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Dodanie nowego wskaźnika parametru populacja 
 
Dodanie nowego wskaźnika parametru populacja – wystąpienie rozrodu gatunku  
 

Wskaźnik Miara Sposób pomiaru/określenia 

Populacja 

Wystąpienie 
rozrodu gatunku 

N 

Liczba wystąpień którejkolwiek z następujących obserwacji (każda możliwość 
równoważna): wylinka, osobnik teneralny, tandem, kopulacja, znoszenie jaj.  
Jeżeli stwierdzenie wylinki i osobnika teneralnego dotyczy na pewno tego 
samego osobnika, traktujemy je jak jedno wystąpienie. Podobnie 
postępujemy, gdy obserwowaliśmy tandem, który następnie przeszedł do fazy 
kopulacji i znoszenia jaj. 

 
 

Waloryzacja wskaźnika „wystąpienie rozrodu gatunku” 
 

Wskaźnik 
Ocena* 

FV U1 U2 

Populacja 

Wystąpienie rozrodu gatunku >1 1 0 
* FV - stan właściwy, U1 – stan niezadowalający, U2 – stan zły 

 
Zmiany w sposobie wyliczania oceny parametru populacja spowodowane dodaniem nowego wskaźnika 
 
Za każdą ocenę wskaźnika należy przyznać określoną liczbę punktów: 
za FV – 2 punkty, 
za U1 – 1 punkt, 
za U2 – 0 punktów. 
 
Ocena łączna dla stanu populacji: 
5–6 punktów = FV, 
3–4 punkty = U1, 
1–2 punkty = U2. 
 
Doprecyzowanie opisowej waloryzacji wskaźnika stanu siedliska – stabilność  siedliska 
 
Stabilność siedliska, rozumiana jako zachowanie odpowiedniej dla gatunku głębokości wody, oceniana 
jest w trójstopniowej skali opisowej, utworzonej na potrzeby monitoringu gatunku. Ocena dokonywana 
jest w trakcie dwóch podstawowych kontroli monitoringowych: 

 siedlisko stabilne – w trakcie realizowanych kontroli monitoringowych nie podsychające na 
obrzeżach,  z dużymi powierzchniami dogodnej dla gatunku głębokości wody (2–10 cm); 



 siedlisko astatyczne – z dużymi wahaniami poziomu wody w okresie objętym kontrolami 
monitoringowymi, tak że powierzchnia siedliska o dogodnej dla gatunku głębokości istotnie się 
zmniejsza, jednak ciek nie wysycha, a jedynie podsycha na obrzeżach; 

 siedlisko zdecydowanie astatyczne – w okresie objętym kontrolami monitoringowymi miejscowo 
wysychające na dużej szerokości cieku lub z ryzykiem przesychania na całej szerokości i przerwania 
biegu cieku. 

 
 
 

Opracował: dr hab. Rafał Bernard, prof. UAM 



 
Monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000 
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Zmiana nazwy wskaźnika: 
- Wielkość strefy zajętej przez gatunek: zmiana nazwy na „odcinek cieku zajęty przez gatunek” 
 
Doprecyzowanie rozumienia wskaźnika:  
- Odcinek cieku zajęty przez gatunek: „Jest to miejsce stałego występowania gatunku (przynajmniej 
siedlisko akceptowalne). Pomija się przy tym rzadkie stwierdzenia penetrujących osobników w miejscach o 
siedlisku niewłaściwym dla gatunku, Mogą się one bowiem okazyjnie rozlatywać szerzej albo przelatywać 
pomiędzy zajętymi fragmentami cieku, nie przekłada się to jednak na stałe zajęcie tych „przelotnych” 
miejsc przez gatunek.” 
 
Uszczegółowienie sposobu mierzenia wskaźnika: 
- Odcinek zajęty przez gatunek: „Odcinek cieku zajęty przez gatunek” to odcinek rzeczywiście zajęty przez 
łątkę ozdobną, z pominięciem nieciągłości, które nie oferują odpowiedniego siedliska dla gatunku. W tym 
przypadku oceniamy bowiem wskaźnik siedliska, a nie populacji.” 
  
Uszczegółowienie sposobu obliczania wskaźnika: 
- Zagęszczenie samców: „Wskaźnik liczony jest dla całej długości cieku pomiędzy skrajnymi stwierdzeniami 
ich stałego występowania, a więc razem z ewentualnymi nieciągłościami w obrębie tego występowania, 
bowiem samce mogą strefę tę penetrować w całości.” 
 
Uzupełnienie opisu roślinności optymalnej dla gatunku: Do roślinności optymalnej dla gatunku  zaliczyć   
należy także przetacznik bobowniczek Veronica beccabunga. 
 
 
 

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