Podgórskie i wy ynne
rumowiska wapienne

Fot. 1. Zachy ka Roberta na piargu w Pieninach (© J. Perzanowska)

I. INFORMACJA O SIEDLISKU PRZYRODNICZYM
1. Identyfikatory fitosocjologiczne
Klasa: Thlaspietea rotundifolii
Rz d: Thlaspietalia rotundifolii
Zwi zek: Papaverion tatrici
Zespo y i zbiorowiska:
Gymnocarpietum robertiani  zespó zachy ki Roberta

2. Opis siedliska przyrodniczego
Siedlisko ma posta piargów zbudowanych z wapieni lub margli, wyst puj cych na wyynach i w ni szych po o eniach górskich. Piargi tworz si u podnó a ska , na silnie
nachylonych sto kach osypuj cego si rumoszu skalnego. Poro ni te s zespo ami rolinnymi o pionierskim charakterze. Zajmuj one zwykle powierzchni od kilku do kilkudziesi ciu metrów kwadratowych, a zwarcie ro linno ci jest zmienne, na ogó niewielkie
( rednio 520%), ale dochodz ce nawet do 80%. Przy unieruchomieniu pod o a ro linno ulega naturalnej sukcesji w kierunku muraw kserotermicznych, a nast pnie ciep olubnych zaro li i lasu.
189

Monitoring siedlisk przyrodniczych

Fot. 2. Kompleks siedlisk napiargowych na Podskalniej
Górze w Pieninach (© J. Perzanowska)

Fot. 3. Piarg w W wozie Macelowym, Pieniny
(© J. Perzanowska)

3. Warunki ekologiczne
Siedlisko wykszta ca si na skalistym, wapiennym lub dolomitowym pod o u, na osypuj cych si wirach i piargach tworzonych
przez rumosz skalny o zró nicowanej rednicy. Najcz ciej piargi zaliczane do siedliska 8160 formuj si na silnie nachylonych
stokach (od 20 do 4045o), przy ekspozycji
po udniowej lub po udniowo-zachodniej,
gdzie jest ciep y i suchy mikroklimat. Rozwojowi typowej ro linno ci sprzyja lekkie
ocienienie podnó a i brze nych cz ci piargu. W szczelinach rumoszu tworz si inicjalne, p ytkie gleby.

4. Typowe gatunki ro lin
Fot. 4. Piarg w W wozie Sobcza skim, Pieniny
(© J. Perzanowska)

Cienistka (zachy ka) Roberta Gymnocarpium
robertianum, paprotnica krucha Cystopteris
fragilis, bodziszek cuchn cy Geranium robertianum, rojownik pospolity Jovibarba sobolifera, rozchodnik ostry Sedum acre, rozchodnik wielki Sedum maximum, k osownica pierzasta Brachypodium pinnatum, cieciorka pstra Coronilla varia, fio ek kosmaty Viola hirta,
ciemi yk bia okwiatowy Vincetoxicum hirundinaria oraz mchy: wid oz b miotlasty Dicranum scoparium, tujowiec jod owy Thuidium abietinum.

5. Rozmieszczenie w Polsce
Siedlisko zosta o opisane w Polsce ze stanowisk na Jurze Krakowsko-Cz stochowskiej,
w Pieninach i Pieni skim Pasie Ska kowym, Tatrach oraz w Sudetach  z Gór Kaczawskich
i otoczenia Kotliny K odzkiej.
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Ryc. 1. Mapa rozmieszczenia stanowisk z wyró nieniem stanowisk monitorowanych w latach 20062008

II. METODYKA
1. Metodyka bada monitoringowych
Wybór powierzchni monitoringowych
Powierzchnie monitoringowe powinny zosta zlokalizowane w g ównych rejonach wyst powania tego siedliska, tj. w Tatrach, Pieninach, Ma ych Pieninach, na Jurze KrakowskoCz stochowskiej i w Sudetach (otoczenie Kotliny K odzkiej i Góry Kaczawskie). W ka dym
z tych rejonów powinny by monitorowane przynajmniej po 2 stanowiska.
Za stanowisko nale y uzna wyodr bniony p at siedliska  piarg, zlokalizowany u podnó a pojedynczej ska y lub na stokach góry.

Sposób wykonania bada
Ze wzgl du na charakter rozmieszczenia siedliska 8160 badania na transektach na ogó
nie s mo liwe, gdy powierzchnia ca ego piargu mo e by mniejsza ni ewentualnego transektu. Mo na natomiast prowadzi obserwacje na piargach, uznaj c ca kowit ich
powierzchni za obszar podlegaj cy badaniom (analogicznym jak na transekcie). Suma
powierzchni poszczególnych piargów na stanowisku (np. w w wozie) mo e by traktowana jako ca kowita powierzchnia badawcza. Na piargach du ych, gdzie cz
stoku zaj ta
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jest przez murawy i zaro la, mo na poprowadzi transekt o standardowych wymiarach
200x10 m. Ten sposób jednak nie mówi o faktycznej wielko ci p atów zespo u i potencjalnych powierzchniach, które mog by przez niego zaj te. Wydaje si , e lepiej jest
sumowa powierzchnie poszczególnych, odkrytych piargów, wraz z cz ci zaro ni t
przez murawy (miejsca zaj te przez zwarte krzewy i drzewa nie rokuj nadziei na przywrócenie warunków odpowiednich dla siedliska i nie nale y ich w cza ) i traktowa je jak
powierzchnie badawcze o zmiennej wielko ci. Za powierzchni siedliska na stanowisku
nale y zatem uzna sumy powierzchni p atów siedliska (3 szt.), w których s zlokalizowane zdj cia fitosocjologiczne, obejmuj ce odkryte, ruchome piargi, wraz z ro linno ci
zieln pojawiaj ca si na nim, ale jeszcze nie powoduj c ca kowitej jego stabilizacji,
czyli o niepe nym zwarciu.

Termin i cz stotliwo bada
Badania najlepiej prowadzi w czerwcu (np. Pieniny, Jura Krakowsko-Cz stochowska)
i lipcu (np. Tatry), tak aby ro linno zielna by a atwo identyfikowalna, a znaczna cz
gatunków znajdowa a si w optimum kwitnienia. Prace w pó niejszej cz ci sezonu wegetacyjnego s mo liwe, ale trzeba si liczy z b dnymi ocenami pokrycia terenu przez pewne gatunki oraz niemo no ci identyfikacji niektórych z nich. Siedlisko jest ma o stabilne
z natury, ale badania mog by prowadzone z cz stotliwo ci raz na 36 lat.

Sprz t do bada
Badania nie wymagaj specjalistycznego sprz tu. Konieczny jest notatnik (formularz do
wype nienia), GPS, ta ma miernicza, aparat fotograficzny.

2. Ocena parametrów stanu siedliska przyrodniczego
oraz wska ników specyficznej struktury i funkcji
Tab. 1. Opis wska ników specyficznej struktury i funkcji siedliska przyrodniczego oraz parametru perspektywy
ochrony dla siedliska przyrodniczego 8160  podgórskie i wy ynne rumowiska wapienne

Parametr/
Wska nik

Opis
Specyficzna struktura i funkcje

Ro linno
napiargowa
(procent zaj tego
piargu)

Powierzchnia pokryta przez ro linno zieln , czyli powierzchnia jeszcze nie
ca kiem ustabilizowanego piargu, na którym rozwijaj si pocz tkowe stadia
murawy kserotermicznej (do zwarcia 6070%), ale pozbawione warstwy
krzewów, lub tylko z pojedynczymi ich egzemplarzami, cznie z poprzednio
wyró nionym zespo em zachy ki Roberta. Zwykle jest to oko o 1/3 do 1/2
powierzchni piargu.

Pokrycie piargu
przez zespó
Powierzchnia zaj ta przez zespó zachy ki Roberta  jako charakterystyczny
zachy ki Roberta zespó napiargowy. Zwykle na badanych stanowiskach to 510%, maksymalGymnocarpietum nie 15% powierzchni piargu.
robertiani
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Za gatunki charakterystyczne uznano gatunki charakterystyczne dla zespo u
Gymnocarpietum robertiani. S to: cienistka Roberta Gymnocarpium robertianum, paprotnica krucha Cystopteris fragilis, bodziszek cuchn cy Geranium
robertianum i rozchodnik wielki Sedum maximum. Z du sta o ci wyst puje
tak e przewiercie sierpowaty Bupleurum falcatum. Na ogó gatunki te obecne
Gatunki
s na piargach, cho nie zawsze wyst puj wszystkie jednocze nie. Tak e
charakterystyczne liczebno tych gatunków jest zró nicowana. Na ogó paprotnica wyst puje rzadko, w pojedynczych egzemplarzach, natomiast bodziszek cuchn cy
pospolicie i obficie. Rozchodnik, mimo e jest obecny na ka dym piargu, to na
ogó nie tworzy wi kszych skupie . Cienistka jest do cz sta i tworzy dobrze
wyodr bniaj ce si p aty, o powierzchni do kilku-kilkunastu metrów kwadratowych.
Gatunki
dominuj ce

Rodzime
gatunki
ekspansywne
ro lin zielnych

Pokrycie
piargu przez
gatunki traw

Ekspansja
krzewów i drzew

Obce
gatunki
inwazyjne

Perspektywy
ochrony

Ta grupa gatunków jest trudna do okre lenia w skali kraju, gdy wyst puj du e lokalne ró nice pomi dzy poszczególnymi stanowiskami. Na ogó
gatunki dominuj ce s jednocze nie ekspansywnymi lub charakterystycznymi.
W zdj ciach fitosocjologicznych obfito ich wyst powania jest oceniona maksymalnie na 3 w skali Braun-Blanqueta. Na transektach s to zwykle gatunki
murawowe lub krzewy.
Na badanych dotychczas stanowiskach obserwowano tylko kilka gatunków
ekspansywnych. S to gatunki rodzime, wyst puj ce w otaczaj cych piarg
siedliskach. Mog one wyst powa w du ym zwarciu, eliminuj c inne gatunki.
Spo ród ro lin dwuli ciennych i paprotników s to: sadziec konopiasty Eupatorium cannabinum  wysoka bylina obecna u podnó a lub na wi kszo ci piargów, pocz tkowo tworz ca k py, potem pokrywaj ca zwartym anem piarg;
malina w a ciwa Rubus idaeus, papro orlica pospolita Pteridium aquilinum,
mo e to by tak e pokrzywa pospolita Urtica dioica, która na ogó wyst puje
na piargach przynajmniej w pojedynczych egzemplarzach oraz starzec gajowy
Senecio nemorensis. Na piargach powszechnie wyst puj równie ekspansywne gatunki traw, które s oceniane osobno, jako kolejny wska nik.
W badanych obszarach na piargach rozrastaj si anowo 2 gatunki traw:
trzcinnik pstry Calamagrostis varia i sesleria skalna Sesleria varia. Tworz
one p aty o du ym zwarciu, co jest przyczyn eliminacji innych gatunków
i prowadzi do stabilizacji piargu przez ro linno . Obecno i stopie zwarcia
traw jest istotnym wska nikiem stanu piargów. Znacznie rzadziej i tylko w pojedynczych k pach wyst puj inne gatunki traw, takie jak: kostrzewa blada
Festuca pallens  schodz ca z wy ej po o onych ska ek wapiennych, per ówka
siedmiogrodzka Melica transsilvanica wyst puj ca te w murawach kserotermicznych; pojedynczo  inne gatunki.
Na wi kszo ci piargów wyst puj krzewy i drzewa. Najcz ciej s to takie
gatunki, jak: wierk, jawor, lipa, a z krzewów: tarnina, ja owiec, dere , ró a,
g óg, leszczyna, bez koralowy. Zwykle rozrastaj si one od podnó a lub od
obrze y piargu, powoduj c jego stabilizacj przez wi zanie lu nych kamieni
korzeniami oraz wzrost trofii poprzez nagromadzenie opadaj cych i rozk adaj cych si li ci. Zwarcie krzewów jest zmienne, miejscami osi ga nawet 100%,
cho rednio to zwykle 3040%. Lokalnie zazwyczaj dominuj 23 gatunki,
intensywnie si rozrastaj ce. Eliminuj one zarówno wiat o dne gatunki
murawowe, jak i bodziszka, czy ró ne gatunki paproci, charakterystyczne dla
siedliska 8160.
Na adnym z badanych dotychczas stanowisk nie stwierdzono gatunków inwazyjnych obcego pochodzenia, które rozprzestrzenia yby si w siedlisku, eliminuj c naturalne sk adniki flory. Jest to jednak niebezpiecze stwo potencjalne,
które w razie wyst pienia, b dzie wymaga o podj cia dzia a ochrony czynnej.
Ocenie podlegaj mo liwo ci ochrony siedliska i utrzymanie go w stanie
niepogorszonym, przy analizie mo liwych do wyobra enia czynników realnie
oddzia uj cych na siedlisko w najbli szej przysz o ci. Pod uwag brany jest
aktualny stan ochrony (obecno na obszarze chronionym i re im ochronny),
czynniki biotyczne i antropogeniczne, oddzia ywania gospodarcze i turystyka.
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Tab. 2. Waloryzacja parametrów stanu oraz wska ników specyficznej struktury i funkcji siedliska przyrodniczego
8160  podgórskie i wy ynne rumowiska wapienne

W a ciwy
FV

Parametr/
Wska nik
Powierzchnia
siedliska
na stanowisku

Nie podlega zmianom
lub zwi ksza si

Niezadowalaj cy
U1

Zy
U2
Wyra ny spadek powierzchni siedliska w porównaniu
z wcze niejszymi badaniami
lub podawanymi w literaturze

Inne kombinacje

Specyficzna struktura i funkcje
Ro linno
napiargowa
<30%
(% zaj tego piargu)

3070%

>70%

Pokrycie piargu
przez zespó
zachy ki Roberta
Gymnocarpietum
robertiani

>5%

<5%

Brak

Gatunki
charakterystyczne

Liczba: 34, cz
z nich wyst puj ca
licznie

Przynajmniej 2,
wyst puj ce stosunBrak lub najwy ej 1; lub
kowo licznie; je li 3,
wyst puj ce pojedynczo
to mog wyst powa
pojedynczo

Gatunki
dominuj ce

Pokrywaj ce si
z gatunkami charakteryGatunki murawowe
stycznymi, z udzia em
gatunków murawowych

Inwazyjne lub ekspansywne

Rodzime
gatunki
ekspansywne
ro lin zielnych

Brak, lub 1 wyst puj cy Obecne, wyst puj pojedynczo
ce w rozproszeniu

Obecne, tworz ce zwarty
p at

Ma e,
zwarcie <20%

rednie,
zwarcie 2050%

Du e,
zwarcie >50%

Ma e,
zwarcie <15%

rednie,
zwarcie 1550%

Du e,
zwarcie >50%

Pokrycie
piargu przez
gatunki traw
Ekspansja
krzewów i drzew
Obce
gatunki
inwazyjne

Brak, lub 1 wyst puj cy Obecne, wyst puj sporadycznie
ce pojedynczo

Ogólnie
struktura
i funkcje

Wszystkie wska niki
Wszystkie wska niki Jeden lub wi cej wska nikardynalne oceniono na
kardynalne oceniono ków kardynalnych oceniono
FV, pozosta e wska niki
przynajmniej na U1 na U2
przynajmniej U1

Perspektywy
ochrony

Perspektywy zachowania siedliska dobre lub
doskona e, nie przewiInne kombinacje
duje si znacznego oddzia ywania czynników
zagra aj cych

Ocena ogólna

Wszystkie parametry
oceniono na FV

194

Obecne, tworz ce p at

Perspektywy zachowania
siedliska z e, obserwowany
silny wp yw czynników
zagra aj cych, nie mo na
zagwarantowa przetrwania
siedliska w d u szej perspektywie czasowej

Jeden lub wi cej paJeden lub wi cej parametrów
rametrów oceniono
oceniono na U2
na U1, brak ocen U2
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Wska niki kardynalne
Ro linno napiargowa (% zaj tego piargu)
Rodzime gatunki ekspansywne ro lin zielnych
Pokrycie piargu przez gatunki traw
Ekspansja krzewów i drzew

3. Przyk ad wype nionej karty obserwacji siedliska przyrodniczego na stanowisku
Karta obserwacji siedliska przyrodniczego na stanowisku
Stanowisko  informacje podstawowe
Kod i nazwa siedliska
przyrodniczego

8160 Podgórskie i wy ynne rumowiska wapienne
8160-1

Nazwa stanowiska

W wóz Gorczy ski

Typ stanowiska

Referencyjne

Zbiorowiska ro linne

Gymnocarpietum robertiani

Opis siedliska
na stanowisku

Siedlisko tworz izolowane p aty, o ró nej wielko ci  w W wozie
Gorczy skim (Macelowym) od 1,5 a do 6,5 a powierzchni, oddzielone
od siebie ró nej wielko ci p atami zbiorowisk  le nych, zaro lowych,
czy murawowych. Dlatego badania na transektach w przypadku tego
siedliska nie wchodzi y w rachub . Prowadzono obserwacje na wyst puj cych tu piargach, uznaj c ca kowit ich powierzchni , jako obszar
podlegaj cy badaniom (analogicznym jak na transekcie). Piargi ulegaj
stabilizacji  zarastaj od brzegów, pokrywa je murawa oraz rozrastaj
si drzewa i krzewy. Utrzymanie pionierskiego zespo u zachy ki Roberta, wymaga za utrzymania ruchomego piargu

Powierzchnia
p atów siedliska
Obszary chronione,
na których znajduje si
stanowisko

cznie: 12,5 a
Natura 2000, Pieni ski Park Narodowy

Zarz dzaj cy terenem

Pieni ski Park Narodowy,

Wspó rz dne
geograficzne

N 49o24

Wymiary transektu

Suma powierzchni piargów, na których prowadzono obserwacje, to
ok.12,5 a, a wi c nieco mniejsza ni powierzchnia wymaganego transektu, a ponadto podzielona na 3 cz ci  odpowiadaj ce 3 piargom
znajduj cym si w W wozie. Pozosta e p aty zespo u w W wozie
zajmuj bardzo ma e powierzchnie

Wysoko

575654 m

n.p.m.

Nazwa obszaru

; E 20o23



Pieniny
Raport roczny  informacje podstawowe

Rok

2007

Typ monitoringu

Szczegó owy

Koordynator

Joanna Perzanowska

Dodatkowi koordynatorzy
Zagro enia

Potencjalnie: sukcesja, rozprzestrzenianie si trzcinnika pstrego,
obsiewanie wierków
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Inne warto ci
przyrodnicze

Siedliska przyrodnicze zwi zane ze ska ami wapiennymi

Monitoring jest
wymagany

Tak

Uzasadnienie

Jako stanowisko referencyjne
co 5 lat

Wykonywane
dzia ania ochronne

Ochrona cz ciowa, brak dzia a w siedlisku 8160

Propozycje wprowadzenia dzia a ochronnych

Nie ma potrzeby

Data kontroli

30.07.2007

Uwagi
Stan ochrony siedliska przyrodniczego na stanowisku
Zdj cie fitosocjologiczne I
Wspó rz dne: N 49o24 ; E 20o23 , 581 m n.p.m.;
Wspó rz dne geograficzne rodka, rednica rumoszu: 15 cm, pow. piargu: 1,5 a, pow. zaj ta
wys. n.p.m.
piarg: 60 m, pow. zaj ta przez
Powierzchnia zdj cia, nachylenie, przez ro linno : 80 m/wolny
ro linno (zespó )  15 m2, pow. zdj.  15 m2, nachylenie
ekspozycja
o
 20 , ekspozycja  NW,
Zwarcie warstw a, b, c, d
Zwarcie: b  1%, c  20%, d  25%; wys. b  100 cm, wys. c
Wysoko warstw a, b, c, d
 15 cm
Jednostka fitosocjologiczna
Jednostka fitosocjologiczna: Gymnocarpietum robertiani
Zdj cie fitosocjologiczne II
Wspó rz dne geograficzne rodka,
wys. n.p.m.
Powierzchnia zdj cia, nachylenie,
ekspozycja
Zwarcie warstw a, b, c, d
Wysoko warstw a, b, c, d
Jednostka fitosocjologiczna

Wspó rz dne: N 49o24 ; E 20o23 , 581 m n.p.m.;
rednica rumoszu: 1520 cm, pow. piargu: 4,5 a, pow. zaj ta
przez ro linno : 1 a (a i b  1%) /wolny piarg: 3,5 a,
pow. zaj ta przez ro linno (zespó ): 0,5 a,
Pow. zdj.  15 m2, nachylenie  30o, ekspozycja  W
Zwarcie b  1%
Zwarcie c  35%, d  40%, wys. b  150 cm, wys. c  15 cm
Jednostka fitosocjologiczna: Gymnocarpietum robertiani
Zdj cie fitosocjologiczne III

Wspó rz dne geograficzne rodka,
wys. n.p.m.
Powierzchnia zdj cia, nachylenie,
ekspozycja
Zwarcie warstw a, b, c, d
Wysoko warstw a, b, c, d
Jednostka fitosocjologiczna

Wspó rz dne: N 49o24 ; E 20o23 , 654 m n.p.m.;
rednica rumoszu: 15 cm, pow. piargu: 6,5 a, pow. zaj ta
przez ro linno : 2a (a i b  3%)/wolny piarg: 4,5 a, pow.
zaj ta przez ro linno (zespó ): 1 a
Powierzchnia zdj cia  25 m2, nachylenie  20o, ekspozycja
 E; Zwarcie: b  1%, c  30%, d  35%; wys. b  70 cm, c
 20 cm
TRANSEKT

Parametry/
wska niki

Opis wska nika

Powierzchnia siedliska

Warto

Ocena
parametru/wska nika parametru/
wska nika

12,5 a

XX

Specyficzna struktura i funkcje

Ro linno
napiargowa
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Procent pokrycia piargu zaj tego
przez ca o ro linno ci napiargowej (z dok adno ci do 10%)
Procen pokrycia piargu przez
p aty zespo u zachy ki Roberta
(z dok adno ci do 10%)

FV
Pow. piargu zaro ni tego przez
ro linno : 4 a (do 30%)

FV

P aty zespo u: 1,6 a (10%)

FV
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Lista gatunków charakterystycznych (polska i aci ska nazwa);
Gatunki
poda udzia procentowy
charakterystyczne powierzchni zaj tej przez ka dy
gatunek na transekcie (z dok adno ci do 10%)
Lista gatunków dominuj cych na
transekcie (polska i aci ska nazwa); poda udzia procentowy
powierzchni zaj tej przez ka dy
gatunek na transekcie (z dok adno ci do 10%); nale y wymieni
tylko gatunki o pokryciu 10%

Gatunki
dominuj ce

Zachy ka Roberta Gymnocarpium robertianum 5%,
paprotnica krucha Cystopteris
fragilis 1%, bodziszek cuchn cy Geranium robertianum
1%, Rozchodnik wielki Sedum
maximum 2%

FV

Trzcinnik pstry Calamagrostis
varia 20%

FV

Lista gatunków (polska i aci ska
Rodzime gatunki nazwa); poda udzia procenekspansywne
towy powierzchni zaj tej przez
ro lin zielnych
ka dy gatunek na transekcie
(z dok adno ci do 10%)

Trzcinnik pstry Calamagrostis
varia 20%, sadziec konopiasty Eupatorium cannabinum
2%, Pojedynczo: pokrzywa
zwyczajna Urtica dioica,
malina zwyczajna Rubus
idaeus, starzec gajowy Senecio
nemorensis

U1

Pokrycie piargu
przez gatunki
traw

Procent pokrycia piargu
(z dok adno ci do 10%)

Trzcinnik pstry Calamagrostis
varia 20%

U1

Ekspansja krzewów i podrostu
drzew

Lista gatunków (polska i aci ska
nazwa); poda udzia procentowy powierzchni zaj tej przez
wszystkie ekspansywne gatunki
krzewów i drzew na transekcie
(z dok adno ci do 10%)

W sumie: 5%
Ja owiec pospolity Juniperus
communis 1%, wierk pospolity Picea excelsa 1%, wierzba
iwa Salix caprea 1%.
Pozosta e, pojedynczo, cznie
do 2%: dere widwa Cornus
sanquinea, tarnina Prunus
spinosa, leszczyna zwyczajna
Corylus avellana, sosna zwyczajna Pinus sylvestris, jod a
pospolita Picea abies

FV

Obce gatunki
inwazyjne

Lista inwazyjnych gatunków
obcych geograficznie (polska
i aci ska nazwa); poda udzia
procentowy powierzchni zaj tej
przez ka dy gatunek na transekcie (z dok adno ci do 10%)

Brak

FV

Perspektywy ochrony

Nieznane

Ocena ogólna
Nale y równie poda udzia procentowy powierzchni siedliska o ró nym stanie zachowania na ca ym stanowisku (w stosunku do ca kowitej powierzchni siedliska na stanowisku)

Dzia alno
Kod

Nazwa
dzia alno ci

Intensywno

XX
FV

65%

U1

30%

U2

5%

FV

cz owieka

Wp yw

Opis
Badania naukowe, rekreacja ( cie ki i szlaki
turystyczne)

622

cie ki turystyczne, szlaki

B

0/+

160

Gospodarka
le na  ogólnie

C

0

Gospodarka le na (lasy prywatne) 
s siedztwo
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Monitoring siedlisk przyrodniczych

4. Siedliska o podobnej charakterystyce ekologicznej
Ro linno napiargowa rozwija si w szczególnych warunkach siedliskowych. Dlatego tylko dla niewielkiej cz ci siedlisk o charakterze pionierskim, a dodatkowo ma opowierzchniowych o rozproszonym rozmieszczeniu, mo na wykorzysta podobne metody monitoringu. Nale y do nich np. siedlisko 8150 rodkowoeuropejskie wy ynne piargi i go oborza
krzemianowe.

5. Ochrona siedliska przyrodniczego
Znaczna cz
zasobów siedliska zlokalizowana jest na terenie parków narodowych i rezerwatów, g ównie w strefie ochrony cis ej. Niestety, nie jest to w a ciwa forma ochrony
dla tego pionierskiego siedliska, które stanowi pocz tkowe stadium w sukcesji prowadz cej
w kierunku muraw, zaro li a nast pnie lasu. Dotychczas dzia ania ochronne tego typu siedliska prowadzono tylko na niewielk skal , zainicjowane by y one jednak potrzeb ochrony
muraw kserotermicznych i gatunków owadów (niepylaka apollo Parnassius apollo w Pieninach). W strefie ochrony cis ej nale a oby wytypowa pewne piargi do utrzymania w stanie
nie zaro ni tym na drodze ochrony czynnej, doprowadzi do zmiany re imu ochronnego
tego terenu i zaplanowa sukcesywne usuwanie krzewów lub rozlu nianie murawy w celu
utrzymania siedliska. Ochrona procesów naturalnych w dalszej perspektywie czasowej doprowadzi prawdopodobnie do zaniku tego siedliska, gdy procesy erozyjne niewspomagane
dzia alno ci ludzk , na przyk ad wypasem, przebiegaj wolniej ni procesy sukcesji.
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