Warzucha polska
Cochlearia polonica

Fot. 1 i 2. Warzucha polska i jej siedlisko w ródliskach Centurii (© A. Nowak-Da da, J. Perzanowska)

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
Konwencja Berne ska  Za cznik I
Prawo krajowe
Ochrona gatunkowa  ochrona cis a od 1983 r.
Kategoria zagro enia
Czerwona lista IUCN  EX/E
Polska czerwona ksi ga ro lin  EW
Czerwona lista (2006)  EW (gatunek wymar y w stanie dzikim, utrzymuje si tylko na
stanowiskach zast pczych i w uprawie w ogrodach botanicznych)
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3. Opis gatunku
Warzucha polska jest zwykle ro lin dwuletni , niekiedy wieloletni . odyga  pocz tkowo
wzniesiona  w okresie kwitnienia osi ga wysoko od 10 do 30 cm, pó niej wyd u a si
nawet do 70 cm i pok ada. Li cie s mi siste, ciemnozielone, odziomkowe nerkowate lub
jajowate, d ugoogonkowe, ca obrzegie, a odygowe siedz ce, nieco wyd u one, o uszastej
nasadzie. Kwiatostan groniasty, pocz tkowo wzniesiony i do zwarty, w trakcie owocowania znacznie si wyd u a i rozlu nia, a odyga zwykle przygina si do ziemi. Kwiaty s
czterokrotne, o p atkach bia ych, jajowatych lub pod u nie eliptycznych, 5,59,5 mm d ugich i 2,34,0 mm szerokich. Nerwy boczne, biegn ce po obu stronach nerwu g ównego
p atka, cz si ze sob , tworz c dwa lub wi cej poletek. Zewn trzne pr ciki s krótsze
od wewn trznych. Owoce to jajowate lub eliptycznojajowate uszczynki, 57 mm d ugie,
z dzióbkiem d ugo ci oko o 1 mm, niemal prostopadle odstaj ce od odygi, osadzone na
do d ugich, cienkich szypu kach o rednicy 0,20,4 mm. Nasiona s brunatne, jajowatoeliptyczne, pokryte do du ymi brodaweczkami.
Warzucha polska jest trudna do pomylenia z innymi gatunkami, jedynie m ode siewki
trudno odró ni od siewek rze uchy gorzkiej Cardamine amara. Drugi gatunek z rodzaju
Cochlearia wyst puj cy w Polsce  warzucha tatrza ska Cochlearia tatrae  ro nie wy cznie wysoko w Tatrach.

4. Biologia gatunku
Warzucha polska jest ro lin dwuletni lub wieloletni , zimozielon . Heliofit. Kwitnie od
kwietnia do wrze nia, z optimum kwitnienia wiosn (VVI). Rozmna a si g ównie przez
nasiona. Jest barochorem, lecz nasiona mog by tak e roznoszone przez wod . Nasiona
kie kuj pó nym latem i jesieni . M ode ro liny, które rozwin y si z siewek, przetrzymuj
zim w formie p onnych rozet i zakwitaj wiosn nast pnego roku. Warzucha mo e rozmna a si tak e wegetatywnie. M ode osobniki tworz si w k tach li ci odygowych i zakorzeniaj si po przegi ciu si odygi do pod o a. Nasiona s d ugowieczne (Kwiatkowska
1962, 1993, 2001), co pozwala o na pojawianie si pojedynczych osobników warzuchy na
naturalnym stanowisku w ródliskach Bia ej jeszcze przez wiele lat po osuszeniu terenu.
Warzucha polska tworzy a na swoim naturalnym stanowisku rozleg e any, licz ce tysi ce
osobników. Obecnie zbli on do naturalnej struktur rozwojow i przestrzenn ma jedynie
populacja w ródliskach Centurii. Na pozosta ych stanowiskach utrzymuje si od kilku do
kilkudziesi ciu osobników.

5. Wymagania ekologiczne
Warzucha polska jest endemitem, wyst puje na Jurze Krakowsko-Cz stochowskiej. Ro nie
na piaszczystym pod o u, w ródliskach z zimn (8150C) wod o du ej zawarto ci w glanów. Kolonizuje miejsca z wolno p yn c , g bok na kilka centymetrów wod , a tak e
nieznacznie wyniesione i stale wilgotne, piaszczyste achy. Warzucha jest gatunkiem ma o
ekspansywnym, o niewielkiej sile konkurencyjnej. Z kilku stanowisk zast pczych zosta a
w krótkim czasie wyparta przez inne gatunki ro lin, takie jak: rze ucha gorzka Cardamine
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amara, mi ta d ugolistna Mentha longifolia, tr downik skrzydlaty Scrophularia umbrosa,
niezapominajka b otna Myosotis palustris, potocznik w skolistny Berula erecta czy przetacznik bobowniczek Veronica beccabunga. Jest ch tnie zjadana przez zwierz ta: dziki
i wodne ptaki, np. ab dzie. Na stanowisku naturalnym ros a w wodzie o odczynie zbli onym do oboj tnego (pH 6,57,0) i temperaturze 12160C (Kwiatkowska 1957). Na stanowiskach zast pczych woda ma zawarto jonów wodorow glanowych powy ej 200 mg/l,
typow dla wapiennych obszarów jurajskich, odczyn 6,87,4 pH i temperatur 8,28,70C
(Szcz sny, materia y npubl.).
Warzucha polska tworzy a dawniej na stanowisku naturalnym w asny endemiczny
zespó Cochlearietum polonicae Kwiatk. 1957 (zwi zek Cratoneurion commutati, rz d
Montio-Cardaminetalia, klasa Montio-Cardaminetea), w którym by a gatunkiem panuj cym (Kwiatkowska 1957). Na stanowiskach zast pczych ro nie w zbiorowiskach ródliskowych, które równie mo na zaliczy do tego zwi zku.

6. Rozmieszczenie w Polsce
Gatunek wyst puje tylko na stanowiskach zast pczych. S to ródliska: Centurii (od
1970 r.), Wiercicy w Z otym Potoku (od 1977) i Rajecznicy (od 1992). Populacja naturalna
wyst powa a w ródliskach Bia ej; ostatnie ro liny obserwowano tam w 1994 r.
Próby utworzenia nowych stanowisk by y podejmowane ponadto w 14 innych miejscach na Jurze, sko czy y si jednak niepowodzeniem.

Monitorowane stanowiska
Zasi g gatunku wg Raportu dla KE 2007
Granica regionów biogeograficznych

Ryc. 1. Rozmieszczenie stanowisk monitoringu gatunku na tle jego zasi gu geograficznego
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II. METODYKA
1. Opis bada monitoringowych
Wybór powierzchni monitoringowych i ich sugerowana wielko
Monitoring musi by prowadzony na wszystkich istniej cych zast pczych stanowiskach
gatunku. Za stanowisko warzuchy zostanie uznany fragment ródliska, spe niaj cy wymagania siedliskowe warzuchy. Jego powierzchnia to w przypadku róde Centurii oko o 30
arów, w ród ach Rajecznicy oko o 20 arów, a w ród ach Wiercicy oko o 2 arów.

Sposób wykonywania bada
Jednostk zliczeniow jest osobnik.
Tab. 1. Sposób pomiaru wska ników stanu populacji i siedliska
Wska nik

Miara

Sposób pomiaru
Populacja

Liczba osobników

Policzenie wszystkich osobników na stanowiskach
o ma ej liczbie osobników; na stanowiskach o duej liczbie osobników okre lenie rz du wielko ci

Typ rozmieszczenia
(rozproszony,
skupiskowy)

Ocena ekspercka

Liczba osobników
generatywnych

Policzenie wszystkich osobników na stanowiskach
o ma ej liczbie osobników; na stanowiskach o duej liczbie osobników okre lenie rz du wielko ci

Struktura rozwojowa Liczba osobników
wegetatywnych

Policzenie wszystkich osobników na stanowiskach
o ma ej liczbie osobników; na stanowiskach
bogatych okre lenie rz du wielko ci

Liczebno

Obecno
Stan zdrowotny

siewek

Stwierdzenie obecno ci lub ich braku

Stwierdzone choroby,
chlorozy, nekrozy,
paso yty itp.

Obserwacja li ci pod k tem obecno ci owadów
lub ladów ich erowania, ocena wielko ci i wybarwienia li ci, obecno nekroz
Siedlisko

Powierzchnia potenPowierzchnia (a, m )
cjalnego siedliska

Ocena ekspercka; ocena mo liwa po porównaniu
z wynikami z poprzedniego okresu monitoringu

Powierzchnia
zaj tego siedliska

Powierzchnia (a, m )

Ocena ekspercka area u populacji, przy ma ym
areale mo liwa ocena przez pomiar, np. ta m
lub licz c kroki (ocena mo liwa po porównaniu
z wynikami z poprzedniego okresu monitoringu)

Fragmentacja
siedliska

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

Ocena ekspercka (czy p at siedliska odpowiedniego dla gatunku jest podzielony przez ro linno
innego typu, np. k py krzewów)

G boko

Cm (min.maks., r.)

Pomiary w p acie pokrytym warzuch

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

Dotyczy ca ego p atu siedliska stanowi cego
potencjalne miejsce wyst powania gatunku
w niszy ródliskowej. Zidentyfikowa wyst puj ce
na stanowisku krzewy i oceni ekspercko stopie
pokrycia  w warstwie B i C

wody

Stopie zaro ni cia
siedliska przez rolinno drzewiast
i krzewiast (tak e
siewki i nalot)
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Ocienienie przez
otaczaj ce drzewa
i zbocza

Okre li procent p atu
siedliska gatunku podlegaj cy ocienieniu

Gatunki ekspansywne  konkurencyjne

W p acie, w którym wyst puje gatunek, zidentyfiGatunek (nazwa polska kowa gatunki wypieraj ce warzuch lub o du ej
sile konkurencyjnej, np. mi ty Mentha longifolia,
i aci ska) i procent
pokrycia
i oceni pokrycie (posi kowa si zdj ciem fitosocjologicznym)

Wysoko warstwy
ro lin zielnych

W cm

Martwa materia
organiczna
zalegaj ca ródlisko

Grubo w cm i procent pokrycia

rednia z 20 pomiarów wykonanych w p acie
(dobór miejsc wykonania pomiarów uwzgl dnia
powinien maks. i min.) oraz min. i maks., np. 05
cm, r. 3 cm; ocena ekspercka

Miejsca do
kie kowania

Okre li w procentach

Powierzchnia i cz sto wyst powania luk (k p
mchów i w trobowców); ocena ekspercka, posi kowa si zdj ciem fitosocjologicznym  ocena
zwarcia warstwy C

Ocena ekspercka

rednia z 20 pomiarów g ównej masy ro linno ci

Termin i cz stotliwo bada
Najlepszym okresem do bada jest prze om maja i czerwca  w optimum kwitnienia warzuchy. Równie stan pozosta ych gatunków jest wówczas w a ciwy i pozwala na wykonanie
zdj cia fitosocjologicznego. Na stanowiskach z nielicznymi osobnikami nale y przeprowadzi obserwacje tak e jesieni (wrzesie  pa dziernik), aby oceni obecno i liczb siewek. Badania monitoringowe powinny by powtarzane przynajmniej co 3 lata, optymalnie
co roku, zw aszcza na stanowiskach, gdzie liczebno warzuchy jest niewielka.

Sprz t do bada
Badania nie wymagaj sprz tu specjalistycznego. Przydatna s : GPS  okre lenie po o enia
stanowiska i wielko ci area u, metr  do pomiaru g boko ci wody, grubo ci warstwy detrytusu i wysoko ci warstwy ro lin zielnych. Notatnik. Cyfrowy aparat fotograficzny.

2. Wska niki stanu populacji i stanu siedliska oraz ich waloryzacja
Tab. 2. Waloryzacja wska ników stanu populacji i stanu siedliska
U1
niezadowalaj ca

U2
za

Liczba osobników

Przynajmniej taka
sama jak w poprzednim okresie
monitoringowym,
a zarazem przynajmniej 100 ro lin

Mniej do 10% ni
w poprzednim
okresie monitoringowym; lub 30100
os.

Mniej o ponad 10%
ni w poprzednim
okresie monitoringowym; lub <30 os.

Typ
rozmieszczenia

Skupienia powy ej
kilkunastu os.

Skupienia najwy ej
po kilka os.

Pojedyncze os.

Wska nik

FV
w a ciwa
Populacja

Liczebno
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Udzia osobników
generatywnych
(p dy kwiatostanowe)
Struktura

Udzia osobników
wegetatywnych

Obecno

siewek

W najbogatszych
kwadratach os.
Generatywne
pokrywaj >50%
powierzchni
W najbogatszych
kwadratach os.
Wegetatywne
pokrywaj >20%
powierzchni
Liczne
Brak oznak z ego
stanu zdrowotnego

Stan zdrowotny

W najbogatszych
kwadratach os.
Generatywne
pokrywaj >10%
powierzchni
W najbogatszych
kwadratach os. Wegetatywne pokrywaj >5% powierzchni

Obecne, wi cej ni
Pojedyncze lub brak
pojedyncze
Obecne, ale bez wiWyst puj oznaki
docznego wp ywu
zamierania os.
na owocowanie

Siedlisko
Taka sama lub
wi ksza

Mniejsza, ale nie
wi cej ni o 10%

Powierzchnia zaj tego siedliska

Taka sama lub
wi ksza

Mniejsza, ale nie
wi cej ni o 10%

Fragmentacja siedliska

Ma a

G boko

110 cm

Powierzchnia
potencjalnego siedliska

wody

Stopie zaro ni cia siedliska
przez ro linno drzewiast
<30%
i krzewiast (tak e siewki i nalot)
Ocienienie przez otaczaj ce
<20%
drzewa i zbocza

W najbogatszych
kwadratach os.
Generatywne
pokrywaj <10%
powierzchni
W najbogatszych
kwadratach os. Wegetatywne pokrywaj <5% powierzchni

rednia

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

Oko o 1 cm

<1 cm

3070%

>70%

2040%

>40%

Gatunki ekspansywne 
konkurencyjne

<20%

2050%

>50%

Wysoko warstwy
ro lin zielnych

<40 cm

4080 cm

>80 cm

Martwa materia organiczna

<1 cm

12 cm

>2 cm

Miejsca do kie kowania

>20%

520%

<5%

Wska niki kardynalne





liczba osobników,
struktura rozwojowa populacji (obecno siewek i osobników wegetatywnych),
stopie ocienienia przez drzewa i krzewy,
pokrycie powierzchni przez detrytus.

3. Przyk ad wype nionej karty obserwacji gatunku na stanowisku
Wzór karty obserwacji gatunku na stanowisku z instrukcj wype niania poszczególnych
pól
Karta obserwacji gatunku dla stanowiska
Kod gatunku

4087 Cochlearia polonica

Kod obszaru

Wype nia instytucja koordynuj ca
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Nazwa obszaru
N2000

Nazwa obszaru monitorowanego (zgodnie z umow )
ród a Rajecznicy

Kod stanowiska

Wype nia instytucja koordynuj ca

Nazwa stanowiska

Nazwa stanowiska monitorowanego
ród a Rajecznicy (O udza)

Typ stanowiska

Referencyjne/badawcze
badawcze

Powierzchnia
stanowiska

Poda opis pozwalaj cy na identyfikacj stanowiska w terenie
Kompleks le ny na po udnie od drogi do Szczekocin, dojazd od po udnia.
Rezerwat przyrody K pina
W ha, a, m
Oko o 50 a

Obszary chronione,
na których znajduje
si stanowisko

Natura 2000, rezerwaty przyrody, parki narodowe i krajobrazowe,
u ytki ekologiczne, stanowiska dokumentacyjne itd.
Rezerwat przyrody K pina, Natura 2000

Wspó rz dne
geograficzne

Wymieni wspó rz dne geograficzne (GPS) stanowiska
N: 50034...; E: 19043...

Opis stanowiska

Wysoko

n.p.m.

Wysoko ci n.p.m. stanowiska
282 m n.p.m.

Charakterystyka
siedliska gatunku na
stanowisku

 ogólny charakter terenu: np. ródlisko
 typ siedliska przyrodniczego (kod siedliska przyrodniczego/zbiorowisko
ro linne/zespó ro linny)
 siedliska w otoczeniu stanowiska
 pod o e
 ródlisko
 7220
 w otoczeniu ródliska  las gowy
 pod o e piaszczyste

Informacje
o gatunku
na stanowisku

Syntetyczne informacje o wyst powaniu gatunku na stanowisku,
dotychczasowe badania i inne istotne fakty
Stanowisko zast pcze za o one w 1992 r. Wed ug danych z monitoringu,
w 2003 r. wyst powa o na tym stanowisku 35 osobników wegetatywnych. Obecnie ro nie 45 osobników w ró nych stadiach rozwojowych

Obserwator

Imi i nazwisko eksperta lokalnego odpowiedzialnego
za dane stanowisko (wg umowy)
Ró a Ka mierczakowa, Anna Nowak-Da da, Piotr Da da

Daty obserwacji

Data obserwacji
17.05.2008

Data wype nienia

Data wype nienia formularza przez eksperta
17.05.2008

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)
Termin osobnik  u yty jest umownie, oznaczaj c jednostk zliczeniow przyj t dla danego gatunku; w przypadku warzuchy polskiej jednostk jest osobnik, który w zale no ci od
rozbudowy k cza mo e by mniej lub bardziej rozga ziony.
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Stan ochrony gatunku na stanowisku
Parametr/Wska niki

Warto

wska nika i komentarz

Ocena

Populacja
Liczba osobników (liczba w przypadku nielicznych osobników; w przypadku licznych  rz d wielko ci)
45 osobników; zag szczenie osobników:
rednio 1,5/m2

Liczebno

U1

Typ rozmieszczenia (rozproszony, skupiskowy)
Ro liny tworz dwa skupienia
Liczba osobników generatywnych (liczba w przypadku
nielicznych osobników; w przypadku licznych  rz d
wielko ci)
27
Liczba osobników wegetatywnych (liczba w przypadku
nielicznych osobników; w przypadku licznych  rz d
wielko ci)
16

Struktura

U1
U1

Obecno /brak siewek (liczba w przypadku
nielicznych siewek)
2
Stan zdrowotny

Stwierdzone choroby, paso yty, chlorozy, nekrozy itp.
Ro liny mechanicznie uszkodzone przez dziki

U1

Siedlisko
Powierzchnia
potencjalnego siedliska

Powierzchnia (a, m )
50 a

FV

Powierzchnia zaj tego
siedliska

Powierzchnia (a, m )
30 m2

U1

Fragmentacja siedliska

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

FV

G boko

W cm
r. 12 cm

FV

wody

Stopie zaro ni cia
siedliska przez ro linno
drzewiast i krzewiast

Okre li w procentach (lub przedzia ach procentowych)
dla ca ego p atu siedliska stanowi cego potencjalne miejsce
wyst powania gatunku, np. powierzchnia ródliska
Poda gatunki (nazwa aci ska)
U1
Klon jawor Acer pseudoplatanus 30%
Olsza czarna Alnus glutinosa 20%
U1
Grab pospolity Carpinus betulus

Ocienienie przez otaczaj - Okre li procent powierzchni p atu siedliska gatunku
ce drzewa i zbocza
Oko o 20%

Gatunki ekspansywne
 konkurencyjne
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Gatunek (nazwa aci ska) i procent pokrycia
w p acie stanowi cym siedlisko gatunku
Mi ta d ugolistna Mentha longifolia, ostro e warzywny Cirsium oleraceum, wierzbownica b otna Epilobium
palustre, tr downik skrzydlaty Scrophularia umbrosa.
Ro liny zielne pokrywaj oko o 90% powierzchni ródliska. W miejscu wyst powania warzuchy zwarcie wynosi
5%. Ro liny konkurencyjne s usuwane przez pracownika
Le nictwa.
Ze wzgl du na usuwanie ro lin z miejsca posadzenia warzuchy, trudno okre li ich potencjalny negatywny wp yw

FV

XX
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Wysoko warstwy
ro lin zielnych

W cm; rednia z 20 pomiarów g ównej masy ro linno ci
2560 cm; r. 40 (ocena xx jw.)

XX

Martwa materia
organiczna (detrytus)

W cm; rednia z 20 pomiarów wykonanych w p acie (dobór
miejsc wykonania pomiarów uwzgl dnia powinien maks.
i min.) oraz min. i maks.
Detrytusu niewiele  jest usuwany przez pracownika
le nictwa

FV

Miejsca do kie kowania

Okre li w procentach powierzchni wyst powania k p
mchu i luk (odkrytej gleby)
10% powierzchni ródliska pozostaje niezaj te przez
ro linno

U1

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 obecnym stanie warzucha polska nie wytworzy ustabilizowanej populacji. Przeszkod s czynniki naturalne, g ównie niszczenie przez dziki, a tak e niefachowo wykonywane zabiegi ochrony czynnej. W roku bie cym planuje si
dosadzenie ro lin pochodz cych ze stanowiska w ródlisku
Centurii. Zostan rozmieszczone na ca ej powierzchni
ródliska

Prowadzone zabiegi
ochrony czynnej i ich
skuteczno

U1

U1

Wymieni widoczne w terenie oznaki wykonywania dzia a
ochronnych ew. posi kuj c si wiedz zebran w przesz oci (plany ochrony itp.)
Stanowisko znajduje si pod opiek pracownika Le nictwa.
Usuwane s ro liny konkurencyjne i detrytus. Prawdopodobnie podczas tych prac zniszczeniu ulegaj siewki i osobniki juwenilne. Pocz tkowo stanowisko by o ogrodzone,
aby zabezpieczy ro liny przez zjadaniem i mechanicznym
uszkadzaniem przez dziki. Po jakim czasie ogrodzenie
uleg o zniszczeniu i zosta o usuni te

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 obszarów Natura 2000
Aktualne oddzia ywania
Kod Nazwa dzia alno ci Intensywno

976

Wp yw

Syntetyczny opis

Niszczenie
(buchtowanie)
przez dziki

A



Ro liny s niszczone przez dziki: zgryzane
i amane; znaczna cz
du ych osobników
jest wyrywana z pod o a, a siewki i osobniki
juwenilne s ca kowicie niszczone.

?

B

+/

Wygrabianie detrytusu  dzia ania ochronne

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 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 obszarów Natura 2000. Je li brak odpowiedniego kodu  sam opis s owny w tabeli Inne
informacje w polu Inne obserwacje.
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Monitoring gatunków ro lin

Zagro enia (przysz e przewidywalne oddzia ywania)
Kod

Nazwa

Intensywno

Wp yw

Syntetyczny opis

976

Niszczenie
przez dziki

C



By mo e niszczenie przez dziki zmniejszy
si , gdy osobniki warzuchy zostan rozrzucone
pojedynczo pomi dzy innymi gatunkami ro lin,
na ca ym obszarze ródliska

990

Wzrost
ocienienia

C



Prawdopodobnie nast pi wzrost ocienienia
przez rozrastaj ce si drzewa w otoczeniu
ródliska

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
Obszar o bardzo wysokich walorach przyrodniczych i krajobrazowych. ródliska i cieki z czyst wod . Dobrze zachowany las gowy i ols. Wysoka ró norodno przyrodnicza

Wszelkie informacje pomocne przy interpretacji wyników,
Inne obserwacje np. anomalie pogodowe
Brak
Wszelkie inne uwagi zwi zane z prowadzonymi pracami. W tym przede wszystkim informacje istotne dla dalszego planowania monitoringu (metodyka prac;
Uwagi
wska niki, które powinny by badane w monitoringu, optymalny czas prowadzenia bada itp.)
metodyczne
Optymalny czas prowadzenia bada to okres kwitnienia (VVI) oraz powtórnie
 okres rozwoju siewek (IXX)

Za czy zdj cia fotograficzne
(wymieni tytu y/nr i autorów 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, w którym wyst puje gatunek (na powierzchni 100 m2  lub ca ej zaj tej przez
gatunek powierzchni, je li nie osi ga 100 m2).

4. Gatunki o podobnych wymaganiach ekologicznych
Po pewnych korektach, uwzgl dniaj cych specyfik gatunku, metodyka mo e by zastosowana dla innych gatunków siedlisk wilgotnych: marsylia czterolistna Marsilea quadrifolia,
ponik o krai skie Eleocharis carniolica, koleantus delikatny Coleanthus subtilis. Wed ug tej
metodyki mog by te monitorowane inne gatunki wodno-b otne uznane za rzadkie lub
zagro one w skali kraju.

5. Ochrona gatunku
Dotychczas dzia ania ochrony czynnej na stanowiskach w terenie by y prowadzone w ródliskach Rajecznicy. Ze wzgl du na niefachowe wykonanie, ich efekt by negatywny.
Podczas usuwania ro lin konkurencyjnych i opad ych li ci drzew (grabienie) niszczone
by y siewki i osobniki juwenilne warzuchy. Ponadto skupienia osobników warzuchy by y
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niszczone przez dziki. Planuje si w bie cym roku wzbogaci stanowisko materia em
pozyskanym z Centurii, wysadzaj c ro liny w rozproszeniu na ca ym obszarze ródliska.
Stanowisko w ródlisku Centurii nie wymaga zabiegów z zakresu ochrony czynnej. Stanowisko w ród ach Wiercicy nie rokuje nadziei na przetrwanie.
Zabezpieczenie ex situ zasobów genowych:
 uprawa w warunkach ogrodowych (Ogród Botaniczny w Powsinie, docelowo tak e
w innych ogrodach, np. Ogród Botaniczny UJ w Krakowie);
 stworzenie dalszych stanowisk zast pczych w obr bie Jury Krakowsko-Cz stochowskiej. W wyborze stanowisk zast pczych nale y uwzgl dni specyficzne wymagania
siedliskowe warzuchy; mo na spróbowa powtórzy introdukcj we wcze niej wytypowanych miejscach, a ponadto nale y poszukiwa innych miejsc, o podobnych warunkach siedliskowych.
Nasiona warzuchy s zdeponowane w banku nasion w Powsinie, a ro lina jest uprawiana w tamtejszym Ogrodzie Botanicznym. W razie zniszczenia istniej cych populacji
lub drastycznego zmniejszenia liczby osobników, b dzie mo liwe odtworzenie populacji (reintrodukcja) lub ich wzmocnienie. W oparciu o nasiona lub osobniki wyhodowane
w warunkach ogrodowych b dzie mo liwe utworzenie nowych stanowisk zast pczych.
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