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Dzwonek pi kowany
 Campanula serrata 
 =dzwonek lancetowaty (= Campanula napuligera Schur, C. pseudolanceolata auct.)

I. INFORMACJA O GATUNKU

1. Przynale no  systematyczna

Rodzina: dzwonkowate Campanulaceae

2. Status

Gatunek priorytetowy

Prawo mi dzynarodowe
Dyrektywa Siedliskowa  Za cznik II i IV

Prawo krajowe
Ochrona gatunkowa  ochrona cis a od 2004 r.

Kategoria zagro enia
Czerwona lista IUCN  nie uwzgl dniono
Polska czerwona ksi ga ro lin (2001)  VU
Czerwona lista  (2006)  nie uwzgl dniono (w poprzednim wydaniu okre lony jako rzad-
ki R  Zarzycki i in. 1992)
Czerwona ksi ga Karpat Polskich (2008)  VU

Fot. 1. ka mietlicowa z dzwonkiem pi kowanym  Carynka pod Hudów Wierszkiem, Bieszczady (© J. Korzeniak)
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3. Opis gatunku

Bylina osi gaj ca od 15 do 80 cm wysoko ci, ze zgrubia ym korzeniem g ównym i k -
czem, wydaj cym po kilka prostych p dów. odyga nieco kanciasta, krótko odstaj coow o-
siona (szczególnie w dole na kantach), skr tolegle ulistniona. Li cie odygowe s  sztywne, 
skórkowate, siedz ce lub krótkoogonkowe, o szerokolancetowatych, ostro pi kowanych 
blaszkach. Li cie odziomkowe d ugoogonkowe, okr g awosercowate szybko gin  i w cza-
sie kwitnienia s  ju  zwykle nieobecne. Osadzone na szypu kach kwiaty tworz  groniasty, 
rzadziej wiechokszta tny kwiatostan, zwykle szczup okwiatowy (niekiedy nawet jedno-
kwiatowy). P czki kwiatowe s  zwieszone. Korona niebieskawofioletowa (sporadycznie 
obserwowano osobniki o kwiatach bia ych), dzwonkowata, d ugo ci oko o 2 cm, p ytko 
rozci ta na 5 atek. Owocem jest torebka odwrotnie jajowata, nasiona wysypuj  si  3 otwo-
rami u nasady torebki.

Gatunek podobny w wygl dzie do dzwonka w skolistnego Campanula polymorpha 
Witasek, od którego ró ni si  lancetowatymi, drobnopi kowanymi li mi odygowymi 
i zwisaj cymi p kami kwiatowymi (C. polymorpha ma li cie równow skie, ca obrzegie 
i wzniesione p czki kwiatowe).

4. Biologia gatunku

Hemikryptofit; gatunek klonalny. Ro nie pojedynczo lub tworzy skupienia licz ce od kilku 
do kilkudziesi ciu osobników. Kwitnie od lipca do pocz tku wrze nia, zale nie od wyso-
ko ci n.p.m. Jest ro lin  owadopyln . Nektar gromadzi si  u nasady szyjki s upka. Liczne, 
drobne nasiona nie maj  przystosowa  do rozsiewania, bywaj  zjadane przez larwy ga-
lasówek. Biologia rozmna ania nie jest dostatecznie poznana, obserwacje wskazuj  na 
istotn  rol  propagacji wegetatywnej. Zbadania wymaga rodzaj banku nasion w glebie, 
biologia kie kowania i dynamika liczebno ci populacji.

Dzwonek pi kowany jest gatunkiem o ma ej sile konkurencyjnej. Prawdopodobnie do 
rozwoju potrzebuje niewielkiego zaburzenia gleby lub rozlu nienia darni.

5. Wymagania ekologiczne

Ro lina wysokogórska (subalpejska). Ro nie w pe nym o wietleniu i nieznacznym ocie-
nieniu, przewa nie na stokach o ró nym nachyleniu i ró nej wystawie, rzadziej w miej-
scach p askich. W Tatrach dzwonek pi kowany wyst puje tam najcz ciej na rankerach 
w a ciwych i bielicowanych oraz litosolach i regosolach wytworzonych z granitoidów 
i jasnych upków metamorficznych, znacznie rzadziej na g bokich glebach brunatnych 
wy ugowanych lub kwa nych powsta ych ze ska  w glanowych. Wierzchnia warstwa gle-
by ma odczyn silnie kwa ny do kwa nego (pH w KCl 3,1 4,6) oraz zazwyczaj du  ilo  
próchnicy (7,6 70,8%) (Pi ko -Mirkowa i in. 1996). W Bieszczadach C. serrata ro nie na 
wie ych i wilgotnych glebach brunatnych w a ciwych i kwa nych, rednio i silnie szkiele-

towych, a na po oninach tak e na rankerach brunatnych. W Beskidzie ywieckim zasiedla 
gleby brunatne kwa ne o sk adzie mechanicznym glin ci kich. W obu pasmach odczyn 
wierzchniej warstwy gleby jest silnie kwa ny (pH w KCl 3,5 4,3), zawarto  próchnicy 
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mo na oszacowa  na 3 10%; gleby cechuje generalnie niska zasobno  w P2O5 oraz red-
nia, a na bieszczadzkich kach równie  niska, w K2O (Korzeniak, Kalemba, Zaleski  dane 
npubl.).

Ekologiczne liczby wska nikowe, odzwierciedlaj ce siedliskowe preferencje gatunku, 
wynosz  (Zarzycki i in. 2002): L = 4 (umiarkowane wiat o), T = 2 3 (umiarkowanie zimne 
obszary pi tra subalpejskiego i regla górnego oraz umiarkowanie ch odne regla dolnego), 
K = 3 (gatunek neutralny wobec kontynentalizmu), W = 3 (gleby wie e), Tr = 2 3 (gleby 
ubogie i umiarkowanie ubogie), R = 3 (gleby umiarkowanie kwa ne), D = 4 5 (gliny piasz-
czyste i utwory pylaste, gliny ci kie i i y), H = 2 (gleby mineralno-próchnicze).

Dzwonek pi kowany ma do  szerokie spektrum fitocenotyczne. Wyst puje w wyso-
kogórskich traworo lach i zio oro lach, borówczyskach, na kach reglowych i murawach 
bli niczkowych. Cz sto s  to miejsca, które w przesz o ci by y u ytkowane pastersko lub 
ko nie. W Tatrach ro nie zwykle w traworo lach z trzcinnikiem ow osionym Calamagrostie-
tum villosae (tatricum) i borówczyskach Vaccinietum myrtilli; w Bieszczadach  w trawo-
ro lach (trzcinnika le nego Tanaceto-Calamagrostietum i wiechlinowo- mia kowych Poo 
chaixii-Deschampsietum caespitosae), zio oro lach po oninowych (kwiecistych Trollio-
Knautietum dipsacifoliae i go dzikowo-dziurawcowych Diantho compacti-Hypericetum 
maculati), w borówczyskach i zanikaj cych ju  murawach bli niczkowych (zarówno na 
po oninach, jak i w ni szych po o eniach) oraz na ce mietlicowej Campanulo serratae-
Agrostietum capillaris. W Beskidzie ywieckim C. serrata wyst puje na ce mieczykowo-
mietlicowej Gladiolo-Agrostietum capillaris i innych zbiorowiskach k wie ych, a tak e 
w borówczyskach i zbiorowiskach przej ciowych mi dzy k  a muraw  bli niczkow . 
Cz sto zasiedla obrze a cie ek. Prawdopodobnie naturalnym siedliskiem dzwonka pi ko-
wanego s  wysokogórskie hale i po oniny, natomiast pó naturalne ki w ni szych po o e-
niach stanowi  siedlisko wtórne.

Dzwonek pi kowany Campanula serrata (Kit.) Hendrych

Fot. 2, 3 i 4. Dzwonek pi kowany w murawie bli niczkowej  Berehy Górne, Bieszczady; na zarastaj cej polanie reglo-
wej  Bugaj, Beskid ywiecki i w borówczysku po oninowym  Tarnica, Bieszczady (© J. Korzeniak)
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6. Rozmieszczenie w Polsce

Endemit ogólnokarpacki, osi ga w Polsce pó nocny kres swojego zasi gu. Ro nie na roz-
proszonych stanowiskach w Beskidzie ywieckim i Tatrach, bardziej rozpowszechniony 
jest jedynie w Bieszczadach, gdzie wyst puje pospolicie od oko o 700 m n.p.m. po najwy -
sze szczyty (1348 m n.p.m.).

W Beskidzie ywieckim dzwonek pi kowany wyst puje w wysoko ciach 830 1187 m 
n.p.m. w pa mie Wielkiej Raczy i grupie Pilska. Wi kszo  stanowisk podawanych z pa-
sma Wlk. Raczy (Pacyna, Pi ko  1968) potwierdzono i zinwentaryzowano w latach 2007
2009: Hala Rycerzowa, Polana Majów, Bendoszka, Prze cz Przegibek, mi dzy Abramo-
wem a Bugajem, rubita, pod Gór  Orze , Ma a Racza, Mu co  (R. Krause, J. Korzeniak, 
A. Kalemba  dane npubl.). Z masywu Krawców Wierchu znanych jest 6 stanowisk (Bia-
ecka 1982), z których jak dot d uda o si  potwierdzi  trzy (D ugi Gro , Prze cz Glinka, 
Hala Krawcula  J. Korzeniak, A. Kalemba  dane npubl., 2007). Jedno notowanie pochodzi 
z Hali Malorka w masywie Pilska (Bia ecka 1982). Jedyne stanowisko z Gorców  Borek 
w pa mie Lubania, 675 m n.p.m. (Korna  1957), nie zosta o nigdy potem potwierdzone. 
W Tatrach C. serrata znany jest z kilkunastu stanowisk zlokalizowanych od 920 do 1950 
m n.p.m, g ównie w Tatrach Zachodnich. Wyst puje m.in. na Ornaku, Kominiarskim Wier-
chu, Prze czy Pysznia skiej, w Dolinie Tomanowej, na Giewoncie, Hali Kondratowej, 

Ryc. 1. Rozmieszczenie stanowisk monitoringu gatunku na tle jego zasi gu geograficznego

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



197

Goryczkowej Czubie i w Dolinie Pi ciu Stawów. W Bieszczadach dzwonek pi kowany ro-
nie w rozproszeniu w wy szych po o eniach, m. in. na Rabiej Skale, Krzemie cu, Po oni-

nie Cary skiej, Wielkiej i Ma ej Rawce, Szerokim Wierchu, Tarnicy, Krzemieniu, Bukowym 
Berdzie, Kopie Bukowskiej, Haliczu i Rozsypa cu. Odnotowany na Prze czy Bukowskiej 
i Opo onku. Schodzi równie  na niektóre ni ej po o one ki w dolinach potoków. Bogate 
stanowiska gatunku znajduj  si  m.in. w dolinie Wo osatki (700 800 m n.p.m.), w okoli-
cach Ustrzyk Górnych i Berehów Górnych (800 1000 m n.p.m.).

II. METODYKA

1. Opis bada  monitoringowych

Wybór powierzchni monitoringowych i ich sugerowana wielko
Monitoring jest prowadzony we wszystkich regionach wyst powania dzwonka pi kowane-
go w Polsce, tj. w Bieszczadach, w których ro nie on pospolicie oraz w Tatrach i Beskidzie 

ywieckim, gdzie jest gatunkiem stosunkowo rzadkim. W ka dym z pasm górskich obser-
wacjom podlegaj  co najmniej 3 populacje dzwonka, w tym, obligatoryjnie, populacje 
najliczniejsze. By uzyska  w miar  pe ny obraz stanu ochrony gatunku, monitorowane s  
populacje zlokalizowane w ró nych pi trach ro linno ci (subalpejskie i reglowe), wcho-
dz ce w sk ad ró nych zbiorowisk ro linnych (traworo la wysokogórskie, borówczyska 
i ko ne ki reglowe) oraz podlegaj ce ró nym formom dzia alno ci ludzkiej (koszenie, 
wypas, zaniechanie gospodarowania). W latach 2006 2008 monitorowanych by o 14 sta-
nowisk: 7 w Beskidzie ywieckim (3 w Masywie Krawców Wierchu i 4 w Pa mie Wielkiej 
Raczy), 4 w Tatrach i 3 w Bieszczadach. Proponowana docelowa lista stanowisk do mo-
nitoringu to:
 Beskid ywiecki: Prze cz Przegibek, Hala Rycerzowa i Bugaj;
 Tatry: Rz dy Tomanowe, Hala Kondratowa i Dolina Pi ciu Stawów (stanowisko do od-

nalezienia, propozycja monitoringu), wskazana by aby tak e inwentaryzacja pozosta-
ych stanowisk w celu oszacowania zasobów gatunku w Tatrach;

 Bieszczady: Rozsypaniec, Tarnica  borówczysko, Prze cz Beskid oraz Wierch Wy-
nia ski (populacja liczna, jeszcze niemonitorowana).

Okre lenie stanowiska jest uzale nione od sposobu rozmieszczenia gatunku. W ni -
szych po o eniach, na polanach reglowych i kach w dolinach potoków, C. serrata ro nie 
zwykle w skupieniach i za stanowisko gatunku mo na przyj  ten fragment polany lub 
kompleksu kowego, który zawiera odpowiednie dla gatunku siedliska. Na po oninach, 
które s  znacznie bardziej rozleg e i gdzie dzwonek wyst puje najcz ciej w znacznym 
rozproszeniu, nale y spenetrowa  wi kszy obszar w celu wyró nienia nieci g o ci w roz-
mieszczeniu. Za stanowisko powinno si  przyj  obszar wyodr bniaj cy si  geomorfolo-
gicznie i siedliskowo, ograniczony znacz c  lokaln  przerw  w wyst powaniu gatunku 
(np. ca  po onin  b d  jej cz ). T  decyzj  arbitralnie podejmuje ekspert.

Sposób wykonywania bada
Z uwagi na klonalny typ wzrostu gatunku i znaczne trudno ci z wyodr bnieniem osobnika, 
miar  liczebno ci C. serrata dla celów monitoringowych mog  by  wy cznie p dy. Ponie-

Dzwonek pi kowany Campanula serrata (Kit.) Hendrych
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wa  dzwonek pi kowany ro nie zwykle w g stej runi, policzenie p dów wegetatywnych 
w du ych populacjach jest w praktyce niemo liwe. Za jednostk  zliczeniow  przyj to wi c 
p d generatywny (kwiatostanowy). Ocena liczebno ci w czasie przed lub po pe ni kwitnie-
nia gatunku mo e prowadzi  do du ego (nawet 2 3-krotnego) niedoszacowania. Z tego 
wzgl du w przypadku populacji o znacznej liczebno ci zaleca si  szacowanie liczby p -
dów kwiatostanowych w ca ym areale populacji, a nast pnie skonfrontowanie jej z wyni-
kami szczegó owego zliczenia p dów na ma ej powierzchni. By okre li  stosunek p dów 
wegetatywnych do generatywnych nale y przeprowadzi  szczegó owe liczenie p dów na 
powierzchni kilku m2, np. 1 5(10) m2 w p acie, w którym wykonywane jest zdj cie fitoso-
cjologiczne. Wielko  powierzchni do zlicze  powinna by  dostosowana do zag szczenia, 
w jakim wyst puje gatunek.

Tab. 1. Sposób pomiaru wska ników stanu populacji i siedliska

Wska nik Miara Sposób pomiaru

Populacja

Liczebno

Liczba p dów 
generatywnych

Policzenie p dów generatywnych
W przypadku populacji bardzo licznych nale y 
przeprowadzi  liczenie p dów generatywnych 
w kilku skupieniach ró nej wielko ci i u ywa  ich 
jako miary (jednostki) przy szacowaniu liczebno ci 
ca ej populacji 

Typ rozmieszczenia 
(rozproszony, skupi-
skowy)

Ocena ekspercka

Struktura rozwojowa

Liczba (%) p dów 
generatywnych

Policzenie, a dla populacji licz cych ponad 300 
p dów  oszacowanie liczby p dów kwiatostano-
wych
Okre lenie procentowego udzia u na podstawie 
wyników szczegó owych zlicze  w p acie, 
w którym wykonano zdj cie fitosocjologiczne

Liczba (%) p dów 
wegetatywnych

Policzenie, a dla populacji licznych  oszacowanie 
liczby p dów p onnych
Okre lenie procentowego udzia u na podstawie 
wyników szczegó owych zlicze  w p acie, 
w którym wykonano zdj cie fitosocjologiczne

Stan zdrowotny Stwierdzone choroby, 
paso yty itp.

Obserwacja ro lin (zw aszcza w okresie kwitnienia 
i owocowania) pod k tem obecno ci grzybów pato-
genicznych, owadów lub ladów ich erowania 

Siedlisko

Powierzchnia 
potencjalnego
siedliska

Powierzchnia (a, m )

Ekspercka ocena wielko ci powierzchni siedliska 
potencjalnie dost pnego dla gatunku; ocena trendu 
zmian mo liwa po porównaniu z wynikami z po-
przedniego okresu monitoringu

Powierzchnia 
zaj tego siedliska

Powierzchnia (a, m )

Ocena ekspercka area u populacji, czyli wielok -
ta wypuk ego, obejmuj cego wszystkie miejsca 
wyst powania poszczególnych osobników; wobec 
ma ego area u mo liwa ocena przez pomiar, 
np. ta m  lub licz c kroki.
Ocena trendu zmian mo liwa po odniesieniu 
wyników do poprzedniego okresu monitoringu
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Fragmentacja 
siedliska

Ocena w 3-stop-
niowej skali (du a, 
rednia, ma a)

Ocena ekspercka stopnia rozcz onkowania siedli-
ska (czy p at siedliska odpowiedniego dla gatunku 
jest podzielony przez ro linno  innego typu, 
np. biogrupy drzew, krzewów)

Stopie  zaro ni -
cia siedliska przez 
ro linno  drzewiast  
i krzewiast  (dla sied-
lisk otwartych  tak e 
siewki i nalot)

Okre li  w procen-
tach (lub przedzia-
ach procentowych)
Poda  gatunki (nazwa 
polska i aci ska)

Dotyczy ca ego p atu siedliska stanowi cego poten-
cjalne miejsce wyst powania gatunku, np. polany 
reglowej. Oceni  procent pokrycia warstwy B. 
Zidentyfikowa  wyst puj ce na stanowisku drzewa 
i krzewy; oceni  ekspercko stopie  ich pokrycia 
w warstwie B. Rozgarniaj c ru , sprawdzi , czy 
nie pojawi  si  nalot drzew/krzewów  okre li  
cz sto  zjawiska. Poda  warto  sumaryczn

Wysokie byliny/ga-
tunki ekspansywne 
 konkurencyjne

Gatunek (nazwa 
polska i aci ska) 
i procent pokrycia 

W p acie, gdzie wyst puje gatunek, zidentyfikowa  
gatunki wypieraj ce go i gatunki o du ej sile kon-
kurencyjnej, np. Rubus sp., Hypericum maculatum, 
Senecio nemorensis s.l., wysokie trawy; oceni  
pokrycie ka dego z nich (posi kowa  si  zdj ciem 
fitosocjologicznym)

Wysoko  runi W cm rednia z 20 pomiarów g ównej masy ro linno ci

Woj ok (martwa 
materia organiczna)

Grubo  w cm

rednia z 20 pomiarów wykonanych w p acie 
(dobór miejsc wykonania pomiarów uwzgl dnia  
powinien maks. i min.) oraz min. i maks., np. 0 5 
cm, r. 3,5 cm. Pomiar po naci ciu darni no em, za 
pomoc  linijki lub metra stolarskiego

Procent pokrycia 
(zwarcie)

W miejscu wyst powania gatunku okre li  procent 
powierzchni p atu zaj ty przez woj ok

Miejsca 
do kie kowania

Procent powierzchni 
ods oni tego pod o a 
nadaj cego si  do 
rozwoju ro lin

Okre li  czn  powierzchni  luk (fragmentów 
odkrytej gleby) w miejscu wyst powania gatun-
ku i w bliskim s siedztwie. Ocena ekspercka; do 
pewnego stopnia mo na posi kowa  si  zdj ciem 
fitosocjologicznym (procent ods oni tego pod o a 
nadaj cego si  do skolonizowania)

Negatywne wp ywy 
z otoczenia Obecno /brak Obserwacja p atu ro linno ci i najbli szego jego 

otoczenia

Termin i cz stotliwo  bada
Obserwacje na powierzchniach monitoringowych powinny by  prowadzone co 3 6 lat 
w okresie kwitnienia ro liny, czyli w lipcu  sierpniu. Im wy sze pasmo górskie i im wy ej 
po o one stanowiska, tym pó niej powinny by  kontrolowane, np. w Beskidzie ywiec-
kim i bieszczadzkiej krainie dolin  pocz tek kwitnienia C. serrata przypada na pierwsz  
dekad  lipca, natomiast w Tatrach i na po oninach najbardziej odpowiednia jest po owa 
sierpnia. W tym czasie nale y równie  wykonywa  zdj cia fitosocjologiczne.

Sprz t do bada
Przydatne b d : aparat cyfrowy do fotograficznej dokumentacji stanowisk, GPS w celu ich 
precyzyjnej lokalizacji, a tak e: notatnik, metr, linijka, nó  (do pomiaru grubo ci woj oku 
i wysoko ci runi).

Dzwonek pi kowany Campanula serrata (Kit.) Hendrych
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2. Wska niki stanu populacji i stanu siedliska oraz ich waloryzacja

Przy waloryzacji liczebno ci populacji uwzgl dniono wp yw rodzaju siedliska na sposób 
wyst powania gatunku. W borówczyskach dzwonek pi kowany ro nie z natury w znacz-
nym rozproszeniu i nie tworzy wi kszych skupisk. Typowa dla tego siedliska, wzgl dnie 
niska liczebno  p dów generatywnych, nie jest oznak  z ej kondycji populacji, dlatego 
dla borówczysk zastosowano odr bne zakresy liczbowe.

Warto ci waloryzuj ce struktur  populacji oraz dost pno  miejsc do kie kowania maj  
charakter prowizoryczny. Do ich wyskalowania konieczne s  szczegó owe badania demo-
graficzne i ekologiczne.

Z pewno ci  nie mo na uwa a  za wska nik kondycji populacji liczby czy nawet obec-
no ci siewek, poniewa  ich odnalezienie w zwartej runi jest zwykle dzie em przypadku.

Tab. 2. Waloryzacja wska ników stanu populacji i stanu siedliska

Wska nik FV
w a ciwy

U1
niezadowalaj cy

U2
z y

Populacja

Liczebno

Przynajmniej taka 
sama jak w po-
przednim okresie 
monitoringowym 
a zarazem >300 
(dla populacji 
zasiedlaj cych bo-
rówczysko >100) 

Do 10% mniejsza 
ni  w poprzednim 
okresie monito-
ringowym lub 
100 299 (dla po-
pulacji zasiedlaj -
cych borówczysko 
50 99)

Mniejsza o ponad 
10% ni  w po-
przednim okresie 
monitoringowym 
lub <100 (dla popu-
lacji zasiedlaj cych 
borówczysko <50)

Struktura

Procent p dów genera-
tywnych w populacji <95 96 98 99 100

Procent p dów wegeta-
tywnych w populacji >10% 4 10 <4

Stan zdrowotny Brak
Obecne, ale bez 
widocznego wp y-
wu na owocowanie

Wyst puj  oznaki 
zamierania os.

Siedlisko

Powierzchnia 
potencjalnego siedliska

Taka sama lub 
wi ksza

Mniejsza, ale nie 
wi cej ni  o 10%

Mniejsza o ponad 
10%

Powierzchnia zaj tego siedliska Taka sama lub 
wi ksza

Mniejsza, ale nie 
wi cej ni  o 10%

Mniejsza o ponad 
10%

Fragmentacja siedliska Ma a rednia Du a

Stopie  zaro ni cia siedliska przez 
ro linno  drzewiast  i krzewiast  
(tak e siewki i nalot)

<15% 15 30% >30%

Wysokie byliny/gatunki ekspan-
sywne  konkurencyjne <10% 10 25% >25%

Wysoko  runi <40 cm 40 50 cm >50 cm

Ocienienie przez drzewa, ro liny 
zielne, a tak e w wyniku 
nachylenia zboczy itp.

Ma e rednie Du e
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Woj ok

Grubo  w cm 0 3 cm 4 6 cm >6cm

Zwarcie: procent po-
wierzchni p atu zaj ty 
przez woj ok

<97 97 99 100

Miejsca do kie kowania >3% 1 3% <1%

Negatywne wp ywy z otoczenia Brak Obecne, o s abym 
nat eniu

Obecne, o du ym 
nat eniu

Wska niki kardynalne
 liczebno  populacji,
 ekspansywne byliny,
 wysoko  runi,
 woj ok (martwa materia organiczna).

3. Przyk ad wype nionej karty obserwacji gatunku na stanowisku

Wzór wype nienia karty obserwacji gatunku na stanowisku, z instrukcj  wype niania po-
szczególnych pól

Karta obserwacji gatunku dla stanowiska

Kod gatunku 4070 Campanula serrata

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
Rz dy Tomanowe

Obszary chronione, 
na których znajduje 
si  stanowisko 

(Natura 2000, rezerwaty przyrody, parki narodowe i krajobrazowe, u ytki 
ekologiczne, stanowiska dokumentacyjne itd.)
Tatry PLC120001; Tatrza ski PN

Wspó rz dne 
geograficzne

Wymieni  wspó rz dne geograficzne (GPS) stanowiska
N: 490 13 ... ; E: 190 53 ... ;

Wysoko  n.p.m. Wysoko ci n.p.m. stanowiska  lub zakres  od... do...
1842 1848 m n.p.m.

Charakterystyka 
siedliska gatunku 
na stanowisku 

 ogólny charakter terenu: np. ka wie a, murawa bli niczkowa, zaro la,
 po o enie w pa mie górskim (polana przyszczytowa, reglowa, ekspozycja 
i nachylenie)

 typ siedliska przyrodniczego (kod siedliska przyr./zbiorowisko ro linne/ze-
spó  ro linny)

 sk ad i wysoko  zadrzewie
 siedliska wyst puj ce w otoczeniu stanowiska

Murawy wysokogórskie i traworo la w pi trze halnym na eksponowanych 
ku po udniowi i po udniowemu wschodowi stokach Rz dów Tomanowych 
pod Ciemniakiem (Tatry Zachodnie). Nachylenie stoku wynosi oko o 30 
stopni. Ro linno  ma charakter po redni mi dzy wysokogórskimi tra-
woro lami ze zwi zku Calamagrostion a muraw  acidofiln  Oreochloo 
distichae-Juncetum trifidii z domieszk  gatunków przechodz cych z muraw 
nawapiennych z klasy Seslerietea variae. W otoczeniu stanowiska wyst puj  
naskalne murawy, piargi wapienne i zaro la kosówki

Dzwonek pi kowany Campanula serrata (Kit.) Hendrych
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Informacje 
o gatunku 
na stanowisku

Syntetyczne informacje o wyst powaniu gatunku na stanowisku, dotychcza-
sowe badania i inne istotne fakty
Obecno  C. serrata na stokach Rz dów Tomanowych odnotowano 
w 1967 r. podaj c, e jest to najliczniejsze z tatrza skich stanowisk (Pacy-
na, Pi ko  1968. Fragm. Flor. Geobot. 14 (2): 230 235). Gatunek podano 
z wysokogórskich traworo li Calamagrostietum villosae (tatricum), w któ-
rych wyst puje równie  obecnie. Na monitorowanym w 2008 r. stanowisku 
dzwonek pi kowany ro nie na do  wilgotnych trawiastych up azach mi dzy 
formami skalnymi. Wyst puje w rozproszeniu, zwykle w postaci niewielkich 
skupisk, licz cych po kilka-, kilkana cie p dów kwiatostanowych.
Gatunek jak dot d nie by  obj ty monitoringiem

Obserwator
Imi  i nazwisko eksperta lokalnego odpowiedzialnego za to stanowisko 
(wg umowy)
Joanna Korzeniak, Andrzej Kalemba

Daty obserwacji Daty wszystkich obserwacji (zgodne z formularzami cz stkowymi)
20.08.2008

Data wype nienia Data wype nienia formularza przez eksperta 

Data wpisania Data wpisania do bazy danych  wype nia instytucja koordynuj ca

Data zatwierdzenia 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)
Termin osobnik   u yty jest umownie, oznaczaj c jednostk  zliczeniow  przyj t  dla da-

nego gatunku: p dy i ró yczki li ciowe.

Stan ochrony gatunku na stanowisku

Parametr/Wska niki Warto  wska nika i komentarz Ocena

Populacja

Liczebno

Liczba osobników lub zag szczenie osobników
450 p dów generatywnych FV

FV

Typ rozmieszczenia (rozproszony, skupiskowy)

Struktura 

Liczba osobników generatywnych
Próba na 25 m2 (zdj. fitosocjologiczne): 180 p dów generatyw-
nych (90%)

FV

Liczba osobników wegetatywnych
Próba na 25 m2 (zdj. fitosocjologiczne): 20 p dów wegetatywnych 
(10%)
liczba siewek
Siewek nie odnaleziono

Wysoko  ro lin dzwonka ( rednia  27 cm; maks.  38 cm i min. 
 15 cm)

Stan zdrowotny Stwierdzone choroby, paso yty itp.
Nie stwierdzono chorób ani paso ytów FV
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Siedlisko

Powierzchnia poten-
cjalnego siedliska

Powierzchnia (ha, a, m )
10 ha FV

FV

Powierzchnia 
zaj tego siedliska

Powierzchnia (ha, a, m )
3 ha FV

Fragmentacja 
siedliska

Ocena w 3-stopniowej skali (du a, rednia, ma a)
Ma a FV

Stopie  zaro ni -
cia siedliska przez 
ro linno  drzewia-
st  i krzewiast  (dla 
siedlisk otwartych)

Okre li  w procentach (lub przedzia ach procentowych) dla ca e-
go p atu siedliska stanowi cego potencjalne miejsce wyst powania 
gatunku, np. polana
Poda  gatunki (nazwa polska i aci ska)

cznie oko o 1%  g ównie sosna górska Pinus mugo (1%), zni-
komo: wierk pospolity Picea abies, wierzba l ska Salix silesiaca

FV

Wysokie byliny/ga-
tunki ekspansywne

Gatunek (nazwa polska i aci ska) i procent pokrycia w p acie, 
gdzie wyst puje gatunek
Naw o  alpejska Solidago alpestris  7%

FV

Wysoko  runi
W cm; rednia z 20 pomiarów g ównej masy ro linno ci (w p acie, 
gdzie wyst puje gatunek, ew. tak e w najbli szym s siedztwie)
20 cm

FV

Ocienienie

W procentach (lub ocena w 3-stopniowej skali) w stosunku do p a-
tu, w którym wyst puje gatunek (area u populacji)przez drzewa, 
ro liny zielne, a tak e w wyniku nachylenia zboczy itp.
Nieznaczne

FV

Woj ok (martwa 
materia organiczna)

Grubo  w cm; rednia z 20 pomiarów wykonanych w p acie 
(dobór miejsc wykonania pomiarów uwzgl dnia  powinien maks. 
i min.) oraz warto ci min. i maks.
1 cm, 0 2 cm FV

Zwarcie: okre li  procent powierzchni p atu zaj ty przez woj ok
75%

Miejsca 
do kie kowania

Okre li  w procentach powierzchni  i cz sto  wyst powania luk 
(odkrytej gleby)w p acie ew. bezpo rednim s siedztwie
15%

FV

Negatywne wp ywy 
z otoczenia Obecno /Brak 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 danych)
Perspektywy utrzymania si  gatunku na stanowisku dobre. 
Populacja jest do  liczna, siedlisko stabilne i zajmuje znaczn  
powierzchni FV

Prowadzone zabiegi 
ochrony czynnej 
i ich skuteczno

Wymieni  widoczne w terenie oznaki wykonywania dzia a  
ochronnych ew. posi kuj c si  wiedz  zebran  w przesz o ci 
(plany ochrony itp.)
Siedlisko naturalnego pochodzenia, jego zachowanie nie wymaga 
dzia a  ochronnych. W przesz o ci obszar ten móg  by  wypasany

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

Dzwonek pi kowany Campanula serrata (Kit.) Hendrych
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Aktualne oddzia ywania

Kod Nazwa 
dzia alno ci Intensywno Wp yw Syntetyczny opis

A/B/C +/0/ Brak

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 inwe-
stycje, zmiany w zarz dzaniu i u ytkowaniu, wzrastaj ca presja urbanizacyjna). Nale y sto-
sowa  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)

Kod Nazwa Intensywno Wp yw Syntetyczny opis

950 Ewolucja 
biocenotyczna C

Post puj cy proces sukcesji i zwi zane z nim prze-
miany warunków siedliskowych (wzrost yzno ci 
pod o a, bujno ci runi i ocienienia, zanikanie 
miejsc z ods oni t  gleb ). Z uwagi na surowe 
warunki klimatyczne sukcesja przebiega bardzo 
powoli.

Inne informacje

Inne warto ci 
przyrodnicze

Inne obserwowane gatunki zwierz t i ro lin z za czników Dyrektywy Siedliskowej 
i Ptasiej: gatunki zagro one (Czerwona ksi ga) i inne rzadkie, gatunki chronione; 
inne wyj tkowe walory obszaru
Stanowisko jest zlokalizowane w ród cennych siedlisk wysokogórskich, które s  
miejscem wyst powania rzadkich gatunków ro lin i zwierz t (kozica, wistak). 
S siaduje z tatrza skimi murawami wysokogórskimi (6170), piargami wapiennymi 
(8120), zaro lami kosodrzewiny (4070). 

Inne 
obserwacje

Wszelkie informacje pomocne przy interpretacji wyników, np. anomalie pogodowe
Na stanowisku wraz z dzwonkiem pi kowanym C. serrata ro nie podobny do niego 
dzwonek w skolistny C. polymorpha, co uniemo liwia identyfikacj  gatunku na 
odleg o .

Uwagi 
metodyczne

Wszelkie inne uwagi zwi zane z prowadzonymi pracami. W tym przede wszystkim 
informacje istotne dla dalszego planowania monitoringu (metodyka prac; wska ni-
ki, które powinny by  badane w monitoringu, optymalny czas prowadzenia bada  
itp.).
Optymalny czas obserwacji to pe nia kwitnienia dzwonka, przypadaj ca na po o-
w  sierpnia. Stanowisko zlokalizowane mi dzy pierwszym a drugim 
rz dem  ska . Najlepsze doj cie od szlaku zielonego: pasem muraw mi dzy 

Kazalnic  a Karczmiskiem.

Za czy  zdj cia fotograficzne
(wymieni  tytu y/nr i autorów wszystkich zdj  za czonych w wersji elektronicznej do for-

mularzy obserwacji stanowisk  min. 2 zdj cia na stanowisko  najlepiej: widok ogólny i struk-
tura zbiorowiska ro linnego z gatunkiem monitorowanym).

Za czy  zdj cie fitosocjologiczne wykonane metod  standardow  Braun-Blanqueta w p a-
cie siedliska, gdzie wyst puje gatunek (na 25 m2, na sta ej, zastabilizowanej w terenie po-
wierzchni).
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4. Gatunki o podobnych wymaganiach ekologicznych

Wed ug metodyki opracowanej dla C. serrata mog  by  monitorowane inne wieloletnie 
dzwonkowate Campanulaceae o do  wysokich wymaganiach wietlnych, jak np. dzwo-
nek brodaty Campanula barbata L. Hendrych, czy regionalnie zagro one dzwonek bolo -
ski C. bononiensis L. i zerwa kulista Phyteuma orbiculare L.

5. Ochrona gatunku

Stanowiska dzwonka pi kowanego znajduj  si  na obszarach chronionych (parki narodo-
we Tatrza ski i Bieszczadzki oraz ywiecki Park Krajobrazowy), b d cych ostojami sieci 
Natura 2000. Dotychczas nie prowadzono monitoringu ani czynnej ochrony tego gatunku. 
Do niedawna gatunek by  uprawiany w warunkach ogrodowych w OB PAN w Zakopanem 
(od 1989 r.).

Z obserwacji w ramach monitoringu wynika, e dzwonek pi kowany jako gatunek 
o do  du ych wymaganiach wietlnych, przywi zany do ubogich siedlisk niele nych, jest 
wra liwy na ekspansj  wysokich bylin. wiadczy o tym drastyczne zmniejszenie si  li-
czebno ci populacji dzwonka pi kowanego w Beskidzie ywieckim, gdzie po zarzuceniu 
tradycyjnej gospodarki rolnej, której podstaw  by y wypas i koszenie, murawy bli niczko-
we przekszta ci y si  w borówczyska, a ko ne ki w bujne traworo la. Stabilna wydaje si  
natomiast jedna z wi kszych populacji tatrza skich na Rz dach Tomanowych, porastaj ca 
lu ne traworo la o naturalnym pochodzeniu. Powy sze obserwacje wskazuj  na potrzeb  
ochrony czynnej w formie wypasu i koszenia w ni szych po o eniach górskich, gdzie gatu-
nek zajmuje siedliska wtórne. Stanowiska wysokogórskie najprawdopodobniej nie wyma-
gaj  adnych specjalnych zabiegów, powinny by  natomiast skrupulatnie kontrolowane, 
poniewa  s  pierwotnym siedliskiem gatunku i skupiaj  znaczn  cz  jego krajowych 
zasobów.

Z uwagi na s ab  znajomo  biologii dzwonka pi kowanego konieczne wydaj  si  ba-
dania ex situ (obserwacje i eksperymenty w laboratorium i ogrodzie) oraz d ugoterminowe 
obserwacje na sta ych powierzchniach w naturze. Powinny one pomóc w interpretacji re-
akcji gatunku na koszenie i doprecyzowaniu parametrów tego zabiegu (termin, cz stotli-
wo , wysoko  koszenia). Bardzo wa ne jest te  ustalenie znaczenia miejsc z ods oni t  
gleb  dla rozprzestrzeniania si  gatunku oraz efektywno ci rozmna ania generatywnego 
i wegetatywnego. Pozytywne znaczenie dla zachowania gatunku mog  pe ni  punktowe 
zaburzenia gleby. Dogodne miejsce do eksperymentów i obserwacji stanowi  ki w biesz-
czadzkiej krainie dolin, zw aszcza p aty, w których gatunek ro nie bardzo obficie.
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