∏odygowa Silene acaulis subsp. pannonica, mokrzyca rozchodnikowata Minuartia sedoides.
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Cechy obszaru
Zbiorowiska muraw wysokogórskich rozwijajà si´ w Tatrach, g∏ównie zachodnich, w pi´trach: reglowych, subalpejskim i alpejskim, na pod∏o˝u bogatym w w´glan wapnia. Sà nim ska∏y lub ustalone piargi, lub ˝wiry wapienne,
suche lub umiarkowanie wilgotne. Gleby sà na ogó∏ p∏ytkie (do kilku centymetrów), majàce charakter r´dziny
próchnicznej lub r´dziny inicjalnej, zalegajàcej na nagiej
skale lub wapiennej zwietrzelinie. Nachylenie wynosi od
dwudziestu kilku do ok. 40 stopni. Ekspozycja najcz´Êciej
po∏udniowa i zachodnia oraz przyleg∏e. Zakresy Êrednich
wartoÊci wskaêników Ellenberga wynoszà Êrednio: Êwiat∏o: od 7,8 do 8,0, temperatura 2,8–3,2, wilgotnoÊç
4,6–5,1, pH 6,7–7,4.

Odmiany
W zale˝noÊci od warunków abiotycznych: typu pod∏o˝a,
g∏´bokoÊci i szkieletowoÊci gleby oraz wysokoÊci nad poziom morza (temperatury), a tak˝e lokalnych warunków
orograficznych wykszta∏cajà si´ ró˝ne zespo∏y roÊlinne:
• Carici sempervirentis-Festucetum tatrae: wyst´puje w pi´trach reglowych, g∏ównie reglu dolnym. W wy˝szych po∏o˝eniach spotykane wyjàtkowo, tylko w miejscach o korzystnych warunkach siedliskowych, przy ekspozycji po∏udniowo-wschodniej. Ma postaç niewysokich, bujnych
muraw, o zwarciu 50–60%. W sk∏adzie gatunkowym,
obok wysokogórskich, spotyka si´ tak˝e gatunki ni˝owe.
• Caricetum firmae: wyst´puje w pi´trach subalpejskim
i alpejskim, na bardzo p∏ytkich glebach. Wyjàtkowo spotyka si´ ten zespó∏ w ni˝szych po∏o˝eniach, gdzie wyst´puje w miejscach o ekspozycji pó∏nocnej, a jego sk∏ad
gatunkowy jest silnie zubo˝a∏y. Ma postaç bardzo niskich, barwnych, naskalnych muraw, odznaczajàcych si´
szczególnym bogactwem florystycznym. Gatunki tu spotykane majà wzrost ró˝yczkowy – jak turzyca mocna,
krzewinki o p∏o˝àcych si´ ga∏àzkach – jak d´bik oÊmiop∏atkowy, a tak˝e roÊliny poduszkowe, jak skalnica seledynowa, mokrzyca rozchodnikowata, czy g´stodarniowe
o Êcielàcych si´ ∏ody˝kach, jak ostro∏ódka karpacka
Oxytropis carpatica. RoÊlinnoÊç w tym zespole nie osiàga pe∏nego zwarcia. Wyst´pujàce w nim gatunki sà ÊciÊle przywiàzane do pod∏o˝a wapiennego.
• Festuco versicoloris-Seslerietum tatrae: wyst´puje równie˝
w pi´trach subalpejskim i alpejskim, ale na g∏´bszych
glebach ni˝ poprzedni zespó∏. Jest te˝ od niego bujniejszy, a warstwa runi nieco wy˝sza. Wi´ksze jest tak˝e pokrycie gleby – zwarcie w p∏atach osiàga Êrednio ok. 80%.
Nale˝y do najbogatszych florystycznie murawowych zespo∏ów wysokogórskich. Obok gatunków wapniolubnych
spotyka si´ tu grup´ gatunków wyst´pujàcych równie˝ na
innym typie pod∏o˝a (niewapiennym).
• Festuco versicoloris-Agrostietum alpinae: wyst´puje
w obr´bie Tatr granitowych, na pod∏o˝u mylonitowym,
w postaci ma∏opowierzchniowych p∏atów zlokalizowanych na up∏azkach i pó∏kach, zasilanych wodà sp∏ywajàcà z wy˝szych po∏o˝eƒ. Jest to najbogatszy w gatunki
z wymienionych zespo∏ów murawowych, dzi´ki wspó∏wyst´powaniu roÊlin o ró˝nych wymaganiach siedliskowych: wa„piennych”, „granitowych” i „mylonitowych”.
Trzy pierwsze zespo∏y tworzà wspólnà grup´ muraw nawapiennych, gdy˝ w sk∏adzie florystycznym oprócz gatunków charakterystycznych dla ka˝dego z nich, pozosta∏e sà wspólne.
Mo˝liwe pomy∏ki
Zespo∏y ∏atwe do odró˝nienia, choç czasami wkraczajà tu
gatunki piargów, a tak˝e pojedyncze gatunki naskalne.
Niektóre zubo˝a∏e p∏aty nawiàzujà do pionierskich zbiorowisk piargowych, dlatego mogà wystàpiç niekiedy problemy z zakwalifikowaniem poszczególnych p∏atów.
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Identyfikatory fitosocjologiczne
Zwiàzek Seslerion tatrae
Zespo∏y: Carici sempervirentis-Festucetum tatrae
Zespó∏ turzycy wieczniezielonej
Festuco versicoloris-Seslerietum tatrae zespó∏
kostrzewy i mietlicy alpejskiej
Caricetum firmae (carpaticum) zespó∏ turzycy mocnej
Festuco versicoloris-Agrostietum alpinae zespó∏
kostrzewy i mietlicy alpejskiej

Poradniki ochrony siedlisk i gatunków

Dynamika roÊlinnoÊci
Spontaniczna
Niektóre z muraw, wyst´pujàce w pi´trach alpejskim i turniowym, na glebach o wykszta∏conym w pe∏ni profilu, tworzà typ roÊlinnoÊci klimaksowej (Festuco versicoloris-Seslerietum). W ni˝szych po∏o˝eniach mogà ulegaç sukcesji
w kierunku zio∏oroÊli, traworoÊli, ew. zaroÊli kosodrzewiny.
Powiàzana z dzia∏alnoÊcià cz∏owieka
Obserwuje si´ florystyczne ubo˝enie p∏atów muraw w miejscach, gdzie przebiegajà szlaki turystyczne. Jest ono wynikiem wydeptywania i zrywania roÊlin.

Siedliska przyrodnicze zale˝ne
lub przylegajàce
RoÊlinnoÊç piargowa (8120), wyle˝yskowa (6170-2), zio∏oroÊlowa (6430), traworoÊlowa, naskalna (8210) oraz zaroÊla kosodrzewiny (4070) 31.561.

Rozmieszczenie geograficzne
i mapa rozmieszczenia
Ska∏y wapienne w Tatrach Zachodnich, niewielkie p∏aty
w cz´Êci granitowej Tatr.

Znaczenie ekologiczne i biologiczne
Ze wzgl´du na bardzo ograniczony zasi´g wyst´powania
w Polsce, walor siedliska jest wysoki. Nale˝y do cennego
kompleksu zespo∏ów wysokogórskich, bardzo rzadkich
w Polsce. Murawy, bardzo bogate florystycznie, sà miejscem wyst´powania tak˝e rzadkich gatunków roÊlin, w tym
endemicznych i reliktowych. Biotop p∏ochacza halnego i siwerniaka.
Gatunki z za∏àcznika II Dyrektywy
Siedliskowej
Niedêwiedê brunatny Ursus arctos, kozica tatrzaƒska Rupicapra rupicapra tatrica, Êwistak tatrzaƒski Marmota marmota latilostris.
Gatunki z za∏àcznika I Dyrektywy Ptasiej
P∏ochacz halny Prunella collaris, siwerniak Anthus spinoletta.

Stany, w jakich znajduje si´ siedlisko
Stany uprzywilejowane
Siedlisko pozostaje w dynamicznej równowadze przestrzennej, zasadniczo nie podlegajàc bezpoÊrednim wp∏ywom cz∏owieka.
Inne obserwowane stany
Brak bezpoÊredniego, celowego oddzia∏ywania cz∏owieka
na to siedlisko i jego przekszta∏canie. Ulega jedynie, w niewielkim stopniu, naturalnym procesom sukcesyjnym. Lokalnie presja turystyczna mo˝e prowadziç do ubo˝enia florystycznego p∏atów lub przyczyniaç si´ do rozprzestrzeniania obcych gatunków.

Tendencje do przemian w skali
kraju i potencjalne zagro˝enia
Siedlisko nie jest zagro˝one w swoim zasi´gu ani przez
czynniki naturalne, ani antropogeniczne i nie wymaga
˝adnej, poza biernà, formy ochrony.
Jak dotàd nie by∏o przedmiotem bezpoÊrednich dzia∏aƒ
ochronnych, podlega ochronie biernej w strefie ochrony
Êcis∏ej Tatrzaƒskiego Parku Narodowego. Jedynym zagro˝eniem mo˝e byç niszczenie roÊlinnoÊci przez turystów,
taterników powierzchniowych i jaskiniowych dochodzàcych do Êcian skalnych oraz, w ograniczonym zakresie,
przez narciarzy (lokalizacja g∏ównych tras zjazdowych
powy˝ej górnej granicy lasu ma miejsce w „granitowej”
cz´Êci Tatr).

U˝ytkowanie gospodarcze
i potencja∏ produkcyjny
Siedlisko nie jest gospodarczo u˝ytkowane przez cz∏owieka.
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Ochrona
Przypomnienie o wra˝liwych cechach
PodatnoÊç na niszczenie mechaniczne.
Zalecane metody ochrony
Zalecana ochrona to ochrona bierna, umo˝liwiajàca niezak∏ócone funkcjonowanie siedliska. Nie wymaga ono
˝adnych zabiegów ochronnych.
Inne czynniki mogàce wp∏ynàç na sposób
ochrony
Stanowiska gatunków specjalnej troski, tj. gatunków zagro˝onych, endemicznych lub reliktowych.

W dotychczasowych operatach ochronnych parku narodowego nie przewidywano ˝adnych zabiegów ochrony
czynnej dla tego siedliska. W ostatnich latach by∏y prowadzone badania nad systematykà zbiorowisk piargowych i murawowych w Tatrach. Nale˝a∏oby prowadziç
dalsze badania, skoncentrowane na dynamice tego typu
zbiorowisk.
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Monitoring naukowy
Nale˝y za∏o˝yç sta∏e powierzchnie w rejonach, gdzie siedlisko nara˝one jest na niszczenie przez wspinajàcych si´ taterników. Co kilka lat (5) trzeba przeprowadzaç wizje terenowe i oceniaç stan roÊlinnoÊci.

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

Inwentaryzacje, doÊwiadczenia,
kierunki badaƒ
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Zbiorowiska wyle˝yskowe na
ustalonych piargach
Kod Physis: 36.12

Poradniki ochrony siedlisk i gatunków

Cechy diagnostyczne
Cechy obszaru
Zbiorowiska wyle˝yskowe rozwijajà si´ g∏ównie w pi´trach: subalpejskim i alpejskim, na pod∏o˝u bogatym w w´glan wapnia.
Najcz´Êciej spotykane sà w wy˝szych po∏o˝eniach pi´tra alpejskiego, w ods∏oni´tych od po∏udnia kot∏ach polodowcowych,
u podnó˝y pó∏nocnych Êcian oraz, mniej typowo, na obrze˝ach
rynien erozyjnych, najcz´Êciej przy pó∏nocnej oraz przyleg∏ych
ekspozycjach. Siedlisko wyst´puje w lokalnych zag∏´bieniach
terenu, w miejscach zacienionych, u podnó˝y Êcian skalnych,
gdzie pokrywa Ênie˝na zalega d∏u˝ej ni˝ na otaczajàcym terenie (8–10 miesi´cy w roku). Pod∏o˝e stanowià ustalone, wilgotne piargi lub ˝wiry wapienne. Nachylenie wynosi od ok. kilkunastu do blisko 40 stopni. Zakresy Êrednich wartoÊci wskaêników Ellenberga, wynoszà Êrednio: Êwiat∏o: od 7,3 do 7,5, temperatura: 2,5–2,8, wilgotnoÊç: 6,0–6,2, pH: 7,0–7,2.
Fizjonomia i struktura zbiorowiska
Zespo∏y wyle˝yskowe wyst´pujà w postaci p∏atów o powierzchni od kilkunastu do kilkudziesi´ciu metrów. Pokrycie
warstwy zielnej osiàga Êrednio ok. 40%, ale mo˝e si´ wahaç
od 25 do 80%. Zbiorowiska te zasadniczo budowane sà przez
nieliczne (od kilkunastu do 20), wyspecjalizowane ekologicznie gatunki, przystosowane do silnie skróconego (zwykle do
2–3 miesi´cy) okresu wegetacyjnego. Sà to roÊliny o niskim
wzroÊcie, cz´sto p∏o˝àce si´, zdolne do szybkiego rozwoju
i odbywania rocznego cyklu ˝yciowego w bardzo krótkim czasie. Ich typowym przedstawicielem jest endemiczna dla zachodnich Karpat skalnica tatrzaƒska Saxifraga wahlenbergii
(= S. perdurans). Niektóre jednak p∏aty sà bogate florystycznie, notowano tu do kilkudziesi´ciu (nawet ponad 60) gatunków roÊlin naczyniowych w zdj´ciu fitosocjologicznym, co mo˝e byç wynikiem wspó∏wyst´powania gatunków „wapiennych”
i „granitowych” oraz wkraczania gatunków ze zbiorowisk sàsiadujàcych z p∏atami wyle˝yskowymi, zw∏aszcza murawowych, w wyniku zmian w d∏ugoÊci zalegania pokrywy Ênie˝nej
w poszczególnych miejscach. Zwykle wyst´pujà tu te˝ mszaki,
odgrywajàce znaczàcà rol´ w zbiorowisku, zw∏aszcza w miejscach, gdzie okres wegetacyjny jest najkrótszy.
Reprezentatywne gatunki
Buczecja rumuƒska Bucegia romanica, wierzbownica drobnolistna Epilobium anagallidifolium, brodawnik tatrzaƒski Leontodon pseudotaraxaci, skalnica tatrzaƒska Saxifraga wahlenbergii, rze˝uszka
alpejska Hutchinsia alpina, jaskier alpejski Ranunculus
alpestris, przetacznik ró˝yczkowaty Veronica aphylla, przywrotnik zaczerwieniony Alchemilla colorata, przywrotnik
wci´ty Alchemilla incisa, skalnica naradkowata Saxifraga
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androsacea, g´siówka alpejska Arabis alpina, wiechlina alpejska Poa alpina, sesleria tatrzaƒska Sesleria tatrae, ró˝eniec górski Rhodiola rosea, tojad
mocny Aconitum firmum, wierzba wykrojona Salix retusa, wierzba ˝y∏kowana Salix reticulata.
Odmiany
W zale˝noÊci od d∏ugoÊci zalegania pokrywy Ênie˝nej i warunków abiotycznych, wykszta∏cajà si´ ró˝ne zespo∏y roÊlinne:
• Saxifragetum wahlenbergii notowany w Tatrach z rejonu
Czerwonych Wierchów, Doliny Tomanowej, masywu
Giewontu, a tak˝e z Doliny Pi´ciu Stawów Polskich, gdzie
wyst´puje na pod∏o˝u mylonitowym.
• zb. Sesleria tatrae – Saxifraga wahlenbergii ma charakter murawowo-wyle˝yskowy, wyst´puje w masywie Czerwonych Wierchów, gdzie zajmuje nieco suchsze miejsca
ni˝ poprzedni zespó∏.
• Salicetum retuso-reticulatae to nieco nietypowe zbiorowisko wyle˝yskowe, sk∏adajàce si´ z krzewinkowych wierzb
porastajàcych miejsca o d∏ugo zalegajàcej pokrywie
Ênie˝nej (7–8 miesi´cy w roku), zlokalizowane na zawietrznej stronie stoków, na brzegach kotlinek i rynien
w wy˝szych po∏o˝eniach Tatr wapiennych. P∏aty tatrzaƒskie odbiegajà od typowej formy opisanej z Alp.
Mo˝liwe pomy∏ki
Zespo∏y ∏atwe do odró˝nienia, choç przy zmiennym stopniu stabilizacji piargów wkraczajà na nie gatunki muraw
alpejskich, a tak˝e pojedyncze gatunki naskalne. Niektóre,
zubo˝a∏e p∏aty nawiàzujà do pionierskich zbiorowisk piargowych, dlatego mogà wystàpiç problemy z zakwalifikowaniem poszczególnych p∏atów.

Identyfikatory fitosocjologiczne
Zwiàzek Arabidion coeruleae
Zespo∏y: Saxifragetum wahlenbergii zespó∏ skalnicy Wahlenberga
zb. Sesleria tatrae-Saxifraga wahlenbergii zb.
seslerii tatrzaƒskiej i skalnicy Wahlenberga
Salicetum retuso-reticulatae zespó∏ wierzb krzewinkowych na wyle˝yskach Ênie˝nych

Dynamika roÊlinnoÊci
Spontaniczna
RoÊlinnoÊç wyle˝yskowa jest ogólnie bioràc seralnym typem
roÊlinnoÊci, lecz mimo to p∏aty jej nie podlegajà zmianom
sukcesyjnym, o ile Ênieg, który zalega przez wi´kszoÊç roku
w miejscach ich wyst´powania, nie jest wytapiany wczeÊniej
ni˝ zwykle. W przeciwnym wypadku wkraczajà gatunki muraw wysokogórskich, a nast´pnie kosodrzewina.
Powiàzana z dzia∏alnoÊcià cz∏owieka
Brak.

Nawapienne murawy wysokogórskie i wyleêyska Ênie˝ne

Siedliska przyrodnicze zale˝ne
lub przylegajàce

Tendencje do przemian w skali
kraju i potencjalne zagro˝enia

Nawapienne murawy wysokogórskie (6170-1), zio∏oroÊla
(6430), traworoÊla, roÊlinnoÊç naskalna (8210).

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

Rozmieszczenie geograficzne
i mapa rozmieszczenia
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U˝ytkowanie gospodarcze
i potencja∏ produkcyjny
Siedlisko nie jest gospodarczo u˝ytkowane przez cz∏owieka.

Ochrona

Zalecane metody ochrony
Zalecana ochrona to ochrona bierna, umo˝liwiajàca niezak∏ócone funkcjonowanie siedliska. Nie wymaga ono
˝adnych zabiegów ochronnych.
Tatry Zachodnie.

Znaczenie ekologiczne i biologiczne
Ze wzgl´du na bardzo ograniczony zasi´g wyst´powania
w Polsce, walor zbiorowiska jest wysoki. Siedlisko nale˝y do
cennego kompleksu zespo∏ów wysokogórskich, bardzo rzadkich w Polsce. Saxifragetum wahlenbergii jest endemicznym
dla Tatr zespo∏em, a tak˝e miejscem wyst´powania rzadkich
gatunków roÊlin, w tym endemicznych i reliktowych.
Gatunki z za∏àcznika II Dyrektywy
Siedliskowej
Niedêwiedê brunatny Ursus arctos, kozica tatrzaƒska Rupicapra rupicapra tatrica, Êwistak tatrzaƒski Marmota marmota latilostris.
Gatunki z za∏àcznika I Dyrektywy Ptasiej
Brak.

Stany, w jakich znajduje si´ siedlisko
Stany uprzywilejowane
Siedlisko pozostaje w dynamicznej równowadze przestrzennej, nie podlega bezpoÊrednim wp∏ywom cz∏owieka.
Inne obserwowane stany
Brak bezpoÊredniego, celowego oddzia∏ywania cz∏owieka
na to siedlisko i jego przekszta∏canie. Ulega jedynie naturalnym procesom sukcesyjnym.

Inne czynniki mogàce wp∏ynàç na sposób
ochrony
Stanowiska gatunków specjalnej troski, tj. gatunków zagro˝onych, endemicznych lub reliktowych.
Przyk∏ady obszarów obj´tych dzia∏aniami
ochronnymi
Obszar Tatrzaƒskiego Parku Narodowego, proponowany do w∏àczenia do sieci Natura 2000. Odpowiedzialny
za ochron´ przyrody na podleg∏ym mu terenie jest dyrektor parku.

Inwentaryzacje, doÊwiadczenia,
kierunki badaƒ
W dotychczasowych operatach ochronnych parku narodowego nie przewidywano ˝adnych zabiegów ochrony czynnej dla tego siedliska. W ostatnich latach by∏y prowadzone
badania nad systematykà zbiorowisk wyle˝yskowych w Tatrach. Nale˝a∏oby prowadziç dalsze badania, skoncentrowane na dynamice tego typu zbiorowisk.

Poradniki ochrony siedlisk i gatunków

Przypomnienie o wra˝liwych cechach
PodatnoÊç na niszczenie mechaniczne.

Monitoring naukowy
Nale˝y za∏o˝yç sta∏e powierzchnie w rejonach, gdzie siedlisko nara˝one jest na niszczenie przez wspinajàcych si´ taterników. Co kilka lat (3–4) trzeba przeprowadzaç wizje terenowe i oceniaç stan roÊlinnoÊci.

Joanna Perzanowska, Wojciech Mróz
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Pieniƒskie górskie murawy
naskalne
Kod Physis: 36.4395

Identyfikatory fitosocjologiczne
Zwiàzek Seslerion tatrae
Zespó∏ Dendranthemo-Seslerietum variae pieniƒska górska murawa naskalna

Poradniki ochrony siedlisk i gatunków

Cechy diagnostyczne
Cechy obszaru
Naskalna murawa porasta wapienne, strome Êciany
i pó∏ki skalne. Gleby to inicjalne r´dziny nawapienne,
o odczynie zasadowym. Dobrze wykszta∏cone p∏aty tego
zespo∏u spotyka si´ jedynie w Pieninach Centralnych; dalej na zachód (Pieniny Zachodnie) wyst´pujà nieliczne,
silnie zubo˝one fragmenty. Zbiorowisko wykszta∏ca si´
w ca∏ym zakresie wysokoÊci (od 430 m n.p.m. po 982 m
n.p.m. – szczyt Trzech Koron), g∏ównie przy ekspozycji
z po∏udniowego sektora horyzontu (S, SW, SE), rzadziej
wschodniej lub zachodniej. Muraw´ t´ obserwowano
w miejscach o zmiennym nachyleniu, od ok. 40° po pionowe Êciany skalne.
Fizjonomia i struktura zbiorowiska
WielkoÊç p∏atów muraw jest ró˝na; cz´sto zajmujà one
zaledwie od kilku do kilkudziesi´ciu metrów kwadratowych powierzchni. Zwarcie roÊlinnoÊci jest bardzo
zmienne – pokrycie roÊlin naczyniowych waha si´ na
ogó∏ w zakresie od 20% do 90%, w niektórych p∏atach
doÊç obficie rozwijajà si´ mchy i porosty. Ich zwarcie
waha si´ zwykle od 5 do 60%. Niekiedy w murawie pojawiajà si´ pojedyncze krzewy, ale nie przekraczajà ok.
5% pokrycia. Najlepiej wykszta∏cone p∏aty, z pe∏nà listà
gatunków charakterystycznych, wyst´pujà w Masywie
Trzech Koron. W zdj´ciu fitosocjologicznym notuje si´
od 10 do 40 gatunków. ¸àcznie w zespole tym stwierdzono wyst´powanie ok. 120 gatunków roÊlin
naczyniowych.

Dynamika roÊlinnoÊci
Spontaniczna
Naskalna murawa górska jest zbiorowiskiem trwa∏ym;
procesy sukcesyjne zachodzà w nim stosunkowo wolno.
Miejsca, w których nagromadzi si´ g∏´bsza warstwa
próchnicy, zajmujà roÊliny muraw kserotermicznych
i ciep∏olubne krzewy. Niektóre p∏aty, rozwijajàce si´ na
niewielkich ska∏kach i Êciankach skalnych otoczonych
przez las, sà stopniowo zacieniane przez rozrastajàce
si´ drzewa. Dla utrzymania murawy naskalnej konieczne sà wtedy zabiegi ochrony czynnej polegajàce na ods∏oni´ciu murawy.
Powiàzana z dzia∏alnoÊcià cz∏owieka
Brak bezpoÊredniego oddzia∏ywania cz∏owieka na ten typ
siedliska.

Siedliska przyrodnicze zale˝ne
lub przylegajàce
Siedlisko graniczy z szeregiem kolejnych stadiów sukcesyjnych, murawami kserotermicznymi (6210) Origano-Brachypodietum pinnati (34.312), napiargowymi zbiorowiskami Gymnocarpietum robertiani (8160) i zb. Calamagrostis
varia, ciep∏olubnymi zaroÊlami ze zw. Berberidion (31.812)
oraz zbiorowiskami leÊnymi.

Rozmieszczenie geograficzne
i mapa rozmieszczenia

Reprezentatywne gatunki
Chaber barwny Centaurea triumfettii, chryzantema Zawadzkiego Dendranthema zawadzkii, pszonak Wittmanna Erysimum wittmannii, pos∏onek alpejski skalny Helianthemum alpestre subsp. rupifragum, sesleria skalna Sesleria varia.
Odmiany
Brak.
Mo˝liwe pomy∏ki
Zespó∏ ∏atwy do odró˝nienia, zarówno fizjonomicznie, jak
i siedliskowo. Na obszarze granicznym pomi´dzy Pieninami Centralnymi a Zachodnimi (rejon Wàwozu Sobczaƒskiego) spotyka si´ p∏aty muraw na wapiennych Êcianach
skalnych, gdzie wyst´pujà gatunki charakterystyczne zarówno zespo∏u Dendranthemo-Seslerietum, jak i Festucetum pallentis.
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Pieniny Centralne.

Wysokogórskie murawy acydofilne i bezwapienne
Nawapienne murawy wysokogórskie i wyleêyska Ênie˝ne
wyle˝yska Ênie˝ne

Znaczenie ekologiczne i biologiczne
Naskalna murawa górska Dendranthemo-Seslerietum variae jest endemicznym zespo∏em Pienin, co zapewnia jej
wysokà pozycj´ w waloryzacji nieleÊnych zbiorowisk roÊlinnych PPN. Jest to te˝ jedyne w Polsce miejsce wyst´powania chryzantemy Zawadzkiego Dendranthema zawadzkii,
po dysjunkcji mi´dzy stanowiskami azjatyckimi i europejskimi, oraz kilku innych gatunków uznawanych za rzadkie
i zagro˝one w Polsce, w tym ich endemicznych odmian lub
podgatunków.
Gatunki z za∏àcznika II Dyrektywy
Siedliskowej
Brak.

Stany, w jakich znajduje si´ siedlisko
Stany uprzywilejowane
Urwiste Êciany skalne na terenie Pienin Centralnych porasta zespó∏, którego sk∏ad florystyczny, jak i fizjonomia zostaje niezmieniona.

Tendencje do przemian w skali
kraju i potencjalne zagro˝enia
Siedlisko jest przedmiotem ochrony w Pieniƒskim Parku Narodowym i nie jest zagro˝one w swoim zasi´gu. Nie jest te˝
podatne na zmiany sukcesyjne. Natomiast porównanie zdj´ç
fotograficznych z Pienin z okresu przed II wojnà Êwiatowà
z obecnymi wykazuje jednak znaczne zaroÊni´cie Êcian skalnych w ostatnim pó∏wieczu, a wi´c zmniejszenie si´ powierzchni dost´pnego dla tego zespo∏u siedliska. Pewne zagro˝enia, choç raczej w skali lokalnej, powoduje te˝ ruch turystyczny – zrywanie roÊlin, wydeptywanie. Móg∏by zagra˝aç
mu tak˝e ruch wspinaczkowy oraz prace zwiàzane z pozyskiwaniem materia∏u skalnego (kamienio∏omy), które prowadzà
do mechanicznego niszczenia siedliska, ale re˝im ochronny
w parku narodowym eliminuje takie zagro˝enia. Negatywne
skutki mo˝e przynieÊç tak˝e eutrofizacja siedliska.

U˝ytkowanie gospodarcze
i potencja∏ produkcyjny
Nie podlega gospodarczej dzia∏alnoÊci cz∏owieka.

Inne obserwowane stany
Brak bezpoÊredniego, celowego oddzia∏ywania cz∏owieka
na to siedlisko i jego przekszta∏canie, wi´kszoÊç zmian wynika z wp∏ywów poÊrednich. Obserwuje si´ ubo˝enie flory-
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Ochrona
Przypomnienie o wra˝liwych cechach
Zwi´kszenie ocienienia, podatnoÊç na niszczenie mechaniczne.
Zalecane metody ochrony
Zalecana ochrona to w zasadzie ochrona bierna, umo˝liwiajàca zachowanie dynamicznej równowagi przestrzennej
pomi´dzy p∏atami tego zespo∏u a kolejnymi stadiami sukcesyjnymi. W Pieninach, rozumianych jako ca∏oÊç, zespó∏ nie
jest zagro˝ony i nie wymaga zabiegów ochronnych.
W miejscach, gdzie obserwuje si´ zacienianie zespo∏u przez
rozrastajàce si´ u podstawy ska∏ drzewa, mo˝na zaproponowaç ich wycinanie lub okresowe przerzedzanie ich koron.

Poradniki ochrony siedlisk i gatunków

Gatunki z za∏àcznika I Dyrektywy Ptasiej
Pomurnik Tichodroma muraria, nagórnik Monticola saxatilis.

styczne p∏atów, przez które przebiegajà szlaki turystyczne,
np. wejÊcie na Trzy Korony. Jest ono wynikiem wydeptywania i zrywania roÊlin przez turystów.

Inne czynniki mogàce wp∏ynàç na sposób
ochrony
ObecnoÊç gatunków szczególnej troski, rzadkich i zagro˝onych, np. ja∏owiec sabiƒski Juniperus sabina.

Pieniƒskie murawy górskie (Pieniny Centralne). Fot. J. Perzanowska

Przyk∏ady obszarów obj´tych dzia∏aniami
ochronnymi
Pieniƒski Park Narodowy, proponowany do w∏àczenia do
sieci Natura 2000. Jednostka ta zapewnia – w ramach
ochrony biernej – utrzymanie naturalnego uk∏adu zespo∏ów roÊlinnych. Odpowiedzialny za ochron´ przyrody na
podleg∏ym mu terenie jest dyrektor parku.
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Inwentaryzacje, doÊwiadczenia,
kierunki badaƒ
Siedlisko opisane w Polsce z rejonu Pienin Centralnych
dopiero w latach 60. XX wieku (Grodziƒska i Jasiewicz
rkps., wczeÊniej przez Kulczyƒskiego jako Seslerietum).
Konieczne jest uzupe∏nienie badaƒ w celu próby oszacowania jego zasobów oraz tempa przemian. W dotychczas
opracowywanych operatach ochronnych dla parku narodowego nie przewidywano ˝adnych zabiegów ochrony
czynnej dla tego siedliska.

Monitoring naukowy
Konieczne jest za∏o˝enie sta∏ych powierzchni, gdzie b´dzie
si´ raz na 5 lat przeprowadzaç wizje terenowe. Nale˝y
oceniaç tempo sukcesji w poszczególnych p∏atach siedliska, jego sk∏ad gatunkowy (zdj´cie fitosocjologiczne), ze
szczególnym uwzgl´dnieniem pojawiajàcych si´ siewek
drzew i krzewów. Obserwacje te powinny dostarczyç bardziej szczegó∏owych informacji o siedlisku i jego dynamice.

Joanna Perzanowska, Wojciech Mróz

Wysokogórskie murawy acydofilne i bezwapienne
Nawapienne murawy wysokogórskie i wyleêyska Ênie˝ne
wyle˝yska Ênie˝ne

Babiogórskie murawy
nawapienne
Kod Physis: 36.4393

Cechy diagnostyczne

Fizjonomia i struktura zbiorowiska
Zbiorowisko tworzy niewielkie p∏aty rozrzucone na urwistych
Êciankach i pó∏kach skalnych w postaci k´p oraz darni pokrywajàcych pó∏ki z g∏´bszà warstwà gleby. Jest jednym
z najbogatszych w gatunki zbiorowisk wysokogórskich Babiej Góry. Notowano tu od ok. 20 do ponad 40 gatunków
roÊlin naczyniowych w zdj´ciu fitosocjologicznym, najcz´Êciej ponad 30. Zwykle obecne sà tu te˝ mszaki, niekiedy
reprezentowane przez du˝à grup´ gatunków (do kilkunastu) i porosty. ¸àcznie w zespole tym stwierdzono wyst´powanie ok. 70 gatunków. Pokrycie warstwy zielnej jest zmienne, w pe∏ni uzale˝nione od lokalnych warunków orograficznych. Charakterystycznà cechà sk∏adu florystycznego jest
równoczesne wyst´powanie gatunków o ró˝nych wymaganiach wzgl´dem pH pod∏o˝a: „wapiennych”, czyli „zasadowych”, „oboj´tnych” i „kwaÊnych”.
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Identyfikatory fitosocjologiczne
Zwiàzek Seslerion tatrae
Zespó∏ Saxifrago-Festucetum versicoloris babiogórski zespó∏ kostrzewy pstrej

Dynamika roÊlinnoÊci
Spontaniczna
Ze wzgl´du na lokalne, skrajne warunki siedliskowe (glebowe i klimatyczne), tworzà trwa∏y typ roÊlinnoÊci w pi´trze
subalpejskim. W niektórych po∏o˝eniach (bardziej po∏ogich – u stóp ska∏ek, przy g∏´bszej warstwie gleby i wi´kszej wilgotnoÊci) mogà ulegaç sukcesji, przekszta∏cajàc si´
w traworoÊla (Calamagrostietum villosae 37.82), przy
zmianie warunków glebowych w kierunku muraw z rz´du
Caricetalia curvulae 36.3, lub zaroÊli kosodrzewiny Pinetum mugo carpaticum 31.56.

Siedliska przyrodnicze zale˝ne
lub przylegajàce
RoÊlinnoÊç piargowa (8110), muraw acidofilnych (6150),
zio∏oroÊlowa (6430) i traworoÊlowa, naskalna (8220) oraz
zaroÊla kosodrzewiny (4070).

Rozmieszczenie geograficzne
i mapa rozmieszczenia
Ska∏y piaskowcowe po pó∏nocnej stronie masywu Babiej
Góry.
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Cechy obszaru
Zbiorowiska muraw wysokogórskich rozwijajà si´ na Babiej
Górze w podszczytowych partiach masywu, na stromych, urwistych ska∏kach i wàskich pó∏kach skalnych, zasobnych w w´glan
wapnia. Pod∏o˝em jest tu ∏atwo wietrzejàcy piaskowiec drobnoziarnisty, z ∏awicami w´glanowych ∏upków ilastych i margli. Poddane dzia∏aniu czynników atmosferycznych, ska∏y te ulegajà
szybkiej erozji, która powoduje wyp∏ukiwanie w´glanów wzbogacajàcych nast´pnie siedlisko i umo˝liwiajàcych rozwój roÊlinnoÊci wapieniolubnej. Centrum wyst´powania muraw stanowià
górne cz´Êci pi´tra kosodrzewiny (powy˝ej 1550 m n.p.m.; jest
ono obni˝one w stosunku do tatrzaƒskiego o ponad 100 m).
Gleby sà na ogó∏ p∏ytkie (do kilku centymetrów), majàce charakter r´dziny inicjalnej zalegajàcej na nagiej skale, lub nieco
g∏´bsze, próchniczne, gromadzàce si´ na pó∏kach skalnych. Sà
one suche lub umiarkowanie wilgotne. Nachylenie poszczególnych p∏atów jest znaczne, od powy˝ej 45° do prawie pionowych
Êcian, a ekspozycja najcz´Êciej pó∏nocna i przyleg∏e.

Mo˝liwe pomy∏ki
Zespó∏ ∏atwy do odró˝nienia, choç czasami wkraczajà tu
gatunki piargów, a tak˝e pojedyncze gatunki naskalne
i muraw acidofilnych Junco trifidi-Festucetum airoidis
(36.3432). Dlatego mogà wystàpiç niekiedy problemy
z zakwalifikowaniem poszczególnych p∏atów.

Reprezentatywne gatunki
Kostrzewa pstra Festuca versicolor, skalnica gronkowa Saxifraga paniculata, jaskier skalny Ranunculus
oreophilus, przytulia nierównolistna Galium anisophyllum, przywrotnik siwy Alchemilla flabellata, bartsja
alpejska Bartsia alpina, dzwonek wàskolistny Campanula
polymorpha, zerwa kulista Phyteuma orbiculare, krwawnik
sudecki Achillea millefolium subsp. sudetica, zawilec wielkokwiatowy Anemone narcissiflora.
Odmiany
Brak.
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Znaczenie ekologiczne i biologiczne
Ze wzgl´du na bardzo ograniczony zasi´g wyst´powania
w Polsce, tylko w masywie Babiej Góry, walor siedliska jest
wysoki. Nale˝y do cennego kompleksu zespo∏ów wysokogórskich, bardzo rzadkich w Polsce. Murawy, bardzo bogate florystycznie, sà miejscem wyst´powania tak˝e rzadkich gatunków roÊlin.
Gatunki z za∏àcznika II Dyrektywy
Siedliskowej
Niedêwiedê brunatny Ursus arctos.
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Gatunki z za∏àcznika I Dyrektywy Ptasiej
P∏ochacz halny Prunella collaris, siwerniak Anthus spinoletta.

Stany, w jakich znajduje si´ siedlisko
Stany uprzywilejowane
Siedlisko pozostaje w dynamicznej równowadze przestrzennej, zajmujàc urwiste, niedost´pne Êcianki skalne,
nie podlega bezpoÊrednim wp∏ywom cz∏owieka.
Inne obserwowane stany
Brak bezpoÊredniego, celowego oddzia∏ywania cz∏owieka na to siedlisko i jego przekszta∏canie. Jedynie
w miejscach, gdzie przebiegajà szlaki turystyczne (np.
Akademicka Perć), wydeptywanie i niszczenie roÊlinnoÊci mo˝e prowadziç do ubo˝enia florystycznego p∏atów.
W niewielkiej skali mo˝e tak˝e ulegaç naturalnym procesom sukcesyjnym.

Tendencje do przemian w skali
kraju i potencjalne zagro˝enia
Siedlisko nie jest zagro˝one w swoim zasi´gu ani przez
czynniki naturalne, ani antropogeniczne i nie wymaga
˝adnej, poza biernà, formy ochrony.
Jak dotàd nie by∏o przedmiotem bezpoÊrednich dzia∏aƒ
ochronnych, podlega ochronie biernej w strefie ochrony
Êcis∏ej Babiogórskiego Parku Narodowego. Jedynym zagro˝eniem mo˝e byç niszczenie roÊlinnoÊci przez turystów,
zw∏aszcza schodzàcych z wyznaczonych szlaków, nielegalnie biwakujàcych itp.

U˝ytkowanie gospodarcze
i potencja∏ produkcyjny
Siedlisko nie jest gospodarczo u˝ytkowane przez cz∏owieka.

Ochrona
Przypomnienie o wra˝liwych cechach
siedliska
PodatnoÊç na niszczenie mechaniczne.
Zalecane metody ochrony
Zalecana ochrona to ochrona bierna, umo˝liwiajàca niezak∏ócone funkcjonowanie siedliska. Nie wymaga ono
˝adnych zabiegów ochronnych.
Inne czynniki mogàce wp∏ynàç na sposób
ochrony
Stanowiska gatunków specjalnej troski, np. gatunków
zagro˝onych.
Przyk∏ady obszarów obj´tych dzia∏aniami
ochronnymi
Obszar Babiogórskiego Parku Narodowego, proponowany do
w∏àczenia do sieci Natura 2000. Odpowiedzialny za ochron´
przyrody na podleg∏ym mu terenie jest dyrektor parku.

Inwentaryzacje, doÊwiadczenia,
kierunki badaƒ
Zespó∏ b´dàcy fitosocjologicznym wyznacznikiem siedliska
zosta∏ opisany w 1933 roku. W latach póêniejszych to bogate florystycznie zbiorowisko by∏o przedmiotem zainteresowania wielu naukowców. W dotychczasowych operatach ochronnych opracowywanych dla parku narodowego nie przewidywano ˝adnych zabiegów ochrony czynnej dla tego siedliska.

Monitoring naukowy
Nale˝y za∏o˝yç sta∏e powierzchnie w rejonach, gdzie siedlisko
nara˝one jest na niszczenie przez turystów. Co kilka lat (5)
trzeba przeprowadzaç wizje terenowe i oceniaç stan roÊlinnoÊci. Nale˝a∏oby wykonywaç zdj´cia fitosocjologiczne dokumentujàce sk∏ad florystyczny i jego ewentualne przemiany.

Joanna Perzanowska, Wojciech Mróz
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