Monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000

METODYKA MONITORINGU

Modyfikacja metodyki
Pszonak pieniński Erysimum pieninicum
Modyfikacja metodyki monitoringu opublikowanej w Perzanowska J. (red.) 2010. Monitoring gatunków
roślin. Przewodnik metodyczny. Część I. GIOŚ, Warszawa.

Data wprowadzenia modyfikacji do prac monitoringowych (prowadzonych na zlecenie GIOŚ):
2015-07-17
Dodanie wskaźników kardynalnych:
- Liczba (%) pędów generatywnych
- Obecność dogodnych miejsc do kiełkowania
- Warunki świetlne (układy mozaikowe)
- Ocienienie
Usunięcie wskaźników kardynalnych:
- Ocienienie przez drzewa i krzewy
- Wysokie byliny/gatunki ekspansywne - konkurencyjne
- Wysokość runi (średnia wysokość głównej masy roślinności)
Dadanie zapisu w rozdziale „Sposób wykonywania badań”:
- „Zarówno w odniesieniu do populacji jak i siedliska wartości procentowe podane w Przewodniku
metodycznym należy traktować wyłącznie jako wskazówkę, a nie sztywną miarę.”

Uwaga! Poniższy tekst przedstawia pierwotną, niezmieniona wersję przewodnika metodycznego.
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Monitoring gatunk w ro lin

Pszonak pieni ski
Erysimum pieninicum

Fot. 1. Pszonak pieni ski (

I. Wr bel)

I. INFORMACJA O GATUNKU
1. Przynale no systematyczna
Rodzina: kapustowate (krzy owe) Brassicaceae (Cruciferae)

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

ochrona cis a od 2001 r.

Kategoria zagro enia
Czerwona lista IUCN nie uwzgl dniono
Polska czerwona ksi ga ro lin (2001) VU
Czerwona lista (2006) R (rzadkie potencjalnie zagro one; gatunki o ograniczonych
zasi gach geograficznych, ma ych obszarach siedliskowych oraz wyst puj ce w du ym
rozproszeniu. Nale tu gatunki okre lane jako LR o ma ym zagro eniu)
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3. Opis gatunku
Ro lina zielna o wysoko ci 50 120 cm, o wzniesionej, pojedynczej odydze, czasami u g ry
rozga zionej. Li cie szarozielone, lancetowate 4 8 razy d u sze ni szerokie, wszystkie
okryte drobnymi, g wnie 3-dzielnymi w oskami, z ka dej strony z 4 8 z bkami. G rne
li cie g boko, pi kowano z bkowane. Kwiaty 4-krotne do liczne, rozwijaj ce si stopniowo w wyd u one grono; p atki
te d ugo ci 11 15 mm, dzia ki kielicha 6,5 9 mm d .,
2-boczne o woreczkowato rozd tej nasadzie. Owocem s uszczyny d ugo ci 45 65 mm,
o przegrodzie 0,9 1,3 mm szeroko ci, przylegaj ce do odygi, pokryte gwiazdkowatymi
(3 5-ramiennymi) w oskami. Nasiona liczne, drobne, g adkie, rudobr zowe.
W Pieninach, do kt rych jest ograniczone wyst powanie pszonaka pieni skiego, spotka mo na r wnie inne gatunki pszonak w, jednak e r ni ce si od niego morfologicznie. Pszonak Wittmanna Erysimum wittmanni ma inny pokr j (15 50 cm wysoko ci,
w sze, ciemnozielone li cie, kt rych r yczka zachowuje si podczas kwitnienia) oraz
kolor kwiat w, kt re s blado te lub kremowe. Spotka tutaj sporadycznie mo na take pszonaka jastrz bcolistnego Erysimum hieracifolium, jednak e ten ma mniejsze kwiaty
(p atki 8 11 mm d ugo ci), kielich bez woreczkowatego rozd cia i znacznie kr tsze (30 55
mm d .) uszczyny.

4. Biologia gatunku
Ro lina dwuletnia, hemikryptofit. Rozmna a si wy cznie generatywnie, a jeden osobnik mo e wytworzy ponad tysi c nasion. Nasiona wykazuj du zdolno kie kowania
(90%) i zachowuj j przez co najmniej kilka lat. Kie kuj jesieni , jednak obserwowano
nasiona pozostaj ce w uschni tych uszczynach do kolejnego sezonu i wysypuj ce si
dopiero wiosn . W nast pnym roku rozwija si rozeta li ciowa i w takiej postaci ro lina
zimuje. W kolejnym sezonie zakwita i kwitnie od czerwca do lipca, stopniowo rozwijaj c
kolejne kwiaty, zapylane przez motyle i b onk wki. Po wydaniu nasion najcz ciej ginie.

5. Wymagania ekologiczne
Pszonak pieni ski jest gatunkiem endemicznym Pienin. Ro nie na glebach inicjalnych typu
r dziny i parar dziny, na pod o u wapiennym, na ska kach i w ich s siedztwie, na rumoszu
skalnym a nawet na murach ruin zamku w Czorsztynie. Wyst puje w zakresie wysoko ci
500 790 m n.p.m. Gatunek nie preferuje stanowisk ca kowicie ods oni tych i nas onecznionych, a wr cz przeciwnie najlepiej czuje si w p cieniu. Nie szkodzi mu cz ciowe
zakrzaczenie, a nawet okap wysokich drzew, nie spotyka si go natomiast w zwartej murawie ki przylegaj cej bezpo rednio do stanowiska. Do obsiewania, kie kowania i wzrostu
rozet li ciowych gatunek potrzebuje otwartej, lecz nieprzesuszonej gleby, a do obfitego
owocowania umiarkowanego nas onecznienia (skraj zaro li, zbocze z rumowiskiem skalnym pod ruinami zamku, wn trze starego lasu jod owego z ubogim runem).
Ekologiczne liczby wska nikowe wiat a, temperatury, odczynu gleby i trofizmu wg
Zarzyckiego i in. (2002) wynosz : L = 4 3 (umiarkowane wiat o i p cie ), T = 4 (umiarkowanie ciep e warunki klimatyczne), K = (gatunek endemiczny Pienin brak oceny
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Fot. 2. Siedlisko pszonaka w Pieninach (

I. Wr bel)

kontynentalizmu), W = 2 3 (gleby suche i wie e), Tr = 3 (gleby umiarkowanie ubogie
mezotroficzne), R = 5 (gleby zasadowe, pH>7), D = 1 2 (ska y i szczeliny skalne, rumosz
skalny, piarg, wir), H = 1 (gleby ubogie w humus i materi organiczn ).
Gatunek zwi zany jest z ciep ymi murawami i ciep olubnymi zaro lami (siedlisko przyrodnicze o kodzie 6210-1). Ro nie w murawie kserotermicznej Origano-Brachypodietum
pinnati, ciep olubnych zaro lach ze zwi zku Berberidion, ciep olubnej jedlinie Carici-Fagetum abietetosum oraz w zaburzonych zbiorowiskach ruderalnych.
Zdolno do zasiedlania wolnej przestrzeni, jak posiada pszonak pieni ski, umo liwia mu przetrwanie na wzg rzu czorszty skim stanowisku poddanym znacznej presji
cz owieka. Prace konserwatorskie, a wcze niej wykopaliska prowadzone w obr bie ruin
dostarcza y wci nowych, naruszonych siedlisk, na kt rych gatunek obficie si obsiewa .

6. Rozmieszczenie w Polsce
Pszonak pieni ski uznawany jest za gatunek endemiczny dla Pienin. Ro nie jedynie w ich
polskiej cz ci. W Pieninach W a ciwych znane by y do niedawna zaledwie 3 stanowiska
na terenie Pieni skiego Parku Narodowego: Zamek Czorsztyn, Flaki oraz Pod Upszarem na
siedlisku antropogenicznym. Ostatnio znaleziono r wnie kilka nowych, niewielkich stanowisk, mi dzy innymi w W wozie Macelowym (Gorczy skim) i W wozie Sobcza skim.
Znane jest r wnie jedno stanowisko w w wozie Homole w Ma ych Pieninach.
Cz
klasycznego stanowiska pszonaka pieni skiego z rejonu wzg rza zamkowego
w Czorsztynie przesta a istnie w zwi zku z budow Zespo u Zbiornik w Wodnych Czorsztyn-Niedzica-Sromowce Wy ne. Pszonak r s wcze niej prawie na ka dej z pojedyn134
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czych ska pod zamkiem, kt re w trakcie nape niania zbiornika znalaz y si pod wod .
Obecnie area wyst powania znacznie si tutaj ograniczy , jednak e nadal stanowi g wne
centrum jego wyst powania.

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
Gatunek utrzymuje si na znanych lokalizacjach przez szereg lat, a niekiedy pojawia si
i po zaowocowaniu wycofuje, przenosz c si w inne miejsce. Dlatego stanowisko nale y
potraktowa szeroko (np. wzg rze zamkowe w Czorsztynie, W w z Macelowy), zdaj c
sobie spraw , e poszczeg lne osobniki b d pojawia si w kolejnych latach w r nych
miejscach. Zmienia si te mo e area zajmowany przez populacj .
Ze wzgl du na niewielk znan liczb stanowisk tego gatunku obserwowa nale y je
wszystkie. Pe nym monitoringiem powinny by obj te przede wszystkim dwie du e lokalne
populacje: Zamek Czorsztyn i Flaki, skupiaj ce wi kszo zasob w gatunku oraz znalezione ostatnio stanowiska (W w z Macelowy, W w z Sobcza ski). Ze wzgl du na znaczn
izolacj powinno si r wnie monitorowa stanowisko w w wozie Homole w Ma ych
Pieninach. Populacje nieliczne, zw aszcza w miejscach s siaduj cych ze szlakami turystycznymi (W w z Sobcza ski, w w z Homole) powinno si obserwowa , oceniaj c ich
dynamik , jednak nale y zdawa sobie spraw , e mog one okaza si nietrwa e i przy
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og lnej ocenie stanu ca ej populacji pszonaka pieni skiego dane o nich powinny by brane pod uwag jedynie jako uzupe niaj ce.
R wnolegle z kontrol znanych lokalizacji nale y prowadzi obserwacje w a ciwych
dla gatunku siedlisk znajduj cych si w ich pobli u, pod k tem ewentualnego pojawienia
si nowych (lub odnalezienia dot d nieznanych) jego stanowisk. W takim przypadku list
monitorowanych stanowisk b dzie mo na poszerzy .

Spos b wykonywania bada
Jednostk zliczeniow s : rozeta li ciowa i p d kwiatostanowy. Szczeg owe badania populacyjne (ocena struktury populacji) powinna by prowadzona w miejscach najwi kszego zag szczenia ro lin (poletka pr bne wyznaczane ka dorazowo w trakcie obserwacji
monitoringowych), natomiast liczebno ca kowit mo na jedynie szacowa . Zak adanie
sta ych powierzchni (poletek) pr bnych raczej si nie sprawdzi.
Tab. 1. Spos b pomiaru wska nik w stanu populacji i siedliska
Wska nik

Miara

Spos b pomiaru
Populacja

Liczba osobnik w

Policzenie okaz w kwitn cych (p d w generatywnych) i oszacowanie liczby r yczek li ciowych na
podstawie danych z poletek pr bnych
Oddzielnie potraktowa nale y du e skupiska
ro lin na stanowiskach synantropijnych powsta ych
w wyniku aktualnie prowadzonych prac renowacyjnych przy ruinach zamku

Typ rozmieszczenia
(rozproszony, skupiskowy)

Ocena ekspercka

Liczebno

Udzia osobnik w
generatywnych

Struktura

Policzenie okaz w kwitn cych (p d w generatywnych) na poletkach pr bnych wyznaczonych
w miejscach wyst powania pszonaka. Co najmniej
10 poletek o pow. 1 m zlokalizowanych w r nych warunkach siedliskowych (pe ne nas onecznienie, p cie ; murawa, zaro la, las) i okre lenie,
jaki to procent ca ej populacji.

Udzia osobnik w
wegetatywnych

Policzenie okaz w wegetatywnych (rozet li ciowych), na wyznaczonych poletkach (jak wy ej)

Obecno

Policzenie siewek i okaz w juwenilnych (siewki
i rozety li ciowe z nasion kie kuj cych jesieni ),
na wyznaczonych poletkach (jak wy ej)

siewek

rednia z 20 os. w r nych warunkach siedliskoProdukcja nasion
wych (pe ne nas onecznienie, p cie ; murawa,
d ugo p du pozaro la, las)
kryta uszczynami/os. W razie p d w rozga zionych nale y sumowa
d ugo ci poszczeg lnych rozga zie
Stan zdrowotny
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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 na
danym stanowisku; Ze wzgl du na skupiskowy
charakter wyst powania dodatkowo nale y okre li
powierzchni poszczeg lnych skupisk (pomiar, np.
ta m ).
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. zwarty las, ka ko na)

Ocienienie
siedliska

Okre li w przedziaach procentowych
(lub w 3-stopniowej
skali) w stosunku
do p atu, w kt rym
wyst puje gatunek
(area u populacji)
dotyczy ocienienia zar wno przez
drzewa i krzewy, jak
i wysokie byliny, czy
ciany skalne

Ocena ekspercka dotyczy ca ego area u stanowi cego potencjalne miejsce wyst powania gatunku
ska ek, zbocza pokrytego muraw , ciep olubnych
zaro li, prze wietlonego lasu, ruin zamku, miejsc
ruderalnych. Zidentyfikowa r d a ocienienia,
zestawi warto ci oddzielnie dla poszczeg lnych
typ w siedlisk.

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
Obserwacje powinny by prowadzone w dw ch terminach:
czerwiec (pocz tek lipca) w okresie kwitnienia pszonaka pieni skiego. Naj atwiej zaobserwowa w wczas osobniki generatywne, stan fenologiczny pozosta ych gatunk w
murawy jest w wczas r wnie w a ciwy i pozwala na wykonanie dokumentacji fitosocjologicznej;
wrzesie
w trakcie owocowania; mo liwa b dzie w wczas ocena produkcji nasion.
Badania monitoringowe powinny by prowadzone przynajmniej co 3 lata.

Sprz t do bada
Badania nie wymagaj sprz tu specjalistycznego. Przydatna jest ta ma miernicza do okrelenia wielko ci p atu, metr stolarski do wyznaczenia poletek pr bnych oraz pomiaru
d ugo ci p d w pokrytych uszczynami, notatnik, cyfrowy aparat fotograficzny.
137

Monitoring gatunk w ro lin

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

Liczba os.
Liczebno

Mniejsza o ponad
Mniejsza do 20% ni
20% ni w pow poprzednim okresie
przednim okresie
monitoringu; lub
monitoringu;
oko o 50 100 os.
lub <50 os.
Wyodr bniaj ce si
skupienia

Pojedyncze os.

Udzia osobnik w
generatywnych
>25%
(p d w
kwiatostanowych)

10 25%

<10%

Udzia osobnik w
>25%
wegetatywnych
(rozet li ciowych)

15 25%

<15%

Obecno siewek
i os. juwenilnych

>50%

30 50%

<30%

Produkcja nasion

>30 cm

20 30 cm

<20 cm

Brak

Obecne, ale bez
Widoczne oznaki
wp ywu na kwitnienie zamierania
i wydawanie nasion
osobnik w

Typ
rozmieszczenia

Struktura

Przynajmniej taka
sama jak w poprzednim okresie
monitoringu;
a zarazem >100 os.

Stan zdrowotny

anowe

Siedlisko
Powierzchnia
potencjalnego siedliska

Taka sama lub
wi ksza

Mniejsza, ale nie
wi cej ni o 10%

Mniejsza o ponad
10% (pomijaj c
cz
zaj t przez
gatunek)

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 lub brak

Ocienienie

<20%
lub
rednie

20 60%
lub
po rednie warto ci

>60%
lub
du e lub brak

Miejsca do kie kowania

>15%

5 15%

<5%

rednia

Du a

Wska niki kardynalne
ocienienie przez drzewa i krzewy,
wysokie byliny/gatunki ekspansywne konkurencyjne,
wysoko runi ( rednia wysoko g wnej masy ro linno ci).
138

BIBLIOTEKA MONITORINGU RODOWISKA

Pszonak pieni ski Erysimum pieninicum (Zapa .) Paw .

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

2114 Erysimum pieninicum

Kod obszaru

Wype nia instytucja koordynuj ca

Nazwa obszaru

Nazwa obszaru monitorowanego (zgodnie z umow )
Pieniny

Kod stanowiska

Wype nia instytucja koordynuj ca

Nazwa stanowiska

Nazwa stanowiska monitorowanego
Flaki

Opis stanowiska

Przygrzbietowa partia wzniesienia, na wzg rzu Flaki,
w Pieninach Zachodnich

Typ stanowiska

Referencyjne/badawcze
Badawcze

Powierzchnia
stanowiska

Powierzchnia (a, m )
1,5 ha

Obszary chronione, (Natura 2000, rezerwaty przyrody, parki narodowe i krajobrazowe, u ytki
na kt rych znajduje ekologiczne, stanowiska dokumentacyjne itd.)
si stanowisko
Pieni ski Park Narodowy, Obszar Natura 2000: Pieniny PLH 120013
Wsp rz dne
geograficzne

Wymieni wsp rz dne geograficzne (GPS) stanowiska
N: 49o25 ... ; E: 20o20 ...

Wysoko

Wysoko ci n.p.m. stanowiska
780 790 m n.p.m.

n.p.m.

Charakterystyka
siedliska gatunku
na stanowisku

lub zakres

od... do...

og lny charakter terenu: np., ciep a murawa, zaro la,
typ siedliska przyrodniczego (kod siedliska przyr./zbiorowisko ro linne/zesp ro linny)
siedliska w otoczeniu stanowiska
ekspozycja i nachylenie zbocza
pod o e
og lny charakter terenu: ciep a murawa, ciep olubne zaro la, las w partii
przygrzbietowej wzniesienia
typ ro linno ci: 6210-1 (kserotermiczne murawy naskalne ekstrazonalne zbiorowiska ciep olubnych muraw na pod o u wapiennym)/murawy
naskalne ze zwi zku Seslerio-Festucion duriusculae (klasa FestucoBrometea), murawy kserotermiczne Origano-Brachypodietum pinnati,
ciep olubne zaro la ze zwi zku Berberidion, ciep olubna jedlina CariciFagetum abietetosum
siedliska w otoczeniu stanowiska: jak wy ej i dodatkowo jedlina karpacka
Dentario glandulosae-Fagetum abietetosum

Informacje
o gatunku
na stanowisku

Syntetyczne informacje o wyst powaniu gatunku na stanowisku,
dotychczasowe badania i inne istotne fakty
Stanowisko odkryte w 1998 r. Stanowisko prawdopodobnie o charakterze
naturalnym, obserwowane do dzi

Obserwator

Imi i nazwisko eksperta lokalnego odpowiedzialnego
za to stanowisko (wg umowy)
Iwona Wr bel

Daty obserwacji

Data obserwacji
1.06.2003, 26.06.2003, 20.06.2006
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Data wype nienia

Data wype nienia formularza przez eksperta
18.10.2006

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
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: r yczka li ciowa, p d kwiatono ny.
Stan ochrony gatunku na stanowisku
Parametr/wska niki

Warto

wska nika i komentarz

Ocena

Populacja

Liczebno

Liczba osobnik w
2000 25 000; rednie zag szczenie w p acie; od kilku
do kilkunastu, niekiedy 30 40 os./1 m2)

Struktura

Udzia osobnik w generatywnych
Oko o 1000 (38 os./6 m2)
Stanowiska w zaro lach i na ich skraju: p dy generatywne 23%
Stanowiska w lesie: p dy generatywne 14%
Udzia osobnik w wegetatywnych
Oko o 1000 1500 (89 os./6 m2)
Stanowiska w zaro lach i na ich skraju: p dy juwenilne 16%,
p dy wegetatywne 23%
Stanowiska w lesie: p dy juwenilne 21%, p dy wegetatywne
29%

FV

Typ rozmieszczenia (rozproszony, skupiskowy)

Stan zdrowotny

FV
FV

Obecno siewek
Miejscami du o (4), miejscami bardzo ma o lub brak (1) (73
os./6 m2)
Stanowiska w zaro lach i na ich skraju: siewki* 38%
Stanowiska w lesie: siewki* 35%
* (uwzgl dniano okazy nieco starsze nasiona kie kuj jesieni )
Produkcja nasion d ugo p du pokryta uszczynami/os. ( rednia z 20 osobnik w)
nie wykonywano bada w 2006 r.

XX

Stwierdzone choroby, paso yty itp.
W czasie kwitnienia lady nalotu grzyba, w czasie owocowania
masowo pora one. Zjawisko obserwowane od szeregu lat,
jednak nie wiadomo, jaki ma to wp yw na kondycj gatunku

XX

Siedlisko

Powierzchnia
potencjalnego
siedliska

Powierzchnia (w a)
Teoretycznie gatunek mo e zasiedli znaczny obszar
(w najbli szym otoczeniu powierzchnia dost pnych siedlisk
mo e si ga 1,5 ha), jednak od momentu znalezienia stanowiska
utrzymuje si na niezmienionym areale. Nie jest jednak
ca kowicie wykluczone, e w latach nast pnych mog zosta
znalezione kolejne p aty

?

Powierzchnia
zaj tego siedliska

Powierzchnia (a, m )
0,2 ha

?
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Fragmentacja
siedliska

Ocena w 3-stopniowej skali (du a, rednia, ma a)
Gatunek ro nie w dw ch r nych, lecz s siaduj cych ze sob
siedliskach (murawa z zaro lami i las). Na stanowisku nie ma
barier izoluj cych poszczeg lne p aty

Okre li w przedzia ach procentowych (lub w 3-stopniowej skali)
w stosunku do p atu, w kt rym wyst puje gatunek (area u popuOcienienie siedliska lacji) dotyczy ocienienia zar wno przez drzewa i krzewy, jak
i wysokie byliny czy ciany skalne
Siedliska p cieniste i ocienione
Okre li w procentach powierzchni i cz sto wyst powania luk
Miejsca
(odkrytej gleby)
do kie kowania
Do 30%
Negatywne wp ywy
Obecno /Brak
z otoczenia
Brak
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)
Populacja obserwowana na tym stanowisku od 1998 r. w jednakowej kondycji i na podobnym areale. Na stanowisku rozrastaj
si krzewy, jednak nie ma to negatywnego wp ywu na kondycj
populacji. Zarz dc terenu jest Gmina Czorsztyn, a fragmenPerspektywy
tu osoby prywatne, dlatego administracja Parku Narodowego
ochrony
ma ograniczone mo liwo ci wp ywu na to, co dzieje si na
tym terenie. Dotychczasowa ingerencja na stanowisku (np.
pozyskanie drewna) by a znikoma i na razie nic nie wskazuje
na to, e mia oby si to zmieni . W przypadku wprowadzania
jakichkolwiek dzia a ochronnych lub ogranicze w korzystaniu
z gruntu konieczne by oby porozumienie z w a cicielami terenu
i zastosowanie odpowiedniej formy odszkodowania lub dop at
do po danego sposobu gospodarowania
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
Dotychczas nie stosowano zabieg w ochronnych
Ocena og lna

FV

FV

FV

FV
FV

FV

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 Nazwa dzia alno ci Intensywno

Wp yw

161

Zalesianie

C

0

164

Wycinka lasu

C

0

972

Paso ytnictwo

B

0

Syntetyczny opis
Wprowadzone nasadzenia modrzewiowe
u podn a murawy i zaro li (10% powierzchni)
Sporadyczne pozyskanie drewna w obr bie
jedliny (30% powierzchni)
Pora enie grzybem (70 90% populacji); Zjawisko obserwowane od szeregu lat, jednak
nie wiadomo, jaki ma to wp yw na kondycj
gatunku. Pomimo pora enia gatunek obficie
owocuje.

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 inwe141

Monitoring gatunk w ro lin

stycje, 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

164

972

Nazwa

Wycinka lasu

Paso ytnictwo

Intensywno

C

B

Wp yw

Syntetyczny opis

0

Sporadyczne pozyskanie drewna w obr bie jedliny
(30% powierzchni); zagro eniem jest intensyfikacja pozyskania drewna, chocia mo e okaza si
to r wnocze nie czynnikiem sprzyjaj cym obsiewaniu ro lin w miejscach z naruszona gleb

0

Pora enie grzybem (70 90% populacji). Zjawisko
obserwowane od szeregu lat, jednak nie wiadomo,
jaki ma to wp yw na kondycj gatunku. Pomimo
pora enia gatunek obficie owocuje.

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
(optymalnie z podaniem cz sto ci wyst powania, lub liczebno ci ); inne wyj tkowe
Inne warto ci
walory obszaru
przyrodnicze
Miejsce wyst powania rzadkich gatunk w zwierz t (puchacz) i szeregu gatunk w
ro lin o charakterze ciep olubnym (per wka siedmiogrodzka, oman szlachtawa,
poziomka twardawa)
Inne
obserwacje

Wszelkie informacje pomocne przy interpretacji wynik w, np. anomalie pogodowe

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.)
Prowadzony monitoring mo na poszerzy o wska nik produkcji nasion. W wczas
kontrola musia aby by prowadzona co najmniej w dw ch terminach: w czasie
kwitnienia (czerwiec lipiec) oraz w trakcie owocowania (wrzesie ). R wnolegle
z kontrol znanych lokalizacji nale y prowadzi obserwacje w a ciwych dla gatunku siedlisk znajduj cych si w ich pobli u, pod k tem ewentualnego pojawienia si
nowych stanowisk tego gatunku.
Trudne jest okre lenie powierzchni potencjalnego siedliska dla gatunku. Teoretycznie m g by rosn w wielu innych miejscach i na znacznie szerszym areale, ale tak
nie jest. Prawdopodobnie istniej czynniki, kt re ograniczaj jego ekspansj , ale s
trudne do uchwycenia

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 w p acie siedliska, gdzie wyst puje gatunek (10 20 m2 w murawie i zaro lach, 50 100 m2 w przewietlonym lesie).

4. Gatunki o podobnych wymaganiach ekologicznych
Podan metodyk mo na zastosowa do gatunk w o zbli onych wymaganiach siedliskowych, np. oset pag rkowaty Carduus collinus (gatunek zagro ony).
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5. Ochrona gatunku
Pszonak pieni ski jest gatunkiem specjalnego zainteresowania w Pieni skim Parku Narodowym. Dotychczas stosowano zabiegi ochrony czynnej tylko w obr bie stanowiska na
zamku w Czorsztynie:
odkrzaczanie muraw kserotermicznych przecinanie krzew w zarastaj cych muraw
(zabieg wykonywany na obrze ach stanowiska niewielki wp yw na kondycj gatunku),
podsiewanie nasion z ro lin hodowanych w ogr dku skalnym przy Dyrekcji Parku.
W celu zabezpieczenia puli genetycznej populacji nasiona zebrane w 2001 r. z dw ch
najwi kszych populacji (Zamek Czorsztyn, Flaki) umieszczone zosta y w banku nasion,
prowadzonym przez Ogr d Botaniczny Centrum Zachowania R norodno ci Biologicznej Polskiej Akademii Nauk w Powsinie. Utrzymywany jest on tam r wnie w Kolekcji
Flory Polskiej oraz hodowany w kilku innych ogrodach botanicznych.
Ze wzgl du na wymagania siedliskowe gatunku nale y utrzyma dla niego dotychczasow mozaik warunk w. Nie dopu ci do zaro ni cia murawy przez zwarte zaro la,
utrzyma prze wietlony las na po udniowym i zachodnim zboczu wzg rza zamkowego.
W przypadku konieczno ci wykonania prac ziemnych w miejscu wyst powania pszonaka, w miar mo liwo ci zabezpieczy mo liwie jak najwi ksz parti nasion i wysia je
w miejscu, gdzie b dzie m g przetrwa .
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