
Wapienne Êciany skalne
ze zbiorowiskami 
Potentilletalia caulescentis
Kod Physis: 62.151, 62.152, 62.153

A. Opis siedliska g∏ównego typu

Definicja

RoÊlinnoÊç szczelin i niewielkich pó∏ek skalnych, stromych,
skalnych Êcian wapiennych wysoko w górach (po pi´tro al-
pejskie), nale˝àca do rz´du Potentilletalia caulescentis.
W Europie siedlisko wykazuje du˝e zró˝nicowanie regio-
nalne, charakteryzujàc si´ wyst´powaniem licznych gatun-
ków endemicznych.

Charakterystyka 

Siedlisko tworzy ma∏opowierzchniowe uk∏ady w szczeli-
nach wapiennych Êcian skalnych, za∏omach itp., ze zni-
komà warstwà gleby. Wyst´puje zarówno w miejscach
zawilgoconych i ocienionych, jak i przy po∏udniowych
ekspozycjach Êcian skalnych, gdzie podlega okresowej
suszy i silnemu nas∏onecznieniu. W wy˝szych po∏o˝e-
niach górskich sà to zbiorowiska klimaksowe, w ni˝szych
– seralne. Ze wzgl´du jednak na to, ˝e pod∏o˝e abiotycz-
ne siedliska tego typu odnawia si´ w procesach natural-
nego wietrzenia, a ekstremalne warunki termiczne i wil-
gotnoÊciowe powodujà, ˝e miejsca te sà zwykle niedo-
st´pne dla wi´kszoÊci gatunków roÊlin, nie sà zagro˝one
przez naturalne procesy sukcesyjne. W zbiorowiskach
tych, zlokalizowanych w ni˝szych po∏o˝eniach, znaczàcà
rol´ odgrywajà liczne gatunki paproci. W zale˝noÊci od
warunków siedliskowych, g∏ównie wilgotnoÊci i nas∏o-
necznienia, rozwijajà si´ dwa ró˝ne zespo∏y z ró˝nym ich
udzia∏em.

Podzia∏ na podtypy

8210-1 Wysokogórskie zbiorowiska 
szczelinowe,
8210-2 Szczelinowe zbiorowiska paproci

Umiejscowienie siedliska w polskiej
klasyfikacji fitosocjologicznej

Klasa Asplenietea rupestria zbiorowiska szczelin skalnych
Rzàd Potentilletalia caulescentis zbiorowiska szczelin
ska∏ wapiennych 

Zwiàzek Potentillion caulescentis zbiorowiska su-
chych i nas∏onecznionych szczelin ska∏ wapiennych 

Zespo∏y Drabo-Artemisietum petrosae zespó∏
g∏odka i bylicy skalnej 
Asplenietum trichomano-rutae-murarie ze-
spó∏ zanokcicowy

Zwiàzek Cystopteridion zbiorowiska wilgotnych
szczelin ska∏ wapiennych 

Zespó∏ Asplenio viridis-Cystopteridetum ze-
spó∏ zanokcicy i paprotnicy kruchej
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Âciany, piargi, rumowiska skalne i jaskinie
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B. Opis podtypów

Wysokogórskie zbiorowiska
szczelinowe 
Kod Physis: 62.153

Cechy diagnostyczne 

Cechy obszaru 
Zespó∏ rozwija si´ w wy˝szych po∏o˝eniach górskich, w pi´trach
alpejskim i subniwalnym, czyli powy˝ej 1800 m n.p.m., w szcze-
linach wapiennych Êcian skalnych. Niekiedy spotykany jest tak-
˝e na mylonitach. Zwykle wyst´puje przy ekspozycji po∏udniowej
lub z przyleg∏ych sektorów. Gleba gromadzàca si´ w szczeli-
nach ma charakter inicjalnej r´dziny nawapiennej. Warunki wil-
gotnoÊciowe podlegajà znacznym wahaniom. Tak˝e nachylenie
Êcian skalnych jest zmienne, a˝ po pionowe urwiska.

Fizjonomia i struktura zbiorowisk
Zespó∏ w Polsce wykszta∏cony tylko fragmentarycznie, bardzo
ubogi w gatunki – sk∏ad florystyczny ograniczony jest w∏aÊci-
wie do dwóch dominujàcych taksonów. Wyst´puje w postaci
ma∏opowierzchniowych p∏atów, ograniczonych do niewiel-
kich k´p roÊlinnoÊci w szczelinach skalnych, gdzie nagroma-
dza si´ warstwa gleby. Pokrycie w p∏acie wynosi zwykle kilka
procent i jest uzale˝nione od mikrorzeêby terenu. Wyst´pujà
tu niewysokie roÊliny, osiàgajàce kilka do kilkunastu cm wy-
sokoÊci, wykazujàce przystosowanie do ̋ ycia w skrajnych wa-
runkach siedliskowych: majà charakterystyczny ró˝yczkowy
lub poduszkowy typ wzrostu albo te˝ pokryte sà kutnerem.

Reprezentatywne gatunki
G∏odek kutnerowaty Draba tomentosa, bylica skalna Ar-
temisia eriantha, skalnica seledynowa Saxifraga caesia.

Odmiany 
Brak.

Mo˝liwe pomy∏ki 
Ze wzgl´du na charakterystyczne siedlisko i bardzo ubogi sk∏ad
gatunkowy siedlisko niemo˝liwe do b∏´dnego zakwalifikowania.

Identyfikatory fitosocjologiczne

Zwiàzek Potentillion caulescentis
Zespó∏ Drabo-Artemisietum petrosae zespó∏
g∏odka i bylicy skalnej

Dynamika roÊlinnoÊci

Skrajne warunki siedliskowe i klimatyczne powodujà, ˝e
niewiele roÊlin jest w stanie osiedliç si´ na tym siedlisku.

Zespó∏ jest wi´c trwa∏y, nie ma zagro˝enia przemianami
sukcesyjnymi.

Siedliska przyrodnicze zale˝ne lub
przylegajàce

Siedlisko graniczy z nawapiennà roÊlinnoÊcià piargowà
(8120), np. Papaveri-Cerastietum latifolii 61.242, i wyle-
˝ysk Ênie˝nych Saxifragetum wahlenbergii 36.1212, Salice-
tum retusae alpinetosum 36.122 i w ograniczonym zakre-
sie mogà pojawiaç si´ w nim pojedyncze gatunki z tych ze-
spo∏ów (o ile pozwalajà na to warunki siedliskowe). Âciany
skalne powiàzane sà przestrzennie tak˝e z nawapiennymi
murawami wysokogórskimi (6170): np. Caricetum firmae
36.4332 i Festuco versicoloris-Seslerietum tatrae
36.43912, a tak˝e z murawami rozwijajàcymi si´ na my-
lonitach w obr´bie ska∏ granitowych: Festuco versicoloris-
Agrostietum alpinae 36.43913.

Rozmieszczenie geograficzne 
i mapa rozmieszczenia 

Ska∏y wapienne w Tatrach Zachodnich, w pi´trze alpejskim
i subniwalnym, czyli powy˝ej 1800 m n.p.m., spotykane jest
tak˝e na mylonitach w Tatrach Wysokich (w obr´bie ska∏
granitowych).

Znaczenie ekologiczne i biologiczne

Siedlisko ubogie, ale bardzo specyficzne. Ze wzgl´du na
bardzo ograniczony zasi´g wyst´powania w Polsce walor
zbiorowiska jest wysoki. Nale˝y ono do cennego komplek-
su zespo∏ów wysokogórskich, bardzo rzadkich w Polsce.

Gatunki z za∏àcznika II Dyrektywy 
Siedliskowej
Brak.
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Âciany, piargi, rumowiska skalne i jaskinie

Gatunki z za∏àcznika I Dyrektywy Ptasiej
Pomurnik Tichodroma muraria, orze∏ przedni Aquila chry-
saetos, sokó∏ w´drowny Falco peregrinus, nagórnik Monti-
cola saxatilis.

Stany, w jakich znajduje si´ siedlisko

Stany uprzywilejowane
Stan siedliska jest stabilny, wyst´puje w niezmienionej po-
staci w miejscu swojego naturalnego wyst´powania.

Inne obserwowane stany
Brak bezpoÊredniego, celowego oddzia∏ywania cz∏owieka na
to siedlisko i jego przekszta∏canie. Obserwowane bywa jedy-
nie lokalnie ubo˝enie zespo∏u w wyniku niszczenia roÊlinnoÊci
przez wspinajàcych si´ taterników (np. Raptawicka Turnia).

Tendencje do przemian w skali
kraju i potencjalne zagro˝enia

Siedlisko nie jest zagro˝one w swoim zasi´gu. Jak dotàd
nie by∏o przedmiotem bezpoÊrednich dzia∏aƒ ochronnych,
podlega ochronie biernej w strefie ochrony Êcis∏ej Tatrzaƒ-
skiego Parku Narodowego. Jedynym zagro˝eniem mo˝e
byç niszczenie roÊlinnoÊci szczelin skalnych przez wspina-
jàcych si´ taterników.

U˝ytkowanie gospodarcze 
i potencja∏ produkcyjny 

Siedlisko nie jest gospodarczo u˝ytkowane przez cz∏owieka.

Ochrona

Przypomnienie o wra˝liwych cechach 
PodatnoÊç na niszczenie mechaniczne.

Zalecane metody ochrony
Zalecana ochrona to ochrona bierna, umo˝liwiajàca nie-
zak∏ócone funkcjonowanie siedliska. Nie wymaga ono
˝adnych zabiegów ochronnych.

Inne czynniki mogàce wp∏ynàç na sposób
ochrony 
Brak.

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

Inwentaryzacje, doÊwiadczenia,
kierunki badaƒ

Siedlisko ma∏o zbadane w Polsce. Konieczne jest podj´cie
badaƒ w celu sprecyzowania aktualnego zasi´gu zbioro-
wiska, a tak˝e próby oszacowania jego powierzchni.
Obecnie ocenia si´ jedynie, ˝e zajmuje poni˝ej 1% po-
wierzchni Tatrzaƒskiego Parku Narodowego. W dotych-
czasowych operatach ochronnych parku narodowego nie
przewidywano ˝adnych zabiegów ochrony czynnej dla te-
go siedliska.

Monitoring naukowy

Nale˝y za∏o˝yç sta∏e powierzchnie w rejonach, gdzie siedli-
sko nara˝one jest na niszczenie przez wspinajàcych si´ ta-
terników. Co kilka lat (3–5) trzeba przeprowadzaç wizje te-
renowe i oceniaç stan roÊlinnoÊci. 

Joanna Perzanowska, Wojciech Mróz
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Szczelinowe zbiorowiska paproci
Kod Physis: 62.15, 62.152 

Cechy diagnostyczne 

Cechy obszaru 
Szczelinowe zespo∏y paproci rozwijajà si´ g∏ównie w re-
glach, ale spotykane sà tak˝e w wy˝szych pi´trach roÊlinno-
Êci. Wyst´pujà w szczelinach wapiennych Êcian skalnych.
W zale˝noÊci od warunków wilgotnoÊciowych i oÊwietlenio-
wych tworzà dwa ró˝ne zespo∏y. Zró˝nicowanie to przek∏ada
si´ tak˝e na ró˝nice w preferowanych ekspozycjach terenu.  
W miejscach ocienionych i wilgotniejszych spotyka si´ boga-
ty w paprocie zespó∏ Asplenio viridis-Cystopteridium,
a w miejscach suchszych, mniej ocienionych lub odkrytych –
Asplenietum trichomano-rutae-muriare. Gleby zasiedlane
przez te zespo∏y nale˝à do nawapiennych r´dzin inicjalnych.

Fizjonomia i struktura zbiorowisk 
Zespo∏y wyst´pujà w postaci ma∏opowierzchniowych p∏atów
ograniczonych do niewielkich k´p roÊlinnoÊci, g∏ównie drob-
nych paproci w szczelinach skalnych, gdzie nagromadza si´
warstwa wilgotnej gleby. Osiàgajà one wysokoÊç kilku do
kilkunastu cm. Zazwyczaj stwierdza si´ tu tak˝e obecnoÊç
warstwy mszaków i porostów. Pokrycie w poszczególnych
p∏atach jest bardzo zró˝nicowane, zale˝ne od mikroreliefu.

Reprezentatywne gatunki
Zanokcica zielona Asplenium viridae, paprotnica kru-
cha Cystopteris fragilis, zanokcica murowa Asplenium
ruta-muraria, zanokcica skalna Asplenium trichomanes.

Odmiany 

• Asplenietum trichomano-rutae-muriarae – zespó∏ obserwo-
wany zarówno w ni˝szych po∏o˝eniach w górach – pospoli-
cie, oraz na wy˝ynach, przy sprzyjajàcych warunkach siedli-
skowych. Przyk∏adowo, w Ojcowskim Parku Narodowym
spotykany wyjàtkowo, na pionowych lub przewieszonych
ska∏ach (do 110º), przy ch∏odniejszych ekspozycjach –
wschodnich, pó∏nocno-wschodnich i pó∏nocno-zachodnich.
Zwarcie roÊlinnoÊci oceniano tu na ok. 5–20%. Zdj´cia fito-
socjologiczne by∏y wykonywane na kilku (3–4) m2, gdzie no-
towano zaledwie par´ gatunków (4–10). W p∏acie stwierdza
si´ tak˝e obecnoÊç licznych mszaków, np. mechery sp∏asz-
czonej Neckera complanata czy p´dzlika murowego Tortula
muralis, pokrywajàcych nawet do 20% powierzchni. W ni˝-
szych po∏o˝eniach mo˝na te˝ spotkaç w zespole grup´ ga-
tunków o szerokiej amplitudzie ekologicznej, jak glistnik ja-
skó∏cze ziele Chelidonium majus, mniszki Taraxacum. Po-
nadto spotyka si´ ten zespó∏ w ca∏ej Polsce na siedliskach
antropogenicznych – na murach o wapiennej zaprawie.

• Asplenio viridis-Cystopteridium – zbiorowisko szczelin wapien-
nych, wyst´pujàce na siedliskach wilgotnych, zwykle zacienio-
nych, w pi´trach reglowych w górach i na pogórzach, cz´sto
w wàwozach, w sàsiedztwie potoków. Odznaczajà si´ znacznym
udzia∏em licznych gatunków mszaków. W domieszce pojawiajà
si´, o ile pozwalajà na to warunki siedliskowe, pojedyncze ga-
tunki leÊne przechodzàce z otaczajàcych zbiorowisk leÊnych.

Mo˝liwe pomy∏ki 
W wy˝szych po∏o˝eniach siedlisko ∏atwe do odró˝nienia.
W ni˝szych po∏o˝eniach mo˝liwe pomy∏ki z zespo∏ami muraw
naskalnych, w skrajnych wypadkach z podzespo∏ami Festuce-
tum pallentis 34.351 z ocienionych, wilgotniejszych ska∏: F. p.
asplenietosum, F. p. neckeretosum, a tak˝e zespo∏ami msza-
ków na zacienionych ska∏ach (Ctenidietalia 62.41), w których
mogà wyst´powaç te same gatunki paproci.

Identyfikatory fitosocjologiczne

Zwiàzek Potentillion caulescentis
Zespó∏ Asplenietum trichomano-rutae-
murarie zespó∏ zanokcicowy

Zwiàzek Cystopteridion
Zespó∏ Asplenio viridis-Cystopteridetum
zespó∏ zanokcicy i paprotnicy kruchej

Dynamika roÊlinnoÊci

Brak danych o dynamice zespo∏ów.

Siedliska przyrodnicze zale˝ne lub
przylegajàce

Murawy naskalne Festucetum pallentis neckeretosum
34.351, zbiorowiska mszaków Ctenidietalia 62.41.
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Âciany, piargi, rumowiska skalne i jaskinie

Rozmieszczenie geograficzne 
i mapa rozmieszczenia

Ska∏y wapienne w Tatrach Zachodnich; tak˝e na odkrytych
ska∏ach wapiennych na wy˝ynach – Kielecko-Sandomier-
skiej, Krakowsko-Cz´stochowskiej, na pogórzach (Karpat
i Sudetów) oraz w postaciach kad∏ubowego zespo∏u, na
murach z zaprawà wapiennà w ca∏ej Polsce. 

Znaczenie ekologiczne i biologiczne

Zespo∏y o charakterze pionierskim, zasiedlajà siedliska
ubogie, ale bardzo specyficzne. 

Gatunki z za∏àcznika II Dyrektywy 
Siedliskowej
Brak.

Gatunki z za∏àcznika I Dyrektywy Ptasiej
Puchacz Bubo bubo.

Stany, w jakich znajduje si´ siedlisko

Stany uprzywilejowane
Siedlisko stosunkowo trwa∏e, utrzymuje si´ na ska∏ach wapiennych.

Inne obserwowane stany
Brak bezpoÊredniego, celowego oddzia∏ywania cz∏owieka
na to siedlisko i jego przekszta∏canie; mo˝e ulegaç prze-
kszta∏ceniom w toku naturalnych procesów sukcesyjnych,
choç czynnikiem limitujàcym przez d∏ugi czas mo˝e byç pod-
∏o˝e, tj. brak mo˝liwoÊci zakorzenienia si´ roÊlin w p∏ytkiej
glebie w szczelinach skalnych. Przy zwi´kszajàcym si´ ocie-
nieniu i nawilgoceniu mo˝e zwi´kszaç si´ udzia∏ mszaków.

Tendencje do przemian w skali
kraju i potencjalne zagro˝enia

Siedlisko nie jest zagro˝one w swoim zasi´gu. Jak dotàd
nie by∏o przedmiotem bezpoÊrednich dzia∏aƒ ochronnych,

podlega ochronie biernej w strefie ochrony Êcis∏ej Tatrzaƒ-
skiego Parku Narodowego i Ojcowskiego Parku Narodo-
wego. Zagro˝eniem mo˝e byç niszczenie roÊlinnoÊci szcze-
lin skalnych przez wspinajàcych si´ taterników. Na wy˝y-
nach Êciany skalne mogà byç eksploatowane, co powodu-
je niszczenie zespo∏u. 

U˝ytkowanie gospodarcze 
i potencja∏ produkcyjny

Siedlisko nie jest gospodarczo u˝ytkowane przez cz∏owieka.

Ochrona

Przypomnienie o wra˝liwych cechach
PodatnoÊç na niszczenie mechaniczne.

Zalecane metody ochrony
Zalecana ochrona to ochrona bierna, umo˝liwiajàca nie-
zak∏ócone funkcjonowanie siedliska. Nie wymaga ono
˝adnych zabiegów ochrony czynnej.

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
Obszary Parków Narodowych Tatrzaƒskiego i Ojcowskie-
go, proponowane do w∏àczenia do sieci Natura 2000.
Odpowiedzialny za ochron´ przyrody na podleg∏ym mu te-
renie jest dyrektor parku.

Inwentaryzacje, doÊwiadczenia,
kierunki badaƒ

Siedlisko s∏abo zbadane w Polsce. Konieczne jest podj´cie
badaƒ, zarówno aby uporzàdkowaç systematyk´ zbioro-
wisk naskalnych, jak i w celu sprecyzowania aktualnego
zasi´gu siedliska, a tak˝e podj´cie próby oszacowania je-
go powierzchni. Nieznana jest tak˝e dynamika poszcze-
gólnych zespo∏ów oraz podatnoÊç na wp∏yw cz∏owieka.
W dotychczasowych operatach ochronnych Tatrzaƒskiego
Parku Narodowego nie przewidywano ˝adnych zabiegów
ochrony czynnej dla tego siedliska.

Monitoring naukowy

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

Joanna Perzanowska, Wojciech Mróz
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