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Monitoring gatunk w ro lin

Warzucha tatrza ska
 Cochlearia tatrae 

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 2004 r.
Kategoria zagro enia
Czerwona lista IUCN  R
Polska czerwona ksi ga ro lin (2001)  VU
Czerwona lista  (2006)  V (zagro one, kt re w najbli szym czasie mog  zosta  prze-
niesione do kategorii wymieraj cych  krytycznie zagro onych, o ile nadal b d  dzia a  
czynniki zagro enia)
Czerwona ksi ga Karpat Polskich  VU

Fot. 1. Warzucha tatrza ska  pokr j ro liny (  A. Delimat)
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3. Opis gatunku

Ro lina od 5 do 20 (30) cm wysoko ci, mi sista i ca kiem naga. odygi od nasady rozga-
ziaj ce si , o ukowato wzniesionych lub pok adaj cych si  p dach. Li cie odziomko-

we ca obrzegie, d ugoogonkowe, szeroko sercowato-jajowate, tworz ce g st  r yczk ; 
li cie odygowe zatokowo z bkowane, obejmuj ce sercowat  nasad  odyg . Na szczy-
cie p d w tworz  si  groniaste kwiatostany. Kwiaty bia e z jasno tawym odcieniem, 
o p atkach 4 7 mm d . Owocem jest eliptyczno-deltoidalna lub odwrotnie jajowato-kulista 
uszczynka, o d ugo ci 4 6 mm i szeroko ci 2,5 4 mm. W ka dej komorze uszczynki 
znajduje si  od 2 7 nasion (oko o 1 mm d .), pokrytych na powierzchni bardzo p askimi 
brodawkami.

Drugi podobny gatunek z rodzaju warzuch  warzucha polska Cochlearia polonica 
 nie wyst puje w Tatrach, lecz tylko na Jurze Krakowsko-Czestochowskiej, w r dliskach 

na pod o u piaszczystym. Nie ma wi c mo liwo ci pomy ki.

4. Biologia gatunku

Ro lina dwuletnia lub bylina, zakwita w drugim roku ycia, jest hemikryptofitem. Wyst -
puje pojedynczo lub tworzy wi ksze skupienia licz ce od kilkudziesi ciu do kilkuset osob-
nik w, np. na stanowisku w Kole Mi guszowieckim (Bandzioch)  w latach 2000 2007 
podczas monitoringu stwierdzano od 105 do 160 osobnik w. Kwitnie od kwietnia do wrze-
nia. Rozmna a si  generatywnie. W rozsiewaniu i rozprzestrzenianiu si  tego gatunku na 

niekt rych stanowiskach du  rol  odgrywa s cz ca si  woda. W ostatnich latach udzia  
osobnik w generatywnych w populacji waha  si  od 20 do ponad 60%.

Brak danych o rozmna aniu wegetatywnym.

5. Wymagania ekologiczne

Warzucha tatrza ska jest gatunkiem wysokog rskim. Wyst puje w strefach uskok w i nasu-
ni  tektonicznych: w lebach, na prze czach i w kot ach. Najcz ciej ro nie na pod o u 
wytworzonym z granodioryt w i mylonit w w wilgotnej (wilgotno  aktualna  78,7%), 
p ytkiej glebie inicjalnej (litosol). Odczyn gleby pH w H2O 5,0 6,7 (Pi ko -Mirkowa i in. 
1996, Delimat 2001). Gatunek wiat olubny.

Warzucha tatrza ska zwi zana jest z typem siedliska przyrodniczego o kodzie: 8110-2 
 piargi i go oborza krzemianowe. Jest gatunkiem charakterystycznym dla endemiczne-

go dla Tatr zespo u Oxyrio digynae-Saxifragetum carpaticae (klasa Thlaspietea rotundifo-
lii, zwi zek Androsacion alpinae). To pionierskie zbiorowisko wyst puje na wilgotnych 
wirkach i piargach granitowych pi tra halnego i turniowego (1800 2400 m n.p.m.), jako 

pierwsza faza zarastania ods oni tych rumowisk. Najcz ciej towarzysz  jej nast puj ce 
gatunki ro lin: rze usznik tatrza ski Cardaminopsis neglecta, szczawi r alpejski Oxyria di-
gyna, jaskier lodnikowy Ranunculus glacialis, kuklik rozes any Geum reptans, rogownica 
watowata (we nista) Cerastium eriophorum oraz skalnice: karpacka, darniowa, naradko-
wata, mchowata i tatrza ska Saxifraga carpathica, S. moschata, S. androsacea, S. bryoides 
i S. wahlenbergii.

Warzucha tatrza ska Cochlearia tatrae Borb
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Monitoring gatunk w ro lin

6. Rozmieszczenie w Polsce

W Polsce warzucha tatrza ska znana jest jedynie z Tatr Wysokich z otoczenia Morskiego 
Oka i Doliny Pi ciu Staw w Polskich.

Znanych jest 9 stanowisk w przedziale wysoko ciowym 1595 2390 m n.p.m. (Kotula 
1889 1890, Berdau 1890, Paw owski i in. 1928, Bajer 1951, Balcerkiewicz 1984, Pi ko -
Mirkowa i in. 1996, Bary a 2001, Delimat 2001).

Stanowiska gatunku:
1) podn e Kazalnicy nad Czarnym Stawem 1595 m n.p.m.,
2) Mi guszowiecki Szczyt Czarny 2200 2390 m n.p.m.,
3) Mi guszowiecka Prze cz pod Ch opkiem 2311 m n.p.m.,
4) Wielki Kocio  Mi guszowiecki (Bandzioch) 1850 1900 m n.p.m.,
5) Mi guszowiecki Szczyt Wielki 2100 2200 m n.p.m.,
6) Hi czowa Prze cz 2250 2300 m n.p.m., leb schodz cy z Prze czy Hi czowej na 

Wielk  Cubry sk  Galeri  2100 2300 m n.p.m.
7) pod Cubryn  1950 m n.p.m., leb pod Mnichem,
8) Ma a Cubry ska Galeria 2065 m n.p.m.,
9) Dolina Pi ciu Staw w Polskich, bez dok adnej lokalizacji.

W sezonie 2006 potwierdzono wyst powanie tego gatunku na 7 znanych stanowi-
skach.

W trakcie bada  terenowych odkryto dwa nowe stanowiska nienotowane jeszcze w li-
teraturze: w lebie pod Prze czk  pod Zadnim Mnichem  2110 m n.p.m. i w lebie pod 
Rysami  1760 m n.p.m. (dane npubl: A. Delimat, T. Borucki).

Fot. 2. Warzucha tatrza ska (  A. Delimat) Fot. 3. Bandzioch  miejsce wyst powania warzuchy ta-
trza skiej (  A. Delimat)
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II. METODYKA

1. Opis bada  monitoringowych

Wyb r powierzchni monitoringowych i ich sugerowana wielko
Wyb r powierzchni monitoringowych powinien uwzgl dnia  reprezentatywne uj cie ca ej 
populacji warzuchy tatrza skiej w naszym kraju. Nale a oby monitorowa  powierzchnie 
proporcjonalnie do rozmieszczenia zasob w gatunku. Cz  stanowisk powinna nale e  
do grupy poddanej du ej presji turystycznej, a pozosta e obejmowa  powierzchnie pozba-
wione takiego wp ywu.

Stanowiska badane w roku 2006, na kt rych nale y kontynuowa  monitoring:
 Bandzioch (1900 m n.p.m.)  10 m2;
 Czarny Mi guszowiecki Szczyt (2340 m n.p.m.)  5 m2;
 Hi czowa Prze cz (2260 2300 m n.p.m.)  10 m ;
 Ma a Galeria Cubry ska (2030 2065 m n.p.m.)  25 m2.

Do bada  wybrano dwa stanowiska monitorowane w latach 2000 2003 w ramach og l-
nopolskiego monitoringu przyrodniczego (Bandzioch, Czarny Mi guszowiecki Szczyt), le-

ce w bliskim s siedztwie znakowanego szlaku na Mi guszowieck  Prze cz pod Ch op-
kiem oraz dwa stanowiska po o one przy nieznakowanej cie ce turystyczno-taternickiej 
(Hi czowa Prze cz, Ma a Cubry ska Galeria).

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

Warzucha tatrza ska Cochlearia tatrae Borb

  Monitorowane stanowiska
 Zasi g gatunku wg Raportu dla KE 2007
 Granica region w biogeograficznych
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Spos b wykonywania bada
Jednostk  zliczeniow  jest rozeta li ciowa (osobniki wegetatywne) i osobniki z p dami 
kwiatowymi (osobniki generatywne).

Tab. 1. Spos b pomiaru wska nik w stanu populacji i siedliska

Wska nik Miara Spos b pomiaru

Populacja

Liczebno

Liczba osobnik w 
lub zag szczenie 
osobnik w

Policzenie sztuk  rozet li ciowych i wyro ni tych 
osobnik w z p dami kwiatowymi z uwzgl dnie-
niem wielko ci osobnik w i ich wieku (osobniki 
juwenilne)

Typ rozmieszcze-
nia (rozproszony, 
skupiskowy)

Ocena ekspercka

Struktura 

Liczba osobnik w 
generatywnych 
 procent os. 

w populacji

Policzenie wyro ni tych osobnik w z p dami 
kwiatowymi i okre lenie procentowego udzia u 
w stosunku do ca ej populacji 

Liczba osobnik w 
wegetatywnych 
 procent os. 

w populacji

Policzenie okaz w wegetatywnych (rozet 
li ciowych) i okre lenie procentowego udzia u 
w stosunku do ca ej populacji

Udzia  os. juwenil-
nych (s abo rozro -
ni tych

Policzenie okaz w m odocianych (rozet li cio-
wych o rednicy do oko o 5 cm)

Obecno  siewek Zanotowanie obecno ci lub ich braku

Stan zdrowotny
Stwierdzone 
choroby, 
paso yty itp.

Obserwacja p d w kwiatowych i rozet li ciowych 
oraz siewek pod k tem obecno ci nekrotycznych 
plam spowodowanych chorobami i ladami ero-
wania owad w

Siedlisko

Powierzchnia 
potencjalnego
siedliska

Powierzchnia (a, m )
Ocena ekspercka, mo liwa po dok adnym zbada-
niu terenu oraz por wnanie z danymi z poprzed-
niego okresu monitoringu

Powierzchnia 
zaj tego siedliska Powierzchnia (a, m )

Pomiar area u populacji za pomoc  ta my mierni-
czej, a w miejscach niedost pnych oszacowanie. 
Por wnanie z danymi z poprzedniego okresu 
monitoringu.
Pomiar area u populacji za pomoc  GPS jest 
niewskazany, poniewa  w g rach, na zboczach 
o nachyleniu wi kszym ni  +/  50 stopni, pomiar 
GPS jest ra co niedok adny.

Fragmentacja 
siedliska

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

Ocena ekspercka (czy w r d p at w siedliska 
odpowiedniego dla gatunku s , zwarte p aty 
ro linno ci innego typu)

Stopie  uwodnienia/
Wilgotno  pod o a

Ocena w 3-stopnio-
wej skali (wysoki, 
redni, niski)

Ocena ekspercka: s cz ca si  woda; wilgotne 
(uwodnione) pod o e; przesuszone pod o e 
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Gatunki wsp wy-
st puj ce (cha-
rakterystyczne dla 
zespo u)

Liczba gatunk w 
charakterystycz-
nych; nazwa polska 
i aci ska oraz cz -
sto  ich wyst po-
wania w procentach 

Ze zdj. fitosocjologicznego, m.in. rze usznik 
tatrza ski Cardaminopsis neglecta, szczawi r 
alpejski Oxyria digyna, jaskier lodnikowy Ranun-
culus glacialis, kuklik rozes any Geum reptans 
oraz skalnice: karpacka, darniowa, naradkowata 
Saxifraga carpatica, S. moschata, S. androsacea 

Obecno  gatunk w 
ekspansywnych lub 
inwazyjnych

Gatunki obce florze 
polskiej lub obce 
ekologicznie

Ze zdj cia fitosocjologicznego

Termin i cz stotliwo  bada
Optymalnym terminem do prowadzenia bada  jest okres od lipca do pocz tku wrze nia. 
Ten termin (okres kwitnienia) pozwala na ocen  stanu ochrony gatunku. Ze wzgl du na 
mo liwe opady niegu i zasychanie ro lin p niejsza pora obserwacji jest niewskazana. 
Badania powinno prowadzi  si  przynajmniej co 3 lata.

Sprz t do bada
 GPS oraz mapy Tatry Polskie 1 : 10 000  do lokalizowania stanowiska gatunku,
 ta ma miernicza  do okre lenia wielko ci p at w ro linno ci,
 notatnik, aparat fotograficzny  do dokumentacji.

Zastosowanie systemu GPS do lokalizacji stanowisk i pomiaru powierzchni w terenie 
wysokog rskim o nachyleniu zboczy wi kszym ni  +/  50 stopni, we wkl s ych formacjach 
topograficznych (g boko wci te prze cze, leby, kominy, kot y), nie przynosi po dane-
go efektu. W wymienionych sytuacjach pomiar GPS jest ra co niedok adny.

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

Tab. 2. Waloryzacja wska nik w stanu populacji i stanu siedliska

Wska nik FV
w a ciwy

U1
niezadowalaj cy

U2
z y

Populacja

Liczebno

Liczba osobnik w 
lub zag szczenie 
osobnik w

Przynajmniej taka 
sama jak w po-
przednim okresie 
monitoringowym, 
lub >150 os.

Do 10% mniejsza 
ni  w poprzednim 
okresie monito-
ringowym; lub 
100 150 os.

Mniejsza o ponad 
10% ni  w poprzed-
nim okresie monito-
ringowym; lub <100 
os.

Typ 
rozmieszczenia 

Skupienia po kilka-, 
kilkana cie osobni-
k w

Skupienia najwy ej 
po kilka osobnik w Pojedyncze osobniki

Struktura

Liczba osobnik w 
generatywnych 
 procent os. 

w populacji

>50% 30 50% <30%

Liczba osobnik w 
wegetatywnych 
 procent os. 

w populacji

<50% 50 70% >70%

Warzucha tatrza ska Cochlearia tatrae Borb
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Struktura

Udzia  os. juwe-
nilnych (s abo 
rozro ni tych

Przynajmniej taka 
sama jak w poprzed-
nim okresie monito-
ringowym 

Do 10% mniejsza 
ni  w poprzednim 
okresie monitorin-
gowym

Mniejsza o ponad 
10% ni  w poprzed-
nim okresie monito-
ringowym

Obecno  siewek Obecne, wi cej ni  
pojedyncze Pojedyncze Brak

Stan zdrowotny Brak uszkodze Pojedyncze uszko-
dzenia 

Uszkodzenia znacz-
ne, maj ce wp yw na 
przetrwanie populacji

Siedlisko

Powierzchnia 
potencjalnego siedliska

W kolejnym okresie 
monitoringowym 
taka sama lub 
wi ksza

W kolejnym 
okresie monitorin-
gowym mniejsza, 
ale nie wi cej ni  
o 10%

W kolejnym okresie 
monitoringowym 
mniejsza o ponad 
10%

Powierzchnia 
zaj tego siedliska

W kolejnym okresie 
monitoringowym
taka sama lub 
wi ksza

Mniejsza, ale nie 
wi cej ni  o 10%

Mniejsza o ponad 
10%

Fragmentacja siedliska Ma a lub brak rednia Du a

Stopie  uwodnienia/
Wilgotno  pod o a

Wysoki
(s cz ca si  woda)

redni
(wilgotne, uwod-
nione pod o e)

Niski
(przesuszone pod-
o e) 

Gatunki wsp wyst puj ce 
(charakterystyczne dla zespo u)

Przynajmniej 4 
gatunki:
rze usznik tatrza -
ski Cardaminopsis 
neglecta, szczawi r 
alpejski Oxyria 
digyna oraz skalnice: 
karpacka i darniowa 
Saxifraga carpatica 
i Saxifraga moschata. 

2 3 gatunki; 1 lub brak gatunk w 
charakterystycznych

Obecno  gatunk w 
ekspansywnych 
lub inwazyjnych

Brak
Wyst puj , ale 
tylko pojedyncze 
osobniki

Wyst puj  w wi k-
szej liczbie

Wska niki kardynalne
 struktura populacji,
 stopie  uwodnienia/wilgotno  pod o a,
 gatunki wsp wyst puj ce (charakterystyczne dla zespo u),
 obecno  gatunk w ekspansywnych lub inwazyjnych.

3. Przyk ad wype nionej karty obserwacji gatunku na stanowisku

Wz r wype nienia karty obserwacji gatunku na stanowisku z instrukcj  wype niania po-
szczeg lnych p l.
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Karta obserwacji gatunku dla stanowiska

Kod gatunku 4090* Cochlearia tatrae

Kod obszaru Wype nia instytucja koordynuj ca

Nazwa obszaru Nazwa obszaru monitorowanego (zgodnie z umow )
Tatry

Kod stanowiska Wype nia instytucja koordynuj ca
Nazwa 
stanowiska

Nazwa stanowiska monitorowanego
Bandzioch 

Typ stanowiska Badawcze/referencyjne
Referencyjne

Opis stanowiska

Poda  opis pozwalaj cy na identyfikacj  stanowiska w terenie
Stanowisko w pobli u szlaku, oddziela go od cie ki turystycznej mokra cian-
ka skalna. Ska a, na kt rej znajduje si  stanowisko jest o nachyleniu oko o 5 10 
stopni. Pokrywa j  p ytka gleba inicjalna (litosol), na kt rej znajduje si  gruba 
pokrywa mszak w, zasilana wod  sp ywaj c  z g ry

Powierzchnia 
stanowiska

Powierzchnia stanowiska (ha, a, m )
10 m2

Obszary 
chronione, na 
kt rych znajduje 
si  stanowisko 

(Natura 2000, rezerwaty przyrody, parki narodowe i krajobrazowe, 
u ytki ekologiczne, stanowiska dokumentacyjne itd.)
Tatrza ski Park Narodowy, Tatry PLC120001;

Wsp rz dne 
geograficzne

Wymieni  wsp rz dne geograficzne (GPS) stanowiska
N: 49 11 ... ; E: 20 04 ...  

Wysoko  n.p.m. Wysoko ci n.p.m. stanowiska  lub zakres  od... do...
1900 m n.p.m. 

Charakterystyka 
siedliska gatunku 
na stanowisku 

 og lny charakter terenu: np. ciep a murawa, fragment lasu,
 typ siedliska przyrodniczego (kod siedliska przyr./zbiorowisko ro linne/zesp  
ro linny)

 sk ad i wiek drzewostanu/ w (dla siedlisk le nych)
 siedliska w otoczeniu stanowiska

Wilgotna ska a pokryta p ytk  gleb  inicjaln  (litosol), na kt rej znajduje si  
gruba pokrywa mszak w.
Cochlearia tatrae zwi zana jest z typem siedliska: 8110  piargi i go oborza 
krzemianowe. Jest gatunkiem charakterystycznym dla endemicznego dla Tatr 
zespo u Oxyrio digynae-Saxifragetum carpaticae (klasa Thlaspietea rotundifo-
lii, zwi zek Androsacion alpinae). To pionierskie zbiorowisko wyst puj ce na 
wilgotnych wirkach i piargach granitowych pi tra halnego i turniowego, jako 
pierwsza faza zarastania ods oni tych rumowisk

Informacje 
o gatunku na 
stanowisku

Syntetyczne informacje o wyst powaniu gatunku na stanowisku, dotychczaso-
we badania i inne istotne fakty
Wyniki monitoringu z lat poprzednich (fluktuacje liczebno ci, ew. trendy)
Pierwszy opis populacji Cochlearia tatrae w Kotle Mi guszowieckim (Ban-
dziochu) poda  Paw owski B., Soko owski M. i Wallisch K. w 1928 r. w pracy 
Zespo y ro lin w Tatrach. Cz  VII. Zespo y ro linne i flora doliny Morskiego 
Oka. Rozpr. Wydz. Mat.-Przyr. PAU 67, Dz. A/B: 171 311.
Stanowisko w Bandziochu by o monitorowane w latach 2000 2003 w ramach 
og lnopolskiego monitoringu przyrodniczego.
Liczebno  populacji na stanowisku w Bandziochu utrzymuje si  od kilku lat 
na podobnym poziomie, z tendencj  wzrostow .

Obserwator
Imi  i nazwisko eksperta lokalnego odpowiedzialnego za to stanowisko 
(wg umowy)
Anna Delimat

Daty obserwacji Daty wszystkich obserwacji (zgodne z formularzami cz stkowymi)
12.09.2006

Data 
wype nienia

Data wype nienia formularza przez eksperta
19.10.2006

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

Warzucha tatrza ska Cochlearia tatrae Borb
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Poni szy opis powinien by  wynikiem bada /obserwacji terenowych
Poni ej propozycja eksperckiego podsumowania bada /obserwacji przeprowadzonych 

w projekcie w bie cym roku na stanowisku; ewentualnie mo na dodatkowo wykorzysta  (jako 
uzupe nienie) w asne dane zebrane wcze niej na badanym stanowisku.

Ocena poszczeg lnych parametr w:
w a ciwy (FV)/niezadowalaj cy (U1)/z y (U2)/nieznany (XX)
Termin osobnik   u yty jest umownie, oznaczaj c jednostk  zliczeniow  przyj t  dla ga-

tunku: r yczki li ciowe.

Stan ochrony gatunku na stanowisku

Parametr/Wska niki Warto  wska nika i komentarz Ocena

Populacja

Liczebno

Liczba osobnik w
171 FV

FV

Typ rozmieszczenia (rozproszony, skupiskowy)
skupienia po kilka-, kilkana cie osobnik w FV

Struktura 

Liczba osobnik w generatywnych
106 FV

Liczba osobnik w wegetatywnych
65 FV

Udzia  os. juwenilnych (s abo rozro ni tych)
Nie prowadzono obserwacji XX

Obecno  siewek: tak, nie
Nie prowadzono obserwacji XX

rednia wielko  osobnik w i podanie maks. wymiar w
Nie prowadzono obserwacji XX

Stan zdrowotny
Stwierdzone choroby, paso yty, uszkodzenia itp.
Na obserwowanych osobnikach nie stwierdzono uszkodze  me-
chanicznych ani chorobowych

FV

Siedlisko

Powierzchnia poten-
cjalnego siedliska

Powierzchnia (ha, a, m )
100 m2 FV

FV

Powierzchnia 
zaj tego siedliska

Powierzchnia (ha, a, m )
10 m2 FV

Fragmentacja 
siedliska

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

Stopie  uwodnienia/
Wilgotno  pod o a

Ocena ekspercka: Ocena w 3-stopniowej skali (wysoki, redni, 
niski)
Wysoki (s cz ca si  woda)

FV

Gatunki 
wsp wyst puj ce 
(charakterystyczne 
dla zespo u)

Liczba gatunk w charakterystycznych; nazwa polska i aci ska 
oraz cz sto  ich wyst powania w procentach, m.in. rze usznik 
tatrza ski (Cardaminopsis neglecta), szczawi r alpejski (Oxyria 
digyna), jaskier lodnikowy (Ranunculus glacialis), kuklik rozes any 
(Geum reptans), oraz skalnice: karpacka, darniowa i naradkowata 
(Saxifraga carpatica, S. moschata, S. androsacea).
Rze usznik tatrza ski Cardaminopsis neglecta, szczawi r alpejski 
Oxyria digyna oraz skalnice: karpacka, darniowa i naradkowata 
Saxifraga carpatica, Saxifraga moschata, Saxifraga androsacea

FV
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Obecno  gatunk w 
ekspansywnych lub 
inwazyjnych

Gatunki obce florze polskiej lub obce ekologicznie
Brak FV 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)
Stanowisko w Bandziochu znajduje si  w bliskim s siedztwie 
szlaku na Mi guszowieck  Prze cz pod Ch opkiem. Stanowisko 
to le y najbli ej znakowanego szlaku, ale paradoksalnie jest naj-
mniej nara one na penetracj  przez turyst w

FV

Prowadzone zabiegi 
ochrony czynnej 
i ich skuteczno

Wymieni  widoczne w terenie oznaki wykonywania dzia a  
ochronnych ew. posi kuj c si  wiedz  zebran  w przesz o ci 
(plany ochrony itp.)
Na stanowisku nie prowadzi si  zabieg w ochrony czynnej

Ocena globalna 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 Syntetyczny opis 

624
Turystyka 
g rska, 
wspinaczka 

C 0

Na szlaku na Prze czy pod Ch opkiem koncentruje 
si  du y ruch turystyczny. Dotychczas nie stwier-
dzono ujemnego oddzia ywania czynnika ludzkiego 
na stan populacji. 

626
Narciarstwo, 
w tym poza 
trasami 

C 0
Dotychczas nie stwierdzono negatywnego wp ywu 
narciarstwa wysokog rskiego na stan populacji 
warzuchy Cochlearia tatrae

790
Inne rodzaje 
zanieczysz-
cze  

C 0 Inne przypadkowe zniszczenia

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 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 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

624 Turystyka g rska, 
wspinaczka C

Na szlaku na Prze cz pod Ch opkiem koncen-
truje si  du y ruch turystyczny. W przysz o-
ci ten ruch mo e wp yn  ujemnie na stan 

populacji. 

Warzucha tatrza ska Cochlearia tatrae Borb
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Monitoring gatunk w ro lin

626
Narciarstwo, 
w tym poza 
trasami 

C

Corocznie nowe tereny penetrowane s  przez 
narciarzy wysokog rskich. Dalszy wzrost takiej 
aktywno ci mo e by  powodem zniszczenia 
niekt rych populacji warzuchy Cochlearia 
tatrae.

720
Wydeptywanie, 
nadmierne 
u ytkowanie

C

Wzrost ruchu wspinaczkowego mo e przyczy-
ni  si  do zwi kszonej penetracji terenu przez 
cz owieka, a w konsekwencji do wydeptywania 
i niszczenia siedlisk warzuchy tatrza skiej. 

790 Inne rodzaje 
zanieczyszcze  C Przypadkowe zniszczenie stanowiska

Inne informacje

Inne 
warto ci 
przyrodnicze

Inne obserwowane gatunki zwierz t i ro lin z za cznik w Dyrektywy Siedliskowej 
i Ptasiej: gatunki zagro one (Czerwona ksi ga) i inne rzadkie/gatunki chronione; 
inne wyj tkowe walory obszaru
Obszar Tatr Wysokich jest jednym o zdecydowanie wysokog rskim charakterze 
w kraju i jest miejscem, gdzie grupuje si  specyficzna ro linno . W miejscu wy-
st powania populacji Cochlearia tatrae obserwowano zagro ony gatunek  kozic  
tatrza sk  Rupicapra rupicapra tatrica

Inne 
obserwacje

Wszelkie informacje pomocne przy interpretacji wynik w, np. anomalie pogodowe
W literaturze cz ciej podaje si , e Cochlearia tatrae jest ro lin  dwuletni , rza-
dziej wieloletni . Z terenowych obserwacji wynika, e jest wprost odwrotnie

Uwagi 
metodyczne

Wszelkie inne uwagi zwi zane z prowadzonymi pracami. W tym przede wszystkim 
informacje istotne dla dalszego planowania monitoringu (metodyka prac; wska ni-
ki, kt re powinny by  badane w monitoringu, optymalny czas prowadzenia bada  
w tym regionie itp.)
Uzasadnione wydaje si  uwzgl dnianie w monitoringu nie tylko ilo ci generatyw-
nych i wegetatywnych osobnik w zagro onego taksonu ale r wnie  ich rozmiar w 
(wielko ),. Obecnie wyniki przedstawiaj  obraz populacji zbytnio uog lniony, 
albowiem tak samo podlicza si  rozro ni te stare okazy jak i m ode, drobne

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 na 

pow. 25 m2 w p acie siedliska, gdzie wyst puje gatunek.

4. Gatunki o podobnych wymaganiach ekologicznych

Zbli one wymagania ekologiczne maj  nast puj ce wysokog rskie gatunki, kt re nale  
do rzadkich lub zagro onych i niniejsz  metodyk  po zaadaptowaniu mo na zastosowa  
do ich monitoringu:

 ukwap karpacki Antennaria carpatica
 bylica skalna Artemisia eriantha
 rogownica jednokwiatowa Cerastium uniflorum
 kuklik rozes any Geum reptans
 skalnica mchowata Saxifraga bryoides
 skalnica odgi tolistna Saxifraga retusa.
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5. Ochrona gatunku

Dotychczas nie prowadzono na stanowiskach warzuchy Cochlearia tatrae zabieg w ochro-
ny czynnej; wydaje si , e na razie wystarczaj ca jest ochrona bierna.

Potencjalnym zagro eniem jest niekontrolowany rozw j turystyki g rskiej i wynikaj -
ce z niego negatywne skutki, mi dzy innymi niszczenie inicjalnej gleby w strefach mylo-
nitowych, wyst puj cych w lebach, na prze czach i w kot ach  w strefach uskok w 
i nasuni  tektonicznych, czyli potencjalnych siedlisk warzuchy tatrza skiej. Ich niszcze-
nie mo e zahamowa  naturalne procesy rozprzestrzeniania si  tego gatunku. Najwi ksze 
stanowisko warzuchy, w Bandziochu, znajduje si  w bezpo rednim s siedztwie szlaku tu-
rystycznego na Mi guszowieck  Prze cz pod Ch opkiem. Paradoksalnie nie jest zbytnio 
nara one na penetracj  przez turyst w  oddziela go od cie ki turystycznej mokra cianka 
skalna. Ewentualne dzia ania ochronne powinny zapobiega  mechanicznemu oddzia ywa-
niu turyst w na stanowiska gatunku.

W G rskim Ogrodzie Botaniczny Instytutu Ochrony Przyrody PAN w Zakopanem pro-
wadzi si  upraw  tego gatunku ex situ.
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