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The impact of rock climbing on the rock flora
of the Mirowskie Ska³y
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ABSTACT : A survey was carried out on the vascular flora of monandocks used for
rock climbing in the Mirowskie Ska³y in the Krakowsko-Czêstochowska Upland.
The flora along six routes of varying degrees of difficulty was analyzed and compared
to that of a control route that was rarely used for rock climbing. The study indicates
that it is necessary to control tourism and rock climbing in the Krakow-Czestochowa
Jura in order to reduce its negative impact on species diversity in the vascular flora
found on rock surfaces.
KEY WORDS : Krakowsko-Czêstochowska Upland, Mirów, rock climbing, anthropopressure

Wstêp
Wy¿yna Krakowsko-Czêstochowska wyró¿nia siê bogactwem i oryginalnoci¹ zjawisk przyrodniczych, a ze wzglêdu na swoj¹ wyj¹tkow¹ rzebê terenu,
obfituj¹c¹ w liczne ostañce wapienne, jest dogodnym miejscem do uprawiania
turystyki wypoczynkowej jak i kwalifikowanej m.in. wspinaczki ska³kowej.
W konsekwencji masowego u¿ytkowania wspinaczkowego dochodzi do
przekroczenia barier pojemnoci turystycznej obszaru (Olaczek 1979), czyli
zak³ócenia procesów ekologicznych i zaburzenia wiata biotycznego, co
doprowadza do degradacji walorów przyrodniczo-krajobrazowych Jury.
Szczególnie atrakcyjnym wspinaczkowo obszarem Wy¿yny KrakowskoK RYCIÑSKA A., STEFANIAK A., B OMANOWSKA A. 2011. Wp³yw wspinaczki ska³kowej na
florê naskaln¹ Mirowskich Ska³. Acta Botanica Silesiaca 7: 165176.
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Czêstochowskiej s¹ Wzgórza Mirowskie rozci¹gaj¹ce siê pomiêdzy Mirowem
i Bobolicami. W ostatnich latach wzros³a popularnoæ wspinaczki ska³kowej
a Mirowskie Ska³y sta³y siê bardzo popularnym regionem dla pocz¹tkuj¹cych
wspinaczy, co spowodowa³o wzrost presji na szatê rolinn¹ ca³ego terenu pasma,
w szczególnoci na florê i rolinnoæ naskaln¹. Ten rodzaj sportu sta³ siê na
tyle popularny, ¿e w sezonie wspinaczkowym ska³y s¹ tak bardzo oblegane,
¿e trzeba czekaæ w kolejce, aby móc siê wspinaæ. Pocz¹tkuj¹ce osoby preferuj¹
wspinaczkê na tzw. wêdkê, czyli z asekuracj¹ górn¹ polegaj¹c¹ na utworzeniu
stanowiska na wierzcho³ku ska³y z w³asnych tam przy wykorzystaniu m.in.
tzw. ucha skalnego, czyli otworów skalnych lub innych elementów rzeby ostañca.
Jednak najczêciej korzysta siê z coraz licznie wystêpuj¹cych tzw. sta³ych
stanowisk zjazdowych (udwig ok. tony), w ten sposób mo¿na penetrowaæ du¿¹
czêæ ska³y nie zwa¿aj¹c na przeci¹¿enia. Dotychczasowe badania z terenu
Wy¿yny Krakowsko-Czêstochowskiej dotyczy³y flory i rolinnoci (Babczyñska
1978; Babczyñska-Sendek 2005; Babczyñska-Sendek i in. 1998. BabczyñskaSendek in. 1992) i skupione by³y g³ównie wokó³ problemów fitogeograficznych
i syntaksonomiczych muraw kserotermicznych (Babczyñska 1978, BabczyñskaSendek 2005) lub wp³ywie antropopresji na szatê rolinn¹ (Babczyñska-Sendek
i in. 1992), nie zawiera³y jednak aspektu oddzia³ywania wspinaczki ska³kowej
na ostañce Jurajskie. Powodem braku prac z tego tematu jest najprawdopodobniej
problem dokonania samej inwentaryzacji przyrodniczej, któr¹ trzeba wykonywaæ
z u¿yciem specjalistycznego sprzêtu oraz posiadaæ wiedzê z zakresu metod
wspinaczki ska³kowej.
Celem pracy jest charakterystyka flory naczyniowej dróg wspinaczkowych
zlokalizowanych w pamie Mirowskich Ska³ oraz odpowied na pytanie, czy
rodzaj wspinaczki oraz stopieñ trudnoci ska³y wspinaczkowej maj¹ wp³yw na
bogactwo flory naskalnej.

1. Charakterystyka terenu badañ
Mirowskie Ska³y znajduj¹ siê na Wy¿ynie Krakowsko-Czêstochowskiej
w po³udniowej czêci gminy Niegowa, zajmuj¹c obszar ok. 0,8 km 2. Wed³ug
podzia³u fizyczno-geograficznego Kondrackiego (1998), obszar ten nale¿y do
makroregionu Wy¿yny Krakowsko-Czêstochowskiej, za w podziale geobotanicznym Szafera (1959) jest czêci¹ okrêgu rodkowego Wy¿yny Czêstochowskiej. W sieci ATPOL teren w ca³oci zawiera siê w kwadracie DF 06
(Zaj¹c, Zaj¹c 2001). Pasmo Mirowskich Ska³ wznosi siê na wysokoæ 360 m
n.p.m. Od pó³nocy s¹siaduje z Wielk¹ Gór¹ (423 m n.p.m.), od zachodu z osad¹
wiejsk¹ Mirów, po³o¿on¹ u ich podnó¿a. Po³udniowe stoki opadaj¹ ku drodze
Mirów  Bobolice, przechodz¹c w pola uprawne. Granica wschodnia jest mniej
zarysowana w morfologii terenu i wyznaczaj¹ j¹ ruiny redniowiecznego zamku
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w Bobolicach. Rzeba terenu jest odzwierciedleniem ró¿nej odpornoci ska³
wêglanowych poddanych d³ugotrwa³ym procesom denudacyjnym i erozyjnym.
W konsekwencji z osadów wypreparowaniu uleg³y trwa³e wapienie skaliste
(Kondracki 1998; Alexandrowicz 2004), zwane potocznie ostañcami lub mogotami
(Pagaczewski, Saysse-Tobiczyk 1995). W Pamie Mirowskim wapienne skalice
tworz¹ 18 grup skalnych, osi¹gaj¹cych znaczna wysokoæ do 30 metrów (http:/
/www.klubpodroznikow.com/relacje/74-polska-zamki-i-palace/729-zamek-mirow)
i bardzo zró¿nicowanych pod wzglêdem kszta³tu. Na obszarze o wielkoci poni¿ej
1 km2 wytyczono a¿ 114 dróg wspinaczkowych. Ponad 70% z nich zaliczane
jest do dróg ³atwych i rednio trudnych, co wynika z nadanej im skali trudnoci
przez autorów wytyczonych dróg. Oprócz ostañców pasmo tworz¹ tak¿e studnie
krasowe, groty oraz jaskinia Sucha. Gleby badanego terenu cile zwi¹zane
s¹ z rodzajem ska³y macierzystej. Na szczytach wiêkszoci wykszta³ci³y siê
s³abe rêdziny natomiast na rumoszu skalnym i w szczelinach skalnych wystêpuj¹
p³ytkie rêdziny (Babczyñska 1978). W terenie wystêpuje deficyt wody ze wzglêdu
na znaczne wyniesienie terenu oraz wapienny charakter pod³o¿a (Wika 1986;
Michalska 1994).

2. Materia³ i metody
Badania florystyczne obejmuj¹ce ca³y obszar Mirowskich Ska³ prowadzono
w latach 20062007. W niniejszym opracowaniu przedstawiono jedynie wyniki
dotycz¹ce flory ska³ u¿ytkowanych wspinaczkowo. Kryteria oceny trudnoci
dróg Mirowskich Ska³ zosta³y przyjête wed³ug przewodnika wspinaczkowego
Jura (Haciski 2002). Klasyfikacja opiera siê na ocenie jak du¿e problemy
techniczne dana droga stwarza wspinaczowi w dotarciu na jej wierzcho³ek.
Autor nadaje nazwê oraz przypisuje drodze konkretn¹ liczbê odzwierciadlaj¹c¹
trudnoci na podstawie przyjêtego wzorca oceny w tym przypadku skali Kurtyki
(Sonelski 1994). Jest to polska skala trudnoci oznaczana od I do VI.8. Przyjmuje
siê, ¿e drogi IIII zaliczane s¹ do naj³atwiejszych i mo¿na je pokonaæ bez
zabezpieczenia alpinistycznego, drogi IVVI.1 przeznaczone s¹ dla osób
zaczynaj¹cych uprawianie wspinaczki oraz osób rednio zaawansowanych,
a drogi o ocenie wy¿szej ni¿ VI.1 okrelone s¹ jako trudne, wymagaj¹ce
przygotowania fizycznego i dobrej techniki wspinaczkowej.
Analiz¹ objêto flory 6 dróg wspinaczkowych, które charakteryzowa³y siê
podobn¹ wystaw¹ ciany, odmiennym stopniem trudnoci oraz ró¿nym stopniem
u¿ytkowania przez wspinaczy. Do badañ wytypowano trzy drogi nieubezpieczone,
czyli z asekuracj¹ górn¹, drogi nieobite, to znaczy takie, na których nie ma
sta³ych punktów asekuracyjnych typu haki czy spity t.j.: A  Filanek baranka (V+),
B  Droga Zejciowa (III), C  Lewa rysa (V+) oraz trzy drogi ubezpieczone,
czyli posiadaj¹ce sta³e punkty asekuracyjne: D  Ludzie silnej woli (VI.2/2+),

168

Anna-Kryciñska-et-al.

168

E  Sztywny Pal Azji (VI-) oraz F  Ringi kursowe (IV+). Jako próbê kontroln¹ wybrano ska³ê nie uczêszczan¹ wspinaczkowo (G), (Haciski 2002;
www.wspinanie.pl; http://www.klubpodroznikow.pl). Dla ka¿dej z wyznaczonych
tras wykonano spis florystyczny pos³uguj¹c siê metod¹ alpinistyczn¹ (ryc. 1)
 zjazd na linie wspinaczkowej (Koperkiewicz 1994; Sonelski 1994). Inwentaryzacja flory na trasach ubezpieczonych (obitych) w sta³e punkty asekuracyjne
 ringi lub spity (s¹ to d³ugie trzpienie metalowe z uformowanym na koñcu
piercieniem tkwi¹ce g³êboko w skale (Sonelski 1994)) z zainstalowanym
stanowiskiem zjazdowym w postaci ³añcucha zaczyna³a siê od miejsca stanowiska
ku do³owi ska³y. W przypadku dróg nieubezpieczonych (nieobitych), czyli nie

Ryc. 1. Sposób prowadzenia
badañ  Filarek baranka (Fot.
A. Serafin)
Fig. 1. The method of inventory
(Phot. A. Serafin)
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posiadaj¹cych sta³ych punktów asekuracyjnych zak³adano w³asne stanowisko
zjazdowe na wierzcho³ku ska³y zgodnie z metodami wspinaczki ska³kowej.
Pominiêcie wierzcho³ka by³o konieczne dla utrzymania za³o¿onej metody badañ,
polegaj¹cej na spisie gatunków rolin rosn¹cych wy³¹cznie w obrêbie drogi
wspinaczkowej. W pracy zastosowano podzia³ geograficzno-historyczny flory
zaproponowany przez Kornasia (1977, 2002), a status gatunków oparto na
opracowaniach Mirka i in. (2002) i Tokarskiej-Guzik (2005). Formê ¿yciow¹
podano za Zarzyckim i in. (2002), status gatunków chronionych przyjêto wg
Rozporz¹dzenia Ministra rodowiska (2004), a status gatunków cennych dla
regionu podano za Hereniakiem (2002). Nomenklaturê gatunków przyjêto za
Mirkiem i in. (2002).
Podobieñstwo flor poszczególnych dróg wspinaczkowych okrelono wspó³czynnikiem podobieñstwa Jaccarda. Obiekty grupowano metod¹ rednich po³¹czeñ niewa¿onych (Dzwonko 2007). Ponadto, dla ka¿dego gatunku obliczono jego
frekwencjê (Fi). Obliczenia wykonano przy u¿yciu programu MVSP, wersja 3.2.

3. Wyniki
Flora dróg wspinaczkowych w obrêbie Mirowskich Ska³ liczy ³¹cznie 63
gatunki rolin naczyniowych, które nale¿¹ do 31 rodzin i 52 rodzajów (tab. 1).
Wród stwierdzonych gatunków dominuj¹ gatunki rodzime (61; 97%). Znaleziono
jedynie dwa gatunki obce: Fallopia convolvulus i Convolvulus arvensis.
W wyró¿nionej grupie przewa¿a³y hemikryptofity (60%) nad innymi formami
¿yciowymi: chamefitami (13%), geofitami (9,5%) oraz terofitami (3,2%). Wród
stwierdzonych gatunków odnotowano roliny chronione, m. in. Frangula alnus,
Ribes alpinum, Jovibarba sobolifera jak i cenne gatunki rolin dla regionu
np. Arabis gabra, A. hirta.
Najczêciej wystêpuj¹cymi gatunkami na badanych drogach wspinaczkowych
by³a Asplenium ruta-muraria, któr¹ stwierdzono na wszystkich badanych
drogach wspinaczkowych (Fi=100%) i Potentilla neumanniana, który wyst¹pi³
na 6 drogach (Fi=86%). Wysok¹ frekwencjê mia³y tak¿e: Acinos arvensis
(5 dróg, Fi=71%), Jovibarba sobolifera (5 dróg Fi=71%), Asplenium
trichomanes (4 drogi, Fi=57%), Festuca rubra (4 drogi; Fi=57%). Doæ liczna
(24 gat.) by³a grupa gatunków, które znaleziono tylko na jednej drodze
wspinaczkowej (Fi=14%). By³y to m.in. Rosa canina, Verbascum lychnitis,
Polypodium vulgare.
Najwiêcej gatunków (43) zanotowano na drodze nieuczêszczanej wspinaczkowo (G) oraz na drodze nieubezpieczonej Lewa rysa (V+; 34), (ryc. 2).
Najmniejsza liczba gatunków (2) wyst¹pi³a na drodze ubezpieczonej Ludzie
silnej woli o skali trudnoci VI.2/2+. Analiza podobieñstwa wykaza³a, ¿e
najbardziej podobne pod wzglêdem florystycznym s¹ drogi: A (nieobita), E (obita)
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Tabela1. Flora dróg wspinaczkowych
Table 1. Flora of climbing routes
Nazwa gatunku/ Species name
Achillea colina
Achillea millefolium
Acinos arvensis
Arabis glabra
Arabis hirsuta
Arrhenatherum elatius
Artemisia campestris
Asplenium ruta-muraria
Asplenium trichomanes
Avenula pubescens
Carex spicata
Cerastium arvense
Chaenorhinum mninus
Convolvulus arvensis
Cornus sanguinea
Cystopteris fragilis
Dactylis glomerata
Echium vulgare
Epilobium montanum
Euphorbia ciparissias
Fallopia convolvulus
Festuca ovina
Festuca rubra
Frangula alnus
Galium mollugo
Geranium robertianium
Geum urbanum
Gymnocarpium robertianum
Hypocheris radicata
Jovibarba sobolifera
Juniperus communis
Leontodon hispidus
Libanotis pyrenaica
Medicago lupulina
Mycelis muralis
Phleum phleoides
Plantago media
Poa compressa
Poa nemoralis
Poa pratensis
Polygonatum odoratum
Polypodium vulgare
Potentilla arenaria
Potentilla neumanniana
Ranunculus acris
Rhamnus catharticus
Ribes alpinium

A
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+

171

Wp³yw-wspinaczki-ska³kowej-na-florê-naskaln¹-Mirowskich-Ska³

Rosa canina
Rubus idaeus
Rumex acetosella
Scabiosa ochroleuca
Sedum acre
Sedum maximum
Sedum saxangulare
Senecio jacobaea
Seseli annuum
Silene nutans
Silene vulgaris
Sorbus acuparia
Thymus pulegioides
Urtica dioica
Verbascum lychnitis
Veronica chamedris
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Objanienia: AG patrz ryc. 3.
Explanations: AG see Fig.3.

i B (nieobita) oraz drogi: C (nieobita) i G (kontrola), które tworz¹ dwie wyodrêbniaj¹ce siê grupy (ryc. 3). Z kolei drogi oznaczone jako D (obita) i F (obita)
ró¿ni¹ siê od pozosta³ych.

Ryc. 2. Liczba gatunków wystêpuj¹cych na drogach wspinaczkowych Mirowskich
Ska³
Fig. 2. The number of species occurring on the rock climbing routes of Mirowskie
Ska³y
Objanienia/Explanation; A  Firanek baranka, B  Droga Zejciowa, C  Lewa rysa,
D  Ludzie silnej woli, E  Sztywny Pal Azji, F  Ringi kursowe, G  próba kontrolna/
control.
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Ryc. 3. Podobieñstwo florystyczne dróg wspinaczkowych Mirowskich ska³
Fig. 3 Floristic similarity of rock climbing routes of Mirowskie Ska³y

Objanienia/ Explanations: A  Firanek baranka (V+), B  Droga Zejciowa (III), C  Lewa
rysa (V+), D  Ludzie silnej woli (VI.2/2+), E  Sztywny Pal Azji (VI-) oraz F  Ringi
kursowe (IV+), G  próba kontrolna/control.

4. Dyskusja
W dotychczasowych badaniach botanicznych Jury Krakowsko-Czêstochowskiej nie skupiano siê na florze i rolinnoci ska³ u¿ytkowanych
wspinaczkowo i ocenie skutków oddzia³ywania tej formy aktywnej turystyki
na szatê rolinn¹ Jury. Przeprowadzone badania wykaza³y, ¿e zarówno sama
wspinaczka, jak te¿ rodzaj zabezpieczeñ i skala trudnoci ska³y ma wp³yw na
bogactwo gatunkowe naczyniowej flory naskalnej. Na ka¿dej z szeciu dróg
wspinaczkowych notowano mniej gatunków ni¿ na skale nieu¿ywanej przez
wspinaczy.
Drogi zabezpieczone w sta³e punkty asekuracyjne i stanowisko zajazdowe
(obite) maj¹ ubo¿sz¹ florê w porównaniu z drogami pozbawionych tego typu
zabezpieczeñ (nieubezpieczonymi). Spowodowane jest to przede wszystkim
intensywnoci¹ ich uczêszczania przez pocz¹tkuj¹cych wspinaczy. Dziêki sta³ym
stanowiskom do zjazdu na takich drogach nie trzeba tworzyæ w³asnych stanowisk.
W ten sposób ska³y obite w punkty asekuracyjne u³atwiaj¹ wspinaczom
stosowanie tzw. wêdki, czyli wspinania z górn¹ asekuracj¹ (Sonelski 1994).
Wspinacz uzyskuje wiêkszy zakres ska³y bez koniecznoci trzymania siê schematu
wyznaczonej (obitej) drogi wspinaczkowej. Dziêki tej metodzie wspinacze szybko
i ³atwo mog¹ dostaæ siê na drogi s¹siednie, albo mog¹ patentowaæ tê trudniejsz¹
drogê (tzn. znajdowaæ stopnie i chwyty na ca³ej trasie, by potem j¹ pokonaæ
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za jednym przejciem). Metoda ta jest ³atwiejsza, szybsza i nie wymaga od wspinacza
wiedzy i sprzêtu potrzebnego do zbudowania w³asnego stanowiska zjazdowego,
dlatego drogi te s¹ czêsto wybierane przez pocz¹tkuj¹cych wspinaczy, a tak¿e
u¿ywane przez instruktorów do nauki wspinaczki ska³kowej. W konsekwencji poziom
wylizgania na tej drodze wzrasta od tarcia liny o ska³ê oraz wiêkszej liczby wspinaczy,
a tym samym nasila siê niszczenie naskalnej rolinnoci.
Roliny naczyniowe rosn¹ce na drogach obitych reprezentuj¹ g³ównie gatunki
wieloletnie, odporne na wydeptywanie (np. Achillea millefolium, Plantago media, Poa compressa), z których wiêkszoæ skupiona jest g³ównie w zag³êbieniach
i szczelinach skalnych, w miejscach, do których nie dociera but wspinacza.
Przyk³adem mo¿e byæ droga Ringi kursowe IV, na której stwierdzono zaledwie
kilka gatunków (m. in. Hypochoeris radicata, Chaenorhinum minus, Achillea
millefolium) reprezentowanych przez pojedyncze osobniki, które przystosowa³y
siê do ekstremalnych warunków stosuj¹c taktykê minimalizacji (Faliñska 1997).
Na drogach nieobitych wystêpowa³y najczêciej roliny jednoroczne lub
dwuletnie, które w przypadku ska³ obitych nie maj¹ odpowiednich warunków
do prze¿ycia, ze wzglêdu na ich intensywn¹ eksploracjê. Gatunki jednoroczne
nie wytrzymuj¹ równie¿ konkurencji ze strony rolin wieloletnich zajmuj¹cych
jedyne dostêpne mikrosiedliska na skale.
Porównuj¹c sk³ad gatunkowy dróg ³atwych z flor¹ dróg trudniejszych
(do stopnia VI.2+) zauwa¿ono, ¿e im wy¿szy stopieñ trudnoci ska³y, tym ubo¿szy
jest jej sk³ad gatunkowy. Ska³a o wysokiej wycenie jest ma³o porowata, a jej powierzchnia jest prawie g³adka i czêsto przypomina taflê lodu. Sprawia tym samym
du¿o trudnoci wspinaczom w dotarciu na szczyt ale i utrudnia osiedlanie i wzrost
rolinom. Przyk³adem takiej ska³y jest droga o nazwie Ludzie silnej woli
(VI.2/2+), na której odnotowano jedynie dwa gatunki rolin. Tak ma³a liczba gatunków
jest rezultatem trudnych warunków siedliskowych wynikaj¹cych z budowy i struktury
ska³y a nie wy³¹cznie z silnej eksploatacji drogi wspinaczkowej.
W wietle przeprowadzonych badañ trzeba uznaæ za s³uszne koniecznoæ
kontroli ruchu wspinaczkowego, jak równie¿ potrzebê przystosowania
i zabezpieczenia terenu

5. Podsumowanie i wnioski
Ska³y uczêszczane wspinaczkowo cechuje ubo¿sza flora naczyniowa ni¿
ska³y nie wykorzystywane do tego sportu. Ró¿nice dotycz¹ zarówno liczby
taksonów na poszczególnych drogach wspinaczkowych oraz sk³adu
florystycznego badanych dróg.
Drogi ubezpieczone (obite) w sta³e punkty asekuracyjne (ringi, spity) i stanowisko zjazdowe charakteryzuj¹ siê znacznie ubo¿sz¹ flor¹ w porównaniu
do dróg nieubezpieczonych.
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Drogi o wysokiej wycenie trudnoci charakteryzuj¹ siê mniejsz¹ liczb¹
gatunków w porównaniu z drogami o niskim stopniu trudnoci, co jest
spowodowane struktur¹ ska³y.
Najwiêkszy wp³yw wspinaczka ska³kowa wywiera na ska³y ubezpieczone
o niskiej wycenie trudnoci.
Nale¿a³oby istniej¹ce drogi ubezpieczyæ montuj¹c stanowisko zjazdowe
w taki sposób, aby wspinacze nie mogli dostaæ do niego od góry. Taka
metoda wyeliminuje wchodzenie na wierzcho³ki ska³. Tym samym nie zostan¹
zniszczone na niej bogate florystycznie murawy naskalne i kserotermiczne.
Przeprowadzone badania wskazuj¹ na potrzebê kontroli turystyki
wspinaczkowej na Jurze Krakowsko-Czêstochowskiej w celu ograniczenia
jej negatywnego na niszczenie flory naskalnej ale równie¿ wykazania jej
znaczenia jako czynnika ograniczaj¹cego sukcesjê zbiorowisk zarolowych
a tym samym poprawia warunki estetyczne i krajobrazowe wzniesieñ
skalnych.
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Summary
A survey was carried out on the vascular flora of monandocks used for rock
climbing in the Mirowskie Ska³y in the Krakowsko-Czêstochowska Upland. The
flora along six routes of varying degrees of difficulty was analyzed and compared
to that of a control route that was infrequently used for rock climbing.
63 species were found within the study area, 61 of which were native species.
43 species were found on the uninsured paths and the control path. 36 species were
found on the Lewa Rysa route, which is uninsured and has a difficulty rating of V+.
Only two species were found on the Ludzie Dobrej Woli route, which is insured and
has a difficulty rating of VI.2/2+. Some of these species identified were protected
species or species that are valuable in the region, including Frangula Alnus, Ribes
alpinum, Jovibarba sobolifera, Arabis gabbro, and A. hirta.

