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Sierpik ró nolistny
 Serratula lycopifolia 

I. INFORMACJA O GATUNKU

1. Przynale no  systematyczna

Rodzina: astrowate (z o one) Asteraceae (Compositae)

2. Status

Gatunek priorytetowy

Prawo mi dzynarodowe
Dyrektywa Siedliskowa � Za cznik II

Prawo krajowe
Ochrona gatunkowa � ochrona cis a od 2004 r.

Kategoria zagro enia
Czerwona lista IUCN � R
Polska czerwona ksi ga ro lin (2001) � CR
Czerwona lista� (2006) � E (wymieraj ce, krytycznie zagro one � zagro one wymarciem, 
których prze ycie jest ma o prawdopodobne, o ile nadal b d  dzia a  czynniki zagro enia)

Fot. 1. Stanowisko sierpika w murawie kserotermicznej, na stanowisku w Skorocicach (© J. Perzanowska)
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Monitoring gatunków ro lin

3. Opis gatunku

Ro lina od 40 do ponad 100 cm wysoko ci, o pojedynczej, nierozga zionej odydze, 
w górnej cz ci bezlistnej. Li cie pokryte z rzadka szorstkimi w oskami, odziomkowe 
o brzegu grubo z bkowanym, z d ugimi ogonkami. Li cie odygowe dolne lirowato-pierza-
sto-klapowane lub pierzastodzielne, o d ugich ogonkach; ku szczytowi odygi li cie coraz 
s abiej podzielone a  do niepodzielonych, siedz ce. Na szczycie odygi jeden, du y ko-
szyczek. Jego okrywa kulistawa, o rednicy 20�30 mm, o uskach zielonawych, brzegiem 
brunatnych. Wszystkie kwiaty w koszyczku s  jednakowe obup ciowe, ró owopurpurowe, 
rurkowate, z koron  o d ugo ci do 22 mm. Nie upki eberkowane, lekko sp aszczone, z pu-
chem kielichowym o w oskach s omkowych, nierównej d ugo ci.

Drugi z wyst puj cych w Polsce sierpików � sierpik barwierski Serratula tinctoria, jest 
ni szy, ma rozga zion , ulistnion  odyg , wielokoszyczkowy kwiatostan, a kwiaty s  
znacznie drobniejsze, o barwie purpurowo-fioletowej.

4. Biologia gatunku

Bylina, hemikryptofit; na znanych stanowiskach wi kszo  osobników tworzy kilka sku-
pie , a pomi dzy nimi, nieliczne os. wyst puj  pojedynczo. Optimum kwitnienia wypada 
w czerwcu. Rozmna a si  przez owocki, rozsiewane przez wiatr (anemochoria). Liczeb-
no  na stanowisku w Skorocicach waha a si  w ostatnich latach od oko o 50 do 170 os, 
a udzia  os. generatywnych od 0 do ponad 50%. Na stanowisku w Górkach, na oko o 
200 os., w 2008 r. kwit o oko o 30 (15%). Brak danych o rozmna aniu wegetatywnym.

5. Wymagania ekologiczne

Ro lina wyst puj ca na ni u. W rezerwacie Skorocice ro nie na fragmencie zbocza gipso-
wego w wozu o ekspozycji pó nocno-zachodniej, wysokim na kilka m, a szeroko  pasa 
murawy to maksymalnie 8�10 m. Nachylenie zbocza to 10�200, miejscami nawet do 300. 
Gleb  stanowi tam do  g boka r dzina wykszta cona z gipsu. Zbocze w cz ci zachodniej 
zarasta dzikimi liwami. Poni ej zbocza p ynie niewielki strumyk, wzd u  którego dawniej 
wyst powa y ki wie e, a w ostatnim okresie rozwin y si  turzycowiska i trzcinowiska. 
Na wierzchowinie, powy ej zbocza w wozu znajduj  si  pola orne, od 2 do 3 lat nieupra-
wiane. Bardzo podobne warunki siedliskowe panuj  na drugim, znanym stanowisku sierpi-
ka, cho  tutaj ro nie on na stoku pagórka gipsowego, otoczonego przez pola uprawne.

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), K = 3 (gatunek neutralny wobec 
kontynentalizmu), W = 3 (gleby wie e), Tr = 3 (gleby umiarkowanie ubogie � mezotroficz-
ne), R = 5 (gleby zasadowe, pH>7), D = 4 (gleby piaszczyste i utwory pylaste), H = 2 (gleby 
mineralno-próchnicze).

Sierpik, b d cy gatunkiem wiat olubnym, ro nie w p acie murawy kserotermicznej 
(siedlisko przyrodnicze o kodzie 6210), a dok adniej kwietnego stepu reprezentuj cego ze-
spó  Thalictro-Salvietum pratensis (zwi zek Cirsio-Brachypodion, klasa Festuco-Brometea). 
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Jest to do  wysoka ( r. 40�50 cm), wielowarstwowa, bujna murawa zdominowana przez 
gatunki traw, ale z du ym udzia em barwnie kwitn cych ro lin dwuli ciennych w ni szych 
warstwach zbiorowiska.

6. Rozmieszczenie w Polsce

Gatunek znany by  w Polsce (od 1959 r.) tylko z 1 stanowiska, po o onego na skraju rezer-
watu �Skorocice�, zlokalizowanego w Niecce Nidzia skiej (województwo wi tokrzyskie, 
gmina Wi lica). W 2008 r. podano informacj  (Pawe  Cie lak, inf. ustna) o odnalezieniu 
kolejnego stanowiska tego gatunku, w okolicy miejscowo ci Górki, na terenie tej samej 
gminy. Oba stanowiska le  na terenie obszaru Natura 2000 Ostoja Nidzia ska.

II. METODYKA

1. Opis bada  monitoringowych

Wybór powierzchni monitoringowych i ich sugerowana wielko
Monitoring musi by  prowadzony na obu znanych stanowiskach gatunku.

Za stanowisko sierpika ró nolistnego zostanie uznany fragment zbocza, na którym ro -
nie gatunek, pokryty w miar  jednorodn  muraw . Jego powierzchnia to w ka dym z przy-
padków kilka (2�3) arów.

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

Sierpik ró nolistny Serratula lycopifolia (Vill.) A. Kern.

  Monitorowane stanowiska
 Zasi g gatunku wg Raportu dla KE 2007
 Granica regionów biogeograficznych
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Monitoring gatunków ro lin

Sposób wykonywania bada
Jednostk  zliczeniow  s : ró yczka li ciowa i p d kwiatowy.

Tab. 1. Sposób pomiaru wska ników stanu populacji i siedliska

Wska nik Miara Sposób pomiaru

Populacja

Liczebno

Liczba osobników Policzenie sztuk � ró yczek li ciowych

Typ rozmieszczenia 
(rozproszony, skupi-
skowy)

Ocena ekspercka

Struktura 

Liczba osobników 
generatywnych

Policzenie okazów kwitn cych (p dów z koszyczka-
mi) i okre lenie, jaki to procent ca ej populacji

Liczba osobników 
wegetatywnych

Policzenie okazów wegetatywnych (ró yczek li cio-
wych) i okre lenie, jaki to procent ca ej populacji

Obecno  siewek Stwierdzenie obecno ci lub ich braku 

Siedlisko

Stan zdrowotny Stwierdzone choroby, 
paso yty itp.

Obserwacja li ci i koszyczków kwiatowych pod 
k tem obecno ci owadów lub ladów ich erowania

Powierzchnia 
potencjalnego 
siedliska

Powierzchnia (a, m ) Ocena ekspercka; ocena mo liwa po porównaniu 
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 poszczególnych osobników; wobec ma ego 
area u mo liwa ocena przez pomiar, np. ta m  lub 
licz c kroki.
Ocena mo liwa po porównaniu z wynikami z po-
przedniego okresu monitoringu.

Fragmentacja 
siedliska

Ocena w 3-stop-
niowej 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 krzewów)

Stopie  zaro ni -
cia siedliska przez 
ro linno  drzewia-
st  i krzewiast  (dla 
siedlisk otwartych 
� tak e siewki 
i nalot)

Okre li  w procen-
tach (lub przedzia-
ach procentowych)
Poda  gatunki (nazwa 
polska i aci ska)

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

Wysokie byliny/ga-
tunki 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 konkuren-
cyjnej, np. Bromus erectus, i oceni  jego pokrycie 
(posi kowa  si  zdj ciem fitosocjologicznym)

Wysoko  runi W cm rednia z 20 pomiarów g ównej masy ro linno ci

Woj ok (martwa 
materia organiczna) Grubo  w cm

rednia z 20 pomiarów wykonanych w p acie (dobór 
miejsc wykonania pomiarów uwzgl dnia  powinien 
maks. i min.) oraz min. i maks., np. 0�5 cm, r. 3 cm 

Miejsca 
do kie kowania

Okre li  
w procentach

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

Negatywne wp ywy 
z otoczenia Obecno /brak Obserwacja p atu ro linno ci i najbli szego jego 

otoczenia
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Termin i cz stotliwo  bada
Najlepszym okresem do bada  jest czerwiec � w okresie kwitnienia sierpika, najpó niej 
do prze omu czerwca i lipca. Równie  stan pozosta ych gatunków murawy jest wówczas 
w a ciwy i pozwala na wykonanie zdj cia fitosocjologicznego. Badania powinny by  pro-
wadzone przynajmniej co 3 lata.

Sprz t do bada
Badania nie wymagaj  sprz tu specjalistycznego. Przydatna jest ta ma miernicza � do okre-
lenia wielko ci p atu, metr stolarski � do pomiaru grubo ci woj oku i wysoko ci runi, no-

tatnik, cyfrowy aparat fotograficzny.

2. Wska niki stanu populacji i stanu siedliska oraz ich waloryzacja

Tab. 2. Waloryzacja wska ników stanu populacji i stanu siedliska

Wska nik FV
w a ciwy

U1
niezadowalaj cy

U2
z y

Populacja

Liczebno

Liczba osobników

Przynajmniej taka 
sama jak w po-
przednim okresie 
monitoringowym; 
a zarazem >90 os.

Mniejsza do 10% 
ni  w poprzednim 
okresie monitorin-
gowym; lub 50�90 
os.

Mniejsza ni  w po-
przednim okresie 
monitoringowym 
o ponad 10%; lub 
<50 os.

Typ 
rozmieszczenia 

Skupienia po kilka-, 
kilkana cie os.

Skupienia najwy ej 
po kilka os. Pojedyncze os.

Struktura

Liczba osobników 
generatywnych
(p dy kwiatosta-
nowe)

>30% 15�30% <15%

Liczba osobników 
wegetatywnych
(ró yczki li ci)

<70% 70�85% >85%

Obecno  siewek Obecne, wi cej ni  
pojedyncze Pojedyncze Brak

Stan zdrowotny Brak
Obecne, ale bez wi-
docznego wp ywu 
na owocowanie

Wyst puj  oznaki 
zamierania os.

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%

W kolejnym 
okresie monitorin-
gowym mniejsza 
o ponad 10%

Powierzchnia 
zaj tego siedliska

Taka sama lub 
wi ksza

Mniejsza, ale nie 
wi cej ni  o 10%

Mniejsza o ponad 
10%

Fragmentacja siedliska Ma a rednia Du a

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

<15% 15�25% >25%

Sierpik ró nolistny Serratula lycopifolia (Vill.) A. Kern.
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Monitoring gatunków ro lin

Wysokie byliny/gatunki 
ekspansywne � konkurencyjne <5% 5�15% >15%

Wysoko  runi <40 cm 40�60 cm >60 cm

Woj ok <3 cm 3�10 cm >10cm

Miejsca do kie kowania >5% 3�5% <3%

Negatywne wp ywy 
z otoczenia Brak Obecne, o s abym 

nat eniu
Obecne, o du ym 
nat eniu

Wska niki kardynalne
� liczebno  populacji,
� wysokie byliny/gatunki ekspansywne � konkurencyjne,
� wysoko  runi,
� woj ok (martwa materia organiczna).

3. Przyk ad wype nionej karty obserwacji gatunku na stanowisku

Wzór wype nienia karty obserwacji gatunku na stanowisku, z instrukcj  wype niania po-
szczególnych pól

Karta obserwacji gatunku dla stanowiska

Kod gatunku 4087 Serratula lycopifolia

Kod obszaru PLH260003

Nazwa obszaru Ostoja Nidzia ska

Kod stanowiska Wype nia instytucja koordynuj ca

Nazwa 
stanowiska Rez. Skorocice

Typ stanowiska Referencyjne/badawcze
Badawcze

Opis stanowiska

Poda  opis pozwalaj cy na identyfikacj  stanowiska w terenie
Rezerwat przyrody we wsi Skorocice, w jej pó nocnej cz ci. Stanowisko 
w pó nocnej cz ci rezerwatu, na zboczu o eksp. W, oko o 50 m 
przed stawem.

Powierzchnia 
stanowiska

Powierzchnia (ha, a, m )
Oko o 5 a

Obszary chronio-
ne, na których 
znajduje si  
stanowisko 

(Natura 2000, rezerwaty przyrody, parki narodowe i krajobrazowe, u ytki 
ekologiczne, stanowiska dokumentacyjne itd.)
Natura 2000, rezerwat przyrody Skorocice, Nadnidzia ski Park Krajobrazowy

Wspó rz dne 
geograficzne

Wymieni  wspó rz dne geograficzne (GPS) stanowiska
N: 500 25�...��; E: 200 41�...��

Wysoko  n.p.m. Wysoko ci n.p.m. stanowiska � lub zakres � od... do...
r. 210 m n.p.m. 
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Charakterystyka 
siedliska gatunku 
na stanowisku 

� ogólny charakter terenu: np. ciep a murawa
� typ siedliska przyrodniczego (kod siedliska przyr./zbiorowisko ro linne/ze-

spó  ro linny)
� sk ad gatunkowy zaro li)
� siedliska w otoczeniu stanowiska
� ekspozycja i nachylenie zboczy
pod o e
Siedliskiem gatunku jest fragment murawy kserotermicznej porastaj cej 
zbocza w wozu gipsowego w Skorocicach. Fragment zboczy ma ekspozycj  
NW, wysokie jest (szeroko  pasa murawy) na oko o 8�10 m, a nachylenie 
oko o 30o. Muraw  klasyfikuje si  jako zespó  Thalictro-Salvietum, zaliczany 
do siedliska przyrodniczego muraw kserotermicznych o kodzie 6210. Zbocze 
w cz ci zachodniej zarasta dzikimi liwami. Poni ej zbocza p ynie niewielki 
strumyk, wzd u  którego dawniej wyst powa y ki wie e, a ostatnio roz-
win y si  turzycowiska i trzcinowiska. Na wierzchowinie, powy ej zbocza 
w wozu znajduj  si  pola orne, przynajmniej od 2 do 3 lat nieuprawiane

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 gatunku po raz pierwszy podane w 1959 r. (Ochr. Przyr. 26). Ga-
tunek utrzymuje si  tu przynajmniej od pó  wieku, w podobnych warunkach 
siedliskowych. By  monitorowany w ramach ogólnopolskiego monitoringu 
2000�2003. Nie jest monitorowany przez Nadnidzia ski Park Krajobrazowy 
ani nie wykonywano adnych zabiegów ochronnych w tym konkretnym p a-
cie. Kilka lat wcze niej p at murawy zosta  wypalony (nieznane okoliczno ci)

Obserwator
Imi  i nazwisko eksperta lokalnego odpowiedzialnego za to stanowisko (wg 
umowy)
Joanna Perzanowska

Daty obserwacji Daty wszystkich obserwacji (zgodne z formularzami cz stkowymi)
25.07.2006

Data wype nienia Data wype nienia formularza przez eksperta
4.10.2006 

Data wpisania Data wpisania do bazy danych � wype nia instytucja koordynuj ca

Data 
zatwierdzenia

Data zatwierdzenia przez osob  upowa nion  � 
wype nia instytucja koordynuj ca

Poni szy opis powinien by  wynikiem bada /obserwacji terenowych
Ocena poszczególnych parametrów:
w a ciwy (FV)/niezadowalaj cy (U1)/z y (U2)/nieznany (XX)

Stan ochrony gatunku na stanowisku

Parametr/Wska niki Warto  wska nika i komentarz Ocena

Populacja

Liczebno

Liczba osobników
87 ró yczek li ciowych XX

U1

Typ rozmieszczenia (rozproszony, skupiskowy)

Struktura 

Liczba osobników generatywnych
12 os. kwitn cych (14% populacji)

U1/U2Liczba osobników wegetatywnych
75
Liczba siewek
Nie stwierdzono (zbyt pó na pora)

Stan zdrowotny Stwierdzone choroby, paso yty itp.
Nie stwierdzono FV

Sierpik ró nolistny Serratula lycopifolia (Vill.) A. Kern.
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Monitoring gatunków ro lin

Siedlisko

Powierzchnia 
potencjalnego siedliska

Powierzchnia (w: a,)
Powierzchnia zbocza, na którym wyst puje sier-
pik, o jednolitym charakterze murawy Thalictro-
Salvietum to najwy ej 2�2,5 a

?

U1

Powierzchnia 
zaj tego siedliska

Powierzchnia (a, m )
<50 m2 ?

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

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

Okre li  w procentach (lub przedzia ach procen-
towych) dla ca ego p atu siedliska stanowi cego 
potencjalne miejsce wyst powania gatunku, np. 
zbocze w wozu
Poda  gatunki (nazwa polska i aci ska)
Murawa zarasta od strony zachodniej liwami Pru-
nus domestica; zajmuj  one oko o 20% zbocza, 
ro linno  na tym fragmencie zbocza, bardziej 
mezofilna

U1

Wysokie byliny/
gatunki ekspansywne 
� konkurencyjne

Gatunek (nazwa polska i aci ska) i procent pokry-
cia w p acie, gdzie wyst puje gatunek
Bromus inermis stok osa bezostna � oko o 8�10 m2 
(<20%)

U1

Wysoko  runi
W cm; rednia z 20 pomiarów g ównej masy 
ro linno ci
W p acie rednio 55, maks. 80 cm

U1

Woj ok 
(martwa materia 
organiczna)

W cm; rednia z 20 pomiarów wykonanych w p a-
cie (dobór miejsc wykonania pomiarów uwzgl d-
nia  powinien maks. i min.) oraz min. i maks.
Od oko o 5 do 15 cm

U2

Miejsca do kie kowania
Okre li  w procentach powierzchni  i cz sto  
wyst powania luk (odkrytej gleby)
3�5% 

U1

Negatywne wp ywy 
z otoczenia

Obecno /brak
Obecnie nie stwierdzono; zarzucono u ytkowanie 
rolne na polu przylegaj cym bezpo rednio do 
kraw dzi w wozu

FV

Perspektywy ochrony 

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 informa-
cji, np. w asnych wcze niejszych danych)
Perspektywy utrzymania gatunku s  dobre; 
populacja jest stabilna od lat, cho  jej niska li-
czebno  i wyst powanie tylko w 1 miejscu mog  
spowodowa  jej zanik w przypadku jakiegokol-
wiek zdarzenia losowego. W rezerwacie oraz na 
s siednich wzgórzach, znajduje si  szereg innych 
miejsc o podobnych warunkach siedliskowych, 
gdzie mo na by introdukowa  ten gatunek. Ko-
nieczne jest jednak podj cie konkretnych dzia a  
ochronnych

U1

Prowadzone zabiegi 
ochrony czynnej i ich 
skuteczno

Wymieni  widoczne w terenie oznaki wykonywa-
nia dzia a  ochronnych ew. posi kuj c si  wiedz  
zebran  w przesz o ci (plany ochrony itp.)
Nie obserwowano adnych oznak wykonywania 
zabiegów ochrony czynnej

Ocena globalna U1
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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 obszarów Natura 2000

Aktualne oddzia ywania

Kod Nazwa dzia alno ci Intensywno Wp yw Syntetyczny opis

Brak

Lista czynników, które w d u szej perspektywie czasowej mog  stanowi  zagro enie dla 
gatunku i/lub jego siedliska (przysz e, przewidywalne oddzia ywania, jak np. planowane inwe-
stycje, zmiany w zarz dzaniu i u ytkowaniu, wzrastaj ca presja urbanizacyjna). Nale y sto-
sowa  kodowanie zagro e  zgodne z Za cznikiem E do Standardowego Formularza Danych 
dla obszarów 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 Nazwa Intensywno Wp yw Syntetyczny opis

950 Ewolucja biocenotyczna A � Post puj cy proces sukcesji � zwi k-
szenie bujno ci murawy

161 Zalesianie B �

Ocienienie w zwi zku z zasadzeniem 
w s siedztwie, drzew na gruncie 
prywatnym, od strony po udniowej 
i pó nocnej.

971 Konkurencja C � Mo liwo  zarastania zbocza przez 
krzewy i drzewa od strony zachodniej

951 Wyschni cie/nagromadze-
nie materii organicznej A � Nagromadzenie woj oku

Inne informacje

Inne warto ci 
przyrodnicze

Inne obserwowane gatunki zwierz t i ro lin z za czników 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 
walory obszaru
Teren rezerwatu Skorocice jest miejscem wyst powania wielu rzadkich i zagro-
onych gatunków ro lin naczyniowych, jak równie  prawnie chronionych, np. 

ostnica w osowata Stipa capillata, ostnica Jana Stipa Joannis, len w ochaty Linum 
hirsutum, w ymord stepowy Scorzonera purpurea, stulisz miot owy Sisymbrium 
polymorphum, przetacznik zwodny Veronica paniculata, przetacznik wczesny 
Veronica praecox, g siówka uszkowata Arabis auriculata, niedek cienkolistny 
Ornithogalum collinum, mi ek wiosenny Adonis vernalis, ostro ódka kosmata 
Oxytropis pilosa. Wyst puj  tu tak e typowo wykszta cone, zespo y muraw ksero-
termicznych: Sisymbrio-Stipetum capillatae, Thalictro-Salvietum, Seslerio-Scorzo-
neretum purpureae

Inne 
obserwacje

Wszelkie informacje pomocne przy interpretacji wyników, np. anomalie pogodowe
W roku 2006 szczególnie wysokie by y temperatury powietrza i niskie opady 
w okresie letnim. Kilka lat wcze niej murawa zosta a wypalona (oko o 2000 r.).
W latach poprzednich wg danych z Ogólnopolskiego monitoringu ro lin naczy-
niowych obserwowano fluktuacje w ilo ci osobników Serratula lycopifolia od 54 
(w tym 35 kwitn cych) do 169 (w tym 49 kwitn cych), przy czym ró nice w kolej-
nych latach si ga y nawet 50% populacji

Sierpik ró nolistny Serratula lycopifolia (Vill.) A. Kern.
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Monitoring gatunków ro lin

Uwagi 
metodyczne

Wszelkie inne uwagi zwi zane z prowadzonymi pracami. W tym przede wszystkim 
informacje istotne dla dalszego planowania monitoringu (metodyka prac; wska niki, 
które powinny by  badane w monitoringu, optymalny czas prowadzenia bada  itp.)
Badania powinny by  prowadzone najlepiej w po owie czerwca, w okresie pe ni 
kwitnienia ro liny

Za czy  zdj cia fotograficzne
(wymieni  tytu y/nr i autorów wszystkich zdj  za czonych w wersji elektronicznej do for-

mularzy obserwacji stanowisk � min. 2 zdj cia na stanowisko � najlepiej: widok ogólny i struk-
tura 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.

4. Gatunki o podobnych wymaganiach ekologicznych

Gatunki murawowe i kowe z za czników Dyrektywy Siedliskowej, z pomini ciem ga-
tunków zwi zanych z siedliskami wilgotnymi lub ju  opracowanych w niniejszym pod-
r czniku. S  to np.: arnika górska Arnica montana, mijowiec czerwony Echium russicum. 
Wed ug tej metodyki mog  by  tak e monitorowane inne gatunki, spoza za czników Dy-
rektywy Siedliskowej, zwi zane z murawami kserotermicznymi, a uznane za rzadkie lub 
zagro one w skali kraju.

5. Ochrona gatunku

Dotychczas nie by y prowadzone dzia ania ochrony czynnej sierpika i jego siedliska. 
W 2007 r. wydano zezwolenie na pozyskanie nasion (do 1050 szt.) przez Ogród Bota-
niczny � Centrum Zachowania Ró norodno ci Biologicznej Polskiej Akademii Nauk w Po-
wsinie oraz zezwolenie na przetrzymywanie osobników w Kolekcji Flory Polskiej i nasion 
w banku nasion, co oznacza podj cie prac nad zabezpieczeniem zasobów genetycznych 
(uprawa w ogrodzie botanicznym).

W tym samym roku (2007) zosta  opracowany Krajowy Plan Ochrony Gatunku (Kuchar-
czyk M., 2007) i z niego zosta y przeniesione poni sze wskazówki.

W a ciwa forma ochrony to ochrona czynna. Powinna si  na koncentrowa  na popra-
wie warunków rodowiskowych:
� zachowanie siedliska (murawy kserotermicznej Thalictro-Salvietum pratensis) � usuwa-

nie krzewów, wycinka drzew, koszenie (po oko o 2 ary, koszenie coroczne jesieni  
� wrzesie );

� powi kszanie zasi gu siedliska � usuwanie krzewów i drzew (do 10 m2 corocznie);
� stworzenie strefy buforowej wokó  populacji sierpika (wspó praca z w a cicielami).

Ze wzgl du na specyficzne wymagania siedliskowe i naturalne procesy sukcesji zacho-
dz ce w murawach konieczne jest zahamowanie rozwoju krzewów. Zrealizowa  to mo na 
poprzez coroczne koszenie z usuwaniem skoszonych ro lin. Zmniejszy to odk adanie tzw. 
woj oku stepowego (warstwy szcz tków ro lin) i pozwoli na kie kowanie sierpika. Usu-
wanie krzewów pozwoli na poszerzenie zasi gu murawy i umo liwi powi kszanie area u 
populacji.
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Zabezpieczenie ex situ zasobów genowych:
� uprawa w warunkach ogrodowych (Ogród Botaniczny PAN);
� stworzenie stanowisk zast pczych w obr bie rezerwatu �Skorocice�.

Uprawa w warunkach ogrodowych pozwoli na zachowanie zasobów genowych gatun-
ku. W razie zniszczenia naturalnej populacji lub drastycznego zmniejszenia ilo ci osobni-
ków b dzie mo liwe odtworzenie populacji (reintrodukcja) lub wzmocnienie populacji. 
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: r dzina redniog boka lub g boka, miejsce nas onecznione, 

brak zaro li w s siedztwie;
� typ fitocenozy: kwietna murawa kserotermiczna Thalictro-Salvietum pratensis;
� po o enie: wewn trz rezerwatu, w miejscu, gdzie nie przebywaj  ludzie, bezpo rednio 

nad zboczem nie powinny znajdowa  si  pola;
� przygotowanie miejsc do wysiewu � usuni cie darni na powierzchni ¼ m2 (wysiew je-

sieni  co 10 cm po 10 nasion na g boko  5 cm).
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