Monitoring siedlisk przyrodniczych

ródliska wapienne ze zbiorowiskami
Cratoneurion commutati

Fot. 1. ródliska wapienne (© J. B. Parusel)

I. INFORMACJA O SIEDLISKU PRZYRODNICZYM
1. Identyfikatory fitosocjologiczne
Dotychczasowe badania fitosocjologiczne pozwalaj na zaliczenie do identyfikatorów fitosocjologicznych nast puj cych syntaksonów ze zwi zku Cratoneurion commutati (Matuszkiewicz
2008; Wo ejko 2000, Wo ejko 2004):
 Cratoneuretum falcati (= Arabido-Cratoneuretum falcati),
 Cratoneuro-Saxifragetum azoidis,
 Cratoneuro filicini-Lemnetum trisulcae,
 zbiorowisko Pellia endiviaefolia,
 zbiorowisko Cratoneuron commutatum.
Pierwszy z zespo ów wyst puje w wy szych pi trach Tatr wapiennych, a w zubo a ej postaci tak e w Gorcach. ródliskowiec zmienny Palustriella commutata rosn cy w p yn cej wodzie,
mo e by inkrustowany w glanem wapnia. Drugi z zespo ów wyst puje w wapiennej i dolomitowej cz ci Tatr. Pozosta e jednostki zosta y opisane z kompleksów ródliskowych Polski
pó nocno-zachodniej.
Wo ejko (2004) zalicza tak e do syntaksonów wska nikowych siedliska zbiorowisko Preissia
quadrata  niezale ne zbiorowisko mszaków z klasy Fontinaletea antipyreticae (Hübschmann
1986).
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Eksperci lokalni, którzy wykonywali w roku 2007 monitoring szczegó owy omawianego siedliska, wyró nili ponadto na badanych stanowiskach nast puj ce syntaksony (Parusel 2007,
2008):
 Cratoneuro filicinae-Cardaminetum (Dolina Górnej eby, jednak brak tam martwicy wapiennej i procesu jej wytr cania si ),
 Pellieto-Conocephaletum (Dolina Pliszki, brak tam martwicy wapiennej i procesu jej wytr cania si ),
 kad ubowe, s abo wykszta cone synuzjalne zbiorowiska mszaków ródliskowych w olsie ródliskowym (Niebieskie ród a, brak tam martwicy wapiennej i procesu jej wytr cania si ),
 zbiorowisko ze zwi zku Cratoneurion commutati (Cieszy skie ród a Tufowe).
Jednostki te nie zosta y uj te w opracowaniu Matuszkiewicza (2008). Nale y podkre li ,
e ródliska wapienne (w tym i ródliska petryfikuj ce) w Polsce s s abo zbadane pod wzgl dem fitosocjologicznym (zw aszcza briofitosocjologicznym), a zbiorowiska zakwalifikowane do
zwi zku Cratoneurion commutati wymagaj krytycznej rewizji. Rozstrzygni cia wymaga, na
ile obecno trawertynów przes dza o przynale no ci badanych p atów do siedliska. Istniej
obszary, na których wykazano siedlisko, a obecnie nie stwierdza si tam obecno ci trawertynów
oraz procesu petryfikacji róde i depozycji martwicy wapiennej.

2. Definicja siedliska przyrodniczego
Przyjmuj c za podstaw opis siedliska zawarty w podr czniku interpretacji siedlisk Unii
Europejskiej, definicja polska tego siedliska jest nast puj ca: ród a wyp ywu zimnych,
twardych wód podziemnych z aktywnym procesem wytr cania si w glanu wapnia w formie trawertynów lub innych rodzajów martwicy wapiennej, którym towarzyszy ro linno
(zdominowana przez mszaki) ze zwi zku Cratoneurion commutati. Zgodnie z tak przyj t
definicj , do tego typu siedliska nie powinny by w czane ród a, w których:
martwica wapienna jest wy cznie osadem kopalnym,
ro linom ze zwi zku Cratoneurion commutati nie towarzyszy proces biodepozycji
zwi zków wapnia (ro liny te wykorzystuj kopaln martwic jako wtórne pod o e
i wska nikiem zwi kszonej zawarto ci w glanu wapnia w wodach podziemnych, który
nie ulega jednak e obecnie aktywnemu wytr caniu na powierzchni ziemi),
w otoczeniu których brak gatunków ro lin ze zwi zku Cratoneurion commutati.
Bior c jednak pod uwag specyficzne uwarunkowania hydrogeologiczne procesu wytr cania si martwicy wapiennej oraz dotychczasowe rozpoznanie jego zró nicowania
w Polsce, do siedliska tego zaliczamy ród a:
z czynnym procesem wytr cania si martwicy wapiennej oraz obecno ci trawertynów
lub innych rodzajów martwicy wapiennej i wska nikowych gatunków ro lin,
z czynnym procesem wytr cania si martwicy wapiennej oraz obecno ci trawertynów
lub innych rodzajów martwicy wapiennej,
z obecno ci trawertynów lub innych rodzajów martwicy wapiennej i wska nikowych
gatunków ro lin.
Zró nicowanie to pozwala na wydzielenie nast puj cych podtypów omawianego siedliska:
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a) podtyp typowy (kod 7220-1),
b) podtyp ubogi z zachodz cym procesem depozycji w glanu wapnia (kod 7220-2),
c) podtyp ubogi z kopaln martwic wapienn (kod 7220-3).
Z kolei zró nicowanie florystyczne pozwala na wyró nienie nast puj cych wariantów
wy ej wymienionych podtypów:
a) wariant górski i podgórski (do kodu podtypu dopisujemy/g),
b) wariant wy ynny (do kodu podtypu dopisujemy/w),
c) wariant nizinny (do kodu podtypu dopisujemy/n).

3. Warunki ekologiczne
Wyst powanie i rozwój siedliska uwarunkowane s specyficzn kombinacj czynników
geologicznych (obecno ska w glanowych), hydrogeologicznych (zasoby wód podziemnych, typy i kierunek oraz wydajno i pr dko ich wyp ywu), hydrochemicznych (typ
hydrochemiczny wód podziemnych, du a zawarto CO2 i CaCO3) i geomorfologicznych
(po o enie róde i pr dko przep ywu) (Pentecost 2005). ród em wapnia na po udniu
Polski s ró nego wieku ska y w glanowe, natomiast na pó nocy s to m odoglacjalne
utwory polodowcowe (g ównie w obr bie moren czo owych i kemów) zawieraj ce wi ksz ilo fragmentów ska wapiennych (Wo ejko 2004). Wytr canie si martwicy wapiennej
w miejscach wyp ywu wód podziemnych zachodzi w Europie na obszarach o redniej
rocznej temperaturze powietrza powy ej 5oC (Pentecost 1995) i spowodowane jest procesami fizyko-chemicznymi oraz biochemicznymi (Szulc 1983, Pazdur i in. 2002, Herry
2007). Wody wyp ywaj ce ze róde cechuj si odczynem od s abo alkalicznego do alkalicznego oraz redni i wysok mineralizacj , a tak e niewielk zmienno ci w a ciwo ci
chemicznych i temperatury w ci gu roku (Wo ejko 2004).
Siedlisko wykszta ca si w obr bie ró nego typu róde (warstwowych, szczelinowych,
uskokowych, krasowych) i obejmuje swoimi granicami zarówno stref ródliskow (krenal,
sk adaj cy si ze strefy wyp ywu wód podziemnych  eukrenalu oraz ze strefy odp ywu
 hypokrenalu), jak i górny odcinek strefy strumienia (epirhitral) (Allan 1998; BajkiewiczGrabowska, Mikulski 2006). Wyst powa tu mog wi c rodowiska ródliskowe, bagniste
i strumieniowe (Carthew i in. 2003). Do istnienia i rozwoju siedliska niezb dne s w a ciwe
warunki hydrologiczne. Uwodnienie jest w a ciwe, je li wody podziemne wyp ywaj z niewielk , lecz sta pr dko ci . Do wytr cania si zwi zków wapnia wystarczy, aby woda
przes cza a si przez pokryw ro linn lub spi trza a w korycie na wysoko kilku centymetrów. Silny wyp yw, szybki przep yw i wysoki poziom wody w korycie cieku niszcz
struktury martwicy wapiennej i wp ywaj hamuj co na proces jej depozycji. Wytr canie
si osadów wapiennych w postaci trawertynów lub innych rodzajów martwic wapiennych,
obserwowane jest w niewielkiej odleg o ci od ród a w postaci inkrustacji ro lin (g ównie
zarodnikowych) oraz ró nego rodzaju struktur nadbudowywanych z martwicy wapiennej
na dnie i brzegach cieku (tarasy, wodospady, zapory, progi i inne przegrody) na pod o u
nieorganicznym i organicznym (martwe cz ci ro lin).
Petryfikuj ce ród a w Polsce s siedliskiem drobnopowierzchniowym (od kilku do
kilkuset metrów kwadratowych), a wytr caj ce si martwice wapienne maj niewielkie,
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w porównaniu do innych obszarów Europy (Pentecost 1995; Ford, Pedley 1996), wymiary
(maksymalna wysoko progów trawertynowych to 70 cm). Siedlisko to porastaj g ównie zbiorowiska ro lin zarodnikowych oraz ro lin naczyniowych ze zwi zku Cratoneurion
commutati i klasy Montio-Cardaminetea, obecne s równie zbiorowiska mszaków z klasy Fontinaletea antipyreticae oraz zbiorowiska kad ubowe i jednogatunkowe synuzje. Ten
ekohydrologiczny kompleks przestrzenny tworzy punktowy (koncentryczny) lub liniowy
uk ad mozaikowy w obr bie lasów lub zbiorowisk niele nych.
Proces petryfikacji róde zachodzi aktywnie na po udniu Polski, natomiast w cz ci
pó nocnej wyst puje on sporadycznie i na ma ych powierzchniach. Liczne s tam jednak
lady dawnej aktywno ci (trawertyny kopalne), której produkty podlegaj erozji i stanowi
wtórne pod o e dla ro linno ci kalcyfilnej. Subfosylne i fosylne stanowiska martwicy wapiennej znane s tak e z Jury Krakowsko-Cz stochowskiej, Kielecczyzny i Lubelszczyzny
(Wo ejko 2004). Zanik procesu wytr cania si martwic wapiennych zaznacza si w Europie
ju od pó nego holocenu (oko o 2500 BP), zarówno wskutek naturalnych zmian klimatycznych, jak i wywo anych antropopresj (Goudie, Vlies, Pentecost 1993).
Brak szczegó owych danych o glebach tego siedliska. Uwzgl dniaj c pod o e skalne
oraz typ gospodarki wodnej, mo emy wydzieli w jego obr bie nast puj ce typy gleb:
torfowe, mu owe, murszowe, gruntowo-glejowe, a w miejscach przesuszonych nawet parar dziny inicjalne.
Zasi g pionowy siedliska zawiera si w przedziale od kilkunastu metrów w dolinach
upawy i eby do 1210 m n.p.m. w Tatrach (Smieja, Smieja-Król 2007).
Siedlisko, ze wzgl du na du e rozproszenie i bardzo niewielkie wymiary oraz szczególne uwarunkowania hydrogeologiczne i geomorfologiczne jego powstawania i rozwoju, jest
bardzo wra liwe i podatne na zmiany  tak naturalne, jak i antropogeniczne. Do najwi kszych zagro e nale : zmiany re imu hydrologicznego wód podziemnych i powierzchniowych, odwodnienie, erozja wsteczna i zboczowa, erozja chemiczna i eutrofizacja wód.
Siedlisko jest równie ma o odporne na zniszczenia mechaniczne.

4. Typowe gatunki ro lin
Siedlisko w Polsce charakteryzuj nast puj ce gatunki mszaków: beznerw t usty Aneura
pinguis, ródliskowiec zmienny Cratoneuron commutatum (= Palustriella commutata),
ebrowiec paprociowy Cratoneuron filicinum, pleszanka k dzierzawa Pellia endiviaefolia,
bagnik wapienny Philonotis calcarea oraz ro liny naczyniowe, takie jak: g siówka stokrotkolistna Arabis soyeri subsp. subcoriacea, s onecznica w skolistna Heliosperma quadridentatum, skalnica nakrapiana Saxifraga aizoides.
Wyniki monitoringu szczegó owego wskazuj , e do gatunków najcz ciej notowanych na tym siedlisku nale (Parusel 2007, 25 zdj fitosocjologicznych):
 Cratoneurion commutati: Cratoneuron filicinum (stopie sta o ci III),
 Cardamino-Montion: Chrysosplenium alternifolium (III),
 Montio-Cardaminetea: Cardamine amara subsp. amara (III),
 Querco-Fagetea: Carex remota (III),
 Artemisietea vulgaris: Urtica dioica (V),
 inne: Brachythecium rivulare (III), Mentha aquatica (III).
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5. Rozmieszczenie w Polsce
Siedlisko petryfikuj cych róde zosta o stwierdzone zarówno w regionie biogeograficznym
kontynentalnym, jak i alpejskim (Wo ejko 2004). Wyst puje w rozproszeniu na obszarach
górskich, podgórskich i wy ynnych Polski po udniowej oraz sporadycznie w rodkowej
Polsce i w cz ci pó nocnej kraju (Pobrze a Po udniowoba tyckie, Pojezierza Pomorskie,
Polska Pó nocno-Wschodnia, Pojezierza Wielkopolskie, Niziny rodkowe i Wschodnie).
Zdaniem Parusela (2006) zasi g siedliska w regionie kontynentalnym obejmuje szacunkowo oko o 17 800 km2, lecz powierzchnia zajmowana przez to siedlisko wynosi oko o
0,5 km2. Zasi g siedliska w regionie alpejskim obejmuje szacunkowo oko o 1000 km2, lecz
powierzchnia zajmowana przez to siedlisko wynosi oko o 0,05 km2. Jednak rzeczywista
powierzchnia siedliska w obu regionach nie jest znana, nie jest tak e znany trend zmian
powierzchni zasi gu i powierzchni zajmowanej przez siedlisko.
Siedlisko zosta o wykazane dotychczas z 31 obszarów Natura 2000, w tym w 17 jego
udzia by znacz cy. Bior c jednak pod uwag trudno ci i rozbie no ci w interpretacji tego
siedliska, jego wyst powanie i udzia w tych obszarach wymaga weryfikacji.

Ryc. 1. Zasi g siedliska z wyró nieniem stanowisk monitorowanych w latach 20062008
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II. METODYKA
1. Metodyka bada monitoringowych
W zwi zku z tym, e utwory martwicy wapiennej s strukturami ma o odpornymi na zniszczenia mechaniczne, w czasie prac terenowych na stanowisku nale y si porusza bardzo
ostro nie, a sta e punkty i powierzchnie, zlokalizowane w obr bie martwicy wapiennej,
powinny by wyposa one w k adki lub podesty (okresowe lub sta e). Oznakowanie i utrwalenie sta ych punktów i powierzchni powinno by dyskretne, nieniszcz ce i niezanieczyszczaj ce rodowiska przyrodniczego oraz trwa e i stabilne. Badane punkty i powierzchnie
powinny by udokumentowane zdj ciami fotograficznymi, tak aby ich lokalizacja i opis
zapewnia y powtarzalno uj z tego samego miejsca i kierunku.
Monitoring siedliska prowadzony zgodnie z zaproponowan metodyk nie zast puje i nie wyklucza prowadzenia innych bada naukowych, zw aszcza podstawowych
i szczegó owych bada geologicznych, hydrogeologicznych, geomorfologicznych i fitosocjologicznych wyja niaj cych genez , struktur i funkcjonowanie oraz przedstawiaj cych zagro enia tego siedliska w Polsce. Prowadzony jednak systematycznie na sta ych
powierzchniach, dostarcza podstawowych informacji o stanie ochrony siedliska, które s
przydatne dla okre lenia potrzeby podejmowania dzia a ochronnych.

Wybór powierzchni monitoringowych
Granic p atów siedliska wyznacza strefa ródliskowa (krenal), w sk ad której wchodz
ród o w a ciwe (eukrenal), i strefa odp ywu ród a (hypokrenal) oraz odcinek koryta cieku
wodnego (epirhitral), w którym nast puje wytr canie si martwicy wapiennej lub s obecne
gatunki, lub zbiorowiska wska nikowe. Siedlisko obejmuje równie powierzchniowe lub
liniowe wyp ywy wód podziemnych w postaci podmok o ci, wycieków, wysi ków i wykapów, je li nast puje w nich wytr canie si martwicy wapiennej. Do siedliska zaliczamy
ródliska wapienne nawet ze ladowym wytr caniem si martwicy wapiennej lub obecnoci gatunków lub zbiorowisk wska nikowych.
Powierzchnia zdj cia uzale niona jest od rodzaju badanej ro linno ci: w przypadku
zbiorowisk mszaków jest ona niewielka (kilkaset cm2), a wi ksza (od 1 do 25 m2) w p atach
z ro linami naczyniowymi.

Sposób wykonania bada
Monitoring prowadzony jest na ca ym obszarze biodepozycji i wyst powania martwicy
wapiennej oraz ro linno ci wska nikowej na danym stanowisku metod :
punktow (dla p atów siedliska, którego najd u szy bok jest mniejszy ni 5 m; monitoring obejmuje ca e stanowisko),
minitransektu (dla p atów siedliska, którego najd u szy bok jest wi kszy ni 5 m; monitoring obejmuje cz
stanowiska  na transekcie o szeroko ci 2 m, przebiegaj cym na
ca ej d ugo ci stanowiska; kszta t transektu  liniowy, nieregularny, jego osi jest rodek
koryta cieku; rozmieszczenie punktów badawczych  regularne),
kartowania fitosocjologicznego.
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Termin i cz stotliwo bada
Badania stanu zachowania siedliska powinny by powtarzane co:
- 6 lat w przypadku niewielkiej dynamiki zmian struktury i warunków ekologicznych
siedliska na stanowisku,
- 3 lata w przypadku dynamicznych zmian struktury i warunków ekologicznych siedliska
na stanowisku,
- 1 rok w przypadku prowadzenia czynnej ochrony siedliska, a do uzyskania oczekiwanego efektu ekologicznego,
- ka dorazowo w okresie d u ej trwaj cych ekstremalnych stanów uwodnienia (ni ówki,
gwa towne opady) i temperatury powietrza.
Zdj cia fitosocjologiczne w danym roku powinny by wykonane wiosn i w pe ni sezonu wegetacyjnego.

Sprz t do bada
Podstawowe badania fitosocjologiczne nie wymagaj specjalistycznego sprz tu. Konieczny jest notatnik (formularz do wype nienia), GPS, ta ma miernicza, aparat fotograficzny.
Proces wyst powania biodepozycji w glanu wapnia okre lamy metod mikroskopow , burzenia kwasem solnym lub konduktometryczn , a w przypadku wdro enia szczegó owych
bada hydrologicznych  stosuj c specjalistyczn aparatur .

2. Ocena parametrów stanu siedliska przyrodniczego
oraz wska ników specyficznej struktury i funkcji
Tab. 1. Opis wska ników specyficznej struktury i funkcji siedliska przyrodniczego oraz parametru perspektywy
ochrony siedliska przyrodniczego 7220  ródliska wapienne ze zbiorowiskami Cratoneurion commutati

Parametr/
Wska nik

Opis
Specyficzna struktura i funkcje

Do gatunków charakterystycznych (reprezentatywnych) nale taksony ze
zwi zku Cratoneurion commutati (Matuszkiewicz 2001), buduj ce syntaksony
b d ce identyfikatorami fitosocjologicznymi siedliska (Wo ejko 2004) oraz
gatunki z klasy Montio-Cardaminetea.
Cratoneurion commutati: ródliskowiec zmienny Cratoneuron commutatum,
ebrowiec paprociowy Cratoneuron filicinum, bagnik wapienny Philonotis
Gatunki
calcarea, g siówka stokrotkolistna Arabis soyeri subsp. subcoriacea, s oneczcharakterystyczne nica w skolistna Heliosperma quadridentatum, skalnica nakrapiana Saxifraga
azoides, niebielistka trwa a Swertia perennis subsp. alpestris, warzucha polska
Cochlearia polonica, porostniczka czterodzielna Preissia quadrata, pleszanka
k dzierzawa Pellia endiviaefolia;
Montio-Cardaminetea: rze ucha gorzka Cardamine amara subsp. amara,
ródliskowiec tujowaty Cratoneuron decipiens, wierzbownica mokrzycowa
Epilobium alsinifolium.
Gatunki
dominuj ce
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Rodzime
gatunki
ekspansywne
ro lin zielnych

Ekspansywne gatunki ro lin zielnych mog stanowi zagro enie dla kszta towania si w a ciwiej struktury gatunkowej siedliska. Nadmierne zacienienie
wp ywa hamuj co na proces wytr cania si wapnia w zwi zku z obni eniem
temperatury wody. Nadmierny rozwój ro lin zielnych stanowi konkurencj dla
mszaków, b d cych istotnym sk adnikiem tego siedliska (samo zacienienie nie
wydaje si zagro eniem, lecz mechaniczne wypieranie mszaków przez s abo
rozk adaj ce si cz ci ro lin). Do gatunków ekspansywnych nale heliofilne
ro liny miejsc wilgotnych. Odnotowa nale y tak e obecno ekspansywnych
ro lin drzewiastych (np. bez czarny Sambucus nigra).

Obce
gatunki
inwazyjne

Na stanowisku notujemy obce gatunki inwazyjne oraz szacujemy ich udzia
powierzchniowy. Dane mog pochodzi ze spisów florystycznych lub zdj
fitosocjologicznych. Do obcych gatunków inwazyjnych wyst puj cych na
siedlisku nale y przyk adowo niecierpek drobnokwiatowy Impatiens parviflora.

Gatunki
wskazuj ce
na eutrofizacj
siedliska

Siedlisko jest zasobne w sk adniki pokarmowe, zw aszcza na stanowiskach
z czynnym procesem wytr cania si zwi zków wapnia i po o onych na
pod o u ska wapiennych. Gatunkami wiadcz cymi o procesie eutrofizacji s
ro liny nitrofilne i zio oro lowe. Na stanowisku notujemy gatunki wskazuj ce
na eutrofizacj siedliska oraz szacujemy ich udzia powierzchniowy. Dane
mog pochodzi ze spisów florystycznych lub zdj fitosocjologicznych.

Obecno
i pokrycie
w trobowców

W trobowce, obok mchów, nale do wa nych sk adników ro linno ci wyst puj cej na omawianym siedlisku. Na stanowisku notujemy gatunki w trobowców oraz szacujemy ich udzia powierzchniowy. Dane mog pochodzi ze
spisów florystycznych lub zdj fitosocjologicznych.

Proces
wytr cania si
martwicy
wapiennej

Czynny proces wytr cania si martwicy wapiennej jest najwa niejszym elementem diagnostycznym siedliska, umo liwiaj cym zaliczenie danego ród a
do róde petryfikuj cych. Na stanowisku okre lamy wyst powanie procesu
wytr cania si martwicy wapiennej oraz jego nat enie: martwica wapienna: wytr ca si (intensywnie), wytr ca si ladowo, nie wytr ca si . W opisie
mo na poda rodzaj pod o a (nieorganicznego lub organicznego), na którym
nast puje wytr canie si martwicy wapiennej.

Wyst powanie
martwicy
wapiennej

Obecno ró nego rodzaju martwic wapiennych jest najwa niejszym elementem
diagnostycznym siedliska, umo liwiaj cym jego odró nienie od innych siedlisk
wykszta caj cych si w miejscach wyp ywu lub wysi ku wód podziemnych.
Na stanowisku okre lamy typ genetyczny i geomorfologiczny utworów martwicy wapiennej oraz jej wyst powanie na powierzchni: liczne, nieliczne, brak.
W uwagach odnotowujemy, czy na danym stanowisku stwierdzono wyst powanie kopalnej martwicy wapiennej (fosylnej lub subfosylnej).

Stan uwodnienia

W a ciwe warunki hydrologiczne s niezb dne do istnienia i rozwoju siedliska.
Uwodnienie jest w a ciwe, je li wody podziemne wyp ywaj z niewielk , lecz
sta pr dko ci . Do wytr cania si zwi zków wapnia wystarczy, aby woda
przes cza a si przez pokryw ro linn lub spi trza a w korycie na wysoko
kilku centymetrów. Silny wyp yw i wysoki poziom wody w korycie cieku niszcz struktury martwicy wapiennej i wp ywaj hamuj co na proces jej depozycji. Na stanowisku dokonujemy pomiaru g boko ci wody oraz okre lamy stan
uwodnienia: w a ciwy, s aby, niew a ciwy.

Erozja wsteczna

Delikatne i nietrwa e struktury martwicy wapiennej podatne s na niszcz ce
dzia ania erozji wodnej. Na stanowisku notujemy przypadki erozji wstecznej,
powoduj cej zanik aktywno ci róde , okre lamy ich udzia w powierzchni
siedliska i dokonujemy oceny: erozji brak, erozja ma a, erozja du a. W opisie
zamieszczamy informacj o przypuszczalnych przyczynach erozji.

Erozja zboczowa

Na stanowisku notujemy przypadki erozji zboczowej (osuwiska, podci cia
erozyjne stoków) powoduj cej niszczenie siedliska, okre lamy ich udzia w powierzchni siedliska i dokonujemy oceny: erozji brak, erozja ma a, erozja du a.
W opisie zamieszczamy informacj o przypuszczalnych przyczynach erozji.
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Erozja denna
koryta cieków

Na stanowisku notujemy przypadki erozji dennej koryta cieków, przyczyniaj cej si do podcinania erozyjnego stoków i erozji wstecznej, okre lamy ich
udzia w powierzchni siedliska i dokonujemy oceny: erozji brak, erozja ma a,
erozja du a. W opisie zamieszczamy informacj o przypuszczalnych przyczynach erozji.

Na stanowisku notujemy przypadki erozji chemicznej, zak ócaj cej proces
wytr cania si martwicy wapiennej oraz przyczyniaj cej si do eutrofizacji
siedliska, okre lamy ich udzia w powierzchni siedliska i dokonujemy oceny:
Erozja chemiczna
erozji brak, erozja ma a, erozja du a. W opisie zamieszczamy informacj
o przypuszczalnych przyczynach erozji (np. stosowanie pestycydów, zanieczyszczenia chemiczne).
Perspektywy
ochrony

Ocena tego parametru powinna by sformu owana w oparciu o analiz : stanu
zachowania siedliska i czynników oddzia ywuj cych obecnie i w przysz o ci
na siedlisko, aktualnego u ytkowania siedliska i mo liwo ci utrzymania go
we w a ciwym stanie oraz istniej cych i mo liwych do wdro enia programów
czynnej ochrony siedliska.

Tab. 2. Waloryzacja parametrów stanu oraz wska ników specyficznej struktury i funkcji siedliska przyrodniczego
siedliska przyrodniczego 7220  ródliska wapienne ze zbiorowiskami Cratoneurion commutati

Parametr/
Wska nik

W a ciwy
FV

Niezadowalaj cy
U1

Zy
U2
Wyra ny spadek
powierzchni siedliska w porównaniu z wcze niejszymi
badaniami lub podawanymi
w literaturze

Powierzchnia
siedliska
na stanowisku

Nie podlega zmianom lub zwi ksza
si

Gatunki
charakterystyczne

Liczba gatunków: 3 Liczba gatunków: 12
pokrycie: 25%
pokrycie: <25%

Brak

Gatunki
dominuj ce*

Liczba gatunków:
brak lub 1
pokrycie: <25%

Liczba gatunków: 23
pokrycie: 2550%

Liczba gatunków: >3
pokrycie: >50%

Rodzime
gatunki
ekspansywne
ro lin zielnych

Liczba gatunków:
brak lub 1
pokrycie: <10%

Liczba gatunków: 23
pokrycie: 1050%

Liczba gatunków: >3
pokrycie: >50%

Obce gatunki
inwazyjne

Brak

Liczba gatunków: 1
pokrycie: <5%

Liczba gatunków: 2
pokrycie: 5%

Gatunki
wskazuj ce
na eutrofizacj
siedliska

Brak gatunków
wiadcz cych o eutrofizacji siedliska

Liczba gatunków: 1
pokrycie: 10%

Liczba gatunków: 2
pokrycie: >10%

Obecno
i pokrycie
w trobowców
Proces wytr cania si martwicy
wapiennej
Wyst powanie
martwicy
wapiennej

gatunków:
Liczba gatunków: 1 Liczba
1
pokrycie: >10%
pokrycie: 10%
Martwica wapienna Martwica wapienna
wytr ca si
wytr ca si ladowo
(intensywnie)

Inne kombinacje

Specyficzna struktura i funkcje

Stan
uwodnienia
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Brak
Martwica wapienna nie
wytr ca si

Trawertyny pokrywa- Trawertyny pokrywaj
j >5% powierzchni
5% powierzchni stanostanowiska
wiska

Brak

W a ciwy
(sta y i równomierny wyp yw wód
podziemnych, o minimalnej g boko ci
0,5 cm)

Niew a ciwy
(sta y brak wyp ywu lub
nadmierny wyp yw wód
podziemnych)

S aby
(minimalny wyp yw
wód podziemnych na
powierzchni gruntu, powoduj cy jego sta e lub
okresowe zawilgocenie)
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Erozja
wsteczna

Erozja nie przekraErozja nie przekracza
cza 5% powierzchni 20% powierzchni siedsiedliska
liska

Erozja przekracza 20%
powierzchni siedliska

Erozja
zboczowa

Erozja nie przekraErozja nie przekracza
cza 5% powierzchni 20% powierzchni siedsiedliska
liska

Erozja przekracza 20%
powierzchni siedliska

Erozja denna
koryta cieków

Erozja nie przekraErozja nie przekracza
cza 5% powierzchni 20% powierzchni siedsiedliska
liska

Erozja przekracza 20%
powierzchni siedliska

Erozja chemiczna

Erozja nie przekraErozja nie przekracza
cza 5% powierzchni 20% powierzchni siedsiedliska
liska

Erozja przekracza 20%
powierzchni siedliska

Ogólnie
struktura i funkcje

Wszystkie wska niki
kardynalne oceniono Wszystkie wska niki
na FV, pozosta e
kardynalne oceniono
wska niki przynajm- przynajmniej na U1
niej U1

Jeden lub wi cej wska ników kardynalnych oceniono na U2

Perspektywy
ochrony

Perspektywy zachowania siedliska
dobre lub doskona e,
nie przewiduje si
Inne kombinacje
znacznego oddziaywania czynników
zagra aj cych

Perspektywy zachowania
siedliska z e, obserwowany
silny wp yw czynników
zagra aj cych, nie mo na
zagwarantowa przetrwania siedliska
w d u szej perspektywie
czasowej

Ocena ogólna

Jeden lub wi cej paraWszystkie parametry
metrów oceniono na U1,
oceniono na FV
brak ocen U2

Jeden lub wi cej parametrów oceniono na U2

* (uwaga: je li gatunkami dominuj cymi s gatunki charakterystyczne, to wska nik uzyskuje ocen FV)

Wska niki kardynalne
Stan uwodnienia
Erozja (wsteczna, zboczowa, denna, chemiczna)
Proces wytr cania si martwicy wapiennej
Wyst powanie martwicy wapiennej
Gatunki charakterystyczne

3. Przyk ad wype nionej karty obserwacji siedliska przyrodniczego na stanowisku
Karta obserwacji siedliska przyrodniczego na stanowisku
Stanowisko  informacje podstawowe
Kod i nazwa siedliska
przyrodniczego

7220 ródliska wapienne ze zbiorowiskami Cratoneurion commutati
7220-1 Petryfikuj ce ród a z utworami tufowymi (Cratoneurion)

Nazwa stanowiska

Las Grabicz 1

Typ stanowiska

Referencyjne

183

Monitoring siedlisk przyrodniczych

Zbiorowiska ro linne

Zbiorowisko ze zwi zku Cratoneurion commutati; zbiorowisko Chaerophyllum hirsutum ze zwi zku Alno-Padion

Opis siedliska
na stanowisku

P at siedliska po o ony w zalesionej (gr dy i gi podgórskie) dolinie
lokalnego potoku, wykszta ca si na jego dnie (szeroko koryta
oko o 1 m)
w niewielkiej odleg o ci od ród a. Struktury trawertynowe wykszta caj si na odcinku oko o 100 m i zajmuj powierzchni oko o
100 m2. Teren jest lekko nachylony (515o) w kierunku pó nocno-zachodnim. Wydajno
ród a zadowalaj ca

Powierzchnia p atów
siedliska

100 m2

Obszary chronione,
na których znajduje si
stanowisko

Natura 2000

Zarz dzaj cy terenem

Nadle nictwo Ustro

Wspó rz dne
geograficzne

Pocz tek transektu (zdj cie I)
N 49o43 ; E 18o43 
Koniec transektu (zdj cie III)
N 49o43 ; E 18o42 

Wymiary transektu

2x100 m

Wysoko

n.p.m.

Nazwa obszaru

375 m
Cieszy skie ród a Tufowe
Raport roczny  informacje podstawowe

Rok

2007

Typ monitoringu

szczegó owy

Koordynator

Jerzy Parusel

Dodatkowi
koordynatorzy

Zagro enia

Realne jest zanieczyszczenie wód potoku olejami, smarami i paliwami
w przypadku awarii lub katastrofy pojazdów wykorzystywanych w gospodarce le nej (brak kanalizacji wód).
Udost pnienie siedliska dla celów turystycznych mo e tak e stanowi
zagro enie

Inne warto ci
przyrodnicze

Primula elatior (chroniona), Carex pendula  rzadka w Karpatach

Monitoring
jest wymagany

Tak

Uzasadnienie

Jako stanowisko referencyjne
co 5 lat

Wykonywane zabiegi
ochronne i ocena ich
skuteczno ci

Zabiegów ochronnych brak

Wprowadzenie ochrony czynnej: usuwanie ro linno ci heliofilnej,
Propozycje wprowadzenia
wzbogacenie koryta potoku w debra organiczne, zmniejszenie sp ywu
dzia a ochronnych
powierzchniowego
Data kontroli

15.09.2007

Uwagi
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Stan ochrony siedliska przyrodniczego na stanowisku
Zdj cie fitosocjologiczne I

Wspó rz dne geograficzne rodka, wys. n.p.m.
Powierzchnia zdj cia,
nachylenie, ekspozycja
Zwarcie warstw a, b, c, d
Wysoko warstw a, b,
c, d
Jednostka
fitosocjologiczna

Wspó rz dne: N 49o43 ; E 18o43 , 375 m n.p.m.
Powierzchnia zdj cia: 30 m2, nachylenie: 1o, ekspozycja: W
Zwarcie warstwy: c  70%, d  10%; wysoko warstwy: c  50 cm
Jednostka fitosocjologiczna: zbiorowisko ze zwi zku Cratoneurion
commutati
Gatunki: warstwa c: Aegopodium podagraria +, Ajuga reptans 1,
Anthriscus nitidus +, Athyrium filix-femina +, Carex remota 1, Carex
sylvatica +, Chaerophyllum hirsutum 3, Chrysosplenium alternifolium
2, Circaea lutetiana 1, Cirsium oleraceum +, Eupatorium cannabinum
+, Fraxinus excelsior +, Galeobdolon luteum 2, Galium odoratum 1,
Geranium robertianum 1, Juncus effusus r, Milium effusum 1, Petasites
albus +, Primula elatior +, Pulmonaria obscura 1, Ranunculus lanuginosus +, Salvia glutinosa +, Senecio fuchsii +, Urtica dioica +, Veronica
montana +, warstwa d: Brachythecium rivulare 2, Conocephalum
conicum 2, Palustriella commutata +, Plagiomnium undulatum +
Zdj cie fitosocjologiczne II

Wspó rz dne geograficzne rodka, wys. n.p.m.
Powierzchnia zdj cia,
nachylenie, ekspozycja
Zwarcie warstw a, b, c, d
Wysoko warstw a, b,
c, d
Jednostka
fitosocjologiczna

Wspó rz dne: N 49o43 ; E 18o43 , 375 m n.p.m.
Powierzchnia zdj cia  25 m2, nachylenie  1o, ekspozycja  W
Zwarcie warstwy: c  100%, d  60%; wysoko warstwy: c  180 cm
Jednostka fitosocjologiczna: zbiorowisko ze zwi zku Cratoneurion
commutati
Gatunki: warstwa c: Aegopodium podagraria +, Carex remota 1, Carex
sylvatica +, Chaerophyllum hirsutum 2, Cirsium oleraceum 3, Equisetum palustre +, Eupatorium cannabinum 4, Mentha longifolia 1, Myosotis palustris +, Petasites albus 1, Solanum dulcamara +, Urtica dioica
+; warstwa d: Brachythecium rivulare 3, Conocephalum conicum 3,
Palustriella commutata +, Plagiomnium undulatum 1
Zdj cie fitosocjologiczne III

Wspó rz dne geograficzne rodka, wys. n.p.m.
Powierzchnia zdj cia,
nachylenie, ekspozycja
Zwarcie warstw a, b, c, d
Wysoko warstw a, b,
c, d
Jednostka
fitosocjologiczna

Wspó rz dne: N 49o43 ; E 18o43 , 375 m n.p.m.
Powierzchnia zdj cia  30 m2, nachylenie  3o, ekspozycja  W
Zwarcie warstwy: c  70%, d  15%; wysoko warstwy: c  30 cm
Jednostka fitosocjologiczna: zbiorowisko Chaerophyllum hirsutum ze
zwi zku Alno-Padion, zbiorowisko ze zwi zku Cratoneurion commutati
Gatunki: warstwa c: Ajuga reptans +, Alliaria officinalis +,
Brachypodium sylvaticum +, Carex pendula +, Carex remota +, Carex
sylvatica +, Chaerophyllum hirsutum 4, Galeobdolon luteum 1, Galium
odoratum 1, Mercurialis perennis 1, Petasites albus +, Primula elatior 1,
Pulmonaria obscura +, Ranunculus lanuginosus +, Sanicula europaea
+, Solanum dulcamara +, Veronica montana +, Viola sylvestris +; warstwa d: Brachythecium rivulare +, Conocephalum conicum 2, Plagiomnium undulatum 2
TRANSEKT

Parametry/
wska niki

Opis wska nika

Powierzchnia siedliska

Warto parametru/
wska nika
100 m2

Specyficzna struktura i funkcje

Gatunki
charakterystyczne

Lista gatunków charakterystycznych (polska i aci ska
nazwa); poda udzia procentowy powierzchni zaj tej przez
ka dy gatunek na transekcie
(z dok adno ci do 10%)

Ocena
parametru/
wska nika
XX
FV

Warstwa c: przetacznik górski
Veronica montana, ledziennica skr tolistna Chrysosplenium alternifolium
pokrycie znikome (+), 5%
Warstwa d:
Palustriella commutata
Pokrycie znikome (+)

U1
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Gatunki
dominuj ce

Lista gatunków dominuj cych
na transekcie (polska i aci ska
nazwa); poda udzia procentowy powierzchni zaj tej przez
ka dy gatunek na transekcie
(z dok adno ci do 10%);
nale y wymieni tylko gatunki
o pokryciu 10%

Warstwa c:
ostro e warzywny Cirsium
oleraceum  10%
sadziec konopiasty Eupatorium cannabinum  10%
wierz bek orz siony Chaerophyllum hirsutum  30%
Warstwa d:
Brachythecium rivulare  15%
Conocephalum conicum
 10%

FV

Rodzime
gatunki
ekspansywne
ro lin zielnych

Lista gatunków (polska i aci ska nazwa); poda udzia
procentowy powierzchni zaj tej
przez ka dy gatunek na transekcie (z dok adno ci do 10%)

Ostro e warzywny Cirsium
oleraceum  10%
Sadziec konopiasty Eupatorium cannabinum  10%

FV

Obce
gatunki
inwazyjne

Lista inwazyjnych gatunków
obcych geograficznie (polska
i aci ska nazwa); poda udzia Brak
procentowy powierzchni zaj tej
przez ka dy gatunek na transekcie (z dok adno ci do 10%)

Gatunki
wskazuj ce
na eutrofizacj
siedliska

Wyst powanie, skala zjawiska
i spowodowane zmiany, np.
lista gatunków wiadcz cych
o eutrofizacji

Eupatorium cannabinum,
Cirsium oleraceum
Obecno tych gatunków
zwi zana jest
z prze wietleniem dna potoku
w jednym miejscu na lokalnym wyp aszczeniu

FV

Obecno
i pokrycie
w trobowców

Przybli ony procent pokrycia
transektu
(z dok adno ci do 10%)
i ewentualnie lista gatunków

Conocephalum conicum 20%

FV

Proces wytr cania
si martwicy
wapiennej i wyst powanie martwicy
wapiennej

Liczne/nieliczne/brak

Liczne

FV

Stopie
uwodnienia

Okre li g boko zalegania
wody (bez u ycia sprz tu specjalistycznego) w 5 punktach
co 50 m wzd u transektu (3
w miejscach wykonania zdj
fitosocjologicznych, 2 pomi dzy zdj ciami).
Stopie uwodnienia: w a ciwe,
podmok e pod o e (FV)/nieco
przesuszone (U1)/silnie przesuszone (U2)

Erozja wsteczna

Przybli ony udzia procentowy
zniszczonej powierzchni transektu (z dok adno ci do 10%)

Brak

FV

Erozja zboczowa

Przybli ony udzia procentowy
zniszczonej powierzchni transektu (z dok adno ci do 10%)

Brak

FV

Erozja denna
koryta cieków

Przybli ony udzia procentowy
zniszczonej powierzchni transektu (z dok adno ci do 10%)

Brak

FV
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FV

Zdj cie 1: 10 cm
Zdj cie 2: 7 cm
Zdj cie 3: pod o e wilgotne
Mi dzy zdj ciami 1/2: 15 cm
Mi dzy zdj ciami 2/3: 15 cm

FV
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Erozja chemiczna

Przybli ony udzia procentowy
zniszczonej powierzchni transektu (z dok adno ci do 10%)

Perspektywy ochrony

Brak

FV

Nieznane

XX

Ocena ogólna
Nale y równie poda udzia procentowy powierzchni siedliska o ró nym stanie zachowania
na ca ym stanowisku (w stosunku do ca kowitej
powierzchni siedliska na stanowisku)
Dzia alno
Kod

Nazwa
dzia alno ci

Intensywno

FV

90%

U1

10%

U2



FV

cz owieka

Wp yw

Opis

0

Na obszarze stanowiska prowadzona jest aktualnie ekstensywna gospodarka le na

160

Gospodarka
le na

501

cie ki, szlaki
piesze, szlaki
rowerowe

C



ród o po o one jest bezpo rednio przy gruntowej drodze le nej, udost pnionej tak e jako
szlak pieszy. Intensywno penetracji jest do
du a, o czym wiadczy znaczne wydeptanie
zej cia do ród a

502

Drogi, szosy

C



ród o po o one jest bezpo rednio przy gruntowej drodze le nej, wykorzystywanej w trakcie
prac gospodarczych

C

4. Siedliska o podobnej charakterystyce ekologicznej
Zaproponowana metodyka monitoringu siedliska petryfikuj cych róde mo e by wykorzystana  w cz ci lub ca o ci  do monitoringu nast puj cych siedlisk przyrodniczych:
 7210 torfowiska nakredowe (Cladietum marisci, Caricetum buxbaumi, Schoenetum nigricantis),
 7230 górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze m ak, turzycowisk
i mechowisk.

5. Ochrona siedliska
Uwzgl dniaj c uwarunkowania ekologiczne powstawania i rozwoju siedliska petryfikuj cych róde oraz wra liwo i odporno na oddzia ywania antropogeniczne, w a ciw
metod ochrony powinna by ochrona czynna. Powinna ona obejmowa :
 ochron zasobów wód podziemnych przed nadmiernym poborem wód i ich zanieczyszczeniem,
 ochron zlewni bezpo redniej petryfikuj cych róde przed erozj (wsteczn , zboczow , denn , chemiczn ),
 ochron petryfikuj cych róde przed nadmiernym poborem wód i ich zanieczyszczeniem,
 ochron i wspomaganie procesu wytr cania si martwicy wapiennej,
 ochron martwicy wapiennej przed erozj i zniszczeniem mechanicznym.
Ochrona czynna siedliska petryfikuj cych róde w Polsce jest stosowana wyj tkowo.
Przyk adem mo e tu by dolina P oni, gdzie zastosowano metody wspomagaj ce proces
wytr cania si martwicy wapiennej (Holtes, Slot 2005; Grootjans i in. 2007).
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