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Âciany, piargi, rumowiska skalne i jaskinie

*Podgórskie i wy˝ynne
rumowiska wapienne ze
zbiorowiskami ze Stipion
calamagrostis

Siedlisko priorytetowe
Kod Physis: 61.3123

A. Opis siedliska g∏ównego typu

Definicja

Piargi zbudowane z wapieni lub margli, na wy˝ynach
i w ni˝szych po∏o˝eniach górskich, si´gajàce a˝ po pi´tra
subalpejskie i alpejskie, rozwijajàce si´ w suchych i cie-
p∏ych miejscach.
W Polsce sà to niekiedy nieco ocienione i wilgotne piargi
oraz rumowiska gromadzàce si´ u podnó˝a ska∏, poro-
Êni´te roÊlinnym zespo∏em o pionierskim charakterze

Charakterystyka

Zespó∏ tworzy niewielkie p∏aty na zacienionych rumowi-
skach i piargach w pi´trze pogórza i na wy˝ynach. Wyst´-
puje na wapiennym rumoszu skalnym, przy ekspozycji zwy-
kle po∏udniowej i z sàsiednich sektorów horyzontu. Jego
jednorodne p∏aty zajmujà zwykle powierzchni´ od kilku do
kilkudziesi´ciu metrów kwadratowych, a zwarcie jest
zmienne: 10–80 %. Przy unieruchomieniu pod∏o˝a ulega
naturalnej sukcesji w kierunku zaroÊli i lasu.

Podzia∏ na podtypy

8160-1 Rumowiska z zachy∏kà Roberta

Umiejscowienie siedliska w polskiej
klasyfikacji fitosocjologicznej

Klasa Thlaspietea rotundifolii górskie, pionierskie zbio-
rowiska piargów i kamieƒców nadrzecznych

Rzàd Thlaspietalia rotundifolii zbiorowiska piargów
wapiennych

Zwiàzek Papaverion tatrici tatrzaƒskie zbiorowiska
piargów wapiennych

Zespó∏ Gymnocarpietum robertiani zespó∏
zachy∏ki Roberta
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Âciany, piargi, rumowiska skalne i jaskinie

B. Opis podtypu

*Rumowiska z zachy∏kà Roberta
Kod Physis: 61.3123

Cechy diagnostyczne

Cechy obszaru
Zespó∏ zachy∏ki Roberta Gymnocarpietum robertiani to ini-
cjalne zbiorowisko napiargowe o charakterze ciep∏olub-
nym. Porasta zwykle nieco ocienione i wilgotne piargi gro-
madzàce si´ u podnó˝a ska∏. Zajmuje niewielkie po-
wierzchnie, w postaci p∏atów roÊlinnoÊci rozwijajàcej si´
na luênych piar˝yskach i osypujàcych si´ ˝wirkach wa-
piennych. Wi´kszoÊç tych piargów jest pochodzenia an-
tropogenicznego, powsta∏y one w wyniku odlesienia po∏u-
dniowych, kamienistych stoków. Zespó∏ rozwija si´ zwykle
w dolnej cz´Êci piargu, ocieniajà go nieco drzewa i krze-
wy rosnàce poni˝ej. W Pieninach zbiorowisko wyst´puje
g∏ównie po stronie po∏udniowej pasma. Dobrze wykszta∏-
cone p∏aty obserwowano tam w zakresie wysokoÊci od
oko∏o 475 do 700 m n.p.m., zwykle przy ekspozycji z po-
∏udniowego sektora horyzontu (S, SW, SE), rzadziej
wschodniej lub zachodniej. P∏aty zespo∏u na Jurze Kra-
kowsko-Cz´stochowskiej spotykane by∏y u podnó˝a ska∏
na zboczach dolinek jurajskich oraz w otoczeniu grup
ostaƒców skalnych. Nachylenie pod∏o˝a jest zmienne,
w zakresie od ok. 15° do 45°.

Fizjonomia i struktura zbiorowisk
Zbiorowisko o niejednolitym sk∏adzie florystycznym, majà-
ce poczàtkowo postaç p∏atów skàpej roÊlinnoÊci, o zniko-
mym zwarciu i bardzo zró˝nicowanym sk∏adzie florystycz-
nym. Zarastanie piargu rozpoczyna si´ najcz´Êciej od jego
podstawy i dolnej cz´Êci boków. Powstajà wówczas charak-
terystyczne p∏aty roÊlinnoÊci w kszta∏cie rogalika, skierowa-
nego wygi´ciem do do∏u. Dominuje zwykle zachy∏ka Ro-
berta Gymnocarpium robertianum, cz´sto z du˝ym udzia-
∏em paprotnicy kruchej Cystopteris fragilis, przy obecnoÊci
gatunków przechodzàcych z sàsiednich muraw kseroter-
micznych i zaroÊli. Najcz´Êciej spotykane roÊliny ciep∏olub-
ne to: k∏osownica pierzasta Brachypodium pinnatum, cie-
ciorka pstra Coronilla varia, fio∏ek kosmaty Viola hirta, cie-
mi´˝yk bia∏okwiatowy Vincetoxicum hirundinaria. Jedno-
rodne p∏aty zajmujà zwykle powierzchni´ od kilku do kilku-
dziesi´ciu metrów kwadratowych. Pokrycie warstwy zielnej
waha si´ od ok. 10% do 80%, Êrednio ok. 40%. Przy wi´k-
szym zwarciu wkraczajà krzewy, zwi´kszajàc ocienienie
i zmieniajàc charakter zespo∏u, wskazujà kierunek natural-
nej sukcesji. WysokoÊç warstwy roÊlinnoÊci zielnej wynosi
Êrednio ok. 15–20 cm. W zdj´ciu fitosocjologicznym notu-
je si´ zró˝nicowanà liczb´ gatunków, zale˝nà od stopnia

zaroÊni´cia piargu. W pierwszych stadiach sukcesji jest to
od kilku (maksymalnie 10) do ponad 30 gatunków w póê-
niejszym okresie. ¸àcznie w p∏atach zespo∏u stwierdzono
wyst´powanie ponad 50 gatunków. Obecne sà tu te˝ ze
zmiennym pokryciem mchy (od 10 do 80%).

Reprezentatywne gatunki
Zachy∏ka Roberta Gymnocarpium robertianum,
paprotnica krucha Cystopteris fragilis, bodziszek
cuchnàcy Geranium robertianum, rojownik pospolity
Jovibarba sobolifera, rozchodnik ostry Sedum acre, roz-
chodnik wielki Sedum maximum, k∏osownica pierzasta Bra-
chypodium pinnatum, cieciorka pstra Coronilla varia, fio∏ek
kosmaty Viola hirta, ciemi´˝yk bia∏okwiatowy Vincetoxicum
hirundinaria oraz mchy: wid∏ozàb miotlasty Dicranum sco-
parium, tujowiec jod∏owy Thuidium abietinum.

Odmiany
Brak.

Mo˝liwe pomy∏ki
Zespó∏ bardzo charakterystyczny, trudny do pomylenia.

Identyfikatory fitosocjologiczne

Zwiàzek Papaverion tatrici tatrzaƒskie zbiorowi-
ska piargów wapiennych

Zespó∏ Gymnocarpietum robertiani zespó∏
zachy∏ki Roberta

Dynamika roÊlinnoÊci

Spontaniczna
Zespó∏ podlega stopniowym przemianom sukcesyjnym,
które jednak˝e ze wzgl´du na specyficzne warunki siedli-
skowe zachodzà wolno. Jest to zespó∏ pionierski, który
utrzymuje si´ tak d∏ugo, jak d∏ugo pod∏o˝e, tj. rumosz wa-
pienny, nie jest ustabilizowane. W przeciwnym razie zwi´k-
sza si´ zwarcie roÊlinnoÊci, w szczelinach mi´dzy wapien-
nymi kamieniami odk∏ada si´ próchnica, pod∏o˝e podlega
eutrofizacji i wkraczajà liczne gatunki z sàsiednich muraw
kserotermicznych, a w nast´pnym etapie siewki drzew
i krzewów. Uruchamia si´ proces sukcesji w kierunku cie-
p∏olubnych zaroÊli, a nast´pnie zbiorowisk leÊnych.

Powiàzana z dzia∏alnoÊcià cz∏owieka
Wszelka dzia∏alnoÊç zmierzajàca do ustabilizowania pod-
∏o˝a przyspiesza proces sukcesji i przekszta∏canie si´ zbio-
rowiska w zaroÊla. Prowadzony do niedawna wypas
(owiec, kóz i krów) przyczynia∏ si´ do ciàg∏ego uruchamia-
nia rumoszu i utrzymania zespo∏u. Rol´ t´ w pewnym za-
kresie mo˝e pe∏niç u˝ytkowanie turystyczne terenu, choç
nie jest tak skuteczne, a ponadto powoduje, niestety, me-
chaniczne niszczenie delikatnych roÊlin.

*8160
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Siedliska przyrodnicze zale˝ne lub
przylegajàce

Siedlisko graniczy z szeregiem kolejnych stadiów sukce-
syjnych, murawami kserotermicznymi (6210), np. Origa-
no-Brachypodietum pinnati (34.312), ciep∏olubnymi za-
roÊlami ze zw. Berberidion (31.812) oraz zbiorowiskami
leÊnymi.

Rozmieszczenie geograficzne 
i mapa rozmieszczenia

Rumowiska wapienne na terenie Skalic Nowotarskich,
w Pieninach, Ma∏ych Pieninach i na Wy˝ynie Krakowsko-
Cz´stochowskiej. Zespó∏ w zubo˝onej formie by∏ tak˝e po-
dawany z Tatr.

Znaczenie ekologiczne i biologiczne

Siedlisko spotykane by∏o doÊç cz´sto w swoim zasi´gu,
choç zajmowa∏o z natury niewielkie powierzchnie. Stanowi
pierwsze stadium zarastania piargów. Ze wzgl´du na bar-
dzo ograniczony zasi´g wyst´powania w Polsce, a tak˝e
obserwowany proces jego zanikania na wielu stanowi-
skach, walor zbiorowiska jest wysoki, choç stanowi ono tyl-
ko jedno ze stadiów sukcesyjnych.

Gatunki z za∏àcznika II Dyrektywy 
Siedliskowej
Brak.

Gatunki z za∏àcznika I Dyrektywy Ptasiej
Brak.

Stany, w jakich znajduje si´ siedlisko

Stany uprzywilejowane
W obszarach, gdzie istnieje równowaga mi´dzy zarasta-
niem piargów i ich uruchamianiem, nie istnieje groêba za-

niku siedliska. Przy zachowaniu naturalnej dynamiki piar-
gu zachowany zostaje zarówno sk∏ad florystyczny, jak i fi-
zjonomia zespo∏u.

Inne obserwowane stany
Brak bezpoÊredniego, celowego oddzia∏ywania cz∏owieka
na to siedlisko i jego przekszta∏canie, wszelkie zmiany wyni-
kajà z wp∏ywów poÊrednich. Dotyczà one przede wszystkim
przekszta∏ceƒ sukcesyjnych, mo˝liwe jest tak˝e opanowanie
siedliska przez ekspansywne gatunki. W wielu miejscach na
Jurze Krakowsko-Cz´stochowskiej, gdzie dotychczas wyst´-
powa∏ zespó∏ zachy∏ki, obecnie rozrastajà si´ zaroÊla lub ∏a-
ny traw: k∏osownicy pierzastej lub trzcinnika piaskowego.

Tendencje do przemian w skali
kraju i potencjalne zagro˝enia

Siedlisko w przesz∏oÊci nie by∏o zagro˝one w swoim zasi´-
gu. Jak dotàd nie by∏o przedmiotem bezpoÊrednich dzia-
∏aƒ ochronnych. Obecnie zanika na obszarach pogórzy
i wy˝yn, co jest zwiàzane ze zmianami sposobu gospoda-
rowania, prowadzàcymi do uruchomienia procesów suk-
cesyjnych. Zagro˝eniem siedliska sà ponadto wszelkie
dzia∏ania s∏u˝àce stabilizacji pod∏o˝a, a tak˝e prace zwià-
zane z ew. pozyskaniem materia∏u skalnego, które powo-
dujà mechaniczne niszczenie siedliska i pogarszajà warun-
ki jego odnowienia. Tak˝e eutrofizacja siedliska mo˝e przy-
nieÊç negatywne skutki.

U˝ytkowanie gospodarcze 
i potencja∏ produkcyjny

Pozyskiwanie materia∏u skalnego ma miejsce jedynie
w ograniczonym zakresie, w skali lokalnej, co nie powin-
no wp∏ywaç w sposób istotny na zachowanie siedliska.
Tworzenie du˝ych kamienio∏omów mo˝e prowadziç do je-
go niszczenia. Z drugiej strony, nieczynne, porzucone ka-
mienio∏omy mogà stanowiç sztuczne siedliska dla tego
zbiorowiska.

Ochrona

Przypomnienie o wra˝liwych cechach
Zwi´kszenie ocienienia, ustabilizowanie pod∏o˝a.

Zalecane metody ochrony
Zalecana ochrona to w zasadzie ochrona bierna, umo˝li-
wiajàca zachowanie dynamicznej równowagi przestrzen-
nej pomi´dzy p∏atami tego zespo∏u a kolejnymi stadiami
sukcesyjnymi. W Pieninach nie jest zagro˝one i nie wyma-
ga zabiegów ochronnych.
W terenach, gdzie obserwuje si´ gwa∏towne zanikanie ze-
spo∏u (Jura Krakowsko-Cz´stochowska), mo˝na zapropo-
nowaç wprowadzenie wypasu jako czynnika destabilizujà-
cego rumosz skalny, przyczyniajàcego si´ tak˝e do zmniej-
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Âciany, piargi, rumowiska skalne i jaskinie

szania zwarcia w samym zespole, jak równie˝ w zaroÊlach
w jego sàsiedztwie.

Inne czynniki mogàce wp∏ynàç na sposób
ochrony
Siedlisko nale˝y do cennego kompleksu zespo∏ów o istot-
nym znaczeniu ekologicznym.

Przyk∏ady obszarów, obj´tych dzia∏aniami
ochronnymi
Mimo ˝e siedlisko nie by∏o dotàd przedmiotem bezpo-
Êrednich dzia∏aƒ ochronnych, ze wzgl´du na doÊç cz´ste
wyst´powanie w regionie Karpat, znajduje si´ równie˝ na
obszarach obj´tych ochronà prawnà z ró˝nych innych
wzgl´dów. Sà to przede wszystkim obszary górskich par-
ków narodowych: Pieniƒskiego, Ojcowskiego, a tak˝e Ze-
spo∏u Jurajskich Parków Krajobrazowych (obiekty te sà
proponowane do w∏àczenia do sieci Natura 2000 w ca∏o-
Êci lub fragmentach), jak te˝ rezerwaty przyrody, np. Prze-
∏om Bia∏ki w Pieniƒskim Pasie Ska∏kowym. Jednostki te za-
pewniajà – w ramach ochrony biernej – utrzymanie natu-
ralnego uk∏adu zespo∏ów roÊlinnych. Odpowiedzialni za
ochron´ przyrody na podleg∏ym im terenie sà dyrektorzy

ww. parków, a za stan rezerwatów – Wojewódzki Konser-
wator Przyrody.

Inwentaryzacje, doÊwiadczenia, 
kierunki badaƒ

Siedlisko s∏abo zbadane w Polsce. Konieczne jest uzupe∏nienie
badaƒ w celu sprecyzowania aktualnego jego zasi´gu, a tak˝e
podj´cie próby oszacowania jego zasobów oraz tempa zanika-
nia. Wyniki te nale˝y powiàzaç z badaniami prowadzonymi nad
procesami stabilizacji piargów. W dotychczas opracowywanych
operatach ochronnych dla parków narodowych nie przewidy-
wano ˝adnych zabiegów ochrony czynnej dla tego siedliska.

Monitoring naukowy

Konieczne jest za∏o˝enie sta∏ych powierzchni, gdzie b´dzie si´
co 2–3 lata przeprowadzaç wizje terenowe. Nale˝y oceniaç
tempo sukcesji w poszczególnych p∏atach siedliska, jego sk∏ad
gatunkowy (zdj´cie fitosocjologiczne), ze szczególnym uwzgl´d-
nieniem pojawiajàcych si´ siewek drzew i krzewów.

Joanna Perzanowska, Wojciech Mróz
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