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Piargi i go∏oborza 
krzemianowe
Kod Physis: 61.11

A. Opis siedliska g∏ównego
typu

Definicja

Ten typ siedliska obejmuje g∏ównie wysokogórskie piargi
niewapienne, powsta∏e ze ska∏ krystalicznych wieku kar-
boƒskiego. Charakteryzujà si´ zró˝nicowanà granulacjà
(wielkoÊcià tworzàcych je g∏azów, kamieni i ˝wiru) oraz wy-
st´powaniem pionierskiej roÊlinnoÊci z rz´du Androsetalia
alpinae (wysokogórskie zbiorowiska piargów bezwapien-
nych). Ponadto zawiera on piargi o charakterze antropo-
genicznym, zwiàzane w wydobyciem minera∏ów, z roÊlin-
noÊcià ze zwiàzku Galeopsietalia ladani (piargi w Europie
Zachodniej). Zalicza si´ tu równie˝ wysokogórskie zbioro-
wiska bogate w mszaki, porosty i czasem równie˝ papro-
cie (zmienka górska Cryptogramma crispa).

Charakterystyka siedliska

Piargi stanowià charakterystyczny sk∏adnik krajobrazu gór-
skiego. Tworzà si´ w pi´trach subalpejskim, alpejskim
i subniwalnym i majà na ogó∏ pochodzenie morenowe,
a cz´Êciowo sà nadal modyfikowane przez procesy wie-
trzenia mrozowego oraz sp∏yw gruzowy. Osypujàce si´ ze
ska∏ od∏amki skalne rozsypujà si´ w drobny gruz, który
u podnó˝y zboczy tworzy strome, trójkàtne sto˝ki usypisko-
we. Gruz skalny stopniowo osuwa si´ na dno dolin, skàd
potoki górskie wynoszà go na przedpole gór.
Bardzo du˝a dynamika piargów uniemo˝liwia wytworzenie
si´ sta∏ej pokrywy roÊlinnej. Procesy denudacyjne powodu-

jà bezustanne niszczenie niskiej, pionierskiej roÊlinnoÊci,
w zwiàzku z czym siedlisko 8110 podlega ciàg∏ej koloniza-
cji. W niektórych przypadkach, np. u podnó˝a ˝lebów, mo-
˝e dojÊç do stabilizacji rumoszu i tworzenia si´ bardziej
trwa∏ych zbiorowisk zio∏oroÊlowych i traworoÊlowych.
W trakcie mapowania i wyró˝niania tego typu siedliska na-
le˝y zdecydowanie kierowaç si´ rzeêbà terenu i rodzajem
pod∏o˝a geologicznego. RoÊlinnoÊç bowiem mo˝e byç bar-
dzo zró˝nicowana i nawiàzywaç sk∏adem florystycznym do
innych siedlisk (6150, 6430).
Typ 8110 zosta∏ dotychczas odnotowany m.in. w nast´pu-
jàcych krajach UE: Austrii, Finlandii, Francji, Irlandii,
Niemczech, Szwecji, Wielkiej Brytanii, W∏oszech. W Polsce
wyst´puje on jedynie w Tatrach i Karkonoszach.

Podzia∏ na podtypy

Zdecydowano si´ wyró˝niç tylko 3 podtypy tego siedliska
na podstawie zró˝nicowania geograficznego oraz stabil-
noÊci pod∏o˝a:
8110-1: Piargi krzemianowe z roÊlinnoÊcià
pionierskà w Tatrach, 61.11151
8110-2: Utrwalone piargi krzemianowe
w Tatrach, 61.1132
8110-3: Rumowiska skalne ze zmienkà
górskà i porostami w Karkonoszach, 61.11

Umiejscowienie siedliska 
w polskiej klasyfikacji 
fitosocjologicznej

Klasa Thlaspietea rotundifolii roÊlinnoÊç piargów i rumo-
wisk skalnych

Rzàd Androsacetalia alpinae wysokogórskie zbiorowiska
piargów bezwapiennych

Zwiàzek Androsacion alpinae
Zespo∏y:
Oxyrio digynae-Saxifragetum carpaticae –
zespó∏ szczawiora alpejskiego i skalnicy karpackiej
Cryptogrammetum crispae zespó∏ zmienki 
górskiej

Klasa Salicetea herbaceae wysokogórskie wyle˝yska
Ênie˝ne

Rzàd Salicetalia herbaceae wysokogórskie niewapienne
wyle˝yska Ênie˝ne

Zwiàzek Salicion herbaceae
Zespó∏ Luzuletum alpino-pilosae zespó∏ 
kosmatki brunatnej

Ponadto obserwuje si´ liczne zbiorowiska przejÊciowe na-
wiàzujàce g∏ównie do zwiàzków: Juncion trifidi (wysokogór-
skie murawy acydofilne), Calamagrostion (górskie traworo-
Êla), Adenostylion alliariae (górskie zio∏oroÊla), Papaverion
tatrici (tatrzaƒskie zbiorowiska piargów wapiennych) i Ara-
bidion coeruleae (wysokogórskie nawapienne wyle˝yska
Ênie˝ne). Równie˝ wyró˝nia si´ wysokogórskie zbiorowiska
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mszaków (klasa Rhacomitrietea heterostichi) oraz porostów
(zwiàzki – Rhizocarpon alpicolae, Umbilicarion cylindricae).
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B. Opis podtypów

Piargi krzemianowe 
z roÊlinnoÊcià pionierskà
w Tatrach
Kod Physis: 61.11151

Cechy diagnostyczne siedliska

Cechy obszaru
Piargi w Tatrach wytworzy∏y si´ na stosunkowo du˝ych
powierzchniach, usytuowanych u podnó˝y Êcian skalnych
i stromych ˝lebów w pi´trze subalpejskim, alpejskim
i subniwalnym. Rumowiska skalne wype∏niajà kot∏y i do-
liny polodowcowe oraz pokrywajà kamieniste zbocza.
Materia∏ skalny ma przede wszystkim genez´ morenowà.
Grzbiety skalne wystajàce ponad pola lodowcowe
w okresie glacjalnym ulega∏y erozji, a zwietrzelina osypy-
wa∏a si´, tworzàc moreny boczne. Póêniej materia∏ ten
by∏ przemieszczany i modyfikowany przez wod´, mróz,
Ênieg. W okresie poglacjalnym sto˝ki piargowe by∏y po-
wi´kszane przez wietrzenie mrozowe, a bardzo istotnym
czynnikiem rzeêbotwórczym, a˝ do dnia dzisiejszego, sà
procesy grawitacyjno-fluwialne (sp∏ywy gruzowe), eolicz-
ne oraz powolne ruchy masowe (spe∏zywanie mrozowe
i soliflukcja).

Fizjonomia i struktura zbiorowisk siedliska
Niestabilne pod∏o˝e stwarza specyficzne warunki dla ˝ycia
roÊlin. RoÊlinnoÊç jest na ogó∏ rozproszona w pojedynczych
k´pkach, ledwo wystajàcych spomi´dzy kamieni. RoÊliny
wyst´pujàce w ekstremalnych warunkach siedliskowych
musia∏y wytworzyç bardzo silnie rozwini´ty system korze-
niowy oraz posiadaç zdolnoÊç do szybkiego, pi´trowego
wzrostu. Ponadto roÊliny piargów cz´sto charakteryzujà si´
zdolnoÊcià do rozmna˝ania wegetatywnego i k´powym,
darniowym lub poduszkowym pokrojem p´dów.
Na wilgotnych, ruchomych, granitowych piargach i ˝wir-
kach wyst´puje zespó∏ skalnicy karpackiej i szczawióra
alpejskiego Oxyrio digynae-Saxifragetum carpaticae. Ze-
spó∏ ten charakteryzuje si´ du˝à lokalnà zmiennoÊcià sie-
dliskowà i ma wyraênie pionierski charakter – wyst´puje
wy∏àcznie na „˝ywych”, nieutrwalonych piargach. W typo-
wej postaci tego zespo∏u wyst´pujà m.in. szczawiór alpej-
ski Oxyria digyna, skalnica karpacka Saxifraga carpati-
ca, skalnica mchowata Saxifraga brizoides, rze˝usznik ta-
trzaƒski Cardaminopsis neglecta, rogownica jednokwia-
towa Cerastium uniflorum. Z kolei na piargach zwiàza-
nych z mylonitami, a wi´c stosunkowo s∏abo kwaÊnych,
tworzàcych si´ w górnej cz´Êci sto˝ków piargowych, z re-
gu∏y w strefie przejÊciowej mi´dzy pó∏kami skalnymi
a w∏aÊciwymi piargami, wyst´puje podzespó∏ ze skalnicà

tatrzaƒskà Saxifraga wahlenbergii (=Saxifraga perdu-
rans), który florystycznie nawiàzuje do roÊlinnoÊci piar-
gów wapiennych o kodzie 8120-1 oraz nawapiennych
wyle˝ysk Ênie˝nych (6170-2). Do tego podzespo∏u prze-
chodzà takie gatunki, jak: g´siówka alpejska Arabis alpi-
na, rogownica Raciborskiego Cerastium tatrae, szczaw
tarczolistny Rumex scutatus, wierzbownica drobnolistna
Epilobium anagallidifolium i jaskier alpejski Ranunculus
alpestris.

Reprezentatywne gatunki
RoÊliny zielne
Szczawiór alpejski Oxyria digyna, skalnica karpacka Sa-
xifraga carpathica, skalnica mchowata Saxifraga brizo-
ides, skalnica tatrzaƒska Saxifraga wahlenbergii, kuklik
rozes∏any Geum reptans, rze˝usznik tatrzaƒski Cardami-
nopsis neglecta, wiechlina wiotka Poa laxa, jaskier lodni-
kowy Ranunculus glacialis, z∏ocieniec (wrotycz) alpejski
Leucanthemopsis alpina, tojad mocny Aconitum firmum,
warzucha tatrzaƒska Cochlearia tatrae, rogownica jed-
nokwiatowa Cerastium uniflorum, kosmatka brunatna Lu-
zula alpino-pilosa.
Mszaki
Kieria sierpowata Kiaeria falcata, kieria górska Kiaeria
starkei.

Odmiany siedliska
Pod wzgl´dem fitosocjologicznym wyró˝nia si´ nast´pujà-
ce podzespo∏y roÊlinne: typowy Oxyrio-Saxifragetum typi-
cum i podzespó∏ ze skalnicà tatrzaƒskà Oxyrio-Saxifrage-
tum saxifragetosum wahlenbergii (syn.: Oxyrio-Saxifrage-
tum perdurantetosum, Oxyrio-Saxifragetum saxifragetosum
perdurantis).

Mo˝liwe pomy∏ki
Przy zmiennym stopniu stabilizacji piargów wkraczajà na
nie gatunki muraw alpejskich (6150), a tak˝e pojedyncze
gatunki naskalne. Niektóre, cz´Êciowo utrwalone piargi
nawiàzujà do drugiego podtypu 8110-2, zio∏oroÊli (6430)
i traworoÊli, stàd mogà wystàpiç problemy z zakwalifiko-
waniem poszczególnych p∏atów. Nale˝y w takich przypad-
kach jako kryterium identyfikacji, zamiast fitosocjologicz-
nego, przyjàç charakter pod∏o˝a i niewielkie pokrycie ro-
ÊlinnoÊcià. Z kolei na piargach i ˝wirkach mylonitowych
obserwuje si´ wspólne wyst´powanie gatunków nawapien-
nych i granitowych. W takiej sytuacji, gdy istnieje wàtpli-
woÊç, czy zakwalifikowaç dany p∏at do 8110-1 czy 8120-
1, trzeba przyjàç kryterium fitosocjologiczne – podzespó∏
ze skalnicà tatrzaƒskà Oxyrio-Saxifragetum saxifragetosum
wahlenbergii nale˝y wi´c zaliczyç do 8110-1, mimo ˝e
skalnica tatrzaƒska wyst´puje g∏ównie na wapieniach (two-
rzy nawet osobny nawapienny zespó∏ wyle˝yskowy skalnicy
tatrzaƒskiej Saxifragetum wahlenbergii, który zosta∏ zali-
czony do podtypu 6170-2).
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Identyfikatory fitosocjologiczne

Klasa Thlaspietea rotundifolii roÊlinnoÊç piargów i rumo-
wisk skalnych

Rzàd Androsacetalia alpinae wysokogórskie zbiorowiska
piargów bezwapiennych

Zwiàzek Androsacion alpinae
Zespó∏ Oxyrio digynae-Saxifragetum carpaticae ze-
spó∏ szczawiora alpejskiego i skalnicy karpackiej

podzespo∏y:
Oxyrio digynae-Saxifragetum carpaticae
typicum – podzespó∏ typowy
Oxyrio-Saxifragetum saxifragetosum wah-
lenbergii – podzespó∏ ze skalnicà tatrzaƒskà

Podzespó∏ przejÊciowy w sukcesji w kierunku zio∏oroÊli z to-
jadem mocnym (Oxyrio-Saxifragetum aconitetosum firmi)
powinien byç ju˝ zaliczony do podtypu 8110-2.

Dynamika roÊlinnoÊci

Spontaniczna
Jako zbiorowiska seralne podlegajà naturalnej sukcesji
prowadzàcej do utrwalania i zarastania piargu kosodrze-
winà (4070) w pi´trze subalpejskim i murawà wysokogór-
skà (6150), bàdê traworoÊlami i zio∏oroÊlami (6430) w pi´-
trze alpejskim. Pierwszym etapem tej sukcesji jest podtyp
8110-2. W naturalnych warunkach dochodzi do okreso-
wego odnawiania piargów, dzi´ki czemu roÊlinnoÊç pio-
nierska mo˝e si´ na nich utrzymywaç.

Powiàzana z dzia∏alnoÊcià cz∏owieka
Wszystkie p∏aty podtypu 8110-1 majà charakter w pe∏ni
naturalny i znajdujà si´ w granicach Tatrzaƒskiego Parku
Narodowego, w zwiàzku z czym wp∏yw dzia∏alnoÊci cz∏o-
wieka jest ograniczony do minimum. Oddzia∏ywanie cz∏o-
wieka mo˝e si´ wiàzaç jedynie z turystykà, taternictwem
oraz badaniami naukowymi. Poniewa˝ siedlisko to nie sta-
nowi atrakcji turystycznej, mo˝na przypuszczaç, ˝e wp∏yw
ruchu turystycznego jest niewielki.

Siedliska przyrodnicze zale˝ne 
lub przylegajàce

Cz´sty udzia∏ gatunków zio∏oroÊlowych i traworoÊlowych
wskazuje na powiàzania sukcesyjne z górskimi zio∏oroÊla-
mi (6430) i traworoÊlami. Na piargach równie˝ cz´sto wy-
st´pujà gatunki zwiàzane z sàsiadujàcymi z nimi, niewa-
piennymi murawami wysokogórskim (6150-1) oraz wyle-
˝yskami Ênie˝nymi (6150). Ponadto w pi´trze subalpejskim
sàsiadujà z zaroÊlami kosodrzewiny (4070) oraz borów-
czyskami ba˝ynowymi (4060-1).

Rozmieszczenie geograficzne i ma-
pa rozmieszczenia

W Polsce ten podtyp wyst´puje tylko w krystalicznej cz´Êci Tatr
(g∏ównie Wysokich, cz´Êciowo te˝ w Zachodnich) , w pi´trach
subalpejskim, alpejskim i subniwalnym. Rozmieszczenie
8110-1 jest zwiàzane z wyst´powaniem pod∏o˝a granitowe-
go lub wyjàtkowo mylonitów. Przyk∏adowe stanowiska z Tatr

Wysokich: Dolina Pi´ciu Stawów – pod Czarnà ̧ awkà, Kostu-
rami, Szpiglasowà Prze∏´czà i Miedzianem, Kocio∏ pod Rysa-
mi, sto˝ki piargowe nad Czarnym Stawem pod Rysami, sto˝-
ki piargowe nad Morskim Okiem, lewe zbocze Doliny Paƒsz-
czycy i pod Krzy˝nem. Fragmentarycznie te˝ w Buczynowej
Dolince oraz pod Kozià Prze∏´czà. W Tatrach Zachodnich –
pod B∏yszczem i pod Starorobociaƒskim Wierchem.
Ten podtyp siedliska jest równie˝ notowany w s∏owackiej
cz´Êci Tatr Wysokich oraz w Ni˝nych Tatrach.

Znaczenie ekologiczne i biologiczne

Typowy zespó∏ roÊlinny wyst´pujàcy na tatrzaƒskich piar-
gach ma charakter endemicznego dla Tatr zbiorowiska
roÊlinnego. Piargi stanowià siedlisko licznych endemicz-
nych gatunków i odmian roÊlin, takich jak: warzucha ta-
trzaƒska Cochlearia tatrae (endemit Tatr, wyst´puje tylko
na granitowych ska∏ach i piargach), rze˝usznik tatrzaƒski
Cardaminopsis neglecta (endemit ogólnokarpacki), skal-
nica karpacka Saxifraga carpathica (subendemit karpac-
ki). W jednej z odmian siedliska pojawia si´ równie˝ skal-
nica tatrzaƒska Saxifraga wahlenbergii, która jest jednak
bardziej zwiàzana z piargami wapiennymi (8120), majà-
ca swoje centrum wyst´powania w Tatrach. Poza gatunka-
mi o charakterze endemitów typ 8110 stanowi siedlisko
dla rozlicznych gatunków rzadkich, zagro˝onych i chro-
nionych prawnie.
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Gatunki z za∏àcznika II Dyrektywy 
Siedliskowej
Zwierz´ta: na piargach pojawiajà si´ – kozica Rupicapra
rupicapra tatrica, Êwistak Marmota marmota latirostris,
darniówka tatrzaƒska Microtus tatricus. Wszystkie te gatun-
ki sà jednak bardziej zwiàzane z innymi siedliskami wyst´-
pujàcymi w pobli˝u piargów, a mianowicie – murawami
wysokogórskimi (6150) i zaroÊlami kosodrzewiny (4070)
bàdê wysokogórskimi borówczyskami ba˝ynowymi (4060).
RoÊliny: warzucha tatrzaƒska Cochlearia tatrae.

Gatunki z za∏àcznika I Dyrektywy Ptasiej
Mogà wyst´powaç gatunki wysokogórskie, takie jak: p∏o-
chacz pokrzywnica Prunella modularis, siwerniak Anthus
spinoletta, p∏ochacz halny Prunella collaris.

Stany, w jakich znajduje si´ siedlisko

Stany uprzywilejowane
W zale˝noÊci od stabilnoÊci piargu, cz´Êci sto˝ka piargowego
i jego nachylenia obserwuje si´ ca∏à gam´ stanów tego siedli-
ska. Jednak nale˝y podkreÊliç, ˝e jest to sytuacja naturalna
i niezagra˝ajàca bioró˝norodnoÊci, nie mo˝na wi´c wyró˝niç
stanów uprzywilejowanych. Wszystkie siedliska nast´pujàce
w ciàgu sukcesyjnym po 8110 majà równie˝ wysokà wartoÊç
przyrodniczà (8110-2, 6430, 6150, 4070), dlatego te˝, o ile
nie jest to wynikiem sztucznej stabilizacji piargów, na ogó∏ nie
ma potrzeby powstrzymywania sukcesji. Niewàtpliwie jednak
najcenniejsze i najrzadsze gatunki wyst´pujà na tzw. piargach
˝ywych, dlatego te˝ istotne jest utrzymanie ich dynamiki.
Inne obserwowane stany
Nie obserwuje si´.

Tendencje do przemian siedliska
w skali kraju i potencjalne zagro˝enia

Naturalnà tendencjà jest utrwalanie piargów przez pionierskà ro-
ÊlinnoÊç. Prowadzi ona do tworzenia si´ zbiorowisk zio∏oroÊlowych
i murawowych. W wi´kszoÊci przypadków jednak proces koloniza-
cji jest ciàgle odnawiany przez nap∏yw zwietrzeliny i sp∏yw gruzowy
i sukcesja jest przerywana. Poza tà naturalnà dynamikà dotychczas
nie zaobserwowano innych tendencji dynamicznych. Powierzchnia
zajmowana przez podtyp 8110-1 jest mniej wi´cej sta∏a.
Zagro˝eniem mo˝e byç nadmierna eksploracja piargów
przez turystów, taterników, naukowców.
Stabilizacja piargów zwiàzana z rozwojem infrastruktury
turystycznej lub narciarskiej mog∏aby spowodowaç zanik
cennej roÊlinnoÊci ruchomych piargów i prowadziç do
nadmiernego zarastania ich przez gatunki traworoÊlowe
i zio∏oroÊlowe. Równie˝ intensywne u˝ytkowanie pasterskie
i zwiàzane z tym wydeptywanie piargów mog∏oby nega-

tywnie wp∏ynàç na ich zachowanie – problem ten obecnie
w Tatrach nie istnieje, gdy˝ obecnie prowadzi si´ tylko eks-
tensywny wypas kulturowy w ni˝szych po∏o˝eniach.

U˝ytkowanie gospodarcze i potencja∏
produkcyjny

Siedlisko nie ma znaczenia gospodarczego.

Ochrona

Przypomnienie o wra˝liwych cechach 
siedliska
KoniecznoÊç utrzymania naturalnej dynamiki, tendencja
do utrwalania si´ przez sukcesj´ roÊlinnoÊci traworoÊlowej
i zio∏oroÊlowej, wra˝liwoÊç na wydeptywanie.

Zalecane metody ochrony
RoÊlinnoÊç piargowa nie wymaga ̋ adnej formy ochrony czynnej,
powinna natomiast byç biernie chroniona przed zniszczeniem
mechanicznym oraz przed zaburzeniem naturalnej dynamiki.
W przypadku identyfikacji negatywnego wp∏ywu poszcze-
gólnych tras turystycznych, eksploracji taternickiej i spele-
ologicznej na zachowanie roÊlinnoÊci piargów trzeba
ograniczyç penetracj´ tych miejsc.
Nale˝y dbaç o w∏aÊciwe oznakowanie szlaków turystycz-
nych oraz unikaç zagospodarowania turystycznego tere-
nów sàsiadujàcych z piar˝yskami.

Inne czynniki mogàce wp∏ynàç na sposób
ochrony siedliska
Wyst´powanie rzadkich gatunków roÊlin.

Przyk∏ady obszarów obj´tych dzia∏aniami
ochronnymi
W Tatrzaƒskim Parku Narodowym piargi sà w strefie
ochrony Êcis∏ej.

Inwentaryzacje, doÊwiadczenia,
kierunki badaƒ

Szczegó∏owe badania fitosocjologiczne prowadzi∏ w okresie mi´-
dzywojennym B. Paw∏owski, w latach 80. XX wieku S. Balcerkie-
wicz, najnowsze badania by∏y prowadzone w drugiej po∏owie lat
90. przez M. Kosiƒskiego z Instytutu Botaniki UJ w Krakowie.
Obecnie nale˝y przede wszystkim dokonaç szczegó∏owej in-
wentaryzacji i kartowania ruchomych piargów i ich szaty ro-
Êlinnej, a przede wszystkim okreÊliç aktualny stan populacji
wa˝niejszych gatunków roÊlin z nimi zwiàzanych.
Nale˝y przeanalizowaç przebieg szlaków turystycznych
oraz umiejscowienie cz´Êciej ucz´szczanych miejsc wspi-
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naczki w stosunku do rozmieszczenia „˝ywych” piargów
i najcenniejszych stanowisk rzadkich roÊlin.
Ewentualne wyznaczanie nowych szlaków lub obiektów
zwiàzanych w turystykà w sàsiedztwie powinno byç po-
przedzone analizà ich wp∏ywu na roÊlinnoÊç piargów i jej
dynamik´.

Monitoring naukowy

Na wybranych, rozleg∏ych p∏atach piargów nale˝a∏oby wy-
znaczyç powierzchnie badawcze do badaƒ fitosocjologicz-
nych oraz w celu okreÊlenia tendencji dynamicznych zbio-
rowisk piar˝yskowych. W tych miejscach nale˝y prowadziç
badania fitosocjologiczne (zdj´cia fitosocjologiczne), po-
wtarzane w stosunkowo krótkim czasie (np. 3 lata).
W miejscach tych nale˝y równie˝ badaç zale˝noÊç dynami-
ki poszczególnych gatunków od dynamiki i struktury pod-
∏o˝a (badania na licznych, drobnych powierzchniach, np.
siatka kwadratów 2 x 2 m). Dodatkowe powierzchnie po-

winny byç za∏o˝one w miejscach podlegajàcych oddzia∏y-
waniu cz∏owieka (w pobli˝u schronisk, dróg wspinaczko-
wych, szlaków turystycznych).
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Utrwalone piargi krzemianowe
w Tatrach
Kod Physis: 61.1132

Cechy diagnostyczne siedliska

Cechy obszaru
Piargi w Tatrach wytworzy∏y si´ na stosunkowo du˝ych po-
wierzchniach w pi´trze subalpejskim, alpejskim i subniwal-
nym. Pionierska roÊlinnoÊç piargowa (8110-1) mo˝e si´
utrzymywaç bardzo d∏ugo pod warunkiem, ˝e istnieje ciàg∏y
dop∏yw Êwie˝ego gruzu i wyst´pujà inne procesy wp∏ywajàce
na niestabilnoÊç pod∏o˝a. W sytuacji, gdy pod∏o˝e si´ stabili-
zuje (co na ogó∏ jest naturalnym procesem), nast´puje zara-
stanie, a co za tym idzie utrwalanie piargów, prowadzàce do
powstania zbiorowisk murawowych, traworoÊlowych bàdê
zio∏oroÊlowych. Tak powsta∏e zbiorowiska roÊlinne wyst´pujà
cz´sto w obni˝eniach terenu, u podnó˝a ˝lebów, w miejscach
dosyç wilgotnych, na skraju sto˝ków usypiskowych. Czasem
w procesie zarastania i stabilizacji piargów biorà równie˝
udzia∏ krzewinkowe, wysokogórskie gatunki wierzb.

Fizjonomia i struktura zbiorowisk siedliska
Na ustalonych piargach i ˝wirze granitowym wykszta∏ca
si´ zespó∏ traworoÊlowo-piar˝yskowo-wyle˝yskowy Luzule-
tum alpino-pilosae, w którym zdecydowanie dominuje ko-
smatka brunatna. Gatunek tan wyst´puje równie˝ na ru-
chomych piargach, czasem nawet doÊç licznie w porów-
naniu z innymi gatunkami pionierskimi, jednak dopiero
tutaj tworzà si´ bardziej zwarte darnie tej charakterystycz-
nej roÊliny. Zespó∏ ten ma dosyç szerokà amplitud´ ekolo-
gicznà i jest cz´sty w niewapiennej cz´Êci Tatr. Zwykle
zwiàzany jest z miejscami dobrze uwilgoconymi (cz´sto te˝
w wyle˝yskach Ênie˝nych, wówczas trzeba jego siedlisko
zaliczyç do 6150) – lokalnymi obni˝eniami terenu, pod-
nó˝em ˝lebów.
W miejscach s∏abo wilgotnych, o du˝ej granulacji, liczniej
wyst´puje kuklik rozes∏any Geum reptans, a tak˝e gatunki
naskalne, np. Sedum alpestre i miejscami dominujàca
wierzba wykrojona Salix retusa. P´dy tej wierzby rozrastajà
si´ nisko nad rumoszem skalnym i tworzàc g´stà siatk´,
stabilizujà kamienisty piarg. Mogà w ten sposób powstaç
doÊç trwa∏e p∏aty zbiorowiska Drepanoclado uncinati-Sali-
cetum kitaibelianae (Salix kitaibeliana = S. retusa). Na ka-
mieniach unieruchomionych przez wierzb´ mogà tworzyç
si´ du˝e plechy wzorca geograficznego Rhizocarpon geo-
graphicum. Wyró˝niajàcà cechà tego zbiorowiska jest
m.in. du˝y udzia∏ mszaków o charakterze zaroÊlowym.
Równie˝ w miejscach stosunkowo suchych, stosunkowo
stabilnych, mogà si´ rozwinàç zubo˝one postacie zespo-
∏u Oreochloo distichae-Juncetum trifidi (6150). Na sta-
rych, utrwalonych sto˝kach piargowych, Êrednio wilgot-
nych, obserwuje si´ ekspansj´ trzcinnika ow∏osionego
Calamagrostis villosa i innych gatunków traworoÊlowych

(Luzula luzuloides, Poa chaixii, Geum montanum, De-
schampia flexuosa).
Natomiast na przeciwstawnych siedliskach (bardzo wilgot-
ne, ˝yzne, w pobli˝u êródlisk, potoków) rozwija si´ pionier-
ski podzespó∏ piar˝yskowy z tojadem mocnym (Oxyrio di-
gynae-Saxifragetum aconitetosum firmi), a w dalszym eta-
pie sukcesji powstajà w takich miejscach wysokogórskie
zio∏oroÊla ze zwiàzku Adenostylion (6430).

Reprezentatywne gatunki
RoÊliny zielne
Kosmatka brunatna Luzula alpino-pilosa, wiechlina granito-
wa Poa granitica, omieg koz∏owiec Doronicum clusii, jaskier
górski Ranunculus pseudomontanus, kostrzewa barwna Fe-
stuca picta, podbia∏ek alpejski Homogyne alpina, marchwi-
ca pospolita Mutellina purpurea, wierzba wykrojona Salix
retusa, tojad mocny Aconitum firmum, przetacznik alpejski
Veronica alpina, wid∏ak wroniec Huperzia selago, Êmia∏ek
pogi´ty Deschampsia flexuosa, mietlica skalna Agrostis ru-
pestris, trzcinnik ow∏osiony Calamagrostis villosa.
Mchy i wàtrobowce
Skàpow∏osek hercyƒski Oligotrichum hercynicum, sierpo-
wiec haczykowaty Barbilophosia hatcheri, Drepanocladus
uncinatus, fa∏downik trzyrz´dowy Rhytidiadelphus triquer-
tus, rokietnik pospolity Pleurozium schreberi, p∏onnicz (p∏on-
nik) alpejski Polytrichastrum alpinum, p∏onnicz (p∏onnik)
górski Polytrichastrum sexangulare, p∏onnik w∏osolistny Po-
lytrichum piliferum, p∏aszczeniec zàbkowany Polytrichum se-
xangulare, Ptilidium ciliare, Plagothecium denticulatum, kie-
ria sierpowata Kiaeria falcata, Barbilophosia hatcheri.

Odmiany
Brak.

Mo˝liwe pomy∏ki
Poniewa˝ przejÊcie pomi´dzy podtypem 8110-1 a 8110-2
jest p∏ynne, czasem mo˝e stanowiç to problem przy identyfi-
kacji. G∏ównym wyznacznikiem jest w tym przypadku na
ogó∏ du˝e pokrycie kosmatki brunatnej i brak najbardziej
pionierskich gatunków (np. szczawiór alpejski Oxyria digy-
na) w drugim podtypie. Czasem najprostszà metodà mo˝e
byç obserwacja struktury pod∏o˝a. Poniewa˝ podtyp 8110-2
stanowi cz´sto stadium przejÊciowe prowadzàce do bardziej
trwa∏ych zbiorowisk, mo˝e on byç z nimi mylony (murawy
acydofilne – 6150, zio∏oroÊla – 6430). Podobnà struktur´
majà równie˝ niewapienne wyle˝yska Ênie˝ne zaliczane do
typu 6150.

Identyfikatory fitosocjologiczne

Zwiàzek Androsacion alpinae
Zespó∏ Oxyrio digynae-Saxifragetum carpaticae zespó∏
szczawiora alpejskiego i skalnicy karpackiej

podzespó∏ Oxyrio-Saxifragetum aconitetosum
firmi podzespó∏ z tojadem mocnym
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Zwiàzek Salicion herbaceae
Zespó∏ Luzuletum alpino-pilosae zespó∏ kosmatki
brunatnej

(dotyczy tylko niektórych stanowisk tego dosyç cz´ste-
go w Tatrach zespo∏u)

Charakterystycznà cechà tego podtypu jest jego przejÊcio-
wy charakter, w zwiàzku z czym mo˝na odnaleêç liczne
p∏aty nawiàzujàce do ró˝nych syntaksonów, m.in. zubo˝a-
∏e postacie zespo∏ów murawowych z Juncion trifidi, zubo-
˝a∏e postacie zespo∏ów zio∏oroÊlowych i traworoÊlowych
z klasy Betulo-Adenostyletea, a tak˝e zbiorowisko wierzby
wykrojonej Drepanoclado uncinati-Salicetum kitaibelianae,
o nieustalonej pozycji syntaksonomicznej.

Dynamika roÊlinnoÊci

Spontaniczna
Jako zbiorowiska seralne podlegajà naturalnej sukcesji
prowadzàcej do bardziej trwa∏ych wysokogórskich zbioro-
wisk roÊlinnych – muraw acydofilnych (6150), zio∏oroÊli
(6430), traworoÊli. W naturalnych warunkach dochodzi
cz´sto do przerwania procesu sukcesyjnego i ponownego
rozwoju roÊlinnoÊci pionierskiej (8110-1).
Zbiorowisko z wierzbà wykrojonà jest stosunkowo trwa∏e,
mo˝e jednak dojÊç do dalszej sukcesji w kierunku ubogich
borówczysk (4060), zaroÊli kosodrzewiny (4070-1), lub te˝
acydofilnych muraw (6150).

Powiàzana z dzia∏alnoÊcià cz∏owieka
Wszystkie p∏aty podtypu 8110-1 majà charakter w pe∏ni na-
turalny i znajdujà si´ w granicach Tatrzaƒskiego Parku Naro-
dowego, w zwiàzku z czym wp∏yw dzia∏alnoÊci cz∏owieka jest
ograniczony do minimum. Oddzia∏ywanie cz∏owieka mo˝e
si´ wiàzaç jedynie z turystykà, taternictwem oraz badaniami
naukowymi. Poniewa˝ siedlisko to nie stanowi atrakcji tury-
stycznej, mo˝na przypuszczaç, ˝e wp∏yw ten jest nieistotny.
Lokalnie mo˝e dojÊç do sztucznego uruchomienia piargów,
lecz, o ile nie zagra˝a to stanowiskom rzadkich roÊlin, nie
powinno mieç negatywnego wp∏ywu na bioró˝norodnoÊç.

Siedliska przyrodnicze zale˝ne 
lub przylegajàce

Przede wszystkim bezpoÊrednio zwiàzane z pionierskà
roÊlinnoÊcià piargów krzemianowych (8110-1) oraz gór-
skimi niewapiennymi murawami wysokogórskimi
(6150), wysokogórskimi zio∏oroÊlami (6430) i traworo-
Êlami. Mogà sàsiadowaç z niewapiennymi wyle˝yskami
Ênie˝nymi (6150) oraz p∏atami kosodrzewiny (4070-1)
i borówczyskami ba˝ynowymi (4060-1).

Rozmieszczenie geograficzne 
i mapa rozmieszczenia

G∏ównie w Tatrach Wysokich, niekiedy, lecz znacznie rza-
dziej, tak˝e w Tatrach Zachodnich. Wyst´pujà m.in. w Do-
linie Pi´ciu Stawów, w Dolinie Paƒszczycy, Dolince za Mni-
chem, Dolinie Morskiego Oka, nad Czarnym Stawem Gà-
sienicowym, pod Ma∏à Koszystà, w Buczynowej Dolince
oraz w okolicy Suchych Czubów.

Znaczenie ekologiczne i biologiczne

Siedlisko stosunkowo ubogie, ale bardzo specyficzne – na-
le˝y do cennego kompleksu zespo∏ów wysokogórskich,
bardzo rzadkich w Polsce. Ze wzgl´du na bardzo ograni-
czony zasi´g wyst´powania w Polsce oraz fakt, ˝e stanowi
naturalne ogniwo procesów sukcesyjnych na piargach, je-
go walor jest wysoki.
Mogà tu równie˝ wyst´powaç liczne rzadkie gatunki wyso-
kogórskie, przywiàzane do pod∏o˝a granitowego (np. wie-
chlina granitowa).

Gatunki z za∏àcznika II Dyrektywy 
Siedliskowej
Zwierz´ta: mogà si´ pojawiaç – kozica Rupicapra rupica-
pra tatrica, Êwistak Marmota marmota latirostris, dar-
niówka tatrzaƒska Microtus tatricus. Wszystkie te gatunki
sà jednak bardziej zwiàzane z innymi siedliskami wyst´-
pujàcymi w pobli˝u piargów, a mianowicie – murawami
wysokogórskimi (6150) i zaroÊlami kosodrzewiny (4070)
bàdê wysokogórskimi borówczyskami ba˝ynowymi
(4060).

Gatunki z za∏àcznika I Dyrektywy Ptasiej
Nie stwierdzono.
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Stany, w jakich znajduje si´ siedlisko

W zale˝noÊci od stadium i kierunku sukcesji obserwuje si´ ca-
∏à gam´ przejÊciowych stanów tego siedliska. Nale˝y podkre-
Êliç, ˝e jest to sytuacja naturalna i niezagra˝ajàca bioró˝no-
rodnoÊci, w zwiàzku z czym nie mo˝na wyró˝niç stanów uprzy-
wilejowanych. Wszystkie siedliska zwiàzane w ciàgu sukcesyj-
nym z 8110-2 majà równie˝ wysokà wartoÊç przyrodniczà
(8110-1, 6150, 6430, 4060, 4070), jednak ze wzgl´du na
ograniczony zasi´g siedlisk 8110 jednokierunkowa sukcesja
mog∏aby byç du˝ym zagro˝eniem. Optymalnà sytuacjà jest
utrzymanie cyklicznego odtwarzania si´ roÊlinnoÊci piargowej.

Tendencje do przemian w skali
kraju i potencjalne zagro˝enia

Naturalnà tendencjà jest utrwalanie piargów przez pio-
nierskà roÊlinnoÊç. Prowadzi ona do tworzenia si´ zbioro-
wisk zio∏oroÊlowych i murawowych. W wi´kszoÊci przypad-
ków jednak proces kolonizacji jest ciàgle odnawiany przez
nap∏yw zwietrzeliny i sp∏yw gruzowy, sukcesja jest przery-
wana i nast´puje ponowny rozwój roÊlinnoÊci pionierskiej.
Poza tà naturalnà dynamikà dotychczas nie zaobserwowa-
no innych tendencji dynamicznych. Powierzchnia zajmo-
wana przez podtyp jest mniej wi´cej sta∏a.
Zagro˝eniem mo˝e byç nadmierna eksploracja piargów
przez turystów, taterników, naukowców.
Nag∏e, sztuczne uruchamianie utrwalonych piargów mo˝e
w niektórych przypadkach zagra˝aç stanowiskom cennych
roÊlin. Z drugiej strony dalsza stabilizacja piargów zwiàza-
na z rozwojem infrastruktury turystycznej lub narciarskiej
mog∏aby spowodowaç przerwanie cyklicznego procesu
odtwarzania i naturalnego niszczenia cennej szaty roÊlin-
nej piargów i prowadziç do tworzenia si´ bardziej pospo-
litych zbiorowisk murawowych i traworoÊlowych.
Równie˝ intensywne u˝ytkowanie pasterskie i zwiàzane
z tym wydeptywanie piargów mog∏oby negatywnie wp∏ynàç
na ich zachowanie – problem ten obecnie w Tatrach nie ist-
nieje, gdy˝ obecnie prowadzi si´ tylko ekstensywny wypas
kulturowy w ni˝szych po∏o˝eniach.

U˝ytkowanie gospodarcze 
i potencja∏ produkcyjny

Siedlisko nie ma znaczenia gospodarczego.

Ochrona

Przypomnienie o wra˝liwych cechach
Tendencja do utrwalania si´ przez sukcesj´ roÊlinnoÊci tra-
woroÊlowej i zio∏oroÊlowej, wra˝liwoÊç na wydeptywanie.

Zalecane metody ochrony
RoÊlinnoÊç piargowa nie wymaga ˝adnej formy ochrony
czynnej, powinna natomiast byç biernie chroniona przed

zniszczeniem mechanicznym w wi´kszej skali oraz przed za-
burzeniem zró˝nicowanej przestrzennie, naturalnej dynamiki.
W przypadku identyfikacji negatywnego wp∏ywu poszcze-
gólnych tras turystycznych, eksploracji taternickiej i spele-
ologicznej na zachowanie roÊlinnoÊci tego podtypu i jej na-
turalnej dynamiki trzeba ograniczyç penetracj´ tych miejsc.
Nale˝y dbaç o w∏aÊciwe oznakowanie szlaków turystycz-
nych oraz unikaç zagospodarowania turystycznego tere-
nów sàsiadujàcych z piar˝yskami.

Inne czynniki mogàce wp∏ynàç na sposób
ochrony
Wyst´powanie stanowisk rzadkich roÊlin wysokogórskich.

Przyk∏ady obszarów obj´tych dzia∏aniami
ochronnymi
W Tatrzaƒskim Parku Narodowym piargi znajdujà si´
w strefie ochrony Êcis∏ej.

Inwentaryzacje, doÊwiadczenia,
kierunki badaƒ

Szczegó∏owe badania fitosocjologiczne prowadzi∏ w okre-
sie mi´dzywojennym m.in. B. Paw∏owski, w latach 80. XX
wieku S. Balcerkiewicz, najnowsze badania by∏y wykonane
w ramach pracy doktorskiej o roÊlinnoÊci piargów tatrzaƒ-
skich wykonanej przez M. Kosiƒskiego w Instytucie Botani-
ki UJ w Krakowie.
Obecnie nale˝y przede wszystkim dokonaç szczegó∏owej in-
wentaryzacji i kartowania ró˝nych typów piargów i ich szaty
roÊlinnej, a przede wszystkim okreÊliç aktualny stan populacji
gatunków wa˝niejszych gatunków roÊlin z nimi zwiàzanych.
Nale˝y przeanalizowaç przebieg szlaków turystycznych
oraz umiejscowienie cz´Êciej ucz´szczanych miejsc 
wspinaczki w stosunku do najcenniejszych stanowisk 
rzadkich roÊlin.
Ewentualne wyznaczanie nowych szlaków lub obiektów
zwiàzanych w turystykà w sàsiedztwie powinno byç 
poprzedzone analizà ich wp∏ywu na roÊlinnoÊç piargów
i jej dynamik´.

Monitoring naukowy

Na wybranych wi´kszych p∏atach piargów nale˝a∏oby wy-
znaczyç powierzchnie badawcze do badaƒ fitosocjologicz-
nych w celu okreÊlenia tendencji dynamicznych zbiorowisk
charakteryzujàcych ten podtyp. W tych miejscach nale˝y
prowadziç badania fitosocjologiczne, powtarzane w okre-
sie 3–5 lat. W miejscach tych nale˝y równie˝ badaç zale˝-
noÊç dynamiki poszczególnych gatunków od dynamiki
i struktury pod∏o˝a (badania na licznych, drobnych po-
wierzchniach, np. siatka kwadratów 2 x 2m). Dodatkowe
powierzchnie powinny byç za∏o˝one w miejscach
podlegajàcych oddzia∏ywaniu cz∏owieka (w pobli˝u schro-
nisk, dróg wspinaczkowych, szlaków turystycznych).
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Rumowiska skalne ze zmienkà
górskà i porostami 
w Karkonoszach
Kod Physis: 61.11

Cechy diagnostyczne

Cechy obszaru
Piar˝yska i g∏azowiska usypane z granitowych bloków i ru-
moszu skalnego w polodowcowych kot∏ach i w partiach
podszczytowych w Karkonoszach. Podstawowà cechà tego
podtypu jest niestabilne pod∏o˝e, d∏ugo zalegajàca pokry-
wa Ênie˝na, pod∏o˝e geologiczne (granit) i w niektórych
przypadkach zacienienie przez sàsiadujàce z p∏atami piar-
gów Êciany skalne.
Na wspó∏czesny wyglàd i struktur´ tego podtypu mia∏y
wp∏yw czwartorz´dowe procesy peryglacjalne, wietrzenie
mechaniczne, intensywne procesy mrozowe, segregacja
materia∏u skalnego i soliflukcja.
Ogólnie panujà tu ekstremalne warunki dla ˝ycia 
roÊlin, charakterystyczne dla pi´tra subalpejskiego i alpej-
skiego, w zwiàzku z czym szata roÊlinna jest bardzo s∏abo
rozwini´ta.

Fizjonomia i struktura
Najcenniejsze fragmenty tego podtypu stanowià piargi
z p∏atami zbiorowiska zespo∏u zmienki górskiej Crypto-
grammetum crispae, które wyst´pujà na niewielkiej po-
wierzchni (w sumie ok. 0,7 ha) na ruchomym rumoszu
skalnym w okolicach Ânie˝ki. P´dy zmienki górskiej Cryp-
togramma crispa (wieloletnia paproç o liÊciach d∏ugoÊci
15–30 cm) wrastajà pomi´dzy kamienie i g∏azy, na których
mo˝na odnaleêç liczne porosty epilityczne, natomiast
w szczelinach pomi´dzy g∏azami wyst´pujà cieniolubne
mszaki i porosty listkowate.
Do powstania tych piargów przyczyni∏, si´ poza wietrze-
niem mrozowym, przede wszystkim sp∏yw gruzowy.
Wi´ksze powierzchnie (np. okolice szczytu Wielkiego Szy-
szaka) zajmujà rozleg∏e go∏oborza z bogatymi zbiorowi-
skami porostów ze zwiàzku Rhizocarpon alpicolae oraz
Umblicarion cylindricae. Sà to siedliska skalne pozbawio-
ne pokrywy glebowej. Wyst´pujà w ni˝szych po∏o˝eniach
podszczytowych, gdzie du˝e znaczenie odegra∏o denuda-
cyjne usuni´cie zwietrzeliny i wypreparowanie niezwietrza-
∏ych bloków skalnych. Obserwuje si´ równie˝ rozleg∏e blo-
kowiska skalne na najwy˝ej po∏o˝onych zboczach – domi-
nujàcà rol´ w ich genezie odegra∏o intensywne wietrzenie
mechaniczne. Nieliczne gatunki roÊlin naczyniowych, prze-
chodzàcych z sàsiadujàcymi z g∏azowiskami zbiorowisk
murawowych i traworoÊlowych, wyst´pujà jedynie w szcze-
linach skalnych mi´dzy g∏azami (np. Êmia∏ek pogi´ty, mie-
tlica skalna, kostrzewa niska).
Niezale˝nie od wyst´powania poszczególnych gatunków
zbiorowisk roÊlinnych (czy te˝ ca∏kowitego braku roÊlinno-

Êci) podtyp ten nale˝y traktowaç jako przestrzenny kom-
pleks siedliskowy i w trakcie kartowania dla celów Natura
2000 oprzeç si´ na strukturze pod∏o˝a. Proponuje si´ wi´c
w tym przypadku dosyç szerokà interpretacj´ definicji typu
8110 i obj´cie ochronà nie tylko ruchomych piargów z ty-
powà roÊlinnoÊcià z rz´du Androsetalia alpinae, ale rów-
nie˝ rozleg∏ych rumowisk, cz´sto wyst´pujàcych na zbo-
czach najwy˝szych szczytów Karkonoszy. Nie powinno si´
jednak w∏àczaç tu innych siedlisk, na których wyst´pujà
zbiorowiska naskalnych porostów i mszaków (krzemiano-
wych Êcian skalnych i zwiàzanej z nimi roÊlinnoÊci szczelin
skalnych).

Reprezentatywne gatunki
RoÊliny zielne
Zmienka górska Cryptogramma crispa, Êmia∏ek pogi´ty
Deschampsia flexuosa, podbia∏ek alpejski Homogyne 
alpina, kostrzewa niska Festuca supina, mietlica skalna
Agrostis rupestris, wid∏ak wroniec Huperzia selago.
Porosty
Wzorzec Rhizocarpon alpicola, wzorzec geograficzny Rhizo-
carpon geographicum, wzorzec Rhizocarpon badioatrum,
wzorzec Rhizocarpon lecanorinum, misecznica Lecanora
polytropa, misecznica Lecanora intricata, krà˝niczka Leci-
dea panterina, krà˝niczka Lecidea tenebrosa, krà˝niczka
Lecidea confluens, p∏ucnica islandzka Cetraria islandica,
chrobotek Cladonia bellidifolia, chrobotek Cladonia graci-
lis, chrobotek Cladonia pyxidata, chrobotek Cladonia unci-
nalis, kruszownica Umbilicaria cylindrica, tarczownica Par-
melia pubescens, tarczownica Parmelia stygia.
Mchy i wàtrobowce
Strzechwa krzywa Grimmia incurva, kieria sierpowata
Kiaeria falcata, kieria górska Kiaeria starkei, Diplophyl-
lum taxifolii, Mylia taylori, Gymnomitrion concinnatum,
Chandonathus setiformis, Anthelia julacea, Marsupella
sphacelata.

Odmiany
Ze wzgl´dów florystycznych nale˝y wyró˝niç niewielkie
fragmenty piar˝ysk z p∏atami zespo∏u zmienki górskiej,
blokowiska granitowe z porostami skorupiastymi i zbio-
rowiskami mszaków, porostów listkowatych i krzaczkowa-
tych oraz pojedynczych roÊlin naczyniowych pomi´dzy
kamieniami i g∏azami, a tak˝e rumosz skalny pozbawio-
ny roÊlinnoÊci.

Mo˝liwe pomy∏ki
Ze wzgl´du na charakterystyczny wyglàd (go∏oborza,
piargi) jednostk´ t´ mo˝na ∏atwo wyró˝niç w terenie,
niezale˝nie od charakteru pionierskiej roÊlinnoÊci. Na
siedliskach zbli˝onych do rumowisk skalnych mogà wy-
st´powaç np. wysokogórskie murawy acydofilne i bliêni-
czyska, ale charakteryzujà si´ one, w przeciwieƒstwie do
8110-2, du˝ym udzia∏em roÊlin naczyniowych i wyst´po-
waniem darni.
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Identyfikatory fitosocjologiczne

Zwiàzek Androsacion alpinae
Zespó∏ Cryptogrammetum crispae zespó∏ zmienki górskiej

Wyró˝nia si´ równie˝ wysokogórskie zbiorowiska mszaków
(klasa Rhacomitrietea heterostichi) oraz porostów (zwiàzki
– Rhizocarpon alpicolae, Umbilicarion cylindricae).

Dynamika roÊlinnoÊci

Wyst´puje tu typowa roÊlinnoÊç pionierska sk∏adajàca si´
z gatunków przystosowanych do cz´stych zmian warunków
mikrosiedliskowych, których populacje sà zdolne przetrwaç
pomimo niestabilnego pod∏o˝a. Zanikanie i odnawianie
si´ poszczególnych p∏atów roÊlinnoÊci nale˝y wi´c do natu-
ralnej dynamiki.
Wszystkie p∏aty podtypu 8110-3 majà charakter w pe∏ni
naturalny i znajdujà si´ w granicach Karkonoskiego Parku
Narodowego, w zwiàzku z czym wp∏yw dzia∏alnoÊci cz∏o-
wieka jest ograniczony do minimum. Oddzia∏ywanie cz∏o-
wieka wià˝e si´ jedynie z turystykà oraz badaniami nauko-
wymi, a w niektórych miejscach z narciarstwem.

Siedliska przyrodnicze zale˝ne 
lub przylegajàce
Do rumowisk skalnych mogà przylegaç p∏aty innych typo-
wych, karkonoskich siedlisk subalpejskich i alpejskich: bliê-
niczysk (6230), wysokogórskich muraw acydofilnych (6150),
a tak˝e wyle˝ysk Ênie˝nych, borówczysk ba˝ynowych (4060),
zaroÊli kosodrzewiny (4070), zaroÊli wierzby lapoƒskiej
(4080) czy te˝ traworoÊli z trzcinnikiem ow∏osionym.

Rozmieszczenie geograficzne i ma-
pa rozmieszczenia

Najcenniejsze fragmenty karkonoskich piargów, stanowiàce
siedliska zmienki górskiej, znajdujà si´ w Ma∏ym i Wielkim
Ânie˝nym Kotle, w Kotle ¸omniczki oraz na Ma∏ej Kopie.

Natomiast rumowiska skalne z bogatà florà porostów
i mszaków sà znacznie cz´stsze i wyst´pujà tak˝e pod
Ânie˝kà i Czarnym Grzbietem, w okolicach Smogorni,
Wielkiego Szyszaka, ¸abskiego Szczytu i Szrenicy.
Piargi wysokogórskie ze zmienkà górskà wyst´pujà tak˝e
w najwy˝szych partiach czeskiej cz´Êci Karkonoszy.

Znaczenie ekologiczne i biologiczne

Podtyp 8110-3 obejmuje prawie wszystkie miejsca wyst´po-
wania w Polsce (4 stanowiska w Karkonoszach) zagro˝one-
go gatunku paproci – zmienki górskiej (kategoria V w Pol-
skiej Czerwonej Ksi´dze RoÊlin). Poza 4 wysokogórskimi
stanowiskami w Karkonoszach, istnieje jeszcze niewielkie
stanowisko (kilka okazów) na skale Kotki, poni˝ej Pielgrzy-
mów, przy granicy Karkonoskiego Parku Narodowego oraz
w Górach Izerskich na Wysokim Kamieniu. Najbli˝sze sta-
nowiska tego gatunku poza Polskà podaje si´ z czeskich
Karkonoszy, Szumawy, Lasu Bawarskiego i Ni˝nych Tatr.
Z piargami i kamienistymi zboczami sà te˝ zwiàzane inne
rzadkie gatunki Karkonoszy – rze˝ucha rezedolistna Car-
damine resedifolia (np. Wielki Ânie˝ny Kocio∏), ró˝eniec
górski Rhodiola rosea (Kocio∏ Ma∏ego Stawu), rozchodnik
alpejski Sedum alpestre (Ma∏y Ânie˝ny Kocio∏).
Ponadto wyst´pujà tu cenne, rzadkie zbiorowiska porostów
i mszaków.

Gatunki z za∏àcznika II Dyrektywy Siedliskowej
Nie odnotowano.

Gatunki z za∏àcznika I Dyrektywy Ptasiej
Nie odnotowano.

Stany, w jakich znajduje si´ siedlisko

Stany uprzywilejowane
W zale˝noÊci od stabilnoÊci piargu, cz´Êci sto˝ka piargo-
wego, nachylenia, wielkoÊci g∏azów itp. obserwuje si´ ca-
∏à gam´ stanów tego siedliska. Jednak nale˝y podkreÊliç,
˝e jest to sytuacja naturalna i niezagra˝ajàca bioró˝norod-
noÊci, nie mo˝na wi´c wyró˝niç stanów uprzywilejowanych.
Niewàtpliwie jednak najcenniejsze sà fragmenty ze zmien-
kà górskà i jej liczne wyst´powanie mo˝na uznaç za
wskaênik optymalnego stanu tego podtypu.

Inne obserwowane stany
Lokalnie, na szlakach turystycznych, w ich pobli˝u oraz
w bezpoÊrednim sàsiedztwie schronisk, pokrywa roÊlinna
jest ca∏kowicie zniszczona.

Tendencje do przemian w skali
kraju i potencjalne zagro˝enia

Poza naturalnà dynamikà dotychczas nie zaobserwowano
innych tendencji dynamicznych. Powierzchnia zajmowana
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przez podtyp 8110-2 jest mniej wi´cej sta∏a. Niewykluczo-
ne, ˝e mo˝e tu mieç miejsce, podobnie jak na innych wy-
sokogórskich siedliskach Karkonoszy, ekspansja gatunków
roÊlin jednoliÊciennych, np. Êmia∏ka pogi´tego Deschamp-
sia flexuosa. Brak jednak szczegó∏owych badaƒ tego 
zagadnienia.
Populacj´ zmienki górskiej w Karkonoszach ocenia si´ 
na ok. 300 k´pek i nie obserwuje si´ istotnych zmian.
Najbardziej zagro˝one sà opisane piargi z populacjami
zmienki górskiej. Poza przypadkowym zniszczeniem przez
turystów bàdê w wyniku rozbudowy infrastruktury rekre-
acyjnej zagro˝eniem mo˝e byç równie˝ kolekcjonerstwo
(zbieranie okazów zielnikowych) oraz prowadzenie niekon-
trolowanych badaƒ naukowych. Nie wiadomo, na ile za-
gro˝eniem dla tej rzadkiej roÊliny mo˝e byç utrwalanie
piargów przez ekspansywne roÊliny murawowe i traworo-
Êlowe, synantropizacja flory, a tak˝e negatywny wp∏yw za-
nieczyszczenia powietrza, ale nale˝y to potencjalne zagro-
˝enie równie˝ braç pod uwag´.
Zagro˝eniem dla pozosta∏ych fragmentów rumowisk mo˝e
byç nadmierna, intensywna eksploracja przez turystów,
zwiàzana np. z wyznaczeniem nowych szlaków turystycz-
nych bàdê narciarskich, prowadzàca do niszczenia liche-
noflory. Trwa∏e zniszczenia mo˝e powodowaç rozbudowa
infrastruktury rekreacyjnej.

U˝ytkowanie gospodarcze 
i potencja∏ produkcyjny

Nie ma ˝adnego znaczenia gospodarczego.

Propozycje dzia∏aƒ ochronnych

Przypomnienie o wra˝liwych cechach
Niewielkie, zagro˝one zanikiem populacje zmienki gór-
skiej. Wra˝liwoÊç flory porostów i mszaków na intensywne
wydeptywanie.

Zalecane metody ochrony
RoÊlinnoÊç piargów i g∏azowisk nie wymaga ˝adnej formy
ochrony czynnej, powinna natomiast byç biernie chronio-
na przed zniszczeniem mechanicznym oraz przed zaburze-
niem naturalnej dynamiki.
Szczególnà uwag´ nale˝y poÊwi´ciç ochronie piargów
z p∏atami zmienki górskiej. Nale˝y je bezwzgl´dnie chroniç
ÊciÊle, monitorowaç stan populacji i w razie niepokojàcych
tendencji ograniczyç ruch turystyczny w pobli˝u p∏atów,
a tak˝e przeanalizowaç mo˝liwoÊç wprowadzenia ochrony
czynnej (restytucji stanowisk).
Bardzo wa˝nym zadaniem jest w tym przypadku ochrona
ex-situ roÊlin pochodzàcych bezpoÊrednio z populacji kar-
konoskich (banki genów, dotyczy to równie˝ innych rzad-
kich roÊlin, których stanowiska sà zwiàzane z rumowiska-
mi skalnymi).

W przypadku stwierdzenia negatywnego wp∏ywu szlaków
turystycznych na populacje zmienki górskiej (Kocio∏ Ma∏e-
go Stawu, Kocio∏ ¸omniczki), nale˝y ograniczyç penetracj´
tych miejsc (barierki ochronne, tabliczki, zmiana przebie-
gu szlaku).
Nale˝y dbaç o w∏aÊciwe oznakowanie szlaków turystycz-
nych oraz unikaç zagospodarowania turystycznego tere-
nów sàsiadujàcych z rumowiskami skalnymi.
Nale˝y ÊciÊle kontrolowaç badania naukowe, które mog∏y-
by negatywnie wp∏ynàç na populacj´ rzadkich gatunków
zwiàzanych z tym podtypem i karaç nielegalne pozyskanie
p´dów tych gatunków.
Bioràc pod uwag´ du˝à powierzchni´ rumowisk i g∏azo-
wisk w partiach przyszczytowych, w∏aÊciwie zorganizowany
ruch turystyczny nie stanowi ˝adnego zagro˝enia dla trwa-
∏oÊci ich szaty roÊlinnej (zniszczenia wyst´pujà tylko bezpo-
Êrednio przy szlakach turystycznych).

Inne czynniki mogàce wp∏ynàç na sposób
ochrony
Zmiana dotychczasowego statusu ochronnego, intensyfi-
kacja narciarstwa oraz rozbudowa infrastruktury narciar-
sko-rekreacyjnej.

Przyk∏ady obszarów obj´tych dzia∏aniami
ochronnymi
Karkonoski Park Narodowy – piargi ze zmienkà górskà zo-
sta∏y uznane za ekosystem specjalnej troski i zaliczone do
tzw. I obr´bu ochronnego, obejmujàcego miejsca przezna-
czone do ochrony Êcis∏ej (przewidziano jedynie zabiegi
konserwatorskie w przypadku zaobserwowania zniszczenia
zbiorowisk roÊlinnych).

Inwentaryzacje, doÊwiadczenia,
kierunki badaƒ

Podstawowym zadaniem jest zachowawcze (mo˝liwie bez
niszczenia p´dów) badanie dynamiki populacji zmienki
górskiej i innych rzadkich gatunków okazjonalnie si´ tu
pojawiajàcych. Szczególnà uwag´ nale˝y zwróciç na
ewentualnà ekspansj´ gatunków murawowych i traworo-
Êlowych. Nale˝y prowadziç dalsze badania botaniczne
flory i zbiorowisk porostów i mszaków. Trzeba przede
wszystkim dokonaç szczegó∏owej inwentaryzacji i karto-
wania wyst´powania ruchomych piargów, g∏azowisk i ich
szaty roÊlinnej, a przede wszystkim okreÊliç aktualny stan
populacji gatunków wa˝niejszych gatunków roÊlin z nimi
zwiàzanych.
Nale˝y przeanalizowaç przebieg szlaków turystycznych
i narciarskich w stosunku do rozmieszczenia najcenniej-
szych fragmentów rumowisk skalnych.
Ewentualne wyznaczanie nowych szlaków lub obiektów
zwiàzanych z turystykà i narciarstwem w sàsiedztwie po-
winno byç poprzedzone analizà ich wp∏ywu na szat´ ro-
Êlinnà i jej dynamik´.
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Monitoring naukowy

Przede wszystkim na bie˝àco monitorowaç liczebnoÊç,
struktur´ i dynamik´ populacji zmienki górskiej.
Na wybranych p∏atach rumowisk nale˝a∏oby wyznaczyç
powierzchnie badawcze do badaƒ fitosocjologicznych
w celu okreÊlenia tendencji dynamicznych zbiorowisk ro-
Êlinnych. W tych miejscach nale˝y prowadziç badania fito-
socjologiczne, powtarzane co 5 lat. W miejscach tych na-
le˝y równie˝ badaç zale˝noÊç dynamiki poszczególnych
gatunków od dynamiki i struktury pod∏o˝a (badania na
licznych, drobnych powierzchniach, np. siatka kwadratów
2 x 2 m). Dodatkowe powierzchnie badawcze powinny byç
za∏o˝one w miejscach b´dàcych pod bezpoÊrednim wp∏y-
wem cz∏owieka (w pobli˝u schronisk, szlaków turystycz-
nych, infrastruktury narciarskiej).
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