Monitoring gatunków ro lin

Przytulia krakowska
Galium cracoviense

Fot. 1. Przytulia krakowska (© E. Walusiak)

I. INFORMACJA O GATUNKU
1. Przynale no systematyczna
Rodzina: marzanowate Rubiaceae

2. Status
Prawo mi dzynarodowe
Dyrektywa Siedliskowa  Za cznik II
Konwencja Berne ska (1979)  Za cznik I
Prawo krajowe
Ochrona gatunkowa  ochrona cis a od 2001 r.
Kategoria zagro enia
Czerwona lista IUCN (1996)  V
Polska czerwona ksi ga ro lin (2001)  VU (gatunek nara ony na wygini cie)
Czerwona lista... (2006)  R (gatunki rzadkie  potencjalnie zagro one, o ograniczonych
zasi gach geograficznych, ma ych obszarach siedliskowych oraz wyst puj ce w du ym
rozproszeniu)
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3. Opis gatunku
Ro lina trwa a, do (59) 15 cm wysoka, g stodarniowa. odygi cienkie, 4-kanciaste, sztywne; najni sze mi dzyw la bardzo krótkie, wy ej le ce do 3 razy d u sze od li ci; w w z ach wianuszek w osków. Li cie po (5) 67 w okó kach do (38) 10 mm d ugie i do 1,5 mm
szerokie, w sko odwrotnie lancetowate, przechodz ce w d ugie, ostre zako czenia z rzadkimi w oskami na brzegu. Dolne okó ki li ci bardzo blisko siebie stoj ce, kwiatostan lu ny,
na szczytach g ównego p du i bocznych ga zek, ubogi w kwiaty. Szypu ki do (11,5) 1,8
mm d ugie. Przysadki i podsadki nieliczne do 1,75 mm d ugie, korona do 3,5 mm rednicy;
p atki bia e o t pych zako czeniach. Owoce pokryte brodaweczkami; roz upki do (11,25)
1,5 mm d ugo ci o szeroko ci 0,51 mm.
Przytulia krakowska zaliczana jest do sekcji Leptogalium, nale y do poliploidalnego
kompleksu Galium anisophyllum/pumilum. W Polsce notowane s jeszcze trzy, podobne
gatunki. S to: przytulia szorstkoowocowa G. pumilum, przytulia sudecka G. sudeticum
i przytulia nierównolistna G. anisophyllum. Dwie pierwsze wyst puj jedynie w zachodniej Polsce, trzecia ogranicza swoje wyst powanie do Karpat. Nie ma wi c mo liwo ci
pomy ki.

4. Biologia gatunku
Przytulia krakowska jest ro lin wieloletni (bylina) i nale y do hemikryptofitów (gatunki,
których p czki, za pomoc których ro lina odnawia si , znajduj si tu przy powierzchni
ziemi albo na niej, albo tu pod ni ). Przytulia kwitnie w maju i czerwcu. Rozmna a si
zarówno generatywnie, jak i wegetatywnie. W rozsiewaniu mog odgrywa rol zwierz ta.

5. Wymagania ekologiczne
Przytulia krakowska jest gatunkiem rosn cym w naskalnych murawach rozwijaj cych si
na wychodniach ska jurajskich. Jest sk adnikiem zespo u kostrzewy bladej Festucetum pallentis, spotykana jest tak e, chocia z mniejsz sta o ci , w murawach kserotermicznych
Adonido-Brachypodietum, Tunico-Pöetum czy zbiorowisk z paj cznic ga zist Anthericum ramosum. Ro nie na parar dzinach o ró nej mi szo ci, suchych lub okresowo suchych o pH oboj tnym lub zasadowym. Gatunek bez wyra nych preferencji, je eli chodzi
o ekspozycj czy nachylenie stoków.
Ekologiczne liczby wska nikowe, odzwierciedlaj ce siedliskowe preferencje gatunku,
wynosz (Zarzycki i in. 2002): wska nik wietlny  5 (pe ne wiat o); w. termiczny  4
(umiarkowanie ciep e warunki klimatyczne); w. kontynentalizmu  3 (gatunki neutralne
wobec kontynentalizmu); w. wilgotno ci gleby  2 (gleby suche), w. trofizmu  3 (gleby
umiarkowanie ubogie); w. kwasowo ci gleby  5 (gleby zasadowe: pH >7); w. granulometryczny gleby  1; 2 (1  ska y i szczeliny skalne: 2  rumosz skalny, piarg, wir); w. zawarto ci materii organicznej  1 (gleby ubogie w humus, materi organiczn ).
Do gatunków najcz ciej wspó wyst puj cych z przytuli nale : zanokcica murowa
Asplenium ruta-muraria, czosnek skalny Allium montanum, rojownik pospolity Jovibarba
sobolifera, wilczomlecz sosnka Euphorbia cyparissias, ole nik górski Libanotis pyrenaica,
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zanokcica skalna Asplenium trichomanes, chaber nadre ski Centaurea stoebe, ciemi yk
bia okwiatowy Vincotoxicum hirundinaria czy bylica polna Artemisia campestris.

6. Rozmieszczenie w Polsce
Gatunek o wyst powaniu ograniczonym do regionu kontynentalnego, zaliczany do endemitów flory Polski. Znany jest tylko z 7 stanowisk (grup osta ców skalnych) le cych blisko
siebie w rodkowej cz ci Jury Krakowsko-Wielu skiej, na wysoko ci 270300 m n.p.m.
S to: Góra Zamkowa, Wzgórze Niwki, Wzgórze Brod a, Ska ki Lipówki, Ska ki Du e i ysa
Góra. Podawana jest równie z s siednich Gór Towarnych. Liczebno populacji okre la
si na kilkana cie tysi cy osobników.

Monitorowane stanowiska
Zasi g gatunku wg Raportu dla KE 2007
Granica regionów biogeograficznych

Ryc. 1. Rozmieszczenie stanowisk monitoringu gatunku na tle jego zasi gu geograficznego

II. METODYKA
1. Opis bada monitoringowych
Wybór powierzchni monitoringowych i ich sugerowana wielko
Obserwacje monitoringowe powinny by prowadzone na osta cach wapiennych nara onych na bezpo redni wp yw antropopresji (ruchu turystycznego, u ytkowania gospodarczego), jak i od niej ca kowicie wolnych, poddanych jedynie naturalnym procesom. Do
monitoringu w roku 2009 wybrano 6 stanowisk, które obejmuj praktycznie prawie ca o
populacji  nale y kontynuowa w przysz o ci obserwacje na tych stanowiskach.
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Okre lanie area u i granic stanowisk do monitoringu w przypadku przytulii krakowskiej
nie jest atwe ze wzgl du na du e rozproszenie gatunku na terenie wzgórza. Za powierzchni monitoringow przyj to wi c sum powierzchni obejmuj cych wychodnie skalne na
poszczególnych stanowiskach (np. na Górze Zamkowej znajduje si kilkana cie oddzielnych wychodni skalnych wchodz cych w sk ad stanowiska).

Sposób wykonywania bada
Lokalizacj stanowisk ustala si na podstawie dok adnej mapy fizycznej terenu (skala
1:10 000) i urz dze GPS (mog wyst pi trudno ci z ustaleniem nazewnictwa poszczególnych osta ców  bezimiennych lub wyst puj cych na ró nych mapach pod innymi
nazwami). Na wybranych do bada stanowiskach dokonuje si oceny szeregu wska ników
charakteryzuj cych w a ciwo ci i stan populacji oraz siedliska, nale y tak e opisa wyst puj ce lokalnie zagro enia.
Przytulia krakowska jest ro lin trwa , g stodarniow , w zwi zku z czym trudno jest
oceni liczebno populacji; darnie przytulii zwykle dobrze wyró niaj si w przestrzeni,
cho niekiedy nie sposób stwierdzi , czy mamy do czynienia z jednym, czy te z kilkoma
osobnikami. W terenie, ze wzgl du na rozleg y obszar stanowisk i trudno dost pne miejsca
w których wyst puje gatunek, liczebno mo na okre li jedynie w cis ej korelacji ze
wska nikiem powierzchnia zaj tego siedliska, ekstrapoluj c wyniki uzyskane na wybranych fragmentach terenu.
Tab. 1. Sposób pomiaru wska ników stanu populacji i siedliska
Wska nik

Miara

Sposób pomiaru
Populacja

Liczebno

populacji

Jednostki powierzchni/liczebno k p, skupie
ew. wg skali: pokrywaj ca Okre lenie szacunkowo area u zaj tego przez
siedliska,
znaczn cz
darnie przytulii lub policzenie skupie
niewielkie skupienia,
ro liny/ma e skupienia

Procent osobników
kwitn cych

Procent osobników

Okre lenie procentu osobników kwitn cych
w stosunku do ca ej populacji

Stan zdrowotny

Udzia ro lin ze ladami
uszkodze , erów itp.

Obserwacja barwy i wygl du ro lin

Siedlisko
Powierzchnia
zaj tego siedliska
Powierzchnia
potencjalnego
siedliska

Wm
Wm

Fragmentacja
siedliska

Ocena w 3-stopniowej
skali:
ma a, rednia, du a

Stopie zaro ni cia siedliska przez
ro linno drzewiast
i krzewiast

Lista gatunków wraz
z procentem pokrycia
terenu

Okre lenie szacunkowo area u zaj tego przez
populacj na stanowisku
Oceny dokona w sposób opisowy dla ka dego stanowiska bior c pod uwag warunki
fizjograficzne
Oceni w sposób opisowy na podstawie
przestrzennego odseparowania p atów siedlisk
dost pnych dla gatunku
Okre lenie, jakie gatunki i jaki procent pokrycia na stanowisku osi gaj drzewa i krzewy
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Miejsca do
kie kowania

Okre lenie, jaki jest udzia odkrytej gleby
Powierzchnia miejsc zdat(szczeliny i pó ki skalne) na stanowisku 
nych do kie kowania
ocena ekspercka

Gatunki charakterystyczne/towarzysz ce Lista gatunków
na stanowisku

Okre li najcz ciej wspó wyst puj ce gatunki

Lista gatunków wraz
Gatunki ekspansywne z procentem pokrycia
terenu
Lista gatunków wraz
Obecno gatunków
z procentem pokrycia
inwazyjnych
terenu

Okre lenie, jaki procent zajmuj gatunki
ekspansywne, i ocena ekspercka pokrycia
przez nie terenu
Obserwacja, czy na stanowisku wyst puj
gatunki ro lin obce geograficznie i ocena
ekspercka pokrycia przez nie terenu

Termin i cz stotliwo bada
Najlepszym terminem bada jest okres maj  czerwiec, kiedy gatunek kwitnie. Obserwacje
mo na tak e przeprowadzi w nieco pó niejszym terminie, cho wówczas nale y si liczy z brakiem osobników kwitn cych i z ym stanem (wysychanie) pozosta ych gatunków
ro lin.
Badania powinny by powtarzane przynajmniej co 6 lat.

Sprz t do bada
Badania wymagaj posiadania podstawowego sprz tu do wycieczek terenowych prowadzonych w rejonach górskich, posiadania pozycjonera GPS (nale y zna zasady pracy
aparatów GPS i ich skalowanie), aparatu fotograficznego i lornetki. Przydatny jest dalekomierz lub/i ta ma miernicza  do okre lenia wielko ci powierzchni (www.geoportal.gov.
pl). Osoba prowadz ca monitoring winna by zaznajomiona z zasadami BHP dotycz cymi
poruszania si po terenach trudnych, z du ymi ró nicami w wysoko ci wzgl dnej.

2. Wska niki stanu populacji i stanu siedliska oraz ich waloryzacja
Tab. 2. Waloryzacja wska ników stanu populacji i stanu siedliska
Wska nik/ocena

FV
w a ciwy

U1
niezadowalaj cy

U2
zy

Populacja
Liczebno

ca kowita

darnie pokrywaj ce
znaczn cz
dost pnego siedliska
ponad 3%

rzadko wyst puj ce
lub niewielkie skupienia
do 3%

pojedyncze ro liny/
ma e skupienia

Przytulia jest ro lin g stodarniow , w zwi zku z czym wyst puj trudno ci przy ocenie liczebno ci populacji; darnie przytulii zwykle dobrze wyró niaj si w przestrzeni, cho niekiedy nie
sposób stwierdzi , czy mamy do czynienia z jednym, czy te z kilkoma osobnikami; w terenie ze
wzgl du na rozleg y obszar stanowiska i trudno dost pne miejsca, w których wyst puje gatunek,
liczebno okre la si w cis ej korelacji ze wska nikiem  powierzchnia zaj tego siedliska.
Procent osobników
>25%
255%
brak lub pojedyncze
kwitn cych
Stan zdrowotny
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Siedlisko
Powierzchnia zaj tego
siedliska (%)
Powierzchnia
potencjalnego siedliska

ocena indywidualna dla ka dego stanowiska w zale no ci od jego
wielko ci i warunków fizjograficznych w m2

Fragmentacja siedliska

ma a

rednia

du a

Stopie zaro ni cia
siedliska przez ro linno
drzewiast i krzewiast

<10%

1030%

>30%

>3%

31%

<1%

Miejsce do kie kowania

>5%

25%

<2%

Gatunki charakterystyczne/
towarzysz ce

>5

24

brak lub wyst puj ce
sporadycznie

Gatunki ekspansywne

<10%

1030%

>30%

Obecno obcych
gatunków inwazyjnych
(procent pokrycia)

brak

<10% i/lub pojedynczy gatunek

>10% lub wi cej ni
jeden gatunek

Wska niki kardynalne:





liczebno ,
powierzchnia zaj tego siedliska,
ocienienie,
stan zdrowotny.

3. Przyk ad wype nionej karty obserwacji gatunku na stanowisku
Wzór wype nionej karty obserwacji gatunku na stanowisku z instrukcj wype niania poszczególnych pól
Karta obserwacji gatunku dla stanowiska
Kod gatunku
Kod obszaru
Nazwa obszaru
Kod stanowiska
Nazwa stanowiska
Typ stanowiska

Opis stanowiska

Powierzchnia
stanowiska
Obszary chronione,
na których znajduje
si stanowisko

2189 Galium cracoviense
Wype nia instytucja koordynuj ca
Nazwa obszaru monitorowanego (zgodnie z umow )
Wy yna Krakowsko-Cz stochowska
Wype nia instytucja koordynuj ca
Nazwa stanowiska monitorowanego
ysa Góra
Referencyjne/badawcze
Badawcze
Poda opis pozwalaj cy na identyfikacj stanowiska w terenie
Stanowisko znajduje si w kierunku wschodnim od Olsztyna
k. Cz stochowy w miejscowo ci Przymi owice na Wy ynie KrakowskoCz stochowskiej. Przytulia krakowska porasta tutaj szczeliny ska
jurajskich ysej Góry otoczonej przez pola uprawne oraz ki
W ha, a, m2
20 m2
Natura 2000, rezerwaty przyrody, parki narodowe i krajobrazowe, u ytki
ekologiczne, stanowiska dokumentacyjne itd.
Zespó Jurajskich Parków Krajobrazowych: Park Krajobrazowy
Orlich Gniazd
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Wspó rz dne
geograficzne

Wymieni wspó rz dne geograficzne (GPS) stanowiska
E: 19o18...; N: 50o45...;
Wysoko n.p.m. stanowiska
Wysoko n.p.m.
310330 m n.p.m.
Charakterystyka
Typ siedliska przyrodniczego i zbiorowisko; zespo y ro linne
siedliska gatunku
w nim wyst puj ce
na stanowisku
Wapieniolubne murawy naskalne z klasy Festuco-Brometea
Syntetyczne informacje o wyst powaniu gatunku na stanowisku, dotychczasowe badania i inne istotne fakty
Informacje o gatunku
Przytulia krakowska wyst puje niezbyt licznie w postaci pojedynczych k p,
na stanowisku
obserwowano osobniki kwitn ce i owocuj ce. Pierwsza informacja
o stanowisku na ysej Górze pojawi a si w 1978 r. (wg B. Babczy skiej)
Imi i nazwisko eksperta lokalnego odpowiedzialnego za to stanowisko
(wg umowy)
Obserwator
Edward Walusiak
Daty wszystkich obserwacji (zgodnie z formularzami cz stkowymi)
Daty obserwacji
3.07.2009
(Data wype nienia formularza przez eksperta)
Data wype nienia
20.09.2009
Data wpisania

Data wpisania do bazy danych  wype nia instytucja koordynuj ca

Data zatwierdzenia

Data zatwierdzenia przez osob upowa nion  wype nia
instytucja koordynuj ca

Poni szy opis powinien by wynikiem bada /obserwacji terenowych
Poni ej propozycja eksperckiego podsumowania bada /obserwacji przeprowadzonych
w projekcie w bie cym roku na stanowisku; ewentualnie mo na dodatkowo wykorzysta (jako
uzupe nienie) w asne dane zebrane wcze niej na badanym stanowisku.
Ocena poszczególnych parametrów: w a ciwy (FV)/niezadowalaj cy (U1)/z y (U2)/nieznany
(XX)
Stan zachowania gatunku na stanowisku
Parametr/Wska niki

Warto

wska nika i komentarz

Ocena

Populacja

Liczebno

Struktura populacji/procent os. generatywnych
Stan zdrowotny

Liczba osobników lub zag szczenie osobników
wg przyj tej skali
Przytulia krakowska Galium cracoviense jest ro lin trwa ,
g stodarniow . Na badanym stanowisku wyst puje sporadycznie, w niewielkich skupiskach. Ju w publikacji z 1978
r. (Babczy ska) wyst powanie przytulii by o podawane jako
sporadyczne. W chwili obecnej widoczny staje si negatywny wp yw na populacj ocienienia i konkurencji ze wzgl du
na coraz mocniej posuni t sukcesj ro linno ci kowej
i zaro lowej, osi gaj cej tu ponad 3% zwarcia
Procent os. generatywnych
Sporadycznie obserwowano osobniki kwitn ce
Wizualna ocena dorodno ci ro lin
Nie stwierdzono zdanych chorób paso ytniczych

U1
U1

U1
FV

Siedlisko
Powierzchnia
zaj tego siedliska

Procent zajmowanej powierzchni przez gatunek
13%

U1

Powierzchnia
potencjalnego siedliska

Powierzchnia (ha, a, m )
100 m2

U1
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Fragmentacja siedliska

Oceni wg przyj tej skali na podstawie przestrzennego
odseparowania p atów siedlisk dost pnych dla gatunku
rednia

Stopie zaro ni cia
siedliska przez ro linno
drzewiast i krzewiast

Udzia procentowy drzew i krzewów na stanowisku,
lista gatunków
U1
1030%, brzoza brodawkowata Betula pendula, bez czarny
Sambucus nigra, jarz b pospolity Sorbus aucuparia

Gatunki
charakterystyczne/
towarzysz ce

Gatunki ekspansywne
Miejsce do kie kowania
Gatunki obce inwazyjne

Perspektywy ochrony

Prowadzone zabiegi
ochrony czynnej i ich
skuteczno

U1

Gatunki najcz ciej wspó wyst puj ce pospolity gatunkiem
monitorowanym
Rojownik pospolity Jovibarba sobolifera, wilczomlecz
sosnka Euphorbia cyparissias, ja owiec pospolity JunipeU1
U1
rus communis, ciemi yk bia okwiatowy Vincotoxicum
hirundinaria, bylica polna Artemisia campestris, komonica
zwyczajna Lotus corniculatus, brzoza brodawkowata Betula
pendula, bez czarny Sambucus nigra
Udzia procentowy gatunków ekspansywnych
U1
1030%
Udzia procentowy odkrytej gleby na stanowisku
FV
>5%
Gatunki obce geograficznie
FV
Brak
Perspektywy utrzymania si gatunku na stanowisku w kontek cie utrzymania si populacji, dost pno ci odpowiedniego
siedliska, w obliczu istniej cych i potencjalnych zagro e ,
a tak e innych informacji, np. w asnych wcze niejszych
obserwacji
Konieczne wprowadzenie ochrony czynnej

U1

Wymieni widoczne w terenie oznaki wykonywania dzia a
ochronnych ew. posi kuj c si wiedz zebran w przesz o ci
(plany ochrony itp.)
Brak  nie prowadzi si

Ocena globalna

U1

Lista najwa niejszych oddzia ywa na gatunek i jego siedlisko na badanym stanowisku
(w tym u ytkowanie). Nale y stosowa kodowanie oddzia ywa zgodne z Za cznikiem E do
Standardowego Formularza Danych dla obszarów Natura 2000
Aktualne oddzia ywania
Kod

Nazwa
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Zarzucenie
pasterstwa

950
900

Intensywno

Wp yw

Syntetyczny opis

C



Zaniechanie tradycyjnej gospodarki rolnej i wypasu powoduje coraz wi ksz sukcesj ro linno ci
kowej i le nej

Ewolucja
biocenotyczna

A



Zarastanie ro linno ci

Erozja

A

0

Erozja zasiedlanych ska

kow i le n

Lista czynników, które w d u szej perspektywie czasowej mog stanowi zagro enie dla
gatunku i/lub jego siedliska (przysz e, przewidywalne oddzia ywania, jak np. planowane inwestycje, zmiany w zarz dzaniu i u ytkowaniu, wzrastaj ca presja urbanizacyjna). Nale y stosowa kodowanie zagro e zgodne z Za cznikiem E do Standardowego Formularza Danych
dla obszarów Natura 2000. Je li brak odpowiedniego kodu  sam opis s owny w tabeli Inne
informacje w polu Inne obserwacje.
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Zagro enia (przysz e przewidywalne oddzia ywania)
Kod

Nazwa

Intensywno

Wp yw

Syntetyczny opis

900

Erozja

A

0

Erozja zasiedlanych ska

950

Ewolucja biocenotyczna

A

-

Zarastanie ro linno ci

kow i le n .

Inne informacje
Inne obserwowane gatunki zwierz t i ro lin z za czników Dyrektywy Siedliskowej
Inne warto ci i Ptasiej: gatunki zagro one (Czerwona ksi ga) i inne rzadkie, gatunki chronione
przyrodnicze (ew. poda cz sto wyst powania); inne wyj tkowe walory obszaru
Murawy naskalne
Inne
obserwacje

Wszelkie informacje pomocne przy interpretacji wyników, np. anomalie pogodowe
Zaprzestanie tradycyjnej gospodarki rolnej i wypasu

Uwagi
metodyczne

Wszelkie inne uwagi zwi zane z prowadzonymi pracami. W tym przede wszystkim
informacje istotne dla dalszego planowania monitoringu (metodyka prac; wska niki,
które powinny by badane w monitoringu, optymalny czas prowadzenia bada itp.)
Z danych publikowanych wynika (Babczy ska 1978), e przytulia ju 30 lat temu
wyst powa a na ysej Górze sporadycznie tworz c ma e k py. Jednak w kontekcie ca kowitego zaprzestania wypasu i ograniczonego ruchu turystycznego, co
jest przyczyn wyra nej sukcesji zaro li, nale y to stanowisko obj monitoringiem

Za czy zdj cia fotograficzne; dobrze, by by y wykonywane w takich punktach i kierunkach, jak pierwotne wykonane w roku 2009 (wymieni tytu y/nr i autorów wszystkich zdj
za czonych w wersji elektronicznej do formularzy obserwacji stanowisk  min. 1 zdj cie na
stanowisko)
Za czy zdj cia fitosocjologiczne wykonane metod standardow Braun-Blanqueta na
pow. 25 m2 w p atach siedlisk, gdzie gatunek osi ga najwi ksze zwarcie (z okre leniem wspó rz dnych zdj (GPS) oraz zaznaczeniem ich po o enia na szkicach).

4. Gatunki o podobnych wymaganiach ekologicznych
Metodyk opracowan dla przytulii krakowskiej mo na zaadaptowa dla innych, w tym
równie rzadkich w naszym kraju gatunków tego samego rodzaju, jak przytulia szorstkoowocowa, sudecka czy nierównolistna.

5. Ochrona gatunku
G ównym zagro eniem dla tego wiat olubnego gatunku jest ocienienie i zarastanie przez
drzewa i krzewy (sukcesja naturalna). Rozwojowi populacji sprzyja y odlesianie terenów
wyst powania gatunku i wypas. Dlatego teraz, w wyniku zaniechania tradycyjnej gospodarki rolniczej (braku u ytkowania), coraz wyra niej obserwuje si sukcesj ro linno ci
zaro lowej i le nej. Antropogenicznym zagro eniem, cho o niewielkim nat eniu, jest
lokalnie wspinaczka ska kowa.
Najlepsz form ochrony w przypadku tego gatunku wydaje si ochrona czynna polegaj ca na kontrolowanym wykaszaniu ekspansywnych gatunków i eliminowaniu podrostu
drzew i krzewów. Do kontrowersyjnym, ale by mo e wartym rozwa ania wydaje si
równie wprowadzenie kontrolowanego ruchu turystycznego. Na stanowiskach, gdzie tu152
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Przytulia krakowska Galium cracoviense Ehrend.

rystyka piesza jest rozwini ta (Olsztyn k. Cz stochowy), nie obserwuje si tak nasilonej
sukcesji wtórnej jak w przypadku miejsc, gdzie nie ma szlaków turystycznych ( ysa Góra).
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