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Przytulia sudecka
Galium sudeticum

Fot. 1. Przytulia sudecka na stanowisku w Karkonoszach (

M. Malicki)

I. INFORMACJA O GATUNKU
1. Przynale no systematyczna
Rodzina: marzanowate Rubiaceae

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

ochrona cis a od 2004 r.

Kategoria zagro enia
Czerwona lista IUCN CR
Polska czerwona ksi ga ro lin (2001) CR
Czerwona lista (2006) R
Czerwona lista Dolnego l ska (2003) VU
Zagro one ro liny naczyniowe Sudet w (2002)

CR
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3. Opis gatunku
Przytulia sudecka Galium sudeticum jest niewielk , g stodarniow bylin . P dy rozga zione, osi gaj ce (5)10 15(25) cm wysoko ci i posiadaj ce wyra nie czterokanciast , nag
odyg . P dy prosto wyniesione czasem do em pok adaj ce si , przy czym cz
z nich jest
p onna. rodkowe mi dzyw la s 1,5 do 2(2,5) razy d u sze od li ci. Li cie ciemnozielone, nagie, na brzegach p askie, odwrotniejajowate, kr tko i ostro zako czone, ustawione
po 5 6(8) w ok kach. W rodkowej cz ci p du, li cie maj (12)15 18(20) mm d ugo ci
i (1,0)1,2 1,6(2,5) mm szeroko ci. Kwiaty zebrane w lu ny, wiechowaty kwiatostan, maj
bia e zabarwienie. Szypu ki osi gaj (1)1,4 1,8(2,5) mm d ugo ci, korona 2,5 3,4(4) mm.
Owocami s ciemne, jednonasienne roz upki o wymiarach 1,4 1,7 x 0,8 1,0 mm, pokrywaj je drobne i p askie guzki. Liczba chromosom w 2n = 44.
Przytulia sudecka jest drobnym gatunkiem z sekcji Leptogalium, przy czym mo liwe
jest pomylenie jej z kilkoma innymi gatunkami z tej sekcji. Od przytulii stepowej Galium
valdepilosum r ni si przede wszystkim brakiem ow osienia w dolnej cz ci odygi oraz
p askimi brodawkami na roz upkach. Od przytulii szorstkoowockowej Galium pumilum
odr nia si p askimi (niepodwini tymi) li mi, brakiem w osk w na ich brzegach oraz
bardziej zwartym pokrojem ro liny. Najbardziej podobnym taksonem jest wyst puj ca
w Karpatach przytulia nier wnolistna Galium anisophyllum, do kt rego niekt rzy autorzy
dawniej w czali G. sudeticum, przy czym przytulia sudecka wyr nia si wyra niejsz
nerwacj li ci oraz brakiem drobnych szczecinek i niezawini tym brzegiem blaszki li ciowej oraz nieco wi ksz koron kwiatow .

Fot. 2. Murawy wysokog rskie z przytuli sudeck w Karkonoszach (
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4. Biologia gatunku
Przytulia sudecka jest bylin
hemikryptofitem, tworz cym do g ste darnie z p dami
jest zako czona kwiatostanem. Popodnosz cymi si i/lub wzniesionymi, z kt rych cz
od pojedynczych osobnik w (jak
pulacje mog mie bardzo zr nicowan liczebno
w Wielkim nie nym Kotle) do kilku tysi cy osobnik w (jak na yle Bazaltowej).
Galium sudeticum zwykle rozpoczyna kwitnienie w drugiej po owie czerwca, kt re
trwa do wrze nia, a czasem nawet do pocz tku pa dziernika. Owoce dojrzewaj zwykle
od lipca i s g wnie rozsiewane przez wiatr, cho by mo e w jego rozprzestrzenianiu
rol odgrywa tak e zoochoria. Gatunek do dobrze odnawia si przy pomocy nasion, a na
siedliskach pionierskich cz sto znajdowano jego siewki. Rozmna a si r wnie wegetatywnie, stopniowo rozlu niaj c k py, a nast pnie dziel c si na k py potomne.

5. Wymagania ekologiczne
Przytulia sudecka jest gatunkiem g rskim. W polskiej cz ci Karkonoszy ro nie w pi trze
subalpejskim, na wysoko ci 1250 1485 m n.p.m., w czeskiej cz ci masywu wyst puje
r wnie w ni szych po o eniach. Okre lana jest jako takson bazy- i neutrofilny, cho poza
bazaltem na terenie naszego kraju odnotowano j na porfirowatym granicie, a ostatnio
r wnie na kwa nych ska ach granitowych, co wskazuje na wi ksz tolerancj w stosunku
do odczynu pod o a. W Czechach ro nie r wnie na metamorficznych ska ach wapiennokrzemianowych (erlanach) oraz serpentynicie. Jest ro lin wiat olubn .
Przytulia sudecka zwi zana jest z pioniersk ro linno ci szczelin, p ek skalnych
o r nej ekspozycji i nachyleniu (siedlisko przyrodnicze o kodzie: 8220 naskalne, wiat olubne i termofilne zbiorowiska szczelinowe ska kwa nych i oboj tnych), drobnoziarnistej bazaltowej i granitowej zwietrzelinie oraz p ytkich glebach mineralnych na piargu
pod y Bazaltow , a tak e na Grz dzie i w lebie Kryszta owym (siedlisko przyrodnicze
o kodzie: 8110 rumowiska skalne bez zmienki g rskiej w Karkonoszach) oraz w kwietnych
subalpejskich murawach bli niczkowych z rz du Nardetalia (siedlisko przyrodnicze o kodzie: *6230 murawy bli niczkowe). Przytuli sudeck rzadziej spotyka si na kraw dziach
kot w w lu nych wysokog rskich murawach ze zwi zku Juncion trifidi (siedlisko przyrodnicze o kodzie: 6150 wysokog rskie murawy acydofilne). Takson mo e r wnie wnika na
obrze a traworo li i zio oro li z klasy Mulgedio-Aconitetea (siedlisko przyrodnicze o kodzie: 6430 zio oro la subalpejskie), gdzie jednak wykazuje obni on ywotno .

6. Rozmieszczenie w Polsce
W Polsce gatunek znany jest jedynie z Karkonoszy. W zachodniej cz ci tego pasma znajduj si potwierdzone cztery stanowiska:
w Ma ym nie nym Kotle na wychodni bazaltu (tzw. y a Bazaltowa) oraz na piargu
u jej podn a, wysoko 1240 1410 m n.p.m. Jest to najbogatsze stanowisko tego taksonu, licz ce kilka tysi cy osobnik w;
na kraw dzi Grz dy mi dzy Ma ym i Wielkim nie nym Kot em, przechodz c na s siaduj c wierzchowin oraz schodz ce do lebu Kryszta owego (Wielki nie ny Kocio )
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i lebu Schowanego (Ma y nie ny Kocio ), pod o e granitowe, wysoko 1340 1485
m n.p.m., stanowisko liczy ponad 100 k p;
na granitowych ska ach turni Piekie ko w po udniowej cz ci Wielkiego nie nego Kota, oko o 1400 m n.p.m., stanowisko liczy 2 k py;
granitowy piarg pod Turni Popiela w po udniowej cz ci Wielkiego nie nego Kot a,
oko o 1340 m n.p.m., stanowisko liczy 1 k p .
Stanowisko w Karkonoszach Wschodnich, na tzw. yle Porfirowej w Kotle Ma ego Stawu nie zosta o odnalezione podczas ostatnich bada monitoringowych (nie uda o si zidentyfikowa miejsca w terenie). Kwiatkowski (2001) wskazuje na obecno w tym miejscu
dziesi ciu k p.

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

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

II. METODYKA
1. Opis bada monitoringowych
Wyb r powierzchni monitoringowych i ich sugerowana wielko
Podobnie jak w przypadku wielu gatunk w wysokog rskich, definicja stanowiska przytulii sudeckiej Galium sudeticum jest trudna do precyzyjnego okre lenia. Za stanowisko
proponuje si przyj izolowan populacj o okre lonym areale, oddalon od innych
o co najmniej sto metr w lub oddzielon wybitn barier np. wyra n , skaln grz d .
Charakter populacji na Grz dzie oraz w lebie Kryszta owym Wielkiego nie nego Kot248
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a i lebie Schowanym Ma ego nie nego Kot a sugeruj , e by mo e rozmieszczenie
gatunku ma lokalnie charakter metapopulacyjny typu populacja zasilaj ca/zasilana (sink/
source).
Monitoring powinien by prowadzony na wszystkich stanowiskach przytulii sudeckiej,
populacje na Grz dzie i w s siaduj cych lebach, na ska kach turni Piekie ko oraz na
piargu pod Turni Popiela w Wielkim nie nym Kotle, powinny w ca o ci zosta obj te
obserwacjami. Na najliczniejszym stanowisku, na yle Bazaltowej, nale y za o y okoo 10 powierzchni monitoringowych na r nych typach mikrosiedlisk, o zr nicowanej
wielko ci od oko o 1 do 20 m2 w zale no ci od typu siedliska, a wyb r tych powierzchni
powinien zapewni uzyskanie reprezentatywnych danych dla ca ej tej populacji. W Kotle
Ma ego Stawu konieczne jest zako czenie szczeg owego rozpoznania lokalizacji tzw.
y y Porfirowej i zweryfikowanie dotychczasowych informacji na ten temat.

Spos b wykonywania bada
Jednostk zliczeniow jest k pa (darenka) przytulii sudeckiej, kt rej powierzchnia mo e
by bardzo zr nicowana (od kilku cm2 do oko o 1 m2), wyra nie izolowana od s siaduj cych (konieczne jest uwzgl dnienie zr nicowania siedliskowego, typu fitocenozy w kt rej
gatunek wyst puje). W obr bie powierzchni monitorowanych nale y wyznaczy trwale
kwadraty (1 x 1 m) poddawane szczeg owym badaniom ilo ciowym przy pomocy ramki
o oczkach 10 cm dok adne skartowanie po o enia wszystkich ro lin oraz gatunk w towarzysz cych, z zaznaczeniem dla ka dego gatunku procentowego stopnia pokrycia wraz
z odnotowaniem ich stanu zdrowotnego.
Regularne wykonywanie dokumentacji fotograficznej ka dej z tak wyznaczonej powierzchni.
Tab. 1. Spos b pomiaru wska nik w stanu populacji i siedliska
Wska nik

Miara

Spos b pomiaru
Populacja

Liczba osobnik w

Policzenie sztuk na powierzchniach pr bnych
wielko ci od 1 x 1 m lub wi kszych, ew. ca ej
lokalnej populacji

Typ rozmieszczenia
(rozproszony, skupiskowy)

Ocena ekspercka

Liczebno

Struktura
wiekowa

Liczba osobnik w
generatywnych
Zliczenia w poszczeg lnych kategoriach
wegetatywnych
siewek (lub os. juwenilnych)

Stan zdrowotny

Chlorozy, infekcje,
mechaniczne uszkodzenia

Obserwacja barwy i wygl du ro lin

Siedlisko
Powierzchnia
potencjalnego
siedliska

Powierzchnia (ha, a, m )

Ocena ekspercka; ocena mo liwa po
por wnaniu z wynikami z poprzedniego
okresu monitoringu
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Powierzchnia
Powierzchnia (a, m )
zaj tego siedliska

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 .
Ocena mo liwa po por wnaniu z wynikami
z poprzedniego okresu monitoringu.

Stopie zaroni cia siedliska
przez ro linno
krzewiast (tak e
siewki i nalot)

Dotyczy ca ego p atu siedliska stanowi cego potencjalne miejsce wyst powania gatunku piargu
Okre li w procentach (lub pokrytego muraw u podn a y y Bazaltowej.
przedzia ach procentowych) Zidentyfikowa wyst puj ce na stanowisku
poda gatunki (nazwa pol- krzewy i oceni ekspercko stopie pokrycia
ska i aci ska)
w warstwie B; sprawdzi , czy 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

Ocena ekspercka obserwacje lad w lokalnych
Procesy
Procent powierzchni zaj sp yw w b otno-kamienistych, lawin, spe zygeomorfologiczne tego(zaburzonego) siedliska
wania niegu, obryw w skalnych i okre lenie
nat enie
gatunku
powierzchni dotkni tej zjawiskiem
Wysokie byliny/
gatunki 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
konkurencyjnej, np. trzcinnik ow osiony, i oceni
jego pokrycie (posi kowa si zdj ciem fitosocjologicznym)

Wysoko

W cm

rednia z 20 pomiar w g wnej masy ro linno ci
pomiar wy cznie na piargu pokrytym muraw
u podn a y y Bazaltowej

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 pomiar wy cznie na piargu
pokrytym muraw u podn a y y Bazaltowej

Okre li w procentach

Powierzchnia i cz sto wyst powania luk
(odkrytej gleby) wy cznie na piargu pokrytym
muraw u podn a y y Bazaltowej; Ocena
ekspercka, posi kowa si zdj ciem fitosocjologicznym ocena zwarcia runi warstwy C

runi

Woj ok (martwa
materia
organiczna)

Miejsca
do kie kowania

Termin i cz stotliwo bada
Termin obserwacji zale y od d ugo ci zalegania niegu w kot ach polodowcowych i rozpocz cia sezonu wegetacyjnego, najcz ciej jest to pierwsza po owa lipca. W zale no ci
od mikrosiedliska, cz
osobnik w zaczyna wtedy owocowa , a inne dopiero zaczynaj
kwitn . Badania dotycz ce dynamiki najbardziej zagro onych populacji przytulii sudeckiej powinny by przeprowadzane corocznie, za w cyklu 3 6-letnim szczeg owe badania ro linno ci w ka dym monitorowanym kwadracie. Badania mog by uzupe nione
d ugoterminowymi obserwacjami mikroklimatycznymi rejestrowanymi w terenie za pomoc logger w.
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Sprz t do bada
Ta ma miernicza do okre lenia wielko ci p atu, ramka do kartowania (0,5 x 0,5 m lub 1
x 1 m), notatnik, cyfrowy aparat fotograficzny, odbiornik GPS o wysokiej dok adno ci do
kartowania terenowego populacji, znaczniki stalowe, wykrywacz metalu (do odszukania
w terenie powierzchni monitorowanych zw aszcza w traworo lach), loggery do terenowej
rejestracji temperatury (zalecane StowAway TidbiT); do monitoringu najbardziej niedost pnych populacji w kot ach mo e by przydatny sprz t alpinistyczny (lina, uprz , kask).
Nale y te zaznajomi si z wymogami BHP dla wysokog rskich wypraw i zadba o odpowiednie wyposa enie buty, odzie , kask itp.

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

Wska nik

U1
niezadowalaj ca

U2
za

Populacja

Liczebno

Struktura

Liczba osobnik w
lub zag szczenie
osobnik w

Przynajmniej taka
sama (lub wi ksza)
jak w poprzednim
okresie monitoringu;
a zarazem >50 os.

Mniejsza ni
w poprzednim
okresie monitoringu
(20 40%); a zarazem 10 50 os.

Mniejsza ni
w poprzednim
okresie monitoringu
(>40%); a zarazem
<10 os.

Powierzchnia
siedliska zaj ta
przez populacj

Nie podlega waloryzacji rocznej;
kolejny okres: taka
sama lub wi ksza

Nie podlega waloryzacji rocznej;
kolejny okres:
zmniejszenie <25%

Nie podlega waloryzacji rocznej;
kolejny okres:
zmniejszenie >25%

Typ rozmieszczenia (rozproszony,
skupiskowy)

Skupienia przynajmniej po kilkadziesi t os.

Skupienia po kilkana cie os.

Pojedynczo

Liczba osobnik w
generatywnych
procent os.

>80%

50 80%

<50%

Liczba osobnik w
wegetatywnych
(w tym juwenilnych) procent os

<20%

20 50%

>50%

Obecno

Obecne

siewek

Stan zdrowotny

Przy najmniej
obecne osobniki
Brak
juwenilne
Obecne, ale bez wiWyst puj oznaki
docznego wp ywu
zamierania os.
na owocowanie

Brak
Siedlisko

Powierzchnia potencjalnego
siedliska

W kolejnym okresie
W kolejnym okresie W kolejnym okresie
monitoringowym:
monitoringowym:
monitoringowym:
taka sama lub
zmniejszenie <20% zmniejszenie >20%
wi ksza

Powierzchnia zaj tego siedliska

Taka sama lub
wi ksza

Zmniejszenie <20% Zmniejszenie >20%

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

<5%

5 20%

>20%
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Ocienienie

Brak lub s abe
(<5%)

rednie
(5 20%)

Procesy geomorfologiczne
nat enie

Brak ma e, nieznacz ce
<20% powierzchni
siedliska

rednie umiarkoDu e katastrofalne
wane
>50% powierzchni
20 50% powierzchsiedliska
ni siedliska

Wysokie byliny/gatunki
ekspansywne konkurencyjne

<5%

5 20%

>20%

Wysoko

<5 cm

5 15 cm

>15 cm

Woj ok
(martwa materia organiczna)

Brak

<1 cm

>1 cm

Miejsca do kie kowania

>20%

10 20%

<10%

runi

Du e (>20%)

Wska niki kardynalne
wysokie byliny/gatunki ekspansywne konkurencyjne,
wysoko runi,
woj ok (martwa materia organiczna),
miejsca do kie kowania.

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

4113 Galium sudeticum

Kod obszaru

Wype nia instytucja koordynuj ca

Nazwa obszaru

Nazwa obszaru monitorowanego (zgodnie z umow )
Karkonosze

Kod stanowiska

Wype nia instytucja koordynuj ca

Nazwa stanowiska
Typ stanowiska

Nazwa stanowiska monitorowanego
Wielki nie ny Kocio turnia Piekie ko
Referencyjne/badawcze
Badawcze

Opis stanowiska

Poda opis pozwalaj cy na identyfikacj stanowiska w terenie
Wschodnia grz da oraz skalne cianki pod wierzcho kiem wyra nie
wyodr bnionej turniczki Piekie ko, ponad piargami w po udniowej cz ci
Wielkiego nie nego Kot a

Powierzchnia
stanowiska

Powierzchnia stanowiska (ha, a, m )
<100 m2

(Natura 2000, rezerwaty przyrody, parki narodowe i krajobrazowe, u ytki
Obszary chronione,
ekologiczne, stanowiska dokumentacyjne itd.)
na kt rych znajduje
OSO Karkonosze (PLB020007), SOO Karkonosze (PLH020006)
si stanowisko
Karkonoski Park Narodowy
Wsp rz dne
geograficzne

Wymieni wsp rz dne geograficzne (GPS) stanowiska
N: 50077 ... ; E: 15055 ...

Wysoko

Wysoko ci n.p.m. stanowiska lub zakres
1400 m n.p.m.
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Charakterystyka
siedliska
gatunku na
stanowisku

og lny charakter terenu: szczeliny skalne w s siedztwie subalpejskich
muraw
typ siedliska przyrodniczego: (8220: naskalne, wiat olubne i termofilne
zbiorowiska szczelinowe ska kwa nych i oboj tnych)
siedliska w otoczeniu stanowiska: kwietne subalpejskie murawy bli niczkowe z rz du Nardetalia (*6230: subalpejskie kwietne murawy
bli niczkowe), wysokog rskie murawy ze zwi zku Juncion trifidi (6150:
wysokog rskie murawy acydofilne)
lokalizacja stanowiska w pa mie g rskim nachylenie oko o 60o, ekspozycja NE-SE

Informacje
o gatunku
na stanowisku

Syntetyczne informacje o wyst powaniu gatunku na stanowisku,
dotychczasowe badania i inne istotne fakty
Wyniki monitoringu z lat poprzednich
Stanowisko odnalezione w roku 2008 w trakcie poszukiwa innych gatunk w naskalnych

Obserwator

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

Daty obserwacji

Daty wszystkich obserwacji
1.08.2008

Data wype nienia

Data wype nienia formularza przez eksperta
4.08.2008

Data wpisania

Data wpisania do bazy danych

Data zatwierdzenia

Data zatwierdzenia przez osob upowa nion
nuj ca

wype nia instytucja koordynuj ca
wype nia instytucja koordy-

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

Warto

wska nika i komentarz

Ocena

Populacja

Liczebno

Struktura

Stan zdrowotny

Liczba osobnik w lub zag szczenie osobnik w
2 osobniki
Powierzchnia siedliska zaj ta przez populacj
0,01 m2 na powierzchni oko o 100 m2
Typ rozmieszczenia (rozproszony, skupiskowy)
Rozproszone pojedyncze k py
Liczba osobnik w generatywnych
2 szt.
Liczba osobnik w wegetatywnych
0 szt.
Liczba siewek
Brak
Stwierdzone choroby, paso yty itp.
Brak

U2

U2
U2

FV
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Siedlisko
Powierzchnia potencjalnego siedliska
Powierzchnia zaj tego siedliska

Powierzchnia (ha, a, m )
Co najmniej 20 m2
Powierzchnia (ha, a, m )
0,01 m2

Okre li w procentach (lub przedzia ach procentowych) dla ca ego p atu siedliska stanowi cego potencjalne miejsce wyst powaStopie zaro ni cia
nia gatunku
siedliska przez ro linFV
Poda gatunki (nazwa polska i aci ska)
no krzewiast
<0,1% (parametr do zastosowania wy cznie na piargu pokrytym
muraw u podn a y y Bazaltowej)

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.
FV
Brak (parametr do zastosowania wy cznie na piargu pokrytym
muraw u podn a y y Bazaltowej)

Procesy geomorfologiczne nat enie

Du e katastrofalne, rednie umiarkowane, ma e nieznacz ce
(Lokalne sp ywy b otno-kamieniste, lawiny, spe zywanie niegu,
FV
obrywy skalne
Ma e nieznacz ce

Wysokie byliny/gatunki ekspansywne
konkurencyjne

Gatunek (nazwa polska i aci ska) i procent pokrycia w p acie,
gdzie wyst puje gatunek
Trzcinnik ow osiony Calamagrostis villosa, dwuliscienne gatunki
zio oro lowe, jak: wierzb wka Chamaenerion angustifolium,
FV
modrzyk Mulgedium alpinum
mia ek pogi ty Deschampsia flexuosa, jastrz bce Hieracium sp.,
prosienicznik jednog wkowy Hypochaeris uniflora <5%

Wysoko

W cm; rednia z 20 pomiar w g wnej masy ro linno ci
<5 cm (parametr do zastosowania wy cznie na piargu pokrytym FV
muraw u podn a y y Bazaltowej)

runi

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 maks.
FV
Brak (wska nik do zastosowania wy cznie na piargu pokrytym
muraw u podn a y y Bazaltowej)

Miejsca do
kie kowania

Okre li w procentach powierzchni i cz sto wyst powania luk
(odkrytej, wyerodowanej gleby obryw w)
FV
> 20% (wska nik do zastosowania wy cznie na piargu pokrytym muraw u podn a y y Bazaltowej)

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
Perspektywy ochrony
informacji, np. w asnych wcze niejszych danych)
Skrajnie nieliczna populacja, w zwi zku z czym du y potencjalny wp yw proces w losowych
Wymieni widoczne w terenie oznaki wykonywania dzia a
Prowadzone zabiegi
ochronnych ew. posi kuj c si wiedz zebran w przesz o ci
ochrony czynnej i ich
(plany ochrony itp.)
skuteczno
Brak nie prowadzi si

U1

Ocena globalna

U2

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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Przytulia sudecka Galium sudeticum Tausch

Kod
702

943

Aktualne oddzia ywania
Intensywno
Wp yw
Syntetyczny opis
Imisja transgranicznych zanieczyszcze
Zanieczyszczenie
(?) powietrza oraz zwi zana z tym acydyfikacja
C
powietrza
i eutrofizacja siedliska
Sta e zjawisko na wypuk ych i skalistych
formach terenu, niszcz ce rosn ce tam ro liny,
C
+/
jednocze nie tworz ce nowe siedliska, kt re
Obrywy ska
mog by rekolonizowane (jest to zjawisko korzystne dla gatunk w s abo konkurencyjnych)
Nazwa

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)
Intensywno

Wp yw

Syntetyczny opis

Kod

Nazwa

251

Pl drowanie stanowisk florystycznych

C

624

Wspinaczka
wysokog rska

C

702

Zanieczyszczenie
powietrza

C

900

Erozja

C

Erozja zasiedlanych ska

971

Konkurencja
mi dzygatunkowa
ro lin

C

Zasiedlanie szczelin skalnych przez bardziej
ekspansywne gatunki ro lin (zw aszcza trawy)

Nie wiadomy zbi r okaz w zielnikowych
0/

(?)

Potencjalne (i by mo e rzeczywiste) oddziaywanie zwi zane z przypadkowym niszczeniem osobnik w w trakcie wspinaczki
Imisja transgranicznych zanieczyszcze
powietrza oraz zwi zana z tym eutrofizacja
siedliska

Inne informacje
Inne obserwowane gatunki zwierz t i ro lin z za cznik w Dyrektywy Siedliskowej i Ptasiej, gatunki zagro one (Czerwona ksi ga) i inne rzadkie, chronione; inne
Inne
wyj tkowe walory obszaru
warto ci
Gatunki chronione zawilec narcyzowy Anemone narcisiflora, sasanka alpejska
przyrodnicze
Pulsatilla alba; inne wyj tkowe walory obszaru w s siedztwie jedna z nielicznych
kwietnych muraw naskalnych na cianach Wielkiego nie nego Kot a
Inne
obserwacje

Wszelkie informacje pomocne przy interpretacji wynik w, np. anomalie pogodowe
Zebrane dane wskazuj na m ody wiek populacji

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.)
W zwi zku z niewielk liczebno ci populacji konieczna coroczna kontrola stanowiska

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
pow. 25 m2 w p acie siedliska, gdzie wyst puje gatunek.
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4. Gatunki o podobnych wymaganiach ekologicznych
Wydaje si , e cz
za o e metodycznych mo na zastosowa do monitoringu gatunk w
rosn cych na siedliskach naskalnych i napiargowych, spo r d kt rych wiele jest skrajnie
rzadkich zar wno w skali Sudet w, jak i kraju, np.: g si wki alpejskiej Arabis alpina, le ca
g rskiego Thesium alpinum, podej rzona ksi ycowego Botrychium lunaria czy przytulii
stepowej Galium valdepilosum, w bardziej ograniczonym zakresie, kilka gatunk w skalnic:
s. nie n Saxifraga nivalis, s. bazaltow S. moschata ssp. basaltica, s. mchowat S. bryoides, s. naprzeciwlistn S. oppositifolia, s. zwodnicz S. decipiens, lilijk alpejsk Lloydia
serotina, rze uch rezedolistn Cardamine resedifolia, rozrzutk alpejsk Woodsia alpina
czy r e ca g rskiego Rhodiola rosea.

5. Ochrona gatunku
Wszystkie stanowiska przytulii sudeckiej po polskiej stronie Karkonoszy znajduj si w Karkonoskim Parku Narodowym w strefie cis ej ochrony. Populacje wydaj si by stabilne
i wystarczaj ca jest w ich przypadku ochrona bierna obecnie nie s przewidywane dodatkowe zabiegi ochronne. Jako gatunek pionierski, przytulia mo e by zagro ona w wyniku
ewentualnego pojawienia si gatunk w konkurencyjnych i post puj cego procesu sukcesji. Tylko w takim przypadku b dzie potrzeba wprowadzenia zabieg w ochrony czynnej.
Jest to te gatunek wra liwy na mechaniczne uszkodzenia, powinien wi c by izolowany
od np. szlak w turystycznych, gdzie nara ony by by na wydeptywanie. Zaleca si zbi r
nasion i hodowl ex situ w ogrodach botanicznych.
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