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Monitoring gatunk w ro lin

Dzwonek karkonoski
Campanula bohemica

(=C. corcontica ourek, C. baumgartenii J. Becker subsp. bohemica (Hruby) Tacik)

Fot. 1. Dzwonek karkonoski na stanowisku w Kotle Maego Stawu ( M. Malicki)

Fot. 2. Wt rne siedlisko dzwonka karkonoskiego zbiorowisko kowe na Hali Z ot wka ( M. Malicki)

I. INFORMACJA O GATUNKU
1. Przynale no systematyczna
Rodzina: dzwonkowate Campanulaceae

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 nieuwzgl dniony
Polska czerwona ksi ga ro lin (2001) EN
Czerwona lista (2006) nieuwzgl dniony (w poprzednim okre lony jako rzadki R
rzycki i in. 1992)
Zagro one ro liny naczyniowe Sudet w (2002) EN
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3. Opis gatunku
Bylina o wyprostowanych lub lekko zwieszaj cych si p dach d ugo ci 10 40 cm, wyrastaj cych po kilka z kr tkiego k cza. odygi s kanciaste, w dolnej cz ci i u nasady
li ci pokryte sztywnymi, odstaj cymi w oskami (forma hirsuta), rzadziej nagie (forma glabra). Ro lina wytwarza p onne r yczki o li ciach sercowatookr g awych. Li cie odygowe
lancetowate, zazwyczaj zaostrzone, o kr tko ow osionym brzegu, s u o one skr tolegle.
Kwiatostan groniasty, z o ony z 2 5 ciemnofioletowych kwiat w na do d ugich szypu kach. Szerokodzwonkowata korona jest co najmniej dwukrotnie d u sza od wzniesionych,
r wnow skolancetowatych dzia ek kielicha. Owoce, to otwieraj ce si przy nasadzie wyd u one torebki. Nasiona elipsoidalne, do 1 mm d ugo ci.
Na ni ej po o onych stanowiskach istnieje mo liwo pomy ki z dzwonkiem okr g olistnym C. rotundifolia, od kt rego C. bohemica r ni si zwieszonymi p kami kwiatowymi
oraz wyra nym, odstaj cym ow osieniem na kantach w dolnej cz ci odygi (za wyj tkiem
formy glabra). U C. rotundifolia p ki s wzniesione, a odyga w dole kr ciutko omszona.
W obr bie Campanula rotundifolia agg. wyr niany jest podgatunek sudetica (Hruby) So ,
kt ry preferuje raczej siedliska naskalne, podczas gdy Campanula bohemica wydaje si by
gatunkiem przywi zanym do subalpejskich traworo li i antropogenicznych k reglowych
( ourek 1953; M. Krukowski, dane npubl. z 2007 2008 r.). Cechy r nicuj ce oba taksony
(d u ej utrzymuj ce si li cie r yczkowe u C. rotundifolia subsp. sudetica oraz nieco inny
pokr j i barwa korony, kt ra jest mniejsza, w sza i ja niejsza) s jednak do s abe i wymagaj du ego opatrzenia.
Oba gatunki cz sto si krzy uj : C. bohemica x C. rotundifolia ( ourek 1953) = C. pilousii ourek.

4. Biologia gatunku
Dzwonek karkonoski C. bohemica jest hemikryptofitem, ro lin klonaln . Ro nie w rozproszeniu, najcz ciej w niewielkich grupach po kilka osobnik w. Populacje subalpejskie
licz z regu y powy ej stu osobnik w, podczas gdy na polanach reglowych notuje si
zazwyczaj kilkana cie do kilkudziesi ciu okaz w. Najliczniejsza populacja w nie nych
Kot ach sk ada si z oko o 1000 osobnik w (Krukowski 2006 2007). Ro lina kwitnie w lipcu i sierpniu, ale pojedyncze kwitn ce osobniki znajduje si jeszcze pod koniec wrze nia.
Nasiona dojrzewaj w sierpniu, rozsiewanie u atwia wiatr (Kwiatkowski 2004). Biologia
rozmna ania gatunku, a zw aszcza si a kie kowania nasion, wielko rekrutacji wegetatywnej i generatywnej, wymagaj zbadania (Krukowski 2006 2007). Znaczenie krzy owania
si C. bohemica i C. rotundifolia dla zmienno ci C. bohemica Kovanda (1977) okre li jako
niewielkie, z uwagi na wyra n allopatri obu gatunk w i w sk stref kontaktu (pas mi dzy 800 950 m n.p.m., wg danych z Czech). Z p niejszych bada wynika jednak, e oba
gatunki wsp wyst puj do 1200 m n.p.m. (Chejnov i in. 2000), a C. rotundifolia subsp.
sudetica nawet do wysoko ci 1350 1400 m n.p.m. (na tzw. yle Bazaltowej w Ma ym
nie nym Kotle M. Krukowski, dane npubl.).
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Fot. 3 i 4. Stanowisko dzwonka karkonoskiego Campanula bohemica w Wielkim nie nym Stawie i w lebie Bazaltowym w Ma ym nie nym Kotle ( M. Malicki)

5. Wymagania ekologiczne
Gatunek g rski, ro nie wy cznie w Karkonoszach, w polskiej cz ci tych g r w wysokociach od 1050 do 1600 m n.p.m., a po stronie czeskiej ju od 600 m n.p.m.; optimum
wyst powania ma w pi trze subalpejskim (Kwiatkowski 2004; Krukowski 2006 2007). Za
pierwotne uwa a si stanowiska w kot ach polodowcowych i ich otoczeniu; stanowiska na
polanach g rnoreglowych maj antropogeniczny, wt rny charakter.
Dzwonek karkonoski jest ro lin o umiarkowanych wymaganiach wietlnych. Preferuje
wie e i wilgotne gleby mineralno-pr chnicze o du ej zawarto ci humusu, s abo kwa ne
i oboj tne.
Ekologiczne liczby wska nikowe wg Zarzyckiego i in. (2002) wynosz : L = 4 (umiarkowane wiat o), T = 2 3 (umiarkowanie zimne obszary pi tra subalpejskiego i regla g rnego
oraz umiarkowanie ch odne regla dolnego), K = 2 (gatunek subatlantycki), W = 3 4 (gleby
wie e i wilgotne), Tr = 3 (gleby umiarkowanie ubogie), R = 4 (gleby oboj tne), D = 4 (gliny
piaszczyste i utwory pylaste, gliny ci kie i i y), H = 2 (gleby mineralno-pr chnicze).
Dzwonek karkonoski jest zwi zany z r nymi zespo ami i zbiorowiskami ro linnymi.
W polskiej cz ci Karkonoszy ro nie w sudeckich subalpejskich murawach bli niczkowych
(Carici bigelowii-Nardetum strictae, Thesio alpini-Nardetum, Sileno vulgaris-Nardetum
strictae), g rskich traworo lach z trzcinnikiem orz sionym Calamagrostis villosa (Crepido
conyzifoliae-Calamagrostidetum villosae), g rskich wrzosowiskach (Arnico-Callunetum),
znacznie rzadziej w acidofilnych murawach wysokog rskich z klasy Juncetea trifidi i zaro lach kosodrzewiny. Na polanach g rnoreglowych zasiedla g rskie ki konietlicowe ze
zw. Polygono-Trisetion. Notowany tak e wzd u cie ek turystycznych.
Gatunek ma najprawdopodobniej dwa optima siedliskowe. Kot y polodowcowe wraz
z najbli szym otoczeniem oraz murawy i wrzosowiska subalpejskie s uwa ane za naturalne i pierwotne siedliska dzwonka. Natomiast ki pi tra reglowego i subalpejskiego
(zwi zek Polygono bistortae-Trisetion flavescentis) stanowi siedlisko wt rne (Krukowski
2006 2007).
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6. Rozmieszczenie w Polsce
Wyst powanie gatunku w Polsce ogranicza si do Karkonoszy, gdzie odnotowano oko o 60
stanowisk gatunku, g wnie w pi trze subalpejskim.

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
Stanowiska monitoringowe dobrano w taki spos b, by oddawa y pe n zmienno warunk w siedliskowych i rodowiskowych dzwonka karkonoskiego (stanowiska naturalne
w kot ach polodowcowych, wt rne na polanach reglowych, podlegaj ce presji turystycznej, procesom geomorfologicznym, ekstensywnemu u ytkowaniu) oraz obj y najobfitsze
populacje gatunku. cznie do monitoringu wytypowano 11 stanowisk: Hala Szrenicka,
Hala pod abskim Szczytem, nie ne Kot y, Kocio Ma ego Stawu, Polana, Hala Z ot wka,
R wnia pod nie k , Kocio omniczki, nie ka i Czarny Grzbiet, Prze cz Karkonoska,
Czarny Kocio .
Za stanowisko uznawano obszar wyst powania populacji (metapopulacji) dzwonka, na
kt rym znajdowa y si w a ciwe dla niego siedliska. W praktyce wyznaczenie granic sta183
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nowiska mo e by trudne, poniewa wielko powierzchni siedliska zajmowanego przez
dzwonka na poszczeg lnych stanowiskach jest bardzo zr nicowana i waha si od kilku
ar w do kilku hektar w (Krukowski 2006 2007). Szczeg lnie rozleg e area y maj populacje w nie nych Kot ach, Kotle Ma ego i Wielkiego Stawu i Kotle omniczki, gdzie gatunek
jest rozmieszczony skupiskowo lub skupiskowo-losowo. W takich przypadkach wytyczenie granic stanowiska wymaga przeszukania bardzo rozleg ego i trudnego, skalistego terenu, a szczeg owe obserwacje gatunku musz ogranicza si do fragment w populacji.
W reglu g rnym stanowiskami b d polany reglowe lub ich fragmenty, zawieraj ce odpowiednie dla gatunku siedliska.

Spos b wykonywania bada
Dzwonek karkonoski jest gatunkiem klonalnym i najbardziej poprawnym sposobem okrelania jego liczebno ci jest zliczanie zar wno osobnik w (genet w), jak i zakorzenionych
p d w (ramet). Jednak jednoznaczne przy yciowe wyodr bnienie osobnika jest w praktyce
niemo liwe, podobnie jak policzenie wszystkich p d w wegetatywnych i generatywnych,
zw aszcza w wi kszych populacjach. Z tego wzgl du za jednostk liczebno ci populacji
dla cel w monitoringowych przyj to atwe do wyr nienia p dy generatywne (kwiatostanowe). W przypadku populacji bardzo licznych, o losowo-skupiskowym typie rozmieszczenia osobnik w, przy szacowaniu liczby p d w generatywnych mo na si posi kowa
wynikami dok adnych zlicze p d w w skupieniach o r nej wielko ci, u ywaj c ich jako
pomocniczej jednostki/miary liczebno ci. W celu okre lenia udzia u p d w wegetatywnych i generatywnych nale y przeprowadzi szczeg owe liczenie p d w na powierzchni
kilku m2, np. 1 5(10) m2, najlepiej w p acie, w kt rym wykonywane jest zdj cie fitosocjologiczne. Optymalnym okresem dla oceny liczebno ci populacji jest pe nia kwitnienia
gatunku.
Tab. 1. Spos b pomiaru wska nik w stanu populacji i siedliska
Wska nik

Miara

Spos b pomiaru
Populacja

Liczba p d w
generatywnych

Policzenie p d w generatywnych. W przypadku populacji bardzo licznych nale y przeprowadzi liczenie
p d w generatywnych w kilku skupieniach r nej wielko ci i u ywa ich jako miary (jednostki) przy szacowaniu liczebno ci ca ej populacji

Typ rozmieszczenia
(rozproszony, skupiskowy)

Ocena ekspercka

Liczebno

Liczba i procent
osobnik w generatywnych
Struktura
rozwojowa
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Liczba i procent
osobnik w wegetatywnych

Policzenie, a dla populacji licz cych ponad 300 p d w
oszacowanie liczby p d w kwiatostanowych. Okre lenie procentowego udzia u na podstawie wynik w szczeg owych zlicze w p acie, w kt rym wykonano zdj cie
fitosocjologiczne
Policzenie, a dla populacji licznych oszacowanie liczby p d w p onnych. Okre lenie procentowego udzia u
na podstawie wynik w szczeg owych zlicze w p acie,
w kt rym wykonano zdj cie fitosocjologiczne
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Stan zdrowotny

Stwierdzone choroby, Obserwacja ro lin pod k tem obecno ci grzyb w patopaso yty itp.
genicznych, owad w lub lad w ich erowania
Siedlisko
Ekspercka ocena wielko ci powierzchni siedliska potencjalnie dost pnego dla gatunku. Ocena trendu zmian
mo liwa po por wnaniu z wynikami z poprzedniego
okresu monitoringu

Powierzchnia
potencjalnego
siedliska

Powierzchnia (a, m )

Powierzchnia
zaj tego
siedliska

Ocena ekspercka area u populacji, czyli wielok ta wypuk ego, obejmuj cego wszystkie miejsca wyst powania
Powierzchnia ( a, m ) poszczeg lnych osobnik w; wobec ma ego area u mo liwa ocena przez pomiar, np. ta m lub licz c kroki.
Ocena trendu zmian mo liwa po odniesieniu wynik w
do poprzedniego okresu monitoringu

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

Dotyczy ca ego p atu siedliska stanowi cego potencjalne miejsce wyst powania gatunku, np. polany reglowej.
Okre li w procenOceni procent pokrycia warstwy B. Zidentyfikowa
tach (lub przedziawyst puj ce na stanowisku drzewa i krzewy; oceni
ach procentowych)
ekspercko stopie ich pokrycia w warstwie B. RozgarPoda gatunki (nazwa
niaj c ru , sprawdzi , czy nie pojawi si nalot drzew/
polska i aci ska)
krzew w okre li cz sto zjawiska. Poda warto
sumaryczn

Wysokie byliny/
gatunki ekspansywne konkurencyjne

Gatunek (nazwa
polska i aci ska)
i procent pokrycia

Wysoko

W cm

runi

Woj ok (martwa
materia organiczna)

Grubo

W p acie, gdzie wyst puje gatunek, zidentyfikowa gatunki wypieraj ce go i gatunki o du ej sile konkurencyjnej, np. Calamagrostis villosa, Deschampsia caespitosa,
D. Flexuosa; oceni pokrycie ka dego z nich (posi kowa si zdj ciem fitosocjologicznym)
rednia z 20 pomiar w g wnej masy ro linno ci

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. 3,5 cm.
Pomiar po naci ciu darni no em, za pomoc linijki lub
metra stolarskiego

Procent pokrycia
(zwarcie)

W miejscu wyst powania gatunku okre li procent
powierzchni p atu zaj ty przez woj ok

Miejsca
do kie kowania

Procent powierzchni
ods oni tego pod o a
nadaj cego si do
rozwoju ro lin

Okre li
czn powierzchni luk (fragment w odkrytej
gleby) w miejscu wyst powania gatunku i w bliskim
s siedztwie. Ocena ekspercka; do pewnego stopnia
mo na posi kowa si zdj ciem fitosocjologicznym
(procent ods oni tego pod o a nadaj cego si do skolonizowania)

Negatywne
wp ywy
z otoczenia

Obecno /brak

Obserwacja p atu ro linno ci i najbli szego
jego otoczenia

Termin i cz stotliwo bada
Optymalny termin prowadzenia obserwacji to okres od drugiej po owy lipca do ko ca sierpnia. Obserwacje powierzchni monitoringowych powinny by prowadzone co 5 6 lat.

Sprz t do bada
Monitoring nie wymaga specjalistycznego sprz tu. Przydatne b d z pewno ci : aparat
cyfrowy, GPS, notatnik, linijka (metr).
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2. Wska niki stanu populacji i stanu siedliska oraz ich waloryzacja
Dla wi kszo ci wska nik w (m.in. struktura populacji, stopie ekspansji ro lin zielnych,
ekspansja drzew i krzew w, grubo warstwy nieroz o onej materii organicznej, miejsca
dogodne do kie kowania) warto ci je waloryzuj ce maj na razie charakter jedynie orientacyjny. Do ich wyskalowania niezb dne s dalsze obserwacje w ramach monitoringu oraz
szczeg owe badania ekologiczne.
Tab. 2. Waloryzacja wska nik w stanu populacji i stanu siedliska
U1
niezadowalaj cy

U2
zy

Liczba p d w
generatywnych

Przynajmniej taka
sama (lub wi ksza)
jak w poprzednim
okresie monitoringu; a zarazem >500
p d w generatywnych

Mniejsza ni w poprzednim okresie
monitoringu (o od
0 10%),
lub 200 500
p d w

Mniejsza (o ponad 10%) ni
w poprzednim
okresie monitoringu,
lub <200 p d w

Typ rozmieszczenia
(rozproszony, skupiskowy)

Skupienia przynajmniej po kilkadziesi t p d w

Skupienia po kilkaPojedynczo
na cie p d w

Liczba i procent
p d w generatywnych
(kwiatostanowych)
w populacji

>75%

50 75%

<50%

Liczba i procent p d w
wegetatywnych, w tym
<25%
juwenilnych (p d w
p onnych)w populacji

25 50%

>50%

FV
w a ciwy

Wska nik

Populacja

Liczebno

Struktura

Stan zdrowotny

Obecne, ale bez
Wyst puj oznawidocznego wp yki zamierania os.
wu na owocowanie

Brak
Siedlisko

Powierzchnia
potencjalnego
siedliska
Powierzchnia zaj tego siedliska

W kolejnym
W kolejnym okresie
okresie monitorinmonitoringowym:
gowym mniejsza,
taka sama lub
ale nie wi cej ni
wi ksza
o 20%
Taka sama lub
Mniejsza, ale nie
wi ksza
wi cej ni o 20%

W kolejnym
okresie monitoringowym mniejsza o ponad 20%
Mniejsza o ponad 20%

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

<15%

Ocienienie

Brak lub s abe
(<15%)

Wysokie byliny/gatunki
ekspansywne konkurencyjne

<5%

5 10%

>10%

Wysoko

<20 cm

20 40 cm

>40 cm

Woj ok (martwa materia organiczna) brak lub <1 cm

1 3 cm

>3 cm

Miejsca do kie kowania

10 5%

<5%
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runi

>10%

15 30%
rednie (15 30%)

>30%
Du e (>30%)
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Wska niki kardynalne
liczebno populacji,
wysoko runi,
stopie zaro ni cia przez drzewa i krzewy,
stopie zaro ni cia przez ekspansywne byliny.

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

4069 Campanula bohemica

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
Obszary chronione,
na kt rych znajduje si
stanowisko
Wsp rz dne
geograficzne
Wysoko

n.p.m.

Charakterystyka
siedliska gatunku
na stanowisku

Informacje o gatunku
na stanowisku

Obserwator
Daty obserwacji
Data wype nienia

Nazwa stanowiska monitorowanego
Kocio Ma ego i Wielkiego Stawu
(Natura 2000, rezerwaty przyrody, parki narodowe i krajobrazowe,
u ytki ekologiczne, stanowiska dokumentacyjne itd.)
OSO Karkonosze; SOO Karkonosze; Karkonoski Park Narodowy
Wymieni wsp rz dne geograficzne (GPS) stanowiska
N: 50 44 ... ; E: 15 41 ...
Wysoko ci n.p.m. stanowiska lub zakres od... do...
1135 1415 m n.p.m.
og lny charakter terenu: np. ka wie a, murawa bli niczkowa, zarola murawy wysokog rskie i zio oro la
po o enie w pa mie g rskim (polana przyszczytowa, reglowa, ekspozycja i nachylenie) p nocne stoki Karkonoszy kraw dzie kot w,
ciany a do ich podstawy
typ siedliska przyrodniczego (kod siedliska przyr./zbiorowisko ro linne/zesp ro linny) 6150 murawy wysokog rskie, 6430 zio oro la
g rskie
sk ad i wysoko zadrzewie
zasadniczo brak, ew. zaro la kosodrzewiny lub wierzby lapo skiej
siedliska wyst puj ce w otoczeniu stanowiska 4060, 4070, 6150, 6430
Syntetyczne informacje o wyst powaniu gatunku na stanowisku, dotychczasowe badania i inne istotne fakty
Gatunek stosunkowo licznie wyst puj cy w kot ach, zw aszcza na ich
kraw dzi oraz w rozlu nionych fragmentach traworo li na dnie i skalnych cianach kot w
Imi i nazwisko eksperta lokalnego odpowiedzialnego za to stanowisko
(wg umowy)
Marek Krukowski
Daty wszystkich obserwacji (zgodne z formularzami cz stkowymi)
07.2006
Data wype nienia formularza przez eksperta
1.11.2006

Data wpisania

Data wpisania do bazy danych

wype nia instytucja koordynuj ca

Data zatwierdzenia

Data zatwierdzenia przez osob upowa nion
koordynuj ca

wype nia instytucja
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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 generatywne.
Stan ochrony gatunku na stanowisku
Parametr/Wska niki

Warto

wska nika i komentarz

Ocena

Populacja
Liczebno

Struktura

Stan zdrowotny

Liczba p d w generatywnych
Ponad 500 1000 osobnik w (rozet)
Typ rozmieszczenia
Skupiskowy lub skupiskowo-losowy
Liczba i procent p d w generatywnych
Oko o 90% osobnik w generatywnych
Liczba i procent p d w wegetatywnych
Oko o 10% osobnik w wegetatywnych
Liczba siewek
Nie obserwowano
Stwierdzone choroby, paso yty itp.
Dobry

FV

FV
FV

FV

Siedlisko
Powierzchnia potencjalnego siedliska
Powierzchnia
zaj tego siedliska

Powierzchnia (ha, a, m )
Oko o 3 7 ha (?)
Powierzchnia (ha, a, m )
Oko o 30 40% (?)

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)
5 15%

FV

Ocienienie

W procentach (lub ocena w 3-stopniowej skali) w stosunku do p atu w kt rym wyst puje gatunek (area u populacji) przez drzewa, ro liny zielne, ciany skalne, nachylenie zboczy itp.
Wska nik nieoceniany podczas monitoringu w 2006 r.

FV-U1U2-XX

Wysokie byliny/gatunki ekspansywne

Gatunek (nazwa polska i aci ska) i procent pokrycia
w p acie, gdzie wyst puje gatunek
Wska nik nieoceniany podczas monitoringu w 2006 r.

FV-U1U2-XX

Wysoko

W cm; rednia z 20 pomiar w, g wnej masy ro linno ci
Wska nik nieoceniany podczas monitoringu w 2006 r.

FV-U1U2-XX

Woj ok (martwa
materia organiczna)

Grubo w cm; rednia z 20 pomiar w wykonanych
w p acie (dob r miejsc wykonania pomiar w uwzgl dnia powinien maks. i min.) oraz warto ci min. i maks.
Wska nik nieoceniany podczas monitoringu w 2006 r.

FV-U1U2-XX

Miejsca
do kie kowania

Okre li w procentach powierzchni i cz sto wyst powania luk (odkrytej gleby) w p acie i bezpo rednim
s siedztwie
Wska nik nieoceniany podczas monitoringu w 2006 r.

FV-U1U2-XX
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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
wcze niejszych danych)
Perspektywy ochrony Gatunek powinien utrzyma si na stanowisku w d u szej perspektywie czasowej, aczkolwiek mog na niego
negatywnie oddzia ywa globalne zmiany klimatyczne
oraz post puj ca eutrofizacja siedlisk grzbietowych partii
Karkonoszy wskutek depozycji regionalnych i kontynentalnych zanieczyszcze atmosferycznych
Wymieni widoczne w terenie oznaki wykonywania
Prowadzone zabiegi
dzia a ochronnych ew. posi kuj c si wiedz zebran
ochrony czynnej i ich
w przesz o ci (plany ochrony itp.)
skuteczno
Brak

FV

Ocena globalna

FV
Aktualne oddzia ywania

Kod

Nazwa
dzia alno ci

Intensywno

Wp yw

250

Zbiory
zielnikowe

C

0

624

Wspinaczka
i turystyka
wysokog rska

C

0/-

702

Imisja
transgranicznych
zanieczyszcze
powietrza

750

B/C

-

Globalne
ocieplenie
klimatu

C

0/-

942

Lawiny

C

+/-

943

Obrywy ska ,
sp ywy
gruzowo-b otne

B/C

+/-

990

Wydzieranie na
wyle yskach
przez
spe zaj cy nieg

B/C

-

Syntetyczny opis
Zbi r pojedynczych okaz w zielnikowych
Wydeptywanie i wyrywanie niewielkiej ilo ci
okaz w
Acydyfikacja (do po owy lat 90. XX w.) oraz
eutrofizacja siedlisk wskutek imisji transgranicznych zanieczyszcze powietrza pochodz cych
g wnie z tzw. Czarnego Tr jk ta
Obserwowany w ostatnich 20 latach kierunkowy
wzrost rednich temperatur, zw aszcza w okresie
letnim, ogranicza zasi g gatunk w oligotermicznych
Sta e zjawisko we wkl s ych formach terenu,
kt re mo e niszczy rosn ce w tych miejscach
ro liny, tworz c jednocze nie otwarte siedliska
pozbawione ro linno ci, kt re mog by na
nowo rekolonizowane
Sta e zjawisko na wypuk ych i skalistych formach terenu, niszcz ce rosn ce tam ro liny, jednocze nie tworz ce nowe siedliska, kt re mog
by rekolonizowane (jest to zjawisko korzystne
dla gatunk w s abo konkurencyjnych)
Sta e zjawisko w obr bie kot w, zw aszcza ich
kraw dzi gdzie dochodzi do sta ego niszczenia
rosn cych tam okaz w, tworz c jednocze nie
otwarte siedliska pozbawione ro linno ci, kt re
mog by na nowo rekolonizowane

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.
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 .
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Zagro enia (przysz e przewidywalne oddzia ywania)
Kod Nazwa dzia alno ci Intensywno
250
624
702

Zbiory zielnikowe
Wspinaczka i turystyka wysokog rska
Imisja transgranicznych zanieczyszcze powietrza

Wp yw

C

0

C

0/

B

Syntetyczny opis
Sporadyczny zbi r okaz w zielnikowych
Sporadyczne wydeptywanie i wyrywanie
niewielkiej ilo ci okaz w
Eutrofizacja siedlisk wskutek imisji transgranicznych zanieczyszcze powietrza w skali
regionalnej i kontynentalnej
Prognozowany kierunkowy wzrost rednich
temperatur, zw aszcza w okresie wegetacyjnym
Sta e zjawisko we wkl s ych formach terenu,
kt re mo e niszczy rosn ce w tych miejscach ro liny, tworz c jednocze nie otwarte
siedliska pozbawione ro linno ci, kt re mog
by na nowo rekolonizowane
Sta e zjawisko na wypuk ych i skalistych formach terenu, niszcz ce rosn ce tam ro liny,
jednocze nie tworz ce nowe siedliska, kt re
mog by rekolonizowane

750

Globalne
ocieplenie klimatu

B

942

Lawiny

C

+/

943

Obrywy ska , sp ywy gruzowo-b otne

B/C

+/

954

Wkraczanie
gatunk w bardziej
ekspansywnych

B/C

Konsekwencja eutrofizacji siedlisk i promocji
gatunk w o szerszym spektrum ekologicznym
(bardziej mezotroficznych)

971

Konkurencyjne
wypieranie

B/C

Efekt eutrofizacji siedlisk i wkraczanie na nie
bardziej ekspansywnych gatunk w ro lin
jednoli ciennych

990

Wydzieranie na
wyle yskach przez
spe zaj cy nieg

B/C

Sta e zjawisko w obr bie kot w, zw aszcza
ich kraw dzi, gdzie dochodzi do sta ego
niszczenia rosn cych tam osobnik w; jednocze nie tworz si otwarte siedliska pozbawione ro linno ci, kt re mog by na nowo
rekolonizowane
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
Jeden z najcenniejszych obiekt w polskich Karkonoszy, ze stanowiskami gatunk w
rzadkich (np. czosnek siatkowaty Allium victorialis, ebrowiec g rski Pleurospermum austriacum).
Gatunki ro lin z Za cznika II DS: gnidosz sudecki Pedicularis sudetica; gatunki
zwierz t z za cznik w DS i DP: czeczotka Carduelis flammea, podr niczek
Inne
Luscinia svecica, p ochacz halny Prunella collaris, cietrzew Tetrao tetrix, drozd
warto ci
obro ny Turdus torquatus.
przyrodnicze
Zagro one i rzadkie ro liny naczyniowe: tojad sudecki Aconitum plicatum, przywrotnik rozci ty Alchemilla fissa, czosnek syberyjski Allium sibiricum, arnika g rska Arnica montana, we nianeczka darniowa Baeothryon caespitosum, turzyca bagienna Carex limosa, t. patago ska C. magellanica, t. sk pokwiatowa C. pauciflora,
ba yna czarna Empetrum nigrum s. str., przytulia skalna Galium saxatile, przytulia
sudecka G. sudeticum, wroniec widlasty Huperzia selago, czeremcha skalna Padus
petrea, gnidosz sudecki Pedicularis sudetica, wierzba lapo ska Salix lapponum,
mniszek czarniawy Taraxacum nigricans, leniec alpejski Thesium alpinum
Wszelkie informacje pomocne przy interpretacji wynik w, np. anomalie pogodowe
Du e zr nicowanie topoklimatyczne zwi zane przede wszystkim z d ugo ci
Inne
zalegania pokrywy nie nej, w miejscach bardziej eksponowanych intensywne
obserwacje
dzia anie proces w mrozowych prowadz ce do eliminacji gatunk w niedostosowanych do surowych warunk w siedliskowych
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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.)
Brak

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 standardow metod Braun-Blanqueta na
pow. 25 m2 w p acie siedliska, gdzie wyst puje gatunek.

4. Gatunki o podobnych wymaganiach ekologicznych
Byliny k czowe z rodziny dzwonkowatych Campanulaceae przywi zane do siedlisk niele nych ( k, muraw), o do wysokich wymaganiach wietlnych, np. dzwonek brodaty
Campanula barbata L. Hendrych, czy regionalnie zagro one: dzwonek bolo ski C. bononiensis L. i zerwa kulista Phyteuma orbiculare L. Metodyk opracowan dla C. bohemica
mo na wykorzysta r wnie do monitoingu fio ka sudeckiego Viola lutea subsp. sudetica
oraz niekt rych endemicznych takson w z grupy Hieracium, kt re maj optimum swojego
wyst powania w traworo lach, murawach i kach w pi trze subalpejskim i reglu g rnym.

5. Ochrona gatunku
Wszystkie stanowiska gatunku znajduj si na terenie Karkonoskiego Parku Narodowego,
a wi c podlegaj ochronie prawnej. Gatunek s abo zbadany, zw aszcza w zakresie ekologii
i biologii populacyjnej, co znacz co utrudnia zaplanowanie w a ciwej ochrony czynnej.
Z dotychczas przeprowadzonych obserwacji wynika, e takson jest w regresie na dawnych
r dle nych kach w pi trze regla g rnego, na kt rych w minionym p wieczu ca kowicie
zarzucono ekstensywn gospodark pastersk (Krukowski 2006 2007). Natomiast na siedliskach naturalnych w kot ach polodowcowych, obejmuj cych zasadnicz cz
krajowej
populacji, dzwonek karkonoski znajduje dogodne i stabilne warunki do rozwoju, a zagroenie stwarza jedynie depozycja zwi zk w azotu z powietrza oraz ocieplenie klimatu.
Stanowiska wt rne na polanach reglowych nale y obj ochron czynn i przeprowadzi
badania wp ywu koszenia/wypasu na dynamik gatunku. Wskazana by aby tak e ochrona
ex situ (uprawa, bank nasion, bank gen w) oraz zbadanie znaczenia naturalnych proces w
hybrydyzacji dla rozmywania genotypu gatunku.
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