Ska y wapienne i neutrofilne
z ro linno ci pioniersk
Alysso-Sedion

Fot. 1. Ska ki z pioniersk ro linno ci siedliska o kodzie
6110  Pogórze Wa brzyskie (© E. Szcz niak)

Fot. 2. Sempervivetum soboliferi, zubo a e w wyniku
zacienienia. Pogórze Wa brzyskie (© E. Szcz niak)

I. INFORMACJA O SIEDLISKU PRZYRODNICZYM
1. Identyfikatory fitosocjologiczne
Klasa: Koelerio glaucae-Corynephoretea canescentis
Rz d: Sedo-Scleranthetalia
Zwi zek: Alysso alyssoidis-Sedion albi
Zespo y i zbiorowiska:
Saxifrago-Poetum compressae  zespó skalnicy trójpalczastej i wiechliny sp aszczonej
Sempervivetum soboliferi  zespó rojownika pospolitego
Cerastietum pumili  zespó rogownicy drobnej
Allio montani-Sedetum  zespó czosnka skalnego i rozchodnika bia ego

2. Opis siedliska przyrodniczego
Siedlisko o charakterze po udniowo-zachodnioeuropejskim, dlatego w Polsce notowane s
tylko kresowe, zubo a e jego odmiany. Obejmuje pioniersk ro linno ska wapiennych
i neutrofilnych (bazalty, ziele ce), z udzia em gatunków ciep olubnych i jednorocznych
oraz sukulentów. Najcz ciej spotykane s postacie z dominacj wiechliny sp aszczonej
Poa compressa oraz rozchodników Sedum sp., a tak e zespó z dominacj rojnika pospolitego Semperivum soboliferum (Szcz niak 1999, wierkosz 2004).
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3. Warunki ekologiczne
Ciep olubne pionierskie murawy naskalne ska zasadowych ograniczone s do ods oni
ska wapiennych (wapieni osadowych i krystalicznych) oraz wylewnych ska zasadowych
(bazalty, ziele ce). Siedlisko rozwija si na pod o ach skalistych, na p askich lub nachylonych pó kach, zwykle pokrytych cienk warstw rumoszu, rzadziej na niemal nagich
powierzchniach skalnych. Rozwijaj si na glebach inicjalnych typu litosole, o mi szo ci
nie przekraczaj cej 10 cm lub w szczelinach skalnych o kilkucentymetrowej szeroko ci
(Szcz niak 1998c). Optimum rozwoju w Polsce maj w zakresie wysoko ci 200400 m
n.p.m., na wychodniach o wystawach po udniowych, po udniowo-zachodnich i zachodnich. Siedlisko wyst puje w specyficznych warunkach mikroklimatu, w miejscach szybko
nagrzewaj cych si i szybko obsychaj cych (Szcz niak 1998c, 1998b, 1998c, wierkosz
1994, 2004).

4. Typowe gatunki ro lin
Do najcz stszych i typowych dla siedliska gatunków ro lin naczyniowych nale : rojownik pospolity Jovibarba sobolifera, smagliczka kielichowata Alyssum alyssoides, skalnica
trójpalczasta Saxifraga trydactylites, rogownica drobna Cerastium pumilum, o anka pierzastosieczna Teucrium botrys, czosnek skalny Allium montanum, wiechlina sp aszczona
Poa compressa, rozchodnik wielki Sedum maximum, rozchodnik ostry Sedum acre oraz
rozchodnik sze ciorz dowy Sedum sexangulare.
Najcz ciej spotykane mchy i porosty to: krótkosz bia awy Brachythecium albicans,
p dzlik murowy Tortula muralis, pr tnik srebrzysty Bryum argenteum, p onnik w osisty
Polytrichum piliferum, z boróg purpurowy Ceratodon purpureus i chrobotek strz piasty
Cladonia fimbriata.

5. Rozmieszczenie w Polsce
Siedlisko spotykane jest bardzo rzadko na Przedgórzu i Pogórzu Sudetów oraz w pi trze
pogórza. Do tej pory zanotowane zosta o na Wzgórzach Strzegomskich, Wzgórzach Niemcza sko-Strzeli skich, w Górach oraz na Pogórzu Kaczawskim, na Pogórzu Wa brzyskoBolkowskim, w Górach Bardzkich, w pa mie Krowiarek oraz w Górach Z otych. Wyja nienia wymaga przynale no do tego typu siedliska muraw w rezerwacie Kruczy Kamie
(Góry Krucze), gdzie interesuj ce zbiorowiska muraw naskalnych rozwijaj si na porfirach. Omy kowo podawane z Rudaw Janowickich oraz z Chojnika, z uwagi na udzia
rojnika pospolitego Sempervivum soboliferum w murawach na pod o ach krzemianowych
nale cych do siedliska 8230. Wyst puje tak e na Opolszczy nie, w rezerwacie Ligota
Wielka (Sendek, Babczy ska-Sendek 1989), i tam wydaje si osi ga pó nocno-wschodni
granic zasi gu. Prawdopodobne jest tak e wyst powanie na Jurze Krakowsko-Cz stochowskiej, jednak jego siedliska zajmowane s tam najcz ciej przez naskalne murawy z udzia em
kostrzewy bladej Festuca pallens z klasy Festuca-Brometea (siedlisko 6210).
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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 we wszystkich miejscach
wyst powania siedliska z uwagi na jego du dynamik oraz zagro enia wskutek oddziaywania czynników naturalnych (susze, nawalne opady, zacienienie) i antropogenicznych
(kamienio omy, turystyka).
Za stanowisko nale y uzna grup wyra nie wyodr bnionych p atów siedliska  pó k
skaln lub ich zespó le cy w odleg o ciach nieprzekraczaj cych 50 metrów. Powierzchnia czna p atów branych pod uwag jest zwykle bardzo ma a i wynosi kilka do kilkunastu
arów.

Sposób wykonania bada
Ze wzgl du na charakter rozmieszczenia siedliska 6110, badania na transektach z regu y
nie s mo liwe  siedlisko zajmuje izolowane powierzchnie i pó ki skalne rozmieszczone
losowo.
Jedyn mo liwo ci jest sumowanie powierzchni na stanowisku zaj tej przez p aty siedliska pokryte ro linno ci , z pomi ciem po aci nagiej ska y wyst puj cej pomi dzy nimi.
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Na badanych do tej pory stanowiskach powierzchnia siedliska by a równa powierzchni
wykonanych zdj fitosocjologicznych, chyba e cz
ciany skalnej by a niedost pna
bez specjalistycznego sprz tu wspinaczkowego.
Jako powierzchni siedliska na stanowisku nale y uzna sumy powierzchni p atów
(standardowo 3 p aty), w których s zlokalizowane zdj cia fitosocjologiczne oraz powierzchnie siedliska niedost pne do bezpo rednich bada , lecz identyfikowane za pomoc
obserwacji wzrokowej.

Termin i cz stotliwo bada
Badania nale y prowadzi dwukrotnie w ci gu roku na tych samych powierzchniach 
terofitów, drugi  lipiec,
pierwszy termin to prze om maja i czerwca, kiedy wyst puje cz
gdy ma miejsce pe nia rozwoju bylin. Z uwagi na istotne zagro enia dla stanu siedliska
badania powinny by prowadzone w cyklu 23-letnim.

Sprz t do bada
Badania nie wymagaj specjalistycznego sprz tu. Konieczny jest notatnik (formularz do
wype nienia), GPS, ta ma miernicza, aparat fotograficzny. Dla obserwacji stanu zachowania siedliska na oddalonych partiach skalnych wskazane jest u ycie lornetki.

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 6110  ska y wapienne i neutrofilne z ro linno ci pioniersk (Alysso-Sedion)

Parametr/
Wska nik

Opis
Specyficzna struktura i funkcje

Udzia
procentowy
siedliska
na transekcie

Wska nik wskazuje na struktur przestrzenn p atów muraw. Przyj to, e
wyst powanie do 20% innych zbiorowisk na stanowisku monitoringowym jest
dopuszczalne. Nale y podkre li , e ze wzgl du na ma e powierzchnie p atów
tego siedliska nie wyznacza si w tym przypadku ci g ego transektu badawczego, lecz kilka samodzielnych p atów: rozdzielenie p atów muraw naskalnych
przez inne zbiorowiska ro linne nie jest traktowane jako podstawa do obni enia warto ci tego wska nika.

Z gatunków charakterystycznych dla zespo ów odnotowano do tej pory (na
monitorowanych stanowiskach) rojownik pospolity Jovibarba sobolifera (jedyny
charakterystyczny Ass. Sempervivetum soboliferi) oraz wiechlin sp aszczon
Poa compressa (jeden z dwóch charakterystycznych Ass. Saxifrago-Poetum
Gatunki
compressae). Ponadto stwierdzano wyst powanie rogownicy drobnej Cerascharakterystyczne tium pumilum, smagliczki kielichowatej Alyssum alyssoides, czy cicy drobnokwiatowej Acinos arvensis, o anki pierzastosiecznej Teucrium botrys, rozchodnika ostrego Sedum acre oraz rozchodnika o cistego Sedum reflexum. Niejasny
jest status w Polsce rozchodnika bia ego Sedum album, który jest traktowany
jako antropofit (Mirek i in. 2003).
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Gatunki
dominuj ce

Typowo wykszta cone murawy zwi zane z ods oni ciami ska zasadowych do
s abo kwa nych najcz ciej posiadaj 1 lub 2 gatunki dominuj ce, cz sto tak e
b d ce ich gatunkami charakterystycznymi. Najcz ciej w warstwie runa s to:
rojownik pospolity Jovibarba sobolifera i wiechlina sp aszczona Poa compressa. Cz stym gatunkiem, b d cym wspó dominantem na nieco g bszych podo ach, jest kostrzewa owcza Festuca ovina. W warstwie mszystej gatunkiem
dominuj cym jest wid oz b purpurowy Ceratodon purpureus.
Na siedliskach o zaburzonej strukturze mo emy obserwowa nadmierny
rozwój podrostu drzew i krzewów, natomiast na siedliskach o wzrastaj cym
stopniu zacienienia ekspansj rokietu cyprysowego lub wiechliny gajowej.

Obce
gatunki
inwazyjne

W ciep olubnych pionierskich murawach naskalnych gatunki inwazyjne praktycznie nie wyst puj ze wzgl du na trudne warunki siedliskowe. Mo liwe jest
jednak wkraczanie np. przymiotna kanadyjskiego Conyza canadensis i innych
gatunków zwi zanych z ciep olubnymi zbiorowiskami synantropijnymi.

Rodzime gatunki
ekspansywne
ro lin zielnych

Na siedliskach niezaburzonych gatunki ekspansywne nie powinny wyst powa . Na siedliskach antropogenicznych lub pozostaj cych pod wp ywem
antropopresji gatunkiem zielnym, który mo e zarasta murawy, jest trzcinnik
piaskowy Calamagrostis epigeios.

Struktura
przestrzenna
p atów siedliska

Pionierskie murawy naskalne tworz mniej lub bardziej zwarte p aty sukulentów z udzia em terofitów i k pkowych bylin (Sempervivetum soboliferi)
lub lu ne murawy z dominacj wiechliny sp aszczonej Poa compressa oraz
terofitów (Saxifrago-Poetum compressae), najcz ciej z powierzchniowo
ma ym udzia em warstwy mszystej. W przypadku wzrastaj cego zacienienia
w zbiorowiskach obserwuje si wzrost pokrycia warstwy mszystej, uniemo liwiaj cej kie kowanie ro lin naczyniowych. Prowadzi to do przebudowy
struktury  zmiany proporcji pokrywania warstwy mszystej i zielnej na niekorzy zielnej, fragmentacji p atów i wycofywania si gatunków ciep olubnych
i wiat o dnych, a do ca kowitego zaniku murawy. W strukturze przestrzennej p atów zaznacza si to ich homogenizacj .

Ekspansja
krzewów
i podrostu drzew

Siedlisko to wyst puje w uk adach mozaikowych ze zbiorowiskami ciep olubnych zaro li, ponadto otoczone jest zbiorowiskami le nymi, wi c wnikanie
gatunków drzew i krzewów jest procesem naturalnym. Na siedliskach niezaburzonych nie obserwowano ekspansji tych ro lin. Natomiast na siedliskach
antropogenicznych lub pozostaj cych pod wp ywem antropopresji dochodzi
do ekspansji drzew i krzewów, mog to by np. g óg jednoszyjkowy Crataegus
monogyna, ró e Rosa sp., tarnina Prunus spinosa, berberys zwyczajny Berberis
vulgaris  przede wszystkim gatunki klasy Rhamno-Prunetea, ale tak e jesion
wynios y Fraxinus excelsior, jarz b pospolity Sorbus aucuparia, malina w a ciwa Rubus idaeus.

Ocienienie
muraw

Jest jednym z najwi kszych zagro e dla siedliska, g ównie na stanowiskach
o charakterze antropogenicznym lub o zmienionych stosunkach mikroklimatycznych, gdzie wnikaj do niego siewki drzew i krzewów. Rzadziej wyst puje
na stanowiskach naturalnych, zarówno wskutek pojawiania si pojedynczych
m odych drzew i krzewów, jak i rozrastania si koron drzew (je li siedlisko
wyst puje na ska ach ods oni tych w lukach drzewostanu).

Zniszczenia
mechaniczne

Do najcz stszych oddzia ywa mechanicznych obserwowanych na monitorowanych powierzchniach nale zniszczenia spowodowane wydeptywaniem
przez ludzi i zwierz ta oraz zjawisko naturalne polegaj ce na odrywaniu si
od cian skalnych pojedynczych g azów. Drugie z nich jest naturalnym sk adnikiem dynamiki siedliska, natomiast pierwsze prowadzi w szybkim tempie do
ubo enia sk adu gatunkowego oraz struktury przestrzennej muraw, np. przez
fizyczne niszczenie k p rojnika pospolitego Sempervivum soboliferum.
Do zniszcze mechanicznych nale y zaliczy tak e zgryzanie ro lin i wydeptywania darni przez muflony.
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Perspektywy
ochrony

Pionierskie zbiorowiska ze zwi zku Alysso-Sedion teoretycznie s atwe do
ochrony  na stanowiskach o niezaburzonych stosunkach ekologicznych wystarcza do ich zachowania ochrona bierna i pozostawienie muraw bez jakichkolwiek zabiegów. Niestety, tego typu siedliska praktycznie si nie zachowa y.
W Sudetach na wszystkich stanowiskach mniej lub bardziej wida wp yw dziaalno ci cz owieka, której g ównym efektem jest przyspieszenie procesu sukcesji. Zatrzymanie sukcesji na zmienionych siedliskach nie jest mo liwe, mo na
jedynie ograniczy jej oddzia ywanie poprzez usuwanie krzewów i drzew.
Zabiegi tego typu nie maj szans powodzenia na stanowiskach, gdzie dosz o
do eutrofizacji pod o a lub zmian mikroklimatycznym w otoczeniu stanowiska
 tam murawy s wypierane przez ekspansywne gatunki bylin oraz krzewy.
Nieustaj cym zagro eniem jest mo liwo wznowienia eksploatacji z ó (stanowisko w Mielniku, Pasmo Krowiarki zosta o zniszczone ju w roku rozpocz cia monitoringu).
Stanowiska pionierskich muraw w dolinie Czy ynki (Dobromierz) przesta y
istnie , fizycznie zniszczone przez wprowadzone tu stado muflonów. Tutaj
jedyn szans na odtworzenie muraw na stokach z uruchomionymi procesami
erozyjnymi jest eliminacja lub wyp oszenie konkurencyjnego gatunku ro linoercy.
Murawy w Dobromierzu znajduj si na skraju zaniku wskutek zmiany warunków mikroklimatycznych poprzez budow zbiornika wodnego w bezporednim s siedztwie ods oni cia i post puj c wskutek zmiany stosunków
wodnych sukcesj krzewów oraz mszaków.
W ocenie perspektyw ochrony nale y wi c bra pod uwag d u sz perspektyw czasow oraz szereg ró nych czynników, których negatywne oddzia ywanie na siedlisko mo e si kumulowa , prowadz c do jego stopniowego zaniku.

Tab. 2. Waloryzacja parametrów stanu oraz wska ników specyficznej struktury i funkcji siedliska przyrodniczego
6110  ska y wapienne i neutrofilne z ro linno ci pioniersk (Alysso-Sedion)

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
Udzia
procentowy
siedliska
na transekcie

10070%
je eli transekt nie by
wykonany, to pod uwag bierze si powierzchni monitoringow

Gatunki
charakterystyczne

Obecno przynajmniej
Obecno 23 gatunków
4 gatunków charakterycharakterystycznych
stycznych

Jeden gatunek charakterystyczny lub brak
gatunków charakterystycznych

Gatunki
dominuj ce

Gatunki dominuj ce s
jednocze nie charakterystycznymi

Gatunki charakterystyczne wspó dominuj
w siedlisku

Gatunki dominuj ce nie
s charakterystyczne dla
siedliska

Obce
gatunki
inwazyjne

Brak

Obecne, ale poni ej 2%

Powy ej 2%
powierzchni

Brak

Obecno gatunku,
o którym wiadomo, e
Powy ej 5%
jest potencjalnie ekspanpowierzchni
sywny (nie wi cej ni 5%
powierzchni)

Rodzime gatunki
ekspansywne
ro lin zielnych
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7040%
je eli transekt nie by
wykonany, to pod uwag
bierze si powierzchni
monitoringow

Poni ej 40%
je eli transekt nie by
wykonany, to pod uwag
bierze si powierzchni
monitoringow
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Struktura
przestrzenna
p atów siedliska

Zachowana mozaika
siedliskowa i strukturalna

Niewidoczna mozaika
Zaburzona mozaika sied- siedliskowa i struktuliskowa i strukturalna
ralna, homogenizacja
p atów

Ekspansja
krzewów
i podrostu drzew

Brak

Do 30% zwarcie warstw
BiA

Powy ej 30% zwarcie
warstw B i A

Ocienienie muraw Brak lub s abe

20% powierzchni ocienionej

Powy ej 20% powierzchni ocienionej

Zniszczenia
mechaniczne

ladowe, ale obecne (do
10%)

Powy ej 20% powierzchni siedliska (siedlisko czu e na niszczenie
mechaniczne)

Brak

Wszystkie wska niki
Wszystkie wska niki
kardynalne oceniono na
Ogólnie
kardynalne oceniono
struktura i funkcje FV, pozosta e wska niki
przynajmniej na U1
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

Jeden lub wi cej parametrów oceniono na U1,
brak ocen U2

Jeden lub wi cej wska ników kardynalnych
oceniono na U2
Perspektywy zachowania
siedliska z e, obserwowany silny wp yw czynników zagra aj cych
(np. sukcesja wtórna),
nie mo na zagwarantowa przetrwania siedliska w d u szej perspektywie czasowej
Jeden lub wi cej parametrów oceniono na U2

Wska niki kardynalne
Ocienienie muraw
Ekspansja drzew i krzewów
Rodzime gatunki ekspansywne ro lin zielnych
Gatunki dominuj ce
Gatunki charakterystyczne

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

6110 Ska y wapienne i neutrofilne z ro linno ci pioniersk

Nazwa stanowiska

Wapniarka

Typ stanowiska

Badawcze

Zbiorowiska ro linne

Saxifrago-Poetum compressae

Siedlisko w formie inicjalnej, rozwija si na pó kach skalnych
Opis siedliska na stanowisku w obecnie nie eksploatowanym kamienio omie marmuru i dolomitu
u pó nocnego podnó a góry Wapniarka
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Powierzchnia p atów
siedliska

Znane 6 m2, potencjalnie w niedost pnej cz ci ciany dalsze 40 m2

Obszary chronione, na któPLH020019 Pasmo Krowiarki
rych znajduje si stanowisko
Zarz dzaj cy terenem

W asno : Zak ady Przetwórcze Surowców Chemicznych i Mineralnych Piotrowice

Wspó rz dne geograficzne

N 50o21

Wymiary transektu

Tylko 2 p aty, wykonanie transektu niemo liwe

Wysoko

400410 m

n.p.m.

Nazwa obszaru

; E 16o40



PLH020019 Pasmo Krowiarki
Raport roczny  informacje podstawowe

Rok

2008

Typ monitoringu

Szczegó owy

Koordynator

Krzysztof wierkosz

Dodatkowi koordynatorzy

Kamila Reczy ska

Zagro enia

Planowane ponowne otwarcie kamienio omu

Inne warto ci przyrodnicze

W obr bie kamienio omu na Wapniarce, poza wyst powaniem
mi czaków  Charpentiera ornata i Helicigonia lapacida  nie obserwowano. W s siedztwie wyst puje jednak szereg cennych siedlisk przyrodniczych (w tym murawy kserotermiczne z 3 gatunkami
goryczek oraz buczyny storczykowe z obuwikiem pospolitym) i 27
chronionych gatunków ro lin naczyniowych

Monitoring jest wymagany

Tak

Uzasadnienie

Z uwagi na inicjalne wykszta cenie siedliska i jego wyst powanie
tylko w dwóch niewielkich p atach dost pnych do obserwacji zao enie sta ych powierzchni badawczych nie wydaje si mo liwe.
Konieczny jest jednak monitoring dla zapobie enia zniszczeniu
stanowiska

Wykonywane zabiegi ochronNie
ne i ocena ich skuteczno ci
Propozycje wprowadzenia
dzia a ochronnych

Nie

Data kontroli

28.08.2008

Uwagi
Stan ochrony siedliska przyrodniczego na stanowisku
Zdj cie fitosocjologiczne I
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
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Wspó rz dne geograficzne: N 50o21 ; E 16o40 ,
400 m n.p.m.
Powierzchnia zdj cia: 1x2 m, nachylenie 90o,
ekspozycja E
Gatunki: Betula pendula +, Campanula rotundifolia r,
Geranium robertianum +, Poa compressa 2
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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

Wspó rz dne geograficzne: N 50o21 ; E 16o40 ,
Powierzchnia zdj cia: 2x2 m, nachylenie 40o,
ekspozycja S
Gatunki: Artemisia vulgaris +, Betula pendula +,
Campanula rotundifolia +, Origanum vulgare +, Poa
nemoralis 2, Poa compressa +, Salix caprea 1
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

Brak mo liwo ci wykonania zdj cia fitosocjologicznego

TRANSEKT
Parametry/
wska niki

Opis wska nika

Powierzchnia siedliska

Warto parametru/
wska nika

Ocena
parametru/
wska nika

Siedlisko w formach
inicjalnych, znane
z 6 m2, potencjalnie
w niedost pnej cz ci
ciany dalsze 40 m2

U1

Specyficzna struktura i funkcje

U2

Udzia procentowy siedliska na
transekcie

Procent powierzchni zaj tej przez
siedlisko na transekcie (z dok adno ci
do 10%)

Nie wykonano transektu

XX

Gatunki
charakterystyczne

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

Wiechlina sp aszczona Poa compressa 2%

U2

Gatunki
dominuj ce

Lista gatunków dominuj cych na transekcie (polska i aci ska nazwa); poda
udzia procentowy powierzchni zaj tej
Wiechlina gajowa
przez ka dy gatunek na transekcie (z do- Poa nemoralis 10%
k adno ci do 10%); nale y wymieni
tylko gatunki o pokryciu 10%

U2

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%)

FV

Brak

Lista gatunków (polska i aci ska
Rodzime gatunki
nazwa); poda udzia procentowy
Bylica pospolita Arteekspansywne ro lin
powierzchni zaj tej przez ka dy gatunek misia vulgaris 2%
zielnych
na transekcie (z dok adno ci do 10%)

U1

Struktura
przestrzenna
p atów siedliska

FV

Mozaika siedliskowa zachowana/zaburzona/niewidoczna (homogenizacja
p atów)

Mozaika siedliskowa
zachowana; 2 p aty,
zwarcie 1030%
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Lista gatunków (polska i aci ska
nazwa); poda udzia procentowy
Ekspansja krzewów
powierzchni zaj tej przez wszystkie
i podrostu drzew
ekspansywne gatunki krzewów i drzew
na transekcie (z dok adno ci do 10%)

Brzoza brodawkowata Betula pendula
1%, wierzba iwa
Salix caprea 1%

FV

Ocienienie muraw

Poda udzia procentowy powierzchni
ocienionej

2%

FV

Zniszczenia
mechaniczne

Opisa obserwowane zniszczenia

Niewielkie pojedyncze g azy odrywaj ce
si od cian skalnych
 zjawisko naturalne

FV

Perspektywy ochrony

Planowane otwarcie kamienio omu.
Wykonana ocena
rodowiskowa powinna zabezpieczy
siedlisko, jednak
nie wiadomo czy
jej zalecenia b d
przestrzegane

U2

Ocena ogólna

Minimalna powierzchnia, inicjalne
formy siedliska, brak
gatunków charakterystycznych, niepewne
perspektywy zachowania

U2

Dzia alno
Kod

301

Nazwa
dzia alno ci
Kamienio omy

Intensywno

A

cz owieka

Wp yw

/+

Opis
Stanowisko rozwija si w kamienio omie na
ods oni tych wskutek dzia alno ci ciankach
skalnych (+), jednak intensyfikacja wydobycia
spowoduje jego zniszczenia ()

4. Siedliska o podobnej charakterystyce ekologicznej
Metodyka mo e znale zastosowanie tak e do obserwacji innych siedlisk naskalnych
o podobnej charakterystyce struktury i funkcji:
8210  wapienne ciany skalne ze zbiorowiskami Potentilletalia caulescentis
8220  ciany skalne i urwiska krzemianowe ze zbiorowiskami z Androsacetalia vendellii
8230  pionierska ro linno na powierzchniach ska krzemianowych (Arabidopsion
thalianae)

5. Ochrona siedliska
Zalecane metody ochrony:
ochrona cis a dobrze wykszta conych p atów rozwijaj cych si w optymalnych warunkach (brak zagro enia zacienieniem i penetracj cz owieka);
104

BIBLIOTEKA MONITORINGU RODOWISKA

Ska y wapienne i neutrofilne z ro linno ci pioniersk

ochrona czynna na siedliskach zagro onych zacienieniem poprzez rozwój drzewostanu w s siedztwie stanowisk (g ównie na siedliskach wtórnych, które jednak z uwagi na
rzadko wyst powania, równie powinny by przedmiotem ochrony);
konieczne prowadzenie bada inwentaryzacyjnych we wszystkich planowanych punktach wydobycia kopalin, je li wyst puj tam ods oni te ska y lub ciany skalne;
odsuwanie szlaków turystycznych od najcenniejszych stanowisk siedliska, które s
przedmiotem intensywnej presji turystycznej (dogodne usytuowanie stanowisk jako
punktów widokowych, miejsca biwakowania i palenia ognisk, eutrofizacja, wkraczanie
gatunków synantropijnych);
ochrona przed presj gatunków kopytnych (g ównie muflona).
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