
Helleborus hybridus Hort. - japonica Thunb.
H emerocallis middendorffii Trauty. et - pseudacorus L.
Mey. - pumila L.
Heuchera parvijlora Bartl. - sibirica L.
- sanguinea Engelm. - spuria L.
Hieracium aurantiacum L. Kniphofia uvaria (L.) Hook.
Hosta Jortunei (Bak.) L.H. Bailey Lamiastrum galeobdolon (L.) Ehrend. et
- lanciJolia (Thunb.) Engl. Polatschek
- - 'Aureo-variegata' Lathyrus vernus (L.) Bernh.
- sieboldiana (Hook.) Engl. Leontopodium palibinianum Beauverd
Hutchinsia alpina (L.) R.Br. Leucanthemopsis alpina (L.) Heyw.
Hyoscyamus niger L. Leucojum vernum vat. carpaticum Borb.
Iberis amara L. Liatris aspera Michx.
- umbellata L. - scariosa (L.) Willd.

Impatiens glanduliJera Royle Ligularia przewalskii (Maxim.) Diels.
Inula ensiJolia L. ".' Limonium bellidiJolium (Gouan) Du-
- helenium L. tS mert.
Iris aphylla L. , Lychnis alpina L.
- graminea L. - coronaria (L.) Desr.
- hybrida L. Lysichiton americanum Hulten et St.
- - 'Amethyst Flame' c John
- - 'Arab Chief' Lysimachia nummularia L.
- - 'Blue Valley' - - 'Aurea'
- - 'Carabanda' Lythrum salicaria L.
- - 'Colossal Mohr' Malva neglecta Wallr.
- - 'Cross Country' - sylvestris L.
- - 'Deep Space' Minuartia capillacea L.
- - 'Depute Noblet' - verna (L.) Hiern
- - 'Florentiana' Narcissus x medioluteus Mill.
- - 'Garden Flame' Nymphaea alba L.
- - 'Golden Russel' - 'Plennissima'
- - 'Imperator' :. - 'Candidissima Rosea'
- - 'Imperial Woman' .. \ - 'Chromatella'
- - 'Indian Hills' ':; ,', - 'Conqueror'
- - 'Latin Lover' ,~~;~ ' Oenothera missouriensis Sims
- - 'Laurie' Omphalodes verna Moench
- - 'Meissner Porzellan' Ononis spinosa L.
- - 'Miss Indiana' Ornithoqalum persicum Hausskn. ex
- - 'Native Chief' Bornm.
- - 'Navy Strut' - umbellatum L.
- - 'Prospector' Oxalis deppei Lodd. ex Sweet
- - 'gable' Papaver dubium L.
- - 'Saffron Robe' - rhoeas L.
- - 'Sepia Go³d' Penstemon barbatus (Cav.) Roth
- - 'Tangerine Sky' - digitalis Nutt.
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- hirsutus (L.) Willd.
- - 'Pygm~us'
- piniJolius Greene
Phlox paniculata L.
- subulata L.
Phyllitis scolopendrium (L.) Newm.
Plant ago major I...
Platycodon grandijlorus (Jacq.) A. DC.
Polygonum affine D. Don
- bistorta L.
- nemorum L.
Polypodium vulgare L.
Potentilla alba L.
- alchemilloides Lapeyr.
- ambigua Camb.
- rupestris L.
- - var. pygmaea Duby
Prim ula auricula L.
-denticulata Sm.
- elatior (L.) Hill
- jlorindae F .K. Ward
- minima L.
- veris L.
Rorippa sylvestris (L.) Bess.
Rumex domesticus Hartm.
Sagina subulata (Sw.) K.B. PIesI
Salvia officinalis L.
- - 'Aurea'
Satureja montana L.
Sauromatum guttatum (Wall.) Schott
SaxiJraga x arendsii Engl.
- cotyledon L.
- hostii Tausch ssp. hostii
- paniculata MilI.
- rosacea Moench
- triJurcata Schrad.
- umbro$a L.
Scabiosa graminiJolia L.
Sedum acre L.
- album L.
- - 'Muriale'
- carpaticum Reuss.
- jlexuosum Wettst.
- jloriJerum Praeg.
- kamtschaticum Fisch. et Mey.

- rejlexum L.
- sahalinense Vorosh.
- sarmentosum Bunge
- sexangulare L.
- spurium Bieb.
- telephium ssp. Jabaria (W .D.J. Koch)
Kirschl.
- - ssp. maximum (L.) Krocker
Sempervivum arachnoideum L.
- soboliferum Sims
Sesleria albicans Kit. exSchultes
Sibbaldia procumbens L.
Silene alpestris Jacq.
- schafta Gmel. ex Hohen.
Sisyrinchium angustiJolium MilI.
- patagonicum Phil. ex Baker
Solidago canadensis L..
- hybrida
- serotina Ait.
Streptopus amplexifolius (L.) DC.
Teucrium botrys L.
Thymus praecox ssp. pseudolanuginosus
Ronn. et Jal.
Tiarella cordifolia L.
Tradescantia x andersoniana Ludw. et Rohw,
- virginia na L.
Trollius europaeus L. cv.
Veratrum album va~. lobelianum (Ber-

nh.) Arcang. .'

Veronica austriaca L.
- - ssp. teucrium L,
- gentianoides Vahi
- prostrata L.
- spuria L.
Viola canina L.
- odorata L.
- palustris L.
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i!C\t,,'i;{c;, ~ Arboretum Bolestraszyce
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V. BADANIA NAD BIOLOGI¥ I EI,<OLOGI¥
RZADKICH I GIN¥CYCH ROSLIN

Badania s¹ prowadzone na naturalnych stanowiskach rzadkich
i gin¹cych gatunków roœlin w polskich Karpatach Wschodnich i Ko-
tlinie Sandomierskiej. Prace zaœ zwi¹zane z rozmna¯aniem, dynamik¹
wzrostu oraz tempem rozwoju w warunkach ex situ realizowane s¹
w Arboretum Bolestraszyce.

Badania nad biologi¹ i ekologi¹ populacji obejmuj¹:
- szczegó³owe poznanie warunków siedliskowych;
- strukturê przestrzenn¹ i wiekow¹ populacji z ocen¹ liczebnoœci i dyna-
mik¹ zmian w cyklu wieloletnim wraz z opracowaniem kartograficznym;
- dynamikê rozwoju i prze¿ywalnoœci roœlin w wybranych transektach
lub grupach;
- biologiê reprodukcji;
- antropopresjê, tempo zanikania i degradacjê siedlisk;
- praktyczn¹ ochronê.

W badaniach tych, ze w~glêdu na niewielk¹ liczbê roœlin,
uwzglêdniono ochronê naturalnych populacji przed nadmiernym zu-
bo¿eniem.

Uproszczone spektrum fênologiczne z lat 1987-1990 podano wg
E. Grodzkiej.

G³óg Palmstrucha - Crataegus Palmstruchii Lindm.

Pojedynczy okaz przeniesiono z odroœli z miejscowoœci Nienadowa,
macierzysty zniszczony zosta³ przy rozbudowie drogi. Pochodzi³ on,
wed³ug przeprowadzonego wywiadu, z Lipnika pod Kruhelem Wielkim.
Od chwili posadzenia, tj. 1978 roku, nie kwitnie.

83



Cnltaegus Palmstruchii Lindm.
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Ryc. 1. Uproszczone spektrum fenologiczne dla g³ogu Palmstrucha.
"' -

Wzrost i rozwój wegetatywnych czêœci roœlin;

faza p¹ków kwiatowych

00°0° faza kwitnienia
o

§ faza dojrzewania owoców i rozsiewani-a nasion

Wzrost i rozwój wegetatywnych czêœci roœlin:

D faza rozwoju ulistnienia ; ,

[!]]]]]ll]] faza przebarwiania i zamierania liœci.

K³okoczka po³udniowa;. Staphylea pinnata L.

Stanowiska i liczebnoœæ w.Polsce

Borowicz (1959), Gostyñska (1961) oraz Bbtowicz i Gostyñska
(1963) okreœlaj¹ liczbê stanowisk w Polsce na oko³o sto. Za g³ów-

ne regiony wystêpowania uwa¿aj¹: wschodniq~rpacki, œl¹~ki j czêsto-
chow¹ki (Q:ma³ej liczbie stanQwisk). W Karpatach WschQdnich i na"
Bezleœnym 'Progu Les§pwym liczba stanowisk, wed³ug naszych badañ,
wynosi ponad osiemdziesi¹t. Niektóre stanowIska licz¹ niewiele roœlin
i s¹ od siebie niezbyt odleg³e. W Karpatach Wschodnich k³okoczka

'" . Co

roœnie w okolicach Przemyœla, a na Bezleœnym Progu Lessowym ko³o
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Staphylea pinflata

1987

:!!~ ~
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I II I IV V IX X XI XII

Ryc. 2. Uproszczone spektrum fenologiczne dla k³okoczki po³udniowej :)³, ³'
i, ','

Pruchnika i Lipnika. Stanowiska z mniejsz¹ liczb¹ rOœlin wystêpuj¹
w Beskidzie Niskim w okolicach Jas³a, Dukli, Brzozowa. W polskich
Karpatach Wschodnich, a zw³aszcza na Pogórzu Przemyskim, wed³ug
danych szacunkowych roœnie oko³o 1-2 tysi¹ce rOœlin tego gatunku.

Siedlisko

K³okoczka po³udniowa rOœnie w lasach liœciastych i zaroœlach,
zw³aszcza w partiach przeœwietlonych i na ich obrze¿ach f na glebach
gliniastych i rêdzinach. Dobrym siedliskiem s¹ lekko nachylone zbocza
o wyst3.wiepo³ucJniowo-zachodniej. Optymalna wysokoœæ stanowisk
wynosi 230-45a m npm.

, Biologia i dynamika wzrostu
, .

W warunkach naturalnych gatunek ten rozmna¿a siê g³ównie przez
odrosty korzeniowe. Rozmna¿anie generatywne wystêpuje rzadziej.
Okres kie³kowania nasion trwa dwa lata i wiêkszoœæ z nich w tym
czasie ulega wysuszeniu lub wyp³ukaniu. W Karpatach Wschodnich
wysokOœæ wieloletnich roœlin waha siê od 2 do 5 m, rzadko docho-
dzi do 6-7 m. ;³)³ug6sæ przyrostów 'tocznych wynosi od 10 cm (na
krótkopêdach) do.f5(};cfu'-(pêdy jednoroczne). Liczba pêdów na rOœlinie
uzale¿niona jest: od ekspozycji i zagêszczenia. W brze¿nych partiach. 'c ..
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leœnych lub w miejscach nas³onecznionych wynosiæ moze do 30 pêdów.
Liczba nasion uzalezniona jest równiez od nas³onecznienia. W opty-
malnych warunkaCh notuje siê wystêpowanie 200 torebek nasiennych
na jednej roœlinie.

Introdukcja i uprawa

Gatunek ten nadaje siê do wprowadzenia do uprawy takie w warun-
kacb miejskich. Charakteryzuje siê ³atwoœci¹ rozIPllaZania wegetatyw-
nego (odk³ady i sadzonkowanie). Roœliny m³ode, przez czêste przyci-
nanie, mozna uformowaæ w zwarte krzewy. Jedna taka roœlina, potrafi
wytworzyæ nawet 30-40 pêdów bocznych, obficie kwitn¹cych. W Ar-
boretum, u czêsto przycinanych roœlin kilkuletnich, pêdy jednoroczne
osi¹gaj¹ 150-200 cm d³ugoœci, liczba pêdów u najbardziej rozwiniêtych
krzewów dochodzi do 40, a liczba dojrza³ych nasion do 350; W Arbo-
retum znajduje siê ponad 80 roœlin 6-9 letnich i tyle samo 3-5 letnich.

Zagro¿enie i wskazania ochrony

Teoretycznie nie ma powodów zagrozenia rozwoju populacji tego
gatunku. W praktyce, w okresie ostatniego stulecia, zauwaza siê wy-
cofywanie gatunku z Wyzyny Krakowsko-Czêstochowskiej i ze Œl¹ska.
W Karpatach liczebnoœæ populacji, jak równiez liczba stanowisk, by³a
do niedawna wiêksza. Zapewne masowe zbieranie ga³¹zek z owocosta-
nami na bukiety przyczyni³o siê do ograniczenia liczby roœlin na licz-
nych stanowiskach. Trudno jednak uwaZaæ to za g³ówn¹ przyczynê
wycofywania siê gatunku. Stanowiska zajmowane przez k³okoczkê
po³udniow¹ nie s¹ trwa³ym elementem zbiorowisk leœnych. K³okoczka
pojawia siê czêsto na œwiezych zrêbach i zanika w miarê zwarcia koron
drzew. Stanowiska te pojawiaj¹ siê i znikaj¹ w zal~znoœci od sposobu
pielêgnacji lasu (wycinanie, a nawet wypalanie krzewów).

Kotewka - orzech wodny - Trapa natans L.

Rozmieszczenie geograficzne

Kotewka - orzech wodny, jako jedyny przedstawiciel rodzaju Tra-
pa i rodziny Trapaceae, obejmuje swym zasiêgiem obszar œrodkowo-
euroazjatycki i pó³nocno-afrykañski. W okresie atlantyckim i subo-
realnym siêga³a na pó³nocy w Szwecji do 60°, a w Finlandii do 63°
szerokoœci geograficznej. W XIX i XX wieku pó³nocna granica zasiêgu
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kotewki przesunê³a siê wyraŸnie na po³udnie (Flerov 1925, Hryniewiec-
ki 1950, Szafer 1954, Jankovic 1958, Piórecki 1980).

Stanowiska w Polsce

W Polsce kotewka wystêpuje na 18 stanowiskach, w tym na dwóch
pqchodz¹cych z reintrodukcji~ Soœnica i Kamieñ Plebañski, na 8 sta-
nowiskach jest wyraŸnie zagro¿ona.

Stanowiska po³o¿one s¹ w pasie Kotlin Podgórskich, tj. w Kotlinie
Sandomiersko-Oœwiêcimskiej i Œl¹skiej, zw³aszcza w pobli¿u g³ównego
nurtu Odry, Wis³y i Sanu.

Siedlisko

Roœnie w starorzeczach, ³achach, stawach, m³ynówkach. Optymalny
rozwój osi¹ga w zbiornikach eutroficznych, ³atwo nagrzewaj¹cych siê,
o lekkim przep³ywie wody, g³êbokoœci 120-200 cm, pH wody 6,4-7,5:

Biologia

Roœlina jednoroczna, wodna, zakorzeniona w dnie zbiornika.
Kie³kowanie rozpoczyna siê na prze³omie kwietnia i maja. Z wêz³ów
podwodnego pêdu wyrastaj¹ korzenie wi¹zkowe oraz piórkowate liœcie
podwodne. Na powierzchni wody roœlina tworzy rozetê liœciow¹,
z³o¿on¹ z liœci romboidalnych, z¹bkowanych (czerwiec). Pocz¹tek kwit-
nienia przypada na po³owê czerwca, a faza pe³nej dojrza³oœci owoców
od po³owy sierpnia do pierwszych przymrozków, gdy nastêpuje obu-
mieranie i rozpad rozet liœciowych. Okres spoczynku orzechów trwa do
kwietnia (Jankovic 1958, Vasiliev 1960, Piórecki 1980 i cytowana tam
literatura).
; Liczebnoœæ populacji

Na.niektórych stanowiskach populacja kotewki rozwija siê bardzo
dynamicznie i zajmuje kilkuhektarowe powierzchnie, np. w Nowej
KuŸni oraz w Izbicku pod Opolem, w stawach rezerwatu "Lê¿czak"
pod Raciborzem i starorzeczu Odry w Lubi¹¿u; Zanotowano odnawia-
nie siê kotewki na macierzystym stanowisku pod Now¹ Sol¹, opodal
skansenu hutniczego. St~nowisko to po powodzi w 1980 roku wydawa³o
siê ca³kowicie zniszczone. W cyklach wieloletnich gatunek ten cha-
rakteryzuje siê dynamicznym przyrostem bi9masy oraz optymalnym
owocowaniem, nadto gwa³towanym spadkiem owocowania. Zwi¹zane
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Ryc. 3. Introdukcja kotewki w Soœnicy pod Przemyœlem w latach 1976-1992 (w sta-
wach nieu¿ytkowanych gospodarczo). A, B, C - stawy, 1. toñ wodna, 2. kotewka
- orzech wodny.
A. Staw o naj ni¿szym poziomie wód, niekiedy 20-30 cm, osiadanie rozet kotewki
nastêpuje niekiedy w sierpniu i wrzeœniu. Ca³kowite wype³nienie powierzchni toni
wodnej w okresie 2-3 lat. Od 1988 roku staw bezwodny.
B. Maksymalne zasiedlenie nast¹pi³o w okresie 1-3 lat. W cyklu 10-letnim nast¹pi³o
ca³kowite wype³nienie powierzchni toni wodnej. G³êbokoœæ wody 40-60 cm, warstwa
mu³u do 30 cm, w okresie sierpnia i wrzeœnia tylko w brze¿nych partiach nastêpuje
wyp³ycanie i osiadanie rozet liœciowych w dnie zbiornika, ale bez obumierania'liœci.
Owoce s¹ w pe³ni wykszta³cone i dojrza³e, tak¿e w partiach przybrze¿nych. Z po-
wodu odwodnienia w okresie ostatnich dwóch lat zbiornik pokryty zosta³ prawie
w ca³oœci roœlinnoœci¹ turzycow¹.
C. Nowy zbiornik po usuniêciu namu³ów i pog³êbieniu zosta³ zasiedlony w okresie
2 lat z 30 rozet liœciowych przeniesionych w okresie dojrza³oœci owoców. Toñ wodna
jest ca³kowicie wype³niona
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to jest ze œrednimi temperaturami wody w okresie lata, zw³aszca lip-
ca. Jako roœlina jednoroczna podlega jednakowo du¿ym zagro¿eniom
zarówno w populacjach ma³ych, jak te¿ wielohektarowych.

Zagro¿enie i ochrona

Od 1870 do 1980 roku wyginê³o ogó³em 164 stanowisk, w tym 33
w latach 1970-1980. W ostatnim dziesiêcioleciu kotewka wyginê³a w
Chwa³owicach, Dymitrowie Ma³ym, Gocza³kowicach Zdroju, Górze Do-
linikach, Grudzach, Jadownikach Mokrych (Jezioro Œwiêcone i Przy-
stajne), Jelczu, Jelczu Wa³ach, Kosicach pod Wieliczk¹., Kotowicach,,
Przykopie, Przysieczu, Rac³awicach, Swiniarach, Zabawie, Zbydniowi'e,
Zad¹browiu, Zadusznikach, Wrzawach (Lacha Wiœlana, Bania WojcIe-
chowskiego). Do roku 1990 ust¹pi³a wiêc w sumie, ze 188 znanych
stanowisk. Do najwa¿niejszych czynników zagra¿aj¹cych kotewce na-
le¿y:
- wyp³ycanie i zarastanie starorzeczy wskutek jednostronnych,
polegaj¹cych na osuszaniu zabiegach melioracyjnych;
- osuszanie stawów rybackich na okres zimowy lub przy renowacjach;
- ska¿enie chemiczne wód przedostaj¹cych siê z rzek oraz sp³ywaj¹cych
z pól;
- koszenie roœlinnoœci w stawach rybackich przed osi¹gniêciem doj-
rza³oœci owoców;
- wprowadzenie do akwenów obcego, roœlino¿ernego gatunku ryb -
amura bia³ego.

Zachowanie istniej¹cych stanowisk Trapa jest mo¿liwe przy zasto-
sowaniu niewielkich nak³adów: budowê zastawek na wyp³ycaj¹cych
siê starorzeczach, pozgstawia:nie na stawach rybackich niewielkich nie-
koszonych p³atów kotewki l~b w okresie prac renowacyjnych na dnie
stawów niewielkich zag³êbieñ;z wod¹. Ma³o znane s¹ przedsiêwziêcia
hydrotechniczne w Chwa³owi.cach, dotycz¹ce budowy kana³u i œluzy
w celu spiêtrzenia wÓd w starorzeczu dla ochrony kotewki. Niewielka
grobla wykonan¹ przez miejscow¹ ludnoœæ w Pniowie pod Radomyœlem
zapobieg³a ca³kowitemu wyniszczeniu tego gatunku.

Hodowla i introdukcja

W warU,nkach pó³naturalnych, w akwenach hodowlanych umieszczo-
nych w stawach rybackich, zgromadzono na okres 10 lat kolekcjê Trapa
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ze wszystkich stanowis~wpolsce. Opracowano metody~ê pozwalaj¹c¹
na utrzymanie w cyklu wieloletnim populacji Trapa w yvarunkach ho-
dowlanych. Podjêto próby reintrodukcji kotewki na obszarze jej natu-
ralnego wystêpowania oraz w centralnej czêœci kraju, tj. w okolicach
Warszawy, poza jej obecnym zasiêgiem. Uzyskano pomyœlne wyniki
introdukcji Trapa w Soœnicy pod Radymnem - w stawach porybackich
populacja kotewki utrzymuje siê od 1976 roku.

Len austriacki - Linum austriacum L.

Podawany z okolic Przemyœla (Batko 1934, Kotula 1881, Trella
1938) zosta³ odnaleziony w 1985 roku na Winnej Górze w Przemyœlu
(K. Zarzycki).

Winna Góra, oddalona od centrum miasta o ok. 3 km, po³o¿ona
jest na obrze¿u Przemyœla, na lewym brzegu Sanu. Stanowisko lnu
znajduje siê na szczycie Winnej Góry (279 m npm.) na pozosta³oœciach
fortyfikacji ziemnych fortu XIX nale¿¹cego do pierœcienia umocnieñ
Twierdzy Przemyskiej (ryc. 4).

³ O
---~-~-c-::-::::::::::::::7~~~ ... ~ ...

2. <D ,.-
I '6tki...Sk'e9° I

Y.~ I

Ryc. 4. Liczebnoœæ i rozmieszczenie Linu~ austria cum na Winnej Górze w Prze-
myœlu, 1986 r. l. pojedyncze roœliny, 2. do 10 roœlin, 3. 11-20 roœlin, 4. 21-40
roœlin, 5. 41-100 roœlin, 6. powy¿ej 100 roœlin. Zbli¿on¹ licze~noœæ i rozmieszczenie
obserwowano w latach 1987-1990.
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Tab. 1. Liczebnoœæ populacji Linum austria cum L. na Winnej Górze w Przemyœlu

Nr Liczba Nr Liczba
stanowiska roœlin stanowiska roœlin

- 1-10 1 31 1

11 2 32 39
12 3 33 37
13 17 34 108
14 9 35 67
15 7 36 109
16 2 37 126
17 25 38 126
18 19 39 65
19 6 40 38
20 9 41 15
21 6 42 27
22 7 43 18
23 18 44 23
24 10 45 14
25 11 46 15
26 32 47 21
27 10 48 5
28 2 49 11

" 29 2 50 13

30 1 51 9

W zwi¹zku z prowadzeniem badañ nad tym gatunkiem w 1986 roku,
dokonano szczegó³owej inwentaryzacji jego liczebnoœci i rozmieszczenia
w okolicach Przemyœla (tab. 1).

Linum austriacum zajmuje zbocza o nachyleniu 50-80°, wystawie
przewa¿nie wschodniej, intensywnie nas³onecznionej. Zbocza s¹ zadar-
nione, pozbawione drzew i krzewów (pojedynczo roœnie kilka krzewów
Grataegus). Powierzchnia fortu wynosi 3,36 ha, w tym sumaryczna
powierzchnia p³atów Linum wynosi 764 m2. Len tworzy p³aty o po-
wierzchni od 1 m2 do 90 m2 o zró¿nicowanym pokryciu (tab. 1). Liczeb-
noœæ populacji na Winnej Górze i rozmieszczenie ilustruje ryc. 4. Na
Winnej Górze wyznaczono sta³¹ powierzchniê badawcz¹ o powierzch-
ni 10 x 10 m w celu prowadzenia kilkuletnich badañ nad dynamik¹
populacji i jej liczebnoœci¹.

W fazie kwitnienia lnu (8.05.1986 rok) na powierzchni badawczej
wyznaczono kwadraty 1 x 1 m i dokonywano w ka¿dym kwadra-
cie obliczeñ liczby roœlin, liczby pêdów, liczby pêdów kwiatowych.
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Z uzyskanych wyników obliczono œredni¹. arytmetyczn¹. i stwierdzono:
zagêszczenie roœlin lnu na badanej powierzchni 100 m2 wynosi œrednio
6,4 roœlin/m2.

Powy¿sze dane odnosz¹ siê do pocz¹tku fazy kwitnienia, ulegaj¹.
jednak zmianie w dalszym cyklu wegetacyjnym. Powoduje to biologia
lnu, tj. zdolnoœæ do krzewienia siê roœlin z g³ównego podziemnego pêdu
i wytwarzania odga³êzieñ pierwszego i drugiego rzêdu, zakwitaj¹cych
w póŸniejszym terminie tego samego roku.

Przypuszczalna liczba roœlin lnu na Winnej Górze wynikaj¹ca z ob-
liczeñ siêga 4900 roœlin, zaœ liczba kêp wynosi 915 (kêpy tworz¹ poje-
dyncze, silnie rozkrzewione roœliny, b¹dŸ kilka. bardzo blisko rosn¹.cych,
trudnych do rozgraniczenia roœlin).

Na stanowisku w Siedliskach pod Przemyœlem (ok. 6 km na wschód),
znajduj¹cym siê na wierzchowinie wa³u œredniego fortu g³ównego (dzie-
dziniec wewnêtrzny), obserwuje siê od czterech lat oko³o 65 roœlin. Po-
pulacja jest zagro¿ona, roœliny s³abo kwitn¹ i zawi¹zuj¹ pojedyncze
torbeki nasienne. Ma³a ¿ywotnoœæ populacji spowodowana jest zacie-
nieniem stanowiska przez krzewy g³ogu.

Stanowisko w Jaksmanicach uleg³o ca³kowitemu zniszczeniu
w po³owie lat siedemdziesi¹tych po usuniêciu warstwy ziemi z beto-
nowych umocnieñ fortyfikacyjnych.

Uprawa w Arboretum Bolestraszyce

z jedenastu roœlin przeniesionych do Arboretum oraz z wysianych
z nich nasion uzyskano oko³o 300 siewek, z tego przezimowa³o oko³o
190 roœlin, które w nastêpnym roku kwit³y i owocowa³y. Rozwój roœlin
w Arboretum Bolestraszyce ilustruje tab. 2. Z nasion uzyskanych
w warunkach pó³naturaJnych otrzymano 47 roœlin. £¹cznie kolekcja lnu
w 1987 roku liczy³a oko³o 250 rOœlin. Torebki nasienne lnu zawieraj¹
przeciêtnie 10 nasion. Przeciêtnie na jednej r9œlinie zawi¹zuje siê 178
torebek, co daje rocznie oko³o 1800 nasion. Przy zagêszczeniu 6,4
roœl./m2 otrzymaæ mo¿emy z 1 m2 oko³o 11400 nasion. Zarówno du¿a
liczba wytwarzanych diaspor, jak i bujny wzrost roœlin poza ich na-
turalnym siedliskiem, stwarzaj¹ perspektywy ochrony gatunku przez
wprowadzanie go na nowe stanowiska. Len mo¿e znaleŸæ równie¿ zas-
tosowanie jako roœlina ozdobna.
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Tab. 2. Dynamika rozwoju Linum austriacum w warunkach ogrodowych

Roœlina Wysokoœæ Licz. pêdów Liczba odga³êzieñ Licz. toreb.
roœlin (cm) g³ównych I rzêdu II rzêdu nasiennych

1 67 5 28 22 78
2 60 9 57 48 218
3 62 21 25 22 149
4 54 9 37 10 83
5 59 9 26 30 126

-Q 66 15 92 50 412
7 55 3 48 58 361
8 47 8 49 10 78
9 60 25 92 48 180
10 55 6 19 10 98
z 69,5 10,9 47,6 26,8 178,3

Olsza ~ielona - Alnus viridis (Chaix.) Lam. et DC.

Gatunek przeniesiono do Arboretum ze stanowiska na Rozsypañcu
w polskich Karpatach Wschodnich. Roœnie na dwóch stanowiskach:
w skalniaku i nad stawem. W skalniaku w zwi¹zku z lepszymi warun-
kami glebowymi i nawodnieniem odznacza siê dwukrotnie wiêkszym
przyrostem. W okresie niskiej temperatury w 1991 roku wierzcho³kowe
pêdy dwóch krzewów w Skalniaku przemarz³y do wysokoœci pokrywy
œniegowej. Kwitnie i owocuje obficie.

A/RUS lliridis Lam. et DC

1987
XI XII

1988
X XI XII

1989
X XI XII

1990
XI XII

Ryc. 5. Uproszczone spektrum fenologiczne dla olszy zielonej
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Ró¿anecznik ¿ó³ty - Rhododendron flavum G. Don.

Przeniesiony do Arboretum w 1987 roku. Pochodzi z natural~ego
stanowiska w Woli ¯arczyckiej w Puszczy Sandomierskiej. Kwitnie
i owocuje obficie.

Rhododcnd/'On flavum G. Don

19871 _-³-__1 I 1~'o' J I , 1_.1-.~1..-1
I II III IV;::::::~::§::==~=~~ij::fJ]J J;!'" Xl XII

1988 '
X Xl XII

1989
XI XII

1990
XI XII

Ryc. 6. Uproszczone spektrum fenologiczne dla ró¿anecznika ¿óltego

Smotrawa okaza³a - Telekia speciosa (Schreb.

Stanowiska w Polsce
) Baumg.

W Polsce wystêpuje tylko na jednym stanowisku naturalnym w Kar-
patach Wschodnich, w dolinie potoku Wo³osatego, w miejscowoœci
Pszczeliny-Bere¿ki. Liczebnoœæ populacji, wed³ug szczegó³owej inwen-
taryzacji kartograficznej, wynosi oko³o 1500 roœlin i od wielu lat utrzy-
muje siê mniej wiêcej na tym samym poziomie. Jest ona czêsto spo-
tykana w uprawie, np. ogrodach botanicznych w Lublinie, Warszawie,
Krakowie, Wroc³awiu, Poznaniu oraz w Arboretum Bolestraszyce i Ro-
gowie, jak równie¿ na terenie by³ego Ogrodu Botanicznego w Zakopa-
nem. Wydaje siê te¿ czêsta na Podkarpaciu w przydomowych ogrodach
wiejskich, zw³aszcza w okolicach Jas³a, Gorlic i Krosna.
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"elekia speciosa

7 I I I198 II III
I

~

-
XlI

1988
xn

~

1990

7. Uproszczone spektrum fenologiczne dla smotrawy okaza³ej

Siedlisko

Roœnie na p³ytkich glebach aluwialnych w bezpoœrednim s¹siedztwie
koryta potoku Wo³osatego, na granicy zbiorowisk zaroœlowych poœród
du¿ych p³atów pióropusznika strusiego (M atteucia struthiopteris (L.)
Tod.) i karpackiej odmiany œnie¿ycy wiosennej (Leucoium vernum var.
carpaticum). Najliczniejsze pod wzglêdem liczebnoœci stanowisko no-
tuje siê na ³¹ce œródleœnej przed granic¹ lasu w Pszczelinach, po prawej
stronie drogi z Lutowisk do Ustrzyk Górnych.

Biologia

Smotrawa okaza³a jest bylin¹ charakteryzuj¹c¹ siê, w sprzyjaj¹cych
warunkach, szybkim tempem rozrastania i wytwarzaniem zwartych
³anów. Smotrawa roœnie zwykle w wielopêdowych kêpach tworz¹cych
zwarte skupienia. WysokoœÆ pêdów kwiatostanowych wynosi 50-150,
cm. Srednica kêpy waha siê od 50 do 80 cm. Liczba pêdów kwia"
tostanowych na jednej roœlinie wynosi od 1 do 29 (œrednio 6). Licz-
ba kwiatów na roœlinie wynosi od 1 do 96 (œrednio 24), przy liczbie
kwiatów na jednym pêdzie od 1 do ~1. Podane wartoœci otrzymano
przez zmier¿enie 50 roœlin kwitn¹cych.
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Uprawa i introdukcja

Gatunek czêsto uprawiany wogroda.ch przydomowych W Karpatach,
w ogrodach botanicznych i arboretach. Nadaje siê do wprowadzenia
do zieleni miejskiej, zw³aszcza na otwartych przestrzeniach. W pobli¿u
zbiorników wodnych i cieków tworzy zwarte ³any i pokrywa w. ca³oœci
glebê. W jesieni, z uwagi na du¿¹ biomasê, nale¿y niekiedy usuwaæ obu-
mar³e czêœci nadziemne. Gatunek odznacza siê ciemno¿ó³tymi kwiata-
mi o 2-8 koszyczkach zebranymi zwykle w szczytowych kwiatostanach
oraz charakterystycznymi wielkimi liœæmi.

Zagro¿enie ochrona

Gatunek, pomimo licznego wystêpowania w uprawie, roœnie w Pol-
sce na jednym tylko stanowisku. Z uwagi na liczne przyk³ady niepra-
wid³owo wykonanych melioracji w dolinach ma³ych, górskich dop³ywów
Sanu, naturalna populacja tego gatunku jest zagro¿ona, a stanowisko
wraz z ca³¹ dolin¹ potoku Wo³osatego wymaga ochrony rezerwatowej.
Nale¿y zaniechaæ na tym terenie zabiegów rekultywacyjnych i odwo-
dnienia terenu.

Szachownica kostkowata - Fritillaria meleagris L

Szachownica kostkowata obejmuje swym zasiêgiem (na rozproszo-
..

nych stanowiskach) Europê Srodkow¹, siêgaj¹c na pó³nocy po Wielk¹
Brytaniê, Daniê, po³udniq~¹ Skandynawiê, œrodkow¹ i po³udniow¹
Rosjê. Po³udniowa granica zasiêgu biegnie przez po³udniowo-wschod-
ni¹ Francjê, Szwajcariê, Niemcy, Austriê, Wêgry i Rumuniê (Stecki
i inni 1961)

Stanowiska w Polsce

Najwiêksze stanowiska szachownicy w Europie Zachodniej i Œrod-
kowej, po³o¿one s¹ miêdzy Wiszni¹ i Wiarem, prawobrze¿nymi
dop³ywami Sanu. Pierwotne ³¹ki z szachownic¹ zajmowa³y tereny
rozci¹gaj¹ce siê na d³ugoœci oko³o 30 kIIf ~zd³u¿ Sanu (Kotula 1881,
Batko 1934, Kostecka 1950, Stecki 196i;f~i6recki 1988). Wspó³czeœnie
szachownica wystêpuje w okolicach Staf~a.Wy ':rStubna oraz na du¿ych
œrodpolnycb enklawach ³¹kowych, miêdzy mIejscowoœciami: Medyka,
Hurko, Hureczko, Siedliska-Kaczmary, Lapajówka, Luczyce, Krówniki.
G³ówny kompleks ³¹k z szachownic¹ kostkowat¹ w Dolinie Krównickiej

9f\



usytuowany.jest w ~obli¿u uroczyska "D³ugo³oz~". ;~'L¹ki,w oko:li-
cach Medyk}, na ktorych wystêpowa³a szachowmca.), ~osta³y z~~e-
nione na grunty orne, co spowodowa³o wyodrêbnienie dwóch od-
dzielnych stanowisk Hurko-Krówniki oraz Stubno-Starzawa, zamiast
istniej¹cego u schy³ku ubieg³ego wieku pasa ³¹k ci¹gn¹cego siê wzd³u¿
Sanu (Piórecki 1988). -

.: ;, ;:'
Siedlisko

Roœliny ³¹k z szachownic¹ kostkowat¹ nale¿¹ do rzêdu Molinietalia
coreulea, zwi¹zku Calthion, zespo³u Cirsio-Polygonetum bistortae. S¹
to ³¹ki okresowo zalewane z utrzymuj¹cym siê wysokim poziomem wód
gruntowych. Pod³o¿e stanowi¹ zdegradowane czarne ziemie (pH 6,0 -

6,8).

Biologia

Szachownica kostkowata jest wieloletni¹ roœlin¹ cebulow¹. Gatunek
ten kwitnie w 5-6 roku wegetacji. Faza kwitnienia przypada w Pols-
ce na prze³om kwietnia i maja. Zal¹¿nia rozrasta siê w trzykomorow¹
torebkê. Po wysiewie nasion czêœci nadziemne u roœlin obumieraj¹
(czerwiec). Wzrost korzeni przybyszowych i istniej¹cych pêdów kwia-
towych nastêpuje zwykle we wrzeœniu.

Liczebnoœæ populacji

£¹ki z szachownic¹ w Krównikach do po³owy XX wieku zajmowa³y
powierzchniê oko³o 8a ha, a nad Wiszni¹ oko³o 50 ha. Zagêszczenie
populacji na ³¹kach w Krównikach wynosi do 80 roœlin na 1 m2, w tym
oko³o 40% stanowi¹ roœliny jednoroczne lub dwuletnie, 40% roœliny 3-4
letnie, 20% roœliny kwitn¹ce.

Zagro¿enie i wskazania ochronne

Gatunek jest zagro¿ony przede wszystkim przez:
- intensywne zagospodarowywanie ³¹k metod¹ pe³nej uprawy,
zw³aszcza zaorywanie w okresie jesiennymj
- odwodnienie i przesuszenie gleb w wyniku nieprawid³owo przeprowa-
dzonych melioracji oraz wielokrotnego odwodnienia terenuj
~ okresow¹ lub sta³¹ zamianê ³¹k na grunty ornej
- ca³kowite zatapianie ³¹k np. przy zak³¹.daniu stawów rybnych.
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Pod wp³ywem tych czynników area³ i liczebnoœæ populacji szachow-
nicy kostkowatej w warunkach naturalnych zmniejszy³a siê znacznie
w drugiej po³owie XX wieku.

Introdukcja

Wysiew nasion szachownicy kostkowatej na darñ lub czarny ugór
w miejscu sta³ego wystêpowania, powoduje w cyklu 5-10 letnim

zwiêkszenie zagêszczenia roœlin. Barier¹ dla generatywnego rozmna-
¿ania w warunkach naturalnych jest brak wylewów rzek i potoków
lub okresowych wezbrañ powoduj¹cych zatapianie i wyleganie darni,
a tak¿e gwa³towne zanikanie gleb wilgotnych.

Badania prowadzone w Ogrodzie Botanicznym we Wroc³awiu
wykazuj¹, i¿ najlepsze wyniki kie³kowania, osi¹ga siê przez poddawanie
nasion szachownicy przed wysiewem niskim lub ultraniskim tempera-
turom.

W ramach badañ nad biologi¹ i autekologi¹ gatunku prowadzona
jest równie¿ uprawa w warunkach ogrodowych. Najlepsze rezultaty
uzyskuje siê przez przenoszenie darni z cebulkami szachownicy kost-
kowatej w okresie spoczynku, tj. od po³owy lipca do koñca sierpnia.

SZCzodl'zeniec bia³y - Cytisus a/hus Racq.

Pojedyncze krzewy przeniesione zosta³y do skalniaka w 1987 roku
z Gródka nad Bugiem. N a skarpie nad Bugiem, z uwagi na wybudo-
wanie nasypu linii w¹skotorowej i wiaduktu, stanowisko wyniszczono
w 80%. Odnaleziono ponad 27 bujnie rozwijaj¹cych siê kêp, najwiêksze
o œrednicy 70 cm. W Skalniaku pomimo dobrego rozwoju i kwitnienia
obserwuje siê s³abe Owocowanie. Jeden okaz rozwin¹³ siê intensywnie,
posiada³ 43 pêdy, szerokoœæ korony 60 cm, wysokoœæ 45 cm. Kwitnie
ale owocuje s³abo.

Cytisus a/hus Hacq.

1989

1990

Ryc. 8. U proszczone spektrum fenologiczne dla szczodrzeñca bia³ego
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Wiœnia kar³owata - Cerasus fruticosa (Pali.) Woronow

W Arboretum uprawiana ,jest populacja wiœni kar³owatej pochodz¹-
ca ze stanowiska leœnego w PJlszczy Sandomierskiej - Czarny K¹t pod
Stalow¹ Wol¹ (58 roœlin i 10 siewek). Stanowisko to po wyciêciu po-
nad 160 letniej sosny pospolitej, cz~ciowym wypaleniu runa oraz po--
sadzeniu w rzêdowych skibach sadzonek dêbowo-sosnowych, zosta³o
powa¯nie zniszczone. Populacja w Czarnym K¹cie, sk³adaj¹ca siê z kil-
kuset roœlin, znacznie zmala³a zarówno wskutek wymienionych prac,.iak
równie¿ zwarcia m³odników.

W Arboretum uprawiana jest na dwóch stanowiskach: w Skalniaku,
gdzie roœnie 21 dobrze rozkrzewionych kwitn¹cych i owocuj¹cych roœlin
oraz w warunkach pó³naturalnych, tj. na powierzchniach zadarnionych

Tab. 3. Dynamika wzrostu Cerasus fruticosa w Skalniaku w latach 1987-1992

Nr Licz. pêdów Szerokoœæ Wysokoœæ
krzewu g³ównych korony (cm) (w cm)

1 9 140 110
2 10 110 90
3 12 120 100
4 8 110 110
5 9 110 120
6 8 110 120
7 5 80 90
8 6 110 120
9 23 160 130
10 25 140 110
11 3 50 70
12 8 140 110
13 1 70 100
14 1. 70 70
15 11 140 100
16 3 70 80
17 1 40 60
18 10 140 120
19 33 160 120

201 13 160 130

1 Roœlina wyró¿nia siê pokrojem korony, kwitnie i dojrzewa dwa tygodnie wczeœniej o pozosta³ym,
owoce s¹ wiêksze - cienmopurpurowe.
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Tab.;,.4.;³iDynamika wzrostu Cerasus fruticosa na Z³otej górze w latach 1987-1992

,"/)...;,, ,i
1,"'-""% ...~'i i;;,' Nr Lic~. pêd~w Szerokoœæ Wysokoœæ

,,:' :,., krzewu g³ownych korony (cm) (w cm)
{~³!:$l.' 1 5 . 70 60
f,' . ~~,;J 212 ) 7O 50.,,*

,:!.:, 3 14 90 70
{"kc".,' ; 4 ,7 90 60

5 ;12 50 50
6 5 100 90
7 2 30 35
8 "'3t 20 35
9 :4"'1.' 30 40 c'

10 ""'3 40 50
11 15 120 100
12 8 90 70
13 5 40 50
14 10 70 70
15 11 110 80
16 3 40 70
17 16 110 90

. 18 7 70 80

19 4 30 40
20 2 30 30
21 3 30 40
22 3 40 50
23 7 40 50
24 2 30 50
25 3 25 30
26 5 30 50
27 3 40 50
28 3 65 65
29 4 35 45
30 8 55 50
31 8 70 54
32 6 30 30
33 6 40 36
34 15 70 55
,35 2 30 40
36 7 70 70
37 21 70 40

. 38 7 55 55
39 8 50 50
40 18 90 80
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