Zio∏oroÊla górskie i zio∏oroÊla nadrzeczne

Zio∏oroÊla górskie
(Adenostylion alliariae)
i zio∏oroÊla nadrzeczne
(Convolvuletalia sepium)
Kod Physis: 37.7, 37.8

A. Opis siedliska g∏ównego typu
Definicja

Podzia∏ na podtypy
6430-1: Zio∏oroÊla subalpejskie i reglowe
6430-2: Górskie, nadpotokowe zio∏oroÊla
lepi´˝nikowe
6430-3: Ni˝owe, nadrzeczne zbiorowiska
okrajkowe

Umiejscowienie siedliska w polskiej
klasyfikacji fitosocjologicznej

Charakterystyka
Typ ten obejmuje niewielkie p∏aty fitocenoz nieleÊnych
sk∏adajàcych si´ z eutroficznych, wysokich bylin, a na
ni˝u tak˝e pnàczy. G∏ównym czynnikiem warunkujàcym
tworzenie si´ takiej roÊlinnoÊci jest du˝a wilgotnoÊç pod∏o˝a, dost´p do Êwiat∏a oraz kamienistoÊç pod∏o˝a
i rzeêba terenu. Zio∏oroÊla sà rozpowszechnione we
wszystkich pi´trach górskich, lecz optymalnie rozwijajà
si´ w pi´trze subalpejskim oraz azonalnie – wzd∏u˝ górskich potoków. Typowe roÊliny bardzo bogatych florystycznie, górskich zio∏oroÊli to du˝e byliny o roz∏o˝ystych
liÊciach – mi∏osna górska Adenostyles alliariae, modrzyk górski Cicerbita alpina, omieg górski Doronicum
austriacum, tojad mocny Aconitum firmum, wietlica alpejska Athyrium distentifolium, a na kamieƒcach wzd∏u˝
potoków w pi´trach reglowych – lepi´˝nik wy∏ysia∏y Petasites kablikianus oraz lepi´˝nik bia∏y Petasites albus.
Górskie zio∏oroÊla majà cz´sto struktur´ dwu- lub
trzywarstwowà, bowiem zwarta warstwa liÊci bylin
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Klasa Betulo-Adenostyletea górskie zio∏oroÊla i traworoÊla
Rzàd Calamagrostietalia villosae
Zwiàzek Adenostylion alliariae górskie zio∏oroÊla
i zaroÊla liÊciaste
Zespo∏y:
Adenostyletum alliariae zespó∏ mi∏osny górskiej
Athyrietum distentifolii zio∏oroÊle paprociowe
(zespó∏ wietlicy alpejskiej)
Aconitetum firmi zespó∏ tojadu mocnego
Petasitetum albi zespó∏ lepi´˝nika bia∏ego
Petasitetum kablikiani zespó∏ lepi´˝nika wy∏ysia∏ego
Arunco-Doronicetum austriaci zespó∏ parzyd∏a leÊnego i omiegu górskiego
Klasa Galio-Urticenea naturalne i pó∏naturalne nitrofilne
zbiorowiska okrajkowe
Rzàd Convolvuletalia sepium nitrofilne zbiorowiska
zió∏ i pnàczy okrajkowych (tzw. zbiorowiska welonowe)
Zwiàzek Senecion fluviatilis nitrofilne zbiorowiska
„welonowych” okrajków nad brzegami wielkich rzek
i zalewów
Zespo∏y:
Calystegio-Angelicetum archangeliacae litoralis zespó∏ kielisznika zaroÊlowego i dzi´gla
litwora nadbrze˝nego
Cuscuto-Calystegietum sepium zespó∏ kanianki pospolitej i kielisznika zaroÊlowego
Senecionetum fluviatilis zespó∏ starca nadrzecznego
Asperulo-Calystegietum sepium zespó∏ przytulii lepczycy i kielisznika zaroÊlowego

Poradniki ochrony siedlisk i gatunków

Naturalne, hydrofilne, trwa∏e zbiorowiska zio∏oroÊlowe
w górach i na pogórzu (klasa Betulo-Adenostyletea) oraz
nitrofilne, okrajkowe zbiorowiska zió∏ i pnàczy wzd∏u˝ cieków wodnych na ni˝u (klasa Galio-Urticenea).

znacznie ogranicza warunki Êwietlne w dolnej warstwie,
gdzie w zwiàzku z tym wyst´pujà roÊliny cienioznoÊne.
Zaliczane tu równie˝ zio∏oroÊla ni˝owe tworzà charakterystyczne zbiorowiska welonowe – czyli wàski okrajki roÊlin
czepnych pomi´dzy nadrzecznymi szuwarami, a zaroÊlami
wiklinowymi oraz ∏´gami wierzbowymi w dolinach rzecznych. W sk∏ad tych s∏abo jeszcze rozpoznanych fitocenoz
wchodzà przede wszystkim kielisznik zaroÊlowy Calystegia
sepium, kanianka pospolita Cuscuta europea, przytulia
czepna Galium aparine, rdestówka zaroÊlowa Fallopia
dumnetorum, zaznacza si´ równie˝ du˝y udzia∏ roÊlin nitrofilnych, m.in. pokrzywy zwyczajnej Urtica dioica.
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Mi∏osna górska Adenostyles alliariae w Tatrach Zachodnich. Fot. J. Perzanowska

Zwiàzek Convolvulion sepium nitrofilne zbiorowiska
welonowe nad brzegami mniejszych rzek i innych
cieków wodnych
Zespo∏y:
Urtico-Calystegietum sepium zespó∏ pokrzywy i kielisznika zaroÊlowego
Calystegio-Eupatorietum zespó∏ kielisznika
zaroÊlowego i sadêca konopiastego
Calystegio-Epilobietum hirsuti zespó∏ kielisznika zaroÊlowego i wierzbownicy kosmatej
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Zio∏oroÊla górskie i zio∏oroÊla nadrzeczne

B. Opis podtypów
Zio∏oroÊla subalpejskie
i reglowe
Kod Physis: 37.8134, 37.8135, 37.8141, 37.8142,
37.81431, 37.8145

Cechy diagnostyczne

Struktura i fizjonomia zbiorowisk
Niewielkie p∏aty wysokich eutroficznych bylin o du˝ych liÊciach i barwnych kwiatach, wyst´pujàce w pobli˝u niewielkich cieków wodnych i wysi´ków, tworzàce mozaik´
z innymi zaroÊlowymi i nieleÊnymi górskimi zespo∏ami roÊlinnymi. Wyst´pujà zarówno ponad górnà granicà lasu,
jak i w pi´trze subalpejskim i w pi´trach reglowych. W wy˝szych po∏o˝eniach zio∏oroÊla wyst´pujà w obni˝eniach terenu na skalistym pod∏o˝u, np. na utrwalonych piargach
u podnó˝a Êcian skalnych (np. zio∏oroÊla z tojadem mocnym i ostró˝kà tatrzaƒskà w Tatrach), wówczas charakteryzujà si´ luêniejszà strukturà i niewielkim zwarciem. Ni˝ej –
wÊród p∏atów kosodrzewiny i liÊciastych zaroÊli, przy górnej
granicy lasu, a tak˝e w przeÊwietlonych miejscach w pi´trach reglowych, pokrycie warstwy zielnej bardzo du˝e
(85–100 %). Na ogó∏ charakteryzujà si´ dwuwarstwowà
strukturà – górnà warstw´ tworzà du˝e Êwiat∏olubne byliny
(mi∏osna górska Adenostyles alliariae, modrzyk górski Cicerbita alpina, omieg górski Doronicum austriacum), os∏aniajàce swoimi du˝ymi, szerokimi liÊçmi ni˝sze pi´tro z∏o˝one z gatunków cienioznoÊnych i higrofilnych (zarówno
roÊlin naczyniowych – np. gwiazdnica gajowa Stellaria nemorum, Êledziennica skr´tolistna Chrysosplenium alternifolium, szczawik zaj´czy Oxalis acetosella, zachy∏ka oszczepowata Phegopteris connectilis, zachy∏ka trójkàtna Gymnocarpium dryopteris, jak i mszaków) . W po∏o˝eniach reglowych, na ogó∏ na zboczach niewielkich potoków, tworzà si´ zio∏oroÊla z parzyd∏em leÊnym Aruncus sylvaticus
i omiegiem górskim Doronicum austriacum, majàce struktur´ bardziej zró˝nicowanà, wielowarstwowà.
Bogactwo gatunkowe tych fitocenoz jest na ogó∏ du˝e
i liczba gatunków w zdj´ciu fitosocjologicznym wynosi od

Reprezentatywne gatunki
Mi∏osna górska Adenostyles alliariae, wietlica alpejska
Athyrium distentifolium, tojad mocny Aconitum firmum,
modrzyk górski Cicerbita alpina, omieg górski Doronicum austriacum, oset ∏opianowaty Carduus personata,
ostró˝ka wynios∏a Delphinium elatum, ostró˝ka tatrzaƒska Delphinium oxysepalum, wierzbownica alpejska Epilobium alpestre, koz∏ek bzowy Valeriana sambucifolia, dzi´giel (arcydzi´giel) litwor Angelica archangelica, parzyd∏o leÊne Aruncus sylvestris, tojad
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Poradniki ochrony siedlisk i gatunków

Cechy obszaru
Miejsca wilgotne i mokre na brzegach niewielkich potoków, w pobli˝u êródlisk, pod ska∏ami ze Êciekajàcà wodà,
na glebach ˝yznych, p∏ytkich, kamienistych, próchniczno-mineralnych, o odczynie oboj´tnym lub s∏abo kwaÊnym,
od regla dolnego po pi´tro halne. Górskie zio∏oroÊla wyst´pujà tak˝e przy górnej granicy lasu oraz na skraju lasu
na ÊródleÊnych polanach i por´bach. Decydujàcym czynnikiem ekologicznym jest tutaj du˝a i sta∏a wilgotnoÊç gleby,
∏atwo przepuszczalne pod∏o˝e, obecnoÊç dobrze utlenowanej, przep∏ywajàcej wody.

20 do 35, a nawet 40 gatunków, obserwuje si´ te˝ du˝e
zró˝nicowanie florystyczne poszczególnych p∏atów. Mniejszym bogactwem gatunkowym charakteryzujà si´ zio∏oroÊla paprociowe (10–20 gatunków).
Górskie zio∏oroÊla nie wykazujà wyraênego zró˝nicowania
w zale˝noÊci od iloÊci w´glanu wapnia w pod∏o˝u, decydujàcym czynnikiem warunkujàcym ich rozwój jest wilgotnoÊç
oraz dost´p do Êwiat∏a. W obr´bie tego podtypu znacznie
te˝ wyró˝niajà si´ zio∏oroÊla paprociowe – ubo˝sze gatunkowo, zajmujàce niekiedy du˝e powierzchnie, ze zdecydowanà dominacjà wietlicy alpejskiej Athyrium distentifolium,
która zwartymi ∏anami pokrywa odkryte siedliska wÊród
subalpejskich zaroÊli i górnoreglowych borów Êwierkowych.
Typowà roÊlinà górskich zio∏oroÊli, od której pochodzà nazwy
klasy oraz zwiàzku fitosocjologicznego obejmujàcego wszystkie z omawianych zio∏oroÊli, jest mi∏osna górska Adenostyles
alliariae. Jest to wysoka bylina z rodziny astrowatych, o roz∏o˝ystych liÊciach i niepozornych fioletowych kwiatach.

Zio∏oroÊla z mi∏osnà górskà nad potokiem (Babia Góra).
Fot. W. Mróz
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dzióbaty Aconitum variegatum, ostro˝eƒ wschodniokarpacki Cirsium waldsteinii, szczaw górski Rumex alpestris, jaskier platanolistny Ranunculus platanifolius,
rutewka orlikolistna Thalictrum aquilegifolium, jastrun
(z∏ocieƒ) okràg∏olistny Leucanthemum waldsteinii, starzec gajowy Senecio nemorensis, knieç górska Caltha
laeta, rze˝ucha gorzka Opiza Cardamine amara
subsp. opizii, ciemi´˝yca zielona Veratrum lobelianum,
starzec górski Senecio subalpinus.
Odmiany
Zio∏oroÊla wykazujà pewne zró˝nicowanie wysokoÊciowe –
poszczególne zespo∏y roÊlinne rozwijajà si´ optymalnie
w ró˝nych pi´trach roÊlinnych, lecz jednoczeÊnie charakterystycznà cechà zio∏oroÊli jest ich cz´Êciowa azonalnoÊç,
polegajàca na przywiàzaniu do cieków wodnych.
W pi´trze alpejskim oraz nad potokami w pi´trze subalpejskim i w górnym reglu, w bardzo wilgotnych miejscach,
g∏ównie w Tatrach, a tak˝e na Babiej Górze, wyst´puje zespó∏ z tojadem mocnym Aconitetum firmi. Poza tojadem
wyst´pujà w nim cz´sto m.in. knieç górska Caltha laeta
oraz rze˝ucha gorzka Cardamine amara, w Tatrach –
ostró˝ki (Delphinium elatum, Delphinium oxysepalum),
a warstwa mszaków jest zwykle dobrze wykszta∏cona
i wielogatunkowa.
Typowym zbiorowiskiem roÊlinnym przeÊwietlonych, wilgotnych i mokrych miejsc w pi´trze subalpejskim sà zio∏oroÊla z mi∏osnà górskà (zespó∏ Adenostyletum alliariae). Sà to bardzo ró˝norodne gatunkowo, kwieciste zio∏oroÊla, w których, poza wyraênie wybijajàcà si´ mi∏osnà,
wyst´pujà równie˝ inne typowe gatunki zio∏oroÊlowe –
modrzyk górski Cicerbita alpina, omieg górski Doronicum austriacum, tojad mocny Aconitum firmum, jastrun
okràg∏olistny Leucanthemum waldsteinii i wierzbownica
alpejska Epilobium alpestre.
Równie˝ w pi´trze subalpejskim, wÊród rozrzedzajàcych
si´ Êwierków, kosodrzewiny, jarz´biny, a na bieszczadzkich po∏oninach, pomi´dzy krzywulcowymi bukami i jaworami, pospolicie wyst´pujà zio∏oroÊla paprociowe
Athyrietum distentifolii z wietlicà alpejska. To zbiorowisko jest równie˝ rozpowszechnione w górnym reglu,
gdzie stanowià formacj´ zast´pczà w lukach Êwierkowego drzewostanu. W obr´bie zio∏oroÊli paprociowych
wyró˝nia si´ dwa podzespo∏y fitosocjologiczne – typowy Athyrietum distentifolii typicum z wi´kszym udzia∏em
gatunków zio∏oroÊlowych o bardziej naturalnym charakterze oraz podzespó∏ ze Êmia∏kiem pogi´tym Athyrietum distentifolii deschampsietosum, z wi´kszym
udzia∏em gatunków borowych (siódmaczek leÊny Trientalis europaea, borówka czarna Vaccinium myrtillus,
szczawik zaj´czy Oxalis acetosella), o charakterze pó∏naturalnym, w miejscach, gdzie zosta∏a zniszczona roÊlinnoÊç drzewiasta.
Najni˝ej wyst´pujàcà odmianà zio∏oroÊli sà zio∏oroÊla
z parzyd∏em leÊnym i omiegiem górskim Arunco-Doronice-

tum austriaci, które optimum wyst´powania majà w reglu
dolnym, na urwistych, wilgotnych zboczach.
Mo˝liwe pomy∏ki
Brak mo˝liwoÊci.

Identyfikatory fitosocjologiczne
Zwiàzek Adenostylion alliariae
Zespo∏y: Adenostyletum alliariae zespó∏ mi∏osny górskiej
Athyrietum distentifolii zio∏oroÊle paprociowe (zespó∏ wietlicy alpejskiej)
Aconitetum firmi zespó∏ tojadu mocnego
Arunco-Doronicetum austriaci zespó∏ parzyd∏a leÊnego i omiegu górskiego

Dynamika roÊlinnoÊci
W wy˝szych po∏o˝eniach – w pi´trze alpejskim i subalpejskim – jest to zbiorowisko trwa∏e, koƒczàce szereg sukcesyjny (np. na utrwalonych piargach nast´puje po podtypie
8110-2). W ni˝szych pi´trach roÊlinnych mo˝e to byç poÊrednie stadium w sukcesji prowadzàcej do zbiorowisk zaroÊlowych i leÊnych. Dotyczy to g∏ównie zespo∏u AruncoDoronicetum austriaci, który uwa˝a sie za krótkotrwa∏e stadium inicjujàce sukcesj´ na osuwiskach w pi´trach reglowych. Równie˝ du˝à stabilnoÊcià charakteryzujà si´ zio∏oroÊla na skalistych brzegach niewielkich potoków, niezale˝nie od wysokoÊci n.p.m., gdzie nie ma warunków do
rozwoju roÊlinnoÊci drzewiastej. Lokalnie du˝à, naturalnà
dynamikà charakteryzujà si´ p∏aty po∏o˝one w strefie ekotonalnej przy górnej granicy lasu, co ma te˝ du˝y zwiàzek
z zarastaniem terenów sztucznie odlesionych i odkrzaczonych w wyniku dawnej gospodarki pasterskiej.

Siedliska przyrodnicze zale˝ne
lub przylegajàce
Górskie zio∏oroÊla wyst´pujà na ogó∏ w formie niewielkich
p∏atów, wkomponowanych w mozaik´ innych wysokogórskich siedlisk, tj. zaroÊli kosodrzewiny (4070), subalpejskich zaroÊli wierzbowych (4080), borówczysk ba˝ynowych (4060), muraw alpejskich (6150, 6170), pionierskiej
roÊlinnoÊci na piargach (8110), a tak˝e siedlisk podmok∏ych, takich jak êródliska i m∏aki górskie. Zio∏oroÊla zajmujà te˝ niewielkie enklawy nieleÊne w górskich lasach
i borach (9110, 9130, 9410). Cz´sto wyst´pujà te˝ w bezpoÊrednim sàsiedztwie górskich jaworzyn i buczyn zio∏oroÊlowych (9140, 9180), których runo ma bardzo zbli˝onych charakter do 6430-1.
Podtyp 6430-1 równie˝ cz´sto przechodzi bezpoÊrednio
w zio∏oroÊla lepi´˝nikowe (6430-2), które, choç najlepiej rozwini´te na kamieƒcach w ni˝szych górskich po∏o˝eniach, mogà równie˝ wyst´powaç wzd∏u˝ wy˝ej po∏o˝onych potoków.
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Rozmieszczenie geograficzne
i mapa rozmieszczenia
Typowe wysokogórskie zio∏oroÊla najlepiej rozwin´∏y si´
w wy˝szych pasmach Karpat i Sudetów – w Tatrach, na Babiej Górze, w Karkonoszach, ale mo˝na je spotkaç równie˝
w innych grupach górskich (Gorce, Bieszczady, Beskid Sàdecki, Beskid ˚ywiecki – Pilsko, pasmo Policy).

rzy∏ si´ silnie nitrofilny zespó∏ szczawiu alpejskiego Rumex
alpinus. Obecnie miejsca te ulegajà stopniowej renaturyzacji. Ponadto stanowià swoisty, kulturowy zabytek dawnych form u˝ytkowania terenu, dlatego te˝ stan aktualny
mo˝na przyjàç za w∏aÊciwy.
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Tendencje do przemian w skali
kraju i potencjalne zagro˝enia
Tendencje do przemian
Ogólnie zio∏oroÊla górskie majà charakter stabilny, a ich
niewielki area∏ nie ulega zmianom w wi´kszej skali. Lokalnie mo˝e na tym terenie przebiegaç sukcesja prowadzàca
np. do tworzenia si´ zaroÊli subalpejskich, jest to jednak
proces naturalny i odnosi si´ raczej do p∏atów o charakterze cz´Êciowo antropogenicznym.

Jest to typowe, górskie i wysokogórskie siedlisko o bardzo
du˝ej wartoÊci biocenotycznej. Zio∏oroÊla znacznie zwi´kszajà lokalnà bioró˝norodnoÊç, stanowiàc siedlisko dla
licznych, cennych gatunków roÊlin zielnych. Stanowià tak˝e doskona∏à baz´ ˝erowà dla zwierzàt. O ich du˝ym walorze przyrodniczym stanowi równie˝ ograniczony aktualny
area∏ i niewielka liczba miejsc, które mogà byç potencjalnie zasiedlone przez roÊlinnoÊç zio∏oroÊlowà.
Na Babiej Górze w p∏atach zio∏oroÊli wyst´puje bardzo
rzadka bylina – okrzyn jeleni Laserpitium archangelica (jedyne stanowiska w Polsce).
Gatunki z za∏àcznika II Dyrektywy
Siedliskowej
Nie stwierdzono.
Gatunki z za∏àcznika I Dyrektywy Ptasiej
Nie stwierdzono.

Stany, w jakich znajduje si´ siedlisko
Przedstawiony opis odnosi si´ do stanu naturalnego i optymalnego. Wi´kszoÊç p∏atów zio∏oroÊli znajduje si´ na terenach od dawna chronionych, a ponadto dosyç niedost´pnych dla turystów, w zwiàzku z czym zachowa∏y one w pe∏ni swój naturalny charakter. W przesz∏oÊci niektóre siedliska zio∏oroÊlowe zosta∏y znacznie przekszta∏cone przez gospodark´ pasterskà – w takich miejscach na ogó∏ wytwo-

U˝ytkowanie gospodarcze
i potencja∏ produkcyjny
Nie majà ˝adnego znaczenia gospodarczego.

Ochrona
Przypomnienie o wra˝liwych cechach
Du˝a wra˝liwoÊç na zniszczenia mechaniczne – wydeptywanie, sk∏adowanie drewna, prowadzenie zrywki drewna.
Wra˝liwoÊç na zmian´ stosunków wodnych (zmiana kierunku cieków wodnych, struktury êródlisk lub ograniczenie
iloÊci i pr´dkoÊci wody).
Negatywny wp∏yw zacienienia, a tak˝e zakwaszenia pod∏o˝a.

Poradniki ochrony siedlisk i gatunków

Znaczenie ekologiczne i biologiczne

Potencjalne zagro˝enia
Poszczególne p∏aty zio∏oroÊli mogà byç przede wszystkim
zagro˝one w skali lokalnej – przez niew∏aÊciwe u˝ytkowanie szlaków turystycznych, nartostrad, niew∏aÊciwe poprowadzenie szlaków zrywkowych w górskich lasach, drobne
inwestycje rekreacyjno-sportowe itp.
Niektóre p∏aty, po∏o˝one przy górnej granicy lasu, mogà
byç cz´Êciowo przekszta∏cone przez wkraczajàce na tereny
nieleÊne krzewy i podrost drzew – np. jarz´biny, jednak ta
sytuacja Êwiadczy o powrocie do naturalnej równowagi
mi´dzy subalpejskimi zaroÊlami i zio∏oroÊlami, kiedy to
zio∏oroÊla sà ograniczone tylko do niewielkich powierzchni
o specyficznych warunkach ekologicznych.
W szerszej skali zagro˝eniem mo˝e byç zakwaszenie pod∏o˝a, które prowadzi do ekspansji gatunków traworoÊlowych (zjawisko to obserwuje si´ np. w Karkonoszach).

Zalecane metody ochrony
Zaleca si´ ochron´ zachowawczà. Utrzymanie naturalnych zio∏oroÊli nie wymaga wprowadzenia ˝adnych
form ochrony czynnej. Najcenniejsze p∏aty zio∏oroÊli
znajdujà si´ na terenie parków narodowych i jest to wystarczajàca forma ochrony. Aktualne u˝ytkowanie tury-
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styczne tych terenów nie zagra˝a istnieniu zio∏oroÊli,
jednak ka˝da modyfikacja infrastruktury turystycznej
i sportowej powinna byç poprzedzona analizà wp∏ywu
takiej inwestycji na zachowanie zio∏oroÊli b´dàcych
w ich pobli˝u oraz na stosunki wodne, które warunkujà utrzymanie si´ tego siedliska.
Szczególnà uwagà na zio∏oroÊla, a tak˝e na naturalny
przebieg górskich potoków, powinno si´ zwróciç równie˝
w lasach gospodarczych. Informacja o ich wyst´powaniu
powinna byç umieszczona w Programach Ochrony Przyrody nadleÊnictw, a w trakcie prowadzenia dzia∏aƒ gospodarczych powinno si´ zawsze rozpatrywaç ograniczenie
ich negatywnego wp∏ywu na to siedlisko i stanowiska
rzadkich roÊlin w nim wyst´pujàcych, np. poprzez modyfikacj´ planowanych szlaków zrywkowych, zmian´ miejsca
sk∏adowania drewna.
Inne czynniki mogàce wp∏ynàç na sposób
ochrony
Nie stwierdzono.
Przyk∏ady obszarów obj´tych dzia∏aniami
ochronnymi
Tatrzaƒski Park Narodowy, Babiogórski Park Narodowy, Gorczaƒski Park Narodowy, Bieszczadzki Park Narodowy, Karkonoski Park Narodowy, ˚ywiecki Park
Krajobrazowy.
Ochrona zio∏oroÊli ogranicza si´ do odnotowania ich
obecnoÊci w planach ochrony i wprowadzenia ochrony Êcis∏ej p∏atów w wy˝szych po∏o˝eniach górskich (wraz z ca∏ym
kompleksem siedlisk subalpejskich i alpejskich).
Brak odr´bnych programów majàcych na celu inwentaryzacj´, monitoring i ewentualne zasady dzia∏aƒ ochronnych
dla tego siedliska.

Inwentaryzacje, doÊwiadczenia,
kierunki badaƒ
Ogólne rozmieszczenie górskich zio∏oroÊli jest na ogó∏
dobrze znane, choç ze wzgl´du na niewielkà powierzchni´, jakà zajmujà poszczególne p∏aty, cz´sto informacja
o nich ginie w syntetycznych opracowaniach fitosocjologicznych. Pozycja syntaksonomiczna opisanych zespo∏ów
roÊlinnych jest dobrze ugruntowana w licznych opracowaniach, ale wydaje si´, ˝e przedstawiony system fitosocjologiczny nie obejmuje ca∏oÊci naturalnego zró˝nicowania tych fitocenoz. Ponadto nale˝y zwróciç uwag´, ˝e
w Czechach i na S∏owacji stosuje si´ do opisu identycznych lub bardzo zbli˝onych zbiorowisk roÊlinnych inne
uj´cia fitosocjologiczne, co mo˝e utrudniç wspó∏prac´
w ramach sieci Natura 2000. Szczególnie wyjaÊnienia
wymaga syntaksonomia przejÊciowych zbiorowisk mi´dzy
zio∏oroÊlami a zaroÊlami liÊciastymi. Nale˝y niewàtpliwie
prowadziç dalsze inwentaryzacje w lokalnej skali, szczególnie pod kàtem wyst´powania stanowisk rzadkich ga-

tunków roÊlin, a tak˝e badaç znaczenie zio∏oroÊli jako
siedliska górskiej fauny (baza ˝erowa dla kopytnych,
istotne siedlisko dla bezkr´gowców).

Monitoring naukowy
Wybrane sta∏e powierzchnie, typowe dla poszczególnych zespo∏ów roÊlinnych, powinny byç stale monitorowane, w odst´pach najlepiej 6-letnich, aby by∏o to
zgodne z terminarzem raportowania o stanie siedlisk
w poszczególnych obszarach Natura 2000 do Komisji
Europejskiej. Na tych powierzchniach nale˝y wykonywaç zdj´cia fitosocjologiczne metodà Brauna-Blanqueta, a tak˝e monitorowaç liczebnoÊç i stan populacji
kluczowych gatunków zio∏oroÊlowych, zaroÊlowych i traworoÊlowych. W wyjàtkowych przypadkach, np. stanowiska okrzynu jeleniego Laserpitium archangelica na
Babiej Górze, okres ten powinien byç skrócony do 3 lat.
Szczegó∏owym monitoringiem powinny zostaç obj´te
wybrane p∏aty zio∏oroÊli w pobli˝u najbardziej ucz´szczanych szlaków i schronisk górskich.
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Kod Physis: 37.8133 37.81441 37.81442
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Cechy diagnostyczne
Cechy obszaru
Kamieƒce i ˝wirowiska górskich potoków i innych drobnych cieków wodnych, wysi´ki na stromych zboczach dolin, rozlewiska, w pi´trach dolnego i górnego regla. Nachylenie zmienne – mogà to byç zarówno dosyç p∏askie
miejsca, jak i strome brzegi potoków. Podstawowym czynnikiem ekologicznym jest obecnoÊç przep∏ywajàcej wody,
a tak˝e ∏atwo przepuszczalne, ˝wirowe pod∏o˝e, na którym wytwarza si´ cienka warstwa przesiàkni´tej wodà butwiny. Wyst´pujàce tu gleby to na ogó∏ mady piaszczysto-˝wirowo-kamieniste. Zbiorowiska lepi´˝ników zasiedlajà
na ogó∏ najni˝sze, wilgotne terasy. Rozwijajà si´ szczególnie dobrze w dolinach w´˝szych, ch∏odniejszych i silnie zacienionych.
Struktura i fizjonomia zbiorowisk
Dominujàcà rol´ odgrywajà lepi´˝niki – lepi´˝nik bia∏y Petasites albus oraz lepi´˝nik wy∏ysia∏y Petasites kabliklianus.
W ni˝szych po∏o˝eniach p∏aty lepi´˝nika wy∏ysia∏ego mogà
wyst´powaç wspólnie z innym, ni˝owo-podgórskim gatunkiem – lepi´˝nikiem ró˝owym Petasites hybridus. Obserwuje si´ równie˝ krzy˝owanie si´ tych gatunków.

Struktura fitocenoz jest wyraênie dwuwarstwowa. Lepi´˝niki tworzà na wysokoÊci 0,5–1 m zwartà warstw´ roz∏o˝ystych liÊci dobrze zacieniajàcych kamieniste pod∏o˝e.
W wy˝szej warstwie wyst´pujà równie˝ Êwierzàbek orz´siony Chaerophyllum hirsutum oraz bniec czerwony Melandrium rubrum. W ni˝szej warstwie roÊlin zielnych mogà rozwijaç si´ tylko gatunki cienioznoÊne – gajowiec ˝ó∏ty Galeobdolon luteum, gwiazdnica gajowa Stellaria nemorum,
zaraza ˝ó∏ta Orobanche flava, miodunka çma Pulmonaria
obscura, jaskier kosmaty Ranunculus lanuginosus. Warstwa
mszaków mo˝e byç miejscami dobrze rozwini´ta, ale ogólnie jej pokrycie nie przekracza 10–20%. Liczba gatunków
w zdj´ciu fitosocjologicznym wynosi Êrednio 20–25, a poszczególne p∏aty sà dosyç jednorodne florystycznie.
Nale˝y zwróciç uwag´, ˝e p∏aty lepi´˝ników mogà wyst´powaç tak˝e poza ˝wirowiskami, w typowych zbiorowiskach zio∏oroÊlowych (np. jako facja zespo∏u parzyd∏a leÊnego i omiegu górskiego Arunco-Doronicetum
austriaci – 6430-1).
Reprezentatywne gatunki
RoÊliny zielne
Lepi´˝nik wy∏ysia∏y Petasites kabliklianus, lepi´˝nik bia∏y
Petasites albus, lepi´˝nik ró˝owy Petasites hybridus, pierwiosnek wynios∏y Primula elatior, bniec czerwony Melandrium rubrum, fio∏ek dwukwiatowy Viola biflora, Êwierzàbek orz´siony Chaerophyllum hirsutum, gajowiec ˝ó∏ty
Galeobdolon luteum, gwiazdnica gajowa Stellaria nemorum, zaraza ˝ó∏ta Orobanche flava, miodunka çma Pul-

Zio∏oroÊla lepi´˝nikowe nad potokiem Wilsznia (Olchowiec, Beskid Niski). Fot. W. Mróz

178

Zio∏oroÊla górskie i zio∏oroÊla nadrzeczne

monaria obscura, jaskier kosmaty Ranunculus lanuginosus, oset ∏opianowaty Carduus personata, bodziszek leÊny Geranium sylvaticum, perz psi Elymus caninus, bodziszek cuchnàcy Geranium robertianum, p´pawa b∏otna
Crepis paludosa.
Mszaki
Cratoneuron commutatum, Mnium punctatum, Mnium undulatum, Brachytecium rivulare, Brachythecium curtum, Calliergonella cuspidata, Hypnum arcuatum, Eurhynchium swartzii.

Mo˝liwe pomy∏ki
W ni˝szych po∏o˝eniach opisane zespo∏y lepi´˝nika bia∏ego i wy∏ysia∏ego stopniowo ust´pujà zespo∏owi lepi´˝nika ró˝owego, który na ni˝u charakteryzuje si´ du˝ym
udzia∏em gatunków silnie nitrofilnych i ruderalnych,
a tak˝e inwazyjnych gatunków obcych, dlatego te˝ do
podtypu 6430-2 zaliczono tylko zbiorowiska lepi´˝ników
w po∏o˝eniach górskich. Lepi´˝nik ró˝owy Petasites hybridus ∏atwo odró˝niç od górskich gatunków w czasie
kwitnienia – kwitnie póêniej, a jego kwiatostany majà ró˝owà barw´. P∏aty przejÊciowe z udzia∏em zarówno lepi´˝nika wy∏ysia∏ego, jak i ró˝owego bàdê ich mieszaƒców, w dolnej cz´Êci regla dolnego, mo˝na zaliczyç do
tego podtypu.

Identyfikatory fitosocjologiczne
Zwiàzek Adenostylion alliariae
Zespo∏y: Petasitetum albi zespó∏ lepi´˝nika bia∏ego
Petasitetum kablikiani zespó∏ lepi´˝nika wy∏ysia∏ego
W innych uj´ciach fitosocjologiczych zespo∏y lepi´˝nika
bia∏ego i lepi´˝nika wy∏ysia∏ego zalicza si´ do zwiàzku
Lapsano-Geranion robertiani lub zwiàzku Aegopodion podagrariae w obr´bie klasy Artemisietea.

Zespó∏ lepi´˝nika bia∏ego tworzy jeden z etapów sukcesji prowadzàcej od nadpotokowych mszarników êródliskowych do roÊlinnoÊci typowych górskich zio∏oroÊli
(6430-1).
Zespó∏ lepi´˝nika wy∏ysia∏ego na kamieƒcach górskich
potoków wykazuje wyraênà przestrzennà zonacj´, uzale˝nionà od stabilnoÊci pod∏o˝a i okresowych powodzi –
opisano to szczegó∏owo np. w Gorcach. Najm∏odsze kamieƒce kolonizowane sà przez lepi´˝niki, warstwa
mchów i innych roÊlin zielnych jest jeszcze bardzo s∏abo
rozwini´ta. W miar´ utrwalania si´ pod∏o˝a roÊnie udzia∏
innych gatunków zielnych (np. Êwierzàbka orz´sionego
Chaerophyluum hirsutum, koz∏ka bzowego Valeriana
sambucifolia, tojeÊci gajowej Lysimachia nemorum) oraz
pojawia si´ podrost olchy szarej Alnus incana i ∏opuszyny
stopniowo przechodzà w olszynk´ karpackà Alnetum incanae (siedlisko 91E0).
Zio∏oroÊla lepi´˝nikowe wyró˝niajà si´ równie˝ bardzo
wyraênà dynamikà sezonowà. Wczesnà wiosnà na prawie zupe∏nie odkrytych kamieƒcach wyst´pujà kwiatostany lepi´˝nika (jedne z najwczeÊniej kwitnàcych kwiatów
górskich), a cz´sto tak˝e kwitnàce pierwiosnki wynios∏e
Primula elatior. Po rozwini´ciu si´ liÊci lepi´˝ników pod∏o˝e zostaje prawie ca∏kowicie zacienione i rozwijajà si´
wówczas tylko gatunki cienioznoÊne.

Siedliska przyrodnicze zale˝ne
lub przylegajàce
W ni˝szych po∏o˝eniach p∏aty zio∏oroÊli lepi´˝nikowych
mogà wyst´powaç w kompleksie z pionierskà roÊlinnoÊcià na kamieƒcach górskich potoków (3220) oraz zaroÊlami wrzeÊni pobrze˝nej i wierzby siwej (3230, 3240).
W wy˝szych po∏o˝eniach do podtypu 6430-2 mogà przylegaç niewielkie p∏aty typowych górskich zio∏oroÊli (64301), a tak˝e siedliska leÊne (g∏ównie olszyny i buczyny –
91E0, 9110, 9130).

Rozmieszczenie geograficzne
i mapa rozmieszczenia
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Odmiany
Na kamieƒcach i terasach zalewowych górskich potoków
w Karpatach wyst´puje zespó∏ lepi´˝nika wy∏ysia∏ego Petasitetum kablikiani, tworzàcy tzw. ∏opuszyny. Poza zdecydowanie dominujàcym lepi´˝nikiem wyst´pujà w tym zespole m.in. zaraza ˝ó∏ta Orobanche flava, Êwierzàbek
orz´siony Chaerophyllum hirsutum, perz psi Elymus caninus. W rejonie Babiej Góry zaobserwowano, ˝e zasi´g tego zespo∏u ma charakter dysjunktywny – wyst´puje na
p∏askich kamieƒcach na wysokoÊci 600–800 m oraz na
stromych zboczach na wysokoÊci 1450–1600 m n.p.m.,
gdzie wyraêniej zaznacza si´ wi´kszy udzia∏ gatunków
zio∏oroÊlowych.
Wzd∏u˝ ma∏ych górskich potoków, na niewielkich ÊródleÊnych mokrade∏kach i na stromych zboczach dolin bardzo cz´sto wyst´puje zespó∏ lepi´˝nika bia∏ego Petasitetum albi, z wi´kszym udzia∏em gatunków siedlisk êródliskowym i podmok∏ych – tj. knieç górska Caltha laeta,
Êledziennica skr´tolistna Chrysosplenium alternifolium,
rze˝ucha gorzka Cardamine amara i licznymi mszakami.

Dynamika roÊlinnoÊci

Pospolicie w ca∏ych Karpatach. Opisane m.in. z Babiej Góry i jej podnó˝a, pasma Policy, Tatr (m.in.
w Dolinie KoÊcieliskiej i Chocho∏owskiej), Gorców
(doskonale rozwini´te np. w dolinie Kamienicy), Beskidu Makowskiego (m.in. rezerwaty „Las GoÊcibia”.
„Zamczysko nad Rabà”), grupy Pilska (m.in. rezerwaty „Pod Rysiankà” i „Romanka”), Beskidu Âlàskiego
(m.in. rezerwat „Kuênie”) i Beskidu Ma∏ego (rezerwat
„Madohora” i „Szeroka”).
Sudety – opisane z Karkonoszy, prawdopodobnie zespó∏
lepi´˝nika bia∏ego równie˝ cz´sto wyst´puje w innych, sàsiednich pasmach górskich.
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Tendencje do przemian
Lokalnie, ze wzgl´du na ciàg∏e odnawianie si´ naturalnych
procesów sukcesyjnych, mo˝na obserwowaç zanikanie lub
ekspansj´ poszczególnych p∏atów zio∏oroÊli lepi´˝nikowych. W szerszej skali nie obserwuje si´ jednak ˝adnych
trendów, zarówno pod wzgl´dem area∏u zajmowanego
przez zespo∏y lepi´˝ników, jak i ich sk∏adu florystycznego.

Znaczenie ekologiczne i biologiczne
Jest to typowe, dosyç pospolite górskie siedlisko o Êredniej
wartoÊci biocenotycznej. Zbiorowiska lepi´˝ników zwi´kszajà lokalnà bioró˝norodnoÊç, stanowià naturalne ogniwo sukcesyjne w procesie zarastania kamieƒców nadpotokowych. Choç obydwa dominujàce tu gatunki lepi´˝ników
sà pospolitymi roÊlinami górskimi, to tworzà siedlisko dla
innych gatunków zio∏oroÊlowych i i stanowià charakterystyczny, malowniczy element górskiego krajobrazu. Podtyp
ten stanowi 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 potoków
górskich, a wi´c kompleksu siedlisk o du˝ej wartoÊci z ekologicznego punktu widzenia. Niewàtpliwie jednak ma
mniejszy walor przyrodniczy ni˝ poprzedni podtyp 6430-1.
Gatunki z za∏àcznika II Dyrektywy
Siedliskowej
Nie stwierdzono.
Gatunki z za∏àcznika I Dyrektywy Ptasiej
Nie stwierdzono.

Stany, w jakich znajduje si´ siedlisko
P∏aty lepi´˝ników cz´sto stanowià przejÊciowy etap sukcesji
prowadzàcej do cennych, bogatych florystycznie siedlisk
zio∏oroÊlowych, zaroÊlowych i leÊnych, dlatego te˝ obserwuje si´ kolejne stany, w jakich znajduje si´ to siedlisko. Nie
mo˝na wi´c wyró˝niç uprzywilejowanego stanu, w jakim
nale˝y je utrzymywaç. Optymalnà sytuacjà jest zachowanie
naturalnego przebiegu procesów przyrodniczych w dolinach górskich potoków. W niektórych przypadkach stadium
zio∏oroÊli lepi´˝nikowych mo˝e byç utrzymywane (lub te˝
stale niszczone) przez d∏u˝szy czas w efekcie naturalnej dynamiki wylewów górskich potoków i rzek.
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Potencjalne zagro˝enia
Podstawowym zagro˝eniem dla tego podtypu, a tak˝e
ca∏ego kompleksu siedlisk zwiàzanych z górskimi potokami jest wszelka stabilizacja koryt górskich potoków
i rzek, wydobycie ˝wiru i kamieni, budowa wszelkich
ostróg, opasek itp.

U˝ytkowanie gospodarcze
i potencja∏ produkcyjny
Teoretycznie podtyp ten mo˝e byç wykorzystany do pozyskania surowca skalnego, jednak znacznie dogodniejszym
miejscem do tego typu dzia∏alnoÊci sà szersze, ni˝ej po∏o˝one rzeki. Poza tym nie majà ˝adnego znaczenia gospodarczego.

Ochrona
Przypomnienie o wra˝liwych cechach
Wra˝liwoÊç na zniszczenia mechaniczne – tworzenie brodów, stabilizacj´ brzegów i koryt potoków.
Wra˝liwoÊç na zmian´ stosunków wodnych (zmiana
kierunku cieków wodnych, lub ograniczenie iloÊci
i pr´dkoÊci wody).
Zalecane metody ochrony
W chwili obecnej, ze wzgl´du na szerokie rozpowszechnienie i brak istotnych zagro˝eƒ, nie ma szczególnych
wskazaƒ do ochrony tego podtypu. Ogólnie nale˝y dà˝yç
do zachowania naturalnych procesów przyrodniczych
przebiegajàcych w kompleksie siedlisk nadpotokowych,
najlepiej poprzez ochron´ zachowawczà. 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´ ca∏ego systemu wodnego, jego dynamiki i Êrodowiska
(terasy aluwialne). Unikaç nale˝y regulacji potoków, zabudowy hydrotechnicznej brzegów, wydobycia ˝wiru i kamieni oraz intensywnej rekreacji.
Inne czynniki mogàce wp∏ynàç na sposób
ochrony
Nie stwierdzono.

Zio∏oroÊla górskie i zio∏oroÊla nadrzeczne

Przyk∏ady obszarów obj´tych dzia∏aniami
ochronnymi
Tatrzaƒski Park Narodowy, Babiogórski Park Narodowy,
Gorczaƒski Park Narodowy, Bieszczadzki Park Narodowy,
Karkonoski Park Narodowy, ˚ywiecki Park Krajobrazowy,
Popradzki Park Krajobrazowy.

Inwentaryzacje, doÊwiadczenia,
kierunki badaƒ

Monitoring naukowy
W poszczególnych obszarach, które zostanà w∏àczone do
sieci Natura 2000, nale˝y wyznaczyç reprezentatywne
miejsca, w których b´dzie monitorowany ca∏y kompleks
siedlisk nadpotokowych, gdzie b´dà prowadzone zarówno
badania fitosocjologiczne, jak i iloÊciowe. Ze wzgl´du na
du˝a dynamik´ tych fitocenoz badania powinny byç powtarzane dosyç cz´sto, np. co 2 lata.
Jedno stanowisko zespo∏u lepi´˝nika wy∏ysia∏ego w Gorcach zosta∏o w∏àczone do ogólnopolskiego monitoringu
przyrodniczego.
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Poradniki ochrony siedlisk i gatunków

Ogólnie status syntaksonomiczny zbiorowisk z lepi´˝nikami jest dosyç niejasny – nale˝y wi´c dà˝yç do opisu pe∏nego zró˝nicowania tych zbiorowisk oraz odniesienia stosowanej u nas terminologii do u˝ywanej w krajach sàsiednich (Czechach i S∏owacji). Zasadnicze znaczenie ma badanie dynamiki hydrologicznej i fitocenotycznej górskich
potoków, mo˝e to mieç bowiem istotne znaczenie dla zrozumienia dynamiki powodzi i skutecznego dzia∏ania przeciwpowodziowego – badania takie m.in. prowadzi∏ Sz.
Ciapa∏a w Dolinie Kamienicy w Gorcach. Brak równie˝
pe∏nych danych o rozmieszczeniu tego podtypu w Karpatach, a przede wszystkim w Sudetach, gdzie nale˝y prowadziç dalsze prace inwentaryzacyjne.
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Ni˝owe, nadrzeczne
zbiorowiska okrajkowe
Kod Physis: 37.711, 37.715

Cechy diagnostyczne

Poradniki ochrony siedlisk i gatunków

Cechy obszaru
Przede wszystkim wyst´pujà na brzegach du˝ych, ni˝owych
rzek lub te˝ jezior i stawów. Sà to miejsca stale, ale tylko
okresowo zalewane. Gleby ˝yzne, zasobne w azot, mocno
uwilgotnione. Na ogó∏ sà to okrajki zaroÊli wiklinowych
oraz ∏´gów wierzbowych w dolnych partiach równin zalewowych, a tak˝e na brzegach wysp w rozlewiskach rzecznych. Zalicza si´ tu równie˝ okrajki lasów ∏´gowych i olsowych na Pomorzu – trwale mokre i cz´Êciowo zasolone.
Struktura i fizjonomia
Fizjonomicznie i florystycznie dosyç zró˝nicowane, zwykle
wielowarstwowe, nitrofilne zbiorowiska okrajkowe o naturalnym charakterze. Wyró˝niajà si´ du˝ym udzia∏em pnàczy (g∏ównie kielisznika zaroÊlowego Calystegia sepium),
tworzàcych zwarte zas∏ony na skraju lasów i zaroÊli, stàd
nazywane sà te˝ zbiorowiskami welonowymi. Zwykle wyst´pujà w niewielkich, wàskich p∏atach o szerokoÊci
1–2 m. Dosyç niesta∏e florystycznie, charakteryzujàce si´
dominacjà ró˝nych gatunków w poszczególnych p∏atach,
stàd wyró˝nia si´ bardzo liczne zbiorowiska i facje.
Pokrycie warstwy zielnej prawie zawsze wynosi 100%, a liczba gatunków w zdj´ciu jest niewielka (10–20 gatunków).
Nie nale˝y tutaj zaliczaç fitocenoz z masowym wyst´powaniem ekspansywnych gatunków obcego pochodzenia, kolonizujàcych cz´sto rzeczne aluwia, tj. niecierpka gruczo∏owatego Impatiens grandulifera, rdestowca ostrokoƒczystego Reynoutria japonica, rudbekii nagiej Rudbeckia
laciniata, naw∏oci kanadyjskiej Solidago canadensis i in.
Reprezentatywne gatunki
Kielisznik zaroÊlowy Calystegia sepium, kanianka pospolita
Cuscuta europaea, pokrzywa zwyczajna Urtica dioica, przytulia czepna Galium aparine, rdestówka zaroÊlowa Fallopia dumentorum, bluszczyk kurdybanek Glechoma hederacea, je˝yna popielica Rubus caesius, chmiel zwyczajny Humulus lupulus, oset k´dzierzawy Carduus crispus, kanianka wielka Cuscuta lupuliformis, psianka s∏odkogórz Solanum dulcamara,
kropid∏o Lachenala Oenanthe lachenalii, dzi´giel litwor nadbrze˝ny Angelica archangelica subsp. litoralis, starzec nadrzeczny Senecio fluviatilis, wy˝pin jagodowy Cucubalus baccifer, koz∏ek lekarski Valeriana officinalis, przytulia lepczyca
Galium rivale, wierzbownica kosmata Epilobium hirsutum.
Odmiany
Mo˝na wyró˝niç trzy g∏ówne odmiany:
• halofilne zio∏oroÊla okrajkowe, wyró˝niajàce si´ wyst´powaniem dzi´gla litwora nadbrze˝nego Angelica archan-
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gelica subsp. litoralis oraz mlecza b∏otnego Sonchus paluster. Zbiorowisko z dzi´glem wyst´puje równie˝ na
brzegach niewielkich, niezasolonych rzek na Pomorzu,
• okrajkowe zbiorowiska welonowe na brzegach wi´kszych rzek (np. Warty, Wis∏y), towarzyszàce ∏´gom i zaroÊlom wierzbowym. Typowym zespo∏em w takich miejscach jest zespó∏ kanianki europejskiej i kielisznika zaroÊlowego Cuscuto-Calystegietum sepium,
• okrajkowe zio∏oroÊla, na brzegach mniejszych cieków i zbiorników wodnych, w których poza kielisznikiem zaroÊlowym
pospolicie wyst´pujà m.in. sadziec konopiasty Eupatorium
cannabinum i wierzbownica kosmata Epilobium hirsutum.
Mo˝liwe pomy∏ki
Zio∏oroÊla welonowe, ze wzgl´du na specyficznà struktur´
oraz cz´ste wyst´powanie charakterystycznego kielisznika
zaroÊlowego Calystegia sepium, sà ∏atwo rozpoznawalne.
Cz´sto jednak zio∏oroÊla okrajkowe ulegajà zdominowaniu przez roÊliny obcego pochodzenia lub te˝ roÊliny ruderalne, których fitocenozy nie sà przedmiotem ochrony
w sieci Natura 2000.

Identyfikatory fitosocjologiczne
Zwiàzek Senecion fluviatilis nitrofilne zbiorowiska „welonowych” okrajków nad brzegami wielkich rzek i zalewów
Zespo∏y: Calystegio-Angelicetum archangeliacae litoralis zespó∏ kielisznika zaroÊlowego i dzi´gla
nadbrze˝nego
Cuscuto-Calystegietum sepium zespó∏ kanianki
pospolitej i kielisznika zaroÊlowego
Senecionetum fluviatilis zespó∏ starca nadrzecznego
Asperulo-Calystegietum sepium zespó∏ przytulii
lepczycy i kielisznika zaroÊlowego
Zwiàzek Convolvulion sepium nitrofilne zbiorowiska welonowe nad brzegami mniejszych rzek i innych cieków
wodnych
Zespo∏y: Urtico-Calystegietum sepium zespó∏ pokrzywy i kielisznika zaroÊlowego
Calystegio-Eupatorietum zespó∏ kielisznika zaroÊlowego i sadêca konopiastego
Calystegio-Epilobietum hirsuti zespó∏ kielisznika
zaroÊlowego i wierzbownicy kosmatej
Inne uj´cie syntaksonomiczne tych zbiorowisk roÊlinnych
przyjà∏ Brzeg (1989). Wszystkie z nich zosta∏y zaliczone do
klasy Artemisietea vulgaris, rz´du Galio-Calystegetalia sepium i zwiàzku Convolvulion sepium, w ramach którego wydziela si´ podzwiàzki – Angelicon litoralis (pomorskie zio∏oroÊla okrajkowe z arcydzi´glem nadbrze˝nym), Senecionion
fluviatilis (zbiorowiska welonowe w dolinach du˝ych rzek)
oraz Humulo-Fallopion dumentorum (zbiorowiska okrajkowe w dolinach mniejszych rzek). Cz´sto równie˝ wyró˝nia
si´ liczne drobniejsze jednostki fitosocjologiczne, charakteryzujàce si´ dominacjà poszczególnych gatunków.

Zio∏oroÊla górskie i zio∏oroÊla nadrzeczne

Dynamika roÊlinnoÊci
Zbiorowiska welonowe stanowià naturalne przejÊcie mi´dzy zbiorowiskami szuwarowymi (np. szuwarami z mozgà
trzcinowatà Phalaridetum arundinaceae) wyst´pujàcymi
od strony wody a zaroÊlami i ∏´gami wierzbowymi od
strony làdu (91E0, zespo∏y – Salicetum albo-fragilis, Salicetum triandro-viminalis).
Wyst´pujà równie˝ jako wàski pas mi´dzy szuwarami
(Sparganio–Glycerion) a innymi zio∏oroÊlami okrajkowymi
(Glechometalia) lub ∏àkowymi (Filipendulion).

Siedliska przyrodnicze zale˝ne
lub przylegajàce

Rozmieszczenie geograficzne
Rozmieszczenie geograficzne tego siedliska jest bardzo
s∏abo znane. Przewa˝ajà jednak doniesienia z pó∏nocno-zachodniej cz´Êci Polski (g∏ównie z Wielkopolski i Zachodniego Pomorza).
Podawane przyk∏adowo z doliny Warty, okolic Dziwnowa,
doliny Gwdy, okolic Stepnicy, Pojezierza MyÊliborskiego,
okolic Kwidzyna, doliny Wa∏szy, doliny Wis∏y.

Gatunki z za∏àcznika II Dyrektywy
Siedliskowej
Nie stwierdzono.
Gatunki z za∏àcznika I Dyrektywy Ptasiej
Nie stwierdzono.

Stany, w jakich znajduje si´ siedlisko
Typowym i optymalnym stanem sà wàskie pasy roÊlinnoÊci
okrajkowej pomi´dzy ∏´gami wierzbowymi a szuwarami,
zbudowane z rodzimych gatunków roÊlin pnàcych, czepnych i innych du˝ych bylin nitrofilnych.
Cz´stokroç jednak obserwuje si´ zag∏uszanie naturalnej, nitrofilnej roÊlinnoÊci nadrzecznej przez agregacje
ekspansywnych roÊlin obcego pochodzenia, tj. s∏onecznika bulwiastego (topinambór) Helianthus tuberosus,
niecierpka gruczo∏owatego Impatiens grandulifera, kolczurk´ klapowanà Echinocystis lobata, rdestowca sachaliƒskiego Reunoutria sachalinensis, rdestowca ostrokoƒczystego Reunoutria japonica i in.

Tendencje do przemian w skali
kraju i potencjalne zagro˝enia
Tendencje do przemian
Lokalnie ze wzgl´du na naturalnà dynamik´ roÊlinnoÊci
nadrzecznej, mo˝na obserwowaç zanikanie lub ekspansj´
poszczególnych p∏atów tych zio∏oroÊli. Zmiany w szerszej
skali i ich trendy nie sà znane.

Znaczenie ekologiczne i biologiczne
Najwi´kszà wartoÊç przyrodniczà majà typowe zbiorowiska welonowe wyst´pujàce w kompleksie przestrzennym
z nadrzecznymi ∏´gami. O ile same w sobie mogà byç dosyç ubogie florystycznie i zawieraç dosyç pospolite gatunki, to w szerszym uj´ciu stanowià integralnà czeÊç naturalnej zabudowy roÊlinnej dolin rzecznych, a ich zachowanie
jest istotne dla utrzymania naturalnego przebiegu zachodzàcych tam procesów przyrodniczych, a tak˝e dla zacho-
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Potencjalne zagro˝enia
Podstawowym, aktualnym zagro˝eniem dla tego podtypu
jest inwazja gatunków obcego pochodzenia. Potencjalnym
zagro˝eniem jest intensyfikacja rolnictwa, prowadzàca do
przekszta∏cenia tych terenów m.in. w pastwiska, oraz ruderalizacji tych fitocenoz.
Ponadto istotnym zagro˝eniem mo˝e byç ograniczanie
powierzchni nadrzecznych aluwiów przez wàskie obwa∏owywanie przeciwpowodziowe, a tak˝e wszelkie dzia∏ania prowadzàce do stabilizacji koryta drobniejszych
cieków wodnych.

Poradniki ochrony siedlisk i gatunków

Zwiàzane sà przede wszystkim z nadrzecznymi ∏´gami i zaroÊlami wierzbowymi (91E0), z którymi tworzà zwarty kompleks przestrzenny.

wania typowego krajobrazu nadrzecznego. Jak wszystkie
naturalne siedliska w dolinach rzek mogà odgrywaç równie˝ du˝à rol´ jako korytarz ekologiczny.

U˝ytkowanie gospodarcze
i potencja∏ produkcyjny
BezpoÊrednio zio∏oroÊla okrajkowe nie majà znaczenia
gospodarczego. Lokalnie, p∏aty z du˝à zawartoÊcià pokrzyw sà wykaszane na pasz´. Ochrona tych fitocenoz mo˝e czasem byç zagro˝ona przez dzia∏ania zwiàzane
z umacnianiem i budowà wa∏ów przeciwpowodziowych.
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Ochrona

Monitoring naukowy

Przypomnienie o wra˝liwych cechach
Niewielka powierzchnia poszczególnych p∏atów tego siedliska – zagro˝enie zniszczenia mechanicznego.
Wymagajà sta∏ego, okresowego podtapiania.
Wra˝liwoÊç na inwazj´ gatunków obcego pochodzenia.

Poniewa˝ niewielkie p∏aty zio∏oroÊli okrajkowych sà dosyç
szeroko rozpowszechnione, nale˝y monitorowaç tylko wybrane p∏aty poszczególnych zespo∏ów roÊlinnych. Badania
te powinny byç po∏àczone z monitoringiem siedlisk ∏´gowych (∏´gi wierzbowe 91E0). Na sta∏ych powierzchniach
nale˝y powtarzaç w miar´ cz´sto zdj´cia fitosocjologiczne
(np. co 2 lata), a tak˝e monitorowaç liczebnoÊç populacji
kluczowych gatunków (ze szczególnym uwzgl´dnieniem
charakterystycznych gatunków zbiorowisk okrajkowych
oraz ekspansywnych gatunków obcego pochodzenia).

Zalecane metody ochrony
Ogólnie ochrona tych zio∏oroÊli powinna byç prowadzona
w ramach ochrony ca∏ego, ∏´gowego kompleksu przyrodniczego (patrz – zalecane metody ochrony siedliska 91E0).
Nale˝y dà˝yç do utrzymania szerokich aluwiów nadrzecznych o naturalnej dynamice poziomu wody, powstrzymaç
odlesianie i odkrzaczanie brzegów cieków i zbiorników
wodnych. Wszelkie prace przeciwpowodziowe powinny byç
prowadzone tak, aby minimalizowaç zaburzenie procesów
przyrodniczych w dolinach rzek. Nale˝y równie˝, w miar´
mo˝liwoÊci, powstrzymywaç ekspansj´ gatunków obcego
pochodzenia w dolinach rzecznych.
Ze wzgl´du na bardzo s∏abe rozpoznanie rozmieszczenia,
zagro˝eƒ i dynamiki tych zio∏oroÊli, szczegó∏owe metody
ochrony zbiorowisk welonowych nie sà jeszcze znane.
Inne czynniki mogàce wp∏ynàç na sposób
ochrony
Nie stwierdzono.
Przyk∏ady obszarów obj´tych dzia∏aniami
ochronnymi
O ile wiadomo, nie prowadzono dotychczas dzia∏aƒ
ochronnych nakierowanych na zachowanie omawianych
fitocenoz.

Inwentaryzacje, doÊwiadczenia,
kierunki badaƒ
Ze wzgl´du na s∏abe rozpoznanie fitocenoz charakteryzujàcych to siedlisko nale˝y przede wszystkim dalej prowadziç
badania podstawowe – zbadaç dok∏adne rozmieszczenie
poszczególnych zespo∏ów roÊlinnych, okreÊliç ich zró˝nicowanie, ostatecznie ustaliç pozycj´ syntaksonomicznà oraz
zbadaç dynamik´ tych fitocenoz, okreÊliç zagro˝enia –
i w razie takiej potrzeby – wypracowaç metody ochrony.
Szczególnie istotnym tematem badawczym jest analiza
rozprzestrzeniania si´ roÊlin obcego pochodzenia w siedliskach nadrzecznych oraz okreÊlenie zagro˝eƒ zwiàzanych z tym zjawiskiem, a tak˝e wypracowanie skutecznych
metod jego powstrzymania.
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