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Monitoring gatunk w ro lin

Gnidosz sudecki
 Pedicularis sudetica

I. INFORMACJA O GATUNKU

1. Przynale no  systematyczna

Rodzina: tr downikowate Scrophulariaceae

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 2001 r.

Kategoria zagro enia
Czerwona lista IUCN  V
Polska czerwona ksi ga ro lin (2001)  EN
Czerwona lista Dolnego l ska (2003)  CR
Czerwona lista  (2006)  V

Fot. 1. Gnidosz sudecki z wierzb  lapo sk  Salix lapponum (  M. Malicki)
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3. Opis gatunku

P paso ytnicza bylina o kr tkim, walcowatym, plagiotropowym k czu, z kt rego wyrasta-
j  rozety li ciowe i p dy kwiatowe. odyga (10)15 25(35) cm wysoko ci, nierozga ziona, 
zazwyczaj nieulistniona lub z 1 2 skr toleg ymi li mi. Li cie pierzastodzielne, o pokroju 
jajowatolancetowatym, blaszka d ugo ci 3 5(8) cm, z odcinkami g boko z bkowanymi 
lub klapowanymi. Ogonki li ci r yczkowych podobnej d ugo ci jak blaszki, ogonki li ci 
odygowych zredukowane.

Kwiatostan w formie jajowatego, zbitego grona, kt ry wyd u a si  i rozlu nia w czasie 
kwitnienia. Przysadki kwiatowe pokryte we nistymi w oskami, zmniejszaj  si  ku g rze; 
dolne pierzastoklapowane, 2 3-krotnie d u sze od kwiat w, wy sze  kr tsze, lancetowa-
te. Kwiaty dolne na kr tkich szypu ach 2 3 (5) mm, g rne siedz ce. Pi cioz bkowy kie-
lich 11 14(15) mm d ugi, we nistoow osiony o pokroju rurkowatodzwonkowatym. Z bki 
kielicha nier wne, grzbietowy najkr tszy 3,5 4 mm d ugi, pozosta e 4 6,5 mm. Korona 
grzbiecista, r owoczerwona (purpurowa), 17 20 mm d uga o rurce kr tszej od z bk w 
kielicha. Warga g rna ciemniejsza, tworzy ukowaty he m, na kt rego ko cu s  dwa nie-
wielkie z bki, warga dolna kr tsza na brzegu, karbowano-z bkowana, trzy atkowa. Pr ciki 
4, dwusilne, o nitkach nagich. S upek pojedynczy, nagi, silnie zakrzywiony, ze znamieniem 
wystaj cym spod he mu wargi g rnej. Owoc  dwukomorowa, wielonasienna torebka, dwa 
razy d u sza od kielicha, 12 15(16) mm d uga, jajowatowalcowata, sp aszczona bocznie, 
otwieraj ca si  na szczycie. Graniaste nasiona otoczone lu n  upin  nasienn  z siatkowa-
t  skulptur . Liczba chromosom w 2n = 16.

4. Biologia gatunku

Gnidosz sudecki jest p paso ytniczym, rozetowym hemikryptofitem z ulistnionym p -
dem nadziemnym, kt rego najwa niejszym organem wieloletnim s  plagiotropowe k cza. 
W pierwszych latach wzrostu ro liny wytwarzaj  nadziemne p dy w formie rozet li cio-
wych, w nast pnych mog  tworzy  si  p dy kwiatowe. Oba typy ramet s  organami jed-
norocznymi. Wolno przyrastaj ce k cza pe ni  funkcj  spichrzow  oraz wytwarzaj  za-
wi zki struktur wzrostowych w postaci p k w k czowych, li ciowych i p dowych. K cza 
stopniowo obumieraj , ulegaj  fragmentacji oraz pe ni  funkcje magazynuj ce sk adniki 
od ywcze dla m odszych odcink w jeszcze przez kilka lat. Skala integracji morfologicznej 
poszczeg lnych fragment w klonalnych si ga oko o 0,3 0,4 m. Gnidosz sudecki jest d u-
gowieczn  ro lin  klonaln  o rednim wieku ramet przekraczaj cym 2 lata (maksymalnie 
nawet do ponad 15 lat). Takson realizuje model wzrostu typu phalanx oraz strategi  ycio-
w  C-S wg modelu Grimme a.

Gatunek jest przeds upny, najprawdopodobniej wy cznie obcopylny, zapylany przez 
owady  g wnie trzmiele Bombus spp. Nie potwierdzono pogl du niekt rych badaczy 
o fakultatywnej autogamii i anemofilii. Py ek ma bardzo wysok  ywotno , wynosz c  
blisko 95%. rednia liczba nasion w torebce oraz ich rednia masa, wskazuj  na zjawisko 
kompromisu SSNT (seed size/number trade-off) w alokacji ograniczonych puli zasob w co 
ma szczeg lne znaczenie podczas kie kowania oraz w stadium siewki. rednia masa na-
sion wynosi 0,5 0,7 mg, co klasyfikuje gnidosza sudeckiego jako anemochora ci kiego.

Gnidosz sudecki Pedicularis sudetica Willd.
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Wi kszo  nasion pozostaje w torebkach nasiennych do ko ca zimy i cz sto s  rozno-
szone na wiosn  przez sp ywaj ce wody roztopowe. Rozmna anie generatywne gatunku 
jest bardzo rzadkie. W warunkach naturalnych stadium siewki wytwarza oko o 0,5% na-
sion, co zale y od dost pno ci i jako ci mikrosiedlisk (niewielkie ods oni cia torfu po-
mi dzy mszakami i gatunkami jednoli ciennymi) i jest szczeg lnie wa ne dla gatunk w 
p paso ytniczych. Model dynamiki populacyjnej wskazuje, e populacje centralne na 
R wni pod nie k  (wi kszo  po stronie czeskiej) znajduj  si  w warunkach r wnowagi 
o sko czonym tempie wzrostu   1,00. Populacje w kot ach oraz wzd u  ciek w znajduj  
si  w bardziej niestabilnych warunkach, w zwi zku ze znacznie wi kszym udzia em pro-
ces w stochastycznych (losowych) o charakterze geomorfologicznym, fluwialnym czy te  
niwalnym.

Pocz tek wzrostu uzale niony jest od zej cia pokrywy niegu i zazwyczaj nast puje 
w pierwszej po owie maja. Kwitnienie rozpoczyna si  oko o po owy czerwca i ko czy si  
zazwyczaj w drugiej po owie lipca. Na stanowiskach z d ugo zalegaj c  pokryw  nie n  
terminy te mog  ulec przesuni ciu nawet o 3 tygodnie. Zamieranie cz ci nadziemnych 
rozpoczyna si  w po owie sierpnia i trwa do po owy pa dziernika.

5. Wymagania ekologiczne

Gnidosz sudecki jest reliktowym elementem cyrkumpolarnoarktycznym wyst puj cym 
w pi trze subalpejskim Karkonoszy. Wsp cze nie podkre lana jest odr bno  taksono-
miczna populacji karkonoskiej w randze podgatunku nominalnego, w zwi zku z czym 
takson ma charakter endemiczny.

Gatunek odnajdywany w Karkonoszach od 1170 do 1450 m n.p.m., schodzi w d  
wzd u  ciek w i by  odnajdowany po stronie czeskiej na stanowiskach efemerycznych na 
wysoko ci nawet (750) 900 950 m n.p.m. Centrum wyst powania gnidosza sudeckiego 
znajduje si  na wierzchowinie Karkonoszy Wschodnich, w obr bie zr wnania Bil  louky 
(Czechy) i R wni pod nie k . Stanowiska w kot ach polodowcowych s  zazwyczaj ma o 
liczebne. Dominuj ce ekspozycje stanowisk to kierunki N i NE, co warunkuje rze ba naj-
wy szych partii Karkonoszy oraz najcz ciej spotykana orientacja cian kot w polodow-
cowych w polskiej cz ci g r. Stanowiska odnajdywane s  g wnie we wkl s ych formach 
terenu; w miar  obni ania si  wysoko ci zwi ksza si  ich nachylenie, od poni ej 10o nawet 
do blisko 50o.

Ekologiczne liczby wska nikowe wg Zarzyckiego, zweryfikowane przez Krukowskiego 
(2003) wynosz  odpowiednio: L = (4)5, T = 1 2, K = 2, W = 4 5, Tr = 1 2, R = 2(3), D = 
, H = 5 oraz w skali Ellenberga: L = 8, T = 3, K = 3, F = 9, N = 2, R = 2.

Gnidosz sudecki jest przywi zany do silnie uwodnionych i otwartych siedlisk oligoter-
micznych, z optimum wyst powania na obrze ach oligotroficznych m ak i wysi k w na 
wierzchowinie Karkonoszy, upodabniaj cych warunki do rodowiska tundry subarktycz-
nej. Wyst puje zazwyczaj w strefie ekotonowej pomi dzy fitocenozami torfowisk wierz-
chowinowych z klasy Oxycoco-Sphagnetea (*7110: torfowiska wysokie) oraz subalpejski-
mi psiarami Carici rigidae-Nardetum (6150: wysokog rskie murawy acydofilne, a tak e 
6150: wysokog rskie bezwapienne wyle yska nie ne), zw aszcza ze znacznym udzia em 
gatunk w jednoli ciennych. W kot ach polodowcowych cz ciej wyst puje na subalpej-
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skich r dliskach Swertio-Anisothecion squarrosi, gdzie gatunek ro nie w strefie kontakto-
wej z zio oro lami Mulgedio-Aconitetea (6430: zio oro la subalpejskie).

Sporadycznie spotykany na obrze ach zaro li kosodrzewiny Pinus mugo (4070: zaro-
la kosodrzewiny). W wietle ostatnich bada  nie znalaz y potwierdzenia pr by klasyfika-

cji taksonu jako charakterystycznego elementu higrofilnych fitocenoz r dliskowych ze 
zwi zku Cardamino-Montion b d  endemicznych zespo w Allietum sibirici oraz Swer-
tietum perennis.

Eksperymentalnie stwierdzono paso ytowanie gnidosza sudeckiego na mia ku darnio-
wym Deschampsia cespitosa. ywicielami s  r wnie  inne gatunki ro lin jednoli ciennych: 
we nianeczka darniowa Baeothryon cespitosum, turzyca t ga Carex bigelowii, mia ek po-
gi ty Deschampsia flexuosa, we nianka pochwowata Eriophorum vaginatum, bli niczka 
psia trawka Nardus stricta oraz dwuli ciennych: jaskier ostry Ranunculus acris i wierzba 
lapo ska Salix lapponum.

Definicja osobnika:
Gnidosz sudecki jest gatunkiem klonalnym o modularnym wzro cie wegetatywnym, 

kt ry sezonowo wytwarza rozety li ciowe oraz p dy kwiatowe. W zwi zku z tym przyj to 
definicj  operacyjn  osobnika opart  na strukturalnej i fizjologicznej autonomii poszcze-
g lnych element w klonu. Tak rozumiany osobnik to rozeta li ciowa lub p dowa, z przy-
nale cymi jej segmentami k czowymi i korzeniami, dzi ki czemu jest atwo wyr nialny 
w nieinwazyjnych badaniach terenowych. Rozety p dowe (osobniki generatywne) stano-
wi  oko o 20 40% ro lin.

Gnidosz sudecki Pedicularis sudetica Willd.

Fot. 2. Siedlisko gnidosza sudeckiego  torfowisko w g rnych partiach Karkonoszy (  M. Malicki)
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6. Rozmieszczenie w Polsce

Gnidosz sudecki wyst puje wy cznie w Karkonoszach, g wnie we wschodniej cz ci.
Po polskiej stronie w Karkonoszach Wschodnich gatunek wyst puje na R wni pod 

nie k , w Kot ach: Ma ego Stawu, Wielkiego Stawu i omniczki (w tym w Kocio ku pod 
nie k ). Nie odnaleziono historycznych stanowisk na Polanie Z ot wka oraz w Bia ym 

Jarze. Stanowiska w nie nych Kot ach nie zosta y potwierdzone od kilkudziesi ciu lat. 
W Karkonoszach Zachodnich takson obecnie stwierdzany jest tylko po czeskiej stronie.

cznie podawano 29 stanowisk tego gatunku w polskich Karkonoszach, cho  wobec 
metapopulacyjnego charakteru jego wyst powania mo na je pogrupowa  w 7 jednostek:

Kocio  Wielkiego Stawu (cz  W i NW)
Grz da mi dzy Kot em Ma ego i Wielkiego Stawu
Kocio  Ma ego Stawu  Srebrne Turniczki
Kocio  Ma ego Stawu  leb Slalomowy
Kocio  Wielkiego Stawu  Mulda
R wnia pod nie k /Z oty Potok/Wodospady omniczki
Kocio  omniczki (z wy czeniem wodospad w omniczki)
Liczebno  w polskiej cz ci Karkonoszy wynosi oko o 1000 ramet, co odpowiada naj-

prawdopodobniej oko o 300 400 genetom, stanowi c oko o 15% zasob w w skali wia-
towej.

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

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

1. Opis bada  monitoringowych

Wyb r powierzchni monitoringowych i ich sugerowana wielko
Monitoringiem nale y obj  zar wno populacje centralne na R wni pod nie k  oraz 
w najwy szych partiach Kot w: Ma ego i Wielkiego Stawu oraz omniczki, a tak e brze -
ne w ww. kot ach, przy czym te ostatnie nale y monitorowa  w odpowiedniej liczbie stano-
wisk (2 4 na kocio ), ze wzgl du na du  dynamik  zachodz cych tam proces w geomor-
fologicznych, fluwialnych i niwalnych ( cznie oko o 10 15 powierzchni). Powierzchnie 
monitoringowe powinny obj  ca y p at siedliska, w kt rym ro nie gnidosz sudecki oraz 
jego najbli sze otoczenie ( rednio 50 100 m2). W zwi zku z konieczno ci  wyeliminowa-
nia wp ywu monitoringu i zwi zanego z nim wydeptywaniem siedliska, na ka dym stano-
wisku nale y trwale wyznaczy  1 4 podpowierzchni, o wielko ci 3 x 3 m, podzielonych 
na kwadraty o boku 1 m, gdzie monitoring b dzie prowadzony wy cznie w 4 naro nych 
kwadratach. Zaleca si  uwzgl dnienie w monitoringu za o e  metodycznych programu 
GLORIA (Global Observation Research Initiative in Alpine Environments). Uwaga: na nie-
wielkich stanowiskach mo liwe b dzie za o enie tylko 1 kwadratu obserwacyjnego.

Za odr bne stanowisko przyjmuje si  ka de wyst pienie gatunku, odnalezione co naj-
mniej jednokrotnie w okresie obj tym monitoringiem, odleg e w linii prostej od najbli -
szego o 100 m. Gatunek ma metapopulacyjny charakter rozmieszczenia typu sink-source, 
gdzie najbogatsze populacje centralne (source) zajmuj  ustabilizowane siedliska na wierz-
chowinie, sk d prowadzona jest rekolonizacja populacji brze nych (sink) w obr bie kot w 
oraz w dolinach potok w.

Spos b wykonywania bada
Jednostk  zliczeniow  jest rozeta li ciowa lub p dowa. W kwadratach poddanych mo-
nitoringowi (1 x 1 m) nale y przy pomocy ramki o oczkach 10 cm dok adnie skartowa  
po o enie wszystkich ro lin oraz gatunk w towarzysz cych, z zaznaczeniem dla ka de-
go gatunku procentowego stopnia pokrycia wraz z odnotowaniem ich stanu zdrowotne-
go. W przypadku osobnik w generatywnych szczeg ln  uwag  nale y zwr ci  na ilo  
zgryzanych p d w generatywnych przez jeleniowate (w przypadku niekt rych stanowisk 
nawet do ponad 80%), wydeptywanie oraz oznaki obni onej ywotno ci poszczeg lnych 
osobnik w. Ponadto konieczne jest regularne wykonywanie dokumentacji fotograficznej 
ka dego z tak wyznaczonych kwadrat w.

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

Wska nik Miara Spos b pomiaru

Populacja

Liczebno Liczba osobnik w Policzenie sztuk rozet li ciowych i p dowych

Struktura wiekowa

Liczba osobnik w 
generatywnych,
wegetatywnych,
siewek (lub 
os. juwenilnych)

Zliczenia w poszczeg lnych kategoriach, 
w przypadku siewek, je li s  obserwowane 
to zaznaczy  mo liwo  tak

Gnidosz sudecki Pedicularis sudetica Willd.
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Stan zdrowotny
Chlorozy, infekcje, 
mechaniczne uszko-
dzenia 

Obserwacja barwy i wygl du ro lin, lady zgryza-
nia, wydeptywanie  niszczenie ro lin 

Siedlisko

Powierzchnia 
potencjalnego 
siedliska

Powierzchnia (w 
metrach, arach, hek-
tarach)

Ocena ekspercka; Ocena mo liwa po por wnaniu 
z wynikami z poprzedniego okresu monitoringu

Powierzchnia 
siedliska zaj tego 
przez populacj

Powierzchnia (w 
metrach, arach,)

Ocena ekspercka area u populacji, czyli wielok -
ta wypuk ego, obejmuj cego wszystkie miejsca 
wyst powania poszczeg lnych osobnik w; wobec 
ma ego area u mo liwa ocena przez pomiar, np. 
ta m  lub licz c kroki.
Ocena mo liwa po por wnaniu z wynikami z po-
przedniego okresu monitoringu

Stopie  zaro ni -
cia siedliska przez 
ro linno  krzewiast  
(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. Zidentyfi-
kowa  wyst puj ce na stanowisku krzewy i oceni  
ekspercko stopie  pokrycia  w warstwie B; rozgar-
niaj c ru , sprawdzi , czy w nie pojawi y si  siewki 
(nalot) krzew w  okre li  cz sto  zjawiska. Poda  
warto  sumaryczn

Ocienienie

Okre li  procent 
p atu siedliska 
gatunku podlegaj cy 
ocienieniu

Ocena ekspercka

Uwodnienie Ocena 
w 3-stopniowej skali Ocena ekspercka

Odczyn wody Ph Odczyt wskazania pehametru

Procesy geomorfolo-
giczne  nat enie

Procent powierzchni 
zaj tego(zaburzone-
go) siedliska gatunku

Ocena ekspercka  obserwacje lad w lokalnych 
sp yw w b otno-kamienistych, lawin, spe zywania 
niegu, obryw w skalnych i okre lenie powierzchni 

dotkni tej zjawiskiem

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 lub o du ej sile konkuren-
cyjnej, np. kosodrzewina, i oceni  jego pokrycie 
(posi kowa  si  zdj ciem fitosocjologicznym)

Gatunki ywicielskie
Gatunek (nazwa 
polska i aci ska) 
i procent pokrycia

W p acie, gdzie wyst puje gatunek, zidentyfikowa  
gatunki i oceni  ich pokrycie (posi kowa  si  zdj -
ciem fitosocjologicznym)

Wysoko  runi W cm rednia z 20 pomiar w g wnej masy ro linno ci

Woj ok (martwa 
materia organiczna) Grubo  w cm

rednia z 20 pomiar w wykonanych w p acie 
(dob r miejsc wykonania pomiar w uwzgl dnia  
powinien maks. i min.) oraz min. i maks., np. 0 5 
cm, r. 3 cm 

Termin i cz stotliwo  bada
Termin obserwacji zale y od d ugo ci zalegania niegu w kot ach polodowcowych oraz 
rozpocz cia sezonu wegetacyjnego, najcz ciej jest to okres od drugiej po owy czerwca 
do pocz tk w sierpnia. W tym czasie wszystkie populacje w polskiej cz ci Karkonoszy 
przechodz  pe ne kwitnienie. Badania powinny by  przeprowadzane w cyklu 3 6-letnim, 
i obejmowa  szczeg owe badania ro linno ci w ka dym monitorowanym kwadracie 
i ocen  stanu populacji. Natomiast badania okre laj ce dynamik  poszczeg lnych popula-
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cji gnidosza sudeckiego  corocznie. Optymalny termin prac wypada pod koniec kwitnie-
nia lub tu  po przekwitni ciu (lipiec oraz pierwsza po owa sierpnia)  w celu oszacowania 
udzia u zgryzionych p d w generatywnych. Badania mog  (i powinny) by  uzupe nione 
d ugoterminowymi obserwacjami mikroklimatycznymi rejestrowanymi w terenie za pomo-
c  logger w.

Sprz t do bada
Ta ma miernicza  do okre lenia wielko ci p atu, ramka do kartowania (0,5 x 0,5 m lub 
zalecana 1 x 1 m), notatnik, cyfrowy aparat fotograficzny, odbiornik GPS o wysokiej do-
k adno ci do kartowania terenowego populacji, znaczniki stalowe, wykrywacz metalu (do 
odszukania w terenie powierzchni monitorowanych), przeno ny konduktometr i pehametr 
do terenowej analizy odczynu i przewodno ci w d zasilaj cych poszczeg lne stanowisko, 
loggery do terenowej rejestracji temperatury (zalecane StowAway TidbiT); ewentualnie do 
monitoringu najbardziej niedost pnych populacji w kot ach mo e by  przydatny sprz t 
alpinistyczny (lina, uprz , kask).

2. Wska niki stanu populacji i stanu siedliska oraz ich waloryzacja

Tab. 2. Waloryzacja wska nik w stanu populacji i stanu siedliska

Wska nik FV
w a ciwa

U1
niezadowalaj ca

U2
z a

Populacja

Liczebno

Przynajmniej taka 
sama (lub wi ksza) 
jak w poprzednim 
okresie monitoringu; 
a zarazem >30 os.

Mniejsza ni  
w poprzednim 
okresie monitoringu 
(20 40%),
lub 15 30 os.

Mniejsza ni  
w poprzednim 
okresie monitorin-
gu (>40%),
lub <15 os.

Struktura

Liczba osobnik w 
generatywnych  pro-
cent w populacji

>20% 10 20% <10%

Liczba osobnik w 
wegetatywnych 
(w tym juwenilnych) 
 procent w populacji 

<80% 80 90% >90%

Stan zdrowotny <50% osobnik w 
generatywnych

50 80% osobnik w 
generatywnych

>80% osobnik w 
generatywnych

Siedlisko

Powierzchnia 
potencjalnego siedliska

W kolejnym okresie 
monitoringowym: 
Taka sama lub 
wi ksza

W kolejnym okresie 
monitoringowym: 
zmniejszenie <20%

W kolejnym 
okresie monitorin-
gowym: zmniej-
szenie >20%

Powierzchnia zaj tego siedliska Taka sama lub 
wi ksza Zmniejszenie <20% Zmniejszenie 

>20%

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

Brak <10% >10%

Ocienienie Brak rednie
<20%

Du e
>20%

Gnidosz sudecki Pedicularis sudetica Willd.
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Monitoring gatunk w ro lin

Uwodnienie
W kolejnym okresie 
monitoringowym: bez 
zmian

W kolejnym okresie 
monitoringowym: 
zmiana warunk w 
hydrologicznych na 
powierzchni <20%

W kolejnym 
okresie moni-
toringowym: 
zmiana warunk w 
hydrologicznych 
na powierzchni 
>20%

Odczyn wody 4,0 6,5 <4,0 lub >6,5 <3,5 lub >7,0

Procesy geomorfologiczne 
 nat enie

Brak  ma e, niezna-
cz ce
<10% powierzchni 
siedliska

rednie  umiarko-
wane
10 25% powierzch-
ni siedliska

Du e  katastro-
falne
>25% powierzch-
ni siedliska

Gatunki ekspansywne  
konkurencyjne <5% 5 25% >25%

Gatunki ywicielskie >25% pokrycia 
w p acie

10 25% pokrycia 
w p acie

<10% pokrycia 
w p acie

Wysoko  runi <15 cm 15 30 cm >30 cm
Woj ok (martwa 
materia organiczna) brak lub <1 cm 1 2 cm >2 cm

Wska niki kardynalne
 gatunki ekspansywne  konkurencyjne,
 gatunki ywicielskie,
 wysoko  runi,
 woj ok (martwa materia organiczna).

3. Przyk ad wype nionej karty obserwacji gatunku na stanowisku

Wz r wype nionej karty obserwacji gatunku na stanowisku z instrukcj  wype niania po-
szczeg lnych p l 

Karta obserwacji gatunku dla stanowiska

Kod i nazwa gatunku 2217 Pedicularis sudetica

Kod obszaru Wype nia instytucja koordynuj ca

Nazwa obszaru 
N2000

Nazwa obszaru monitorowanego (zgodnie z umow )
Karkonosze

Kod stanowiska Wype nia instytucja koordynuj ca

Nazwa stanowiska Nazwa stanowiska monitorowanego
Kocio  Ma ego Stawu  Srebrne Turniczki

Typ stanowiska Referencyjne/badawcze
Badawcze

Opis stanowiska

Poda  opis pozwalaj cy na identyfikacj  stanowiska w terenie
Obrze a r dliska na cianach lebu na zachodnim stoku Kot a, 
powy ej Ma ego Stawu, w po owie jego wysoko ci pomi dzy czerwonym
a niebieskim szlakiem

Powierzchnia 
stanowiska

W ha, a, m 

r dlisko oraz jego najbli sze otoczenie na po ogiej cianie lebu, 
o powierzchni oko o 25 m2 
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Obszary chronione, 
na kt rych znajduje 
si  stanowisko 

(Natura 2000, rezerwaty przyrody, parki narodowe i krajobrazowe, u ytki 
ekologiczne, stanowiska dokumentacyjne itd.)
OSO Karkonosze PLB020007, SOO Karkonosze PLH020006, Karkonoski 
Park Narodowy

Wsp rz dne 
geograficzne

Wymieni  wsp rz dne geograficzne (GPS) stanowiska
N: 500 74 ...  E: 15069 ...

Wysoko  n.p.m. Wysoko ci n.p.m. stanowiska  lub zakres  od... do...
1330 m n.p.m.

Charakterystyka 
siedliska gatunku na 
stanowisku 

og lny charakter terenu: np. murawa, wyle ysko
typ siedliska przyrodniczego (kod siedliska przyr./zbiorowisko ro linne/
zesp  ro linny)
siedliska w otoczeniu stanowiska
lokalizacja stanowiska w pa mie g rskim  nachylenie, ekspozycja
og lny charakter terenu: obrze a r dliska na cianach lebu
typ siedliska przyrodniczego: subalpejskie r dliska Swertio-Anisothe-
cion squarrosi
siedliska przyrodnicze w otoczeniu stanowiska: 4070: zaro la kosodrze-
winy, 6430: zio oro la subalpejskie
lokalizacja stanowiska w pa mie g rskim  zachodnie ciany Kot a Ma-
ego Stawu powy ej stawu, nachylenie stoku oko o 35o, ekspozycja NE

Informacje o gatunku 
na stanowisku

Syntetyczne informacje o wyst powaniu gatunku na stanowisku, 
dotychczasowe badania i inne istotne fakty
Wyniki monitoringu z lat poprzednich
Niewielkie stanowisko gnidosza sudeckiego Pedicularis sudetica odnale-
zione kilka lat temu, spadek liczebno ci ponad 50% w ostatnim dziesi -
cioleciu

Obserwator
Imi  i nazwisko eksperta lokalnego odpowiedzialnego za to stanowisko 
(wg umowy)
Marek Krukowski, Marek Malicki

Daty obserwacji Daty wszystkich obserwacji (zgodne z formularzami cz stkowymi)
31.07.2008

Data wype nienia Data wype nienia formularza przez eksperta
4.08.2008

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

Data zatwierdzenia Data zatwierdzenia przez osob  upowa nion   wype nia instytucja koor-
dynuj 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 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 da-

nego gatunku, czyli rozety.

Stan ochrony gatunku na stanowisku

Parametr/Wska niki Warto  wska nika i komentarz Ocena

Populacja

Liczebno Liczba osobnik w lub zag szczenie osobnik w
3 os. U2 U2

Gnidosz sudecki Pedicularis sudetica Willd.
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Monitoring gatunk w ro lin

Struktura 

Liczba osobnik w generatywnych
2

FV

U2

Liczba osobnik w wegetatywnych
1

Obecno  siewek  tak/nie
Nie

Stan zdrowotny Stwierdzone choroby, paso yty, zgryzy itp.
Brak FV

Siedlisko

Powierzchnia poten-
cjalnego siedliska

Powierzchnia (ha, a, m )
25 m2 U1

Powierzchnia 
zaj tego siedliska

Powierzchnia (ha, a, m )
1 m2

Stopie  zaro ni cia 
siedliska przez 
ro linno  
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)
< 10%
Kosodrzewina Pinus mugo, wrzos zwyczajny Calluna vulgaris, 
bor wka czarna Vaccinium myrtillus

U1

Ocienienie

W procentach (lub ocena w 3-stopniowej skali) w stosunku do 
p atu, w kt rym wyst puje gatunek (area u populacji)  ocienienie 
przez ciany skalne, nachylenia zboczy itp.
Brak

FV

Uwodnienie Zmiana stopnia uwodnienia siedliska
Brak zmian w ostatnich latach FV

pH Pomiar w wodach zasilaj cych siedlisko
6,6 (wody potoku p yn cego na dnie lebu) U1

Procesy 
geomorfologiczne 
nat enie

Du e  katastrofalne, rednie  umiarkowane, ma e  nieznacz ce 
(lokalne sp ywy b otno-kamieniste, gwa towne wezbrania ciek w, 
lawiny, spe zywanie niegu)
Ma e  nieznacz ce

FV

Gatunki ekspansyw-
ne  konkurencyjne

Gatunek (nazwa polska i aci ska) i procent pokrycia w p acie, 
gdzie wyst puje gatunek  np. dwuli cienne gatunki: zio oro lowe, 
kosodrzewina
Mi osna g rska Adenostyles alliariae, p pawa b otna Crepis pallu-
dosa  oko o 15%

U1

Gatunki ywicielskie

Gatunek (nazwa polska i aci ska) i procent pokrycia w p acie, 
gdzie wyst puje gatunek  np. mia ek darniowy Deschampsia 
caespitosa (oraz inne jednoli cienne)
mia ki: darniowy i pogi ty Deschampsia caespitosa, 

D. flexuosa  oko o 15%

U1

Wysoko  runi W cm; rednia z 20 pomiar w g wnej masy ro linno ci
<15 cm FV

Woj ok (martwa 
materia organiczna)

W cm; rednia z 20 pomiar w wykonanych w p acie (dob r 
miejsc wykonania pomiar w uwzgl dnia  powinien maks. i min.) 
oraz min. i max.
Brak

FV
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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)
Gatunek utrzymuje si  na stanowisku co najmniej od oko o 10 lat, 
aczkolwiek liczebno  populacji w tym okresie zmniejszy a si  
o ponad 50% U1

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.)
Brak

Ocena globalna U2

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 Nazwa dzia alno ci Intensywno Wp yw Syntetyczny opis

702 Zanieczyszczenie 
powietrza C  (?)

Imisja transgranicznych zanieczyszcze  
powietrza oraz zwi zana z tym acydyfi-
kacja (obecnie znacznie zmniejszy a si  
intensywno  tego procesu) i eutrofizacja 
siedliska

971 Konkurencja mi dzy-
gatunkowa ro lin B Zaj cie siedliska przez bardziej ekspansyw-

ne dwuli cienne gatunki zio oro lowe

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 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 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

251 Pl drowanie stanowisk 
florystycznych C Zbi r okaz w zielnikowych

702 Zanieczyszczenie 
powietrza C  (?)

Imisja transgranicznych zanieczyszcze  
powietrza oraz zwi zana z tym 
eutrofizacja siedliska

900 Erozja C Erozja ska  siedliska

942 Lawiny C Wydzieranie ro linno ci 
na zboczach lebu

971 Konkurencja 
mi dzygatunkowa ro lin B/C

Zajmowanie siedliska przez bardziej 
ekspansywne dwuli cienne gatunki 
zio oro lowe

Gnidosz sudecki Pedicularis sudetica Willd.
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Monitoring gatunk w ro lin

Inne informacje

Inne warto ci 
przyrodnicze

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
Gatunki chronione  kosodrzewina Pinus mugo

Inne 
obserwacje

Wszelkie informacje pomocne przy interpretacji wynik w, np. anomalie pogodowe
W ostatniej dekadzie widoczna ekspansja gatunk w zio oro lowych

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  itp.)
Stanowisko powinno zosta  obj te monitoringiem o cz sto ci obserwacji raz na 
2 3 lata

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

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

Za czy  zdj cie fitosocjologiczne wykonane metod  standardow  Braun-Blanqueta na 
pow. 25 m2 w p acie siedliska, gdzie wyst puje gatunek.

4. Gatunki o podobnych wymaganiach ekologicznych

Gatunki ro lin p paso ytniczych  inni przedstawiciele rodzaju Pedicularis, a tak e bart-
sia alpejska Bartsia alpina i szel nik wysokog rski Rhinanthus alpinus oraz inne taksony 
ro lin g rskich o podobnych wymaganiach siedliskowych, dla kt rych mo na zastosowa  
cz  metod monitoringu  takie gatunki subalpejskich siedlisk higrofilnych, jak: czosnek 
syberyjski Allium sibiricum, we nianeczka alpejska Baeothyron alpinum, we nianeczka 
darniowa B. cespitosum czy niebielistka trwa a Swertia perennis.

5. Ochrona gatunku

Stanowiska gnidosza sudeckiego w polskiej cz ci Karkonoszy znajduj  si  wy cznie 
w strefie cis ej ochrony Karkonoskiego Parku Narodowego. Populacje wydaj  si  stabilne 
i nieprzewidywane s  dodatkowe zabiegi ochronne. Pr by hodowli ex situ w ogrodach bo-
tanicznych nie by y do tej pory podejmowane (badania laboratoryjne kie kowania nasion 
gnidosza zako czy y si  niepowodzeniem na etapie rozwoju ro lin do stadium siewki  
K. Tobola, inf. ustna).
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