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

METODYKA MONITORINGU

Zmiana metodyki
Skalnica torfowiskowa Saxifraga hirculus
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
Modyfikacja wskaźnika:
- Powierzchnia zajętego siedliska: w kolumnie sposób pomiaru dodać tekst: „Areał populacji powinien być
powierzchnią wielokąta, którego wierzchołki wyznaczone są w miejscu stwierdzenia skrajnych osobników
gatunku. Z powierzchni tej należy wyłączyć płaty roślinności nie stanowiącej rzeczywistego lub
potencjalnego siedliska gatunku (np. szuwary, zarośla, lasy, cieki itp.).”
Zmiana waloryzacji wskaźnika:
- Pokrycie sprzyjających gatunków mchów: FV - > 50%; U1 - 25-50%; U2 - < 25%.

Uwaga! Poniższy tekst przedstawia pierwotną, niezmieniona wersję przewodnika metodycznego.

COPYRIGHT © GIOŚ

Skalnica torfowiskowa
Saxifraga hirculus

Fot. 1. Skalnica torfowiskowa (

P. Pawlikowski)

I. INFORMACJA O GATUNKU
1. Przynale no systematyczna
Rodzina: skalnicowate Saxifragaceae

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 2001 r.

Kategoria zagro enia
Czerwona lista IUCN nie uwzgl dniono
Polska czerwona ksi ga ro lin (2001) EN
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)
Czerwona ksi ga Karpat Polskich EX
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3. Opis gatunku
Niewielka ro lina o nierozga zionych p dach, u nasady czerwono nabieg ych, 1 4(6)
kwiatowych, osi gaj cych wysoko 10 40(55) cm. Zar wno odyga, jak i li cie maj barw
brudno tawo-zielon i pokryte s g sto (g rna cz
odygi) lub lu no (li cie) rdzawymi
w oskami. Li cie ca obrzegie, zr nicowane s na ogonkowe li cie odziomkowe oraz siedz ce li cie odygowe. Te ostatnie s lancetowate do r wnow skolancetowatych, 1 3 cm
d ugie i oko o 3 mm szerokie. Kwiaty znajduj si na ow osionych szypu kach. P atki korony
s
te, bli ej nasady pomara czowo nakrapiane, 8 13 mm d ugie, 2 3,5 razy d u sze od
dzia ek. Owocem jest pod u nie-jajowata torebka z kr tkimi, rozchylonymi szyjkami.
Gatunek atwy do odr nienia podczas kwitnienia, natomiast w stanie wegetatywnym
mo e by mylony z m odymi osobnikami gatunk w takich, jak np.: toje Lysimachia thyrsiflora, wierzbownica Epilobium sp. czy firletka Lychnis flos-cuculi. Cech umo liwiaj c
odr nienie gatunku jest pokrycie g rnej cz ci p du, a tak e odygi i li ci rdzawymi w oskami.

4. Biologia gatunku
Ro lina wieloletnia (hemikryptofit) z kr tkimi roz ogami wyrastaj cymi u nasady li ci odziomkowych. Na zajmowanych stanowiskach gatunek wykazuje rozmieszczenie skupiskowe, a przy tym bardzo nier wnomierne. Rozmna a si zar wno wegetatywnie (przez
fragmentacj cienkich roz og w) jak i generatywnie. Na stanowiskach w Polsce p nocnowschodniej kwitnienie rozpoczyna si zwykle w ostatnim tygodniu lipca (w zachodniej
cz ci kraju niekiedy nawet na pocz tku lipca), a ko czy w drugiej po owie wrze nia.
Samozapylenie zoogamicznych kwiat w ograniczane jest przez protandri . Skalnica owocuje w sierpniu i wrze niu, wykazuj c przy tym wysoki (w warunkach p cienia wyra nie
ni szy) odsetek zawi zanych owoc w. Nasiona rozsiewane s przez wiatr. Li cie skalnicy
bywaj zjadane przez limaki. W stabilnych warunkach siedliskowych fluktuacje obejmuj
g wnie liczb p d w generatywnych, przy podobnej liczbie p d w wegetatywnych. Te
ostatnie zdecydowanie dominuj nawet w latach obfitego kwitnienia, kwiaty wytwarzane
s na maksymalnie 1/4 p d w.

5. Wymagania ekologiczne
Gatunek oko opolarny, o rozmieszczeniu arktyczno-borealno-g rskim, uwa any za relikt glacjalny. W Polsce wyst puje obecnie wy cznie na ni u (jedyne stanowisko g rskie
w Tatrach, zanik o w drugiej po owie XX w.). Ro nie na silnie uwodnionych glebach
torfowych ywych torfowisk, wytworzonych zwykle z torf w turzycowo-mszystych. Nie
ro nie w miejscach z wod stagnuj c na powierzchni. Zwi zany jest z torfowiskami niskimi, soligenicznymi (przep ywowymi oraz r dliskowymi), zasilanymi wodami zasobnymi
w wap , magnez i elazo (reprezentuj cymi siedlisko 7230). Ich powierzchnia jest niekiedy wyra nie nachylona. Typowym siedliskiem skalnicy torfowiskowej s mechowiska
i mszyste turzycowiska zbudowane przez redniej wysoko ci gatunki turzyc (jak turzyca
dzi bkowata Carex rostrata i tunikowa C. appropinquata), rzadko specyficzne mszary
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z torfowcem ob ym Sphagnum teres. Fitocenozy te zalicza si zwykle do klasy Scheuchzerio-Caricetea nigrae. Wszystkie te typy ro linno ci zwi zane s z miejscami o odczynie
zbli onym do oboj tnego, zasadowym lub jedynie s abo kwa nym.
Gatunek wiat o dny, o niskich zdolno ciach konkurencyjnych. Zwi zany jest z siedliskami mezotroficznymi, o ograniczonej dost pno ci biogen w dla ro lin. Preferuje miejsca mszyste, o lu nym zwarciu warstwy zi . Rozwija si na takich gatunkach mch w, jak
chwytnikowiec l ni cy Tomentypnum nitens i pr chniczej (mochwian) b otny Aulacomnium palustre; rzadziej mszar nastroszony Paludella squarrosa, torfowiec ob y Sphagnum
teres i gatunki z rodzaju sierpowiec Drepanocladus s.l.
Ekologiczne liczby wska nikowe wiat a, temperatury, odczynu gleby i trofizmu wg Zarzyckiego i in. (2002) wynosz : L = 4 (umiarkowane wiat o), T = 3 (umiarkowanie ch odne
warunki klimatyczne, pi tro regla dolnego, K = 3 (gatunek neutralny wobec kontynentalizmu), W = 5 (gleby mokre), Tr = 2 (gleba/woda uboga (oligotroficzna), R = 3 4 (gleba
umiarkowanie kwa na, 5 <= pH < 6; gleba oboj tna, 6 <= pH < 7), D = 0 (gleby torfowe),
H = 3 (gleby bogate w materi organiczn , organogeniczne).

6. Rozmieszczenie w Polsce

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
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II. METODYKA
1. Opis bada monitoringowych
Wyb r powierzchni monitoringowych i ich sugerowana wielko
Za stanowisko nale y uwa a najcz ciej ca e torfowisko. Po o one obok siebie torfowiska
ze stanowiskami gatunku, oddzielone przew eniami mineralnymi (ewentualnie po czone
jedynie w skimi torfowymi przesmykami) i stanowi ce uk ady o odr bnym zasilaniu, mo na uznawa za odr bne stanowiska (np. kolejne baseny torfowiskowe w dolinie rzecznej).
R wnie w przypadku rozleg ych, cz sto zaburzonych uk ad w torfowiskowych, w obr bie kt rych ro linno
ywych torfowisk oddzielona jest rozleg ymi powierzchniami
le nymi i zaro lowymi, eutroficznymi szuwarami lub wt rnymi zbiorowiskami kowymi
w miejscach zmeliorowanych, nale y takie p aty mechowisk traktowa oddzielnie.
Monitoring powinien by kontynuowany na pi ciu stanowiskach monitorowanych dotychczas. Wskazane by oby r wnie obj cie monitoringiem pozosta ych stanowisk gatunku,
w tym stanowisk w Wigierskim Parku Narodowym, a zw aszcza najwi kszego powierzchniowo stanowiska na torfowiskach w dolnym biegu Rospudy. W tym ostatnim przypadku,
w zwi zku z niemo liwo ci oceny stanu ca ej populacji, zajmuj cej powierzchni kilkudziesi ciu hektar w, wskazane by oby wyznaczenie kilku reprezentatywnych powierzchni
pr bnych o powierzchni po oko o 1000 m2.

Spos b wykonywania bada
Jednostk zliczeniow s pojedyncze p dy. Uwaga: Monitoring stanu siedliska skalnicy
wymaga znajomo ci podstawowych gatunk w torfowiskowych mch w.
Tab. 1. Spos b pomiaru wska nik w stanu populacji i siedliska
Wska nik

Miara

Spos b pomiaru
Populacja

Liczebno

Struktura

Stan zdrowotny

Liczba osobnik w

Policzenie sztuk p d w

Typ rozmieszczenia (rozproszony, skupiskowy)

Ocena ekspercka

Liczba osobnik w
generatywnych

Policzenie p d w kwitn cych lub
owocuj cych i okre lenie, jaki to procent
ca ej populacji

Liczba osobnik w
wegetatywnych

Policzenie p d w wegetatywnych
i okre lenie, jaki to procent ca ej populacji

Stwierdzone choroby,
paso yty itp.

Obserwacja li ci i p d w kwiatowych pod
k tem obecno ci owad w lub lad w ich
erowania; obserwacja przebarwie

Siedlisko
Powierzchnia
potencjalnego siedliska

Powierzchnia (a, m )
Odniesienie do
poprzedniego okresu
monitoringowego

Ocena eksperta; ocena mo liwa po por wnaniu z wynikami z poprzedniego okresu
monitoringu
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Ocena eksperta wielko ci area u populacji,
czyli wielok ta wypuk ego, obejmuj cego
wszystkie miejsca wyst powania poszczeg lnych osobnik w; w przypadku ma ej
powierzchni mo liwa ocena przez pomiar,
np. ta m lub licz c kroki
Ocena mo liwa po por wnaniu z wynikami
z poprzedniego okresu monitoringu

Powierzchnia
zaj tego siedliska

Powierzchnia (a, m )
Odniesienie do poprzedniego okresu monitoringowego

Fragmentacja
siedliska

Ocena eksperta (czy p at siedliska odpowiedniego dla gatunku jest podzielony
Ocena w 3-stopniowej
skali (du a, rednia, ma a) 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)

Dotyczy ca ego p atu siedliska stanowi cego potencjalne miejsce wyst powania gaOkre li w procentach
tunku torfowiska pokrytego ro linno ci .
(lub przedzia ach procen- Zidentyfikowa wyst puj ce na stanowisku
towych)
krzewy i oceni stopie pokrycia w warPoda gatunki (nazwa
stwie B; rozgarniaj c ru sprawdzi , czy
polska i aci ska)
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, kt re go wypieraj lub
o du ej sile konkurencyjnej, i oceni jego
pokrycie (posi kowa si zdj ciem fitosocjologicznym)

Zwarcie
warstwy zi

W procentach

rednie zwarcie z p atu, w kt rym wyst puje gatunek (posi kowa si zdj ciem
fitosocjologicznym)

Pokrycie sprzyjaj cych
gatunk w mch w

W procentach

Okre li w procentach czne pokrycie
gatunk w mch w z rodzaj w Tomentypnum, Aulacomnium, Paludella i Helodium
w p acie, w kt rym wyst puje gatunek

Udzia wska nik w
acydyfikacji i eutrofizacji
w warstwie mszystej

W procentach

Okre li w procentach czne pokrycie
torfowc w Sphagnum spp. i Calliergonella
cuspidata w p acie, w kt rym wyst puje
gatunek

Poziom w d gruntowych

W cm

Okre li w cm w okresie kwitnienia gatunku odleg o lustra wody od powierzchni
torfowiska w wykopanej studzience

(runi)

Termin i cz stotliwo bada
Najlepszym okresem dla bada jest pierwsza po owa sierpnia czas najwi kszego nat enia kwitnienia skalnicy. W zachodniej cz ci kraju termin ten mo e by o oko o tydzie
wcze niejszy ni na p nocnym wschodzie Polski. R wnie stan pozosta ych gatunk w
torfowiskowych jest w wczas jeszcze odpowiedni do wykonania zdj cia fitosocjologicznego. Badania 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, saperka do wykonania studzienki do pomiaru poziomu wody,
notatnik i cyfrowy aparat fotograficzny. Nale y zachowa ostro no przy poruszaniu si
po terenie torfowiska (zasady BHP).
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2. Wska niki stanu populacji i stanu siedliska oraz ich waloryzacja
Tab. 2. Waloryzacja wska nik w stanu populacji i stanu siedliska
FV
w a ciwa

Wska nik

U1
niezadowalaj ca

U2
za

Populacja
Liczebno

Liczba p d w

> 200

50 200

< 50.

Typ rozmieszczenia

Skupienia po kilka- Skupienia po najwy ej Skupienia po
kilkana cie p d w
kilka p d w
dziesi t p d w

Struktura (liczba p d w generatywnych, tj.z kwiatostanami lub
owocostanami)

> 50

10 50

<10

Stan zdrowotny

Brak b d
uszkodzenia
sporadyczne

Uszkodzenie nieliczne, niepowoduj ce
zamierania p d w

Uszkodzenia
liczne, powoduj ce zamieranie p d w

Siedlisko

Powierzchnia
potencjalnego siedliska

500 10 000 m2
>10 000 m2 i nie
lub/i mniejsza ni
mniejsza ni w pow poprzednim okresie
przednim okresie
monitoringowym, ale
monitoringowym
nie wi cej ni o 10%

<500 m2 lub/i
mniejsza ni
w poprzednim
okresie monitoringowym
o ponad 10%

Powierzchnia zaj tego siedliska

50 5000 m2 lub/i
>5000 m2 i nie
mniejsza ni w pomniejsza ni w poprzednim okresie moprzednim okresie
nitoringowym, ale nie
monitoringowym
wi cej ni o 10%

<50 m2 lub/i
mniejsza ni
w poprzednim
okresie monitoringowym
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)

< 10%

10 25%

>25%

Stopie zaro ni cia siedliska przez
<10%
wysokie byliny jedno- i dwuli cienne

10 25%

>25%

Zwarcie warstwy zi

<65%

65 80%

>80%

Pokrycie sprzyjaj cych
gatunk w mch w

>25%

10 25%

<10%

Udzia wska nik w acydyfikacji
i eutrofizacji w warstwie mszystej

<25%

25 50%

>50%

Poziom w d gruntowych

<10 cm (z wy czeniem silnych
susz letnich)

10 25 cm (z wy czeniem silnych susz
letnich)

>25 cm
(z wy czeniem
silnych susz
letnich)

Wska niki kardynalne
liczba p d w,
stopie zaro ni cia przez drzewa i krzewy,
ocienienie przez drzewa i krzewy,
udzia wska nik w acydyfikacji i eutrofizacji,
poziom w d gruntowych.
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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
1528 Saxifraga hirculus

Gatunek
Kod obszaru

Wype nia instytucja koordynuj ca

Nazwa obszaru

Nazwa obszaru monitorowanego (zgodnie z umow )
Ostoja Augustowska

Kod stanowiska

Wype nia instytucja koordynuj ca

Nazwa
stanowiska

Nazwa stanowiska monitorowanego
Marycha

Typ stanowiska

Referencyjne/badawcze
Referencyjne

Powierzchnia
stanowiska
Opis stanowiska

W ha, a, m
35 a
Poda opis pozwalaj cy na identyfikacj stanowiska w terenie
Torfowisko po o one u st p skarpy, na p noc od jeziora Pomorze,
a na po udnie od mostu w okolicach miejscowo ci Giby

Obszary chronione, Natura 2000, rezerwaty przyrody, parki narodowe i krajobrazowe,
na kt rych znajduje u ytki ekologiczne, stanowiska dokumentacyjne itd.
si stanowisko
SOO Ostoja Augustowska, OSO Puszcza Augustowska
Wsp rz dne
geograficzne
Wysoko

n.p.m.

Charakterystyka
siedliska gatunku
na stanowisku

Informacje
o gatunku
na stanowisku
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Wymieni wsp rz dne geograficzne (GPS) stanowiska
N 54o02 ... ; E 23o22 ...
Wysoko n.p.m. stanowiska lub zakres od... do...
~123 m n.p.m.
og lny charakter terenu: np. zakrzaczone mechowisko, koszone mechowisko, mechowisko z elementami zio oro lowymi itp.
po o enie w krajobrazie (skraj doliny rzecznej, misa jeziorna itp.)
typ siedliska przyrodniczego (kod siedliska przyr./zbiorowisko ro linne/
zesp ro linny)
dominuj ce gatunki w warstwie mszystej i w warstwie zi
sk ad i wysoko zakrzacze , ew. sk ad, wiek i wysoko zadrzewie
siedliska w otoczeniu stanowiska
torfowisko soligeniczne typu przep ywowego, rozwijaj ce si u podn a
skarpy w brze nej cz ci doliny rzeki Marychy, zasilane wodami bardzo
bogatymi w jony Ca2+, Mg2+ i Feog; w latach 2003 2005 obserwowano
tendencj do lekkiego przesychania w suchszych okresach
(P. Pawlikowski, mat. npubl.)
7230
od N i W: m ody ols (20 30-letni); od E: zio oro la i dalej suche pastwisko;
od S: zaro la sosnowo-wierzbowe na torfowisku
Syntetyczne informacje o wyst powaniu gatunku na stanowisku, dotychczasowe badania i inne istotne fakty
Wyniki monitoringu z lat poprzednich
Obfite stanowisko, licz ce tysi ce osobnik w, odkryte w roku 1999
(P. Pawlikowski, mat. npubl.). Od tego czasu populacja utrzymuje wysok
liczebno . W czasie intensywnych bada prowadzonych na tym terenie
pod kierownictwem prof. dra hab. Z. Podbielkowskiego (Zak ad Botaniki
rodowiskowej UW) pod koniec lat 70. stanowisko nie zosta o odnalezione.
Torfowisko s u y o w wczas za ekstensywne pastwisko (S. K osowski, inf.
ustna). W latach 2000 2001 omawiana populacja by a przedmiotem bada
populacyjnych, fitosocjologicznych i siedliskowych. Wynika z nich m.in.,
e zdolno nasion gatunku do kie kowania by a wysoka, populacja mia a
korzystn struktur demograficzn , a stanowisko to jest jednym z trzech
najobfitszych w Polsce. W latach 2003 2005 prowadzone tu by y badania
fitosocjologiczne, siedliskowe (szerokie spektrum analizowanych parametr w) i dotycz ce dynamiki poziomu wody (P. Pawlikowski, mat. npubl.)
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Obserwator
Daty obserwacji
Data wype nienia

Imi i nazwisko eksperta lokalnego odpowiedzialnego
za to stanowisko (wg umowy)
Pawe Pawlikowski
Daty wszystkich obserwacji (zgodne z formularzami cz stkowymi)
14.08.2007
Data wype nienia formularza przez eksperta
11.09.2007

Data wpisania

Data wpisania do bazy danych

Data
zatwierdzenia

Data zatwierdzenia przez osob upowa nion
instytucja koordynuj ca

wype nia instytucja koordynuj ca
wype nia

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) (spos b oceny i wyprowadzania
warto ci parametr w dla stanowiska b dzie wzorowany na ocenie stanu ochrony gatunku na
poziomie regionu biogeograficznego).
Termin osobnik u yty jest umownie, oznaczaj c jednostk zliczeniow przyj t dla danego gatunku (w tym wypadku dotyczy p d w).
Stan ochrony gatunku na stanowisku
Parametr/Wska niki

Liczebno
Struktura
Stan zdrowotny

Powierzchnia
potencjalnego siedliska
Powierzchnia zaj tego
siedliska
Fragmentacja siedliska
Stopie zaro ni cia
siedliska przez ro linno
drzewiast i krzewiast
(dla siedlisk otwartych)

Stopie zaro ni cia
siedliska przez wysokie
byliny jedno- i dwulicienne

Zwarcie warstwy zi

Warto

wska nika i komentarz

Populacja
Liczba osobnik w
cznie ~ 11 000 p d w
Typ rozmieszczenia (liczba p d w w skupieniach)
Rozmieszczenie skupiskowe
Liczba osobnik w generatywnych
~ 3000
Stwierdzone choroby, paso yty itp.
Dobry, ale u oko o 10% populacji owoce nosz
lady erowania owad w
Siedlisko
Powierzchnia (m )
3500 m2
Powierzchnia (m )
3000 m2
Ocena w 3-stopniowej skali (du a, rednia, ma a)
Ma a
Okre li w procentach dla ca ego p atu siedliska stanowi cego potencjalne miejsce wyst powania gatunku
Poda gatunki (nazwa polska i aci ska)
15% (sosna Pinus sylvestris, oza Salix cinerea, olcha Alnus
glutinosa)
Okre li w procentach pokrycie gatunk w, takich jak: trzcina,
wysokie turzyce, ostro enie, sadziec konopiasty itp. w p acie,
w kt rym wyst puje gatunek.
Poda gatunki (nazwa polska i aci ska).
20% (sadziec konopiasty Eupatorium cannabinum, pa ka
szerokolistna Typha latifolia, ostro e
kowy Cirsium rivulare, ostro e b otny C. palustre, ostro e warzywny
C. oleraceum, dzi giel le ny Angelica sylvestris,
toje zwyczajna Lysimachia vulgaris)
Okre li w procentach w p acie, w kt rym wyst puje gatunek
55%

Ocena

FV
FV

FV

FV

FV
FV
FV

U1
U1

U1

FV
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Pokrycie sprzyjaj cych
gatunk w mch w

Okre li w procentach pokrycie mch w z rodzaj w Tomentypnum, Aulacomnium, Paludella i Helodium w p acie, w kt rym wyst puje gatunek
90%; skalnica rozwija si na Aulacomnium palustre i Tomen- FV
typnum nitens. W znacznie mniejszym stospniu na Marchantia polymorpha, sporadycznie na Helodium blandowii,
Sphagnum teres i Sph. warnstorfii

Udzia wska nik w
acydyfikacji i eutrofizacji
w warstwie mszystej

Okre li w procentach pokrycie torfowc w i Calliergonella
cuspidata
Pokrycie Calliergonella <1%
Pokrycie torfowc w <5%

FV U1

Chemizm w d

pH, EC
pH = 7.40; EC = 579 S/cm

FV

Poziom
w d gruntowych

Okre li w cm w okresie kwitnienia gatunku odleg o lustra
wody od powierzchni torfowiska w wykopanej studzience
Uwodnienie rednie 7,5 cm

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 informacji, np. w asnych wcze niejszych
danych)
W najbli szej przysz o ci trwanie gatunku nie jest zagro one.
Jednak e bez czynnej ochrony (usuni cie drzew i krzew w;
wykaszanie skupisk wysokich bylin), przy umiarkowanym
uwodnieniu torfowiska, post powa b dzie dalsza ekspansja
sosny, ozy i olchy, co w dalszej przysz o ci grozi zanikiem
otwartej ro linno ci torfowiskowej o charakterze mechowiska i zanikiem gatunku

Prowadzone zabiegi
ochrony czynnej i ich
skuteczno

U1

Wymieni widoczne w terenie oznaki wykonywania dzia a
ochronnych ew. posi kuj c si wiedz zebran w przesz o ci
(plany ochrony itp.)
Brak

Ocena globalna

U1

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

Intensywno

Wp yw

141

Zarzucenie pasterstwa

B

190

Inne rodzaje praktyk
rolniczych lub le nych,
niewymienione powy ej

C

423

Pozbywanie si oboj tnych
chemicznie materia w

C

Obecne mieci nieorganiczne

501

cie ki, szlaki piesze,
szlaki rowerowe

C

Mineralny nasyp cie ki poprowadzonej przez torfowisko powoduje
zmiany siedliskowe, eutrofizacj
i ekspansj wysokich bylin i innych
gatunk w kowych w s siedztwie

56

+

Syntetyczny opis
Wypas powodowa
degradacj torfowiska
Zarzucenie sporadycznego
wykaszania na zaburzonym
torfowisku powoduje ekspansj
gatunk w drzewiastych
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701

Zanieczyszczenie w d

C

Mineralny nasyp cie ki poprowadzonej przez torfowisko powoduje
zmiany siedliskowe, eutrofizacj
i ekspansj wysokich bylin i innych
gatunk w kowych w s siedztwie

703

Zanieczyszczenie gleby

C

Mineralny nasyp cie ki poprowadzonej przez torfowisko powoduje
zmiany siedliskowe, eutrofizacj
i ekspansj wysokich bylin i innych
gatunk w kowych w s siedztwie

950

Ewolucja biocenotyczna

B

Sukcesja ro linno ci drzewiastej
i krzew w (sosna, oza, olcha)

C

Spowodowana przesychaniem
torfowiska i obecno ci nasypu

952

Eutrofizacja

953

Zakwaszenie

C

Ekspansja (nieznaczna) torfowc w
zmienia wrunki siedliskowe

970

Mi dzygatunkowe
interakcje w r d ro lin

B

Ekspansja drzew, krzew w i wysokich
bylin eliminuje wiat o dn skalnic

971

Konkurencja

B

Ekspansja drzew, krzew w i wysokich
bylin eliminuje wiat o dn skalnic

Lista czynnik w, kt re w d u szej perspektywie czasowej mog stanowi zagro enie dla
gatunku i/lub jego siedliska (przysz e, przewidywalne oddzia ywania, jak np. planowane inwestycje, zmiany w zarz dzaniu i u ytkowaniu, wzrastaj ca presja urbanizacyjna). Nale y stosowa kodowanie zagro e zgodne z Za cznikiem E do Standardowego Formularza Danych
dla obszar w Natura 2000. Je li brak odpowiedniego kodu sam opis s owny w tabeli Inne
informacje w polu Inne obserwacje .
Zagro enia (przysz e przewidywalne oddzia ywania)
Kod

Nazwa

Intensywno

Wp yw

Syntetyczny opis

701

Zanieczyszczenie w d

C

dalsze zmiany siedliskowe
powodowane obecno ci nasypu

950

Ewolucja biocenotyczna

A

zdominowanie torfowiska
przez ro linno le n i zaro low

B

dalsze zmiany siedliskowe powodowane ekspansj ro linno ci drzewiastej, krzew w, a tak e przesychaniem
i obecno ci nasypu

952

Eutrofizacja

953

Zakwaszenie

C

ekspansja torfowc w zmieniaj ca
warunki siedliskowe

970

Mi dzygatunkowe
interakcje w r d ro lin

A

oddzia ywanie drzew,
krzew w i wysokich bylin

971

Konkurencja

A

ze strony bylin
i gatunk w drzewiastych
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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
(ew. poda cz sto wyst powania); inne wyj tkowe walory obszaru
Dyrektywa Siedliskowa i Polska czerwona ksi ga ro lin: lipiennik Loesela Liparis
Inne warto ci
loeselii, czerwona lista (opr cz wy ej wymienionych): Tomentypnum nitens,
przyrodnicze
Helodium blandowii, turzyca Carex dioica, kruszczyk b otny Epipactis palustris,
rosiczka okr g olistna Drosera rotundifolia; gatunki chronione (opr cz wy ej wymienionych): Frangula alnus; rzadsze gatunki zwierz t: kszyk Gallinago gallinago;
inne walory do dobrze zachowane torfowisko
Inne
obserwacje

Wszelkie informacje pomocne przy interpretacji wynik w, np. anomalie pogodowe
Obserwacje wykonywane by y po (ale nie bezpo rednio po) okresie deszczowym

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.)
Monitoring szczeg owy powinien uwzgl dni r wnie ocen rozwoju osobnik w
na stanowisku wysoko p d w, liczb kwiat w itp.

Za czy zdj cia fotograficzne
(wymieni tytu y/nr i autor w wszystkich zdj za czonych w wersji elektronicznej do formularzy obserwacji stanowisk min. 2 zdj cia na stanowisko najlepiej: widok og lny i struktura zbiorowiska ro linnego z gatunkiem monitorowanym).
Za czy zdj cie fitosocjologiczne wykonane metod standardow Braun-Blanqueta w p acie siedliska, gdzie wyst puje gatunek (na 9 16 m2), uwzgl dniaj ce sk ad gatunkowy warstwy
mszystej.

4. Gatunki o podobnych wymaganiach ekologicznych
Gatunki mechowisk, mszystych szuwar w i s abo lub umiarkowanie kwa nych mszar w,
z pomini ciem gatunk w ju opracowanych w niniejszym podr czniku.

5. Ochrona gatunku
Podstawowym sposobem ochrony gatunku jest ochrona czynna, zmierzaj ca do utrzymania b d odtworzenia siedlisk skalnicy. Nie powinno si jednak prowadzi dzia a ochronnych w miejscach zachowanych w stanie naturalnym, na kt rych w zwi zku z niezaburzonymi warunkami hydrologicznymi sukcesja ro linno ci zaro lowej zachodzi powoli
i jedynie w niewielkim stopniu. Zabiegi ochrony czynnej powinny si zatem koncentrowa
na miejscach podlegaj cych przemianom, niekorzystnym z punktu widzenia gatunku. Ich
celem jest powstrzymanie sukcesji, ograniczenie wyst powania ekspansywnych gatunk w
bylin o du ych zdolno ciach konkurencyjnych oraz usuni cie ywej i martwej biomasy,
przez co obni ona zostanie yzno , zmniejszona konkurencja i polepszone b d warunki
wietlne. Powinny one polega na:
zachowaniu struktury siedliska (otwartych mechowisk z lu n warstw zi ) poprzez
usuwanie krzew w oraz koszenie; koszenie powinno by wykonywane r cznie, nie
wcze niej ni w po owie wrze nia, aby nie dopu ci do nadmiernego nagrzewania
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ods oni tej w ten spos b powierzchni torfowiska; pozyskane siano koniecznie musi by
wyniesione poza torfowisko;
zachowaniu lub polepszeniu uwodnienia siedliska poprzez ograniczenie lub wyeliminowanie sztucznego odp ywu wody z torfowisk; wykonanie pi trze , likwidacja row w itp. musz by poprzedzone przez ekspertyz hydrotechniczn , kt ra wykluczy
mo liwo podtopienia stanowisk skalnicy (zbytnie przewodnienie siedliska powoduje
ust powanie gatunku);
zwi kszeniu area u siedliska, poprzez usuwanie zakrzacze i zadrzewie powoduj cych jego fragmentacj .
Opr cz ochrony siedlisk nale y d y do zabezpieczenie zasob w genowych gatunku
ex situ.
uprawa w warunkach ogrodowych osobnik w reprezentuj cych polskie zr nicowanie gatunku (pochodz cych z r nych populacji) pozwoli na zachowanie zasob w genowych; w razie zaniku naturalnych populacji lub drastycznego zmniejszenia liczby
osobnik w mo liwe b dzie odtworzenie (reintrodukcja) lub wzmocnienie populacji.
Dzia ania ochrony czynnej na stanowiskach gatunku prowadzone by y dotychczas na
niewielk skal w dolinie Wiatro u y w Wigierskim Parku Narodowym. Osobniki pochodz ce z nasion pobranych z polskich populacji uprawiane s w kilku ogrodach botanicznych w kraju.
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