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Monitoring gatunk w ro lin

Sasanka s owacka
Pulsatilla slavica

Fot. 1. Sasanka s owacka (

A. Delimat)

I. INFORMACJA O GATUNKU
1. Przynale no systematyczna
Rodzina: jaskrowate Ranunculaceae

2. Status
Gatunek priorytetowy
Prawo mi dzynarodowe
Dyrektywa Siedliskowa Za cznik II i IV
Konwencja Berne ska Za cznik I
Prawo krajowe
Ochrona gatunkowa

ochrona cis a od 1957 r.

Kategoria zagro enia
Czerwona lista IUCN R
Polska czerwona ksi ga ro lin (2001) VU
Czerwona lista (2006) E (wymieraj ce, krytycznie zagro one zagro one wymarciem,
kt rych prze ycie jest ma o prawdopodobne, o ile nadal b d dzia a czynniki zagro enia)
Czerwona ksi ga Karpat Polskich EN
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3. Opis gatunku
odyga nierozga ziona, w czasie kwitnienia od 15 do 30 cm, a w okresie owocowania do
60 cm d uga. Li cie odziomkowe d ugoogonkowe, o 3 5 g boko tr jklapowych odcinkach.
Li cie odygowe siedz ce, r wnow skie, ok kowo obejmuj ce odyg . Na szczycie odygi
pojedynczy, fioletowoniebieski kwiat o d ugo ci 3,5 5 cm, z 6 dzia kami. odyga i li cie
oraz zewn trzne powierzchnie p atk w korony pokryte s d ugimi, jedwabi cie bia ymi
w oskami. Owoc w formie nie upki z d ug (4,5 cm), pi rkowato ow osion szyjk s upka.
Inny gatunek z rodzaju sasanek, kt ry wyst puje w Tatrach sasanka wiosenna Pulsatilla vernalis, jest ni szy (do 20 cm), ma sk rkowate, zimozielone odziomkowe li cie oraz
tawo-jedwabiste ow osienie. Kolor kwiatu z zewn trz jasnofioletowy, w rodku bia y.
Sasanka wiosenna wyst puje w Tatrach Wysokich, ale nie w Tatrach Zachodnich. Preferuje
bardziej kwa ne pod o e i og lnie inne siedliska ni sasanka s owacka. Nie istnieje wi c
mo liwo pomy ki.

4. Biologia gatunku
Bylina, hemikryptofit. Kwiaty pojawiaj si przed rozwojem li ci. Kwitnie od po owy kwietnia do pierwszych dni maja. Rozmna a si generatywnie, nasiona rozsiewane s przez
wiatr (anemochoria). W latach 2001 2008 liczebno na stanowisku w Wielkich Koryciskach mie ci a si w przedziale od oko o 80 do 170 os., a udzia os. generatywnych stanowi 46 do ponad 58% populacji. W warunkach kontrolowanych kie kuje w 50 72% nasion.
Ro lina zakwita w trzecim roku ycia.

5. Wymagania ekologiczne
Jest gatunkiem g rskim, endemitem zachodniokarpackim. U nas wyst puje wy cznie w Tatrach Zachodnich, na p nocnym zboczu Wielkich Korycisk, na grzbietach oraz w urwistych stromych cianach (do 700) Korycia skich Turni. Populacja sasanki s owackiej sk ada
si z dw ch izolowanych, oddalonych od siebie p at w. Zbocza, na kt rych wyst puje
gatunek, s suche, silnie nas onecznione, o ekspozycji po udniowej, po udniowo-wschodniej oraz po udniowo-zachodniej. Sasanka s owacka ro nie na r dzinach inicjalnych i w aciwych wytworzonych z dolomitu chocza skiego, o pH w wierzchniej warstwie gleby
7,3 8,0 (Pi ko -Mirkowa H., Mirek Z. 2003).
Ekologiczne liczby wska nikowe wiat a, temperatury, odczynu gleby i trofizmu wynosz : L = 5, T = 3, R = 5, Tr = 3 (Zarzycki K. i in. 2002).
Sasanka s owacka ro nie w nawapiennych murawach naskalnych w zespole turzycy
wiecznie zielonej Carici sempervirentis Festucetum tatrae (zwi zek: karpackie nawapienne murawy wysokog rskie Seslerion tatrae, rz d: nawapienne murawy w pi trze halnym
Seslerietalia varia, klasa: wysokog rskie murawy na pod o u wapiennym Seslerietea variae
(dawniej Elymo-Seslerietea), zaliczanych do siedliska przyrodniczego: tatrza skie murawy
wysokog rskie o kodzie 6170-1 oraz w zbiorowisku reliktowych lask w sosnowych w Tatrach Vario-Pinetum o kodzie 91Q0-2 (zwi zek: Erico-Pinion, rz d: Erico-Pinetalia, klasa:
Erico-Pinetea).
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Fot. 2. Korycia skie Turnie siedlisko sasanki s owackiej (

J. Perzanowska)

6. Rozmieszczenie w Polsce

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

Ryc. 1. Rozmieszczenie stanowisk monitoringu gatunku na tle jego zasi gu geograficznego
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W Polsce notowano j dotychczas tylko w Wielkich i Ma ych Koryciskach (Radwa ska-Paryska Z. 1950), na wysoko ci 1000 1170 m n.p.m. w Tatrach Zachodnich. Stanowisko
z Ma ych Korycisk nie zosta o potwierdzone mimo wielokrotnych poszukiwa .

II. METODYKA
1. Opis bada monitoringowych
Wyb r powierzchni monitoringowych i ich sugerowana wielko
Znane jest jedno stanowisko gatunku, gdzie mo e by prowadzony monitoring.
Stanowisko sasanki Pulsatilla slavica w Wielkich Koryciskach sk ada si z dw ch izolowanych, oddalonych od siebie p at w, na grzbiecie i w cianach Korycia skich Turni.
czna powierzchnia stanowiska to oko o 0,35 ha.

Spos b wykonywania bada
Jednostk zliczeniow s : p d kwiatowy i r

yczka li ciowa.

Tab. 1. Spos b pomiaru wska nik w stanu populacji i siedliska
Wska nik

Miara

Spos b pomiaru
Populacja

Liczebno

Struktura

Stan zdrowotny

Liczba osobnik w

Policzenie sztuk
czek li ciowych

Liczba osobnik w
generatywnych

Policzenie p d w kwiatowych i okre lenie
procentowego udzia u w stosunku do ca ej
populacji

Liczba osobnik w
wegetatywnych

Policzenie okaz w wegetatywnych (r yczek
li ciowych) i okre lenie procentowego udzia u
w stosunku do ca ej populacji

Obecno

Zanotowanie obecno ci lub ich braku

siewek

Stwierdzone choroby,
paso yty itp.

p d w kwiatowych i r

y-

Obserwacja p d w kwiatowych, r yczek
li ciowych i siewek pod k tem obecno ci nekrotycznych plam spowodowanych chorobami
i ladami erowania owad w

Siedlisko
Powierzchnia
potencjalnego
siedliska
Powierzchnia
zaj tego siedliska
Fragmentacja
siedliska
Stopie zaro ni cia siedliska przez
ro linno drzewiast
i krzewiast

Powierzchnia (ha, a, m )

Ocena ekspercka, mo liwa po dok adnym
zbadaniu terenu oraz por wnanie z danymi
z poprzedniego okresu monitoringu

Pomiar area u populacji za pomoc GPS.
Por wnanie z danymi z poprzedniego okresu
monitoringu
Ocena ekspercka (wyst powania w r d p at w
Ocena w 3-stopniowej
siedliska sasanki, p at w ro linno ci innego
skali (du a, rednia, ma a)
typu np. kosodrzewiny)
Okre li w procentach
Ocena dotyczy ca ego p atu siedliska b d cego
(lub przedzia ach procenpotencjalnym miejscem wyst powania gatunku.
towych)
Spisa wszystkie gatunki drzew i krzew w,
Poda gatunki (nazwa
oceni stopie ich zwarcia
polska i aci ska)
Powierzchnia (ha, a, m )
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Ocienienie

Wysokie byliny/
gatunki ekspansywne
konkurencyjne
Wysoko

runi

Zwarcie murawy
Miejsca
do kie kowania

W procentach (lub ocena Okre li w stosunku do p atu, w kt rym wyst w 3-stopniowej skali:
puje gatunek (area u populacji), wielko lub
du e, rednie, ma e)
procent ocienienia
Oceni s siaduj ce gatunki pod k tem eksGatunek (nazwa polska
pansywno ci i konkurencyjno ci w stosunku
i aci ska) i procent
do sasanki s owackiej i poda ich pokrycie
pokrycia
w procentach (pomocne w tej pracy mo e by
zdj cie fitosocjologiczne)
Na stanowisku wykona 20 pomiar w g wnej
W cm
masy ro linno ci i wyci gn
redni
Oceni procentowe zwarcie murawy w p acie,
W procentach
gdzie wyst puje gatunek
Oszacowa wielko powierzchni odkrytej
Okre li w procentach
gleby, miejsc przydatnych do kie kowania
(pomocne mo e by zdj cie fitosocjologiczne)

Termin i cz stotliwo bada
Monitoring nale a oby prowadzi co 3 lata, obserwuj c dynamik populacji i ewentualne
zmiany w siedlisku spowodowane procesami naturalnymi i antropogenicznymi.
Badania w terenie nale y prowadzi dwukrotnie: wczesn wiosn w czasie pe ni kwitnienia (kwiecie ) oraz w po owie czerwca, gdy sasanka owocuje i dobrze widoczne s
osobniki p onne.

Sprz t do bada
GPS oraz mapy Tatry Polskie 1 : 10 000 do lokalizowania stanowiska gatunku;
ta ma miernicza do okre lenia wielko ci p at w ro linno ci;
metr stolarski lub linijka do pomiaru wysoko ci runi;
notatnik, aparat fotograficzny do dokumentacji.

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

Wska nik

U1
niezadowalaj cy

U2
zy

Populacja

Liczebno /Liczba osobnik w

Liczba osobnik w
generatywnych (p dy
kwiatowe)
Struktura Liczba osobnik w
wegetatywnych
(r yczki li ci)
Obecno
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siewek

Przynajmniej taka
sama jak w ostatnim
okresie monitoringowym; lub nie mniejsza ni 200 os.

Do 10% mniejsza
ni w poprzednim
okresie monitoringowym; lub
100 200 os.

Mniejsza o ponad
10% ni w poprzednim okresie
monitoringowym;
lub <100 os.

>50%

30 50%

<30%

<50%

50 70%

>70%

Obecne, wi cej ni
pojedyncze

Pojedyncze

Brak
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Stan zdrowotny

Brak uszkodze

Pojedyncze uszkodzenia

Uszkodzenia
znaczne, maj ce
wp yw na przetrwanie populacji
W kolejnym
okresie monitoringowym mniejsza
o ponad 10%
(pomijaj c cz
zaj t przez gatunek)
Mniejsza o ponad
10%

Siedlisko

Powierzchnia
potencjalnego siedliska

W kolejnym okresie
monitoringowym
taka sama lub
wi ksza

W kolejnym
okresie monitoringowym mniejsza,
ale nie wi cej ni
o 10%

Powierzchnia zaj tego siedliska

W kolejnym okresie
monitoringowym
taka sama lub
wi ksza

Mniejsza, ale nie
wi cej ni o 10%

Fragmentacja siedliska

Ma a

rednia

Du a

<15%

15 30%

>30%

Stopie zaro ni cia siedliska
przez ro linno drzewiast
i krzewiast
Ocienienie
Wysokie byliny/gatunki
ekspansywne konkurencyjne

Ma e lub brak

rednie

Wysokie

<5%

5 20%

>20%

<15%

15 30%

>30%

Zwarcie murawy

<65%

65 80%

>80%

Miejsca do kie kowania

>10%

5 10%

<5%

Wysoko

runi

Wska niki kardynalne
stopie zaro ni cia siedliska przez ro linno
ocienienie,
miejsca do kie kowania.

drzewiast i krzewiast ,

3. Przyk ad wype nionej karty obserwacji gatunku na stanowisku
Wz r wype nienia karty obserwacji gatunku na stanowisku z instrukcj wype niania poszczeg lnych p l
Karta obserwacji gatunku dla stanowiska
Kod gatunku

2094* Pulsatilla slavica

Kod obszaru

Wype nia instytucja koordynuj ca

Nazwa obszaru

Nazwa obszaru monitorowanego (zgodnie z umow )
Tatry

Kod stanowiska

Wype nia instytucja koordynuj ca

Nazwa stanowiska

Nazwa stanowiska monitorowanego
Wielkie Koryciska

Typ stanowiska

Referencyjne, badawcze
Referencyjne
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Opis stanowiska

Poda opis pozwalaj cy na identyfikacj stanowiska w terenie
Stanowisko znajduje si w Tatrach Zachodnich, na obszarze Doliny
Chocho owskiej, na lewym orograficznie zboczu Wielkich Korycisk,
w ska kach Korycia skich Turni. Sk ada si z dw ch izolowanych
i oddalonych od siebie o oko o 200 m p at w. Siedliska, w kt rych
wyst puje sasanka s owacka wykszta ci y si na grzbietach oraz
w urwistych stromych cianach (oko o 70 stopni). Zbocza,
na kt rych wyst puje gatunek maj ekspozycj po udniow ,
po udniowo-wschodni oraz po udniowo-zachodni ;
s silnie nas onecznione, suche

W ha, a, m
0,35 ha
Natura 2000, rezerwaty przyrody, parki narodowe i krajobrazowe,
Obszary chronione,
u ytki ekologiczne, stanowiska dokumentacyjne itd.
na kt rych znajduje
si stanowisko
Tatrza ski Park Narodowy, Tatry PLC120001
Wymieni wsp rz dne geograficzne (GPS) stanowiska
Wsp rz dne geograficzne
E: 19 48 ... ; N: 49 16 ...
Wysoko ci n.p.m. stanowiska lub zakres od... do...
Wysoko n.p.m.
1050 1150 m n.p.m.
Powierzchnia stanowiska

Charakterystyka siedliska
gatunku na stanowisku

og lny charakter terenu: np. ciep a murawa, fragment lasu,
typ siedliska przyrodniczego (kod siedliska przyr./zbiorowisko
ro linne/zesp ro linny)
sk ad i wiek drzewostanu/ w (dla siedlisk le nych)
siedliska w otoczeniu stanowiska
Gatunek wyst puje w nawapiennych murawach naskalnych w zespole Carici sempervirentis Festucetum tatrae zaliczanym do siedliska
przyrodniczego: tatrza skie murawy wysokog rskiej o kodzie 6170-1
oraz w zbiorowisku reliktowych lask w sosnowych Vario-Pinetum,
siedlisku o kodzie 91Q0-2. Sasanka ro nie w murawach na zboczach,
grzbietach, p kach i gzymsach skalnych

Informacje o gatunku
na stanowisku

Syntetyczne informacje o wyst powaniu gatunku na stanowisku,
dotychczasowe badania i inne istotne fakty
Wyniki monitoringu z lat poprzednich (fluktuacje liczebno ci,
ew. trendy)
Pierwsz informacj o gatunku na stanowisku w Koryciskach poda a
Zofia Radwa ska-Paryska w 1950 r. w Acta Soc. Bot. Pol., 20(2):
549 556.
Autorka w wy ej wymienionej pracy poda a r wnie drugie stanowisko tego gatunku w s siedniej dolince Ma e Koryci ska. Niestety,
od tego czasu stanowisko to nie zosta o potwierdzone.
Gatunek by monitorowany w ramach og lnopolskiego monitoringu
przyrodniczego w 2000 2003. W tych latach rednia liczebno
na stanowisku w Wielkich Koryciskach wynosi a 140 osobnik w,
a udzia os. generatywnych 48%

Obserwator
Daty obserwacji
Data wype nienia

Imi i nazwisko eksperta lokalnego odpowiedzialnego za to stanowisko (wg umowy)
Anna Delimat
Daty wszystkich obserwacji (zgodne z formularzami cz stkowymi)
27.04.2008, 20.06.2008
Data wype nienia formularza przez eksperta
5.09.2008

Data wpisania

Data wpisania do bazy danych

wype nia instytucja koordynuj ca

Data zatwierdzenia

Data zatwierdzenia przez osob upowa nion
koordynuj ca

wype nia instytucja

Poni szy opis powinien by wynikiem bada /obserwacji terenowych
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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 poszczeg lnych parametr w: w a ciwy (FV)/niezadowalaj cy (U1)/z y (U2)/nieznany
(XX)
Termin osobnik u yty jest umownie, oznaczaj c jednostk zliczeniow przyj t dla gatunku: p dy, r yczki li ciowe.
Stan ochrony gatunku na stanowisku
Parametr/Wska niki

Warto

wska nika i komentarz

Ocena

Populacja
Liczebno

Struktura

Stan zdrowotny

Liczba osobnik w
176
Liczba osobnik w generatywnych
111
Liczba osobnik w wegetatywnych
65
Obecno siewek: tak, nie
Nie obserwowano XX
Stwierdzone choroby, paso yty, uszkodzenia itp.
Na obserwowanych osobnikach nie stwierdzono uszkodze
mechanicznych ani chorobowych

U1

U1

U1

FV

Siedlisko
Powierzchnia
potencjalnego siedliska
Powierzchnia
zaj tego siedliska

Powierzchnia (ha, a, m )
5 ha
Powierzchnia (ha, a, m )
0,35 ha
Ocena w 3-stopniowej skali (du a, rednia, ma a)
rednia

U1

Stopie zaro ni cia
siedliska przez
ro linno drzewiast
i krzewiast

Okre li w procentach (lub przedzia ach procentowych)
dla ca ego p atu siedliska stanowi cego potencjalne miejsce
wyst powania gatunku
Poda gatunki (nazwa polska i aci ska)
Oko o 10 15%
Sosna zwyczajna Pinus sylvestris, kosodrzewina Pinus mugo,
wierk pospolity Picea abies

FV

Ocienienie

W procentach (lub ocena w 3-stopniowej skali) w stosunku do
p atu, w kt rym wyst puje gatunek (area u populacji)
Ma e

FV

Wysokie byliny/gatunki
ekspansywne konkurencyjne

Gatunek (nazwa polska i aci ska) i procent pokrycia w p acie,
gdzie wyst puje gatunek
FV
Brak

Wysoko runi
w murawie

W cm; rednia z 20 pomiar w g wnej masy ro linno ci
5 cm

FV

Zwarcie murawy

W procentach; w p acie, gdzie wyst puje gatunek
60%

FV

Miejsca do kie kowania

Okre li w procentach; powierzchnia i cz sto
wyst powania luk (odkrytej gleby)
10%

FV

Fragmentacja siedliska

FV

U1

FV
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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
danych)
Teren, na kt rym ro nie Pulsatilla slavica wchodzi w obr b
rezerwatu cis ego Tatrza skiego Parku Narodowego. Niestety, od kilku lat tereny Tatrza skiego Parku Narodowego
nale ce do Wsp lnoty Le nej Uprawnionych O miu Wsi
w Witowie podlegaj tylko ochronie krajobrazowej. Status
ochronny obszaru wyst powania sasanki s owackiej zosta
zdegradowany z ochrony cis ej na ochron krajobrazow .
Gatunek jak dot d utrzymuje si na stanowisku bez specjalnych dzia a ochrony czynnej i jego siedlisko nale y do do
stabilnych

Perspektywy ochrony

FV

Wymieni widoczne w terenie oznaki wykonywania dzia a
ochronnych ew. posi kuj c si wiedz zebran w przesz o ci
(plany ochrony itp.) zapisy w TPN, rodzaj ochrony, kwestie
w asno ci.
Na stanowisku nie prowadzi si zabieg w ochrony czynnej

Prowadzone zabiegi
ochrony czynnej i ich
skuteczno
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 obszar w Natura 2000.
Aktualne oddzia ywania
Kod
241
250
720
790

Nazwa dzia alno ci
Kolekcjonowanie (owad w,
gad w, p az w...)
Pozyskiwanie/usuwanie ro lin
og lnie
Wydeptywanie, nadmierne
u ytkowanie
Inne rodzaje zanieczyszcze

Intensywno

Wp yw

C

Syntetyczny opis
Zbi r ro lin do zielnik w
Wykopywanie i przesadzanie
sasanki s owackiej do ogr dk w
Niekontrolowana penetracja terenu,
wydeptywanie ro lin
Przypadkowe zniszczenie
stanowiska

B
C
C

Lista czynnik w, kt re 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 obszar w 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)
Kod

Nazwa

Intensywno

Wp yw

Syntetyczny opis

241

Kolekcjonowanie
(owad w, gad w, p az w...)

C

Zbi r ro lin do zielnik w

250

Pozyskiwanie/usuwanie
ro lin og lnie

B

Wykopywanie i przesadzanie sasanki s owackiej do ogr dk w
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720

Wydeptywanie, nadmierne
u ytkowanie

C

Niekontrolowana penetracja terenu,
wydeptywanie ro lin

790

Inne rodzaje zanieczyszcze

C

Przypadkowe zniszczenie
stanowiska

Inne informacje
Inne obserwowane gatunki zwierz t i ro lin z za cznik w Dyrektywy Siedliskowej
i Ptasiej: gatunki zagro one (Czerwona ksi ga) i inne rzadkie/gatunki chronione;
inne wyj tkowe walory obszaru
Obszar Wielkich Korycisk jest jednym z najbogatszych florystycznie w Tatrach
Polskich. Na obszarze Wielkich Korycisk, gdzie ro nie Pulsatilla slavica, wyst puje
wiele rzadkich, zagro onych i prawnie chronionych gatunk w ro lin, np. orlik
Inne warto ci pospolity Aquilegia vulgaris, dziewi si bez odygowy Carlina acaulis, goryczprzyrodnicze ka Kluzjusza Gentiana clusii, goryczka wiosenna Gentiana verna, g ka wonna
Gymnadenia odoratissima, kruszczyk rdzawoczerwony Epipactis atrorubens,
kruszczyk szerokolistny Epipactis helleborine, podkolan bia y Platanthera bifolia,
zerwa kulista Phyteuma orbiculare, kosatka kielichowa Tofieldia calyculata oraz
m cznica lekarska Arctostaphylos uva-ursi i kosodrzewina Pinus mugo.
Na stanowisku i w jego bezpo rednim s siedztwie wyst puje typowo wykszta cone
zbiorowisko reliktowych lask w sosnowych Vario-Pinetum o kodzie 91Q0-2
Inne
obserwacje

Wszelkie informacje pomocne przy interpretacji wynik w, np. anomalie pogodowe
W ramach tegorocznego monitoringu poszerzono obszar obserwacji w por wnaniu do monitoringu z lat 2000 2003 o miejsca trudno dost pne (urwiste zbocza
i cianki skalne), wcze niej w og le niepenetrowane

Uwagi
metodyczne

Wszelkie inne uwagi zwi zane z prowadzonymi pracami. W tym przede wszystkim
informacje istotne dla dalszego planowania monitoringu (metodyka prac; wska niki, kt re powinny by badane w monitoringu, optymalny czas prowadzenia bada
w tym regionie itp.)
Obserwacje nale y prowadzi dwukrotnie: wczesn wiosn w czasie pe ni kwitnienia oraz w po owie czerwca gdy sasanka s owacka owocuje. W drugim terminie
dobrze widoczne s osobniki p onne. Obserwacjami nale y obj r wnie trudno
dost pne miejsca: urwiste zbocza i cianki skalne, zar wno poprzez bezpo redni
penetracj , jak i przegl d przez lornetk

Za czy zdj cia fotograficzne (wymieni tytu y/nr i autor w wszystkich zdj za czonych
w wersji elektronicznej do formularzy obserwacji stanowisk min. 2 zdj cia na stanowisko).
Za czy zdj cie fitosocjologiczne wykonane metod
pow. 25 m2 w p acie siedliska, gdzie wyst puje gatunek.

standardow

Braun-Blanqueta na

4. Gatunki o podobnych wymaganiach ekologicznych
Podobne wymagania ekologiczne maj gatunki muraw kserotermicznych i ta metodyka
z drobnymi zmianami mo e by zaadaptowana do ich monitoringu, np. arnika g rska
Arnica montana, mijowiec czerwony Echium russicum, sierpik r nolistny Serratula lycopifolia.

5. Ochrona gatunku
Sasanka s owacka Pulsatilla slavica, gatunek endemiczny dla Zachodnich Karpat, nale y
do najrzadszych sk adnik w flory Polski. Znana jest tylko z jednego stanowiska w Wielkich
Koryciskach na obszarze Doliny Chocho owskiej w Tatrach Zachodnich. W niedalekiej
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przesz o ci obszar ten by obj ty ochron jako rezerwat cis y, a penetracja terenu przez
cz owieka by a bardzo ograniczona. Wst p by mo liwy tylko po uzyskaniu zezwolenia od
dyrekcji Tatrza skiego Parku Narodowego. Obecnie tereny TPN nale ce do Wsp lnoty
Le nej Uprawnionych O miu Wsi w Witowie podlegaj tylko ochronie krajobrazowej.
Wystarczaj ca dla zachowania sasanki wydaje si ochrona bierna. Dawniej status rezerwatu cis ego pozwala na zabezpieczenie stabilnych siedlisk sasanki s owackiej. Degradacja statusu ochronnego obszaru Wielkich Korycisk jest bardzo niepokoj ca, poniewa
nielegalna penetracja terenu przez cz owieka mo e by zjawiskiem cz stszym.
Ju w przesz o ci populacja sasanki s owackiej by a zagro ona przez cz owieka. Odnotowano przypadki wykopywania ca ych ro lin do ogr dk w (Pi ko -Mirkowa H., Kaczmarczyk D. 1990; Pi ko -Mirkowa H., Mirek Z. 2003; Pi ko -Mirkowa H. 2004). Niedopuszczalne s r wnie zbiory dla cel w naukowych (kolekcje do ogrod w botanicznych czy
zbiory zielnikowe itp.). Do tych cel w mo na uzyska ro liny wyhodowane z nasion, gdy
sasanka s owacka Pulsatilla slavica jest gatunkiem chronionym ex situ w G rskim Ogrodzie
Botanicznym Instytutu Ochrony Przyrody PAN w Zakopanem.
W celu zabezpieczenia populacji in situ stanowisko powinno by obj te cz stszymi
kontrolami przez stra nik w TPN w okresie kwitnienia ro lin.
Wa nym elementem ochrony jest r wnie wykonywany przez pracownik w IOP PAN
corocznie monitoring, kt rego g wnym celem jest kontrola liczebno ci i struktury populacji oraz stopie i przyczyny ewentualnych zagro e . Tak cz sty monitoring pozwala na
szybkie wychwycenie niekorzystnych zmian i w razie potrzeby podj cie odpowiednich
dzia a w przypadku stwierdzenia negatywnych zjawisk.
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