*Sichrawa karpacka
Pseudogaurotina excellens

Fot. 1. Owad doskona y (imago) sichrawy karpackiej Pseudogaurotina excellens na li ciu wiciokrzewu czarnego Lonicera nigra (© R. Rossa)

I. INFORMACJA O GATUNKU
1. Przynale no systematyczna
Rz d: chrz szcze COLEOPTERA
Rodzina: kózkowate CERAMBYCIDAE

2. Status prawny i zagro enie gatunku
Prawo mi dzynarodowe
Dyrektywa Siedliskowa  Za czniki II (gatunek priorytetowy) i IV
Prawo krajowe
Ochrona gatunkowa  ochrona cis a
Kategoria zagro enia IUCN
Czerwona lista zwierz t zagro onych w Polsce (2002)  LC
Polska czerwona ksi ga (2001)  EN

3. Opis gatunku
Morfologia sichrawy karpackiej Pseudogaurotina excellens jest opracowana fragmentarycznie. Najlepiej poznane jest stadium owada doskona ego (Panin, S vulescu 1961, Starzyk
1970, 1992, Kaszab 1971, Heyrovský, Sláma 1992, Korbel 1992, Sláma 1998). Opisy sta130
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dium poczwarki i larwy znajduj si w zaledwie kilku publikacjach. S to jednak informacje bardzo ogólne, zw aszcza na temat poczwarki. Dok adniejsze opisy morfologii larwy
dotycz tylko kilku wybranych fragmentów cia a. Brak pe nych opisów, jak równie szczegó owych rycin. Jedynie w opracowaniach vácha i Danilevsky (1989) oraz Klausnitzer
(1997) mo na odnale zaledwie kilka rysunków przedstawiaj cych wybrane fragmenty
budowy morfologicznej larwy. Brak jakichkolwiek informacji na temat wielko ci, kszta tu
i budowy morfologicznej stadium jaja.
D ugo cia a imago, mierzona od szczytu uwaczek po koniec odw oka, gdy pygidium
ca kowicie przykryte pokrywami do wierzcho ka pokryw, waha si w przedziale 1317
cia a czarne, s abo po yskuj ce.
mm. G owa, przedplecze, tarczka, odnó a i spodnia cz
G owa i przedplecze o zró nicowanym punktowaniu, dodatkowo pokryte s delikatnym,
jasnym ow osieniem. Czu ki do d ugie, 11-cz onowe, si gaj do po owy lub 2/3 d ugo ci
pokryw. Nogi smuk e o stopach 4-cz onowych. Przedplecze trapezowate, w tylnej cz ci
z mocn , dobrze widoczn poprzeczn bruzd . Szeroko przedplecza znacznie mniejsza
ni szeroko pokryw mierzona w barkach. Pokrywy jednobarwne, jednak wykazuj ce pod
wzgl dem ubarwienia niewielki (w porównaniu z innymi gatunkami kózkowatych) zakres
zmienno ci. Barwa pokryw zawiera si w skali od zielonej przez purpurow , po ciemnoniebiesk , a czasem nawet granatow (fot. 1, 2). Zmienno w ubarwieniu pokryw by a
przyczyn opisania kilku odmian barwnych (aberracji). Pokrywy z wyra nym po yskiem,
nierzadko barwy zielona, purpurowa, czy te granatowa wzajemnie si przenikaj , tworz c
niepowtarzaln mieszank kolorów. W populacji tego gatunku owada interesuj c , gdy
sporadycznie obserwowan odmian s osobniki o ca ym czarnym ciele (ab. korbeli).
Dymorfizm p ciowy jest dobrze zaznaczony. Przejawia si on nast puj cymi cechami:
samiec mniejszych rozmiarów, pokrywy w sze, tak e ca e cia o wydaje si znacznie
smuklejsze ni ma to miejsce u samic, czu ki si gaj do 2/3 d ugo ci pokryw, a czasem
nawet wi cej, jednak nigdy nie s d u sze ni pokrywy; samica charakteryzuje si masywniejsz budow cia a, barki pokryw wyra nie widoczne, mocniejsze, przez co owad
wydaje si by bardziej kr py, statystycznie samice s wi ksze, czu ki krótsze i dochodz ce
zaledwie do po owy d ugo ci pokryw. U pewnej cz ci populacji ró nice mi dzy p ciami
zaznaczaj si tak e w barwie pokryw. Samice maj pokrywy zielone, niebieskozielone

Fot. 2. Sichrawa karpacka na p dzie wiciokrzewu czarnego: samiec  fioletowy, samica  granatowa, oraz widok
z boku (© R. Rossa)
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Fot. 3. Sichrawa górska Carilia virginea: strona grzbietowa (po lewej) i brzuszna (w rodku), oraz zagwo dzik fioletowy Callidium violaceum (po prawej) (© R. Rossa)

lub niebieskie, natomiast samce ciemniejsze, najcz ciej purpurowe lub purpurowogranatowe (fot. 2).
Jak wspomniano, przedimaginalne stadia rozwojowe s s abo opracowane. Poczwarka
i larwa pod wzgl dem ogólnej budowy cia a nie ró ni si od innych gatunków owadów
nale cych do rodziny Cerambycidae. W stadium poczwarki dymorfizm p ciowy jest ju
dobrze zaznaczony. Ró nice dotycz d ugo ci czu ków oraz zako czenia odw oka (dwóch
ostatnich segmentów). Larwa jest typowa dla owadów z podrodziny zmorsznikowe (Lepturinae).
Posta doros a sichrawy karpackiej ubarwieniem oraz ogólnym zarysem cia a przypomina inne gatunki kózkowatych, które zw aszcza dla osób niezajmuj cych si na co
dzie entomologi mog by przyczyn b dnej identyfikacji. Gatunkami owadów, które
w mniejszym lub wi kszym stopniu przypominaj sichraw karpack s : sichrawa górska
Carilia virginea (L.) i zagwo dzik fioletowy Callidium violaceum (L.). Najbardziej podobnym gatunkiem jest sichrawa górska (fot. 3), która przez pewien czas nale a a nawet do
tego samego rodzaju co sichrawa karpacka. Najwa niejszymi cechami odró niaj cymi te
dwa pokrewne gatunki s : sichrawa górska jest mniejsza  d ugo cia a waha si w zakresie 813 mm, a ponadto jej odw ok jest czerwony. Drugi z wymienionych gatunków mo e
by pomylony z sichraw karpack tylko w przypadku pospiesznego oznaczania. Cechami
wspólnymi s zbli one rozmiary cia a oraz ubarwienie (zw aszcza osobniki o mocno niebieskim, granatowym zabarwieniu pokryw). W odró nieniu od sichrawy karpackiej, imago
zagwo dzika fioletowego (fot. 3) ma cia o wyra nie sp aszczone. Dodatkowo niebieskie
lub granatowo ubarwione  oprócz pokryw  jest tak e przedplecze.

4. Biologia gatunku
Biologia gatunku nie jest w pe ni poznana. Pierwsze informacje na ten temat opublikowa
Schmidt (1938). Z krajowej literatury na uwag zas uguj nast puj ce prace: Starzyk 1970,
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1992, Burakowski i in. 1990, Gutowski 2004, w których oprócz informacji ju znanych
pojawiaj si nowe szczegó y dotycz ce rozwoju tego gatunku owada. Cykl rozwojowy
trwa 2 lata, jednak przy niesprzyjaj cych warunkach mikro rodowiskowych mo e by wyd u ony do 3 lat. Owady doskona e pojawiaj si ju pod koniec maja i obserwowane by y
nawet do pierwszych dni sierpnia. Okres rójki przypada najcz ciej na czerwiec i lipiec.
W terenie imagines prze ywaj oko o 2 tygodnie. W warunkach laboratoryjnych okres ten
ulega wyd u eniu do 3 tygodni, a gdy owady doskona e karmiono owocami  nawet do
jednego miesi ca. W terenie jak dot d nie zaobserwowano przypadków od ywiania si
imagines. Istniej przypuszczenia, e podczas rójki, prawdopodobnie wieczorem owady
eruj na kwiatach wiciokrzewu czarnego Lonicera nigra L.
Po zap odnieniu samica sk ada jajeczka na powierzchni kory lub w niewielkie sp kania
kory. Jaja sk adane s pojedynczo lub w ma ych grupkach, licz cych po 36 sztuk. G ówn
ro lin ywicielsk larw jest wiciokrzew czarny, ponadto sichrawa karpacka mo e rozwija
si tak e w wiciokrzewie tatarskim Lonicera tatarica L. Opanowywane s przede wszystkim
starsze krzewy, aczkolwiek g ównym czynnikiem jest grubo p du. Z dotychczas zgromadzonych danych wynika, i larwy sichrawy karpackiej preferuj p dy redniej grubo ci
i grube, czyli o rednicy ponad 3 cm. Bardzo cz sto liczne erowiska obserwowano w okolicach szyi korzeniowej. Kilka dni po z o eniu przez samic jaj, m oda larwa opuszcza
jajeczko i nast pnie bardzo szybko wgryza si pod kor , gdzie przez kilka tygodni eruje.
Na okres zimy larwa wnika w g b p du wiciokrzewu. Korytarz dr ony wewn trz p du
jest do krótki  mniej ni 10 cm (fot. 4). Po zako czeniu erowania larwa pó nym latem
lub jesieni przyst puje do budowy kolebki poczwarkowej (fot. 5). Ostatni fragment chodnika larwalnego umiejscawiany jest tu pod kor . Ma on owalny kszta t, a rednie rozmiary
wynosz 13x30 mm. Ca a kolebka poczwarkowa wype niona jest d ugimi wiórkami drzewnymi. Wiórki te upakowane s do
ci le i swoim u o eniem przypominaj kokon motyli
lub kolebki poczwarkowe wykonywane przez owady z rodzaju smolik Pissodes Germar.
W utworzonej kolebce poczwarkowej zimuje larwa. Z pocz tkiem wiosny (zwa ywszy
na fakt, i sichrawa karpacka jest owadem górskim, czyli w po owie maja lub pó niej)

Fot. 4. Fragment erowiska z widoczn larw sichrawy
karpackiej (© R. Rossa)

Fot. 5. Kolebki poczwarkowe erowiska sichrawy karpackiej (© R. Rossa)
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nast puje przepoczwarczenie. M ode imago pozostaje jeszcze od kilku godzin do kilku
dni w kolebce, czekaj c na odpowiednie warunki pogodowe. Owady doskona e w dni
deszczowe lub ch odne nie opuszcza y swoich erowisk, a okazy, które ju rozpocz y
okres rójki, chowa y si na spodniej stronie ga zi wiciokrzewów lub kry y si w wi kszych
sp kaniach kory. Imagines obserwowane s bardzo cz sto na li ciach i p dach wiciokrzewu czarnego. S ma o ruchliwe i bardzo ma o p ochliwe. Pomimo ocieniania okazu lub
te delikatnego dra nienia, owady doskona e bardzo niech tnie zmieniaj miejsce. W poszukiwaniu partnera lub odpowiedniej ro liny ywicielskiej podejmowa y próby lotu. Migracja chrz szczy odbywa si prawdopodobnie na niewielk odleg o , jednorazowo nie
wi ksz ni 50100 m. Nale y jednak mie na uwadze kierunek i si panuj cych wiatrów.
W chwili znacznego zaniepokojenia owady doskona e natychmiast przechodz na spodni
stron ga zek lub spadaj z krzewu, kryj c si w warstwie runa le nego.
Samica wybiera najcz ciej zdrowe lub zamieraj ce okazy wiciokrzewów. erowisk
nigdy nie obserwowano na ma y krzewach. Jajeczka sk adane s na zdrowych lub zamieraj cych p dach i co ciekawe, sam er larw najcz ciej nie powoduje ich ca kowitego
obumarcia. Przypadki, w których eruj ce larwy sichrawy karpackiej doprowadzi y do zamarcia krzewu s sporadyczne. Sytuacja taka w warunkach naszego kraju zdarza si tylko
w miejscach, gdzie wyst puje liczniejsza populacja gatunku. Poniewa na lokalne populacje sichrawy karpackiej sk adaj si najcz ciej niewielkie liczby osobników (by mo e
kilkadziesi t), powstaj ce uszkodzenia s regenerowane przez ro liny w trakcie nast pnego
okresu wegetacyjnego. Wi ksze zniszczenia oraz gwa towne zmiany w zdrowotno ci wiciokrzewów powodowane s przez inne czynniki, przewa nie zwi zane z prowadzon
gospodark le n . W zale no ci od wielko ci krzewu, a co jest z tym zwi zane  liczby
odpowiedniej grubo ci p dów lub w a ciwej grubo ci p du g ównego w okolicach szyi
korzeniowej, liczba erowisk jest bardzo ró na. Na najstarszych (najwi kszych) okazach
wiciokrzewu czarnego obserwowano nawet ponad 30 czynnych erowisk. Na stanowiskach, na których wyst puj najmocniejsze populacje tego gatunku owada, na jednym,
kilkudziesi ciocentymetrowym p dzie, niekiedy stwierdzano 615 eruj cych larw (b d cych na ró nym etapie rozwoju).
Larwy b d poczwarki sichrawy karpackiej s pokarmem tak e dla innych owadów. Grupa parazytoidów jest jak na razie s abo poznana, jednak obejmuje ona ju ponad 5 gatunków.
Najcz stszym parazytoidem rozwijaj cym si w ciele larw sichrawy jest b onkówka  zamarnik Ephialtes gaurotii Gregor, nale ca do rodziny g sienicznikowatych (Ichneumonidae).
Na krzewach wiciokrzewu czarnego opanowanych przez sichraw do cz sto obserwowane s tak e erowiska innych owadów. Gatunkami najcz ciej towarzysz cymi s :
d u ynka wiciokrzewowa Oberea pupillata (Gyll.) i opi tek Agrilus cyanescens (Ratz.).

5. Wymagania siedliskowe
Sichrawa karpacka zaliczana jest do grupy owadów stenotopowych. Uwa ana jest za gatunek endemiczny wyst puj cy tylko na obszarze Karpat. Traktowana jest czasem nawet
jako relikt pierwotnych lasów górskich lub jako relikt trzeciorz dowy. Przemawia za tym
fakt, i inne nale ce do tego samego rodzaju gatunki kózek aktualnie wyst puj na terenie
centralnej i wschodniej Palearktyki.
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Fot. 6. Fragment boru mieszanego górskiego na obszarze Babiogórskiego Parku Narodowego  rodowisko, w którym stwierdzono wyst powanie sichrawy karpackiej (© R. Rossa)

Sichrawa zasiedla rozmaite zbiorowiska ro linne. Zawsze jednak s to tereny le ne
(fot. 6). Na obszarze Polski najcz ciej obserwowana by a w nast puj cych zbiorowiskach:
Abieti-Piceetum montanum (mieszany bór dolnoreglowy), Dentario glandulosae-Fagetum
( yzna buczyna karpacka), Plagiothecio-Piceetum (acidofilna zachodniokarpacka wierczyna górnoreglowa) oraz Pinetum mugo (carpaticum). Najlepsze warunki do rozwoju
zapewniaj jej zbiorowiska le ne, w których dominuj cym sk adnikiem lasotwórczym s
wierk pospolity lub jod a pospolita. Do cz sto erowiska znajdowano na wiciokrzewach
rosn cych na stanowiskach, gdzie na drodze naturalnej sukcesji zaczyna dominowa buk
zwyczajny. Jednak ten gatunek drzewa, ze wzgl du na silne ocienianie dna lasu oraz wykazuj cy du ekspansywno na terenach górskich, po krótkim okresie wspierania krzewów
wiciokrzewu czarnego bardzo szybko (zaledwie kilka lat) staje si ich najwi kszym konkurentem. Spo ród wielu czynników abiotycznych maj cych wp yw na wyst powanie, a take rozwój sichrawy karpackiej, najwa niejsze to wilgotno oraz temperatura powietrza.
Jak ju zaznaczono, sichrawa karpacka jest gatunkiem owada preferuj cym tereny górskie i podgórskie. Wszystkie dotychczas znane stanowiska znajdowa y si na wysoko ci
powy ej 700 m n.p.m. i dodatkowo na stokach o wystawie pó nocnej b d pó nocno-zachodniej, czy te pó nocno-wschodniej. Stoki gór o wystawie po udniowej s wykorzystywane w ograniczonym zakresie. Obejmuj one jedynie fragmenty le ne charakteryzuj ce
si wy sz wilgotno ci pod o a lub znajduj si w zag bieniach terenu, gdzie dodatkowe
ocienienie daje górne pi tro lasu. Pod wzgl dem temperatury gatunek ten mo na okre li
jako gatunek stanowisk umiarkowanie ciep ych, aczkolwiek nale y wyra nie zaznaczy ,
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i rójka chrz szczy jest silnie skorelowana m.in. z temperatur powietrza. Owady doskonae pojawiaj si od wczesnych godzin po udniowych.
Z czynników antropogenicznych, które modyfikuj temperatur i wilgotno na danym
stanowisku, bardzo wa ny jest sposób zagospodarowania lasu. To w a nie prowadzona gospodarka le na mo e wspiera , jak równie bardzo szybko eliminowa ten gatunek owada
z okre lonego miejsca. Oprócz czynników abiotycznych wa na jest tak e odpowiednia
jako bazy pokarmowej. Istotnymi elementami s wiek i grubo krzewów wiciokrzewu
czarnego oraz ich odpowiednie zag szczenie na danym stanowisku. Maj c na uwadze
zdolno ci migracyjne owadów doskona ych, pojedyncze, nadaj ce si do zasiedlenia krzewy, nie mog by oddalone od siebie o wi cej ni 100 m. Zgromadzone dane wskazuj , i
optymalne warunki zarówno dla rozwoju wiciokrzewu czarnego, a tak e sichrawy karpackiej znajduj si na tych stanowiskach, gdzie odleg o mi dzy poszczególnymi okazami
krzewów wynosi 530 m.

6. Rozmieszczenie gatunku w Polsce

Ryc. 1. Zasi g wyst powania sichrawy karpackiej Pseudogaurotina excellens w Polsce (wg raportu dla Komisji Europejskiej 2007) i stanowiska monitorowane w ramach zadania: Monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych ze
szczególnym uwzgl dnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000  faza pierwsza i faza druga.
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Liczebno lokalnych populacji sichrawy karpackiej ulega a w ostatnich 100 latach duym zmianom. Na terenie Polski owad ten wykazywany by ju od dawna z Babiej Góry
(Paw owski 1967, 2000, Strojny 1968), Pienin (Starzyk 1970, liwi ski, Lessaer 1970)
i Tatr ( omnicki 1913, Starzyk 1970). Area wyst powania gatunku ulega równie silnym
zmianom. Po latach wzgl dnie cz stych obserwacji nasta okres, w którym nie notowano
sichrawy karpackiej nawet na terenach uznawanych za najwa niejsze dla tego gatunku.
Liczne prace prowadzone w latach 70. ubieg ego wieku na obszarze Tatr nie potwierdzi y
wyst powania sichrawy karpackiej. W latach 80. zastanawiano si nawet, czy gatunek ten
wyst puje jeszcze na obszarze Polski. Schy ek lat 90. i pocz tek XXI wieku to z kolei czas
wyra nego wzrostu liczebno ci sichrawy karpackiej oraz, co najwa niejsze, niespotykanego jak dot d rozszerzania zasi gu.
Aktualnie potwierdzono wyst powanie sichrawy karpackiej na terenie Babiej Góry
i Tatr. Z obszaru Pienin brak na razie nowych informacji. Jednak zaplanowane na najbli sze lata dalsze poszukiwania prawdopodobnie potwierdz obecno tego gatunku chrz szcza i na tym terenie. Ponadto w ostatnich latach stwierdzono obecno sichrawy karpackiej
w pa mie Policy i w okolicach Skawicy (dane w asne, niepublikowane), a tak e na terenie
Nadle nictwa Jele nia (Ku ka, Szczepa ski 2007) (ryc. 1). Maj c na uwadze zakres wyst powania na terenie Polski g ównej ro liny pokarmowej larw sichrawy karpackiej, wysoce
prawdopodobne jest odnalezienie w najbli szych latach kolejnych nowych stanowisk. Niewykluczone, i zasi g wyst powania sichrawy karpackiej na terenie Polski obecnie rozci ga si od Beskidu ywieckiego a po Beskid S decki.

II. METODYKA
1. Koncepcja monitoringu gatunku
Sichrawa karpacka jest jednym z tych owadów, o których wiemy bardzo niewiele. Stan
wiedzy na jej temat jest fragmentaryczny. Najs abiej opracowanym zagadnieniem jest wyst powanie tego gatunku. Wszystkie prace, jakie by y prowadzone na terenie Polski w XIX
i XX wieku, ogranicza y si tylko do zwyk ych czynno ci faunistycznych. Gatunek ten wykazywany by z kilku miejsc, jednak zawsze by y to przypadkowe stwierdzenia. Jedyn
prób metodycznego przeszukania terenu w celu odnalezienie wszystkich (wi kszo ci)
lokalnych populacji by y badania realizowane przez Stanis awa Kapu ci skiego i Jerzego
R. Starzyka. Poszukiwaniami obj to niemal ca y teren polskich Tatr. Niestety, wynik poszukiwa sichrawy karpackiej by negatywny. Przyjmuje si , e w tym czasie populacja tego
gatunku by a w bardzo du ym regresie. Czynnikiem, który rozpocz nast pny etap bada ,
by y ponowne stwierdzenia sichrawy karpackiej na terenie Babiej Góry. Pocz tkowo obserwacje prowadzono tylko na terenie Babiogórskiego Parku Narodowego i rozpocz te
zosta y ju na pocz tku 2000 r. przez Stanis awa Szafra ca. Od 2006 r. inwentaryzacj
potencjalnych siedlisk, a w dalszej kolejno ci poszukiwania i w innych rejonach Karpat
prowadzi trzyosobowy zespó ekspertów w sk adzie: Bart omiej Cukier, Robert Rossa i Stanis aw Szafraniec. Ze wzgl du na niewielk liczebno lokalnych populacji oraz wymagania troficzne, siedliskowe, a tak e biologi gatunku owada, prace badawcze w pocz tkowym okresie napotyka y na wiele trudno ci. W trakcie odkrywania kolejnych stanowisk,
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doskonalono metodyk bada , jak równie sprawdzano zasadno stosowania ró nych
wska ników. Poniewa sichrawa karpacka jest gatunkiem owada silnie zwi zanym z wiciokrzewem czarnym (na terenie Polski jest to najwa niejsza ro lina ywicielska), dlatego
badania nad tym owadem nale y prowadzi na wcze niej wytypowanych stanowiskach.
Najlepszym okresem do prowadzenia obserwacji jest czas trwania rójki, czyli od pocz tku
czerwca do po owy lipca. Zaobserwowane w tym czasie imagines pozwalaj na uznanie
takiego stanowiska za stanowisko czynne. Ze wzgl du na niewielk liczebno tego gatunku w Polsce, ka da taka powierzchnia powinna by obj ta sta ym monitoringiem. Je eli
jednak obserwacje prowadzone s w innym okresie, wówczas na wyst powanie w danym
miejscu sichrawy karpackiej wskazuj jej erowiska. Jak dot d, sta ym monitoringiem obj to wybrane stanowiska znajduj ce si na Babiej Górze i Policy. Gatunek ten wymaga
jednak dalszych bada inwentaryzacyjnych. Dalsze poszukiwania nowych stanowisk oraz
monitoring ju rozpoznanych, pozwol przede wszystkim lepiej pozna rzeczywisty obszar wyst powania tego gatunku na terenie Polski. Ponadto zgromadzone w ten sposób
informacje, dostarcz danych na temat zagro e , a w konsekwencji na opracowanie w a ciwej metody ochrony gatunku.

2. Wska niki i ocena stanu ochrony gatunku
Stan populacji i siedliska sichrawy karpackiej proponuje si ocenia na ka dym stanowisku w oparciu o nast puj ce wska niki, których warto okre la si w oparciu o zbierane
w terenie dane (tab. 1, 2):

Wska niki stanu populacji
 liczebno (imagines),
 zasiedlone krzewy (liczba krzewów na których stwierdzono lady erowania larw sichrawy karpackiej dotyczy to tylko  wie ych erowisk, czyli erowisk czynnych lub
takich, które zosta y opuszczone przez imago w ci gu ostatnich dwóch lat),
 erowiska czynne (liczba erowisk, w których znajduj si ywe larwy, a w przypadku
kolebek poczwarkowych wewn trz spoczywa poczwarka lub m ode imago; w zale no ci od czasu prowadzenie obserwacji b d to ró ne stadia rozwojowe; stadium poczwarki i imago trwa bardzo krótko, dlatego w erowiskach mo liwe s do odnalezienia tylko wiosn lub na pocz tku lata).

Wska niki stanu siedliska
 spójno siedliska (uwzgl dnia odleg o mi dzy poszczególnymi krzewami lub grupami wiciokrzewów, a w przypadku du ych stanowisk tak e orografi terenu, która mo e
w wyra ny sposób dzieli stanowisko na mniejsze fragmenty charakteryzuj ce si inn
wilgotno ci , temperatur , stopniem nas onecznienia itd.),
 konkurencja,
 warunki wietlne,
 dost pno miejsc rozrodu,
 baza pokarmowa.
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Tab. 1. Wska niki stanu populacji i stanu siedliska sichrawy karpackiej
Wska nik

Miara

Sposób pomiaru/okre lenia
Populacja

Liczebno

Liczba
osobników
doros ych

Zasiedlone
krzewy

%

erowiska
czynne

Liczba
erowisk
czynnych

Aktywne (stosowanie metody wypatrywania) wyszukiwanie przez
eksperta owadów doskona ych; obserwacje nale y prowadzi
w okresie trwania rójki; w dni s oneczne imagines przebywaj na
li ciach wiciokrzewu lub na p dach, w dni pochmurne przechodz na p dy, mog chowa si pod odstaj c korowin lub
schodz w stref szyi korzeniowej
Obliczenie udzia u krzewów opanowanych przez sichraw
karpack w ród wszystkich policzonych krzewów wiciokrzewu
czarnego
Policzenie liczby erowisk czynnych, w których znajduj si
ró ne stadia rozwojowe owada
Siedlisko

Spójno
siedliska

Wska nik opiso- Okre lenie przeci tnej odleg o ci mi dzy pojedynczymi krzewawy w 3-stopnio- mi lub grupami wiciokrzewu czarnego i przyporz dkowanie do
wej skali
jednej z klas

Wska nik
opisowy
Konkurencja w 3-stopniowej
skali

Okre lenie na podstawie oceny eksperckiej udzia u powierzchniowego na stanowisku ro lin konkuruj cych z wiciokrzewem
czarnym; wska nik ten informuje, czy na danej powierzchni
krzewy wiciokrzewu czarnego podlegaj lub b d w przysz o ci
podlega konkurencji ro linnej; nale y zwróci uwag na stopie
rozwini cia strefy podrostu, podszytu oraz drugiego pi tra lasu
(je eli jest wykszta cone), wa ne s równie inne ro liny krzewiaste, a nawet zielne, które w okresie wegetacyjnym tworz g ste,
najcz ciej jednogatunkowe biogrupy (np. je yny, maliny)

Wska nik
opisowy
w 3-stopniowej
skali

Okre lenie na podstawie oceny eksperckiej stopnia ocienienia
dna lasu przez g ówne pi tro lasu, w ocenie mo na pos u y si
kategoryzacj wykorzystywan w le nictwie, a okre lan jako
wska nik zwarcia koron; za stanowisko umiarkowanie s oneczne
uwa a si powierzchni , na której korony drzew z górnego pi tra
lasu nie stykaj si ze sob , a odst py mi dzy poszczególnymi
koronami s mniejsze od przeci tnej rednicy korony; w kategorii
tej znajduj si tak e powierzchnie, na których korony drzew
stykaj si ze sob (tzw. zwarcie pe ne), jednak lepsze warunki
wietlne panuj dzi ki bocznemu o wietleniu, np. powierzchnia zlokalizowana w terenie górskim, na stoku o znacznym
nachyleniu w s siedztwie której znajduje si polana lub drzewostan z m odszej klasy wieku, ewentualnie silnie przerzedzony;
stanowisko ciemne to najcz ciej takie, gdzie teren jest wzgl dnie
p aski, a korony drzew z górnego pi tra stykaj si ze sob , lub s
to powierzchnie znajduj ce si w zag bieniach terenu (ko cowe
odcinki dolin, g bokie doliny, strome zbocza zw aszcza o wystawie wschodniej)

Dost pno
miejsc
rozrodu

Wska nik
opisowy
w 3-stopniowej
skali

Okre lenie: wieku krzewów wiciokrzewu czarnego  uwzgl dniaj c udzia okazów m odych, redniowiekowych, starych oraz ich
grubo ci  przeci tna rednica (pomiar w okolicy szyi korzeniowej); oceniaj c wiek krzewów nale y zwróci uwag na ich
wysoko , liczb p dów bocznych (ogólny pokrój); w przypadku
uszkodzonych krzewów (np. na powierzchniach powiatro omowych, powierzchniach obj tych gospodark le n ) bardzo
pomocna jest rednica g ównego p du

Baza
pokarmowa

Liczba krzewów

Policzenie wszystkich krzewów wiciokrzewu czarnego na stanowisku i przyporz dkowanie do jednej z 3 klas

Warunki
wietlne
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Tab. 2. Waloryzacja wska ników stanu populacji i stanu siedliska sichrawy karpackiej
Wska nik/Ocena*

FV

U1

U2

Populacja
Liczebno

5

24

1

Zasiedlone krzewy

21%

1120%

010%

5

24

1

erowiska czynne

Siedlisko
du a
<15 m

rednia
1530 m

ma a
3075 m

Konkurencja

brak lub ma a
(niewielka liczba
innych ro lin
konkuruj cych
z krzewami wiciokrzewu czarnego)

rednia lub du a
(oko o 50% powierzchni pokryta
innymi gatunkami
ro lin konkuruj cymi z krzewami
wiciokrzewu
czarnego)

bardzo du a
(w bliskim s siedztwie niemal ka dego krzewu wiciokrzewu czarnego
znajduje si inna ro lina silnie z nim
konkuruj ca, np. rozwijaj cy si
podszyt bukowy, krzewy bzu czarnego, g ste grupy je yn lub malin)

Warunki wietlne

umiarkowanie
s oneczne

ciemne
(zacienione)

s oneczne

Dost pno
miejsc rozrodu

redniowiekowe
i 10% starych
( rednica w szyi
korzeniowej
>8 cm)

redniowiekowe
( rednica w szyi
korzeniowej
48 cm)

dominacja m odych i 10% redniowiekowe ( rednica w szyi korzeniowej 24 cm)

2050

1020 lub bardzo du e powierzchnie (powy ej 1 ha) o trudno policzalnej liczbie wiciokrzewów, nawet
przy wyra nej dominacji m odego
pokolenia

Spójno

siedliska

Baza pokarmowa

>50

*FV  stan w a ciwy, U1  stan niezadowalaj cy, U2  stan z y

Wska niki kardynalne
 zasiedlone krzewy

Ocena stanu populacji
Oceniaj c stan populacji, przyj to, i najwy sz ocen  FV przyznaje si wówczas, gdy
wszystkie wska niki maj ocen FV lub co najwy ej jeden  U1. Ocena U1 dla stanu populacji przyznawana jest w sytuacji, gdy wszystkie trzy wska niki oceniono na U1 lub dwa na
U1, a trzeci na FV. Ocena stanu populacji U1 obejmuje równie wariant, w którym ka dy
wska nik ma inn ocen oraz gdy dwa wska niki maj ocen U1, a jeden  U2, przy czym
ocena U2 nie mo e dotyczy wska nika zasiedlone krzewy. Ocena U2 dla tego wska nika przek ada si automatycznie na ocen U2 dla stanu populacji. Podobnie w przypadku,
gdy dwa lub wszystkie trzy wska niki maj oceny U2. Gdyby jakikolwiek wska nik nie
podlega ocenie (np. nie zaobserwowano owadów doskona ych), to ocena stanu populacji
odpowiada ni szej ocenie którego z pozosta ych wska ników.
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Ocena stanu siedliska
Ocen stanu siedliska wyprowadza si wed ug nast puj cych kryteriów: ocen FV przyznaje si , gdy wszystkie wska niki oceniono na FV, ocen U1  jeden lub wi cej wska ników oceniono na U1, a pozosta e na FV. Najgorsz ocen , czyli U2, przyznaje si , je eli
jeden lub wi cej wska ników zaliczono do kategorii U2.

Perspektywy zachowania
Trzecim parametrem okre lanym dla gatunku na monitorowanym stanowisku s perspektywy jego zachowania. Poniewa perspektyw zachowania gatunku na danym stanowisku
nie mo na opisa za pomoc konkretnych wska ników, dlatego ocen tego parametru uzyskuje si po uwzgl dnieniu (rozpatrzeniu) nast puj cych czynników. Dla u atwienia oceny
najwa niejsze zagadnienia wraz z krótk charakterystyk przedstawiono w formie pyta :
 W jakim stopniu populacja na ocenianym stanowisku jest izolowana od innych populacji sichrawy karpackiej?
Jest to jeden z wa niejszych czynników, który niejako stanowi uzupe nienie wska nika
spójno siedliska. W tym przypadku nale y zwróci uwag , czy oceniane stanowisko
jest jednym z kilku (kilkunastu) znajduj cych si na pewnym obszarze, obejmuj cych pasmo górskie (jak ma to miejsce np. na Babiej Górze), czy te jest to jedyne stanowisko,
oddalone od innych o kilkadziesi t kilometrów (ocena U2). Je eli odleg o ci mi dzy wydzielonymi stanowiskami nie s du e, nieprzekraczaj ce 23 kilometrów, mo na za o y ,
e kontakt mi dzy poszczególnymi populacjami jest mocno ograniczony to jednak przy
sprzyjaj cych warunkach klimatycznych (np. silny wiatr) okresowo mo liwy  zachodzi
okresowa wymiana genów mi dzy osobnikami z ró nych lokalnych populacji. Ocen
FV lub U1 przydziela si w sytuacji, gdy na danym obszarze zidentyfikowano przynajmniej
kilka stanowisk, dodatkowo oddalone s od siebie o mniej ni 23 km. Je eli grupa stanowisk znajduje si na obszarze górskim, dodatkowo zlokalizowane s w tej samej dolinie to
odleg o mo e by wi ksza, maksymalnie do 5 km.
 Czy populacja na danym stanowisku jest stabilna lub wzrastaj ca, czy te zmniejsza si ?
Zmiany liczebno ci populacji wyst puj cych na poszczególnych stanowiskach mo liwe s do zaobserwowania jedynie w przypadku, gdy dana powierzchnia obj ta zosta a tzw.
sta ym monitoringiem. Prowadzone ka dego roku lub w odst pach kilkuletnich obserwacje
pozwalaj dopiero okre li trend zmian. W tym miejscu nale y jednak zwróci uwag na
niewielkie fluktuacje liczebno ci populacji, które w wiecie owadów s zjawiskiem normalnym. Wspomniane okresowe zmiany mog by zwi zane np. z cyklem rozwojowym
owada. Kilkuletni cykl rozwojowy powoduje zawsze wyra ne zmiany w liczebno ci owada. O zagro eniu mo na mówi dopiero wówczas, gdy na przestrzeni 510 lat obserwuje
si mniejsz liczb erowisk lub obserwowana liczba imagines jest wyra nie mniejsza od
dotychczas poczynionych obserwacji. Wzrost lub utrzymywanie si liczebno ci lokalnej
populacji sichrawy karpackiej na tym samym poziomie (w praktyce mo na przyj , e jest
to obserwowanie w danym roku na stanowisku wi cej ni 5 osobników) pozwala na przyznanie oceny FV. Niewielkie zmniejszanie si liczebno ci to ju ocena U1, a w sytuacji
du ych zmian U2.
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 Czy obserwowane zmiany na stanowisku maj charakter naturalny (np. post puj ca
sukcesja naturalna), czy te antropogeniczny (wynikaj cy z przyj tego sposobu zagospodarowania terenu le nego)?
Okre lenie tylko trendu zmian pozwala prognozowa , czy populacja sichrawy karpackiej na danym stanowisku b dzie si utrzymywa , czy te stopniowo b dzie zanika .
Bardzo istotnym zagadnieniem jest okre lenie charakteru zmian. Je eli gatunek owada
poddany jest presji czynników antropogenicznych, istnieje wi ksza szansa na szybsze wyeliminowanie zagro e . Tym samym czynnik ten w pewnym stopniu b dzie agodzi niekorzystne zmiany w liczebno ci populacji. Je eli jednak zmiany maj charakter naturalny
(na skutek silnego wiatru uszkodzony zosta ca y drzewostan oraz powa nie zniszczone
krzewy wiciokrzewu czarnego) lub te nie ma mo liwo ci z agodzenie antropopresji (brak
zgody na zmiany w sposobie zagospodarowania lasu), czynnik ten b dzie dodatkowo os abia lokaln populacj owada.
 Czy konieczne jest i ewentualnie w jakim zakresie stosowanie zabiegów wspomagaj cych dane stanowisko (np. usuwanie cz ci podszytu lub ro lin konkuruj cych z krzewami wiciokrzewu czarnego)?
Je eli pomimo wyst powania niekorzystnych zmian w liczebno ci populacji sichrawy
karpackiej mo liwe jest wykonywanie na danym stanowisku zabiegów wspomagaj cych,
np. usuwanie cz ci podszytu, wprowadzanie (sadzenie) krzewów wiciokrzewu czarnego,
to w d u szym przedziale czasowym populacja nie b dzie zagro ona. Wszelkie ograniczenia obni aj ocen dotycz c perspektyw zachowania gatunku.
 W przypadku s abych stanowisk oraz tych, które zanikaj , uwzgl dniaj c tak e wska nik ekonomiczny, czy zasadne jest utrzymywanie lub odtworzenie danego stanowiska?
Pytanie to odnosi si do ostatniego ju mo liwego wariantu, dotycz cego sytuacji, gdy
stanowisko zanika. Nie zawsze próby utrzymania (podtrzymania) b d odnowienia zdegradowanego stanowiska mog by uzasadnione. Pomimo mo liwo ci zastosowania zabiegów wspomagaj cych mo e okaza si , e ze wzgl dów ekonomicznych próba ratowania
stanowiska b dzie nieop acalna. Dotyczy to szczególnie pojedynczych niewielkich stanowisk, na których wyst puje nieliczna populacja sichrawy karpackiej. W takim przypadku
stanowisko zawsze uzyskuje ocen U2.
Ocena perspektyw zachowania gatunku na stanowisku, jak ju wspomniano, jest trudnym zadaniem, ale bardzo wa nym. Okre lenie kierunku zmian, a tak e czynników, które
wywo a y b d wywo aj zmiany liczebno ci populacji sichrawy karpackiej, pozwalaj
w pe ni oceni jako stanowiska. Uwzgl dniaj c warto ci poszczególnych wska ników
oraz powy sze zagadnienia, mo na dopiero odpowiedzie sobie na najwa niejsze pytanie:
Czy mo liwe jest zachowanie gatunku na monitorowanym stanowisku? Naturalnie nie nale y w tym przypadku ocenia , czy za lat 3050 b dzie tutaj nadal wyst powa sichrawa
karpacka, gdy jest to niemo liwe. Mo na jednak stwierdzi , czy przyj ta metoda ochrony
lub sposób prowadzenia lasów gospodarczych pozwala na przetrwanie gatunku w najbli szych 1020 latach. Ocena FV powinna dotyczy tych stanowisk, na których liczebno
sichrawy karpackiej stopniowo wzrasta lub utrzymuje si na zadowalaj cym poziomie
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(ocena stanu populacji na FV). Jakiekolwiek negatywne zmiany skutkuj ocen U1, która
obejmuje tak e przypadki, gdy niekorzystne zmiany s wyra nie widoczne jednak czynnik
je wywo uj cy zosta w a ciwie rozpoznany i w najbli szym czasie b dzie wyeliminowany. Ocena U2 dotyczy stanowisk silnie zdegradowanych, bez mo liwo ci odtworzenia lub
takich gdzie proces niekorzystnych zmian nie mo e by zatrzymany.

Ocena ogólna
Na ogóln ocen sk adaj si oceny cz stkowe trzech g ównych parametrów, wyprowadzone w przedstawiony powy ej sposób. Stan ochrony gatunku na stanowisku mo na oceni
jako w a ciwy (FV) wówczas, gdy wszystkie parametry oceniono na FV. Jedna lub wi cej
ocen U1, ale brak oceny U2, daj ocen ogóln U1. Ocenienie któregokolwiek parametru
na U2 skutkuje ocen ogóln U2.

3. Opis bada monitoringowych
Wybór powierzchni monitoringowych i ich sugerowana wielko
Jako stanowisko gatunku nale y traktowa w miar jednorodny fragment terenu le nego
(ten sam siedliskowy typ lasu, zbiorowisko ro linne, itp.), na obszarze którego wyst puj
krzewy ro liny pokarmowej larw sichrawy karpackiej oraz stwierdzono ró ne stadia rozwojowe tego gatunku owada lub odnaleziono wyra ne lady erowania larw. Poniewa na
terenie Polski najwa niejsz ro lin pokarmow larw sichrawy karpackiej jest wiciokrzew
czarny, dlatego pierwszym elementem wskazuj cym na to, i dany obszar mo na uzna za
potencjalne rodowisko wyst powania tego gatunku owada, jest odnalezienie grupy krzewów wiciokrzewu czarnego. O wielko ci stanowiska decyduje liczba krzewów wiciokrzewu czarnego oraz przeci tna odleg o mi dzy nimi. Uwzgl dniaj c mo liwo ci migracyjne oraz orografi terenu, przyj to, e w przypadku licznego wyst powania wiciokrzewów,
jako oddzielne stanowiska b d traktowane grupy wiciokrzewu czarnego, oddalone od
siebie o przynajmniej 200300 m. Ze wzgl dów ekonomicznych (dalszych bada monitoringowych) oraz trwa o ci danego stanowiska przyj to uznawa za stanowisko taki obszar,
gdzie znajduje si wi cej ni 10 okazów wiciokrzewu czarnego i gdy krzew ten tworzy
wyra ne skupisko. Miejsca, gdzie wyst puj tylko m ode krzewy ( rednica p du g ównego
w szyi korzeniowej mniejsza od 2 cm), nie nale y traktowa jako potencjalnego stanowiska
sichrawy karpackiej. Najwa niejszym czynnikiem decyduj cym o tym, czy dany obszar
mo na traktowa jako stanowisko, jest stwierdzenie obecno ci sichrawy karpackiej. Po zaklasyfikowaniu powierzchni jako stanowisko tego gatunku i przeznaczeniu jej do dalszych
prac monitoringowych nale y okre li wspó rz dne geograficzne. Po wyznaczeniu rodka,
który w zale no ci od mo liwo ci technicznych (wykorzystanie w badaniach odbiornika
GPS u atwia w nast pnych latach dok adn lokalizacj stanowiska) mo e by w trwa y
sposób oznaczony, nale y zmierzy odleg o od rodka powierzchni do najdalej od niej
odsuni tego krzewu wiciokrzewu czarnego. Powierzchnia stanowiska swoim kszta tem powinna by zbli ona do okr gu (w warunkach górskich nie zawsze b dzie to mo liwe). Powierzchni stanowiska zaleca si obliczy w pierwszym etapie bada . Wszystkie zmiany,
jakie b d si pojawia w przysz o ci, nale y odnosi do tej powierzchni. Co kilka lat (nie
rzadziej jednak ni co 5 lat) nale y sprawdza rozmiary stanowiska. W pierwszym roku
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bada powierzchni wyra a si w ha, natomiast w nast pnych latach (kolejnych nawrotach
bada ) okre la si zmiany w wielko ci powierzchni, opisowo wed ug zasady: powierzchnia stabilna  przyrost lub ubytek do 10% pow., wzgl dnie sta a  ubytek powierzchni
mi dzy 1030% i zagro ona  ubytek powierzchni powy ej 30%.
Uwzgl dniaj c dotychczas zgromadzone dane na temat sichrawy karpackiej, dalszym
monitoringiem nale y obj wszystkie stanowiska, na których stwierdzono wyst powanie
tego gatunku chrz szcza. Gdyby jednak by o to niemo liwe (np. ze wzgl dów finansowych), wówczas badania nale y kontynuowa na wybranych powierzchniach znajduj cych si na terenie kilku obszarów obj tych programem Natura 2000:
 pasmo Policy,
 Tatry,
 Babia Góra.

Sposób wykonywania bada
Wskazówki ogólne
Wszystkie prace zwi zane z monitoringiem lokalnych populacji sichrawy karpackiej nale y
prowadzi na powierzchniach (stanowiskach) ko owych lub w ogólnym zarysie zbli onych
do okr gu. Poszczególne prace b d realizowane z ró n intensywno ci . Najwi ksza
liczba pomiarów, obserwacji wykonywana b dzie w pierwszym etapie. Dla atwiejszego
odszukania stanowiska w nast pnych latach monitoringu ka de stanowisko powinno mie
okre lone wspó rz dne geograficzne oraz, je li jest to mo liwe, oznaczony w sposób trwa y
rodek. W tym celu za rodek stanowiska mo na wybra charakterystyczny i do trwa y
obiekt, np. wykrot, g az czy grube drzewo. Je eli nie jest to mo liwe, rodek powierzchni
mo na okre li opisowo, podaj c odleg o i azymut do trzech najbli szych charakterystycznych punktów. W dalszej kolejno ci, u ywaj c ta my mierniczej, nale y zmierzy
odleg o od rodka stanowiska do najbardziej oddalonego krzewu wiciokrzewu czarnego. W ten sposób okre lony zostaje promie oraz orientacyjna powierzchnia stanowiska
(z dok adno ci do 0,1 ha). Nast pn czynno ci jest wykonanie opisu (charakterystyki)
przyrodniczo-le nej powierzchni monitoringowej oraz terenu do niej przylegaj cego. Opis
powinien uwzgl dnia : siedliskowy typ lasu, rodzaj gleby, stopie uwilgotnienia terenu,
nachylenie stoku, wystaw , zespó ro linny, sk ad gatunkowy podszytu, podrostu oraz poszczególnych pi ter lasu (dane te mo na zaczerpn z Planu Urz dzania Lasu Nadle nictwa lub z Planu Ochrony Parku Narodowego, na terenie którego b d wyznaczone
powierzchnie monitoringowe).
Badanie wska ników stanu siedliska
Okre laj c stan siedliska, nale y ustali na podstawie kilku-kilkunastu pomiarów przeci tn odleg o mi dzy poszczególnymi okazami lub grupami wiciokrzewu czarnego, opisa
warunki wietlne panuj ce na stanowisku, a tak e nale y policzy wszystkie okazy wiciokrzewu czarnego. Wska nik konkurencji okre la si poprzez okre lenie, jaki procent
krzewów wiciokrzewu czarnego konkuruje z innymi ro linami np. o wiat o. Wiek wiciokrzewu to wypadkowa grubo ci p du g ównego (pomiar w szyi korzeniowej) oraz ogólnego
pokroju. Istnieje wyra na korelacja: im krzew jest starszy, tym liczba p dów bocznych
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oraz grubo p du g ównego jest wi ksza. W przypadku uszkodzonych krzewów pomocn
wskazówk przy okre laniu tego wska nika jest wspomniana ju rednica p du g ównego. Na tym etapie nale y tak e zinwentaryzowa wszystkie krzewy wiciokrzewu czarnego o rednicy w szyi korzeniowej wi kszej od 2 cm. Podczas wykonywanych pomiarów
mo na przeprowadzi analiz p dów w celu odszukania oznak erowania larw sichrawy
karpackiej (wska nik stanu populacji). Wszystkie spostrze enia nale y notowa na przygotowanych wcze niej kartach obserwacji oraz w postaci w asnych zapisków, które pos u
w przysz o ci do wykonania szczegó owych raportów (sprawozda ) z przeprowadzonych
bada monitoringowych. Bardzo pomocne w dalszych badaniach mog by tak e sporz dzone wcze niej szkice powierzchni, przedstawiaj ce w przybli eniu kszta t stanowiska
oraz rozmieszczenie drzew, krzewów i tzw. charakterystycznych punktów (wykroty, pniaki, g azy itp.).

Badanie wska ników stanu populacji
Przy wyszukiwaniu przez eksperta owadów doskona ych metod wypatrywania obserwacje nale y prowadzi w okresie trwania rójki. W dni s oneczne imagines przebywaj na
li ciach wiciokrzewu lub na p dach, w dni pochmurne przechodz na p dy, mog chowa
si pod odstaj c korowin lub schodz w stref szyi korzeniowej. Wszystkie obserwacje
powinny w jak najmniejszym stopniu dra ni owady doskona e. Ci g e zmuszanie roj cych
si owadów do przelatywania na inne ro liny, w miejsca bezpieczniejsze mo e prowadzi
w konsekwencji do za amania si rójki. Jest to o tyle istotne, e okres rojenia si sichrawy
karpackiej trwa najcz ciej zaledwie 24 tygodnie.
Wyszukiwanie erowisk polega na ogl daniu powierzchni poszczególnych p dów. Analiz najlepiej jest rozpocz od p dów bocznych i stopniowo przechodzi na p d g ówny
ogl daj c go a do szyi korzeniowej. Nale y zwraca uwag na ró nego rodzaju zgrubienia p du, sp kania oraz owalne zag bienia, które mog by pozosta o ci po kolebce poczwarkowej. Poniewa ca e erowisko sichrawy karpackiej jest bardzo charakterystyczne,
dlatego analiza oprócz tego, e jest do pracoch onna, nie nale y do zada trudnych. Najatwiejszym do rozpoznania fragmentem erowiska jest ostatni odcinek chodnika larwalnego oraz kolebka poczwarkowa. Znajduj si one najcz ciej tu pod cieniutk korowin ,
nierzadko w tym miejscu powstaje dobrze widoczne zgrubienie i niemal zawsze spod p atów kory wystaj d ugie, 12 cm d ugo ci wiórki drzewne. Wspomniane wiórki u o one s
na kszta t kokonu. Ca a kolebka poczwarkowa ma kszta t owalny, a jej najwi ksza d ugo
nie przekracza 3 cm. P dy grubsze, o silnie sp kanej korowinie mog nastr cza pewnych
trudno ci w prowadzonej analizie. W tym przypadku mo na pos u y si ostrym no em
lub niewielk siekierk , któr delikatnie mo na usun niewielkie p aty korka. Badania nale y prowadzi w sposób niezwykle ostro ny. Jakiekolwiek amanie czy wyrywanie nawet
fragmentów wiciokrzewu czarnego jest niedopuszczalne. Szczególn ostro no trzeba
równie zachowa podczas analizowania poszczególnych p dów. Uszkodzenia, nawet te
najmniejsze, delikatnej korowiny mog przedwcze nie ods oni kolebk poczwarkow lub
chodniki larwalne m odych larw. Grozi to w pierwszym przypadku przemro eniem kolebki
poczwarkowej w okresie zimowym lub nadmierne (zbyt szybkie) jej przesuszenie w trakcie
trwania okresu wegetacyjnego. Zmiany warunków takiego mikro rodowiska s najcz ciej
katastrofalne dla rozwijaj cych si larw lub poczwarek sichrawy karpackiej.
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Uwagi:
(1) Uwzgl dniaj c biologi sichrawy karpackiej, jedyn metod prowadzenia bada jest
aktywne wyszukiwanie imagines oraz odnajdywanie erowisk wykonanych przez ten
gatunek owada. Poniewa na dzie dzisiejszy najwa niejszym zadaniem w przypadku sichrawy karpackiej jest odbudowanie lub zachowanie lokalnych populacji w jak
najlepszym stanie zdrowotnym, na wytypowanych stanowiskach nie wolno stosowa
adnych nieselektywnych pu apek (modyfikowanych misek Moerickego, pu apek lepowych, pu apek segmentowych i lejkowych itp.). Zakaz ten dotyczy tak e tak cz sto
ostatnio stosowanych w badaniach entomologicznych pu apek barierowych.
(2) Odnalezienie krzewów, na których widoczne s wie e lady erowania larw lub czynne erowiska, nie jest zadaniem atwym, jednak obserwacje dotycz ce wielu erowisk
na jednym tylko p dzie (nierzadko 38 sztuk) staj si coraz cz stsze.
(3) Z uwagi na niewielk liczebno lokalnych populacji i ci g e zagro enie istnienia sichrawy karpackiej na terenie Polski, od owy imagines do celów naukowych (np. w celu
okre lenia p odno ci samic, prowadzenie bada nad migracj , itp.) musz by ograniczone do niezb dnego minimum. Zdaniem ekspertów w wi kszo ci bada , przy w a ciwie
dobranej metodyce bada , od awianie owadów doskona ych nie jest potrzebne. Gdyby
jednak podczas prowadzenia oceny dosz o do znacznych uszkodze erowisk czynnych,
wówczas fragmenty wiciokrzewu nale y przenie do laboratorium w celu prowadzenia
hodowli (zaleca si , aby przed przyst pieniem do bada uzyska stosowne zezwolenia,
np. od Dyrektora Parku Narodowego  zgoda na prowadzenie bada , czy te Generalnego Dyrektora Ochrony rodowiska  zezwolenie na odst pstwa od zakazów w stosunku
do gatunków dziko wyst puj cych zwierz t obj tych ochron ). Naturalnie po zako czeniu hodowli laboratoryjnych, wszystkie uzyskane na tej drodze owady doskona e nale y
niezw ocznie przenie do w a ciwego biotopu (stanowiska). Okres przetrzymywania
imagines w warunkach laboratoryjnych nie mo e by d u szy ni 12 dni.

Termin i cz stotliwo bada
Badania inwentaryzacyjne (na nowych powierzchniach, na których stwierdzono bogat
baz pokarmow dla sichrawy karpackiej) oraz monitoringowe (na wytypowanych do dalszych bada stanowiskach) w pocz tkowym okresie nale y prowadzi ka dego roku, natomiast po dok adnym rozpoznaniu terenu co 23 lata. W pó niejszym czasie, po bardzo
dok adnym poznaniu lokalnej populacji sichrawy karpackiej, na stanowiskach stabilnych
mo na cz stotliwo monitoringu zmniejszy (co 5 lat).
Zaleca si , aby kontroli stanowiska dokonywa w okresie rójki owadów doskona ych,
w okresie od pocz tku czerwca do ko ca lipca. Je eli jest to niemo liwe, to opisane powyej prace mog by wykonywane niemal przez ca y rok. Nale y mie jednak na uwadze
fakt, e w okresie zimowym ze wzgl du na du pokryw nie n , która z regu y zalega
w terenach górskich, prace te b d nale a y do zada bardzo trudnych i niebezpiecznych.
Analiz erowisk opuszczonych, podobnie jak i charakterystyk stanowiska, nale y
wykona tylko jeden raz w trakcie wst pnego analizowania biotopu (stanowiska). Po dok adnym rozpoznaniu stanowiska mo na w kolejnych latach skoncentrowa si tylko i wycznie na erowiskach wie ych (czynnych).
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Oddzieln kwesti s powierzchnie, z których nie zostanie wykazana sichrawa karpacka. W takim przypadku, jak równie na powierzchniach, gdzie na skutek oddzia ywania
ró nych czynników przez d u szy czas (10 lat) nie b d obserwowane adne stadia rozwojowe, jak i nowe erowiska, nale y zaprzesta prac monitoringowych. Stanowisko takie
uznaje si wówczas za zniszczone (zdegradowane) albo niew a ciwe. W przypadku powierzchni zdegradowanych mo na na nie powróci po kilkunastu  kilkudziesi ciu latach
(1520 lat). Je eli po tym okresie znów nie zostan stwierdzone adne lady bytowania
tego gatunku owada ponown kontrol mo na wykona za nast pne 1520 lat.

Sprz t i materia y do bada
 niewielka siekiera lub mocny nó  potrzebne do oceny erowisk (zw aszcza erowisk
opuszczonych) oraz do ods oni cia szyi korzeniowej, a tak e pomocne przy wycinaniu
innych krzewów lub m odych drzewek, silnie ocieniaj cych wiciokrzew czarny,
 p yn konserwuj cy (do przechowywania stadiów przedimaginalnych)  u ywany tylko
wówczas, gdy podczas prowadzonej oceny dojdzie do uszkodzenia erowiska oraz
zranienia larwy b d poczwarki. Materia ten po w a ciwym zakonserwowaniu mo e
pos u y do specjalistycznych bada entomologicznych (np. sporz dzenie dok adnych
opisów budowy zewn trznej larwy, poczwarki),
 pojemniki plastikowe na zebrane próby owadów,
 suwmiarka lub krótka linijka potrzebna do okre lenia rednicy p dów wiciokrzewu
czarnego,
 ta ma miernicza,
 materia y pi miennicze,
 dok adna mapa topograficzna (1:5000).
Niezale nie od standardowej karty zapisu wyników bada monitoringowych gatunku
na stanowisku proponuje si stosowanie dodatkowej uproszczonej karty zapisu danych
zbieranych w terenie, której wzór i sposób wype nienia zamieszczono poni ej:
Robocza karta obserwacji gatunku  sichrawa karpacka
Stanowisko nr: ................

Nazwa obszaru:

Nazwa: ...................................................................
Kod obszaru:

Wysoko

Data obserwacji i pomiarów:

............ m n.p.m. Wystawa ....................

Osoba dokonuj ca obserwacji i pomiarów:

Siedliskowy typ lasu ....................................................................................................................
Zbiorowisko ro linne ...................................................................................................................
Dane dotycz ce populacji owada
Liczba zaobserwowanych
okazów

Ogó em
................... szt.

................... szt.

................... szt.
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Stan zdrowotny

1

|

2

Ogó em

|

3

er. czynne

|

er. opuszczone

................... szt.

Liczba erowisk
................... szt.

................... szt.

M ode .......... szt.
Stare ............ szt.

Dane opisuj ce stanowisko
Powierzchnia:
................. ha

Liczba krzewów: ............................... szt.

rednia odleg o
krzewów/ biogrup

<15 m

|

1530 m

m ode (ø poni ej 2 cm, wysoko
Wiek krzewów:

rednie (ø 26 cm, wysoko

>8 cm

Konkurencja:

|

0,51,8 m): ..............................%

48 cm

|

brak lub ma y

Warunki wietlne:

zacienione

|

|

1375 m

do 0,5 m): ........................%

stare/du e (ø powy ej 6 cm, wysoko
Przeci tna
rednica krzewów:

|

ponad 1,8 m) ...........%

|

redni lub du y

24 cm

|

umiarkowanie s oneczne

|

bardzo du y

|

s oneczne

|
|

Robocza karta obserwacji gatunku sichrawa karpacka
Nazwa obszaru: Babia Góra
Stanowisko nr: ...... ........
Kod obszaru:
PLH120001

Nazwa: .......Orawska Droga.......................................

Data obserwacji i pomiarów:
1521.06.2007

Osoba dokonuj ca obserwacji i pomiarów:
Stanis aw Szafraniec, Robert Rossa

Wysoko

m n.p.m. Wystawa .....NW.......

Siedliskowy typ lasu .......................LMG (las mieszany górski)...............................................
Zbiorowisko ro linne ........Dentario glandulosae-Fagetum ( yzna buczyna karpacka)..........
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Dane dotycz ce populacji owada
Liczba zaobserwowanych
okazów

Ogó em
.......... ......... szt.

Stan zdrowotny

1

......... ........ szt.

x

........ ......... szt.

2

Ogó em

3

er. czynne

er. opuszczone
..........

Liczba erowisk
..........

......... szt.

........... ........ szt.

........ szt.

M ode ..... .... szt.
Stare .....

.... szt.

Dane opisuj ce stanowisko
Powierzchnia:
......... , ........ ha
rednia odleg o
krzewów/ biogrup

Liczba krzewów: ponad 100 egz. (ponad 25% zasiedlonych)

<15 m

x

1530 m

M ode (ø poni ej 2 cm, wysoko
Wiek krzewów:

rednie (ø 26 cm, wysoko

Konkurencja:

Warunki wietlne:

>8 cm

|

............%

0,51,8 m): ...............

.............%

48 cm

|

brak lub ma y

zacienione

|

|

1375 m

do 0,5 m): ..........

Stare/du e (ø powy ej 6 cm, wysoko
Przeci tna
rednica krzewów:

|

ponad 1,8 m) ...... .....%

x

redni lub du y

24 cm

x

umiarkowanie s oneczne

|

bardzo du y

x

s oneczne

|
|

4. Przyk ad wype nionej karty obserwacji gatunku dla stanowiska
Informacje zawarte w roboczej karcie obserwacji, uzupe nione o dodatkowe wymagane
informacje pozwalaj na wykonanie sprawozdania z bada dla gatunku na wybranym obszarze (stanowisku), zgodnie z obowi zuj cym standardem:
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Karta obserwacji gatunku dla stanowiska
Nazwa gatunku
Kod gatunku
Kod obszaru
Nazwa obszaru
Kod stanowiska
Nazwa stanowiska
Obszary
chronione, na
których znajduje
si stanowisko
Wspó rz dne
geograficzne
Wysoko

n.p.m.

Nazwa polska, aci ska, autor
Sichrawa karpacka Pseudogaurotina excellens (Brancsik, 1874)
Kod gatunku wg Dyrektywy Siedliskowej
4024
Wype nia instytucja koordynuj ca
Nazwa obszaru monitorowanego
Babia Góra
Wype nia instytucja koordynuj ca
Nazwa stanowiska monitorowanego
Orawska Droga (oddz. 255)
Natura 2000, rezerwaty przyrody, parki narodowe i krajobrazowe, u ytki
ekologiczne, stanowiska dokumentacyjne itd.
Babiogórski Park Narodowy
Poda wspó rz dne geograficzne (GPS) stanowiska
19o33  E, 49o35  N
Poda wysoko n.p.m. stanowiska lub zakres od

do

850 m n.p.m.

Ekspozycja

NW

Gleba

gleba brunatna-kwa na bielicowana
Nale y poda siedliskowy typ lasu lub nazw asocjacji ro linnej (zespó
ro linny), ogólnie scharakteryzowa teren (nachylenie stoku, wystaw ),
okre li struktur lasu oraz zwarcie koron drzew, a tak e je eli to mo liwe,
stopie ocienienia dna lasu, poda liczb , wiek, stan zdrowotny oraz sposób
rozmieszczenia krzewów Lonicera nigra

Charakterystyka
siedliska gatunku
na stanowisku

teren p aski, miejscami silnie kamienisty
fragment lasu
Dentario glandulosae-Fagetum ( yzna buczyna karpacka)
drzewostan wierkowy (30%) w wieku 110 lat z domieszk buka i jod y
Wiciokrzew czarny Lonicera nigra  bardzo wiele okazów  prawdopodobnie powy ej 100. Odnaleziono jeden olbrzymi okaz, kilkana cie wi kszych
i redniej wielko ci, pozosta e to ma e krzewy; stwierdzono tutaj równie
du ilo martwych krzewów wiciokrzewu czarnego. rednica w szyi
korzeniowej najwi kszego krzewu wynosi ok. 15 cm, natomiast u pozostaych przeci tnie 56 cm
 drugie pi tro lasu tworz wierki, jod y i buki, które w tej warstwie ju
wyra nie dominuj , podobnie wygl da podszyt
 na stanowisku brak trwa ych cieków wodnych, za to wyst puj liczne,
niewielkie fragmenty silnie podmok ego terenu






Syntetyczne informacje o wyst powaniu gatunku na stanowisku, dotychczasowe badania i inne istotne fakty. Wyniki monitoringu z lat poprzednich
Informacja
o gatunku
na stanowisku
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Na tym terenie dotychczas nie notowano tego gatunku owada (w literaturze
brak na ten temat danych). Odnalezione w ostatnich latach lady erowania
sichrawy karpackiej oraz tegoroczna obserwacja pozwalaj zaklasyfikowa to
stanowisko jako czynne.
Na kilku krzewach wiciokrzewu czarnego, tak e tym najwi kszym, obserwowano imagines sichrawy karpackiej. Ponadto na jeszcze kilku wi kszych
i mniejszych krzewach widziano wiele erowisk (czynnych i opuszczonych).
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Imi i nazwisko eksperta lokalnego odpowiedzialnego za stanowisko
Obserwator

Robert Rossa
Stanis aw Szafraniec

Daty obserwacji
Data wype nienia

Daty wszystkich obserwacji
1521 VI 2007 r.
Data wype nienia formularza przez eksperta
2 XI 2007 r.

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
Stan ochrony gatunku na stanowisku

Wska niki

Warto

wska nika i komentarz

Ocena

Populacja
Liczebno
Zasiedlone
krzewy

erowiska
czynne

Liczba osobników doros ych

FV

5
Procentowy udzia krzewów opanowanych przez sichraw karpack w ród
wszystkich policzonych krzewów wiciokrzewu czarnego

FV

>25%

FV

Liczba erowisk czynnych, w których znajduj si ró ne stadia rozwojowe
owada
2
(stwierdzono w sumie 21 erowisk, w 2 znajdowa y si poczwarki  erowiska czynne, pozosta e to erowiska opuszczone)

U1

Siedlisko
Spójno
siedliska

Konkurencja

Przeci tna odleg o mi dzy pojedynczymi krzewami lub
grupami wiciokrzewu czarnego

FV

<15 m
Udzia procentowy powierzchni pokrytej innymi gatunkami ro lin, które
wyra nie konkuruj z krzewami wiciokrzewu czarnego (ocena ekspercka)

U1

ok. 50%
Warunki
wietlne

Dost pno
miejsc
rozrodu

Baza
pokarmowa

Stopie ocienienia dna lasu przez g ówne pi tro lasu (ocena eksperta)
 opisowo

FV

stanowisko umiarkowanie s oneczne
Okre lenie wieku krzewów wiciokrzewu czarnego  z uwzgl dnieniem
udzia u okazów m odych, redniowiekowych, starych oraz ich grubo ci
 przeci tnej rednicy (pomiar w okolicy szyi korzeniowej)
na stanowisku dominuj m ode krzewy wiciokrzewu czarnego (81%),
oko o 18% stanowi krzewy w rednim wieku, przeci tna rednica mie ci
si w przedziale 48 cm
Liczba krzewów wiciokrzewu czarnego na stanowisku
>100

U1

U1

FV
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Ocena eksperta z uwzgl dnieniem aktualnego stanu populacji i stanu
siedliska, obserwowanych negatywnych oddzia ywa i zagro e oraz
stosowanej ochrony
Perspektywy zachowania gatunku s dobre, poniewa jest to teren Parku
Narodowego i tym samym brak zagro e ze strony gospodarki le nej
(pozyskanie drewna ograniczone jest jedynie do usuwania wykrotów
Perspektywy i z omów, a tak e drzew silnie opanowanych przez gatunki owadów
zachowania kambioksylofagicznych, z podszytu nie s usuwane zb dne gatunki ro lin,
m.in. wiciokrzew czarny, który do cz sto traktowany jest w le nictwie
jako chwast). Jedynym powa nym zagro eniem, jakie mo e pojawi
si w najbli szych latach, to stopniowe zamieranie wierków, w ramach
post puj cego procesu zamierania wierczyn górskich na terenie Sudetów
i Karpat. Dotychczas rozpoznane zagro enia (np. konkurencja ro linna,
usuwanie w mocno ograniczonym zakresie podszytu) s w pe ni kontrolowane.
Ocena ogólna

FV

U1

Lista najwa niejszych aktualnych i przewidywanych oddzia ywa (zagro e ) na gatunek i jego
siedlisko na badanym stanowisku (w tym aktualny sposób u ytkowania, planowane inwestycje,
planowane zmiany w zarz dzaniu i u ytkowaniu); kodowanie oddzia ywa /zagro e zgodne
z Za cznikiem E do Standardowego Formularza Danych dla obszarów Natura 2000; wp yw
oddzia ywania: +  pozytywny,   negatywny, 0  neutralny; intensywno oddzia ywania: A  silna, B  umiarkowana, C  s aba
Aktualne oddzia ywania
Kod

971

Nazwa
Intensywno
dzia alno ci

Konkurencja
ro linna

Wp yw

Syntetyczny opis



Na tak du ej powierzchni mo na obserwowa ró ne nasilenie tego czynnika. W wielu przypadkach
najwi kszym konkurentem dla krzewów wiciokrzewu czarnego s znajduj ce si w bliskim s siedztwie mniejsze b d wi ksze buki. Ten gatunek
drzewa tworz c g st koron bardzo silnie ocienia
dno lasu. Konsekwencj tego jest fakt wyst powania na tym stanowisku ju przynajmniej kilkunastu
martwych okazów wiciokrzewu czarnego. Nale y
te pami ta , e buk na takim siedlisku staje si
niezwykle ekspansywnym gatunkiem drzewa. Innymi ro linami konkuruj cymi z wiciokrzewami s
podobnie jak na innych stanowiskach: porzeczki,
wierzby, wierki.

C

Zagro enia (przysz e, przewidywane oddzia ywania)
Kod

165

152

Nazwa

Usuwanie
podszytu

Intensywno

C

Wp yw

Syntetyczny opis

+

Podczas usuwania cz ci podszytu, zw aszcza m odych buków (w celu ograniczenia konkurencji dla
ro liny ywicielskiej gatunku) mog by uszkadzane grupy wiciokrzewu czarnego. Dlatego podczas
wykonywania tych prac nale y zachowa szczególn
ostro no , aby zniszczeniu nie uleg y najcenniejsze
jego okazy, zasiedlone przez sichraw karpack .
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971

Konkurencja
ro linna

B



Maj c na uwadze orografi terenu, warunki termiczne oraz wilgotno ciowe panuj ce na tym stanowisku,
jest to na razie najwi ksze zagro enia dla dalszego
istnienia w takim stanie wiciokrzewów oraz sichrawy
karpackiej. Tylko wiadome i za ka dym razem
konsultowane ze specjalist usuwanie konkuruj cych
z wiciokrzewem czarnym drzew i krzewów pozwoli
zachowa w tym miejscu ten gatunek owada.
Inne informacje

Inne wa ne gatunki zwierz t (z za czników Dyrektyw Siedliskowej i Ptasiej, gatunki zagro one w Polsce) obserwowane w trakcie monitoringu sichrawy karpackiej
Na podstawie informacji ustnych otrzymanych od eksperta lokalnego
Inne warto ci
na tym terenie obserwowano w ci gu ostatnich 5 lat kilka okazów
przyrodnicze
biegacza urozmaiconego Carabus variolosus Fabr.
Ponadto w 2007 r. na kilku krzewach wiciokrzewu czarnego stwierdzono erowiska
oraz imagines opi tka Agrilus cyanescens (Ratzeburg) i d u ynki wiciokrzewowej
Oberea pupillata (Gyllenhal).
Gatunki
obce
i inwazyjne

Obserwowane gatunki obce i inwazyjne i ewentualnie ich liczebno
nie obserwowano
Nale y opisa prowadzone lub proponowane dzia ania ukierunkowane na ochron
gatunku na monitorowanym stanowisku

Jak dot d jedynym zidentyfikowanym, istotnym zagro eniem, maj cym bezpo redni
Prowadzone
wp yw na zdrowotno wiciokrzewu czarnego, a tym samym sichrawy karpackiej
lub proponojest konkurencja ro linna. Zaleca si zatem stopniowe usuwanie cz ci drzew
wane zabiegi
i podszytu (przewa nie m odych buków) ocieniaj cych najcenniejsze okazy L.
ochronne
nigra. Prace te powinny by wykonywane w okresie zimowym. Gdyby ze wzgl du
na grub pokryw niegu zabieg ten nie móg by zrealizowany, wówczas usuwanie podszytu w okresie wegetacyjnym nale y wykona bardzo ostro nie, chroni c
grupy wiciokrzewów.
Wszelki informacje pomocne przy interpretacji wyników, np. anomalie pogodowe
Inne uwagi
brak
Dokumentacja fotograficzna

PLH120001_Pseudogaurotina Excellens_OrawskaDroga_Foto7.jpg/R.Rossa
PLH120001_Pseudogaurotina Excellens_OrawskaDroga_Foto8.jpg/R.Rossa
PLH120001_Pseudogaurotina Excellens_OrawskaDroga_Foto9.jpg/R.Rossa

5. Gatunki o podobnych wymaganiach ekologicznych,
dla których mo na zaadaptowa opracowan metodyk
Brak podobnych gatunków, dla których mo na stosowa opracowan metodyk bada
monitoringowych.

6. Ochrona gatunku
Sichrawa karpacka podlega ochronie gatunkowej. Aktualnie, porównuj c z danymi historycznymi, potwierdzono wyst powanie sichrawy karpackiej na terenie Babiej Góry i Tatr.
Z obszaru Pienin brak na razie nowych informacji. Jednak zaplanowane na najbli sze lata
dalsze poszukiwania, prawdopodobnie potwierdz obecno tego gatunku chrz szcza
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i na tym terenie. Ponadto w ostatnich latach stwierdzono obecno sichrawy karpackiej
w pa mie Policy i w okolicach Skawicy, a tak e na terenie Nadle nictwa Jele nia. Wi kszo stanowisk znajduje si na obszarach obj tych ró nymi formami ochrony. Stanowiska
z terenu Tatr, Babiej Góry i Pienin znajduj si w obr bie istniej cych tam parków narostanowiska
dowych, b d cych równocze nie obszarami sieci Natura 2000. Górna cz
z pasma Policy, obejmuj ca partie przyszczytowe, znalaz a si w obr bie rezerwatu Na
Policy (obszar Natura 2000). Pozosta e fragmenty tego stanowiska le na terenie Nadle nictwa Sucha.
Odnalezienie licznych dowodów wyst powania tego gatunku owada nie tylko w obszarach, z których by a ju wcze niej podawana, wskazuje na wzrost liczebno ci lokalnych
populacji. Na tym etapie bada , naturalnie jest jeszcze bardzo trudno okre li , jak wielki
i na ile trwa y jest to progres w porównaniu z ostatnim wier wieczem. Pozytywnym symptomem jest stwierdzanie nowych stanowisk sichrawy karpackiej. Poniewa du a cz
znanych stanowisk znajduje si na terenie parków narodowych lub rezerwatów przyrody
obj tych ochron cis , oznacza to mo e, e ta forma pozwala w pe ni chroni sichraw
karpack .
Nowe stanowiska znajdowane s te na terenach administrowanych przez Lasy Pa stwowe, obj tych gospodark le n . Zatem by mo e w a ciwa metoda ochrony spoczywa
nie tylko w obejmowaniu danego obszaru pe n ochron , ale stosowaniem w a ciwych
zabiegów propaguj cych ro lin pokarmow larw, czyli wiciokrzew czarny oraz sam sichraw karpack . Oczywi cie mo liwe jest równie i inne wyt umaczenie obserwowanej
sytuacji. By mo e wi ksza liczba stanowisk i liczniejsze populacje s wynikiem migracji
gatunku z obszarów chronionych. Z drugiej jednak strony, gdyby najlepsze warunki do
rozwoju tego gatunku owada zapewnia a ochrona cis a, to populacje tatrza skie, babiogórskie czy pieni ska nie powinny podlega a tak gwa townym zmianom. Niestety, aktualny stan wiedzy oraz zarysowuj ce si coraz bardziej zmiany klimatyczne utrudniaj
udzielenie jednoznacznej odpowiedzi na tego typu pytania.
Wyra ny wzrost liczebno ci gatunku na terenie Polski po czony z wi ksz liczb
stanowisk jest sygna em, i przy du o mniejszych nak adach finansowych i w znacznie
krótszym czasie mo liwe jest realizowanie wielu prac badawczych zmierzaj cych do pe nego poznania biologii i ekologii gatunku, jak równie wypracowania najlepszej metody
ochrony.
Podejmuj c prób aktywnej ochrony zagro onych stanowisk lub fragmentów, wskazane jest wcze niejsze zapoznanie si z odpowiednim planem urz dzenia lasu (w przypadku
stanowisk po o onych na terenie Lasów Pa stwowych) lub planem ochrony (w przypadku parków narodowych lub rezerwatów przyrody). W pierwszej kolejno ci nale y zawsze
okre li wszystkie zagro enia, a nast pnie d y do ich jak najszybszego wyeliminowania.
W ród dotychczas rozpoznanych zagro e , które niew tpliwie wp ywaj na populacje sichrawy karpackiej, najgro niejszym czynnikiem jest konkurencja ro linna. W tym oddziaywaniu najniebezpieczniejsze s m ode buki. Ten gatunek drzewa na yznych, górskich
siedliskach jest bardzo ekspansywny. Odnowienie naturalne pojawia si spontanicznie
i jest najcz ciej bardzo obfite. Ju ma e okazy potrafi wytworzy g st koron . Z ka dym
nast pnym rokiem, gdy buk staje si coraz wi kszy, szybko rozbudowywana korona mocno ocienia dno lasu. Dlatego nawet w miejscach obj tych ochron cis nale y rozwa y
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mo liwo wykonania ci ods aniaj cych wokó najcenniejszych okazów wiciokrzewu
czarnego.
Kolejnym wa nym czynnikiem jest turystyka, a wraz z ni pog biaj cy si problem
wandalizmu. Niszczenie krzewów wiciokrzewu czarnego rosn cych wzd u szlaków staje
si coraz cz stszym zjawiskiem. Prawdopodobnie w wi kszym stopniu jest to efekt przypadkowych dzia a (wi kszy ruch turystyczny) ni wiadomego, metodycznego niszczenia
konkretnego gatunku ro liny. Przemawia za tym fakt, i wzd u szlaków wydeptywaniu,
wy amywaniu podlegaj wszystkie gatunki ro lin.
Odr bnym zagadnieniem jest kolekcjonerstwo. Niemal niemo liwe jest okre lenie jego
rozmiarów. Maj c jednak na uwadze niewielk liczebno poszczególnych lokalnych populacji tego gatunku owada, nale y przyj , e jest to jedno z wa niejszych oddzia ywa .
Metodyczne od awianie roj cych si imagines mo e w bardzo krótkim czasie (kilka lat)
doprowadzi do unicestwienia tak eksplorowanego stanowiska. Wymienione negatywne
oddzia ywania s na szcz cie bardzo atwe do wyeliminowania.
Znacznie trudniejszym wydaje si jednak wypracowanie nowych zasad, jakimi powinno kierowa si nasze le nictwo. W wielu nadle nictwach po udniowej Polski jeszcze
ci gle pokutuje przekonanie, i ro liny krzewiaste w prawid owo urz dzonym lesie s
niepotrzebne. Wiele gatunków ro lin, w tym tak e wiciokrzew czarny, traktowanych jest
jako chwasty i co pewien czas eliminowane ze strefy podszytu. Dobrym rozwi zaniem,
które powinno przynie pozytywne zmiany, wydaje si przygotowanie i rozpropagowanie
w ród pracowników Lasów Pa stwowych materia ów informacyjnych na temat sichrawy
karpackiej.
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