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Modyfikacja metodyki
Obuwik pospolity Cypripedium calceolus
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Data wprowadzenia modyfikacji do prac monitoringowych (prowadzonych na zlecenie GIOŚ):
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Usunięcie wskaźników:
- Liczba osobników
- Liczba osobników wegetatywnych
- Typ rozmieszczenia
- Negatywne wpływy z otoczenia
Dodanie wskaźnika:
- Udział % pędów wegetatywnych
- Liczba pędów pojedynczych
- Zwarcie drzew i krzewów (dotyczy zbiorowisk nieleśnych)
Modyfikacja wskaźnika:
- Liczba kęp: w opisie „sposób pomiaru” dodać tekst: „Kępa to miejsce występowania obuwika, o więcej
niż 1 pędzie.”
- Ocienienie: w opisie dodać tekst: „(dotyczy zbiorowisk leśnych i zaroślowych)”; w kolumnie „sposób
pomiaru” dodać tekst: „obejmuje sumaryczne pokrycie warstwy drzew i krzewów/podrostu”
Zmiana waloryzacji wskaźnika:
- Wysokość runa/runi: FV - <50 cm; U1 50-70 cm; U2 - >70 cm
Dodanie wskaźnika kardynalnego:
- Liczba kęp

Uwaga! Poniższy tekst przedstawia pierwotną, niezmieniona wersję przewodnika metodycznego.
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Obuwik pospolity
Cypripedium calceolus

Fot. 1. Obuwik pospolity (

J. Perzanowska)

Fot. 2. Siedlisko obuwika w Kalinie Lisi cu
( J. Perzanowska)

I. INFORMACJA O GATUNKU
1. Przynale no systematyczna
Rodzina: storczykowate Orchidaceae

2. Status
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 nie uwzgl dniono
Polska czerwona ksi ga ro lin (2001) VU
Czerwona lista (2006) V (zagro one, kt re w najbli szej przysz o ci zostan przesuni te do kategorii wymieraj cych krytycznie zagro onych, je li nadal b d dzia a czynniki
zagro enia)
Czerwona ksi ga Karpat Polskich EN
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3. Opis gatunku
Obuwik pospolity to bylina k czowa; z k cza (czasem rozga zionego) o rednicy 5 10
mm wyrasta prosty, szorstko ow osiony, zielony p d osi gaj cy wysoko do 50 cm. Li cie
maj kszta t jajowaty do szerokolancetowatego: 3 11 cm szeroko ci i 6 17 cm d ugo ci
o ostrym zako czeniu, cz sto na kraw dziach fa dowane i podobnie jak p d kr tko ow osione. Liczba li ci waha si od 2 do 5, na p dach generatywnych jest ich zwykle 4.
Okaza e, intensywnie pachn ce kwiaty wyrastaj na szczycie p du, zwykle pojedynczo, rzadziej po 2, bardzo rzadko 3. Trzewikowata war ka, o kraw dziach podwini tych
do wn trza, ma 20 30 mm d ugo ci, 15 20 mm szeroko ci i tyle samo wysoko ci; jej
barwa jest cytrynowo ta, rzadko zielonawo ta lub bia a. P atki maj barw czerwonobrunatn , jedynie u nasady s zielone, wewn trz g adkie, na zewn trz ow osione. G rna,
zewn trzna dzia ka okwiatu i boczne zewn trzne osi gaj 45 mm d ugo ci i 15 20 mm
szeroko ci. Dzia ki wewn trzne s znacznie w sze, rubowato skr cone. Zal nia w skocylindryczna, 20 30 mm d ugo ci, lekko ukowato wygi ta. Owocem jest beczu kowatocylindryczna torebka o d ugo ci do 30 mm, tak e nieco ukowato wygi ta.
Torebki zawieraj bardzo liczne (6000 17 000), drobne nasiona przenoszone przez
wiatr, a rozsiewanie (anemochoria) trwa od wrze nia do pa dziernika. Nasiona maj kszta t
wyd u ony o d ugo ci oko o 1 mm i masie kilku mikrogram w (Kull 1999).
Kwitn ce osobniki obuwika s bardzo charakterystyczne i bardzo atwe do rozpoznania. Natomiast w stanie wegetatywnym mo na go pomyli z innymi storczykami: przede
wszystkim kruszczykiem szerokolistnym Epipactis helleborine i bu awnikiem wielkokwiatowym Cephalanthera damasonium. Gatunki te nie maj jednak charakterystycznego ow osienia p d w i li ci (u kruszczyka tylko na nerwach), ich li cie s mniej okaza e, liczniejsze
i zwykle t pe. M ode osobniki ciemi ycy czarnej Veratrum nigrum (w Polsce wyst puje
tylko na Zamojszczy nie) maj li cie wi ksze, eliptyczne, o charakterystycznym pod u nym ebrowaniu i pozbawione s ow osienia.

4. Biologia gatunku
Obuwik pospolity jest ro lin wieloletni geofitem k czowym zimuj ce p czki znajduj si na podziemnych k czach. Wegetacj rozpoczyna w kwietniu, nieco wcze niej pojawiaj si p dy kwiatono ne. Kwitnie od po owy maja do po owy lipca. Owoce dojrzewaj
w sierpniu, rozsiewaj nasiona we wrze niu i pa dzierniku. Sezon wegetacyjny ko czy we
wrze niu i pa dzierniku.
Rozw j zarodka jest, podobnie jak u innych storczyk w, uzale niony od obecno ci
grzyb w mikoryzowych z grupy podstawczak w, opisywanych pod nazw Rhizoctonia
repens (rodzina Tulasnellaceae, podstawczaki Basidiomycetes). Infekcja nast puje bardzo
wcze nie (myko-heterotrofia) (Pi ko -Mirkowa, Mirek 2003). Przez pierwsze 3 4 lata rozw j osobnika przebiega w glebie rozw j ten odbywa si kosztem grzybni. Pe ny cykl
rozwojowy od nasienia do nasienia trwa mo e od 6 do 15 lat.
Obuwik pospolity nale y do ro lin d ugowiecznych. Wiele ro lin osi ga 30 lat, obserwowano tak e ro liny ponad 100-letnie (Kull 1999).
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Fot. 3. Siedlisko obuwika w wietlistej d browie w Suchej W lce (

M. Kucharczyk)

Termin zakwitania obuwika uzale niony jest od warunk w klimatycznych: na po udniu
Polski kwitnienie rozpoczyna si w po owie maja, na p nocy z 2 3-tygodniowym op nieniem. Zale y tak e od warunk w lokalnych: wysoko ci nad poziomem morza, ekspozycji, zwarcia krzew w lub drzew.
Zapylenie jest krzy owe, bior w nim udzia pszczo y-samotnice z rodzaj w: pszczolinka Andrena, pseudosmuklik Lasioglossum i smuklik Halictus. Najcz stszym go ciem s
samce Andrena haemorhoa. Owady zwabiane s do wn trza war ki sygna ami wzrokowymi i chemicznymi kwiaty wydzielaj silny, przyjemny zapach przypominaj cy wanili
i cytryn , podobny tak e do feromon w tych b onk wek (Szlachetko, Skakuj 1996, Szlachetko 2001).
Kwiat obuwika jest przyk adem kwiatu pu apkowego. Brzeg war ki jest podwini ty do
rodka i silnie woskowany. Owad zwabiony sygna ami optycznymi i chemicznymi wpada
do wn trza war ki. Tam, kierowany fa szywymi sygna ami nektarowymi szeregiem plamek, w oskami i wiat em wpadaj cym z okienek, pod a ku nasadzie war ki, ocieraj c si
o du e tarczowate znami (na kt rym pozostawia mas py kow , je li wcze niej odwiedzi
inny kwiat obuwika). Nast pnie zostaje oblepiony woskowat mas py kow (Szlachetko,
Skakuj 1996, Szlachetko 2001).
Obecno zapylaczy wp ywa na owocowanie, zwykle 10 57% kwiat w zawi zuje
nasiona. Samozapylenie jest nieefektywne (Przydyba 2003). Torebki zaczynaj dojrzewa po oko o miesi cu po zapyleniu (najcz ciej w sierpniu). Zawieraj bardzo liczne
(6000 17 000), drobne nasiona przenoszone przez wiatr (anemochoria) (Kull 1999). Mimo
mo liwo ci dalekiego transportu nasion, kie kuj one najcz ciej w s siedztwie ro liny
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macierzystej. Prowadzi to do powstawania k p sk adaj cych si z genetycznie r nych
osobnik w.
Obuwik pospolity rozmna a si tak e wegetatywnie przez podzia k czy (Brzosko,
Werpachowski 1998).
W zale no ci od stanowiska liczba osobnik w w populacji jest bardzo r na od kilku
do kilku tysi cy osobnik w. Najwi ksze znane populacje licz oko o 5 tys. p d w, np.
w Korhyniach ko o Tomaszowa Lubelskiego czy w Biebrza skim Parku Narodowym.
Struktura przestrzenna jest skupiskowa. Liczba p d w wyra nie zale y od warunk w
siedliskowych, przede wszystkim od ilo ci wiat a w niewielkim ocienieniu obserwowano k py sk adaj ce si z oko o 70 p d w, pod zwartym drzewostanem zwykle rosn
pojedynczo.
Liczba p d w w obserwowanych populacjach waha si z roku na rok, jednocze nie
liczba k p jest stabilna (Brzosko, Werpachowski 1998). Na jednym z najwi kszych stanowisk obuwika w rezerwacie Micha owiec na Wy . Krakowsko-Cz stochowskiej w ci gu ostatnich 45 lat stwierdzono gwa towne zmiany liczebno ci. Po pocz tkowym spadku
z 4 5 tys. w 1955 r. do 470 osobnik w (p d w) w 1992 r. obserwowano wzrost liczebno ci
populacji do 1462 osobnik w (w tym 64 kwitn ce).

5. Wymagania ekologiczne
Obuwik pospolity jest gatunkiem o zasi gu cyrkumborealnym. W Polsce wyst puje (lub
wyst powa ) w prawie ca ym kraju z wyj tkiem Pobrze a Szczeci skiego, po udniowej
Wielkopolski, p nocnej i po udniowej cz ci Mazowsza, Niziny l skiej i Kotliny Sandomierskiej. Obecnie centrum jego wyst powania to pas wy yn, Karpaty oraz cz
p nocno-wschodnia Polski. W g rach si ga do wysoko ci 1180 m n.p.m. na Kopie cu Wielkim
w Tatrach.
Ro nie w warunkach redniego lub niewielkiego ocienienia, mo e tak e rosn w otwartych zbiorowiskach (murawy kserotermiczne) lub w lasach li ciastych o rednim zwarciu
drzewostanu. Preferuje gleby ubogie w azot, o odczynie zbli onym do oboj tnego. Najcz ciej s to r dziny od p ytkich do czarnoziemnych wytworzone z dolomit w, wapieni
i margli, rzadziej czarnoziemy, gleby brunatne i aluwialne. Charakterystyczn cech tych
gleb jest du a zasobno w wap . Gatunek zwi zany z glebami rednio uwilgotnionymi
lub zmiennowilgotnymi, ale tylko do pewnego stopnia znosi susz letni ; szczeg lnie m ode osobniki wymagaj sta ej, umiarkowanej wilgotno ci.
Ekologiczne liczby wska nikowe wiat a, temperatury, odczynu pod o a i trofii (azotu)
wynosz odpowiednio:
wg Ellenberga i in. (1991): L = 5 (p cie , rzadko pe ne wiat o), T = 5 (obszary od rednio ch odnych do rednio ciep ych), R = 8 (gleby o odczynie oboj tnym, pH=6,6 7,5),
N = 4 ( rednio eutroficzne);
wg Zarzyckiego i in. (2002): L = 3 (p cie ), T = 5 3 (od umiarkowanie ch odnych do
najcieplejszych region w i mikrosiedlisk), K = 3 (gatunek neutralny wobec kontynentalizmu); R = 5 (gleby zasadowe, pH>7), W = 2 3 (gleby suche i wie e), Tr = 4 (gleby
zasobne).
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Obuwik pospolity zwi zany jest ze zbiorowiskami z dynamicznego kr gu wietlistej
d browy Potentillo albae-Quercetum. Preferuje te fitocenozy, kt re tworz si w procesach
sukcesji wt rnej na porzuconych polach i nieu ytkowanych murawach lub regeneracji silnie przekszta conych fitocenoz le nych.
Optimum wyst powania osi ga w zbiorowiskach okrajkowych, zaro lach kserotermicznych i lasach o lu nym drzewostanie. Zbiorowiska te, wraz z murawami kserotermicznymi,
tworz cz sto mozaiki przestrzenne, w kt rej bytuj populacje obuwika.
Zbiorowiska okrajkowe zaliczane s do klasy Trifolio-Geranietea. Towarzysz one zaro lom kserotermicznym Rhamno-Prunetea: Berberidion, Prunion fruticosae, kt re buduj
r ne gatunki r Rosa spp., g og w Crataegus spp., tarniny Prunus spinosa, berberysu
Berberis vulgaris, a tak e mezofilnym zaro lom leszczynowym zw. Potentillo albae-Quercion petraeae. Osobniki obuwika wyst puj zar wno na okrajkach, jak i wnikaj w lu ne
zaro la i w p aty muraw. Nie wyst puj lub rosn bardzo s abo w r d g stych krzew w
i w lu nych, niskich murawach ze wzgl du na zbyt du e ocienienie lub zbyt intensywne
wiat o.
Kluczowe dla bytowania populacji obuwika w lasach s warunki wietlne. Najlepsze
warunki wyst puj w lukach drzewostanu wywo ane zar wno przyczynami naturalnymi
(wiatro omy, po ary), jak i antropogenicznymi (nadmierna eksploatacja drzewostanu, linie oddzia owe, linie energetyczne). Dla d ugotrwa ego istnienia populacji wa ne jest te
wyst powanie miejsc dla kie kowania i wzrostu m odych osobnik w. W warunkach naturalnych jest to ods oni ta gleba na skutek dzia ania zwierz t czy wykrot w, w lasach
gospodarczych szlaki zrywkowe, prace przygotowawcze do nasadze itp.
Pod wzgl dem fitosocjologicznym zbiorowiska le ne, w kt rych wyst puje obuwik,
mo na okre li jako wietlist d brow Potentillo albae-Quercetum, bory mieszane Querco roboris-Pinetum, Serratulo-Pinetum, yzne buczyny ni owe Galio odorati-Fagenion,
ciep olubne buczyny Cephalanthero-Fagenion i gr dy Tilio-Carpinetum, Galio-Carpinetum. W g rach i na wy ynach wyst puje w tak e w p atach buczyny karpackiej i sudeckiej
Dentario glandulosae-Fagenion, ciep olubnych buczynach i jedlinach Cephalanthero-Fagenion.

6. Rozmieszczenie w Polsce
W Polsce podano dotychczas 387 stanowisk. Koncentruj si one w pasie pojezierzy, na
Wy ynach Polskich oraz w Sudetach (wojew dztwa: zachodniopomorskie, pomorskie,
wielkopolskie, kujawsko-pomorskie, warmi sko-mazurskie, lubelskie, wi tokrzyskie, maopolskie, l skie i dolno l skie). Na Nizinach rodkowopolskich (wojew dztwo mazowieckie), w Karpatach i na P nocnym Podkarpaciu notowany by rzadko.
Obecnie najwi ksze zag szczenia stanowisk znajduj si na Wy ynie Lubelskiej, Roztoczu oraz na Wy ynie Ma opolskiej (wojew dztwa lubelskie, wi tokrzyskie i ma opolskie). Poza tym, obuwik wyst puje sporadycznie na Pomorzu Gda skim, w Wielkopolsce,
na Pojezierzu Mazurskim, Mazowszu, Podlasiu, Dolnym l sku i w Karpatach.
Wed ug obecnego stanu wiedzy, obuwik aktualnie wyst puje na oko o 200 stanowiskach.
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Monitorowane stanowiska
Rejony, w kt rych powinny zosta wyznaczone
dodatkowe stanowiska monitoringowe
Zasi g gatunku wg Raportu dla KE 2007
Granica region w biogeograficznych

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

II. METODYKA
1. Opis bada monitoringowych
Wyb r powierzchni monitoringowych i ich sugerowana wielko
Wyb r stanowisk powinien obejmowa populacje o r nej wielko ci (zar wno ma e licz ce do 100 p d w, rednie 100 1000, jak i du e licz ce ponad 1000 p d w).
W populacjach ma ych i rednich powierzchnia monitoringowa obejmowa powinna
ca y area populacji; w przypadku du ych, nale y wytypowa powierzchni badawcz
obejmuj c min. 0,5 ha.
Monitoring winien by prowadzony na co najmniej 20 stanowiskach po o onych
w g wnych obszarach wyst powania: w Karpatach, Sudetach, na Wy ynach Polskich,
wschodniej cz ci ni u i na pojezierzach. Proponowana lista stanowisk (na kt rych prowadzono monitoring w latach 2007 2008) to:
Tab. 1. Lista monitorowanych stanowisk
Lp.

Stanowisko

1

Garb Tenczy ski

2

G ra Mi ek

3

Guz wka
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4

Huby Grzebieniskie k. Poznania

5

Jezioro Kwiecko

6

Jezioro Wielkie Patr czyny

7

Jezioro Zdru no

8

Kubieniowo-Zaborski Park Krajobrazowy

9

Le nictwo G ry

10

abunie

11 Obszar: Podziemia Tarnog rsko-Bytomskie
12 Po om k. Wojcieszowa
13 Puszcza Augustowska
14 Micha owiec
15 Stercz w- cianka
16 Sucha W lka k. Annopola
17

wid w

18 Ul w
19 Zapce skie Mechowisko
20

urawce

Dodatkowo, do analiz stanu ochrony gatunku w kraju, nale y uwzgl dni wyniki monitoringu prowadzonego w parkach narodowych (powinny by prowadzone wg tej samej
metodyki).

Spos b wykonywania bada
Jednostk zliczeniow s : p d oraz k pa.
Tab. 2. Spos b pomiaru wska nik w stanu populacji i siedliska
Wska nik

Miara

Spos b pomiaru
Populacja

Liczebno

Struktura

Liczba osobnik w

Policzenie sztuk

Typ rozmieszczenia
(rozproszony, skupiskowy)

Ocena ekspercka

Liczba k p

Policzenie k p i redniej liczby p d w w k pie

Liczba p d w
pojedynczych

Policzenie p d w rosn cych pojedynczo

Liczba osobnik w
generatywnych

Policzenie p d w kwitn cych i okre lenie,
jaki to procent wszystkich p d w

Liczba osobnik w
wegetatywnych

Policzenie p d w wegetatywnych i okre lenie,
jaki to procent ca ej populacji
Policzenie zawi zanych torebek nasiennych,
jaki to procent kwiat w
Stwierdzenie obecno ci lub ich braku

Efektywno
Obecno
Stan zdrowotny

zapylania
siewek

Stwierdzone choroby,
paso yty itp.

p d w oraz k p

Obserwacja p d w i kwiat w pod k tem obecnoci paso yt w, lad w ich erowania, obserwacja
zgryza przez ro lino erc w
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Siedlisko
Powierzchnia
potencjalnego
siedliska

Powierzchnia (a, m )

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

Powierzchnia
zaj tego
siedliska

Powierzchnia (a, m )
Odniesienie
do poprzedniego okresu
monitoringowego

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 poprzedniego okresu monitoringu

Fragmentacja
siedliska

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

Ocena ekspercka (czy p at siedliska odpowiedniego
dla gatunku jest podzielony przez ro linno innego
typu)

Ocienienie
przez drzewa
i krzewy

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

Dotyczy ca ego p atu siedliska stanowi cego potencjalne miejsce wyst powania gatunku. Zidentyfikowa wyst puj ce na stanowisku drzewa i krzewy
i oceni ekspercko stopie pokrycia. Poda warto
sumaryczn .

Wysokie byliny/
Gatunek (nazwa
gatunki ekspanpolska i aci ska)
sywne konkui procent pokrycia
rencyjne
Wysoko

runi

W p acie, gdzie wyst puje gatunek, zidentyfikowa
gatunki wypieraj ce go lub o du ej sile konkurencyjnej, np. trzcinnika piaskowego Calamagrostis
epigejos, i oceni jego pokrycie (posi kowa si
zdj ciem fitosocjologicznym)

W cm

rednia z 20 pomiar w g wnej masy ro linno ci

Woj ok
(martwa materia Grubo
organiczna)

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

w cm

Miejsca do
kie kowania

Okre li w procentach

Powierzchnia i cz sto wyst powania luk (odkrytej
gleby); ocena ekspercka, posi kowa si zdj ciem
fitosocjologicznym ocena zwarcia runi warstwy C

Negatywne
wp ywy
z otoczenia

Obecno /Brak

Obserwacja p atu ro linno ci i najbli szego jego
otoczenia

Termin i cz stotliwo bada
Najlepszym okresem do bada jest czerwiec, czyli czas, kiedy obuwik ko czy kwitnienie;
mo liwe jest wtedy jednoczesne okre lenie liczby p d w kwitn cych i efektywno ci zapylania. Populacje w p nocno-wschodniej Polsce kwitn nieco p niej (1 2 tygodnie). Stan
pozosta ych gatunk w fitocenoz jest w porze kwitnienia obuwika w a ciwy i pozwala na
wykonanie zdj cia fitosocjologicznego.
Badania powinny by prowadzone przynajmniej co 3 lata; natomiast dla okre lenia
dynamiki populacji optymalne s obserewacje co roku, ze wzgl du na naturalne fluktuacje
liczebno ci p d w.
90

BIBLIOTEKA MONITORINGU RODOWISKA

Obuwik pospolity Cypripedium calceolus L.

Sprz t do bada
Badania nie wymagaj sprz tu specjalistycznego. Przydatna jest ta ma miernicza do okrelenia wielko ci p atu, metr stolarski do pomiaru grubo ci woj oku i wysoko ci runi, notatnik, cyfrowy aparat fotograficzny.

2. Wska niki stanu populacji i stanu siedliska oraz ich waloryzacja
Tab. 3. Waloryzacja wska nik w stanu populacji i stanu siedliska

FV
U1
w a ciwa
niezadowalaj ca
Populacja

Wska nik

Przynajmniej taka
sama jak w poprzednim okresie monitoringowym

Mniejsza do 10%
ni w poprzednim
okresie monitoringowym

Mniejsza o ponad
10% ni w poprzednim okresie monitoringowym

Typ
rozmieszczenia

Skupienia po kilkakilkadziesi t p d w

Skupienia najwy ej
po kilka p d w

Pojedyncze p dy

Liczba k p

Przynajmniej taka
sama jak w poprzednim okresie monitoringowym

Mniejsza do 10%
ni w poprzednim
okresie monitoringowym

Mniejsza o ponad
10% ni w poprzednim okresie monitoringowym

Liczba p d w
generatywnych

>30%

15 30%

<15%

Liczba p d w
wegetatywnych

<70%

70 85%

>85%

Efektywno
zapylania

>30%

10 30%

<10%

Obecno
siewek

Obecne, wi cej ni
pojedyncze

Pojedyncze

Brak

Brak oznak z ego
stanu zdrowotnego

Wyst puj oznaki
Obecne, ale bez
zamierania os.;
widocznego wp ywu
widoczny wp yw na
na owocowanie
owocowanie

Liczba p d w
Liczebno

Struktura

U2
za

Stan zdrowotny

Siedlisko
Powierzchnia
potencjalnego siedliska

Taka sama lub
wi ksza (pomijaj c
powierzchni zaj t
przez gatunek)

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

W kolejnym okresie
monitoringowym:
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

Ocienienie
przez drzewa i krzewy
Wysokie byliny/gatunki
ekspansywne/konkurencyjne
Wysoko runi
Woj ok (martwa materia
organiczna)
Miejsca do kie kowania
Negatywne wp ywy
z otoczenia

rednia

Du a

25 40%

10 25%; 40 70%

<10%; >70%

<20%

20 40%

>40%

<40 cm

40 60 cm

>60 cm

<3 cm

3 10 cm

>10 cm

>5%

3 5%

<3%

Brak

Obecne, o s abym
nat eniu

Obecne, o du ym
nat eniu
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Wska niki kardynalne
ocienienie przez drzewa i krzewy,
wysokie byliny/gatunki ekspansywne konkurencyjne,
wysoko runi ( rednia wysoko g wnej masy ro linno ci).

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

1902 Cypripedium calceolus

Kod obszaru

Wype nia instytucja koordynuj ca

Nazwa obszaru

Nazwa obszaru monitorowanego (zgodnie z umow )
urawce

Kod stanowiska

Wype nia instytucja koordynuj ca

Nazwa stanowiska

Nazwa stanowiska monitorowanego
Korhynie

Typ stanowiska

Referencyjne/badawcze
Badawcze

Opis stanowiska

Poda opis pozwalaj cy na identyfikacj stanowiska w terenie
Stanowisko obejmuje p nocno-zachodni cz
obszaru Natura
2000 urawce w s siedztwie wsi Korhynie (gmina Jarcz w); jest
to zbocze doliny So okiji z ods aniaj cymi si utworami kredowymi,
poro ni te przez muraw kserotermiczn i zaro la, otoczone przez
grunty orne

Powierzchnia
stanowiska

Powierzchnia (ha, a, m )
5,7 ha

Obszary chronione,
na kt rych znajduje si
stanowisko

Natura 2000, rezerwaty przyrody, parki narodowe i krajobrazowe,
u ytki ekologiczne, stanowiska dokumentacyjne itd.
Obszar Natura 2000 urawce (PLH060029), u ytek ekologiczny
Korhynie

Wsp rz dne
geograficzne

Wymieni wsp rz dne geograficzne (GPS) stanowiska
N: 500 24 ... E: 230 32 ...

Wysoko

Wysoko ci n.p.m. stanowiska
280 300 m n.p.m.

n.p.m.

Charakterystyka siedliska
gatunku na stanowisku
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lub zakres

od... do...

og lny charakter terenu: np. ka, ciep a murawa, fragment lasu,
zaro la
typ siedliska przyrodniczego (kod siedliska przyr./zbiorowisko
ro linne/zesp ro linny)
sk ad i wiek drzewostanu/ w (dla siedlisk le nych)
siedliska w otoczeniu stanowiska
Stanowisko obejmuje p nocno-zachodni enklaw obszaru Natura
2000 w s siedztwie (na SE) wsi Korhynie. Zbocze o wystawie SW
z ods aniaj cymi si utworami kredowymi, poro ni te przez muraw kserotermiczn i zaro la, otoczone przez grunty orne.
Siedliska przyrodnicze:
6210 *Murawy kserotermiczne (Festuco-Brometea): Podtyp 6210-3
5130 Formacje z ja owcem Juniperus communis na wrzosowiskach
lub nawapiennych murawach
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Informacje
o gatunku na stanowisku

Syntetyczne informacje o wyst powaniu gatunku na stanowisku,
dotychczasowe badania i inne istotne fakty
Wyniki monitoringu z lat poprzednich
Obuwik wyst puje na ca ej powierzchni (5,7 ha z najwiekszym
zag szczeniem w zaro lach. W 2007 r. liczebno by a szacowana
na 2700 p d w (P. Chmielewski), oko o 50% kwitn cych.

Obserwator

Imi i nazwisko eksperta lokalnego odpowiedzialnego
za to stanowisko (wg umowy)
Marek Kucharczyk

Daty obserwacji

Daty wszystkich obserwacji (zgodne z formularzami cz stkowymi)
10.06.2008, 14.06.2008

Data wype nienia

Data wype nienia formularza przez eksperta
10.08.2008

Data wpisania

Data wpisania do bazy danych

Data zatwierdzenia

Data zatwierdzenia przez osob upowa nion
instytucja koordynuj ca

wype nia instytucja koordynuj ca
wype nia

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)
(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 danego gatunku: p dy, k py.
Stan ochrony gatunku na stanowisku
Parametr/Wska niki

Warto

wska nika i komentarz

Ocena

Populacja
Liczebno

Liczba osobnik w lub zag szczenie osobnik w
5256 (922 p dy/ha)

FV

Liczba osobnik w generatywnych
1522
Liczba osobnik w wegetatywnych
3734
Obecno siewek: liczba lub tak, nie
Liczne, miejscami bardzo liczne
Struktura

Liczba k p
980 ( r. 4,75 p d w/k p )

FV FV

Liczba p d w pojedynczych
614
Efektywno zapylania (liczba p d w
z zawi zanymi nasionami)
522 (30,2%)
Stan zdrowotny

Stwierdzone choroby, paso yty, uszkodzenia itp.
Pojedyncze zgryzienia

FV
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Siedlisko
Powierzchnia potencjalnego
siedliska

Powierzchnia (ha, a, m )
5,7 ha

FV

Powierzchnia zaj tego siedliska

Powierzchnia (ha, a, m )
5,7 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 drzewiast i krzewiast
(dla siedlisk otwartych)

Okre li w procentach (lub przedzia ach procentowych) dla ca ego p atu siedliska stanowi cego
potencjalne miejsce wyst powania gatunku,
np. polana
Poda gatunki (nazwa polska i aci ska)
30 60%
Ja owiec pospolity Juniperus communis
Dere widwa Cornus sanquineus
Sosna zwyczajna Pinus sylvestris
D b szypu kowy Quercus robur
Kalina koralowa Viburnum opulus

FV

Ocienienie

W procentach (lub ocena w 3-stopniowej skali)
w stosunku do p atu, w kt rym wyst puje gatunek
(area u populacji)
30 60%

FV

Wysokie byliny/gatunki
ekspansywne konkurencyjne

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

FV

Wysoko

W cm; rednia z 20 pomiar w g wnej masy
ro linno ci
22 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., a nie ca kowicie
losowy) oraz min. i maks.
1 cm (0 3 cm)

FV

Miejsca do kie kowania

Okre li w procentach; powierzchnia i cz sto
wyst powania luk (odkrytej gleby)
15% pow. gleby

FV

Perspektywy ochrony

Perspektywy utrzymania si gatunku na stanowisku
w kontek cie utrzymania si populacji, dost pnoci odpowiedniego siedliska, w obliczu istniej cych i potencjalnych zagro e , a tak e innych
informacji, np. w asnych wcze niejszych danych)
Perspektywy utrzymania gatunku bardzo dobre
w perspektywie 10 lat, mo liwe dalsze zag szczenie populacji, zagro enia niewielkie

runi

Prowadzone zabiegi ochrony
czynnej i ich skuteczno
Ocena globalna

FV

FV

Wymieni widoczne w terenie oznaki wykonywania dzia a ochronnych ew. posi kuj c si wiedz
zebran w przesz o ci (plany ochrony itp.)
Brak zabieg w
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 obszar w Natura 2000.
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Aktualne oddzia ywania
Kod Nazwa dzia alno ci Intensywno
424

Inne odpady

C

950

Ewolucja
biocenotyczna

C

Wp yw

Syntetyczny opis
Worki po nawozach i opakowania po rodkach ochrony ro lin, plastikowe opakowania
r nego typu

+

Sukcesja w murawach kserotermicznych

Lista czynnik w, kt re w d u szej perspektywie czasowej mog stanowi zagro enie dla
gatunku i/lub jego siedliska (przysz e, przewidywalne oddzia ywania, jak np. planowane inwestycje, zmiany w zarz dzaniu i u ytkowaniu, wzrastaj ca presja urbanizacyjna). Nale y stosowa kodowanie zagro e zgodne z Za cznikiem E do Standardowego Formularza Danych
dla obszar w Natura 2000. Je li brak odpowiedniego kodu sam opis s owny w tabeli Inne
informacje w polu Inne obserwacje .
Zagro enia (przysz e przewidywalne oddzia ywania)
Kod
950

Nazwa
Ewolucja
biocenotyczna

Intensywno
C

Wp yw

Syntetyczny opis
Sukcesja w murawach kserotermicznych

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 (z ocen liczebno ci
w klasach: liczne, r. liczne, rzadkie); inne wyj tkowe walory obszaru
Obszar o wybitnym nagromadzeniu rzadkich i chronionych gatunk w ro lin i zwierz t:
szafirek mi kkolistny Muscari comosum licznie
storczyk purpurowy Orchis purpurea licznie
storczyk kukawka Orchis militaris licznie
podkolan zielony Platanthera chlorantha rzadko
podkolan bia y Platanthera bifolia rzadko
listera jajowata Listera ovata rzadko
kuku ka plamista Dactylorhiza maculata rzadko
kuku ka szerokolistna Dactylorhiza majalis rzadko
kruszczyk szerokolistny Epipactis helleborine rzadko
mi ek szkar atny Adonis flammea rzadko
pszonacznik wschodni Conringia orientalis r. licznie
w oczyd o polne Caucalis platycarpos r. licznie
wilczypieprz roczny Thymelaea passerina rzadko
kurzy lad b kitny Anagallis foemina r. licznie
przewiercie okr g olistny Bupleurum rotundifolium rzadko
aster gaw dka Aster amellus r. licznie
oryczka krzy owa Gentiana cruciata rzadko
pierwiosnka lekarska Primula veris r. licznie
przytulia wonna Galium odoratum rzadko
zaraza alzacka Orobanche alsatica rzadko
zaraza czerwonawa Orobanche lutea rzadko
zaraza drobnokwiatowa Orobanche minor rzadko
zaraza goryczelowa Orobanche picridis rzadko
zaraza krwistoczerwona Orobanche gracilis rzadko
zaraza macierzankowa Orobanche alba rzadko
zaraza przytuliowa Orobanche caryophyllacea rzadko
zaraza wielka Orobanche elatior rzadko
zawilec wielkokwiatowy Anemone sylvestris r. licznie
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jarz batka Sylvia nisoria rzadko
g siorek Lanius collurio r. licznie
rtolan Emberiza hortulana rzadko
szlaczko szafraniec Colias myrmidone
modraszek lazurek Polyommatus thersites
kar tek akteon Thymelicus acteon
Trifurcula pallidella (pasynkowate Nepticulidae),
Aspilapteryx limosella (kibitnikowate Gracillariidae)
Leucoptera onobrychidella (wystrojowate Lyonetiidae) (CzL)
Elachista chrysodesmella (Elachistidae)
Aethes williana (zw jkowate Tortricidae) jedyne stanowisko w Polsce
Thiodia torridana (zw jkowate Tortricidae) jedyne stanowisko w Polsce
Capperia celeusi (pi rolotkowate Pterophoridae) jedyne stanowisko w Polsce
szczotecznica ksi yc wka Gynaephora selenitica (brudnicowate Lymantriidae) (CzL)
znane aktualnie stanowisko gatunku w Polsce
Bucculatrix rhamniella (karliczkowate Bucculatricidae) (CzL)

jedyne

Inne obserwacje
Wszelkie informacje pomocne przy interpretacji wynik w, np. anomalie pogodowe
Brak
Uwagi metodyczne
Wszelkie inne uwagi zwi zane z prowadzonymi pracami. W tym przede wszystkim informacje
istotne dla dalszego planowania monitoringu (metodyka prac; wska niki, kt re powinny by
badane w monitoringu, optymalny czas prowadzenia bada w tym regionie itp.)
Ze wzgl du na liczebno populacji i trudno ci w precyzyjnym okre leniu liczebno ci nale y
ustali powierzchnie monitoringowe w murawie i zaro lach oraz powierzchni w miejscach
licznego pojawiania si siewek

Za czy zdj cia fotograficzne
(wymieni tytu y i autor w 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
pow. 25 100 m2 w p acie siedliska, gdzie wyst puje gatunek.

Braun-Blanqueta na

4. Gatunki o podobnych wymaganiach ekologicznych
Gatunkiem, kt ry zwi zany jest z podobnymi siedliskami, jest m.in. dzwonecznik wonny
Adenophora liliifolia.

5. Ochrona gatunku
Do utrzymania we w a ciwym stanie ochrony populacji le nych obuwika nale y stosowa
zabiegi ochrony aktywnej (okresowe prze wietlanie drzewostan w). Podobne czynno ci
nale y przeprowadza w zaro lach, by nie doprowadza do zbyt du ego zwarcia krzew w
i ocienienia obuwik w.
W nieu ytkowanych lub silnie zaburzonych murawach zagro eniem dla obuwika s
pojawiaj ce si p aty trzcinnika piaskowego (Calamagrostis eigejos). Ze wzgl du na bardzo
ekspansywny charakter tej ro liny konieczne jest jej aktywne zwalczanie.
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Ochrona bierna realizowana jest w obszarach chronionych: w parkach narodowych
i w rezerwatach. Czynna ochrona populacji obuwika prowadzona jest w parkach narodowych w ramach operat w ochrony flory. Zachowanie stanowisk tego gatunku jest tak e
uj te w planach ochrony rezerwat w i niekt rych nadle nictw.
W rezerwacie Stercz w- cianka zabiegi czynnej ochrony polegaj na usuwaniu
drzew i krzew w (R. Ka mierczakowa dane npubl.), podobnie w rez. Micha owiec
(W. B ba dane npubl.) i rez. abunie , gdzie wycinane s krzewy i poszerzane polany.
Ze wzgl du na konieczno kontrolowania prac prowadzonych w miejscach bytowania
obuwika proponuje si wprowadzenie ochrony strefowej wpisanie obuwika pospolitego do Za cznika nr 4 Gatunki dziko wyst puj cych ro lin wymagaj cych ustalenia stref
ochrony ich ostoi lub stanowisk do Rozporz dzenia Ministra rodowiska z dnia 9 lipca
2004 r. w sprawie gatunk w dziko wyst puj cych ro lin obj tych ochron (DzU 2004, nr
168, poz. 1764).
Niezb dna jest szczeg owa inwentaryzacja stanowisk obuwika na terenie ca ego kraju, szczeg lnie poza obszarami chronionymi. Dotyczy to powinno zw aszcza grunt w
prywatnych. Te populacje ze wzgl du na brak zabezpieczenia s najsilniej zagro one wygini ciem.
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