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Modyfikacja metodyki 

Goryczuszka czeska Gentianella bohemica 
 
Modyfikacja metodyki monitoringu opublikowanej w Perzanowska J. (red.) 2010. Monitoring gatunków 
roślin. Przewodnik metodyczny. Część I. GIOŚ, Warszawa. 
 
Data wprowadzenia modyfikacji do  prac monitoringowych (prowadzonych na zlecenie GIOŚ): 
2015-07-17 
 
W rozdziale „Przykład wypenionej karty obserwacji gatunku na stanowisku” pod tabelą dodać tekst: 
- Zdjęcia fitosocjologiczne wykonywać na tych samych stałych powierzchniach na stanowisku - w każdym 
typie siedliska osobno. 
 
W rozdziale „Termin i częstotliwość badań” dodać tekst: 
- Zalecana jest dwukrotna kontrola stanowisk w każdym sezonie monitoringowym: pierwszy raz latem 
(lipiec/sierpień) w celu wykonania zdjęć fitosocjologicznych, drugi raz jesienią (od połowy do końca 
września) w celu oceny wskaźników populacji. 
 
Usunięcie wskaźników: 
- liczba (%) os. wegetatywnych 
- stopień uwilgocenia 
 
Dodanie wskaźników kardynalnych: 
- liczba osobników 
- miejsca do kiełkowania 
- gatunki ekspansywne 
 
Usunięcie wskaźnika kardynalnego: 
- ocienienie 
 
 
 

 
Uwaga! Poniższy tekst przedstawia pierwotną, niezmieniona wersję przewodnika metodycznego. 
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Goryczuszka czeska
 Gentianella bohemica 
 (= Gentianella praecox (A. & J. Kerner) E. Mayer subsp. bohemica (Skalick ) Holub)

I. INFORMACJA O GATUNKU

1. Przynale no  systematyczna

Rodzina: goryczkowate Gentianaceae

2. Status

Gatunek priorytetowy

Prawo mi dzynarodowe
Dyrektywa Siedliskowa  Za cznik II i IV

Prawo krajowe
Ochrona gatunkowa  ochrona cis a od 1946 r.

Kategoria zagro enia
Czerwona lista IUCN  R
Polska czerwona ksi ga ro lin (2001)  nieuwzgl dniony
Czerwona lista  (2006)  nieuwzgl dniony
Zagro one ro liny naczyniowe Sudet w (2002)  EN

Fot. 1. Goryczuszka czeska na ce k. Darnkowa w G rach Sto owych (  M. Smoczyk)
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3. Opis gatunku

Ro lina dwuletnia, o szerokojajowatym pokroju i wysoko ci 5 40 cm (najcz ciej 10 25 
cm). odyga wyprostowana, zwykle od nasady, a niekiedy dopiero od po owy rozga zio-
na, przewa nie o 5 8 w z ach i +/  jednakowo d ugich mi dzyw lach. Li cie odziomko-
we najcz ciej 4 8 (w czasie kwitnienia ju  obumar e), w skojajowate do opatkowatych, 
o d ugo ci do 3 cm. Li cie odygowe zwykle lancetowate do w sko-tr jk tno-lancetowa-
tych, przewa nie 3 4 razy d u sze ni  szerokie (najcz ciej 3,5 5,0 cm d ugo ci i 1,2 cm 
szeroko ci), na wierzcho ku zaostrzone, u nasady do 1/4 d ugo ci najszersze; d u sze, do 
wyra nie d u szych od mi dzyw li. Kwiaty 5-krotne, zebrane w zwykle wieloramienn  
wiech . Kielich 5-dzielny, d ugo ci 13 19 mm, o nerwach g wnych tylko s abo lub wcale 
niezbiegaj cych na szypu k . Z bki kielicha +/  jednakowo szerokie, purpurowo nabieg e, 
d u sze od jego rurki, na brzegu +/  podwini te, z rzadka lub g sto brodawkowate, nagie. 
Wci cia pomi dzy z bkami kielicha zmiennego kszta tu, przynajmniej niekt re w postaci 
szerokiego U, inne wyra nie ostre  przypominaj  liter  V. Korona dzwonkowatolejkowa-
ta, o d ugo ci zwykle (20 )25 30( 35) mm, jasnoniebieskofioletowa, o atkach d ugich do 
1 cm. S upek na gynoforze najcz ciej 4 7 mm d ugo ci. Owoc  otwieraj ca si  dwiema 
klapami torebka na gynoforze. Nasiona jajowate (0,7 0,8 mm d ugie i oko o 0,6 mm szero-
kie), jasnobr zowe, z delikatn  do kowat  skulptur .

Gatunek goryczuszka czeska Gentianella bohemica, w czeskiej literaturze uznawany 
jest za podgatunek goryczuszki wczesnej G. praecox subsp. bohemica (Kirschner & Kirs-
chnerov  2000). Ze wzgl du na du  zmienno  fenotypow  oraz wyst puj ce w obr bie 

Fot. 2. Siedlisko goryczuszki czeskiej w G rach Sto owych  ka g rska na zboczu Rogowej Kopy; widoczne bruzdy 
s  pozosta o ci  po usuni tym zalesieniu wierkowym (  M. Smoczyk)

Goryczuszka czeska Gentianella bohemica Skalick
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tej ca ej m odej ewolucyjnie grupy taksonomicznej zjawiska ewolucji retikularnej i intro-
gresji jest to takson krytyczny i trudny do identyfikacji. Morfologicznie i geograficznie jest 
bliski, a nawet po redni w stosunku do kilku gatunk w: G. germanica, G. austriaca i G. lu-
tescens i razem z nimi ujmowany cz sto jako grupa Gentianella germanica  (Gentianella 
germanica agg.) w obr bie rodzaju Gentianella, z centrum rozmieszczenia i r norodno ci 
grupy w g rach rodkowej i po udniowo-wschodniej Europy.

Identyfikacj  utrudnia fakt, i  po udniowo-zachodnia Polska le y w strefie kontaktowej 
przypuszczalnych zasi g w G. bohemica i G. germanica. Przyk adowo, na terenie czeskiej 
cz ci G r Orlickich stwierdzono populacje o cechach morfologicznych przej ciowych 
mi dzy oboma tymi gatunkami, bli szych jednak G. bohemica. Populacje te s  odleg e 
o oko o 5 10 km od jednego z aktualnych polskich stanowisk w rejonie Ziele ca. Ponadto 
w tym samym regionie wyst puj  populacje zar wno G. germanica subsp. germanica (Zie-
lone ko o Dusznik-Zdroju) jak i G. bohemica (Zieleniec ko o Dusznik-Zdroju).

Przy oznaczaniu nale y zwr ci  uwag  na najbardziej istotne cechy, tj. wci cia mi -
dzy z bkami kielicha (1), rozga zienia odygi oraz kszta t i wielko  li ci (2). Zakwitaj cy 
w tej samej porze i najbardziej zbli ony do G. bohemica takson  G. germanica subsp. 
germanica  ma zwykle pojedyncze odygi, bardzo rzadko jedynie w g rnej cz ci rozga-

zione. Wci cia pomi dzy z bkami kielicha (1) u G. germanica subsp. germanica s  ostre 
(w kszta cie litery V), a li cie odygowe  nieco kr tsze od mi dzyw li (rzadko r wne), sze-
rokopod ugowate lub w skolancetowate (2), mniejsze ni  u G. bohemica. Wi ksz  wag  
taksonomiczn  nale y przyk ada  do cech generatywnych ni  wegetatywnych. W wi k-
szych populacjach zawsze opr cz typowych  osobnik w ro nie pewna liczba osobnik w 
drobnych, z ma  liczb  mi dzyw li, cz sto jednokwiatowych.

4. Biologia gatunku

Ro lina monokarpiczna, dwuletnia, jesienny hemikryptofit. W pierwszym roku wegetacji 
wytwarza jedynie r yczk  li ci, w drugim  p d kwiatostanowy. Kwitnie od sierpnia do 
pa dziernika i jest zapylana przez owady (cz sto s  to trzmiele Bombus spp.), ale jest 
te  zdolna do autogamii (tworzy w wyniku autogamii zdolne do kie kowania nasiona). 
Rozmna a si  wy cznie generatywne z nasion. Cz  nasion po przezimowaniu kie kuje 
nast pnej wiosny lub wczesnym latem, a pozosta e tworz  bank nasion w glebie. Zdolno  
kie kowania nasion nie by a badana, jak wskazuj  jednak pilota owe badania J. Brabca 
(inf. ustna), zachowuj  one zdolno  do kie kowania co najmniej przez kilka lat. Dla kie -
kowania i prze ywania siewek kluczowe znaczenie zdaje si  mie  obecno  miejsc ini-
cjalnych lub o naruszonej strukturze ro linno ci. Na pocz tku rozwoju nasion konieczne 
jest, podobnie jak u prawie wszystkich goryczuszek, od ywianie za po rednictwem grzyba 
(mikotroficzne)  niezb dna jest mikoryza endotroficzna.

Jak wynika z kilkuletniego monitoringu goryczuszki czeskiej na terenie Republiki Cze-
skiej (Brabec 2005b), charakterystyczne dla gatunku s  do  silne fluktuacje liczebno ci 
populacji w poszczeg lnych sezonach wegetacyjnych, kt re mog  mie  istotny wp yw na 
ich r norodno  genetyczn , np. poprzez efekty bottleneck.

Podobnie jak inne taksony w obr bie rodzaju, wykazuje dymorfizm (wikaryzm sezonal-
ny skorelowany przede wszystkim ze zmienno ci  cech wegetatywnych, a w mniejszym 
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stopniu generatywnych  G. praecox subsp. bohemica (= G. bohemica) jest ras  jesienn , 
a G. praecox subsp. praecox ras  letni   ten ostatni podgatunek wyst powa  na Szumawie, 
uznany jest za wymar y.

5. Wymagania ekologiczne

Wymaganie ekologiczne taksonu s  bardzo s abo rozpoznane. Wyst puje na p ytkich 
i g bszych glebach suchych i wie ych, rzadziej na rednio wilgotnych; o odczynie od s a-
bo kwa nego do zasadowego (Proch zka, Skalick  1999). Jest ro lin  po udniowej cz ci 
strefy klimatu umiarkowanego, gatunkiem rodkowoeuropejskim, suboceanicznym, zwi -
zanym z g rami. Ro nie przewa nie w krainach podg rskich, a w g rach  w du ym roz-
proszeniu, w zbiorowiskach mezofilnych i rzadko termofilnych (Kirschner & Kirschnerov  
2000). Najcz ciej w granicach wysoko ci od 450 do 750 m n.p.m. (Skalick  1969). Gatu-
nek wiat o dny. Miejscem wyst powania gatunku s  suche ki i murawy bli niczkowe, 
pastwiska, intensywnie koszone, nienawo one ki, a tak e silnie zaburzone siedliska, jak: 
pobocza cie ek, ha dy starych kopalni odkrywkowych, kamienio omy i nas onecznione 
le ne okrajki (Kirschner & Kirschnerov  2000, Brabec 2005a). W obszarze swego rod-
kowoeuropejskiego zasi gu goryczuszka czeska najcz ciej zwi zana jest z p naturalny-
mi i antropogenicznymi zbiorowiskami muraw bli niczkowych z klasy Nardo-Callunetea, 
z rz du Nardetalia i zwi zku Violion caninae  zesp  Polygalo-Nardetum (Skalick  1969, 
siedlisko przyrodnicze o kodzie 6230). Wyst puje tak e w kserotermofilnych okrajkach ze 
zwi zku Trifolion medii (klasa Trifolio-Geranietea sanguinei), murawach ciep olubnych ze 
zwi zku Bromion erecti (klasa Festuco-Brometea, siedlisko przyrodnicze o kodzie 6210) 
i rzadko na pastwiskach ze zwi zku Cynosurion z klasy Molinio-Arrhenatheretea (Kirschner 
& Kirschnerov  2000, Brabec 2005).

Na znanych polskich stanowiskach goryczuszka czeska wyst puje w zbiorowiskach 
wie ej ki g rskiej nawi zuj cej do zwi zku Polygono-Trisetion (klasa Molinio-Arrhe-

natheretea) oraz w ubogiej murawie ze zwi zku Violion caninae (klasa Nardo-Callunetea), 
w pi trze regla dolnego w przedziale wysoko ci 630 720 m n.p.m. Na stanowisku ko o 
Ziele ca zasiedla siedlisko antropogeniczne  skarp  wyrobiska starego omu wapienia, 
gdzie pod o e stanowi g wnie zasadowy rumosz wapienny (Smoczyk 2007).

6. Rozmieszczenie w Polsce

Gatunek jest endemitem Masywu Czeskiego, z centrum wyst powania w Republice Cze-
skiej (z koncentracj  stanowisk w Czechach po udniowych i po udniowo-wschodnich), 
przyleg ej cz ci Bawarii w Niemczech (Las Bawarski), Austrii (prowincje M hlviertel 
i Waldviertel) i Polski (Skalick  1969, Mesjasz-Przyby owicz 1988, Zaj c 1996, Zaj c, Za-
j c 2001, Pender 2003).

Szczeg owy opis rozmieszczenia goryczuszki czeskiej w Polsce jest niemo liwy ze 
wzgl du na obecny stan wiedzy na temat taksonu. Stanowiska goryczuszek z sekcji Gen-
tianella, z uwagi na krytyczno  taksonomiczn , podawane by y we wcze niejszej litera-
turze pod r nymi nazwami. Za prawdopodobne mo na uzna  historyczne stanowiska 
w Sudetach i na ich Przedg rzu (najwi cej stanowisk podawanych by o z terenu Sudet w 

Goryczuszka czeska Gentianella bohemica Skalick
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rodkowych). Stanowiska podawane z Karpat, G r wi tokrzyskich, Wy yny Krakowsko-
Cz stochowskiej oraz izolowane stanowiska w p nocno-wschodniej Polsce, np. w Puszczy 
Bia owieskiej i ko o osic (Mesjasz-Przyby owicz 1988, Zaj c i Zaj c 2001) s  wysoce w t-
pliwe i najprawdopodobniej dotycz  innych takson w z grupy Gentianella germanica agg. 
W szczeg owych, nowszych opracowaniach florystycznych dotycz cych tych teren w 
goryczuszka czeska nie jest podawana. R wnie  mapa rozmieszczenia gatunku w Polsce 
umieszczona w Atlasie Rozmieszczenie Ro lin w Polsce (Zaj c i Zaj c 2001) przedstawia 
raczej obraz rozmieszczenia kilku blisko spokrewnionych takson w z rodzaju Gentianella.

Ca a sekcja Gentianella wymaga krytycznego opracowania taksonomicznego w Polsce 
po czonego z rewizj  materia w zielnikowych z terenu naszego kraju. Umo liwi to po-
szukiwanie populacji w terenie na stanowiskach pozytywnie zrewidowanych.

W Polsce po roku 1995 potwierdzono wyst powanie gatunku tylko na 3 stanowiskach 
w Sudetach rodkowych (Go b 2004, Ger a i epa 2007, Smoczyk 2007). Dwa stanowi-
ska le  w Parku Narodowym G r Sto owych, oko o 1 km na NW od wsi Darnk w (gmina 
Lewin K odzki) i po o one s  na dw ch pobliskich r dle nych polanach na zboczach 
Rogowej Kopy odleg ych od siebie o oko o 0,2 km. cznie kwitnie tam corocznie kilka 
do kilkunastu ro lin. Trzecie, najbogatsze liczebnie stanowisko odleg e jest od dw ch po-
przednich o oko o 14 km na po udnie i znajduje si  w G rach Orlickich w dolinie potoku 
M yn wka w okolicy Ziele ca (gmina Duszniki-Zdr j). W latach 2006 2008 stwierdzono 
tam kwitnienie od 40 do 350 ro lin.

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
Jako samodzielne stanowisko przyj to populacj  goryczuszki czeskiej, kt ra jest oddzie-
lona od innych populacji odmiennym biotopem (r nymi warunkami siedliskowymi, np. 
lasem, zaro lami) i oddalona o ponad 100 m.

Ze wzgl du na skrajnie ma  liczb  aktualnych stanowisk (trzy) monitoringiem nale y 
obj  wszystkie stanowiska, cznie z ewentualnie nowo odkrytymi w przysz o ci; monito-
rowa  nale y wszystkie osobniki w populacjach.

Spos b wykonywania bada
Jednostk  zliczeniow  s : osobnik dwuletni (kwitn cy lub owocuj cy) i/lub jednoroczna 
r yczka li ciowa.

W miar  mo liwo ci, po uzgodnieniu z w a cicielem lub zarz dc  terenu, ka de sta-
nowisko nale y na sta e oznaczy  w terenie (np. palikami) i okre li  jego wsp rz dne za 
pomoc  odbiornika GPS.

Po co najmniej pi cioletnim okresie monitoringu zebrane dane umo liwi  okre lenie 
fluktuacji liczebno ci populacji, estymacj  dynamiki liczebno ci w przysz o ci, a nast pnie 
wybranie i dalsze monitorowanie poszczeg lnych zabieg w ochrony czynnej, kt ra dla 
tego gatunku jest konieczna.

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

Wska nik Miara Spos b pomiaru

Populacja

Liczebno Liczba osobnik w Policzenie jednostek zliczeniowych, tj. kwitn cych 
p d w lub r yczek li ciowych

Struktura
Liczba osobnik w 
wegetatywnych i gene-
ratywnych

Policzenie okaz w generatywnych (kwitn cych 
lub owocuj cych) oraz wegetatywnych (r yczek 
li ciowych) i okre lenie, jaki stanowi  procent 
ca ej populacji

rednia wysoko  
ro lin

rednia, warto  mini-
malna i maksymalna 
wysoko ci (w cm)

Zmierzenie wysoko ci cz ci nadziemnych wszyst-
kich osobnik w w populacji je li liczebno  popu-
lacji <100 osobnik w lub losowo wybranych 100 
osobnik w je li liczebno  jest wi ksza, ponadto 
poda  min. i maks. warto ci

rednia liczba kwia-
t w lub torebek na 
ro linie

rednia dla osobnika, 
warto  minimalna 
i maksymalna

Policzenie ilo ci kwiat w lub torebek nasien-
nych na ro linie dla wszystkich osobnik w je li 
liczebno  populacji <100 osobnik w lub losowo 
wybranych 100 osobnik w je li liczebno  jest 
wi ksza, ponadto poda  min. i maks. warto ci

Stan zdrowotny
Stwierdzone choroby, 
uszkodzenia, 
paso yty itp.

Obserwacja pod k tem obecno ci owad w lub la-
d w ich erowania, objaw w chor b i uszkodze

Goryczuszka czeska Gentianella bohemica Skalick
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Siedlisko

Powierzchnia 
potencjalnego 
siedliska

Powierzchnia (ha, m )

Ocena ekspercka powierzchni ca ego dogodnego 
siedliska na kt rym gatunek mo e wyst powa ; 
ocena mo liwa po por wnaniu z wynikami z po-
przedniego okresu monitoringu

Powierzchnia 
zaj tego siedliska Powierzchnia (ha, m )

Ocena ekspercka area u populacji, czyli wielok ta 
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 poprzedniego okresu monitoringu

Fragmentacja 
siedliska

Ocena w 4-stopniowej 
skali szacunkowej 
(du a, rednia, ma a, 
brak)

Ocena ekspercka  okre lenie czy p at siedliska 
odpowiedniego dla gatunku jest podzielony przez 
ro linno  innego typu, np. k py krzew w

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

Pokrycie przez drzewa 
i krzewy powierzchni 
potencjalnego siedliska 
(%); gatunki (nazwa 
polska i aci ska) i ich 
cz stkowe pokrycie 
w procentach

Dotyczy ca ego p atu siedliska stanowi cego 
potencjalne miejsce wyst powania gatunku; 
zidentyfikowa  wyst puj ce na stanowisku krzewy 
i drzewa (uwzgl dni  siewki i nalot) i oceni  
ekspercko ich cz stkowy i sumaryczny stopie  
pokrycia w warstwie B

Ocienienie 
stanowiska

Ocena w 4-stopniowej 
skali szacunkowej, 
dodatkowo procent 
zas oni cia

Ocena ekspercka okre laj ca ocienienie stanowi-
ska: brak  s abe  rednie  du e; ewentualnie 
dodatkowo okre li  zas oni cie w stosunku do 
pe nego k ta 360  wyra one w procentach; nale y 
pami ta , e istniej  dodatkowe czynniki (opr cz 
drzew i krzew w) powoduj ce ocienienie: popula-
cje po o one s  na zboczach, ocienione s  przez 
poblisk  cian  lasu itp.

Wysokie byliny/ga-
tunki ekspansywne 
 konkurencyjne

Gatunki (nazwa polska 
i aci ska) i procent 
pokrycia

Rozpozna  wyst puj ce w p acie gatunki wypie-
raj ce gatunek monitorowany lub o du ej sile 
konkurencyjnej, np. Calamagrostis epigejos, Bro-
mus erectus, i oceni  ich pokrycie w procentach 
(posi kowa  si  zdj ciem fitosocjologicznym)

Wysoko  runi
rednia wysoko , 

warto  minimalna 
i maksymalna (w cm)

Dokona  20 pomiar w wysoko ci warstwy zielnej 
(c), poda  redni  oraz warto ci minimaln  i mak-
symaln

Woj ok (martwa 
materia organiczna)

rednia grubo , 
warto  minimalna 
i maksymalna (mm)

Dokona  20 pomiar w mi szo ci nieroz o onej 
materii organicznej w p acie, dob r miejsc wy-
konania pomiar w uwzgl dnia  powinien maks. 
I min., poda  redni  oraz warto ci min. i maks.

Miejsca 
do kie kowania

Cz sto  wyst powa-
nia luk w ro linno ci 
(ods oni tej gleby)

Dotyczy ca ego p atu siedliska stanowi cego 
potencjalne miejsce wyst powania gatunku; ocena 
ekspercka: cz sto  wyst powania luk w ro lin-
no ci (odkrytej gleby, miejsc o uszkodzonej darni, 
wydartych itp.); bra  pod uwag  r wnie  nie-
wielkie miejsca; w miar  mo liwo ci oszacowa  
procent odkrytych miejsc

Stopie  uwodnienia/
Wilgotno  pod o a

Ocena w 3-stopniowej 
skali szacunkowej

Ocena ekspercka  s aby (pod o e suche do wie-
ego), redni (lekko wilgotne) lub du y (wilgotne 

do mokrego)

Odczyn gleby pH
Pomiar w ryzosferze w p acie, gdzie wyst puje 
gatunek, najlepiej wypadkowa z 3 pomiar w, np. 
pehametrem glebowym z p ynem Helliga



237

Termin i cz stotliwo  bada
Ze wzgl du na silne fluktuacje liczebno ci populacji konieczny jest coroczny monitoring 
wszystkich stanowisk. Najbardziej sprzyjaj cym okresem do bada  jest pe nia kwitnie-
nia ro lin (wrzesie   pa dziernik, optymalnie po owa wrze nia, ale jest to uzale nione 
od wyniesienia stanowiska nad poziomem morza). Ze wzgl du na niewielkie rozmiary 
ro lin, przed lub po kwitnieniu gatunek jest bardzo trudny do odnalezienia. Dodatkowo 
dane o sposobie u ytkowania terenu: spos b i terminy koszenia, wypas itp. nale y zbiera  
w trakcie trwania sezonu wegetacyjnego.

Sprz t do bada
Odbiornik GPS, mapy topograficzne, cyfrowy aparat fotograficzny, karty obserwacji ga-
tunku; ta ma miernicza (do okre lenia wielko ci p atu), miara z podzia k  milimetrow  (do 
pomiaru wysoko ci ro lin, grubo ci woj oku itp.).

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 >100 50 100 <50

Struktura ? ? ?

rednia wysoko  ro lin ? ? ?

rednia liczba kwiat w lub 
torebek na ro linie ? ? ?

Stan zdrowotny Brak

Widoczne u pojedyn-
czych osobnik w, 
bez wp ywu na 
owocowanie

Widoczne u cz ci 
osobnik w, widoczny 
wp yw na owoco-
wanie

Siedlisko

Powierzchnia 
potencjalnego siedliska

>100 m2, nie mniejsza 
ni  w poprzednim 
okresie monitoringo-
wym

20 100 m2 <20 m2

Powierzchnia zaj tego 
siedliska

>100 m2, nie mniejsza 
ni  w poprzednim 
okresie monitoringo-
wym

20 100 m2 <20 m2

Fragmentacja siedliska Brak lub ma a rednia Du a

Stopie  zaro ni cia 
siedliska przez ro linno  
drzewiast  i krzewiast

<10% 10 30% >30%

Ocienienie stanowiska Brak lub s abe (<30%) rednie (30 60%) Du e (>60%)

Wysokie byliny/gatunki 
ekspansywne  konkuren-
cyjne

<5% 5 15% >15%

Goryczuszka czeska Gentianella bohemica Skalick
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Monitoring gatunk w ro lin

Woj ok (martwa materia 
organiczna) <5 mm 5 10 mm >10 mm

Wysoko  runi ( rednia 
wysoko  warstwy C) <40 cm 40 60 cm >60 cm

Miejsca do kie kowania

Wi cej ni  3 miejsca 
o strukturze ro linno-
ci, uszkodzonej darni 

lub ods oni tej glebie, 
zajmuj ce powy ej 
3% powierzchni po-
tencjalnego siedliska

1 3 miejsca o na-
ruszonej strukturze 
ro linno ci, uszko-
dzonej darni lub 
ods oni tej glebie, 
zajmuj ce poni ej 
3% powierzchni po-
tencjalnego siedliska

Brak

Stopie  uwodnienia S aby/suche- wie e redni/lekko wilgotne Du y/wilgotne-mokre

Odczyn gleby (pH) ? ? ?

Waloryzacja i wyskalowanie niekt rych pozosta ych wska nik w (np. redniej wysoko-
ci ro lin lub ilo ci kwiat w na ro linie) b dzie mo liwa po zebraniu wi kszej ilo ci danych 

monitoringowych.

Wska niki kardynalne
 ocienienie,
 stopie  zaro ni cia przez krzewy,
 grubo  warstwy nieroz o onej materii organicznej.

3. Przyk ad wype nionej karty obserwacji gatunku na stanowisku

Wz r w postaci wype nionej karty obserwacji gatunku na stanowisku z instrukcj  wype -
niania poszczeg lnych p l 

Karta obserwacji gatunku dla stanowiska

Kod gatunku 4094 Gentianella bohemica

Kod obszaru Wype nia instytucja koordynuj ca

Nazwa obszaru 
Natura 2000

Nazwa obszaru monitorowanego (zgodnie z umow )
G ry Orlickie

Kod stanowiska Wype nia instytucja koordynuj ca

Nazwa stanowiska Nazwa stanowiska monitorowanego
Dolina M yn wki

Typ stanowiska Referencyjne/badawcze
Referencyjne

Powierzchnia 
stanowiska

Powierzchnia stanowiska (ha, a, m2)
4 a

Opis stanowiska

Poda  opis pozwalaj cy na identyfikacj  stanowiska w terenie
Charakter terenu: G ry Orlickie, wyrobisko wapienia na skraju wierczyny, 
oko o 0,3 km na S od samotnego domostwa w dolinie M yn wki, pod lini  
energetyczn , sucha murawa na skarpie i na wyp aszczeniu pod ni

Obszary 
chronione, na 
kt rych znajduje 
si  stanowisko

(Natura 2000, rezerwaty przyrody, parki narodowe i krajobrazowe, u ytki 
ekologiczne, stanowiska dokumentacyjne itd.)
Obszar Krajobrazu Chronionego G ry Bystrzyckie i Orlickie , Natura 2000: 
PLH020060 G ry Orlickie
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Wsp rz dne 
geograficzne

Wymieni  wsp rz dne geograficzne (GPS) stanowiska
N: 50  20 ...  E: 16  24 ...

Wysoko  n.p.m. Wysoko  n.p.m. stanowiska lub zakres od... do...
720 m n.p.m.

Charakterystyka 
siedliska gatunku 
na stanowisku

og lny charakter terenu: np. wilgotna ka, ciep a murawa, zaro la,
typ siedliska przyrodniczego (kod siedliska przyrodniczego/zbiorowisko 
ro linne/zesp  ro linny),
po o enie w pa mie g rskim,
siedliska w otoczeniu stanowiska
sucha murawa na skarpie i na wyp aszczeniu pod ni
nachylenie terenu zmienne, od p askiego u podn a skarpy do 40  na skar-
pie, ekspozycja N, pod o e stanowi g wnie rumosz wapienny
typ siedliska przyrodniczego: zbiorowisko nawi zuj ce sk adem florystycz-
nym do muraw bli niczkowych ze zwi zku Violion caninae.
siedliska w otoczeniu stanowiska: od po udnia kultura wierkowa, od p -
nocny ka ostro eniowa (Cirsietum rivularis), 7140 m aka niskoturzycowa 
(zb. z rz du Caricetalia nigrae), agregacje trzcinnika piaskowego (zb. Cala-
magrostis epigejos), od wschodu 6420 zio oro le lepi nikowe (Petasitetum 
hybridi).
w a cicielem terenu s  Lasy Pa stwowe (Nadle nictwo Zdroje, Le nictwo 
Orlica, wydzielenie 284c), w ski pas linii energetycznej przecinaj cej 
stanowisko nie nale y do LP

Informacje 
o gatunku 
na stanowisku

Syntetyczne informacje o wyst powaniu gatunku na stanowisku, dotychczaso-
we badania i inne istotne fakty; wyniki monitoringu z lat poprzednich
Stanowisko naturalne odnalezione w 2006 r. Populacja wyst puje na siedlisku 
antropogenicznym, na skarpie starego wyrobiska wapienia i na wyp aszcze-
niu pod skarp .
W 2007 r. obserwowano tylko 50 osobnik w kwitn cych na powierzchni 
40 m2, podczas gdy w 2006 r. obserwowano oko o 350 osobnik w na po-
wierzchni oko o 80 m2, w tym niewielk  ilo  osobnik w wegetatywnych

Obserwator
Imi  i nazwisko eksperta lokalnego odpowiedzialnego 
za to stanowisko (wg umowy)
Micha  Smoczyk

Daty obserwacji Daty wszystkich obserwacji (zgodne z formularzami cz stkowymi)
7.10.2007

Data wype nienia Data wype nienia formularza przez eksperta
10.10.2007

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

Data 
zatwierdzenia

Data zatwierdzenia przez osob  upowa nion   wype nia instytucja koordy-
nuj ca

Poni szy opis powinien by  wynikiem bada /obserwacji terenowych.
Ocena poszczeg lnych parametr w: w a ciwy (FV)/niezadowalaj cy (U1)/z y (U2)/nieznany 

(XX). Spos b oceny i wyprowadzania warto ci parametr w dla stanowiska b dzie wzorowany 
na ocenie stanu ochrony gatunku na poziomie regionu biogeograficznego .

Termin osobnik  u yty jest umownie, oznaczaj c jednostk  zliczeniow  przyj t  dla dane-
go gatunku: p dy, k py, rozety itp.

Stan ochrony gatunku na stanowisku

Parametr/Wska niki Warto  wska nika i komentarz Ocena

Populacja

Liczebno Liczba osobnik w
50 os. FV U1

Goryczuszka czeska Gentianella bohemica Skalick
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Liczba osobnik w 
generatywnych 

Liczba osobnik w generatywnych
50 os. FV

U1

Liczba osobnik w 
wegetatywnych

Liczba osobnik w wegetatywnych
0 os. U2

rednia 
wysoko  ro lin

rednia (w cm) z wysoko ci cz ci nadziemnych wszystkich 
osobnik w w populacji, je li populacja <100 osobnik w, 
lub losowych 100 osobnik w, je li liczebno  jest wi ksza, 
ponadto poda  warto ci min. i maks.
Nie okre lano w 2007 r.

rednia liczba 
kwiat w lub torebek 
na ro linie

rednia dla wszystkich osobnik w w populacji je li populacja 
<100 osobnik w lub losowych 100 osobnik w je li liczebno  
jest wi ksza, ponadto poda  warto ci min. i maks.
Nie okre lano w 2007 r.

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

Siedlisko

Powierzchnia poten-
cjalnego siedliska

Powierzchnia (ha, m )
350 m2 ?

U1

Powierzchnia zaj te-
go siedliska

Powierzchnia (ha, m )
40 m2, kszta t zbli ony do prostok ta 3  13 m ?

Fragmentacja 
siedliska

Ocena w 4-stopniowej skali (du a, rednia, ma a, brak)
Brak FV

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

Okre li  procent pokrycia dla ca ego p atu siedliska stanowi -
cego potencjalne miejsce wyst powania gatunku, np. polana.
Poda  gatunki (nazwa polska i aci ska) oraz ich cz stkowe 
pokrywanie w procentach
rednio 5%, prawie wy cznie na skarpie (tu oko o 10%), na 

wyp aszczeniu pod skarp  tylko nieliczne pojedyncze m odo-
ciane wierki Picea excelsa

U1

Ocienienie 
stanowiska

Ocena w 4-stopniowej skali (brak, s abe, rednie, du e), dodat-
kowo mo na poda  procent zas oni cia stanowiska w stosun-
ku do pe nego k ta 360 stopni wyra one w procentach
rednie, cz ciowo ocienione (oko o 50%)

U1

Wysokie byliny/ga-
tunki ekspansywne 
 konkurencyjne

Gatunek (nazwa polska i aci ska) i procent pokrycia w p acie, 
gdzie wyst puje gatunek
Trzcinnik piaskowy Calamagrostis epigejos  oko o 3% (kilka-
set nadziemnych p d w), jednak w s siedztwie zwarte p aty 
o powierzchni kilkudziesi ciu m2

wierk pospolity Picea abies  oko o 5%, g wnie na skarpie 
wyrobiska, cznie kilkadziesi t osobnik w juwenilnych lub 
w podro cie

U1

Wysoko  runi
W cm; rednia z 20 pomiar w g wnej masy ro linno ci, 
poda  warto ci min. i maks.
Nie okre lano w 2007 r.

Woj ok (martwa 
materia organiczna)

W mm; 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. warto ci
Min. mi szo : 0 mm
Maks. mi szo : 3 mm
rednia mi szo : 1 mm

FV

Miejsca do 
kie kowania

Okre li  procent powierzchni potencjalnego siedliska i cz -
sto  wyst powania luk (odkrytej gleby); uwzgl dni  nawet 
niewielkie miejsca
Nie okre lano w 2007 r.

FV-
U1-

U2-XX
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Stopie  uwodnienia/
wilgotno  pod o a

Ocena ekspercka: s aby/suche- wie e, redni/lekko wilgotne, 
du y/wilgotne-mokre
Niski (siedlisko suche do wie ego)

FV

U1

Odczyn gleby Pomiar pH w ryzosferze, rednia
Nie okre lano w 2007 r.

FV-
U1-

U2-XX

Perspektywy 
ochrony

Perspektywy utrzymania si  gatunku na stanowisku w kon-
tek 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)
Od strony ciany lasu post puje rozsiewanie si  wierka, co 
prowadzi do zarastania p at w murawy na skarpie wyrobi-
ska m odymi wierkami, wskazane by oby wyci cie nalotu 
wierkowego. Od strony przyleg ej od p nocy ki post puje 

wkraczanie trzcinnika piaskowego.
Na wyp aszczeniu poni ej skarpy obecne s  korzystne dla 
kie kowania nasion goryczuszki miejsca inicjalne

U1

Prowadzone zabiegi 
ochrony czynnej 
i ich skuteczno

Wymieni  widoczne w terenie oznaki wykonywania dzia a  
ochronnych, ich czas/terminy i nat enie (np. koszenie/grabie-
nie/wypas) ew. posi kuj c si  wiedz  zebran  w przesz o ci 
(plany ochrony itp.)
Brak

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 Nazwa dzia alno ci Intensywno Wp yw Syntetyczny opis

160 Gospodarka le na 
 og lnie C +/

Populacja na terenie nale cym do LP; 
obserwowano wycink  pojedynczych 
wierk w na kraw dzi wierczyny

301 Kamienio omy C 0
Stanowisko znajduje si  na terenie starego 
wyrobiska wapienia, u ytkowanego w XIX 
 pocz. XX. w.

511 Linie elektryczne B Stanowisko przecina linia energetyczna

790
Inne rodzaje zanie-
czyszcze  lub od-
dzia ywa  cz owieka

C

W kilku miejscach obserwowano miejscowe 
niszczenie pokrywy ro linnej i niewielkie 
wykopy wykonywane przez poszukiwaczy 
z wykrywaczami metali

900 Erozja C 0 Fragment skarpy uleg  obsuni ciu

971 Konkurencja B

Wkraczanie podrostu wierka od strony 
ciany lasu, ekspansja p at w trzcinnika pia-

skowego Calamagrostis epigejos, zarastanie 
skarpy zwart  pokryw  mszak w

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 

Goryczuszka czeska Gentianella bohemica Skalick
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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

161 Zalesianie B Mo liwe zalesienie terenu

900 Erozja C 0 Obsuwanie si  cz ci skarpy

971 Konkurencja B Dalsza ekspansja gatunk w 
konkurencyjnych

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, 
chronione; inne wyj tkowe walory obszaru
Gatunki chronione i/lub zagro one: dziewi si  bez odygowy Carlina acaulis, 
goryczuszka orz siona Gentianella ciliata, pe nik europejski Trollius europaeus, 
kuku ka szerokolistna Dactylorhiza majalis, zimowit jesienny Colchicum autum-
nale

Inne 
obserwacje

Wszelkie informacje pomocne przy interpretacji wynik w, 
np. anomalie pogodowe
Prawdopodobne bardzo du e, coroczne fluktuacje liczebno ci populacji (2006 
 oko o 350 osobnik w, 2007  50 osobnik w)

Uwagi 
metodyczne

Wszelkie inne uwagi zwi zane z prowadzonymi pracami. W tym przede wszyst-
kim informacje istotne dla dalszego planowania monitoringu (metodyka prac, 
wska niki, kt re powinny by  badane w monitoringu, optymalny czas prowadze-
nia bada  itp.)
Optymalny czas prowadzenia bada  to okres od po owy do ko ca wrze nia 
(kwitnienie gatunku). Nale y monitorowa  gatunek corocznie lub ewentualnie co 
2 lata.
Dla propagacji gatunku (ro lina dwuletnia) bardzo wa na jest obecno  miejsc 
inicjalnych, korzystnych dla kie kowania nasion. Do wiadczenia czeskie pro-
wadzone w pobliskich rezerwatach przyrody w G rach Orlickich wskazuj , e 
dobre efekty przynosi miejscowe uszkadzanie pokrywy ro linnej i wsiewanie tam 
zebranych wcze niej nasion.
Wprowadzi  te  pomiar pH gleby w ryzosferze

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 
 najlepiej: widok og lny i struktura zbiorowiska ro linnego z gatunkiem monitorowanym).

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

4. Gatunki o podobnych wymaganiach ekologicznych

Inne gatunki goryczuszek z sekcji Gentianella.

5. Ochrona gatunku

W ostatnich dekadach stwierdza si  intensywny proces zanikania gatunku, zar wno na 
terenie g wnego obszaru jego wyst powania na terenie Republiki Czeskiej, jak i w kra-
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jach o ciennych,. G wne czynniki rodowiskowe powoduj ce utrat  liczby stanowisk 
nie zosta y jak dot d odkryte, jednak wi e si  je ze zmianami gospodarowania terenem: 
zaprzestaniem u ytkowania kowego, eutrofizacj  siedlisk, zwieraniem si  pokrycia runi 

kowej, czy reforestacj  (Brabec 2005a).
W a ciwa forma ochrony goryczuszki to ochrona czynna, in situ. Powinna si  na kon-

centrowa  przede wszystkim na utrzymaniu lub poprawie warunk w rodowiskowych na 
znanych stanowiskach oraz pr bach zasilania populacji.

Odpowiednie u ytkowanie terenu wyst powania goryczuszki G. bohemica ma bar-
dzo istotne znaczenie dla ochrony taksonu. Wskazuj  na to obserwacje przeprowadzone 
w G rach Sto owych. Gatunek pojawi  si  w obr bie Parku Narodowego G r Sto owych 
na jednym stanowisku na ce po jej odlesieniu, na drugim za  po kilkuletnim, corocz-
nym wykaszaniu ki. Usuni cie ponad 10-letniego nasadzenia wierkowego spowodo-
wa o popraw  warunk w wietlnych na ce, a coroczne jej wykaszanie sprzyja utrzymy-
waniu si  tego gatunku, wykazuj cego nisk  konkurencyjno . Do wiadczenia czeskie 
oraz badania na gatunkach spokrewnionych (Fischer i Matthies 1998, Brabec 2005b) 
wskazuj , e na zachowanie populacji G. bohemica ma bardzo istotny, dodatni wp yw 
ekstensywny wypas (szczeg lnie k z i owiec), a tak e mechaniczne uszkadzanie darni 

ki przez jej wydzieranie  tworz ce si  w ten spos b luki w ro linno ci s  dogodne dla 
kie kowania nasion i rozwoju siewek. W rejonie Ole nice v Orlick ch hor ch w cze-
skiej cz ci G r Orlickich, na granicy pa stwa powsta  w 1994 r. rezerwat przyrody PR 
Ho e ky, dla ochrony bogatego stanowiska goryczuszki czeskiej. W pobli u istniej  te  
dwa inne stanowiska tego gatunku, gdzie od kilku lat stosuje si  metody ochrony czyn-
nej. Niekorzystne skutki mo e mie  natomiast zmiana pH siedliska, a zw aszcza jego 
zakwaszanie, gdy  mo e ono m.in. spowodowa  wycofanie si  zwi zanych z gatunkiem 
grzyb w mikorytycznych.

G wnymi wytycznymi dla ochrony czynnej goryczuszki czeskiej s  wi c:
 tworzenie luk w warstwie ro linno ci wa nych dla kie kowania i rozwoju siewek  ko-

szenie p n  jesieni  ju  po owocowaniu (z zabieraniem siana) i wydzieranie za pomo-
c  np. metalowych grabi lub wertykulatora, zgrabianie ci ki wczesn  wiosn ,

 przeciwdzia anie zwieraniu si  runi kowej, kt ra mo e zag usza  rozetki goryczuszki 
 prowadzenie letniego koszenia lub ekstensywnego wypasu owiec lub k z,

 umo liwienie propagacji poprzez ochron  przed uszkodzeniami mechanicznymi ro-
lin: z p kami kwiatowymi, kwitn cych i owocuj cych,

 utrzymanie i poprawa warunk w wietlnych  usuwanie pojawiaj cego si  nalotu ga-
tunk w krzewiastych i drzewiastych.
Konieczne jest r wnie  zabezpieczenie zasob w genowych gatunku ex situ, tj. opra-

cowanie metodyki uprawy i uprawa zachowawcza w ogrodach botanicznych. Inicjatywy 
w tym zakresie podejmuje Centrum Zachowania R norodno ci Biologicznej Ogrodu Bo-
tanicznego PAN w Warszawie. Jak dot d pr by uprawy gatunku zawodz . Opracowanie 
metod uprawy umo liwi r wnie  wzmocnienie populacji in situ w przypadku post puj ce-
go dalej zmniejszania liczebno ci populacji lub jej reintrodukcj  po ca kowitym zaniku.

Ewentualna reintrodukcja lub utworzenie stanowiska zast pczego dla gatunku powinno 
mie  miejsce na suchej, nienawo onej ce, o charakterze murawy kserotermicznej, rozwi-
ni tej na glebie raczej ubogiej o lekko zasadowym odczynie.

Goryczuszka czeska Gentianella bohemica Skalick
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