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Monitoring gatunk w ro lin

Dziewi si pop ocholistny
Carlina onopordifolia

Fot. 1. Dziewi si pop ocholistny na stanowisku Serpentyny k. Pi czowa (

B. W jtowicz)

I. INFORMACJA O GATUNKU
1. Przynale no systematyczna
Rodzina: astrowate (z o one) Asteraceae (Compositae)

2. Status
Prawo mi dzynarodowe
Dyrektywa Siedliskowa Za cznik II i IV
Konwencja Berne ska Za cznik I
Prawo krajowe
Ochrona gatunkowa

ochrona cis a od 1957 r.

Kategoria zagro enia
Czerwona lista IUCN V
Polska czerwona ksi ga ro lin (2001) VU
Czerwona lista (2006) E (wymieraj ce, krytycznie zagro one zagro one wymarciem,
kt rych prze ycie jest ma o prawdopodobne, o ile nadal b d dzia a czynniki zagro enia)
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3. Opis gatunku
Bylina tworz ca rozet li ci; okazy kwitn ce maj silnie skr con odyg (do oko o 1 2
cm), zako czon jednym koszyczkiem kwiatowym. Li cie s barwy szarozielonej, w zarysie lancetowate, pierzastoklapowane, na brzegu opatrzone ostrymi kolcami, okryte paj czynowatym, bia awym ow osieniem. Li cie osobnik w p onnych maj oko o 30 cm d ugo ci,
maksymalnie nawet do 50 cm. Kwiatostan osi gaj cy do 15 20 cm rednicy, to wielokwiatowy koszyczek otoczony okryw , z o on z wielu szereg w usek, z kt rych zewn trzne
s ciemnobrunatne, natomiast najbardziej wewn trzne s s omiaste, barwy jasno tawej,
stopniowo zw one i d ugo, ostro zako czone. Kwiaty w koszyczku wszystkie jednakowe,
tawa, czerwonawo zabarwiona, 15 do 20 mm d uga,
obup ciowe, rurkowate. Korona
zako czona jest atkami d ugo ci oko o 3 mm. Dno koszyczka jest p askie, a plewinki na
szczycie ostro zako czone. Owocki nie upki 6 8 mm d ugie, s ow osione i opatrzone
puchem kielichowym d ugo ci 20 25 mm.
Najbardziej podobnym gatunkiem jest dziewi si bez odygowy Carlina acaulis, ma
jednak koszyczki znacznie mniejsze (7 15 cm rednicy), a li cie silniej podzielone (pierzastosieczne). Wewn trzne uski okrywy s l ni co bia e, szersze ni u dziewi si u pop ocholistnego i kr tko zaostrzone. Plewinki na szczycie s maczugowato zgrubia e. Oba
gatunki mog tworzy miesza ce o nazwie Carlina x szaferi, o cechach po rednich mi dzy
formami rodzicielskimi.

Fot. 2. Wa y nakredowe murawy kserotermiczne z dziewi si em pop ocholistnym (

J. Perzanowska)
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4. Biologia gatunku
Dziewi si pop ocholistny jest wieloletnim hemikryptofitem. Jest to ro lina semelparyczna,
a wi c osobnik zakwita i owocuje tylko raz, po czym ginie. W warunkach laboratoryjnych
nasiona kie kuj niemal w 100% (Pozna ska 1991). Siewki pojawiaj si w terenie jedynie
na odkrytej glebie, w lukach murawy.
Ro lina kwitnie w lipcu i sierpniu; jest owadopylna. Owocki dojrzewaj w jesieni, a wysypuj si z koszyczka dopiero nast pnej wiosny. S roznoszone przez wiatr lub mog by
sp ukiwane przez wod w d stoku. Prawdopodobne jest tak e roznoszenie owock w
przez zwierz ta. Intensywno kwitnienia zmienia si z roku na rok w du ych granicach,
prawdopodobnie zale nie od warunk w pogodowych.
Ro lina nie rozmna a si wegetatywnie. Okazy dziewi si u pop ocholistnego wyst puj w lu nych skupieniach. Wielko populacji na stanowiskach naturalnych w Polsce
waha si od kilkudziesi ciu osobnik w do kilkunastu tysi cy. Liczebno populacji z roku
na rok zmienia si tylko nieznacznie.

5. Wymagania ekologiczne
Ro lina wyst puj ca na ni u. Dziewi si pop ocholistny ro nie w murawach kserotermicznych, na stokach i zboczach o ekspozycji po udniowej lub po udniowo-zachodniej,
zwykle na r dzinach w glanowych wytworzonych z wapieni kredowych. S to gleby p ytkie, silnie szkieletowe, bogate w w glan wapnia a ubogie w azot, o odczynie oboj tnym
lub zasadowym (Pozna ska 1989). Jest gatunkiem wybitnie kserotermicznym i heliofilnym.
Ocienienie wynikaj ce z zarastania muraw przez i drzewa nie pozwala ro linom na wejcie w stadium generatywne i doprowadza do ich zaniku.
Ekologiczne liczby wska nikowe wiat a, temperatury, odczynu gleby i trofizmu wg
Zarzyckiego i in. (2002) wynosz : L = 5 (pe ne wiat o), T = 5 (najcieplejsze regiony i mikrosiedliska obszary uprzywilejowane termicznie), Tr = 3 (gleby umiarkowanie ubogie
mezotroficzne), R = 5 (gleby zasadowe, pH>7).
Dziewi si pop ocholistny ma w sk skal ekologiczn . Wyst puje w ciep ych i suchych
murawach tzw. stepowych, z klasy Festuco-Brometea. Uwa any jest za gatunek charakterystyczny dla zespo u omanu w skolistnego Inuletum ensifoliae, nale cego do zwi zku CirsioBrachypodion pinnati. Jest to do niska ( r. 15 20 cm), murawa o niepe nym zwarciu, zdominowana przez barwne ro liny dwuli cienne, zw aszcza
to kwitn cy oman w skolistny.

6. Rozmieszczenie w Polsce
Na Wy ynie Miechowskiej dziewi si ro nie w rezerwacie Wa y i na obszarze przylegaj cym do niego od strony wschodniej; w Niecce Nidzia skiej na Garbie Pi czowskim, od
jego p nocno-zachodniego kra ca z rezerwatem Skowronno a po Pi cz w oraz ko o
Pasturki w cz ci wschodniej Garbu; na Polesiu Wo y skim w rezerwacie Stawska G ra
oraz na Wy ynie Lubelskiej w rezerwacie Rog w .
Opr cz wymienionych stanowisk naturalnych, ro lina zosta a introdukowana na trzy
dalsze: na Wy ynie Miechowskiej w okolicy wsi Rac awice oraz w rezerwacie D bie
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(Pozna ska 1991b, Ka mierczakowa 2003) oraz na Wy ynie Cz stochowskiej w okolicy
Mstowa (Wenda 2003) oraz prawdopodobnie w rezerwacie mud na Wy ynie Lubelskiej (Cie lak i in. 2009).

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
Monitoring musi by prowadzony na wszystkich naturalnych (5), znanych stanowiskach
gatunku, rozmieszczonych we wszystkich rejonach wyst powania gatunku, tj. na terenie
Miechowszczyzny, Niecki Nidzia skiej i Lubelszczyzny. Lista stanowisk obj tych monitoringiem w roku 2006 obejmuje 7 stanowisk:
Wa y, Garb Pi czowski (2 st.), Stawsk G r , Rog w oraz dwa stanowiska zast pcze
w rez. D bie i k. Rac awic (Miechowszczyzna).
Za stanowisko dziewi si u pop ocholistnego uznajemy fragment zbocza, na kt rym
ro nie gatunek, pokryty w miar jednorodn muraw . Jego powierzchnia mo e wynosi
od kilku (2 3) ar w do kilku ha. Stanowiska w Niecce Nidzia skiej, cho wszystkie zlokalizowane na Garbie Pi czowskim, to odleg e s od siebie o ponad 1 km i przedzielone
siedliskami le nymi i zaro lowymi, dlatego traktuje si je oddzielnie.
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Spos b wykonywania bada
Jednostk zliczeniow jest r yczka li ciowa pojedynczy osobnik; poszczeg lne stadia
rozwojowe to: siewki (2 li cie), osobniki juwenilne (3 4 li cie w r yczce), osobniki wegetatywne (wi cej ni 4 li cie w r yczce).
Tab. 1. Spos b pomiaru wska nik w stanu populacji i siedliska
Wska nik

Miara

Spos b pomiaru
Populacja

Liczba osobnik w
Typ rozmieszczenia
(rozproszony,
skupiskowy)

Liczebno

Struktura

Stan zdrowotny

Policzenie sztuk

r

yczek li ciowych

Ocena ekspercka

Liczba osobnik w
generatywnych

Policzenie okaz w kwitn cych (p d w z koszyczkami) i okre lenie, jaki to procent ca ej populacji

Liczba osobnik w
wegetatywnych

Policzenie okaz w wegetatywnych (r yczek li ciowych) i okre lenie, jaki to procent ca ej populacji

Obecno

Stwierdzenie obecno ci lub ich braku

siewek

Stwierdzone choroby, paso yty itp.

Obserwacja li ci i koszyczk w kwiatowych pod
k tem obecno ci owad w lub lad w ich erowania
Siedlisko

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

Powierzchnia
zaj tego siedliska

Ocena ekspercka area u populacji, czyli wielok ta
wypuk ego, obejmuj cego wszystkie miejsca wyst Powierzchnia (a, m )
powania poszczeg lnych osobnik w; wobec ma ego
Odniesienie do
area u mo liwa ocena przez pomiar, np. ta m lub
poprzedniego okresu
licz c kroki.
monitoringowego:
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, np. k py krzew w)

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

Okre li w procentach (lub przedziaach procentowych)
Poda gatunki
(nazwa polska i aci ska)

Dotyczy ca ego p atu siedliska stanowi cego potencjalne miejsce wyst powania gatunku zbocza
pokrytego muraw . Zidentyfikowa wyst puj ce
na stanowisku krzewy i oceni ekspercko stopie
pokrycia w warstwie B; rozgarniaj c ru sprawdzi ,
czy nie pojawi y si siewki (nalot) krzew w okre li
cz sto zjawiska. Poda warto sumaryczn .

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. Bromus erectus, i oceni jego pokrycie
(posi kowa si zdj ciem fitosocjologicznym)

Wysoko

W cm

runi

rednia z 20 pomiar w g wnej masy ro linno ci
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

Woj ok (martwa
materia organiczna)

Grubo

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

172

w cm

BIBLIOTEKA MONITORINGU RODOWISKA

Dziewi si pop ocholistny Carlina onopordifolia Besser

Najlepszym okresem do badania populacji s miesi ce lipiec sierpie
tu przed
i w okresie kwitnienia dziewi si u. W terminie tym jednak stan pozosta ych gatunk w
murawy mo e by trudny do oceny, zw aszcza w upalne lata, a wykonanie zdj cia fitosocjologicznego utrudnione. Dlatego zaleca si wcze niejsze obserwacje, gdy zawi zane
p czki kwiatowe pozwalaj ju na ocen liczebno ci osobnik w generatywnych, a wi c
ju w czerwcu. Badania powinny by prowadzone co 6 lat.

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. 2. Waloryzacja wska nik w stanu populacji i stanu siedliska
FV
w a ciwy

Wska nik

U1
niezadowalaj cy

U2
zy

Populacja
Przynajmniej taka
Liczba osobnik w sama (lub wi ksza)
lub zag szczenie jak w poprzednim
osobnik w
okresie monitoringu;
a zarazem >100 os.
Liczebno

Struktura

Powierzchnia
siedliska zaj ta
przez populacj

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

Mniejsza ni
w poprzednim
okresie monitoringu
(o 0 10%),
lub 50 100 os.

Mniejsza (o ponad
10%) ni w poprzednim okresie
monitoringu,
lub <50 os.

Nie podlega waloryzacji rocznej; kolejny okres: mniejsza
do10%

Nie podlega waloryzacji rocznej; kolejny okres: mniejsza
o ponad 10%

Typ rozmieszczeSkupienia po
Mieszane
nia (rozproszony,
kilka- kilkana cie os.
skupiskowy)

Pojedynczo

Liczba osobnik w
>5%
generatywnych

1 5%

Brak

Liczba osobnik w
wegetatywnych
<90%
(w tym juwenilnych)

90 95%

>95%

Obecne, przynajmniej 5% populacji

Pojedyncze, <5%

Brak

Brak

Obecne, ale bez wiWyst puj oznaki
docznego wp ywu
zamierania os.
na owocowanie

Obecno
Stan zdrowotny

siewek

Siedlisko

Powierzchnia
potencjalnego siedliska

W kolejnym okresie
monitoringowym:
Taka sama lub
wi ksza

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

Powierzchnia
zaj tego siedliska

Taka sama lub
wi ksza

Mniejsza, ale nie
wi cej ni o 10%

W kolejnym okresie
monitoringowym:
Mniejsza o ponad
10% (pomijaj c
cz
zaj t przez
gatunek)
Mniejsza o ponad
10%
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Fragmentacja siedliska

Ma a

rednia

Du a

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

<15%

15 25%

>25%

Ma e

rednie

Du e

<5%

5 10%

>10%

<20 cm
Brak, lub znikoma
ilo
>10%

20 40 cm

>40 cm

<2 cm

>2 cm

10 5%
Obecne, o s abym
nat eniu

<5%
Obecne, o du ym
nat eniu

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

Brak

Wska niki kardynalne
ocienienie,
wysokie byliny/gatunki ekspansywne konkurencyjne,
wysoko runi,
miejsca do kie kowania.

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

2249 Carlina onopordifolia

Kod obszaru

Wype nia instytucja koordynuj ca

Nazwa obszaru N2000
Kod stanowiska
Nazwa stanowiska
Typ stanowiska
Opis stanowiska
Powierzchnia stanowiska
Obszary chronione, na
kt rych znajduje si
stanowisko
Wsp rz dne
geograficzne
Wysoko
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n.p.m.

Nazwa obszaru monitorowanego (zgodnie z umow )
Wa y
Wype nia instytucja koordynuj ca
Nazwa stanowiska monitorowanego
Wa y
Referencyjne/badawcze
Referencyjne
Poda opis pozwalaj cy na identyfikacj stanowiska w terenie
Na N od miejscowo ci Rac awice, przy drodze do miejscowo ci
Dos o ce, wyd u one wzg rze o przebiegu r wnole nikowym.
Rezerwat przyrody zajmuje cz
wschodni zbocza
W ha, a, m
Oko o 8 ha
Natura 2000, rezerwaty przyrody, parki narodowe i krajobrazowe,
u ytki ekologiczne, stanowiska dokumentacyjne itd.
Rezerwat przyrody Wa y (5,81 ha, oko o 50% pow. stanowiska),
Miechowsko-Dzia oszycki Obszar Chronionego Krajobrazu
Wymieni wsp rz dne geograficzne (GPS) stanowiska
N: 500 20 ... ; E: 200 13 ...
wysoko ci n.p.m. stanowiska lub zakres od... do...
290 320 m n.p.m.
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Charakterystyka siedliska
gatunku na stanowisku

og lny charakter terenu: np. ciep a murawa,
typ siedliska przyrodniczego (kod siedliska przyr./zbiorowisko ro linne/zesp ro linny)
sk ad gatunkowy zaro li)
siedliska w otoczeniu stanowiska
ekspozycja i nachylenie zboczy
pod o e
murawa kserotermiczna 6210: stadia inicjalne na naturalnych
obsuwach lub na od ogach (sukcesja pierwotna), stadia optymalne, stadia zdegradowane zarastaj ce krzewami i drzewami (sosna
zwyczajna Pinus sylvestris, czeremcha Cerasus avium, jesion Fraxinus excelsior, mimo wycinania odrastaj (grab Carpinus betulus,
ja owiec Juniperus communis, dere Cornus sanguinea); miejscami
zaro la ja owca wna murawie kserotermicznej (siedlisko 5130)
nachylenie zbocza 35o, ekspozycja W
ska a macierzysta opoka kredowa, gleba r dzina kamienna
cz
rezerwatow tworzy murawa poprzedzialana obsuwami,
zbocza
w znacznym stopniu zarastaj ca, pozosta a wschodnia cz
to od ogi, ze ladami orki, nasadzeniami jesiona Fraxinus excelsior,
o niskim pokryciu krzew w i niepe nym zwarciu murawy u podn a, od wschodu i powy ej znajduj si pola orne, od p nocnego
zachodu gr d

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 naturalne. Osobniki we wszystkich stadiach rozwoju. Na
od ogach rosn liczniej osobniki kwitn ce w por wnaniu z cz ci
rezerwatow .
Populacja monitorowana w latach 2000 2003. W 2001r. udzia
siewek oszacowano na 0%, osobnik w juwenilnych 43%, wegetatywnych 42%, a generatywnych 6% (886 os.). W 2002 r. warto ci te
wynosi y odpowiednio: 0%, 22%, 69%, 7%, a w 2003r.: <1%, 25%,
74%, <1% (120 os.).
W 2002r. oceniono struktur rozwojow i struktur wielko ciow
populacji opart o liczb li ci i d ugo najd u szego li cia oraz skupiskowo wyst powania osobnik w (Ka mierczakowa R. 2003. Stan
introdukowanych populacji dziewi si u pop ocholistnego na Wy ynie
Miechowskiej. Chro my Przyr. Ojcz. 59, 1: 11 23)

Obserwator

Imi i nazwisko eksperta lokalnego odpowiedzialnego za to stanowisko
(wg umowy)
Ewa Pisarczyk, R a Ka mierczak

Daty obserwacji

25.09.2006

Data wype nienia

10.10.2006

Data wpisania

Data wpisania do bazy danych

Data zatwierdzenia

Data zatwierdzenia przez osob upowa nion
koordynuj ca

wype nia instytucja koordynuj ca
wype nia instytucja

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)
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Stan ochrony gatunku na stanowisku
Parametr/Wska niki

Warto

wska nika i komentarz

Ocena

Populacja
Liczba osobnik w lub zag szczenie osobnik w
>10 000
Liczebno

Powierzchnia siedliska zaj ta przez populacj
7 ha

FV

Typ rozmieszczenia (rozproszony, skupiskowy)
Pojedynczo lub w skupieniu po kilka osobnik w
Liczba osobnik w generatywnych
3 5%
Struktura

FV

Liczba osobnik w wegetatywnych
90%

FV

Liczba siewek
2 3%
Stan zdrowotny

Stwierdzone choroby, paso yty itp.
Niekiedy rzadko, foliofagi

FV

Siedlisko
Powierzchnia
potencjalnego siedliska

Powierzchnia (ha, a, m )
7 ha

?

Powierzchnia
zaj tego siedliska

Powierzchnia (ha, a, m )
6 ha

?

Fragmentacja siedliska

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

Okre li w procentach (lub przedzia ach procentowych)
dla ca ego p atu siedliska stanowi cego potencjalne
miejsce wyst powania gatunku, np. zbocze pag rka
Stopie zaro ni cia siedliska
Poda gatunki (nazwa polska i aci ska)
przez ro linno drzewiast
Rezerwat 40%, od ogi 15%; rednio 30%
i krzewiast (dla siedlisk
sosna zwyczajna Pinus sylvestris
otwartych)
ja owiec pospolity Juniperus communis
dere widwa Cornus sanquinea
tarnina pospolita Prunus spinosa
W procentach (lub ocena w 3-stopniowej skali) w stosunku
do p atu, w kt rym wyst puje gatunek (area u populacji)
Ma e
Gatunek (nazwa polska i aci ska) i procent pokrycia
Wysokie byliny/gatunki eksw p acie, gdzie wyst puje gatunek
pansywne konkurencyjne
Brak
W cm; rednia z 20 pomiar w g wnej masy ro linno ci
Wysoko runi
10 15 cm
W cm; rednia z 20 pomiar w wykonanych w p acie
Woj ok
(dob r miejsc wykonania pomiar w uwzgl dnia
(martwa materia organiczna) powinien maks. i min.) oraz min. i maks.
Brak
Okre li w procentach powierzchni i cz sto
Miejsca do kie kowania
wyst powania luk (odkrytej gleby obryw w)
10 15%
Ocienienie
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Perspektywy utrzymania si gatunku na stanowisku
w kontek cie utrzymania si populacji, dost pno ci odpowiedniego siedliska, w obliczu istniej cych i potencjalnych zagro e , a tak e innych informacji, np. w asnych
Perspektywy ochrony
wcze niejszych danych)
Po owa pow. stanowiska chroniona jako rezerwat
przyrody. Sukcesja post puje na ca ej pow., jednak silniej
zaro ni ta krzewami i drzewami jest cz
rezerwatowa
Wymieni widoczne w terenie oznaki wykonywania
dzia a ochronnych ew. posi kuj c si wiedz zebran
Prowadzone zabiegi ochrony w przesz o ci (plany ochrony itp.)
W cz ci rezerwatowej prowadzone by y odkrzaczania,
czynnej i ich skuteczno
jednak usuni te krzewy i drzewa odrastaj . Konieczna
kontynuacja dzia a
Ocena globalna

U1

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.
Aktualne oddzia ywania
Kod
501

Nazwa dzia alno ci

Intensywno

cie ki, szlaki piesze,
szlaki rowerowe

C

Wp yw
0

Syntetyczny opis
cie ki piesze, nieuregulowane

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. 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
990

Nazwa
Inne naturalne
procesy

Intensywno
A

Wp yw

Syntetyczny opis
Zarastanie na skutek sukcesji

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, gatunki chronione;
inne wyj tkowe walory obszaru
Inne warto ci Gatunki chronione i/lub zagro one: mi ek wiosenny Adonis vernalis,
przyrodnicze aster gaw dka Aster amellus, dziewi si bez odygowy Carlina acaulis,
kruszyna pospolita Frangula alnus, len w ochaty Linum hirsutum, dwulistnik muszy
Ophrys insectifera, kalina koralowa Viburnum opulus; pe ne spektrum rozwojowe
typowo wykszta conego zespo u Inuletum ensifoliae; wysokie walory krajobrazowe

Inne
obserwacje

Wszelkie informacje pomocne przy interpretacji wynik w, np. anomalie pogodowe
Wskazane by yby obserwacje nad owadami eruj cymi na li ciach i w owocostanach dziewi si u pop ocholistnego
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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 monitoringu powinna by badana liczebno populacji i stadia rozwojowe
osobnik w. Nale y dokumentowa przebieg i tempo rozwoju zespo u Inuletum
ensifoliae na od ogu; optymalnym okresem prowadzenia bada jest sierpie

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

4. Gatunki o podobnych wymaganiach ekologicznych
Gatunki muraw kserotermicznych i k z za cznik w Dyrektywy Siedliskowej, z pomini ciem gatunk w zwi zanych z siedliskami wilgotnymi lub ju opracowanych w niniejszym
podr czniku. S to np. arnika g rska Arnica montana, mijowiec czerwony Echium russicum. Wed ug tej metodyki mog by tak e monitorowane inne gatunki zwi zane z murawami kserotermicznymi, a uznane za rzadkie lub zagro one w skali kraju.

5. Ochrona gatunku
W a ciwa forma ochrony dziewi si a pop ocholistnego to ochrona czynna. Powinna si
ona koncentrowa na poprawie warunk w rodowiskowych:
zachowanie siedliska (murawy kserotermicznej Inuletum ensifoliae) usuwanie krzew w, wycinka drzew, a dodatkowo ekstensywny wypas (owce, kozy, konie).
Ze wzgl du na specyficzne wymagania siedliskowe i naturalne procesy sukcesji zachodz ce w murawach konieczne jest zahamowanie rozwoju krzew w. Zrealizowa to mo na
poprzez wypas lub usuwanie krzew w, po czone z ich karczowaniem. Wypas zmniejszy
odk adanie tzw. woj oku stepowego (warstwy szcz tk w ro lin), a luki w murawie po karczowanych krzewach oraz utworzone przez poruszaj ce si zwierz ta pozwol na kie kowanie dziewi si a. Usuwanie krzew w pozwoli tak e na poszerzenie zasi gu murawy
i umo liwi powi kszanie area u populacji.
Zabezpieczenie ex situ zasob w genowych:
uprawa w warunkach ogrodowych (Ogrody Botaniczne, w ka dym z nich ro liny pochodz ce z innego stanowiska);
stworzenie stanowisk zast pczych w obr bie regionu (s siednie rezerwaty kserotermiczne lub obszary Natura 2000). Jak dot d gatunek zosta wsiedlony w rez. D bie
i w s siedztwie, na zboczu pag rka ko o wsi Rac awice oraz w okolicach Mstowa.
Uprawa w warunkach ogrodowych pozwoli na zachowanie zasob w genowych gatunku. W razie zniszczenia naturalnej populacji lub drastycznego zmniejszenia ilo ci osobnik w b dzie mo liwe odtworzenie populacji (reintrodukcja) lub wzmocnienie populacji.
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W oparciu o owoce lub osobniki wyhodowane w warunkach ogrodowych b dzie mo liwe
utrzymanie stanowisk zast pczych.
W wyborze stanowisk zast pczych nale y uwzgl dni :
warunki siedliskowe: p ytka r dzina, miejsce nas onecznione, brak zaro li w s siedztwie, zw aszcza od po udniowej strony;
typ fitocenozy: murawa kserotermiczna Inuletum ensifoliae;
po o enie: pag rki o ods aniaj cym si pod o u opoce kredowej.
Przygotowanie miejsc do wysiewu usuni cie darni na powierzchni m2. Wysiew
nasion na g boko 3 5 cm.
Zabiegi ochrony czynnej by y prowadzone w rez. Wa y ko o Miechowa. Polega y na
usuni ciu pojedynczych drzew sosny wejmutki oraz krzew w, g wnie derenia. Krzewy
nie by y jednak karczowane.
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