Bylica skalna
Artemisia eriantha

Fot. 1. Bylica skalna na stanowisku w Piekle pod Kop Kondrack (© E. Walusiak)

I. INFORMACJA O GATUNKU
1. Przynale no systematyczna
Rodzina: astrowate Asteraceae

2. Status
Prawo mi dzynarodowe
Dyrektywa Siedliskowa  Za cznik V
Konwencja Berne ska  nie uwzgl dniono
Prawo krajowe
Ochrona gatunkowa  nie uwzgl dniono
Kategoria zagro enia
Czerwona lista IUCN (1996)  nie uwzgl dniono
Polska czerwona ksi ga ro lin (2001)  LR (gatunek ni szego ryzyka)
Czerwona ksi ga Karpat Polskich (2008)  LR
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
Niewielka, jedwabisto ow osiona bylina, tworz ca k py, a niekiedy darnie; wydzielaj ca
silny, aromatyczny zapach. Posiada krótkie, grubo rozga zione k cze. odygi do 15(20)
cm w górnej cz ci z groniastym kwiatostanem. Li cie dolne trójdzielne, z odcinkami 3atkowymi, 12 mm szerokimi, zaostrzonymi; górne pierzastodzielne, siedz ce; li cie najwy sze pod ugowate z regu y ca obrzegie. Koszyczki na krótkich szypu ach, o rednicy
do 5 mm, z o one z nielicznych ó tych, rurkowatych, pozbawionych kielicha kwiatów,
zewn trznych e skich i rodkowych obup ciowych.
Podobne jak bylica  bia e, kutnerowate ow osienie posiada starzec krai ski Senecio
carniolicus, co mo e by przyczyn pomy ki w przypadku m odych osobników tych dwóch
gatunków, zw aszcza e wyst puj na podobnych siedliskach.

4. Biologia gatunku
Ro nie pojedynczo lub tworzy skupienia w postaci k p. Preferuje miejsca wietliste. Kwitnie od lipca do pocz tku wrze nia. Rozmna a si zarówno wegetatywnie, jak i generatywnie. Bylica skalna nale y do grupy ro lin zwanych chamefitami. S to gatunki, których
p czki umo liwiaj ce odtworzenie si ro liny w kolejnym sezonie wegetacyjnym wyst puj w dolnych cz ciach p du, co jest przystosowaniem do przetrwania zimy. Warstwa
niegu lub ció ki ochrania p czki przed przemarzni ciem.

5. Wymagania ekologiczne
Bylica skalna jest gatunkiem wysokogórskim, ogranicza swoje wyst powanie do gór Europy
(Pireneje, po udniowo-zachodnie Alpy, Góry Dynarskie, Apeniny, Karpaty, góry pó wyspu
Ba ka skiego). Ro nie na pó kach i szczelinach bardzo stromych cian skalnych o nachyleniu 7590o. Wyst puje zarówno na granicie, mylonicie, jak i na wapieniu. Wyst puje
na glebach p ytkich, szkieletowych, inicjalnych  litosolach i regosolach wytworzonych
z bogatych w sk adniki zasadowe ska metamorficznych oraz r dzinach lub prar dzinach
inicjalnych powsta ych ze ska w glanowych. Zawarto substancji organicznych w glebach jest mocno zró nicowana (2,714,2%), a odczyn pH waha si od kwa nego do oboj tnego.
Ekologiczne liczby wska nikowe, odzwierciedlaj ce siedliskowe preferencje gatunku,
wynosz (Zarzycki i in. 2002): wska nik wietlny  5 (pe ne wiat o); w. termiczny  1
(najzimniejsze obszary kraju, g ównie pi tra alpejskie i subniwalne; w. kontynentalizmu
 3 (gatunki neutralne wobec kontynentalizmu); w. wilgotno ci gleby  3 (gleby wie e), w.
trofizmu  2 (gleby ubogie); w. kwasowo ci gleby  35 (3  gleby umiarkowanie kwa ne:
5 pH < 6, 5  gleby zasadowe: pH >7); w. granulometryczny gleby  12 (1  ska y i szczeliny skalne: 2  rumosz skalny, piarg, wir); w. zawarto ci materii organicznej  2 (gleby
mineralno-próchnicze).
Bylica skalna jest sk adnikiem zbiorowisk szczelin skalnych z klasy Asplenietea rupestria. W ród gatunków towarzysz cych najcz ciej spotykamy: kostrzew pstr Festuca
versicolor, brodawnika tatrza skiego Leontodon pseudotaraxaci, przytuli nierównolistn
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Galium anisophyllon, gnidosza okó kowego Pedicularis verticillata, wierzb alpejsk Salix
alpina, skalnic sin Saxifraga caesia, jaskra alpejskiego Ranunculus alpestris, wiechlin
alpejsk Poa alpina, warzuch tatrza sk Cochlearia tatrae, rdest yworodni Polygonum
viviparum, sesleri tatrza sk Sesleria tatrae, paprotnic kruch Cystopteris fragilis, czy
dzwonka w skolistnego Campanula polymorpha.

6. Rozmieszczenie w Polsce
Gatunek znany jedynie z regionu alpejskiego. W Polsce wyst puje tylko w Tatrach, zarówno w ich cz ci wapiennej, jak i granitowej, w zasi gu wysoko ciowym od 1640 do
2150 m n.p.m. (na S owacji do 2420 m n.p.m.). cznie, z literatury znanych jest w Polsce
13 stanowisk bylicy skalnej, z których wi kszo zosta a w ostatnich latach potwierdzona.
Gatunek by notowany w Tatrach Wysokich (granitowych) na stanowiskach: ciana Kazalnicy Mi guszowieckiej, Pod Zadnim Mnichem, Ko o (nad Zadnim Stawem), Cubryna,
wschodnia ciana Ni nej Galerii Cubry skiej, Mi guszowiecki Szczyt, Ni ne Rysy i nad
Morskim Okiem. W Tatrach Zachodnich natomiast: Piek o pod Kop Kondrack , Baniste
ko o B yszcza, Kamienista i Ciemniak-Rz dy Tomanowe.

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
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II. METODYKA
1. Opis bada monitoringowych
Wybór powierzchni monitoringowych i ich sugerowana wielko
Obserwacje monitoringowe powinny by prowadzone zarówno w Tatrach Wysokich jak
i Zachodnich, na stanowiskach nara onych na bezpo redni wp yw ruchu turystycznego,
jak i od niego ca kowicie wolnych, poddanych jedynie naturalnym procesom. Stanowiska
zró nicowane powinny te by pod wzgl dem ich po o enia, w szczególno ci wysoko ci
nad poziom morza. Do monitoringu w roku 2009 wybrano 5 stanowisk, które prawdopodobnie stanowi wystarczaj c prób dla okre lenia stanu ochrony gatunku  nale y
kontynuowa obserwacje na tych stanowiskach. S to: Baniste ko o B yszcza, Piek o pod
Kop Kondrack , Piek o pod Kop Kondrack I, Pod Zadnim Mnichem, ciana Kazalnicy
Mi guszowieckiej.
Okre lanie wielko ci i granic stanowisk w przypadku bylicy jest do trudne, ze wzgl du na ich lokalizacj na stromych cianach skalnych, które w pi trze alpejskim nie s
od siebie zasadniczo izolowane, stanowi c potencjalne siedlisko gatunku. Za stanowisko
przyjmujemy wi c fragment ciany skalnej, gdzie wyst puje gatunek, przy czym granice
stanowiska ustalamy umownie tam, gdzie ko czy si area populacji ewentualnie znajduje
si element wyró nialny w terenie, np. prze cz, piarg, du a szczelina itp.

Sposób wykonywania bada
Lokalizacj stanowisk ustala si przy pomocy dok adnej mapy fizycznej terenu (skala
1:10 000) i urz dze GPS (wskazania aparatów mog by w wysokich górach obarczone du ym b dem). Na wybranych do bada stanowiskach dokonuje si oceny szeregu
wska ników charakteryzuj cych w a ciwo ci i stan populacji oraz siedliska, a tak e nale y
opisa wyst puj ce lokalnie zagro enia.
Za jednostk zliczeniow  osobnika, przyj to pojedyncz ró yczk li ciow ; w przypadku du ych k p/darni  osobniki generatywne rozró niamy na podstawie ilo ci p dów kwiatowych, pozosta e ró yczki kwiatowe uznajemy jako osobniki wegetatywne. Nale y zliczy
wszystkie ró yczki na stanowisku, w wypadku pionowych cian skalnych, posi kuj c si lornetk . W przypadku obecno ci du ych k p w miejscach niedost pnych, mo na oszacowa
prawdopodobn liczb ró yczek, znaj c przeci tn ich liczb przypadaj c na k p .
Tab. 1. Sposób pomiaru wska ników stanu populacji i siedliska
Wska nik

Miara

Sposób pomiaru
Populacja

Liczebno

ca kowita

Liczba osobników

Struktura populacji:
liczba osobników
generatywnych

Liczba osobników
kwitn cych

Liczba osobników
wegetatywnych

Liczba osobników
wegetatywnych

Policzenie sztuk na wyznaczonej
powierzchni (ew. oszacowanie
liczby ró yczek w k pach)
Policzenie sztuk na wyznaczonej
powierzchni(ew. oszacowanie
liczby ró yczek w k pach)
Policzenie sztuk na wyznaczonej
powierzchni ew. oszacowanie
liczby ró yczek w k pach
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Stan zdrowotny

Powierzchnia
zaj tego siedliska
Miejsce do kie kowania
Gatunki charakterystyczne/towarzysz ce
Obecno gatunków
inwazyjnych

Chloroza i infekcje
grzybowe, mechaniczne
Obserwacja barwy i wygl du ro lin
uszkodzenia (nadgryzienia przez owady)
Siedlisko
Pomiar ta m lub dalmierzem,
Wm
ew.ocena ekspercka
Procent ca kowitej poOcena ekspercka
wierzchni siedliska
Uwzgl dnienie najcz ciej
Lista gatunków
wspó wyst puj cych gatunków
Lista gatunków wraz
Obserwacje stanowiska i ocena ekspercka
z ocen pokrycia terenu

Termin i cz stotliwo bada
Najlepszym terminem bada jest okres drugiej po owy lipca do ko ca sierpnia. Badania
powinny by powtarzane przynajmniej co 6 lat.

Sprz t do bada
Badania wymagaj posiadania podstawowego sprz tu do wycieczek górskich (odpowiednie
obuwie, odzie , kijki itp.), w przypadku niektórych stanowisk równie sprz tu asekuracyjnego do wspinaczki, 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 prób. Osoba prowadz ca monitoring winna by zaznajomiona z zasadami BHP dotycz cymi poruszania si po terenach górskich.
Nale y bra pod uwag niebezpiecze stwo poruszania si po bardzo trudnym terenie i konieczno odpowiedniego przygotowania kondycyjnego do tego typu prac.

2. Wska niki stanu populacji i stanu siedliska oraz ich waloryzacja
Tab. 2. Waloryzacja wska ników stanu populacji i stanu siedliska
FV
w a ciwy

Wska nik/ocena

U1
niezadowalaj cy

U2
zy

Populacja
Liczebno
Struktura

>20

620

15

Liczba osobników generatywnych >5

35

02

Liczba osobników wegetatywnych >19

1019

<10

Stan zdrowotny

udzia ro lin ze ladami chorób, uszko1030%
dze , erów: <10%

>30%

Siedlisko
Powierzchnia zaj tego siedliska (m2)

>20

1020

<10

Miejsce do kie kowania

>2%

21%

<1%

Gatunki charakterystyczne/towarzysz ce

ocena na podstawie powtarzalno ci sk adu
gatunkowego na poszczególnych stanowiskach

Obecno obcych gatunków
inwazyjnych (procent pokrycia)

brak
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Wska niki kardynalne:
 liczebno ,
 struktura populacji,
 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

1763 Artemisia eriantha

Kod obszaru

Wype nia instytucja koordynuj ca

Nazwa obszaru

Nazwa obszaru monitorowanego (zgodnie z umow )
Tatry

Kod stanowiska
Nazwa stanowiska
Typ stanowiska

Wype nia instytucja koordynuj ca
Nazwa stanowiska monitorowanego
Baniste k. B yszcza
Referencyjne/badawcze
Badawcze

Opis stanowiska

Poda opis pozwalaj cy na identyfikacj stanowiska w terenie
Stanowisko znajduje si na N zboczu Banistego w niedalekiej odleg o ci od
Banistej Prze czy. Bylica porasta ma e pó ki skalne i szczeliny ska , miejsca
bardzo strome o nachyleniu 7090 stopni. Na po udnie od szlaku
(za grani ) z Raczkowej Prze czy na B yszcz

Powierzchnia
stanowiska
Obszary chronione,
na których znajduje
si stanowisko
Wspó rz dne
geograficzne

W ha, a, m
40 m2
Natura 2000, rezerwaty przyrody, parki narodowe i krajobrazowe, u ytki
ekologiczne, stanowiska dokumentacyjne itd.
Tatrza ski Park Narodowy, Tatry PLC120001
Wymieni wspó rz dne geograficzne (GPS) stanowiska
E: 19o50... E, N: 49o11...

Wysoko

n.p.m.

Charakterystyka
siedliska gatunku
na stanowisku

Informacje
o gatunku
na stanowisku

Obserwator
Daty obserwacji

Wysoko n.p.m. stanowiska
19351945 m n.p.m.
Typ siedliska przyrodniczego i zbiorowisko;
zespo y ro linne w nim wyst puj ce
Wapieniolubne murawy naskalne z klasy Asplenietea rupestria
Syntetyczne informacje o wyst powaniu gatunku na stanowisku, dotychczasowe badania i inne istotne fakty
Gatunek wyst puje na niewielkiej powierzchni, w rozproszeniu, zajmuj c szczeliny i strome pó ki skalne. Bylicy towarzyszy y m.in. kostrzewa
pstra Festuca versicolor, z ocieniec alpejski Tanacetum alpinum, sesleria
tatrza ska Sesleria tatrae, bartsja (barczja) alpejska Bartsia alpina, gnidosz
okó kowy Pedicularis verticillata, dzwonek alpejski Campanula alpina,
marchwica pospolita Mutellina purpura, kuklik rozeslany Geum reptans,
rdest yworodny Polygonum viviparum. Stanowisko znane od 1994 r., od
tamtego czasu obserwuje si wyra ne jego powi kszenie. Stanowisko by o
obj te ogólnopolskim monitoringiem w latach 20002003
Imi i nazwisko eksperta lokalnego odpowiedzialnego za to stanowisko
(wg umowy)
Edward Walusiak
Daty wszystkich obserwacji (zgodnie z formularzami cz stkowymi)
14.07.2009
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Data wype nienia
Data wpisania
Data zatwierdzenia

Data wype nienia formularza przez eksperta
20.09.2009
Data wpisania do bazy danych  wype nia instytucja koordynuj ca
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
Liczba osobników

Liczba osobników lub zag szczenie osobników
61

FV

Liczba osobników
generatywnych

Liczba osobników generatywnych
21

FV

Liczba osobników
wegetatywnych

Liczba osobników wegetatywnych
40. Ze wzgl du na bardzo trudno dost pne pó ki
i szczeliny skalne oraz to, e gatunek z regu y tworzy
niewielkie k py liczba mo e by znacznie wi ksza od
oszacowanej

FV

Stan zdrowotny

Wizualna ocena dorodno ci ro lin
Nie stwierdzono adnych chorób paso ytniczych

FV

FV

Siedlisko
Powierzchnia zaj tego
siedliska

Powierzchnia (ha, a, m )
40 m2

FV

Gatunki charakterystyczne/
towarzysz ce

Gatunki najcz ciej wspó wyst puj ce
z gatunkiem monitorowanym
Kostrzewa pstra Festuca versicolor, z ocieniec alpejski
Tanacetum alpinum, Sesleria tatrae Sesleria tatrae, bartsja (barczja) alpejska Bartsia alpina, gnidosz okó kowy
Pedicularis verticillata, dzwonek alpejski Campanula
alpina, marchwica pospolita Mutellina purpurea, kuklik
rozes any Geum reptans, rdest yworodny Polygonum
viviparum

FV

Gatunki obce inwazyjne

Gatunki obce geograficznie
Brak

FV

Miejsce do kie kowania

Udzia procentowy odkrytej gleby na stanowisku
Do 5%

FV

Perspektywy ochrony

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
Populacja stabilna, zajmuje tylko drobn cz
dost pnego siedliska, brak stwierdzonych bezpo rednich
zagro e na stanowisku
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Wymieni widoczne w terenie oznaki wykonywania
Prowadzone zabiegi ochrony dzia a ochronnych ew. posi kuj c si wiedz zebran
czynnej i ich skuteczno
w przesz o ci (plany ochrony itp.)
Nie prowadzi si  nie ma takiej konieczno ci

FV

Ocena globalna

FV

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

Intensywno

Wp yw

Syntetyczny opis

624

Turystyka górska,
wspinaczka, speleologia

A

0

W rejonie stanowiska przebiega szlak
turystyczny w kierunku Banistej Przeczy, nie ma to jednak negatywnego
wp ywu na populacj gatunku

900

Erozja

A

0

Erozja zasiedlanych ska , zjawisko
d ugoterminowe, nie stanowi du ego
zagro enia

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.
Zagro enia (przysz e przewidywalne oddzia ywania)
Intensywno

Wp yw

Syntetyczny opis

Kod

Nazwa

624

Turystyka górska,
wspinaczka, speleologia

A

0

Ruch turystyczny w rejonie stanowiska
nie ma na nie negatywnego wp ywu

900

Erozja

A

0

Zjawisko d ugoterminowe,
bez wyra nego oddzia ywania

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

Wszelkie informacje pomocne przy interpretacji wyników, np. anomalie pogodowe
Brak

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.)
Stanowisko na Banistym by o obj te ogólnopolskim monitoringiem przyrodniczym

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)
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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 stanowisk bylicy.

4. Gatunki o podobnych wymaganiach ekologicznych
Brak gatunków z za czników Dyrektywy Siedliskowej o takich samych wymaganiach
ekologicznych. Metodyk opracowan dla bylicy skalnej mo na zaadaptowa dla innych,
rzadkich w naszym kraju gatunków górskich, jak: rozrzutka alpejska Woodsia alpina czy
szarotka alpejska Leontopodium alpinum.

5. Ochrona gatunku
Obszar, który obj to monitoringiem w ca o ci, znajduje si w Tatrza skim Parku Narodowym, gdzie same ograniczenia zwi zane ze statusem Parku Narodowego chroni gatunek
w sposób w a ciwy. Niezale nie od tego, bylica skalna jako gatunek wysokogórski ro nie na
pó kach skalnych oraz szczelinach stromych cian, co sprawia, e jej stanowiska s trudno
dost pne, a zarazem chronione przez naturalne warunki orograficzne. Najlepsza w przypadku tego gatunku wydaje si zachowawcza ochrona bierna. Ponadto gatunek znajduje
si w uprawie w Górskim Ogrodzie Botanicznym IOP PAN w Zakopanem i w Ogrodzie
Botanicznym PAN w Warszawie (ochrona ex situ).
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