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Czerwona Księga Roślin Województwa Podkarpackiego 
jest pierwszym tego typu dziełem opracowanym dla 
naszego regionu. Ukazuje skalę zagrożeń poszczególnych 
składników szaty roślinnej; zarówno gatunków, jak 
i zbiorowisk roślinnych. Czytelnik znajdzie tu informacje 
o aktualnym stanie stanowisk cennych gatunków oraz 
zbiorowisk roślinnych stwierdzonych na obszarze 
województwa podkarpackiego. Opracowanie składa się 
z dwóch korespondujących ze sobą części. W pierwszej 

WSTĘP

zostały zawarte charakterystyki dotyczące aktualnego 
statusu poszczególnych gatunków, rozmieszczenia 
stanowisk, a  także informacje na temat siedlisk 
występowania i głównych czynników zagrażających ich 
populacjom. W drugiej części omówiono zagadnienia 
dotyczące zanikających bądź narażonych na wyginięcie 
zbiorowisk roślinnych oraz czynników przyczyniających 
się do ich ustępowania.

TEREn oPRaCoWanIa

Terenem, dla którego przygotowano niniejsze 
opracowanie jest położone w południowo-wschodniej 
Polsce województwo podkarpackie w granicach 
administracyjnych z 2003 roku (po przejściu gminy 
Swoszowa do województwa małopolskiego). Graniczy 
ono od południa ze Słowacją (na odcinku 134 
km), od wschodu z Ukrainą (239 km), od zachodu 
z województwem małopolskim (186 km), od północnego 
zachodu z  województwem świętokrzyskim (82 km) 
i od północy z województwem lubelskim (320 km). 
Powierzchnia województwa podkarpackiego wynosi 
około 17 846 km2. Wg danych z roku 2010, zamieszkuje 
je ponad 2,1 mln osób, z  czego ludność mieszkająca 
w miastach stanowi 41% (w 47 miastach), a  ludność 
wiejska 59% (w 1706 miejscowościach wiejskich) 
ogółu mieszkańców. Województwo podkarpackie jest 
podzielone administracyjnie na 21 powiatów ziemskich 
oraz 4 grodzkie (miasta na prawach powiatu: Rzeszów, 
Krosno, Przemyśl i Tarnobrzeg) i  159 gmin. Stolicą 
województwa jest Rzeszów liczący około 180 tys. 
mieszkańców. Środowisko przyrodniczo-geograficzne 
jest bardzo bogate. Południowa część województwa to 
tereny górskie, wśród których górują zaliczane do Karpat 
Wschodnich Bieszczady z najwyższym szczytem – Tarnicą 
(1346 m n.p.m.). Na zachód od Bieszczadów rozciąga się 
Beskid Niski (w większości znajdujący się w województwie 
podkarpackim). Część środkowa województwa to nie-
wielki fragment Płaskowyżu Chyrowskiego i  dalej, na 
zachód, pas Pogórzy Karpackich: Pogórze Przemyskie, 

Pogórze Dynowskie, Pogórze Strzyżowskie i niewielki 
fragment Pogórza Ciężkowickiego. Północna część 
województwa to tereny nizinne Kotliny Sandomierskiej, 
przy czym bezpośrednie przedpole Karpat stanowią 
Płaskowyże: Tarnogrodzki (południowa część), Kol-
buszowski i Tarnowski (jedynie fragment południowo 
wschodni).

Teren opracowania
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Badania botaniczne na terenie obecnego województwa 
podkarpackiego prowadzone są od połowy XIX wieku (np. 
Jachno 1869; Knapp 1869, 1872; Bąkowski 1878; Kotula 
1878, 1881). W  I połowie XX teren ten penetrowało 
zaledwie kilku botaników (Zapałowicz 1906–11; Nowiński 
1924, 1926, 1927; Batko 1934). Badacze ci pozostawili po 
sobie bardzo istotny dorobek, który stanowi dzisiaj punkt 
wyjścia dla wszelkich analiz dotyczących przemian tutejszej 
szaty roślinnej. Intensywny rozwój badań botanicznych 
rozpoczął się po zakończeniu II wojny światowej. Zaczęto 
opracowywać flory dla poszczególnych regionów. 
Zdecydowana większość regionów geobotanicznych 
leżących w województwie podkarpackim posiada 
obecnie pełne opracowania florystyczne: Bieszczady 
Wysokie (Jasiewicz 1965, Zemanek & Winnicki 1999), 
Płaskowyż Kolbuszowski (Dubiel i in. 1979), Bieszczady 
Niskie wraz z Górami Słonnymi (Zemanek 1981, 1989), 
Pogórze Strzyżowskie (Towpasz 1987), Doły Jasielsko-
Sanockie (Oklejewicz 1993), Pogórze Ciężkowickie 
(Kornaś i  in. 1996), Płaskowyż Tarnowski (Wayda 
1996, 2001), Pogórze Dynowskie (Niedźwiecka 2005, 

HISToRIa BaDaŃ BoTanICZnYCH

Gutkowska 2013), Podgórze Rzeszowskie (Jaźwa 2012, 
Stadnicka-Futoma 2013), północno-zachodnia część 
Płaskowyżu Tarnogrodzkiego (Nobis 2008), środkowa 
i  południowa część Płaskowyżu Tarnogrodzkiego wraz 
z przylegającym od południa fragmentem Płaskowyżu 
Chyrowskiego (Paul 2013) i  Pogórze Przemyskie oraz 
zachodnia część Płaskowyżu Chyrowskiego (Wolanin 
2014). Obecnie przygotowywana jest do druku flora roślin 
naczyniowych Beskidu Niskiego. Najsłabiej zbadanym 
pod tym względem terenem jest północna część Kotliny 
Sandomierskiej, która dotychczas nie doczekała się pełnej 
flory. Zdecydowanie gorzej przedstawia się sytuacja 
z opracowaniami dotyczącymi zbiorowisk roślinnych. 
Typy zbiorowisk występujących w okolicy północnej części 
Podgórza Rzeszowskiego nakreślił Nowiński (1927, 1929). 
Opracowania o charakterze monografii zaczęły pojawiać 
się dopiero w II połowie XX i na początku XXI wieku, lecz 
dotyczyły one wyłącznie zbiorowisk roślinnych na terenie 
Bieszczadów i Beskidu Niskiego (Dzwonko 1977, Święs 
1982, 1983; Michalik & Szary 1997, Denisiuk & Korzeniak 
1999, Dubiel i in. 1999, Winnicki 1999).
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Listę gatunków do niniejszego opracowania sporządzono, 
wzorując się na kryteriach przyjętych w  „Polskiej 
Czerwonej Księdze Roślin” (Kaźmierczakowa i  in. 2014) 
oraz w „Czerwonej Księdze Karpat Polskich” (Mirek  
& Piękoś-Mirkowa 2008). Znalazły się tu przede wszystkim 
gatunki rodzime, które na terenie województwa 
podkarpackiego wyginęły lub ich występowanie jest 
w istotny sposób zagrożone; nie uwzględniono natomiast 
szeregu gatunków, które rosną w stabilnych siedliskach, 
często na obszarach o różnym statusie ochronnym (np. 
gatunki z rodzaju Aconitum). Wyjątkowo kilka taksonów 
(np. Cirsium decussatum), u których obecnie nie obserwuje 
się tendencji do ustępowania, zamieszczono w pracy 
z uwagi na ich rzadkość występowania w skali Polski oraz 
nie do końca stabilne siedliska. Ze względu na problemy 
taksonomiczne nie uwzględniliśmy wielu taksonów 
krytycznych, poza mniszkami z sekcji Palustria (rosnącymi 
w zanikających, specyficznych siedliskach), posiadających 
w Polsce status gatunków zagrożonych wyginięciem (nie 
zamieściliśmy z tej grupy Taraxacum paucilobum, który 

kategorie zagrożenia:

EX  –  gatunki wymarłe lub prawdopodobnie wymarłe

CR  –  gatunki krytycznie zagrożone wyginięciem

EN – gatunki zagrożone wyginięciem

VU – gatunki narażone na wyginięcie

NT –  gatunki bliskie zagrożeniu

LC  – gatunki niższego ryzyka

DD – gatunki, których stopień zagrożenia jest trudny do określenia

jest mniszkiem dość pospolitym zarówno w  Polsce, jak 
i w województwie podkarpackim). Spośród roślin obcego 
pochodzenia na liście znalazła się grupa archeofitów 
segetalnych (oznaczone gwiazdką umieszczoną przed 
nazwą łacińską), które obecnie na terenie województwa 
podkarpackiego mają status gatunków wymarłych lub 
krytycznie narażonych na wyginięcie. Z uwagi na nieliczne 
stanowiska uwzględniliśmy także archeofity, dla których 
trudno jest jednoznacznie określić ich stopień zagrożenia 
(np. Sclerochloa dura). Pominięto natomiast archeofity, 
które pomimo wyraźnego ustępowania posiadają nieliczne 
populacje rozproszone w różnych rejonach województwa 
(np. Agrostemma githago czy Neslia paniculata).

Rozmieszczenie gatunków zobrazowano na mapach 
kartogramowych, wykonanych zgodnie z założeniami me-
todycznymi „Atlasu rozmieszczenia roślin naczyniowych 
w Polsce” (Zając 1978). Stanowiska zlokalizowano w sieci 
kwadratów o  boku 2 km. Atlas wraz z  objaśnieniami 
zamieszczono na końcu rozdziału (za częścią opisową).
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CR
Adenophora liliifolia (L.) Besser  
Dzwonecznik wonny
Rodzina: Campanulaceae – dzwonkowate

Status
W województwie podkarpackim gatunek krytycznie zagrożony 
wyginięciem – CR.
W Polsce gatunek krytycznie zagrożony wyginięciem (Kucharczyk 
i in. 2014c).

Morfologia i biologia
Bylina, hemikryptofit. Roślina 30–100 cm wysoka. Łodyga obła, 
podłużnie prążkowana lub z delikatnymi listewkami. Liście ułożo-
ne skrętolegle, dolne podłużnie jajowate, krótkoogonkowe, pił-
kowane, spodem owłosione; górne lancetowate. Wiecha luźna, 
szeroka. Działki lancetowato trójkątne. Korona jasnoniebieska, 
12–20 mm długa. Torebka odwrotnie gruszkowata, kanciasta. 
Kwitnienie VIII–IX.

Występowanie w województwie podkarpackim
Gatunek dotychczas podany z 7 stanowisk: Dąbrowa k. Zakliko-
wa (Rapa 2012), k. Dukli (Tacik 1971), k. Iwonicza (Knapp 1869) 
oraz m. Szybenicą a Helichą, Helicha, Las Ostrowski i Jaksmanice 
(Kotula 1881). Obecnie istnieje tylko pierwsze z wymienionych, 
pozostałe mają charakter historyczny.

Siedliska
W Dąbrowie k. Zaklikowa, dzwonecznik wonny rośnie głównie 
w świetlistej dąbrowie (Potentillo albae-Quercetum), a nieliczne 

okazy także w grądzie. W 2009 roku stwierdzono tu 157 ramet, 
z których większość kwitła i owocowała. 

Zagrożenia
Głównym czynnikiem zagrażającym populacji dzwonecznika 
wonnego jest wg Rapy (2012) postępujący proces grądowienia 
dąbrowy świetlistej, co powoduje wzrost zacienienia i pogorsze-
nie warunków dla rozwoju tego gatunku.

CR
*Adonis aestivalis L.  
Miłek letni
Rodzina: Ranunculaceae – jaskrowate

Status
W województwie podkarpackim gatunek krytycznie zagrożony 
wyginięciem – CR.
W Polsce gatunek narażony na wyginięcie (Anioł-Kwiatkowska & 
Popiel 2011).

Morfologia i biologia
Roślina jednoroczna, chwast. Łodyga 20–60 cm wysoka, w górze 
rozgałęziona. Liście kilkukrotnie pierzasto dzielne, odcinki rów-
nowąskie. Działki jajowate, płatki wąskojajowate, 2 razy dłuższe 
od działek, miedziano-czerwone, rzadziej żółte. Podczas owoco-
wania dno kwiatowe wydłuża się (owocostan walcowaty). Owo-
ce szerokojajowate, nagie, pomarszczone, z  odgiętym dziób-
kiem. Kwitnienie V–VIII.

Adenophora liliifolia (fot. A. Rapa)

Adonis aestivalis (fot. M. Wolanin)
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Siedliska
W województwie podkarpackim gatunek rósł w płytkich stawach 
i dołach potorfowych wypełnionych wodą.

Przyczyny wyginięcia
Główną przyczyną wyginięcia gatunku był zanik płytkich zbiorni-
ków wodnych.

nT
Allium montanum F. W. Schmidt  
Czosnek skalny
Rodzina: Alliaceae – czosnkowate

Status
W województwie podkarpackim gatunek bliski zagrożeniu – NT.
W Polsce gatunek bliski zagrożeniu.

Morfologia i biologia
Bylina, geofit. Roślina o poziomym lub skośnym kłączu, na któ-
rym osadzone są liczne, cienkie, prawie obłe cebule. Łodyga 
do 45 cm wysokości, ulistniona tylko u nasady, górą kanciasto 
spłaszczona, zakończona gęstym, półkolistym baldachem bez ce-
bulek. Kwiaty dwukrotnie krótsze od szypułek, liliowe lub różo-
we. Owoc – torebka. Kwitnienie VII–VIII.

Występowanie w województwie podkarpackim
Na obszarze województwa wyodrębniają się 3 wyraźne grupy 
stanowisk – na północnym krańcu województwa: Łysaków (Ko-
porska 1929), Jastkowice (leg. D. Fijałkowski 1950), Zaklików (leg. 
Trzebiński 1992) i Dąbrowa k. Zaklikowa (Rapa 2012); w okoli-
cach Przemyśla: Jaksmanice i m. Łuczycami a Jaksmanicami (Paul 
2013); oraz w Bieszczadach: Smerek, Bukowe Berdo, Krzemień, 
Połonina Bukowska i Kińczyk Bukowski (Jasiewicz 1965, Zema-
nek & Winnicki 1999). 

Siedliska
W okolicach Zaklikowa i Przemyśla czosnek skalny rośnie w mu-
rawach kserotermicznych, natomiast w Bieszczadach zasiedla 
erodujące skały oraz szczeliny skalne. 

Zagrożenia
Głównym zagrożeniem dla gatunku jest zarastanie, a w konse-
kwencji zanikanie muraw kserotermicznych na niżu; stanowiska 
w górach wydają się stabilne.

Występowanie w województwie podkarpackim
Gatunek dotychczas znany z 12 stanowisk: Sokolniki k. Tarno-
brzegu (Jachno 1871), Leżajsk i Rzochów na Płaskowyżu Kol-
buszowskim (Nowiński 1929b, Dubiel i in. 1979), Ulaszowice 
i Przedmieście k. Strzyżowa na Pogórzu Strzyżowskim (Bąkowski 
1878, Towpasz 1987), Posada Leska w Górach Słonnych (Zema-
nek 1981) oraz z okolic Przemyśla: k. Wapowic, pod Hureczkiem 
i m. Krównikami a Jaksmanicami (Kotula 1881), okolice Stubna 
i Łuczyc, m. Kaczmarami a Krównikami (Paul 2013) oraz 1 km na 
E od Łuczyc (npbl. M. & M. Wolanin 2015). Obecnie większość 
stanowisk ma charakter historyczny. Aktualnie gatunek rośnie 
m. Kaczmarami a Krównikami, w okolicach Stubna i Łuczyc oraz 
na E od Łuczyc.

Siedliska
Archeofit występujący na glebach bogatych w węglan wapnia, 
w zbiorowiskach segetalnych i na ugorach. 

Zagrożenia
Głównym czynnikiem powodującym wymieranie tego gatunku 
są herbicydy, powszechnie używane przez rolników, oraz zarasta-
nie przez krzewy i drzewa pól, na których zaprzestano stosowa-
nia zabiegów agrotechnicznych.

EX
Aldrovanda vesiculosa L.  
aldrowanda pęcherzykowata
Rodzina: Droseraceae – rosiczkowate

Status
W województwie podkarpackim gatunek wymarły – EX.
W Polsce gatunek ginący (Kamiński 2014).

Morfologia i biologia
Bylina, hydrofit. Roślina pływająca przy powierzchni wody, pozba-
wiona korzeni, o słabo rozgałęzionej łodydze, do 25 cm długości. 
Liście ułożone po 6–9 w okółkach, zakończone 4–6 wrażliwymi 
na podrażnienie szczecinkami i zamykającą się w pęcherzyk łat-
ką. W naszych warunkach rzadko zakwita, dlatego rozmnaża się 
głównie wegetatywnie przy pomocy odłamujących się fragmen-
tów pędów. Zimuje w postaci turionów pod powierzchnią wody.

Występowanie w województwie podkarpackim
Gatunek podawany z północnych krańców województwa przez 
Radomskiego (1927, 1932) z Racławic, Malców i Rzeczycy Dłu-
giej oraz przez Kamińskiego (1993) z Ulanowa.

Aldrovanda vesiculosa (fot. A. Różycki)

Allium montanum (fot. K. Oklejewicz)
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daje zmiany tradycyjnych form gospodarowania, zaorywanie łąk 
oraz zarastanie i zalesianie muraw.

En
Anemone sylvestris L.  
Zawilec wielkokwiatowy
Rodzina: Ranunculaceae – jaskrowate

Status
W województwie podkarpackim gatunek zagrożony wyginięciem 
– EN.
W Polsce gatunek bliski zagrożeniu.

Morfologia i biologia
Bylina, hemikryptofit. Roślina z krótkim kłączem i łodygą nad-
ziemną do 40 cm wysoką, z 1 okółkiem dłoniastosiecznych liści 
oraz dużym (do 6 cm szerokości) pojedynczym kwiatem na szczy-
cie. Spód liści i szypuła kwiatowa jedwabiście owłosione. Owoc 
– niełupka z krótkim dzióbkiem, pokryta gęstymi włoskami. 
Kwitnienie IV–VI.

Występowanie w województwie podkarpackim
Obecnie zawilec wielkokwiatowy występuje tylko na 2 stanowi-
skach: na Górze Filipa k. Makowej (Kucharzyk 2010a) oraz w Dą-
browie k. Zaklikowa (Rapa 2012). Pozostałe stanowiska mają 
charakter historyczny. Kotula (1881) podawał go z Łuczyc i Win-
nej Góry. Piórecki (2013) pisze o obecności zawilca wielkokwia-
towego na Winnej Górze jeszcze w latach 60. XX wieku, a nieco 
później także w murawie kserotermicznej w Rybotyczach i pod 
Kopystnem. Ponadto podawany był z Lipowicy (Witkowska-Wa-
wer 2000) i Kruhela Małego (Dubiel & Piórecki 2011).

EX
Anacamptis pyramidalis (L.) Rich. 
koślaczek stożkowaty
Rodzina: Orchidaceae – storczykowate

Status
W województwie podkarpackim gatunek wymarły – EX. 
W Polsce gatunek krytycznie zagrożony wyginięciem (Zarzycki & 
Pluciński 2014). 

Morfologia i biologia
Bylina, geofit. Roślina o kulistych bulwach dorastająca do 60 cm 
wysokości. Łodyga często w górnej części koślawa. Liście wąskie, 
górne pochwiaste. Kwiatostan stożkowaty, zbity. Kwiaty karmi-
nowo-czerwone do prawie białych, warżka trójłatkowa. Kwitnie-
nie VI–VII.

Występowanie w województwie podkarpackim
Gatunek dotychczas podawany tylko z okolic Przemyśla: Las Os-
trowski, „Ogrodzone” (Kotula 1881), od dawna tam nie stwier-
dzany (Zapałowicz 1906). Zarzycki (2001a) uznał koślaczka za 
takson wymarły w tej części Polski; potwierdzili to także Wolanin 
(2014) oraz Zarzycki i Pluciński (2014).

Siedliska
Gatunek w okolicy Przemyśla rósł na śródleśnej łące w Lesie Os-
trowskim.

Przyczyny wyginięcia
Jako główne przyczyny wyginięcia gatunku Zarzycki (2001a) po-

Anacamptis pyramidalis (fot. M. Fiedor)

Anemone sylvestris (fot. K. Oklejewicz)
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Siedliska
Zawilec wielkokwiatowy rośnie na Górze Filipa w murawie kse-
rotermicznej; także na stanowiskach już nieistniejących wystę-
pował w podobnych siedliskach. W Dąbrowie k. Zaklikowa kilka-
dziesiąt okazów zostało stwierdzonych w ciepłej postaci grądu.

Zagrożenia
Głównymi zagrożeniami dla gatunku są: wzrost wilgotności i za-
rastanie muraw kserotermicznych, a także ich przekształcanie 
w pola uprawne i tereny budowlane.

nT
Arctostaphylos uva-ursi (L.) 
Spreng.  
Mącznica lekarska
Rodzina: Ericaceae – wrzosowate

Status
W województwie podkarpackim gatunek bliski zagrożeniu – NT.
W Polsce gatunek narażony na wyginięcie.

Morfologia i biologia
Zimozielona krzewinka, chamefit, o zdrewniałych, rozesłanych 
gałązkach do 1 m długości. Młode gałązki delikatnie owłosione, 
starsze z łuszczącą się korą. Liście łopatkowate, ułożone skrętole-
gle, skórzaste, krótkoogonkowe, młode brzegiem biało, odstają-
co owłosione. Kwiaty zebrane po 4–5 na końcach gałązek, zapy-
lane najczęściej przez trzmiele i pszczoły. Owocami są czerwone, 
mączyste jagody. Tworzy z grzybami obfite mikoryzy. Kwitnienie 
V–VI.

Występowanie w województwie podkarpackim
Wszystkie znane dotychczas stanowiska gatunku grupują się 
w północnej części województwa. Pierwsze publikowane stano-
wiska pochodzą z Lipy (Sałata 1965) oraz Zaklikowa (Fijałkowski 
& Górski 1968). Mapę rozmieszczenia tego gatunku do „Atlasu 
rozmieszczenia drzew i krzewów w Polsce” sporządzili Browicz 
i Kaczmarek (1972). Z obszaru leżącego obecnie w województwie 
podkarpackim podali oni następujące stanowiska: Leśnictwo 
Brzóza, Leśnictwo Charzewice i Zaosie, Lasy Cyranki, Łążek, Porę-

by Dymarskie, Nowosielec, Maziarze, Nadleśnictwo Ruda Róża-
niecka oraz Wojsław. Kolejne stanowiska zlokalizowane w Alfre-
dówce i Toporowie podali Karczmarz i Piórecki (1977). Badania 
na Płaskowyżu Kolbuszowskim (Dubiel i in. 1979) zaowocowały 
potwierdzeniem stanowisk podanych przez Browicza i Kaczmar-
ka (1972). Pod koniec XX i na początku XXI wieku opublikowa-
no kilka kolejnych stanowisk: Wilczów (Fijałkowski i in. 1995), 
Zdziarzec (Wayda 1996) i Nowa Dęba (Krawczyk 2010). Ostatnio 
mącznicę odnaleziono m. Toporowem a Przyłękiem Dolnym (leg. 
M. & M. Wolanin 2012). Ponadto w Zielniku Instytutu Botani-
ki UJ znajdują się okazy zbierane w latach 60. ubiegłego wieku 
przez D. Fijałkowskiego z następujących stanowisk: Gielnia oraz 
Lipa – aktualnie występuje na obydwu stanowiskach. 

Siedliska
Na zdecydowanej większości stanowisk mącznica lekarska rośnie 
w suchszych postaciach borów sosnowych i mieszanych, w miej-
scach nie zajętych przez borówkę oraz przy leśnych drogach. Wy-
stępuje także na otwartych, piaszczystych terenach (np. w Lipie 
i Nowej Dębie).

Zagrożenia
Na poligonie w Nowej Dębie oraz byłym poligonie w Lipie gatu-
nek wydaje się niezagrożony, na pozostałych stanowiskach, gdzie 
populacje są mniejsze jest narażony na niszczenie w trakcie pla-
nowych prac leśnych (pozyskiwanie drewna) oraz przez zbiór su-
rowca dla celów medycznych. 

EX
Asperula cynanchica L.  
Marzanka pagórkowa
Rodzina: Rubiaceae – marzanowate

Status
W województwie podkarpackim gatunek wymarły – EX.
W Polsce gatunek niezagrożony.

Morfologia i biologia
Bylina, hemikryptofit. Roślina o licznych pokładających się i pod-
noszących łodygach z wieloma pędami płonnymi. Liście lanceto-
wate, na szczycie zaostrzone, ułożone w okółkach po 4, w czasie 
kwitnienia dolne liście uschnięte. Kwiaty różowe lub białawe 
z długą rurką, owadopylne lub samopylne, zebrane w luźne 
kwiatostany. Owoce pokryte drobnymi brodawkami, rozsiewane 
epizoochorycznie. Kwitnienie VI–IX.

Występowanie w województwie podkarpackim
Gatunek podany ze Strzyżowa (Bąkowski 1878) i Gorzyc (Kuco-
wa 1973); zebrany także w Sanoku (leg. M. Orłowska 1989 KRA) 
– później nieodnajdywany (np. Towpasz 1987, Oklejewicz 1993, 
Vončina & Wróbel 2008).

Siedliska
Bąkowski (1878) podaje ten gatunek z suchych pagórków.

Przyczyny wyginięcia
Prawdopodobną przyczyną wyginięcia było zajęcie większości 
siedlisk tego gatunku pod budownictwo i rolnictwo oraz zaroś-
nięcie pozostałych fragmentów przez krzewy i drzewa, głównie 
śliwę tarninę Prunus spinosa, różę dziką Rosa canina, brzozę bro-
dawkowatą Betula pendula i dereń świdwa Cornus sanguinea. Arctostaphylos uva-ursi (fot. K. Oklejewicz)
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Zagrożenia
Główne zagrożenia dla istnienia tego gatunku wiążą się z przej-
ściem w ręce prywatne muraw kserotermicznych na Wzgórzach 
Łuczyckich i obsadzeniem ich drzewami, co spowoduje najpraw-
dopodobniej dość szybkie zanikanie tych stanowisk.

En
Astragalus arenarius L.  
Traganek piaskowy
Rodzina: Fabaceae – bobowate

Status
W województwie podkarpackim gatunek zagrożony wyginięciem 
– EN.
W Polsce gatunek niezagrożony.

Morfologia i biologia
Bylina, hemikryptofit. Roślina do 30 cm wysokości. Łodyga i liście 
szaro owłosione. Liście złożone z 3–9 równowąskich par listków. 
Kwiaty liliowe lub jasnopurpurowe, zebrane w luźne, 5–8-kwia-
towe kwiatostany. Owoc – owłosiony, równowąski strąk. Kwit-
nienie VI–VII.

Występowanie w województwie podkarpackim
Obecnie niewielka populacja tego gatunku rośnie jedynie w No-
wej Dębie (Krawczyk 2010). 

Siedliska
Pojedyncze rozproszone okazy rosną na terenie poligonu woj-
skowego w psammofilnej murawie.

En
Aster amellus L.  
aster gawędka
Rodzina: Asteraceae – astrowate

Status
W województwie podkarpackim gatunek zagrożony wyginięciem 
– EN.
W Polsce gatunek zagrożony wyginięciem.

Morfologia i biologia
Bylina, hemikryptofit. Roślina do 60 cm wysokości, z pod-
ziemnym rozgałęzionym kłączem. Łodyga nadziemna sztywna 
i szorstko owłosiona, zwykle rozgałęziona. Liście szorstko owło-
sione – dolne łopatkowate, górne lancetowate. Koszyczek do 3,5 
cm szerokości. Brzeżne kwiaty języczkowe, żeńskie, zwykle fio-
letowe; kwiaty w środkowej części koszyczka żółte, obupłciowe. 
Owocem jest niełupka. Kwitnienie VII–IX.

Występowanie w województwie podkarpackim
Gatunek stwierdzony jedynie na 3 stanowiskach w okolicy Prze-
myśla: Jaksmanice, m. Łuczycami a Jaksmanicami (Szczeblewska 
& Janecki 1999, Paul 2013) oraz na skałce w Dubniku (Piórecki 
2013). Ostatnio potwierdzony jedynie m. Łuczycami a Jaksmani-
cami.

Siedliska
Gatunek tworzy niewielkie płaty w murawach kserotermicz-
nych.

Asperula cynanchica, kwiatostan (fot. W. Paul)

Aster amellus (fot. M. Wolanin)
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są w Bieszczadach: Góra Krzemień, Góra Kopa Bukowska, Góra 
Halicz, m. Haliczem a Kopą Bukowską (Jasiewicz 1965, Zemanek 
& Winnicki 1999), Góra Rozsypaniec (Zemanek & Winnicki 1999) 
i Beniowa (npbl. M. Szewczyk 2008); na Pogórzu Dynowskim 
– Odrzykoń (Ziaja & Wójcik 2014) oraz w okolicach Przemyśla: 
Jaksmanice (Paul 2013). Za historyczne należy uznać stanowisko 
podane ze Wzniesienia (Kotula 1881). 

Siedliska
Podejźrzon księżycowy rośnie w Bieszczadach na połoninach 
w traworoślach i borówczyskach, w okolicach Przemyśla w mu-
rawie kserotermicznej, natomiast w Odrzykoniu został stwier-
dzony w lesie liściastym na stromym zboczu.

Zagrożenia
Do głównych zagrożeń gatunku należą: niestabilność siedlisk i ich 
zmiany w wyniku sukcesji oraz antropogeniczne oddziaływanie 
człowieka (np. wydeptywanie, zaśmiecanie terenu). Czynniki te 
są wyjątkowo niebezpieczne ze względu na małe liczebności po-
pulacji.

CR
Botrychium multifidum (S. G. 
Gmel.) Rupr.
Podejźrzon rutolistny
Rodzina: Ophioglossaceae – nasięźrzałowate

Status
W województwie podkarpackim gatunek krytycznie zagrożony 
wyginięciem – CR.

Zagrożenia
Głównymi zagrożeniami dla populacji traganka piaskowego są 
często odbywające się manewry i ćwiczenia wojskowe, co przy 
małej liczbie osobników łatwo może doprowadzić do zniszczenia 
tego stanowiska.

En
Botrychium lunaria (L.) Sw.
Podejźrzon księżycowy
Rodzina: Ophioglossaceae – nasięźrzałowate

Status
W województwie podkarpackim gatunek zagrożony wyginięciem 
– EN.
W Polsce gatunek zagrożony wyginięciem.

Morfologia i biologia
Bylina, geofit. Roślina do 30 cm wysoka. Z podziemnego kłą-
cza wyrasta 1 liść, system korzeniowy słabo rozwinięty, żyjący 
z grzybem w symbiozie. Łodyga mięsista, bezzieleniowa, zwy-
kle krótka. Ogonek liściowy długi do 15 cm, gruby około 5 mm, 
rozgałęziony dichotomicznie. Liść podzielony na część płonną 
i zarodnionośną. Blaszka części płonnej siedząca, w zarysie po-
długowata do 10 cm długości i  4 cm szerokości, pojedynczo 
pierzasta. Część zarodnionośna oddziela się w połowie długości 
liścia i dzieli się 1–3-krotnie pierzasto, swoim kształtem przypo-
mina wiechę. Zarodniki dojrzewają od maja do września. Rozwój 
rośliny do wytworzenia liścia trwa zazwyczaj kilka lat.

Występowanie w województwie podkarpackim
Współcześnie istniejące stanowiska tego gatunku zlokalizowane 

Astragalus arenarius (fot. R. Krawczyk)

Botrychium lunaria (fot. M. Ziaja)
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siedlisk wilgotnych, jak i gatunki obcego pochodzenia (Kwolek & 
Zemanek 2000, Piękoś-Mirkowa i in. 2008a). 

Zagrożenia
Podejźrzon rutolistny jest małą rośliną o niewielkich możliwoś-
ciach konkurowania z większymi roślinami, stąd największym 
zagrożeniem jest proces sukcesji, co w przypadku 3 niewielkich 
powierzchniowo populacji stanowi realne zagrożenie mogące 
doprowadzić do ich zaniku.

EX
*Camelina alyssum (Miller) Thell.
Lnicznik właściwy
Rodzina: Brassicaceae – kapustowate

Status
W województwie podkarpackim gatunek wymarły – EX.
W Polsce gatunek wymarły (Mirek 2001, 2014). 

Morfologia i biologia
Roślina jednoroczna o łodydze do 100 cm wysokiej, pojedynczej 
lub słabo rozgałęzionej. Liście odziomkowe ogonkowe, łodygowe 
siedzące, całobrzegie lub pierzastosieczne. Kwiaty drobne, żółta-
wo-białe zebrane w grona. Szypułki owoców esowato wygięte. 
Łuszczynki wydłużone gruszkowato lub prawie kuliste, płaskie 
lub wgłębione na szczycie, bez dzióbka. Nasiona pomarańczowe. 
Gatunek o cechach ściśle dostosowanych do warunków uprawy 
i biologii lnu zwyczajnego (Mirek 2001).

Występowanie w województwie podkarpackim
Dotychczas znane były 3 stanowiska lnicznika właściwego: Gło-
wienka w Dołach Jasielsko-Sanockich (Knapp 1869), Białobrzegi 
na Płaskowyżu Kolbuszowskim (Kulpa 1964) oraz Węglówka na 
Pogórzu Dynowskim (Mirek 1981). 

Siedliska
Lnicznik właściwy jest archeofitem – obligatoryjnym chwastem 
upraw lnu zwyczajnego, stąd stwierdzany był najczęściej w wy-
specjalizowanych tego typu siedliskach.

Przyczyny wyginięcia
Główne przyczyny wyginięcia gatunku to zaniechanie uprawy 
lnu oraz stosowanie kompleksowych i bardzo skutecznych me-
tod zwalczania chwastów. Mirek (2001) zaznacza, że w obecnej 
chwili brak nasion zdolnych do kiełkowania uniemożliwia odtwo-
rzenie tego gatunku.

CR
Campanula bononiensis L.
Dzwonek boloński
Rodzina: Campanulaceae – dzwonkowate

Status
W województwie podkarpackim gatunek krytycznie zagrożony 
wyginięciem – CR.
W Polsce gatunek zagrożony wyginięciem.

W Polsce gatunek krytycznie zagrożony wyginięciem (Szczęśniak 
i in. 2014).

Morfologia i biologia
Bylina, geofit. Roślina do 25 cm wysoka, z krótkim kłączem, 
z którego wyrasta 1–3 liści. Liść podzielony na część trofofilową 
położoną niżej i sporofilową (szczytową). Blaszka części płonnej 
w zarysie trójkątna, 2–3-krotnie pierzasta, ogonek słabo owło-
siony, zwykle tak długi jak blaszka. Część zarodnionośna liścia na 
długim ogonku, swoim kształtem przypomina wiechę. Zarodniki 
dojrzewają od lipca do września. Obfite pojawy dorosłych roślin 
mogą być przedzielone dłuższymi okresami czasu, ponieważ tyl-
ko niewielka część osobników wytwarza organy nadziemne.

Występowanie w województwie podkarpackim
Obecnie gatunek rośnie tylko na 3 blisko siebie położonych 
stanowiskach w Bieszczadach – m. Beniową a Bukowcem przy 
drodze do Sianek (Kwolek & Zemanek 2000), w Siankach oraz 
Negrylowie (Piękoś-Mirkowa i in. 2008). Pozostałe stanowiska 
mają charakter historyczny. Z okolic Przemyśla Kotula (1881) po-
dawał ten gatunek z Lipowicy i Reduty Prałkowickiej, natomiast 
Kazimierz Piech w latach 20. i 30. XX wieku zbierał go na terenie 
Gór Słonnych w Międzybrodziu i Olchowcach (Zemanek 1981) 
oraz na Cergowej Górze w Beskidzie Niskim (Piękoś-Mirkowa 
i in. 2008). 

Siedliska
Na stanowisku w Bieszczadach, w momencie odnalezienia, ga-
tunek obficie występował na placu po składowisku drewna (we 
wczesnym stadium sukcesji). Miejsce to charakteryzowało się ni-
ską runią. Obecnie rosną tam zarówno gatunki łąkowe, gatunki 

Botrychium multifidum (fot. M. Szewczyk)
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Morfologia i biologia
Bylina, hemikryptofit. Roślina do 50 (150) cm wysoka o sztywnej 
i słabo bruzdowanej łodydze. Liście jajowate o nasadzie uciętej 
lub lekko sercowatej, na dolnej stronie szaro-zielono owłosio-
ne, ułożone skrętolegle. Kwiatostan wydłużony, kłosokształtny. 
Korona 1,5–2,5 cm długa, niebieska, dzwonkowata o ostrych, 
nieorzęsionych łatkach. Owocem jest zwieszona w dół torebka 
z licznymi nasionami. Kwitnienie VI–VIII.

Występowanie w województwie podkarpackim
Aktualnie gatunek występuje na dwóch stanowiskach: Łuczyce 
i Jaksmanice (Kotula 1881, Szczeblewska & Janecki 1999, Paul 
2013). Stanowisko na Winnej Górze w Przemyślu ma obecnie 
historyczny charakter (Kotula 1881); także stanowisko z okolic 
Strzyżowa (Bąkowski 1878) nie zostało później potwierdzone 
(Towpasz 1987).

Siedliska
Dzwonek boloński rośnie w płatach muraw kserotermicznych, 
rzadziej w ciepłych zaroślach.

Zagrożenia
Głównym zagrożeniem dla dzwonka bolońskiego jest zarastanie 
muraw kserotermicznych, a w przypadku wyżej wymienionych 
stanowisk także ich celowe zalesienie, co najprawdopodobniej 
znacznie przyspieszy jego ustąpienie.

Vu
Campanula latifolia L.
Dzwonek szerokolistny
Rodzina: Campanulaceae – dzwonkowate

Status
W województwie podkarpackim gatunek narażony na wyginięcie 
– VU.
W Polsce gatunek narażony na wyginięcie (Kucharzyk & Mitka 
2008).

Morfologia i biologia
Bylina, hemikryptofit. Łodyga wzniesiona, żeberkowana, 50–120 
cm wysoka, mocna. Liście grubo piłkowane, jajowato-lanceto-
wate o nasadzie lekko sercowatej. Kwiatostan groniasty. Kwiaty 
stojące pojedynczo w kątach liści. Korona niebieska, duża (4–5 
cm) z owłosionymi ząbkami. Torebka naga. Kwitnienie VI–VIII.

Występowanie w województwie podkarpackim
Gatunek znany głównie z Bieszczadów – podany przez Jasiewi-
cza (1965) z Rabiej Skały i doliny Rzeczycy w Ustrzykach Górnych 
oraz przez Zemanka i Winnickiego (1999) z Doliny Tworylczyka, 
Góry Dział i Moczarnego. Ponadto Kucharzyk i Mitka (2008) po-
dają go jeszcze z Tarnawy Niżnej i SW stoku Bukowego Berda. 
W latach 2008–2010 gatunek został potwierdzony zbiorami ziel-
nikowymi przez Katarzynę Kozłowską ze stanowisk w Kalnicy i m. 
wsiami Kalnica i Smerek. Stanowisko z okolic Iwonicza w Dołach 
Jasielsko-Sanockich (Knapp 1869) zostało uznane za historyczne 
(Oklejewicz 1993). 

Siedliska
Gatunek rośnie w zbiorowiskach ziołorośli wysokogórskich w ob-
szarach źródliskowych, w śródleśnych młakach oraz nad potoka-
mi w buczynie karpackiej, dość często wzdłuż górnej granicy lasu 
(Kucharzyk & Mitka 2008). 

Zagrożenia
Stanowiska położone w obrębie obszarów chronionych wyda-
ją się stabilne, natomiast nieliczne i niewielkie populacje poza 
obszarami chronionymi podlegają dużemu ryzyku zniszczenia 
w wyniku prowadzonych w  lasach zabiegów gospodarczych 
(głównie zrębów). 

Campanula bononiensis (fot. M. Wolanin)

Campanula latifolia (fot. K. Oklejewicz)
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Zagrożenia
Głównym zagrożeniem dla gatunku jest zarastanie muraw kse-
rotermicznych, a w przypadku stanowisk położonych na Wzgó-
rzach Łuczycko-Jaksmanickich, także ich celowe zalesienie.

CR
Carex arenaria L.
Turzyca piaskowa
Rodzina: Cyperaceae – turzycowate

Status
W województwie podkarpackim gatunek krytycznie zagrożony 
wyginięciem – CR.
W Polsce gatunek niższego ryzyka, zwłaszcza w północnej części 
kraju.

Morfologia i biologia
Bylina, kryptofit o długim, czołgającym się kłączu, z którego 
wyrastają nowe pędy. Łodygi 15–30 cm wysokie, trójkątne, 
szorstkie. Liście sztywne, rynienkowate. Kłoski liczne, skupione 
w owalny kłos. Przysadki lancetowate, szydlasto zakończone, 
rdzawe z zielonym grzbietem i białym obrzeżeniem. Pęcherzyki 
długości przysadek. Kwitnienie V–VI.

Występowanie w województwie podkarpackim
Obecnie turzyca piaskowa rośnie licznie na niewielkiej po-
wierzchni we wsi Borowa w dolinie Wisły (Wayda 2001). Sta-
nowisko z Kolbuszowej (Krzaczek & Krzaczek 1982) nie zostało 
potwierdzone.

Siedliska
Na stanowisku w Borowej opisywany gatunek rośnie w psam-
mofilnej murawie.

Zagrożenia
Głównym zagrożeniem dla tego stanowiska są różne formy an-
tropogenicznego oddziaływania, co przy jego małej powierzchni 
dodatkowo zwiększa ryzyko zniszczenia. 

En
Campanula sibirica L.
Dzwonek syberyjski
Rodzina: Campanulaceae – dzwonkowate

Status
W województwie podkarpackim gatunek zagrożony wyginięciem 
– EN.
W Polsce gatunek bliski zagrożeniu.

Morfologia i biologia
Roślina dwuletnia, hemikryptofit. Łodyga 20–60 cm wysoka, 
prosta lub rozgałęziona, krótko owłosiona. Liście podłużnie ło-
patkowate lub lancetowate, dwustronnie owłosione, na brzegu 
faliste i karbowane. Kwiatostan groniasty lub u większych oka-
zów wiechowaty. Kwiaty niebieskie, zwisające. Torebka 3-krotna. 
Kwitnienie VI–VIII.

Występowanie w województwie podkarpackim
Gatunek znany z licznych stanowisk w okolicach Przemyśla: Sie-
rakośce i Dubnik na Pogórzu Przemyskim (Wolanin 2014) oraz 
Kruhel Mały, Pikulice, Przemyśl-Winna Góra (Karczmarz & Pió-
recki 1977), Przemyśl-Buszkowice (Wilk 2004), Łuczyce (Kotula 
1881), Złota Góra (npbl. M. Szewczyk i S. Gawroński 2009; Paul 
2013), na E od Łuczyc (npbl. M. Wolanin 2015). Obecnie nie po-
twierdzono go na 3 stanowiskach z tej listy – Winna Góra, Kruhel 
Mały i Pikulice.

Siedliska
Na wyżej wymienionych stanowiskach gatunek rośnie w płatach 
muraw kserotermicznych.

Campanula sibirica (fot. M. Wolanin)

Carex arenaria (fot. R. Krawczyk)
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nie zostało obecnie potwierdzone na żadnym z tych stanowisk, 
a niektóre z nich zostały uznane za historyczne. 

Siedliska
Turzyca Davalla rosła w młakach eutroficznych oraz na podmo-
kłych łąkach. Obecnie na tych stanowiskach zaszły daleko idą-
ce zmiany w wyniku sukcesji ekologicznej lub antropogenicznej 
działalności człowieka.

Przyczyny wyginięcia
Głównymi przyczynami wymierania gatunku jest osuszanie i za-
rastanie siedlisk oraz ich niszczenie (przeznaczanie pod budow-
nictwo lub wysypiska śmieci).

EX
Carex dioica L.
Turzyca dwupienna
Rodzina: Cyperaceae – turzycowate

Status
W województwie podkarpackim gatunek wymarły – EX.
W Polsce gatunek narażony na wyginięcie (Koczur i in. 2008a).

Morfologia i biologia
Bylina dwupienna, tworząca rozłogi. Kryptofit. Łodygi 5–30 cm 
wysokie, nieliczne, gładkie, dłuższe od liści. Przysadki jajowate, 
rdzawo-brunatne z białym rąbkiem. Pęcherzyki krótkodzióbko-
we, dłuższe od przysadek, odstające. Kwitnienie IV–V.

Występowanie w województwie podkarpackim
Dotychczas gatunek stwierdzony na północnym krańcu woje-
wództwa w  Paramie k. Zaklikowa (Krzaczek 1968) i Rzeczycy 
(Krzaczek & Krzaczek 1977) oraz m. Chodaczowem a Załużnią na 
Płaskowyżu Kolbuszowskim (Nowiński 1927).

Siedliska
Turzyca dwupienna rosła na silnie podmokłych torfowiskach 
przejściowych. 

Przyczyny wyginięcia
Główną przyczyną ustępowania gatunku jest osuszanie i degra-
dacja torfowisk.

Vu
Carex atherodes Spreng. 
Turzyca oścista 
Rodzina: Cyperaceae – turzycowate

Status
W województwie podkarpackim gatunek narażony na wyginięcie 
– VU.
W Polsce gatunek narażony na wyginięcie (Rutkowski 2014).

Morfologia i biologia
Bylina, hemikryptofit. Kłącze grube, pełzające. Pędy nadziemne 
30–150 cm wysokie, u nasady zgrubiałe, wysoko ulistnione (do-
minują pędy płonne). Liście do 7 mm szerokie, na spodzie i po-
chwach owłosione. Kłosków pręcikowych 3–4, słupkowych 2–5. 
Przysadki kwiatowe jajowate, wyciągnięte w sztyletowatą ość, 
3-nerwowe. Pęcherzyki 6–8 mm długości, dłuższe od przysadek, 
brunatno-zielone, zwężone w długi dzióbek o 2 długich ząbkach. 
Kwitnienie V–VI.

Występowanie w województwie podkarpackim
Znane są 3 aktualnie istniejące stanowiska w okolicach Stubna 
i Wyszatyc (Paul 2013).

Siedliska
Turzyca oścista rośnie w zbiorowiskach szuwarowych na obrze-
żach zbiorników i cieków wodnych. 

Zagrożenia
Głównymi zagrożeniami dla turzycy ościstej są: osuszanie i zago-
spodarowywanie terenów podmokłych oraz jej częste krzyżowa-
nie się z turzycą owłosioną Carex hirta, prowadzące do rozmycia 
genetycznego populacji (Rutkowski 2014).

EX
Carex davalliana Sm.
Turzyca Davalla
Rodzina: Cyperaceae – turzycowate 

Status
W województwie podkarpackim gatunek prawdopodobnie wy-
marły – EX.
W Polsce gatunek bliski zagrożenia.

Morfologia i biologia
Bylina dwupienna, kępkowa. Kryptofit. Łodygi 10–30 cm wyso-
kie, liczne, szorstkie, w dolnej części ulistnione i okryte resztkami 
starych pochew i liści, zakończone 1 kłosem. Pęcherzyki lanceto-
wate, odstające. Kwitnienie IV–V.

Występowanie w województwie podkarpackim
Dotychczas w województwie podkarpackim stwierdzono obec-
ność tego gatunku na 10 stanowiskach: Balnica, Solinka i Ustrzy-
ki Górne w Bieszczadach (Knapp 1872, Jasiewicz 1965), Ujezna 
(Ochyra 1974) oraz Leżechów (Karczmarz & Piórecki 1977) na 
Podgórzu Rzeszowskim, Oleszyce i Moszczenica (Karczmarz & 
Piórecki 1977) na Płaskowyżu Tarnogrodzkim, Nowosielec k. 
Niska (Karczmarz & Piórecki 1977), Cisów na Płaskowyżu Kolbu-
szowskim (Dubiel i in. 1979) oraz Wojaszówka w Dołach Jasiel-
sko-Sanockich (Oklejewicz 1993). Występowanie turzycy Davalla 

Carex davalliana, okazy męskie, owocostan (fot. G. Vončina)
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CR
Carex limosa L.
Turzyca bagienna
Rodzina: Cyperaceae – turzycowate

Status
W województwie podkarpackim gatunek krytycznie zagrożony 
wyginięciem – CR.
W Polsce gatunek niskiego ryzyka (Koczur i in. 2008c). 

Morfologia i biologia
Bylina, hemikryptofit. Roślina do 40 cm wysoka, posiadająca 
długie rozłogi, tworząca luźne darnie. Liście sine, rynienkowate, 
do 1,5 mm szerokie, krótsze od łodygi. Kłosek męski szczytowy, 
wąskocylindryczny. Kłoski (1–2) żeńskie jajowate, zwisające na 
długich, cienkich szypułkach. Przysadki czerwono-brunatne 
z zielonym grzbietem, ostre. Pęcherzyki krótsze od przysadek. 
Kwitnienie V–VII.

Występowanie w województwie podkarpackim
Obecnie gatunek występuje na 3 stanowiskach: Wilczów k. Zakli-
kowa (Fijałkowski i in. 1995), Góra Kamień k. Jaślisk w Beskidzie 
Niskim (Koczur i in. 2008c) oraz Wołosate w Bieszczadach (Ko-
czur & Dítě 2013). Pozostałe stanowiska mają najprawdopodob-
niej charakter historyczny: Góra Garb w Bieszczadach (Marek & 
Pałczyński 1964, Jasiewicz 1965), Chodaczów i Dębno na Płasko-
wyżu Kolbuszowskim (Dubiel i in. 1979) oraz Banachy (Krzaczek 
1961), Zaklików, Dąbrowa k. Zaklikowa (Krzaczek 1968) i Lipa 
(Krzaczek 1971).

Siedliska
Turzyca bagienna rośnie na niewielkich torfowiskach wysokich, 
przy czym na Górze Kamień powstało ono w bezodpływowym 
zagłębieniu (powstałym przez osunięcie się części zbocza) na 
wysokości 710 m n.p.m.. Od połowy lat 90. ubiegłego wieku, na 
wyżej wymienionym stanowisku trwa wkraczanie i rozprzestrze-
nianie się trzęślicy modrej Molinia caerulea.

Zagrożenia
Głównym zagrożeniem dla turzycy bagiennej jest stopniowe 
zanikanie jej siedlisk – zarastanie torfowisk (np. przez trzęślicę 
modrą Molinia caerulea) oraz degradacja torfowisk w wyniku ich 
osuszania. 

CR
Carex michelii Host
Turzyca Michela
Rodzina: Cyperaceae – turzycowate

Status
W województwie podkarpackim gatunek krytycznie zagrożony 
wyginięciem – CR.
W Polsce gatunek niższego ryzyka.

Morfologia i biologia
Bylina, hemikryptofit. Roślina do 40 cm wysoka, rozłogowa. Kło-
sek męski szczytowy, nabrzmiały, kłoski żeńskie (1–2), grube, 1–
1,5 cm długie, oddalone, szypułkowe. Przysadki owalno-lanceto-
wate, jasne. Pęcherzyki długości przysadek, szorstkie, zwężone 
w dzióbek długości połowy pęcherzyka. Kwitnienie IV–V.

Carex dioica (fot. M. Wolanin)

Carex limosa (fot. M. Wolanin)
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Występowanie w województwie podkarpackim 
Aktualnie istnieje kilka niewielkich populacji tego gatunku 
w Dubniku i  Przemyślu: Krzemieniec, Wzgórze Trzech Krzyży 
(Wolanin 2014). Stanowisko „Pod Kruchelem” podane przez 
Kotulę (1881) jest zlokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie 
dwóch poprzednich. Stanowisko na Winnej Górze (Kotula 1881) 
ma obecnie charakter historyczny, natomiast populacje ze 
Wzgórz Łuczyckich (Kotula 1881) nie zostały potwierdzone; nie 
odnalazł ich także Paul (2013).

Siedliska
Na wspomnianych stanowiskach gatunek występuje (bądź wy-
stępował) w płatach muraw kserotermicznych.

Zagrożenia
Głównym zagrożeniem dla turzycy Michela jest zarastanie mu-
raw kserotermicznych, co przy nielicznych populacjach może 
prowadzić do jej szybkiego ustąpienia.

En
Carex montana L.
Turzyca pagórkowa
Rodzina: Cyperaceae – turzycowate

Status
W województwie podkarpackim gatunek zagrożony wyginięciem 
– EN.
W Polsce gatunek o niesprecyzowanym stopniu zagrożenia.

Morfologia i biologia
Bylina, hemikryptofit. Roślina kępkowa. Łodygi 10–30 cm wyso-
kie. Liście ok. 2 mm szerokie, żółtawo-zielone z czerwonawymi 
pochwami. Najczęściej 3 siedzące kłoski (szczytowy męski i 2 
boczne żeńskie). Przysadki kwiatowe odwrotnie jajowate, czar-
nawe z jasnym grzbietem (dość często przedłużonym szydełko-
wato), krótsze od pęcherzyków. Pęcherzyki owłosione. Kwitnie-
nie III–IV.

Występowanie w województwie podkarpackim
Najwięcej stanowisk turzycy pagórkowej odnaleziono w okoli-
cach Przemyśla, choć obecnie potwierdzono jej występowanie 
jedynie w Zielonce oraz w kilku murawach położonych w nie-
wielkich odległościach od siebie, określonych jako Krzemie-
niec, Kruhel Mały oraz Kopiec Tatarski (Wolanin 2014). Stano-
wiska podane przez Kotulę (1878, 1881) – Prałkowice, Lipnik, 
Szybenica, m. Szybenicą a Helichą oraz Jaksmanice, nie zostały 
w ostatnich latach potwierdzone. Ponadto jej obecność została 
przez nas odnotowana w 2003 roku na stanowisku m. Łuczycami 
a Rożubowicami. Z Gór Słonnych znane jest stanowisko we wsi 
Dębna (npbl. J. Kornaś 1966), potwierdzane później dwukrotnie 
(Zemanek 1981, leg. B. Gutkowska 2008). Z Pogórza Strzyżow-
skiego podana przez Knappa (1869), jednakże nie odnaleziona 
przez Towpasz (1987). Na Pogórzu Ciężkowickim stwierdzona 
w Dęborzynie (Kornaś i in. 1996). W północno-wschodniej czę-
ści województwa odnaleziono populacje liczące po kilkadziesiąt 
osobników m. Naklikiem a Kustrawą oraz m. Kuryłówką a Brzy-
ską Wolą (Nobis 2008).

Siedliska
Turzyca pagórkowa rośnie najczęściej w murawach kseroter-
micznych, kserotermicznych zaroślach oraz w ciepłych, nasło-
necznionych i widnych lasach.

Carex michelii (fot. M. Wolanin)

Carex montana (fot. M. Wolanin)
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Zagrożenia
Zagrożenia dla turzycy pagórkowej wiążą się ze zmianą warun-
ków wilgotnościowych i świetlnych w miejscach jej występowa-
nia. Głównym problemem jest tu sukcesja i łanowe zarastanie 
przez większe byliny.

En
Carex pauciflora Lightf.
Turzyca skąpokwiatowa
Rodzina: Cyperaceae – turzycowate

Status
W województwie podkarpackim gatunek zagrożony wyginięciem 
– EN.
W Polsce gatunek zagrożony wyginięciem (Bloch-Orłowska & Ko-
czur 2014).

Morfologia i biologia
Bylina, kryptofit. Kłącze o długich rozłogach. Pędy nadziemne 
do 20 cm wysokie, szorstkie. Liście łodygowe (3–4) szydlaste, ry-
nienkowate. Kwiatostan w formie skąpokwiatowego kłosa z 1–2 
kwiatami męskimi i  2–5 kwiatami żeńskimi poniżej męskich. 
Przysadki kwiatów żeńskich szybko odpadające. Pęcherzyki jas-
nożółte, długie do 7 mm, wąskowrzecionowate, odgięte ku do-
łowi. Kwitnienie V–VII.

Występowanie w województwie podkarpackim
Obecnie gatunek występuje na 8 stanowiskach – wszystkie zlo-
kalizowane w  Bieszczadach: Dźwiniacz Górny (Knapp 1872), 
Smerek (Pałczyński 1962, Jasiewicz 1965), Tarnawa Wyżna i m. 
Ustrzykami Górnymi a Wołosatym (Jasiewicz 1965), torfowisko 
„Wołosate”, nad potokiem Wołosatczyk, Wołosate przy ujściu 
Szczawianki (Zemanek & Winnicki 1999), a także pod Przełęczą 
Beskid (Koczur i in. 2008b). Obecność turzycy skąpokwiatowej 
na wszystkich wymienionych stanowiskach została potwierdzo-
na na początku XXI wieku (Koczur i in. 2008b).

Siedliska
Gatunek rośnie na torfowiskach wysokich i ich okrajkach. 

Zagrożenia
Głównym zagrożeniem dla turzycy skąpokwiatowej są zmiany 
zachodzące w obrębie torfowisk wysokich, zarówno ich osusza-
nie, jak i zarastanie przez wyższe rośliny powodujące ocienienie 
– turzyca skąpokwiatowa jako drobny heliofit jest bardzo wrażli-
wa nie tylko na zmiany uwodnienia podłoża, ale także na wzrost 
zacienienia. 

En
Carex rupestris All.
Turzyca skalna
Rodzina: Cyperaceae – turzycowate

Status
W województwie podkarpackim gatunek zagrożony wyginięciem 
– EN.
W Polsce gatunek zagrożony wyginięciem (Mitka 2014).

Morfologia i biologia
Bylina, hemikryptofit. Roślina o czołgającym się kłączu, z które-
go w niewielkich odstępach wyrastają drobne, luźne kępki. Pęd 
generatywny wyprostowany, dłuższy od liści, do 15 cm wysoki, 
zakończony pojedynczym kłosem. Liście równowąskie, do 1 mm 
szerokie, łukowato odgięte, w przekroju trójgraniaste, płaskie 
lub zawinięte do środka. Kwiatów słupkowych 3–6, wyżej pręci-
kowe. Przysadki kwiatów żeńskich trwałe, pęcherzyki skierowa-
ne w górę. Kwitnienie VI–VII. Roślina światłolubna, odporna na 
skrajnie niekorzystne warunki klimatyczne i glebowe. Rozmnaża 
się głównie wegetatywnie.

Carex pauciflora (fot. M. Szewczyk)

Carex rupestris (fot. J. Mitka)
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Występowanie w województwie podkarpackim
Gatunek odnaleziony jedynie w Bieszczadach Zachodnich: Góra 
Bukowe Berdo, m. Bukowym Berdem a Krzemieniem, Krzemień, 
Góra Kopa Bukowska i Góra Rozsypaniec (Jasiewicz 1965, Zema-
nek & Winnicki 1999). Stanowisko na Rozsypańcu nie zostało 
ostatnio potwierdzone (Mitka 2014).

Siedliska
Turzyca skalna jest reliktem glacjalnym (Jasiewicz & Zarzycki 
1956, Mitka & Zemanek 1996), gatunkiem alpejskim, występu-
jącym na podanych stanowiskach powyżej górnej granicy lasu 
w szczelinach i na wychodniach skalnych, na stokach o ekspozy-
cji południowej (Zemanek & Winnicki 1999, Mitka 2014).

Zagrożenia
Głównym zagrożeniem dla nielicznych, mocno rozczłonowanych 
populacji turzycy skalnej jest coraz bardziej nasilający się ruch tu-
rystyczny. Silnie narażona jest najbogatsza populacja na skałkach 
Bukowego Berda, obok której prowadzi masowo uczęszczany 
szlak turystyczny, a skałka, na której rośnie ten gatunek, stanowi 
miejsce odpoczynku turystów (Michalik 1991, Mitka 2014).

EX
Carex stenophylla Wahlenb.
Turzyca wąskolistna
Rodzina: Cyperaceae – turzycowate

Status
W województwie podkarpackim gatunek wymarły – EX.
W Polsce gatunek krytycznie zagrożony (Korniak & Szafran 
2014).

Morfologia i biologia
Bylina, hemikryptofit. Roślina posiadająca rozłogi, tworząca 
darnie lub małe kępki. Łodygi 5–20 cm wysokie, równe lub dłuż-
sze od liści. Liście około 1 mm szerokie. Kłoski (5–7) skupione 
w gęstą, podłużnie jajowatą główkę. Przysadki szeroko jajowate, 
o ostrym wierzchołku. Pęcherzyki z krótkim dzióbkiem, błyszczą-
ce, do 3,5 mm długie. Kwitnienie IV–V.

Występowanie w województwie podkarpackim
Dotychczas gatunek znany jedynie ze stanowiska położonego na 
obrzeżach Lubaczowa na Płaskowyżu Tarnogrodzkim (Szafran 
1987, 1993). 

Siedliska
Turzyca wąskolistna rosła w psammofilnej murawie w pobliżu 
wysypiska śmieci (Korniak & Szafran 2014).

Przyczyny wyginięcia
Stanowisko gatunku zanikło w latach 2006–2008. Rekultywacja 
wysypiska śmieci (na obrzeżach którego rosła turzyca wąskolist-
na) spowodowała zarośnięcie terenu przez perz właściwy Elymus 
repens i trzcinnik piaskowy Calamagrostis epigejos. Następstwa 
te doprowadziły do wyginięcia wszystkich okazów omawianego 
gatunku (Korniak & Szafran 2014). 

CR
Cephalanthera rubra (L.) Rich. 
Buławnik czerwony
Rodzina: Orchidaceae – storczykowate

Status
W województwie podkarpackim gatunek krytycznie zagrożony 
wyginięciem – CR.
W Polsce gatunek krytycznie zagrożony wyginięciem (Hereźniak 
& Bernacki 2014).

Morfologia i biologia
Bylina, geofit. Kłącze obłe, pionowe. Łodyga 30–60 cm wysoka, 
krótko owłosiona. Liście lancetowate. Kwiaty różowe, warżka 
długości innych działek, biała z czerwonym obrzeżeniem. Owoc 
– torebka. Kwitnienie V–VI.

Występowanie w województwie podkarpackim
Obecnie buławnik czerwony występuje w województwie pod-
karpackim jedynie na dwóch stanowiskach: m. Naklikiem a Ku-
strawą (Nobis & Nobis 2006, Nobis 2008) oraz w Dąbrowie k. 
Zaklikowa (Rapa 2012). Pozostałe stanowiska mają charakter 
historyczny, tj.: Gorzyce na Podgórzu Rzeszowskim (Nowiński 
1924) oraz Sarzyna (Nowiński 1924), Maleniska (Nowiński 1924, 
1929a, b; Dubiel i in. 1979), Jelnia (Karczmarz & Piórecki 1977), 
Przyłęk Zagórski (Karczmarz & Piórecki 1977, Dubiel i in. 1979), 
Brzóza Królewska oraz Leżajsk (Dubiel i in. 1979) na Płaskowyżu 
Kolbuszowskim.

Siedliska
W województwie podkarpackim buławnik czerwony rośnie 
w ciepłych płatach borów mieszanych lub lasów liściastych. 
W Dąbrowie k. Zaklikowa występuje on w świetlistej dąbrowie.

Zagrożenia
Głównym zagrożeniem dla gatunku są zmiany warunków sied-
liskowych (powstałe głównie w wyniku intensywnej gospodarki 
leśnej), które w przypadku małej liczby aktualnie istniejących 
stanowisk, mogą prowadzić do jego wyginięcia na terenie wo-
jewództwa.Carex stenophylla (fot. M. Wolanin)
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CR
Cerasus fruticosa Pallas
Wiśnia karłowata (Wisienka stepowa)
Rodzina: Rosaceae – różowate

Status
W województwie podkarpackim gatunek krytycznie zagrożony 
wyginięciem – CR.
W Polsce gatunek narażony na wyginięcie (Wójcicki 2014).

Morfologia i biologia
Krzew 0,5–1,5 m wysoki. Liście krótkoogonkowe, odwrotnie ja-
jowate, gruczołowato ząbkowane, błyszczące na górnej stronie. 
Płatki korony białe, na szczycie wycięte. Owoc (pestkowiec) jajo-
waty, pestka jajowata, szpiczasta. Kwitnienie – IV.

Występowanie w województwie podkarpackim
Z terenu województwa podkarpackiego znanych jest jedynie 
kilka stanowisk wisienki stepowej: Ciemny Kąt k. Stalowej Woli 
(leg. Zarzycki 1986) oraz Wzgórza Łuczyckie (Kotula 1881, Paul 
2013) i rezerwat Winna Góra (Jaźwa & Stadnicka-Futoma 2014) 
w okolicach Przemyśla (choć na tym ostatnim, gatunek był re-
introdukowany z Arboretum w Bolestraszycach, inf. ustna J. Pió-
recki).

Siedliska
Wisienka stepowa rośnie na niewielkich fragmentach muraw 
kserotermicznych, obecnie dość mocno zdewastowanych i an-
tropogenicznie zmienionych.

Zagrożenia
Głównym powodem zanikania stanowisk wisienki stepowej 
w województwie podkarpackim jest niszczenie siedlisk oraz ich 
ocienianie i zawilgacanie przez pojawiające się gatunki den-
droflory. Dodatkowym zagrożeniem dla wisienki stepowej jest 
możliwość jej krzyżowania się z powszechnie uprawianą wiśnią 
domową Cerasus vulgaris, co w efekcie prowadzi do zaniku czy-
stych genetycznie populacji.

CR
Cimicifuga europaea Schipcz.
Pluskwica europejska
Rodzina: Ranunculaceae – jaskrowate

Cephalanthera rubra (fot. M. Fiedor)

Cerasus fruticosa (fot. K. Oklejewicz)

Cimicifuga europaea (fot. K. Oklejewicz)
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Status
W województwie podkarpackim gatunek krytycznie zagrożony 
wyginięciem – CR.
W Polsce gatunek niezagrożony.

Morfologia i biologia
Bylina, hemikryptofit. Roślina o nieprzyjemnym zapachu. Łody-
ga do 1,5 m wysoka, prążkowana, rozgałęziona. Liście potrójnie 
sieczne, spodem owłosione, odcinki piłkowane. Kwiaty w gro-
nach, zielonawo-białe, drobne. Owoce – mieszki z hakowatym 
dzióbkiem, owłosione. Kwitnienie VII–VIII.

Występowanie w województwie podkarpackim
Obecnie gatunek występuje na 3 stanowiskach: na Górze Jedlicz 
w Czaszynie (Oklejewicz 1993, Mirek i in. 2008) w Zarzeczu k. Ni-
ska (Krawczyk 2010) oraz w Dąbrowie k. Zaklikowa (Rapa 2012). 
Pozostałe 3 stanowiska: Jaksmanice (Kotula 1881), Zdziechowice 
(Fijałkowski 1960) i Góra Cergowa w Beskidzie Niskim (Tacik i in. 
1957) nie zostały potwierdzone po roku 2000.

Siedliska
Pluskwica europejska preferuje lasy liściaste. W Dąbrowie k. 
Zaklikowa rośnie w świetlistej dąbrowie, natomiast w Zarzeczu 
i Czaszynie w grądach.

Zagrożenia
Głównym zagrożeniem dla nielicznych, mocno izolowanych sta-
nowisk pluskwicy europejskiej są prace leśne, mogące doprowa-
dzić do zniszczenia lub zniekształcenia siedlisk oraz ustąpienia 
gatunku.

LC
Cirsium decussatum Janka
ostrożeń siedmiogrodzki
Rodzina: Asteraceae – astrowate

Status
W województwie podkarpackim gatunek niższego ryzyka – LC.
W Polsce gatunek narażony na wyginięcie (Piórecki & Zarzycki 
2014). 

Morfologia i biologia
Roślina dwuletnia, hemikryptofit. Łodyga do 100–160 cm wyso-
ka (lub wyższa na żyznych i wilgotnych siedliskach). Liście pie-
rzastosieczne, ułożone na łodydze skrętolegle. Kwiaty zebrane 
w duży koszyczek z okrywą otoczoną przez liczne kolczaste listki. 
Łuski okrywy szczeciniasto orzęsione, pod szczytem łopatkowato 
rozszerzone. Kwiaty ciemnopurpurowe. Niełupki 5–6 mm długie. 
Kwitnienie VI–VIII. Koszyczki zawierają nawet do 300 nasion, jed-
nakże spora część z nich jest uszkadzana przez larwy muchówek. 
Nasiona zaopatrzone są w aparaty lotne umożliwiające ich prze-
noszenie na duże odległości (także na pokrywie śniegowej). Po 
zakwitnięciu i wydaniu nasion roślina zamiera.

Występowanie w województwie podkarpackim
Pierwsze dane o występowaniu ostrożenia siedmiogrodzkiego 
na terenach należących obecnie do województwa podkarpa-
ckiego pochodzą z I połowy XX wieku (Batko 1934). Na przeło-
mie XX i XXI wieku poświęcono temu gatunkowi wiele miejsca 
w publikacjach naukowych (Piórecki 1993, 1996, 2001, 2005a, 
2013; Barabasz-Krasny 2002, 2011; Piórecki & Zarzycki 2008, 
2014; Wolanin 2014). Współczesne występowanie tego gatunku 
ograniczone jest wyłącznie do Pogórza Przemyskiego. Stanowi-
ska ostrożenia grupują się przede wszystkim w dolinie rzeki Wiar 

i potoku Cisowianka. Aktualnie znane są następujące stanowiska: 
Brylińce, Cisowa Górna, Dubnik, Góra Jaworów, Góra Kopystań-
ka, Góra Szybenica, Gruszowa, Huta Łodzińska, Huwniki, Kalwa-
ria Pacławska, Koniusza, Kopystno, Kuźmina, Leszczyny, Łodzinka 
Dolna, Łodzinka Górna, Makowa, m. Rybotyczami a Huwnikami, 
Nowe Sady, Nowosiółki Dydyńskie, Pacław, Posada Rybotycka, 
Rokszyce, Rybotycze, Siedlisko, Sierakośce, Sopotnik, Sólca, Trój-
ca i Żurawin.

Siedliska
Ostrożeń siedmiogrodzki stwierdzany był zarówno na suchych 
łąkach i w ciepłolubnych murawach, jak również na terenach 
porolnych, na których w krótkim okresie tworzy zwarte agre-
gacje. Jak zaznacza Piórecki (2013) gatunek rozprzestrzenia się 
dynamicznie wraz ze wzrostem powierzchni ugorowanych pól 
oraz użytków zielonych, natomiast gwałtownie ginie w miarę ich 
zaorywania lub wykaszania. 

Zagrożenia
Głównym zagrożeniem dla gatunku jest ponowne wprowadzenie 
uprawy na wyłączone obecnie z użytkowania rolniczego grunty 
orne i użytki zielone. 

Vu
Clematis recta L.
Powojnik prosty
Rodzina: Ranunculaceae – jaskrowate

Status
W województwie podkarpackim gatunek narażony na wyginięcie 
– VU.
W Polsce gatunek bliski zagrożeniu.

Cirsium decussatum (fot. M. Wolanin)
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Morfologia i biologia
Bylina, hemikryptofit. Roślina o wyprostowanych pędach, 100–
150 cm długich, niekiedy drewniejących w górnej części. Liście 
nieparzysto pierzaste. Listki najczęściej w liczbie 5–7, ogonkowe, 
jajowato-lancetowate. Kwiatostany wiechowate na szczytach 
pędów. Kwiaty kremowobiałe, wonne, listki okwiatu 4, pręciki 
liczne. Owoce spłaszczone, niełupki. Kwitnienie VI–VII.

Występowanie w województwie podkarpackim
Obecnie gatunek występuje na 6 stanowiskach w północnej czę-
ści województwa: Nowiny, Kotowa Wola, Zbydniów, Majdan Zby-
dniowski i Wola Rzeczycka (Krawczyk 2010) oraz m. Kuryłówką 
a Brzyską Wolą (Nobis 2008). Pozostałe stanowiska mają status 
historycznych: Trześń (Jachno 1871), okolice Strzyżowa (Bąkow-
ski 1878), Jaksmanice (Kotula 1881) oraz Las Klasztorny k. Leżaj-
ska i m. Chodaczowem a Załużnią (Dubiel i in. 1979).

Siedliska
Powojnik prosty rośnie w murawach kserotermicznych oraz na 
obrzeżach ciepłolubnych zarośli.

Zagrożenia
Zagrożeniem dla tego gatunku jest niszczenie muraw kseroter-
micznych oraz zrywanie lub wykopywanie okazów.

En
Coeloglossum viride (L.) Hartm.
ozorka zielona
Rodzina: Orchidaceae – storczykowate

Status
W województwie podkarpackim gatunek zagrożony wyginięciem 
– EN.
W Polsce gatunek niższego ryzyka.

Morfologia i biologia
Bylina, geofit. Bulwy 2-dzielne. Łodyga naga, 6–25 cm wysoka 
z 3–5 liśćmi jajowatymi lub lancetowatymi. Kwiaty zielone, sie-
dzące. Działki zielone, stulone w hełm. Warżka 6–10 mm długa, 
trójzębna (środkowy ząbek najkrótszy), żółto-zielona. Owoc – to-
rebka. Kwitnienie V–VII.

Występowanie w województwie podkarpackim
Obecnie gatunek rośnie na 7 stanowiskach w Bieszczadach: 
Przełęcz Wyżna, Góra Krzemień, Góra Rozsypaniec, Połonina 
Wetlińska (Jasiewicz 1965, Zemanek & Winnicki 1999), Mików 
(Wolanin & Oklejewicz 2013), Michniowiec (npbl. M. Nobis 
2005) oraz Nasiczne (npbl. M. Szewczyk 2007). W ostatnich la-
tach ozorki nie potwierdzono na następujących stanowiskach: 
Połonina Caryńska i Suila (Jasiewicz 1965), Tokarnia (Grodzińska 
1968), Bziana k. Kuźminy (Zemanek 1989), Jaworniki, Kamienna 
Laworta i Kiczera k. Krościenka (Kotula 1883) oraz Helicha, m. 
Helichą a Szybenicą, Panieński Czub, nad górną Łętowienką i Pod 
Mazurami (Kotula 1881). 

Clematis recta (fot. R. Krawczyk)

Coeloglossum viride (fot. M. Wolanin)
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Siedliska
Gatunek związany z górskimi łąkami o niskiej runi. 

Zagrożenia
Niebezpieczeństwem dla ozorki są zmiany w składzie gatunko-
wym płatów, w których rośnie, spowodowane pojawieniem się 
wyższych bylin (wynik porzucania dawnych sposobów gospoda-
rowania i wypasu).

CR
Corallorhiza trifida Châtel.
żłobik koralowy
Rodzina: Orchidaceae – storczykowate

Status
W województwie podkarpackim gatunek krytycznie zagrożony 
wyginięciem – CR.
W Polsce gatunek o niesprecyzowanym stopniu zagrożenia.

Morfologia i biologia
Bylina. Saprofit spędzający większość życia pod ziemią, bezko-
rzeniowy, pobierający związki organiczne za pośrednictwem 
grzybów. Kłącze koralowato rozgałęzione. Łodyga 10–25 cm wy-
soka, z 2–4 łuskami, bladożółtawo-zielona. Przysadki krótsze od 
zalążni. Szypułki kwiatowe skręcone. Działki lancetowate. Warż-
ka podłużnie jajowata, biała z czerwonymi plamkami. Owoc – to-
rebka. Kwitnienie V–VII.

Występowanie w województwie podkarpackim
Obecnie żłobik koralowy występuje tylko na 1 stanowisku 
w Bieszczadach, w dolinie potoku Rybnik na NW zboczu Góry Pa-
protnej (Kozłowska i in. 2012). Gatunek niepotwierdzany ostat-
nio na stanowiskach w Nasicznym (leg. Olesiński 1960, OLS) i w 
Jaworniku w Beskidzie Niskim (Grodzińska 1968). Za historyczne 
należy uznać stanowiska w okolicach Przemyśla: Las Olszański, 
Helicha, Pod Mazurami, Komara i Kaczmarowa (Kotula 1881). 

Siedliska
W województwie podkarpackim gatunek występuje w  lasach 
bukowych.

Zagrożenia
Realnym zagrożeniem dla populacji żłobika koralowego jest nisz-
czenie jego siedlisk w wyniku intensywnej gospodarki leśnej.

EX
*Cuscuta epilinum Weihe ex 
Boenn.
kanianka lnowa
Rodzina: Cuscutaceae – kaniankowate

Status
W województwie podkarpackim gatunek wymarły – EX.
W Polsce gatunek wymarły (Towpasz & Zając 2014).

Morfologia i biologia
Roślina jednoroczna pasożytująca na lnie zwyczajnym. Łodygi 
nitkowate, rozgałęzione, do 1 m długie. Kwiaty zielonawo-żółte, 
korona o rozdętej rurce i ostrych ząbkach. Rurka korony 2x dłuż-
sza od ząbków. Torebka kulistawa. Kwitnienie VI–VIII. Po wykieł-
kowaniu i napotkaniu rośliny żywicielskiej, zamierają korzenie 
a ich funkcje przejmują ssawki zapuszczone na pędy żywiciela.

Występowanie w województwie podkarpackim
Gatunek stwierdzony w XIX wieku na 4 stanowiskach: Krzątka 
(Jachno 1869) oraz Głowienka, Sieniawa i Dobieszyn (Knapp 
1869). Wszystkie te stanowiska od wielu lat mają charakter hi-
storyczny.

Siedliska
Chwast, archeofit. Obligatoryjny pasożyt lnu zwyczajnego, wy-
stępował wyłącznie w tego typu uprawach.

Przyczyny wyginięcia
Główne przyczyny wymarcia tego gatunku to zaprzestanie upra-
wy lnu oraz stosowanie herbicydów na masową skalę.

En
Cyperus flavescens L.
Cibora żółta
Rodzina: Cyperaceae – turzycowate

Status
W województwie podkarpackim gatunek zagrożony wyginięciem 
– EN.
W Polsce gatunek narażony na wyginięcie (Popiela i in. 2014a).Corallorhiza trifida (fot. E. Chmiel)
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CR
Cypripedium calceolus L.
obuwik pospolity
Rodzina: Orchidaceae – storczykowate

Status
W województwie podkarpackim gatunek krytycznie zagrożony 
wyginięciem – CR.
W Polsce gatunek narażony na wyginięcie (Kucharczyk i in. 
2014a). 

Morfologia i biologia
Bylina, geofit. Kłącze podziemne pogięte. Pędy kwitnące do 20–
60 cm wysokie, równomiernie ulistnione (3–5 jajowatych, po-
dłużnie fałdowanych liści). Na szczycie łodygi 1–2 okazałe kwiaty 
pułapkowe o trzewikowato wydętej, żółtej warżce. Kwitnienie 
V–VI.

Występowanie w województwie podkarpackim
Obuwik występuje jedynie w Lesie Czulnia k. Leska (Zemanek 
1981). Przez wiele lat nie był obserwowany w tej okolicy, dlatego 
Mirek i Bernacki (2008) oraz Kucharczyk i in. (2014a) uznali go za 
gatunek wymarły. W 2014 roku, po przerzedzeniu drzewostanu 
u podnóża skarpy, gatunek pojawił się ponownie (inf. ustna M. 
Scelina z Nadleśnictwa Baligród). W roku 2015 populacja liczyła 
6 kwitnących osobników. 

Siedliska
Obecnie obuwik rośnie na stromym leśnym zboczu nad Sanem, 
w miejscu prześwietlonym po wycince kilku drzew.

Zagrożenia
Głównym zagrożeniem dla gatunku może być ponowne ocienie-
nie stanowiska w wyniku zarastania.

Morfologia i biologia
Roślina jednoroczna. Łodygi od 3–25 cm wysokie, trójkanciaste, 
zazwyczaj dłuższe od liści. Kłoski skupione w główkę (niekiedy 
2) z 3 długimi, liściowatymi podsadkami. Przysadki jasnożółta-
we, jajowate. Owoce koliste, obustronnie wypukłe. Kwitnienie 
VII–IX.

Występowanie w województwie podkarpackim
Większość współczesnych stanowisk cibory żółtej skoncentro-
wana jest w północnej części województwa, w Dolinie Dolnego 
Sanu. Podana z 7 stanowisk: Skowierzyn (Krawczyk 2003), Dą-
brówka Pniowska, Nowiny, Rzeczyca Okrągła, Obojna (Okleje-
wicz i in. 2007), Dąbrowica Duża k. Leżajska (Nobis 2008) oraz 
Dudziaki na Płaskowyżu Kolbuszowskim (Oklejewicz i in. 2010). 
Nie potwierdzono jej obecności na stanowiskach odnalezionych 
pod koniec XX wieku: we wsi Pień na Płaskowyżu Tarnowskim 
(Wayda 2001) oraz w Zaklikowie (leg. D. Fijałkowski 1964). Po-
zostałe stanowiska mają charakter historyczny: Krzątka (Jachno 
1868), Bełwin, jar k. Bud, Przemyśl-Zasanie, moczar nad Ostro-
wskim Potokiem (Kotula 1881), Gorzyce (leg. M. Nowiński 1931), 
na W od Woli Zarczyckiej (leg. B. Brzyski 1956) i Bykowce (leg. K. 
Piech 1925).

Siedliska
Gatunek rośnie na siedliskach podmokłych, najczęściej na podło-
żu piaszczystym, zwykle w sąsiedztwie cieków wodnych. 

Zagrożenia
Głównym powodem zamierania populacji cibory żółtej jest za-
nieczyszczanie i osuszanie miejsc, w których rośnie.

Cyperus flavescens (fot. W. Paul)

Cypripedium calceolus (fot. M. Scelina)
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En
Dactylorhiza incarnata (L.) Soó 
subsp. incarnata 
kukułka krwista typowa
Rodzina: Orchidaceae – storczykowate

Status
W województwie podkarpackim gatunek zagrożony wyginięciem 
– EN.
W Polsce gatunek bliski zagrożeniu.

Morfologia i biologia
Bylina, geofit. Bulwa dłoniasto podzielona. Łodyga pusta, 25–60 
cm wysoka. Liście zwężające się stopniowo od nasady, bez plam, 
górne dosięgające kwiatostanu. Kwiatostan gęsty, kwiaty czer-
wone, warżka trójłatkowa. Kwitnienie V–VIII.

Występowanie w województwie podkarpackim
Takson wyraźnie tracący swoje stanowiska. Aktualnie występuje 
w Bieszczadach: Rez. Sine Wiry (npbl. M. Szewczyk i S. Gawroń-
ski 2008), Dołżyca (Kozłowska 2012), na W od Żernicy Wyżnej 
(Kowalczyk 2013) i Żerdenka (npbl. K. Oklejewicz i M. Wolanin 
2012); w okolicach Przemyśla: u podnóża Skarpy Jaksmanickiej 
(npbl. K. Oklejewicz 2012), Jaksmanice, Siedliska, okolice Rożu-
bowic, Wzgórza Łuczyckie, okolice Majdanu Lipowieckiego (Paul 
2013), Kruhel Wielki (Bernacki 2008a, Wolanin 2014), Zielonka, 
Wola Korzeniecka i  Bakończyce (Wolanin 2014); Korczyna na 
Pogórzu Dynowskim (Gutkowska 2013); Wielopole Skrzyńskie-
Nowa Wieś na Pogórzu Strzyżowskim (Wójcik 2014), Korea na 
Podgórzu Rzeszowskim (Jaźwa & Stadnicka-Futoma 2014); oraz 
z Kotliny Sandomierskiej: Ryczki, Hucisko, Łazów, Dąbrowica 

Duża, Kępa k. wsi Pigany, Mołynie (Nobis 2008), Rudka-Przy-
miarki (npbl. K. Oklejewicz 2011), Cisów-Las, Zabrnie (Krawczyk 
2010). Nie potwierdzono w ostatnich latach jego obecności na 
stanowiskach: w Dołach Jasielsko-Sanockich: Zahutyń, Glinice, 
Łężyny i Żarnowiec (Oklejewicz 1993); w Bieszczadach Niskich: 
Dźwiniacz (Zemanek 1989) i na Podgórzu Rzeszowskim: Pełki-
nie (leg. R. Ochyra 1971). Za historyczne zostały uznane stano-
wiska we Wróbliku k. Rymanowa (leg. K. Piech 1923), w Załężu  
k. Rzeszowa (leg. F. Ludera 1929) i w Wierzawicach na Płaskowy-
żu Kolbuszowskim (Dubiel i in. 1979) oraz w Medyce (leg. B. Ko-
tula 1877 KRAM) i okolicach Stubna (leg. B. Kotula 1877 KRAM).

Siedliska
Gatunek rośnie na mocno podmokłych lub podtopionych łąkach; 
dość często na łąkach kaczeńcowych.

Zagrożenia
Wymieranie kukułki krwistej typowej jest spowodowane osusza-
niem łąk (gatunek bardzo wrażliwy na zmiany wilgotności podło-
ża) oraz ich zarastaniem przez duże byliny, np. miętę długolistną 
Mentha longifolia, sadźca konopiastego Eupatorium cannabi-
num, czy pokrzywę zwyczajną Urtica dioica.

CR
Dactylorhiza incarnata (L.) Soó 
subsp. ochroleuca (Boll) P. F. Hunt 
& Summerh.
kukułka krwista żółtawa
Rodzina: Orchidaceae – storczykowate

Dactylorhiza incarnata subsp. incarnata (fot. M. Wolanin)

Dactylorhiza incarnata subsp. ochroleuca (fot. L. Bernacki)
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Status
W województwie podkarpackim gatunek krytycznie zagrożony 
wyginięciem – CR.
W Polsce podgatunek zagrożony wyginięciem (Bernacki 2014a). 

Morfologia i biologia
Bylina, geofit. Kwiaty białawo-żółte. Pozostałe cechy morfolo-
giczne jak u Dactylorhiza incarnata subsp. incarnata. Kwitnienie 
V–VI, nieco później od poprzedniego podgatunku; tworzy z nim 
dość często mieszańce.

Występowanie w województwie podkarpackim
Obecnie kukułka krwista żółtawa występuje tylko we wsi Huci-
sko na NE od Krzeszowa (Nobis 2008). Stanowisko w Korei na 
Podgórzu Rzeszowskim zostało najprawdopodobniej zniszczone 
w wyniku prowadzonych tam inwestycji budowlanych. Jako hi-
storyczne należy traktować stanowiska w Zahutyniu (Oklejewicz 
1993) i Hureczku (Zapałowicz 1906).

Siedliska
Takson występuje na mocno podmokłych łąkach i torfowiskach 
niskich.

Zagrożenia
Wymieranie kukułki krwistej żółtawej spowodowane jest osu-
szaniem łąk (bardzo wrażliwa na zmiany wilgotności podłoża; 
jeszcze bardziej niż podgatunek typowy). Dodatkowym zagroże-
niem jest niszczenie niektórych stanowisk w wyniku inwestycji 
budowlanych.

Vu
Dactylorhiza maculata (L.) Soó
kukułka plamista
Rodzina: Orchidaceae – storczykowate

Status
W województwie podkarpackim gatunek narażony na wyginięcie 
– VU.
W Polsce gatunek narażony na wyginięcie.

Morfologia i biologia
Bylina, geofit. Bulwa dłoniasto-podzielona. Łodyga najczęściej 
pełna, 20–50 cm wysoka z 4–10 liśćmi. Liście plamiste, lanceto-
wate. Kwiaty różowe, warżka szersza niż długa, z łatką środkową 
mniejszą od zaokrąglonych łatek bocznych, z rysunkiem ciem-
niejszych plamek i kresek. Owoc – torebka. Kwitnienie VI–VII.

Występowanie w województwie podkarpackim
Na terenie województwa gatunek ten odnotowano dotychczas 
na 10 stanowiskach: w Bieszczadach kukułka plamista została 
odnaleziona przy drodze stokowej m. wsiami Krzywe i Przysłup 
oraz we wsi Krzywe k. Cisnej (Kozłowska 2012); w Beskidzie Ni-
skim pojedyncze okazy zaobserwowano na Górze Ostryś (npbl. 
K. Oklejewicz 1998), w Żydowskim (npbl. Dubiel 1999) i u podnó-
ża Góry Kobyła (npbl. K. Oklejewicz & M. Wolanin 2015). W pasie 
pogórzy stwierdzono tylko 2 stanowiska: Czarnorzeki na Pogórzu 
Dynowskim (Gutkowska 2013) oraz Niechobrz na Pogórzu Strzy-
żowskim (Towpasz & Stachurska-Swakoń 2010). Z północnej czę-
ści Kotliny Sandomierskiej znane są 3 stanowiska: Gielnia i Lipa 
(Krawczyk 2010) oraz Irena (leg. Z. Teska 1926). 

Uwaga. Gatunek mylony często z blisko spokrewnioną i bardziej 
rozpowszechnioną kukułką Fuchsa Dactylorhiza fuchsii (Druce) 
Soó.

Siedliska
W większości przypadków kukułkę plamistą odnajdywano na 
mokrych łąkach, rzadziej na siedliskach zastępczych (w Magur-
skim Parku Narodowym rosła na placu po składowisku drewna 
oraz w przydrożnym rowie).

Zagrożenia 
Głównym zagrożeniem dla kukułki plamistej jest stale zmniejsza-
jąca się powierzchnia mokrych i podmokłych łąk.

Vu
Dactylorhiza sambucina (L.) Soó
kukułka bzowa
Rodzina: Orchidaceae – storczykowate

Status
W województwie podkarpackim gatunek narażony na wyginięcie 
– VU.
W Polsce gatunek narażony na wyginięcie (Bernacki & Mróz 
2014).

Morfologia i biologia
Bylina, geofit. Bulwy spłaszczone, zazwyczaj płytko palczasto 
podzielone. Łodyga 10–25 cm wysoka, pusta. Liście dolne od-
wrotnie łopatkowate, górne lancetowate. Kwiatostan jajowato-
stożkowaty, krótki. Kwiaty żółte lub czerwone. Działki boczne 
odgięte, pozostałe 3 stulone w hełm. Warżka długości działek, 
jajowato kulista, trójłatkowa. Kwitnienie IV–V.

Dactylorhiza maculata (fot. L. Bernacki)
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Występowanie w województwie podkarpackim
Kukułka bzowa jest gatunkiem górskim, występującym na te-
renie województwa w Bieszczadach i Beskidzie Niskim: Polany 
(Deptuch & Oklejewicz 1998), Cergowa Góra (npbl. K. Okleje-
wicz 1996), Tokarnia, Góra Kamień, Kiczerka k. Wisłoka (Grodziń-
ska 1968), Łupków, m. Komańczą a Prełukami, Berdo k. Durnej, 
grzbiet m. Sychlą a Stuposianami, m. Pszczelinami a Krutówką, 
Szeroki Wierch, Smerek NE część (Jasiewicz 1965), Smerek (leg. 
Olesiński 1964, OLS) i Ostry Dział (Zemanek 1989). Gatunek po-
twierdzono ostatnio jedynie na 3 bieszczadzkich stanowiskach: 
Szeroki Wierch, Smerek i Berdo k. Durnej (Bernacki i in. 2008). 
Stanowisko na Górze Cergowej (śródleśna polana) zostało całko-
wicie zniszczone w wyniku zalesienia pod koniec lat 90.

 Siedliska
Kukułka bzowa rośnie na suchych, nasłonecznionych zboczach, 
głównie o ekspozycji południowej, w zbiorowiskach łąkowych 
i pastwiskowych lub w murawach bliźniczkowych.

Zagrożenia
Głównym zagrożeniem dla kukułki bzowej jest zmiana sposobu 
użytkowania jej siedlisk – zaprzestanie wypasu, przeorywanie, 
czy jak w przypadku stanowiska na Górze Cergowej – zalesianie.

CR
Daphne cneorum L.
Wawrzynek główkowy
Rodzina: Thymelaceae – wawrzynkowate

Status
W województwie podkarpackim gatunek krytycznie zagrożony 
wyginięciem – CR.
W Polsce gatunek krytycznie zagrożony wyginięciem (Przemyski 
& Bednarz 2014).

Morfologia i biologia
Krzewinka, 10–50 cm wysoka. Gałązki pokładające się lub wznie-
sione, ulistnione skrętolegle. Liście klinowato lancetowate, na-
gie i całobrzegie, na spodzie sinozielone. Kwiatostany szczytowe. 
Kwiaty wonne, zebrane w główki, różowe, 10–13 mm długie, 4-
krotne. Owoc – pestkowiec. Kwitnienie V–VI.

Występowanie w województwie podkarpackim 
Pierwsze wzmianki na temat występowania wawrzynka głów-
kowego na terenie województwa pochodzą z lat 20. XX wieku: 
Brodki na W od Stalowej Woli, Warchoły, Nowosielec i wzgórze k. 
stacji kolejowej Łętownia (Radomski 1927, 1932) oraz Las Klasz-
torny k. Leżajska i Gorzyce (Nowiński 1924, 1929b). Po II wojnie 
światowej gatunek ten został odnaleziony w Zaklikowie (Kornaś 
1948). Większości stanowisk nie udało się potwierdzić już pod 
koniec lat 60. (Browicz 1968). Nie przetrwały do dzisiaj także sta-
nowiska publikowane w latach 70. XX wieku: m. Przeworskiem, 
Wygarkami a Wólką Małkową (Ochyra 1974), Uroczysko Kobyla 
Góra, Łętownia oraz Przyszów (Karczmarz & Piórecki 1977). Na 
przełomie XX i XXI wieku odnaleziono 4 nowe stanowiska: w Wil-
czej Woli, Maziarni (Wołkowicz 1992), Lipnicy (Bednarz & Peret 
2003, Kubiak 2009) i Nowej Dębie (Krawczyk 2010). Wg Przemy-
skiego i Bednarza (2014) wawrzynek główkowy występuje obec-
nie jedynie w Lipnicy i Nowej Dębie.

Siedliska
Wawrzynek główkowy rośnie w widnych lasach sosnowych oraz 
na śródleśnych polanach, najczęściej w towarzystwie roślinności 
ciepłolubnej.

Zagrożenia
Głównym zagrożeniem dla wawrzynka główkowego są zmiany 
parametrów siedliskowych w wyniku przekształcania się wid-
nych borów sosnowych w bory mieszane. Kolejnym zagrożeniem 
dla gatunku może być wykopywanie okazów z naturalnych sta-
nowisk i przenoszenie ich do ogródków.

Vu
Dianthus superbus L.
goździk pyszny
Rodzina: Caryophyllaceae – goździkowate

Status
W województwie podkarpackim gatunek narażony na wyginięcie 
– VU.
W Polsce gatunek narażony na wyginięcie (Bartoszek i  in. 
2008a).

Morfologia i biologia
Bylina, hemikryptofit. Roślina słabo rozgałęziona o pędach kwia-
towych 30–70 cm wysokich, wyprostowanych lub podnoszących 

Dactylorhiza sambucina (fot. L. Bernacki)

Daphne cneorum (fot. R. Krawczyk)
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się. Liście naprzeciwległe, wąskolancetowate. Kielich cylindrycz-
ny, 21–26 mm długi. Płatki korony białe lub bladoróżowe, pocię-
te na równowąskie łatki. Owoc – torebka. Kwitnienie VI–VIII.

Występowanie w województwie podkarpackim
Dotychczas gatunek najczęściej stwierdzany na Płaskowyżu Kol-
buszowskim: Rakszawa, Wólka Grodziska, Chodaczów, Choda-
czów-Zarowie, m. Chodaczowem a Załużnią (Dubiel i in. 1979) 
i Podgórzu Rzeszowskim: Rozbórz (Nowiński 1924), Gniewczy-
na Tryniecka-Pod lasem (Wilk 2004, Jaźwa & Stadnicka-Futoma 
2014), Wólka Małkowa, Jagiełła (Jaźwa & Stadnicka-Futoma 
2014), Ujezna, Pełkinie (Nobis i  in. 2008, Jaźwa & Stadnicka-
Futoma 2014), Grzęska i Dębrzyna (npbl. K. Oklejewicz 2007). 
Podawany także z okolic Przemyśla: Bełwin, nad Ostrowskim 
Potokiem, Jaksmanice, m. Starzawą a  Poddziaczem (Kotula 
1881), m. Tuchlą a Potokiem Jaworowskim, m. Piwodą a Cetulą 
i okolice Stubna (Paul 2013). Niezbyt liczne stanowiska odnale-
ziono na Pogórzu Dynowskim – Tarnawka (Gutkowska i in. 2002), 
w Dołach Jasielsko-Sanockich: Józefów i Wola Dębowiecka (Bar-
toszek i in. 2008a) i w Beskidzie Niskim – na N od Góry Kornuty 
(Bartoszek i in. 2008a). Obecnie większość stanowisk zanikła. 
Aktualnie goździk pyszny występuje na Podgórzu Rzeszowskim, 
w południowej części Płaskowyżu Tarnogrodzkiego, na Pogórzu 
Dynowskim i w Dołach Jasielsko-Sanockich.

Siedliska
Goździk pyszny rośnie przede wszystkim na łąkach zmiennowil-
gotnych, ekstensywnie użytkowanych. Bardzo rzadko spotykany 
był na siedliskach zastępczych, np. w Magurskim Parku Narodo-
wym rósł na placu po składowisku drewna.

Zagrożenia
Główną przyczyną zanikania populacji goździka pysznego jest 
osuszanie terenów łąkowych oraz zaprzestanie ich użytkowania.

EX
Drosera anglica Huds. 
Rosiczka długolistna
Rodzina: Droseraceae – rosiczkowate

Status
W województwie podkarpackim prawdopodobnie wymarły – EX.
W Polsce gatunek krytycznie zagrożony wyginięciem (Koczur i in. 
2008d).

Morfologia i biologia
Bylina, hemikryptofit. Roślina 5–30 cm wysoka. Pęd kwiatonośny 
w liczbie 1–2, do 2 razy dłuższy od liści. Blaszka liściowa wąsko 
łopatkowata, stopniowo przechodząca w ogonek 4–7 cm długi. 
Korona biała. Torebka jajowata, gładka. Kwitnienie VI–VII. Rośli-
na owadożerna, produkująca lepką ciecz, do której przykleja się 
ofiara, a następnie zostaje strawiona dzięki odpowiednim enzy-
mom.

Występowanie w województwie podkarpackim
Gatunek odnaleziony przez Michalika (1982) w Rezerwacie 
„Bagno” w Przecławiu. Stanowisko to nie zostało potwierdzone 
w późniejszym czasie (Wayda 1996).

 Siedliska
Rosiczka długolistna rosła najprawdopodobniej na silnie uwod-
nionym torfowisku przejściowym lub wysokim.

Przyczyny wyginięcia
Przyczyny wyginięcia gatunku na torfowisku w Przecławiu nie są 
znane.

En
Drosera intermedia Hayne
Rosiczka pośrednia
Rodzina: Droseraceae – rosiczkowate

Status
W województwie podkarpackim gatunek zagrożony wyginięciem 
– EN.
W Polsce gatunek o niesprecyzowanym stopniu zagrożenia.

Dianthus superbus (fot. M. Wolanin)

Drosera anglica (fot. M. Wolanin)
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Morfologia i biologia
Bylina, hemikryptofit. Roślina 5–15 cm wysoka. Pędy kwiatonoś-
ne niewiele dłuższe od liści. Blaszka liściowa odwrotnie jajowata 
lub łopatkowata, zwężająca się w ogonek 1,5–3,5 cm długi. Koro-
na biała. Torebka okrągławo-jajowata, bruzdowana. Kwitnienie 
VII–VIII. Roślina owadożerna, produkująca lepką ciecz, do której 
przykleja się ofiara, a następnie zostaje strawiona dzięki odpo-
wiednim enzymom.

Występowanie w województwie podkarpackim
Gatunek znany z wielu stanowisk w północnej części wojewódz-
twa, jednakże w ostatnich latach nie udało się go potwierdzić 
na większości z  nich. Obecnie rosiczka pośrednia występu-
je w rezerwacie „Bagno” w Przecławiu (Wayda 1996) oraz na 
terenie kompleksu stawów rybnych w Lipie (Krawczyk 2005) 
– prawdopodobnie stanowisko to zostało wcześniej zlokalizowa-
nie w obrębie Dąbrowy Rzeczyckiej i Woli Rzeczyckiej (Krzaczek 
1971, Karczmarz & Paczos 1977, Krawczyk 2003). Pozostałe (nie-
potwierdzone) stanowiska to: Pławno, Maziarnia k. Huty Krze-
szowskiej oraz Kopki na S od Rudnika (Radomski 1932), Zaklików, 
Łysaków, Wilczów i Dąbrowa k. Zaklikowa (Krzaczek 1968, 1971, 
Fijałkowski i in. 1995), Rozwadów (Krzaczek 1971, Krzaczek & 
Krzaczek 1977) oraz Rzemień, Majdan Królewski, Cisów-Las 
i Gwoździec (Dubiel i in. 1979).

Siedliska
Rosiczka pośrednia rośnie w miejscach uwodnionych na torfowi-
skach przejściowych i wysokich, rzadziej na siedliskach zastęp-
czych w ich pobliżu.

Zagrożenia
Głównymi zagrożeniami dla rosiczki pośredniej są: osuszanie 
i degradacja torfowisk oraz niszczenie jej siedlisk w trakcie po-
zyskiwania torfu.

En
Elatine alsinastrum L.
nadwodnik okółkowy
Rodzina: Elatinaceae – nadwodnikowate

Status
W województwie podkarpackim gatunek zagrożony wyginięciem 
– EN.
W Polsce gatunek zagrożony wyginięciem (Popiela i in. 2014b).

Morfologia i biologia
Roślina roczna. Łodyga 2–80 cm długa, wzniesiona. Liście dwo-
jakiego rodzaju: podwodne wąskie, do 4 cm długie, po 8–10 
w okółkach, nadwodne – 4–9 mm długie, po 3 w okółkach. Kwia-
ty 4-krotne w kątach liści nadwodnych. Korona zielonawo-biała. 
Owoc – torebka. Kwitnienie VII–IX.

Występowanie w województwie podkarpackim
Gatunek znany z 10 stanowisk w dolinie Dolnego Sanu: Rzuchów, 
Popówka (Nobis 2008), Obojna (Krawczyk 2010), Ostrów (npbl. 
A. & M. Nobis 2011) oraz okolice miejscowości Łazy, Wysocko, 
Poddziacz, Nakło, Leszno, Medyka i Torki (Paul 2013). 

Siedliska
Nadwodnik okółkowy rośnie w podmokłych zagłębieniach śród-
polnych lub na mulistych dnach okresowo wysychających zbior-
ników wodnych i starorzeczy.

Zagrożenia
Głównym zagrożeniem dla nadwodnika okółkowego jest niszcze-
nie jego siedlisk spowodowane zmianą przeznaczenia terenu.

EX
Elatine hydropiper L. emend. 
Oeder
nadwodnik naprzeciwlistny
Rodzina: Elatinaceae – nadwodnikowate

Status
W województwie podkarpackim gatunek wymarły – EX.
W Polsce gatunek zagrożony wyginięciem (Popiela i in. 2014c).

Elatine alsinastrum (fot. W. Paul)

Drosera intermedia (fot. M. Wolanin)
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Morfologia i biologia
Roślina jednoroczna. Łodygi cienkie, płożące i zakorzeniające się 
w węzłach, 2–12 cm długie, silnie rozgałęzione. Liście wąskie, 
eliptyczne. Kwiaty 4-krotne. Pręcików 8. Owoc – torebka. Kwit-
nienie VI–IX.

Występowanie w województwie podkarpackim
Gatunek podany przez Kotulę (1881) ze stanowiska m. Hurkiem 
a Długimi Łozami, później nieodnajdywany. 

Siedliska
Najprawdopodobniej gatunek rósł na brzegu lub dnie osuszone-
go zbiornika wodnego.

Przyczyny wyginięcia
Przyczyny wyginięcia nie są znane.

CR
Elatine triandra Schkuhr
nadwodnik trójpręcikowy
Rodzina: Elatinaceae – nadwodnikowate

Status
W województwie podkarpackim gatunek krytycznie zagrożony 
wyginięciem – CR.
W Polsce gatunek zagrożony wyginięciem (Popiela i in. 2014d).

Morfologia i biologia
Roślina jednoroczna. Łodygi 2–15 cm długie, wiotkie, rozgałęzio-
ne, płożące się lub wzniesione. Liście podługowate lub równową-
skie o ogonkach znacznie krótszych od blaszki. Kwiaty siedzące, 
3-krotne (płatków, pręcików i szyjek po 3), kielich 3- lub 2-krotny. 
Nasiona drobne, słabo łukowato zgięte. Kwitnienie VI–IX. Roślina 
rozsiewa się za pośrednictwem ptaków (epizoochoria).

Występowanie w województwie podkarpackim
Gatunek dotychczas odnaleziony na 2 stanowiskach: w Lipinach 
(Wayda 1996, Popiela i  in. 2014d) oraz w Łazach k. Radymna 
(Paul 2013, Popiela i in. 2014d).

Siedliska
Na wspomnianych stanowiskach nadwodnik trójpręcikowy roś-
nie na dnie wypłyconego zbiornika wodnego oraz w starym, wy-
płyconym korycie Wiszni.

Zagrożenia
Głównym zagrożeniem dla odnalezionych populacji nadwodnika 
trójpręcikowego może być zniszczenie jego siedlisk spowodowa-
ne zmianą przeznaczenia terenu.

Vu
Eleocharis carniolica W. D. J. Koch
Ponikło kraińskie
Rodzina: Cyperaceae – turzycowate

Status
W województwie podkarpackim gatunek narażony na wyginięcie 
– VU.
W Polsce gatunek narażony na wyginięcie (Paul 2014a).

Morfologia i biologia
Bylina, hemikryptofit. Roślina kępkowa nietworząca rozłogów. 
Łodygi liczne, 10–40 cm wysokie, cienkie, słabo bruzdowane, 
u podstawy okryte brunatno-bordowymi pochwami. Kłoski ja-
jowato-lancetowate. Przysadki podłużnie jajowate, najczęściej 
zaostrzone. Owoc – orzeszek. Często u podstawy kłosków poja-
wiają się boczne odgałęzienia będące rodzajem rozmnóżek zako-
rzeniających się po zetknięciu z podłożem. Kwitnienie VII–VIII.

Występowanie w województwie podkarpackim
Ponikło kraińskie zostało odnalezione po raz pierwszy na terenie 
województwa w 1996 roku, k. Moszczańca w Beskidzie Niskim 

Elatine hydropiper (fot. A. Popiela)

Elatine triandra (fot. W. Paul)

Eleocharis carniolica (fot. K. Oklejewicz)
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(Oklejewicz 1997). Następne 2 stanowiska odnaleziono w Wymy-
słowie na Płaskowyżu Tarnowskim oraz w Czerniawce na Płasko-
wyżu Tarnogrodzkim (Paul & Wayda 1999, Wayda 2001). W ko-
lejnych latach odnaleziono szereg stanowisk w Bieszczadach: 
Habkowce, m. Solinką i Roztokami Górnymi (Kozak i in. 2008), 
m. Liszną a Roztokami Górnymi (leg. K. Kozłowska 2008), Liszna 
(leg. K. Kozłowska 2009), Solinka (npbl. A. i M. Nobis 2007), Roz-
toki Górne (npbl. A. i M. Nobis 2009). Gatunek występuje także 
w Babulach k. Mielca (Krawczyk 2010) i w Łukawcu na Płasko-
wyżu Tarnogrodzkim (Paul 2011, 2013). Ponikła kraińskiego nie 
udało się ostatnio potwierdzić na stanowisku w Wymysłowie.

Siedliska
Gatunek spotykany głównie na siedliskach antropogenicznych, 
takich jak: błotniste leśne drogi, rowy melioracyjne, glinianki 
i wyrobiska piaskowe.

Zagrożenia
Głównym zagrożeniem dla ponikła kraińskiego jest mała sta-
bilność siedlisk, w których był odnajdywany (zmniejszanie się 
wilgotności podłoża oraz konkurencja innych gatunków roślin 
w znacznym stopniu ograniczają jego liczebność w popula-
cjach).

Vu
Eleocharis ovata (Roth) Roem. & 
Schult.
Ponikło jajowate
Rodzina: Cyperaceae – turzycowate

Status
W województwie podkarpackim gatunek narażony na wyginięcie 
– VU.
W Polsce gatunek niższego ryzyka.

Morfologia i biologia
Roślina jednoroczna, tworząca gęste kępki, 5–30 cm wysoka. 
Łodygi żeberkowane, okryte w  dolnej części bezblaszkowymi 

pochwami. Kłosek jajowaty, przysadki tępe, jajowate, brunatne 
z zieloną smugą i białym rąbkiem. Najniższa przysadka sięga 1/2 
długości kłoska. Kwitnienie VII–VIII.

Występowanie w województwie podkarpackim
Gatunek stwierdzony na 18 stanowiskach, głównie w niżowej 
części województwa. Na północy województwa występował 
w latach 70. we wsiach: Lipa (Krzaczek 1968), Lipowiec (Krzaczek 
& Krzaczek 1977), Wielowieś (Krzaczek 1971, Krzaczek & Krza-
czek 1977) oraz Rzeczyca Długa (Karczmarz & Piórecki 1977). 
Obecnie został odnaleziony w Lipie (Krawczyk 2005), Nowinach 
(Oklejewicz i in. 2007) oraz w Gielni i Babulach (Krawczyk 2010). 
Na Płaskowyżu Tarnowskim Wayda (1996) stwierdził go w Gra-
binach. Na Płaskowyżu Kolbuszowskim odnotowano go tylko 
w Mrowli (Dubiel i in. 1979), natomiast na Podgórzu Rzeszow-
skim w Radymnie, Chłopicach i Łowcowie (Krzaczek & Krzaczek 
1982). Ze wschodnich krańców Kotliny Sandomierskiej znane są 
następujące stanowiska: Rzuchów, Kapleńskie (Nobis 2008), Wy-
lewa, m. Rudką a Wylewą (npbl. A. Nobis 2004, 2009), na S od 
Osiedla Wysocko (npbl. A. & M. Nobis 2011) oraz Oleszyce (leg. 
Raciborski 1909). W Karpatach ponikło jajowate zostało odna-
lezione jedynie na Pogórzu Przemyskim – m. Wolą Korzeniecką 
a Górą Paryją (Wolanin 2014).

Siedliska
Na wspomnianych stanowiskach ponikło jajowate rośnie najczęś-
ciej na brzegach oraz mulistych dnach wysychających, niewiel-
kich zbiorników wodnych (powstałych najczęściej w wyrobiskach 
pożwirowych). Na Pogórzu Przemyskim gatunek rósł w koleinach 
na mocno rozjeżdżonej leśnej drodze.

Zagrożenia
Głównym zagrożeniem dla ponikła jajowatego jest celowe nisz-
czenie jego siedlisk (np. w wyniku eksploatacji żwiru lub zmiany 
biegu koryt rzecznych) oraz ich naturalne zarastanie przez duże 
byliny, np. przez trzcinę pospolitą Phragmites australis. 

Vu
Eleocharis quinqueflora 
(Hartmann) O. Schwarz
Ponikło skąpokwiatowe
Rodzina: Cyperaceae – turzycowate

Status
W województwie podkarpackim gatunek narażony na wyginięcie 
– VU.
W Polsce gatunek niższego ryzyka.

Morfologia i biologia
Bylina, hemikryptofit. Kłącza z cienkimi rozłogami, tworzące 
odrębne, małe darnie. Łodyga gładka, 5–25 cm, w dole okryta 
czerwono-brunatnymi pochwami, zakończona 2–7-kwiatowym 
lancetowatym kłoskiem szczytowym. Przysadki stępione, bru-
natno-czerwone z zieloną smugą i białym rąbkiem. Najniższa 
przysadka sięga ok. 2/3 długości kłoska. Owoc – odwrotnie jajo-
waty orzeszek. Kwitnienie V–VI.

Występowanie w województwie podkarpackim
Gatunek znany z 9 stanowisk rozmieszczonych na całym obsza-
rze województwa podkarpackiego. W północnej części Kotliny 
Sandomierskiej odnaleziony w Zaklikowie (Krzaczek 1968), So-
bowie i Wielowsi (Krzaczek 1971), na Płaskowyżu Tarnowskim 
w Dąbrówce Wisłockiej i Nagoszynie (Wayda 1996), na Podgórzu 

Eleocharis ovata (fot. W. Paul)
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Rzeszowskim w Grzęsce (Jaźwa 2012), w Beskidzie Niskim w Ko-
mańczy (Grodzińska 1968), a w Bieszczadach w Procisnem (Ze-
manek 1989) i Michniowcu (npbl. M. Nobis & M. Kozak 2008).

Siedliska
Na wspomnianych stanowiskach ponikło skąpokwiatowe wystę-
puje głównie na podtorfionych łąkach; spotykane także w nie-
wielkich powierzchniowo młakach eutroficznych.

Zagrożenia
Głównym zagrożeniem dla ponikła skąpokwiatowego jest za-
przestanie ekstensywnego użytkowania zbiorowisk łąkowych 
połączonego z wywożeniem skoszonej biomasy.

CR
Epipactis albensis Nováková & 
Rydlo
kruszczyk połabski
Rodzina: Orchidaceae – storczykowate

Status
W województwie podkarpackim gatunek krytycznie zagrożony 
wyginięciem – CR.
W Polsce gatunek narażony na wyginięcie (Bernacki 2014b).

Morfologia i biologia
Bylina, geofit. Kłącze rozbudowane. Pędy kwitnące przeważnie 
8–30 cm wysokie. Kwiatostan 2–18-kwiatowy, 1,5–18 cm długi. 

Kwiaty biało-zielonawe lub żółto-zielonawe. Na prętosłupie brak 
uczepka, co daje możliwość samozapylenia. Owoc – torebka. 
Kwitnienie VII–VIII.

Występowanie w województwie podkarpackim
Dotychczas znane są 2 stanowiska tego gatunku: Oblasek na 
Podgórzu Rzeszowskim (npbl. K. Oklejewicz 2009) oraz Wiązow-
nica k. Jarosławia (Bernacki 2014b). 

Siedliska
Kruszczyk połabski był obserwowany w lasach liściastych: na 
obrzeżu lasu bukowego oraz w grądzie.

Zagrożenia
Ze względu na krytycznie małą liczebność populacji, stanowiska 
gatunku mogą zostać całkowicie zniszczone podczas prowadzo-
nych prac leśnych.

CR
Epipactis atrorubens (Hoffm.) 
Besser
kruszczyk rdzawoczerwony
Rodzina: Orchidaceae – storczykowate

Status
W województwie podkarpackim gatunek krytycznie zagrożony 
wyginięciem – CR.
W Polsce gatunek narażony na wyginięcie.

Eleocharis quinqueflora, okaz zielnikowy (leg. M. Wayda 1990 KRA)

Epipactis albensis (fot. L. Bernacki)
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Morfologia i biologia
Bylina, geofit. Kłącze z licznymi korzeniami. Łodyga 20–60 cm 
wysoka, w górnej części lekko owłosiona, purpurowo nabiegła. 
Liście dłuższe od międzywęźli, podłużnie jajowate. Kwiatostan 
wydłużony, kwiaty purpurowoczerwone, pachnące wanilią. Sto-
pa warżki wgłębiona, ciemnofioletowa, jej końcowy człon karbo-
wany. Owoc – torebka. Kwitnienie VI–VIII.

Występowanie w województwie podkarpackim
Dotychczas odnaleziono 4 stanowiska tego gatunku: na Płasko-
wyżu Kolbuszowskim – Wydrze (Karczmarz & Piórecki 1977), na 
Pogórzu Dynowskim – Piaskowa Skała (npbl. A. Jamróz 2002) 
i Dębna (Gutkowska 2013) oraz w Beskidzie Niskim na N zboczu 
Góry Kamień k. Jaślisk (npbl. K. Oklejewicz 1991). Obecnie krusz-
czyk rdzawoczerwony występuje na stanowisku w Dębnej, na 
pozostałych nie został potwierdzony.

Siedliska
Kruszczyk rdzawoczerwony spotykany był w lasach liściastych 
(głównie bukowych); wyjątkowo przy leśnym dukcie w lesie jod-
łowo-bukowym.

Zagrożenia
Głównym zagrożeniem dla stanowisk kruszczyka rdzawoczerwo-
nego są prace leśne, co przy krytycznie małych liczebnościach 
populacji dodatkowo zwiększa ryzyko ich zaniku.

EX
Epipactis microphylla (Ehrh.) Sw.
kruszczyk drobnolistny
Rodzina: Orchidaceae – storczykowate

Status
W województwie podkarpackim gatunek wymarły – EX.
W Polsce gatunek zagrożony wyginięciem (Fiedor 2014).

Morfologia i biologia
Bylina, kryptofit. Roślina o  krótkim kłączu. Łodyga w górnej 
części owłosiona, 15–40 cm wysoka z 2–6 drobnymi, lanceto-
watymi liśćmi, krótszymi od międzywęźli. Kwiatostan groniasty, 
jednostronny. Kwiaty nieliczne. Działki tak długie jak warżka, ze-
wnętrzne na spodniej stronie owłosione, zielonawe, fioletowo 
nabiegłe, wewnętrzne zielonkawo-białe. Stopa warżki wgłębio-
na, zagłębienie różowe. Kwitnienie V–VIII.

Występowanie w województwie podkarpackim
Gatunek znany tylko z Lasu Pasternik w Czaszynie (Oklejewicz 
1991). Pomimo częstego monitorowania tego stanowiska po 
roku 1993 – nieodnajdywany ponownie.

Siedliska
Kruszczyk drobnolistny rósł w grądzie blisko szczytu stromego 
zbocza, w pobliżu torów kolejowych.

Przyczyny wyginięcia
Stanowisko zanikło po wycięciu drzew na wspomnianym zbo-
czu; prawdopodobnie na skutek zmiany warunków świetlnych 
i wilgotnościowych.

Epipactis atrorubens (fot. M. Fiedor)

Epipactis microphylla (fot. M. Fiedor)
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CR
Epipogium aphyllum Sw.
Storzan bezlistny
Rodzina: Orchidaceae – storczykowate

Status
W województwie podkarpackim gatunek krytycznie zagrożony 
wyginięciem – CR.
W Polsce gatunek krytycznie zagrożony (Hereźniak & Piękoś-Mir-
kowa 2014).

Morfologia i biologia
Gatunek bezzieleniowy, saprofityczny, spędzający większość ży-
cia pod ziemią, pobierający substancje pokarmowe od grzybów. 
Pojawia się efemerycznie. Bezkorzeniowy, kłącze czołgające się. 
Łodyga 8–20 cm wysoka, naga, z kilkoma pochwiastymi łuskami 
u nasady. Kwiatostan 1–8-kwiatowy. Kwiaty białawo-żołtawe, 
czerwonawo nabiegłe. Środek warżki z 4 paskami czerwonych 
brodawek. Szypułki i zalążnie nieskręcone. Kwitnienie VII–VIII.

Występowanie w województwie podkarpackim
Gatunek podany przez Kotulę (1881) ze stanowisk: Kaczmarowa 
i  Pod Mazurami; od dawna niepotwierdzony w tych rejonach. 
Obecnie znany jest jedynie ze stanowiska w Leśnictwie Bełwin 
(Niedźwiecka 2005). 

Siedliska
Na terenie leśnictwa Bełwin storzan bezlistny rośnie w lesie bu-
kowym.

Zagrożenia
Głównym zagrożeniem dla stanowiska storzana bezlistnego 
może być zmiana parametrów siedliskowych w wyniku inten-
sywnej gospodarki leśnej.

EX
Eriophorum gracile W. D. J. Koch
Wełnianka delikatna
Rodzina: Cyperaceae – turzycowate

Status
W województwie podkarpackim gatunek wymarły – EX.
W Polsce gatunek krytycznie zagrożony wyginięciem (Kruszelni-
cki & Koczur 2014).

Morfologia i biologia
Bylina, hemikryptofit. Roślina tworząca rozłogi, luźnodarniowa. 
Łodygi 10–50 cm wysokie, trójkątne. Liście na przekroju trójkąt-
ne, 1–2 mm szerokie. Kłoski w liczbie 3–4 na szorstkich szypuł-
kach. Kwitnienie V–VI.

Występowanie w województwie podkarpackim
Gatunek znany jedynie z torfowiska w Moczarnym (Żukowaki 
1969) – od dawna uznany za wymarły (Koczur 2008).

Siedliska
Na wspomnianym stanowisku wełnianeczka delikatna rosła na 
torfowisku wysokim.

Przyczyny wyginięcia
Naprawdopodobniej przyczyną wyginięcia gatunku były zmiany 
stosunków wodnych prowadzące do osuszenia wspomnianego 
torfowiska.

Vu
Euphorbia angulata Jacq.
Wilczomlecz kątowy
Rodzina: Euphorbiaceae – wilczomleczowate

Status
W województwie podkarpackim gatunek narażony na wyginięcie 
– VU.
W Polsce gatunek niezagrożony.

Morfologia i biologia
Bylina, hemikryptofit. Kłącze z  bulwiasto zgrubiałymi między-
węźlami. Łodyga wzniesiona, 20–40 cm wysoka, żeberkowana. 
Liście eliptyczno-jajowate, w górnej połowie ostro ząbkowane. 
Wierzchotka 3–5-ramienna. Ramiona rozwidlają się 1–2-krotnie. 
Podsadki jajowate lub eliptyczne. Miodników 5. Torebka 2,5 mm 
długa, brodawkowana, nieowłosiona. Kwitnienie V–VI.

Występowanie w województwie podkarpackim
Wilczomlecz kątowy był notowany na 10 stanowiskach. W okolicy 
Przemyśla podany przez Kotulę (1881) z Jaksmanic, Wzniesienia 
oraz grzbietu m. Helichą a Szybenicą – stanowiska te nie zostały 
później potwierdzone (Paul 2013, Wolanin 2014); na Podgórzu 
Rzeszowskim został odnaleziony przez Wilka (2004) w Żurawicz-

Epipogium aphyllum (fot. M. Fiedor)
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kach, a 8 lat później przez Stadnicką-Futomę w Łapajówce (Jaź-
wa & Stadnicka-Futoma 2014) – być może jest to to samo stano-
wisko. Na Pogórzu Strzyżowskim stwierdzony w Jaworzu Dolnym 
(Towpasz 1987). W północnej części województwa występuje na 
5 stanowiskach: na 2 stanowiskach m. Brzyską Wolą a Kuryłówką 
(Nobis 2008), w Nisku i Jastkowicach (Krawczyk 2010) oraz w Dą-
browie k. Zaklikowa (Rapa 2012). 

Siedliska
Wilczomlecz kątowy rośnie w cieplejszych postaciach grądów, 
zwykle na nasłonecznionych zboczach oraz w zaroślach leszczy-
nowych.

Zagrożenia
Głównym zagrożeniem dla wilczomlecza kątowego są przemiany 
zbiorowisk leśnych prowadzące do wzrostu zacienienia i uwilgot-
nienia podłoża, co powoduje stopniowe zanikanie jego populacji.

Vu
Euphorbia palustris L. 
Wilczomlecz błotny
Rodzina: Euphorbiaceae – wilczomleczowate

Status
W województwie podkarpackim gatunek narażony na wyginięcie 
– VU.
W Polsce gatunek niezagrożony.

Morfologia i biologia
Bylina, hemikryptofit. Łodygi 40–150 cm wysokie, poniżej kwia-
tostanu z odgałęzieniami zakwitającymi lub płonnymi. Liście 
lancetowate, nagie, siedzące, prawie całobrzegie. Kwiatostan 
wieloszypułowy, z ramionami rozwidlającymi się. Podsadki żółte, 
odwrotnie jajowate. Torebka nieowłosiona, pokryta niskimi bro-
dawkami, ok. 5 mm długa i 6 mm szeroka. Kwitnienie VI–VII.

Występowanie w województwie podkarpackim
Gatunek na terenie województwa znany z 13 stanowisk. Obecnie 
występuje na większości stanowisk położonych w Dolinie Sanu: 
na N od Długich Łóz, m. Starzawą a Poddziaczem (Kotula 1881), 
Krówniki (leg. K. Oklejewicz 2003), Krążki Bachowskie (npbl. 
Niedźwiecka 2004); okolice Duńkowic, m. Nakłem a Starzawą, 
na S od Chałupek Duszowskich, m. Lesznem a Starzawą oraz 
na N od Siedlisk (Paul 2013). Gatunku nie odnaleziono ponow-
nie w Hurku (Kotula 1881), Zaosiu, Antoniowie (Krzaczek 1971) 
i Wólce Niedźwieckiej (Dubiel i  in. 1979). Ze względu na znisz-
czenie siedlisk i  brak aktualnych notowań, za wymarłe zostało 
uznane stanowisko w Trześni (Jachno 1869). 

Siedliska
Wilczomlecz błotny związany jest z wilgotnymi łąkami, zwłaszcza 
w dolinach dużych rzek: Wisły i Sanu. W Krównikach duże agre-
gacje rosną także na podmokłym nieużytku oraz wzdłuż polnej 
drogi na brzegu rowu melioracyjnego.

Zagrożenia
Głównym zagrożeniem dla gatunku jest regulacja koryt rzecz-
nych prowadząca do zanikania mokrych i wilgotnych łąk w ich 
dolinach.

Euphorbia palustris (fot. M. Wolanin)

Euphorbia angulata, okaz zielnikowy (leg. K. Towpasz 1981 KRA)
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CR
Euphorbia villosa Waldst. & Kit. 
ex Willd.
Wilczomlecz włosisty
Rodzina: Euphorbiaceae – wilczomleczowate

Status
W województwie podkarpackim gatunek krytycznie zagrożony 
wyginięciem – CR.
W Polsce gatunek niższego ryzyka.

Morfologia i biologia
Bylina, hemikryptofit. Kłącze grube. Łodygi 30–80 cm wysokie. 
Liście podługowato-lancetowate lub eliptyczno-lancetowate, 
w dolnej połowie całobrzegie, w górnej piłkowane, owłosione 
na spodniej stronie. Wierzchotka 5–7-ramienna. Podsadki górne 
eliptyczne. Owoce nagie, niekiedy z nielicznymi włoskami. Kwit-
nienie VI–VII.

Występowanie w województwie podkarpackim
Dotychczas gatunek odnaleziony na 6 stanowiskach. Z północnej 
części województwa (Rudnik nad Sanem) aktualne stanowisko 
wilczomlecza włosistego podaje Krawczyk (2010). Na terenie 
Podgórza Rzeszowskiego obecnie istnieje jedno stanowisko 
w Jagielle – przysiółek Pod Lasem (Jaźwa & Stadnicka-Futoma 
2014). Stanowiska podane przez Nowińskiego (1924) z Gniew-
czyny i Gorzyc oraz Ochyrę (1974) – m. Przeworskiem, Wygarka-
mi i Wólką Małkową, nie zostały ponownie odnalezione. Stano-
wisko odnalezione przez Kotulę (1881) w Łuczycach potwierdził 
ostatnio Paul (2013).

Siedliska
Na stanowisku w Jagielle wilczomlecz włosisty rośnie w wilgot-
nym rowie na brzegu lasu. W Rudniku rośnie on na przydrożu 
w wilgotnym borze, a w Łuczycach w wilgotnym zagłębieniu u 
podnóża murawy kserotermicznej z lnem złocistym Linum fla-
vum.

Zagrożenia
Głównym zagrożeniem dla stanowisk wilczomlecza włosistego 
w Jagielle i Rudniku mogą być prace związane z pogłębianiem 
leśnych rowów lub ich zarastanie. Stanowisko w Łuczycach zo-
stało zalesione, co może skutkować ustąpieniem tego gatunku 
w najbliższych latach. 

CR
Fritillaria meleagris L.
Szachownica kostkowata
Rodzina: Liliaceae – liliowate

Status
W województwie podkarpackim gatunek krytycznie zagrożony 
wyginięciem – CR.
W Polsce gatunek krytycznie zagrożony (Piórecki 2014a).

Morfologia i biologia
Bylina, geofit. Cebula kulista, biała. Łodyga 15–40 cm wysoka, 
zakończona pojedynczym, zwisającym, dużym, dzwonkowatym 
kwiatem (do 3,5 cm długim), zwykle barwy purpurowo-brunat-
nej z zaznaczoną jaśniejszą szachownicą (zdecydowanie rzadziej 
występują kwiaty białe). Owocem jest torebka. Kwitnienie IV–V. 
Rośliny zakwitają dopiero w piątym roku życia, wcześniej są 
płonne i mają 1–3 liści (Piórecki 2005b, 2014a).

Występowanie w województwie podkarpackim
Gatunek występuje jedynie w rejonie Przemyśla – okolice Starza-
wy, Stubna i Krówników (Kotula 1881, Zapałowicz 1906, Batko 
1934, Stecki i in. 1961, Piórecki 1966, 1988, 2005b, 2014a, Wit-
kowska-Wawer 2003, Paul 2013). 

Siedliska
Szachownica kostkowata rośnie głównie na wilgotnych łąkach zali-
czanych do związku Calthion, choć utrzymuje się także na zaniedba-
nych i przesuszonych łąkach opanowanych przez śmiałek darniowy 
Deschampsia caespitosa (Piórecki 1988, 2014a). W Krównikach 
występuje także na łące porośniętej przez trzcinę pospolitą Phrag-
mites australis. Jedynie w rezerwacie „Starzawa” szachownica roś-
nie w łęgu wiązowo-jesionowym Ficario-Ulmetum.

Euphorbia villosa (fot. W. Paul)

Fritillaria meleagris (fot. M. Wolanin)
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Zagrożenia
Na obszarach nieobjętych ochroną rezerwatową głównymi za-
grożeniami dla gatunku są melioracje oraz użytkowanie łąk me-
todą przemiennej i pełnej uprawy, a także zamiana łąk na pola 
orne i stawy rybne.

En
Galium anisophyllon Vill.
Przytulia nierównolistna
Rodzina: Rubiaceae – marzanowate

Status
W województwie podkarpackim gatunek zagrożony wyginięciem 
– EN.
W Polsce gatunek niezagrożony.

Morfologia i biologia
Bylina, hemikryptofit. Roślina o licznych łodygach, 5–20 cm wy-
sokich, rozesłanych lub podnoszących się. Liście w okółkach po 
5–8, do 2 mm szerokie. Szypułki kwiatowe skośnie wzniesione. 
Korona żółtawo-biała do 3 mm średnicy. Owoce 1–1,5 mm dłu-
gie, prawie gładkie. Kwitnienie VI–IX.

Występowanie w województwie podkarpackim
Gatunek stwierdzony jedynie na trzech położonych blisko siebie 
stanowiskach na stromych zboczach przełomu Wisłoka, poniżej 
zapory w Sieniawie: Besko, Mymoń i Sieniawa (Kucowa 1962, 
1973; Oklejewicz 1993).

Siedliska
Przytulia nierównolistna rośnie na Przełomie Wisłoka na skali-
stych zboczach z osypującym się rumoszem skalnym. Zbocza te 
luźno porasta roślinność kserotermiczna, choć obecnie pojawia 
się tam coraz więcej młodych krzewów i drzew: m.in. róża dzika 
Rosa canina, dereń świdwa Cornus sanguinea, śliwa tarnina Pru-
nus spinosa, robinia akacjowa Robinia pseudoacacia, czy grab 
zwyczajny Carpinus betulus.

Zagrożenia
Głównym zagrożeniem jest zarastanie i zacienianie wspomnia-
nych zboczy przez coraz liczniej pojawiające się drzewa i krzewy. 
Choć obserwowaliśmy okazy przytuli nierównolistnej także pod 
okapem drzew, to zauważalny jest wyraźny spadek liczebności 
populacji.

CR
Galium saxatile L.
Przytulia hercyńska
Rodzina: Rubiaceae – marzanowate

Status
W województwie podkarpackim gatunek krytycznie zagrożony 
wyginięciem – CR.
W Polsce gatunek niezagrożony.

Morfologia i biologia
Bylina, hemikryptofit. Roślina tworząca darnie. Łodygi bardzo 
liczne, płonne rozesłane, zakwitające wzniesione, 5–30 cm wy-
sokie. Liście po 5–8 w okółkach, szeroko odwrotnie lancetowa-
te. Kwiatostany skąpokwiatowe, kuliste. Korona biała, 2–3 mm 

Galium anisophyllon (fot. M. Wolanin)

Galium saxatile, okaz zielnikowy (leg. A. Michalewska & M. Nobis 2004 KRA)
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średnicy. Owoc ok. 1,5 mm długi, z drobnymi, ostrymi brodaw-
kami. Kwitnienie VII–VIII.

Występowanie w województwie podkarpackim
Gatunek odnaleziony jedynie k. wsi Kusze we wschodniej części 
Kotliny Sandomierskiej (Nobis 2008).

Siedliska
Kilkaset okazów tworzących zwarty płat odnaleziono na wilgot-
nym przydrożu w borze mieszanym.

Zagrożenia
Bezpośrednie sąsiedztwo drogi stanowi istotne niebezpieczeń-
stwo dla stanowiska, które może ulec przypadkowemu zniszcze-
niu podczas prac drogowych.

Vu
Gentiana pneumonanthe L.
goryczka wąskolistna
Rodzina: Gentianaceae – goryczkowate

Status
W województwie podkarpackim gatunek narażony na wyginięcie 
– VU.
W Polsce gatunek narażony na wyginięcie (Bartoszek i  in. 
2008b).

Morfologia i biologia
Bylina, hemikryptofit. Łodygi 5–60 cm wysokie. Liście naprzeciw-
ległe, równowąskie, lśniące. Kwiaty 5-krotne, siedzące (na bar-

dzo krótkich szypułkach) pojedynczo lub po kilka w kątach naj-
wyższych par liści. Kielich dzwonkowaty o szydlastych ząbkach. 
Korona lejkowata, ciemnoniebieska. Owoc – torebka. Kwitnienie 
VII–X.

Występowanie w województwie podkarpackim
Gatunek stwierdzany głównie w północnej, niżowej części woje-
wództwa. Aktualnie występuje na 14 stanowiskach w tej części: 
Lipa (Krawczyk 2005), Krzeszów Górny, Trusze, Luchów Dolny, Ba-
bia Góra (Nobis 2008), okolice Piwody, Czerniawki, Tuchli, Łukaw-
ca i Budomierza (Paul 2013), Ujezna (Ochyra 1974, Jaźwa & Stad-
nicka-Futoma 2014), Pełkinie (Krzaczek & Krzaczek 1982; Jaźwa 
& Stadnicka-Futoma 2014), Gniewczyna Tryniecka i Jagiełła (Jaź-
wa & Stadnicka-Futoma 2014). Goryczki wąskolistnej nie odna-
leziono ponownie na następujących stanowiskach: Brzyska Wola 
i Dąbrowica koło Leżajska (Jabłoński 1867), Rozwadów (Krzaczek 
& Krzaczek 1977), Leżachów (Karczmarz & Piórecki 1977), Rak-
szawa, Chodaczów, Budy Głogowskie, Budy Łańcuckie, Wierza-
wice, Wólka Grodziska (Dubiel i in. 1979), Rozbórz (leg. R. Ochyra 
1970), Chałupki, m. Przeworskiem, Wygarkami i Wólką Małkową 
(Ochyra 1974). Za stanowiska, na których gatunek definitywnie 
wyginął uznano: Sokolniki i Krzątkę (Jachno 1871) oraz stanowi-
ska m. Starzawą i Poddziaczem (Kotula 1881) i na E od Medyki 
(leg. B. Kotula 1877). W Karpatach goryczka wąskolistna rośnie 
na 2 stanowiskach: w Józefowie w Dołach Jasielsko-Sanockich 
(Bartoszek i in. 2008b) oraz na Górze 862 m n.p.m. nad Bukow-
cem w Bieszczadach (Jasiewicz 1965, Zemanek & Winnicki 1999, 
Bartoszek i in. 2008b). Gatunku nie odnaleziono ponownie na 
pozostałych bieszczadzkich stanowiskach: Pohor, Bukowiec, Ki-
czera Łosakowska, m. Wołowcem a Bukowcem (Jasiewicz 1965). 
Za wymarłe uznano stanowisko w Ratuszniówkach na Pogórzu 
Strzyżowskim (Towpasz 1987, Bartoszek i in. 2008).

Siedliska
Gatunek związany z  łąkami zmiennowilgotnymi, ekstensywnie 
koszonymi. Spotykany także w wilgotnych rowach melioracyj-
nych.

Zagrożenia
Populacje goryczki wąskolistnej zanikają z powodu stałego 
zmniejszania się powierzchni łąk zmiennowilgotnych w wyniku 
osuszania terenów oraz zaprzestania ich użytkowania.

En
Goodyera repens (L.) R. Br. 
Tajęża jednostronna
Rodzina: Orchidaceae – storczykowate

Status
W województwie podkarpackim gatunek zagrożony wyginięciem 
– EN.
W Polsce gatunek bliski zagrożeniu.

Morfologia i biologia
Bylina, geofit. Kłącze rozgałęzione, czołgające się. Na końcach 
rozgałęzień wyrastają w pierwszym roku różyczki liści, w drugim 
– głąbiki kwiatowe. Pędy kwitnące 10–25 cm wysokie, ogruczo-
lone. Liście jajowate, 10–12 mm szerokie. Kwiatostan jedno-
stronny. Kwiaty liczne, pachnące tytoniem. Działki na stronie 
zewnętrznej zielonawe, wewnątrz białe. Warżka całobrzega,  
u nasady wgłębiona. Kwitnienie VII–VIII.

Występowanie w województwie podkarpackim
Tajęża jednostronna rośnie obecnie na 4 stanowiskach: w Sta-

Gentiana pneumonanthe (fot. K. Oklejewicz)
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lowej Woli w północnej części Kotliny Sandomierskiej (Krawczyk 
2010), w Przyłęku na Płaskowyżu Kolbuszowskim (Wojton i in. 
2014) oraz w Bieszczadach – k. wsi Bystre (Jasiewicz 1965) i w 
północno-wschodniej części Jeleniowatego (Kowalczyk 2011, 
Kowalczyk i in. 2013). Nie odnaleziono natomiast stanowisk po-
dawanych przez Karczmarza i Pióreckiego (1977) z Alfredówki 
i Jadachów w N części Kotliny Sandomierskiej oraz stanowisk 
z Beskidu Niskiego podanych przez Święsa (1978, 1982) z Zawad-
ki Rymanowskiej.

Siedliska
Gatunek rośnie w lasach iglastych, głównie w borach sosnowych 
lub mieszanych, rzadziej w jedlinach.

Zagrożenia
Głównym zagrożeniem dla tajęży jednostronnej są prowadzone 
prace leśne, co w przypadku niewielkiej liczby aktualnie istnieją-
cych stanowisk, stanowi realne niebezpieczeństwo ich zniszczenia.

En
Gypsophila fastigiata L.
łyszczec baldachogronowy
Rodzina: Caryophyllaceae – goździkowate

Status
W województwie podkarpackim gatunek zagrożony wyginięciem 
– EN.
W Polsce gatunek niższego ryzyka.

Morfologia i biologia
Bylina, hemikryptofit. Roślina o pędach kwitnących wzniesio-
nych, 20–40 cm wysokich, górą rozgałęzionych i gruczołowato 
owłosionych. Pędy płonne płożące lub podnoszące się. Liście 
równowąskie, 1-nerwowe. Kwiaty białe, drobne, zebrane w bal-
dachokształtny kwiatostan. Owoc – torebka. Kwitnienie VI–VIII.

Występowanie w województwie podkarpackim
Do chwili obecnej odnaleziono 17 stanowisk tego gatunku zgru-
powanych głównie w północnej części województwa, przy czym 
duża ich część nie została w ostatnich latach potwierdzona. Do-
tyczy to przede wszystkim stanowisk podanych przez Wojter-
ską (1965): Cyranowska Góra k. Mielca, Jastkowice, Siedlanka, 
Sokolniki, Łętownia-Kobyla Góra. Łyszczca baldachogronowego 
nie odnaleziono także w Przemyślu (Karczmarz & Piórecki 1977), 
Leżajsku (Krzaczek & Krzaczek 1983), Wólce Małkowej (Ochyra 
1974) oraz w Stalowej Woli (Święs & Urban 1988). Za nieistnieją-
ce od dawna uznano stanowiska w Bojanowie i Majdanie Królew-
skim (Jachno 1869), Antoniówce k. Zaklikowa (leg. D. Fijałkowski 
1959), Tuszymie (Dubiel i in. 1979) i Jaśle (Knapp 1872). Na pozo-
stałych 4 stanowiskach łyszczec baldachogronowy utrzymuje się 
do dziś – Chwałowice (Kucharczyk 2001), Radomyśl (Krawczyk 
2003), Kuryłówka (Nobis 2008) oraz Szafranów (Wayda 2001).

Siedliska
Łyszczec baldachogronowy spotykany był w murawach kseroter-
micznych oraz w murawach na piaskach, a także na siedliskach 
zmienionych antropogenicznie, (np. w Stalowej Woli). 

Zagrożenia
Głównym zagrożeniem dla łyszczca baldachogronowego jest 
niszczenie jego siedlisk w wyniku przeznaczania pod budowni-
ctwo. Drugą przyczyną zanikania populacji tego gatunku jest za-
rastanie muraw w procesie sukcesji ekologicznej.

CR
Hippuris vulgaris L.
Przęstka pospolita
Rodzina: Hippuridaceae – przęstkowate

Status
W województwie podkarpackim gatunek krytycznie zagrożony 
wyginięciem – CR.
W Polsce gatunek narażony na wyginięcie (Oklejewicz 2008a).

Gypsophila fastigiata, kwiatostan (fot. W. Paul)

gH

Goodyera repens (fot. M. Fiedor)
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Morfologia i biologia
Bylina, hydrofit. Kłącze zakorzenione w mule, wydające liczne 
pędy zanurzone dolną częścią w wodzie; górna część wynurzo-
na. Łodygi sztywne, prosto wzniesione, wystające ponad wodę 
od 15–40 cm. Liście pędów nadwodnych równowąskie, 0,5–3,5 
mm szerokie, po 8–16 w okółkach. Kwiaty zielonkawe w kątach 
liści. Kwitnienie VII–VIII.

Występowanie w województwie podkarpackim
Obecnie przęstka pospolita występuje tylko na stanowisku w Dy-
lągówce na Pogórzu Dynowskim (leg. M. & M. Wolanin 2015). 
Gatunek niestwierdzany ponownie w Zaklikowie (Fijałkowski 
1960) i w Zarszynie (Bętkowski 1963, Dubiel i  in. 1975, Okleje-
wicz 1993, 2008a).

Siedliska
Przęstka pospolita jest gatunkiem szuwarowym rosnącym 
w płytkich zbiornikach wodnych. 

Zagrożenia
Zagrożenia dla tego gatunku są trudne do zdefiniowania, podob-
nie jak przyczyny jego wymarcia na stawach w Zarszynie. Stanowi-
sko w Dylagówce powstało na brzegu nieczynnego od co najmniej 
10 lat kąpieliska i liczy kilkaset pędów nadwodnych. Z uwagi na 
charakter obiektu, trudno przewidzieć jego przyszłe losy.

Vu
Hypericum montanum L.
Dziurawiec skąpolistny
Rodzina: Hypericaceae – dziurawcowate

Status
W województwie podkarpackim gatunek narażony na wyginięcie 
– VU.
W Polsce gatunek niższego ryzyka.

Morfologia i biologia
Bylina, hemikryptofit. Łodyga obła, wzniesiona, najczęściej poje-
dyncza, 30–80 cm wysoka, w górnej części rzadko ulistniona. Li-
ście podługowato jajowate, do 6 cm długie, siedzące, w nasadzie 
lekko sercowate. Kwiatostan zbity, wyraźnie oddalony od najwyż-
szej pary liści. Działki na brzegu z gruczołkami trzoneczkowatymi, 
około 2x krótsze od bladożółtych płatków. Kwitnienie VI–IX.

Występowanie w województwie podkarpackim
Gatunek odnaleziony na kilkunastu stanowiskach zgrupowanych 
głównie we wschodniej części województwa. Obecnie rośnie 
jeszcze na pograniczu Pogórza Dynowskiego i Podgórza Rzeszow-
skiego – na Górze Borucz (Deptuch i in. 1998) oraz w Tuligłowach 
(Stadnicka-Futoma 2013), a także na Płaskowyżu Tarnogrodzkim 
– m. Kustrawą a  Naklikiem (Nobis 2008) oraz na północnym 
krańcu województwa, w Dąbrowie k. Zaklikowa (Rapa 2012). 
Nie potwierdzono obecnie występowania tego gatunku na sta-
nowiskach w Bieszczadach: Dwernik (Jasiewicz 1965), Granicka 
oraz Ropienka, Łazy, Las Cień (Zemanek 1981), a także na Pogó-
rzu Przemyskim: Krępak (Witkowska-Wawer 1994), na Pogórzu 
Strzyżowskim: Klonowa Góra k. Chytrówki, Wola Zgłobieńska 
(Towpasz 1987) oraz w Jaksmanicach (Kotula 1881) na Płasko-
wyżu Chyrowskim. Dziurawiec skąpolistny należy uznać za wy-
marły na stanowiskach w Ratuszniówkach na Pogórzu Strzyżow-
skim (Bąkowski 1878, Towpasz 1987), Grobli k. Rudnika n. Sanem 
(leg. B. Pawłowski 1938 KRA) i Warchołach (Radomski 1927) w N 
części Kotliny Sandomierskiej oraz w okolicy Przemyśla: Lipowi-
ca, nad Ostrowskim Potokiem (Kotula 1878, 1881) i na Podgórzu 
Rzeszowskim – Gorzyce (Nowiński 1924, 1929b). Mało prawdo-
podobna jest informacja o występowaniu tego gatunku we flo-
rze synantropijnej Przemyśla (Święs & Witkowska-Wawer 1988); 
wątpliwa wydaje się także jego obecność w łęgu jesionowym 
w Gawrzyłowej (Towpasz & Stachurska-Swakoń 2008).

Siedliska
Dziurawiec skąpolistny był odnajdywany w cieplejszych posta-
ciach grądów oraz w suchych borach mieszanych.

Zagrożenia
Głównym zagrożeniem dla gatunku są zmiany w zbiorowiskach 
leśnych wynikające z prowadzonej planowej gospodarki leśnej, 
co w przypadku małych populacji zwiększa ryzyko ich zaniku 
w krótkim czasie.

Hippuris vulgaris (fot. M. Wolanin)

Hypericum montanum, okaz zielnikowy (leg. B. Pawłowski 1938 KRA)

HI
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En
Inula hirta L.
oman szorstki
Rodzina: Asteraceae – astrowate

Status
W województwie podkarpackim gatunek zagrożony wyginięciem 
– EN.
W Polsce gatunek narażony na wyginięcie.

Morfologia i biologia
Bylina, hemikryptofit. Łodygi wzniesione, zazwyczaj nierozgałę-
zione, 15–45 cm wysokie, często czerwonawo wybarwione, od-
stająco, szorstko owłosione. Liście szeroko lancetowate, sztywno 
owłosione. Koszyczki pojedyncze, 2–5,5 cm średnicy. Kwitnienie 
VI–VII.

Występowanie w województwie podkarpackim
Gatunek występuje obecnie w okolicach Przemyśla: Jaksmanice, 
Wzgórza Łuczyckie (Paul 2013), Złota Góra i Góra Filipa (npbl. 
M. Szewczyk & S. Gawroński 2009, Kucharzyk 2010a). Pozostałe 
stanowiska w tym rejonie: Ogrodzone, Winna Góra, m. Helichą 
a Szybenicą, Helicha (Kotula 1881) oraz stanowisko w Wólce 
Niedźwieckiej na Płaskowyżu Kolbuszowskim (Jabłoński 1867) 
mają charakter historyczny.

Siedliska
Gatunek stwierdzony wyłącznie na suchych, nasłonecznionych 
wzgórzach, w zbiorowiskach muraw kserotermicznych z klasy 
Festuco-Brometea.

Zagrożenia
Głównym zagrożeniem jest zarastanie muraw kserotermicznych 
przez krzewy i drzewa, a w przypadku Wzgórz Łuczyckich ich ce-
lowe zalesianie.

Vu
Iris sibirica L.
kosaciec syberyjski
Rodzina: Iridaceae – kosaćcowate

Status
W województwie podkarpackim gatunek narażony na wyginięcie 
– VU.
W Polsce gatunek narażony na wyginięcie (Mitka i in. 2008).

Morfologia i biologia
Bylina, geofit. Kłącze pełzające, grube. Łodyga 40–80 cm wyso-
ka, wewnątrz pusta. Liście wąskie (zazwyczaj poniżej 1 cm szero-
kości), niższe od łodygi. Kwiatostan 1–3-kwiatowy. Zewnętrzne 
listki okwiatu niebiesko-fioletowe z ciemniejszym żyłkowaniem, 
wewnętrzne nieco ciemniejsze od zewnętrznych. Owoc 3–4 cm 
długości, elipsoidalny. Kwitnienie V–VI.

Występowanie w województwie podkarpackim
Kosaciec syberyjski występuje na około 30 stanowiskach rozpro-
szonych na terenie całego województwa podkarpackiego, przy 
czym część z nich ma obecnie charakter historyczny. W Bieszcza-
dach jest obserwowany od lat 60. XX wieku do czasów współ-
czesnych. Odnaleziony w Balnicy (Jasiewicz 1965), Ustrzykach 
Górnych (Zemanek & Winnicki 1999) – stanowisko najpraw-
dopodobniej synantropijne, Smolniku i Woli Michowej (Mitka 
i in. 2008), Tarnawie Wyżnej-Litmirz (npb. M. Szewczyk & S. Ga-
wroński 2008), Kalnicy i Lisznej (Kozłowska 2012) oraz Maniowie 
i Sukowatym (Oklejewicz i in. 2013). W Beskidzie Niskim znane 
są stanowiska m. Rozstajnem a Grabiem oraz niepotwierdzone 
obecnie na Górze Debrz (Mitka i in. 2008). Na przedpolu Beskidu 
Niskiego dotychczas odnaleziono tylko 2 stanowiska: w Targowi-
skach (Łuczaj & Oklejewicz 2001), a ostatnio także w Józefowie 
(npbl. D. Wróbel 2014). Z okolic Przemyśla znane są 3 historycz-

I

Inula hirta (fot. M. Wolanin)

Iris sibirica (fot. M. Wolanin)
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ne, nieistniejące obecnie stanowiska: m. Starzawą a Poddzia-
czem, Sielec (Kotula 1881, Batko 1934) oraz Hurko (Karczmarz 
& Piórecki 1977). Nie potwierdzono także obecności kosaćca 
syberyjskiego na stanowisku w Pełkiniach (Krzaczek & Krzaczek 
1982) na Podgórzu Rzeszowskim, choć w ostatnich latach odnaj-
dywane są nadal kolejne nowe stanowiska w tym regionie: Łań-
cut, Załęże, Rzeszów, m. Załężem a Krasnem (Jaźwa 2012) oraz 
Ujezna (Stadnicka-Futoma 2013). Paul (2013) podaje stanowisko 
zlokalizowane na terenie Płaskowyżu Tarnogrodzkiego, w okolicy 
miejscowości Wielkie Oczy (Paul 2013). Towpasz (2013) wymie-
nia ten gatunek z  Sędziszowa Małopolskiego położonego na 
północnych krańcach Pogórza Strzyżowskiego. Z Płaskowyżu Kol-
buszowskiego znane są 3 obecnie niepotwierdzone stanowiska: 
Laszczyny i Chodaczów (Nowiński 1924, 1927) oraz Chodaczów-
Zarowie (Dubiel i in. 1979). Z północnych krańców województwa 
znane są 3 aktualnie istniejące stanowiska: Czajkowa na NE od 
Mielca (Karczmarz & Piórecki 1977) oraz Wola Rzeczycka i Ba-
bule (Krawczyk 2003, 2010). Stanowisko w Sokolnikach (Jachno 
1969) uznano za historyczne.

Siedliska
Gatunek odnajdywany na zmiennowilgotnych łąkach oraz na 
nieco podsuszonych łąkach kaczeńcowych. W Magurskim Parku 
Narodowym rośnie on także w zespole sitowia leśnego Scirpe-
tum sylvatici. 

Zagrożenia
Głównym zagrożeniem dla irysa syberyjskiego są zmiany wilgot-
nościowe podłoża, w konsekwencji osuszanie oraz zarastanie 
siedlisk, np. przez pokrzywę zwyczajną Urtica dioica. 

En
Juncus atratus Krock.
Sit czarny
Rodzina: Juncaceae – sitowate

Status
W województwie podkarpackim gatunek zagrożony wyginięciem 
– EN.
W Polsce gatunek zagrożony wyginięciem (Załuski 2014a).

Morfologia i biologia
Bylina, hemikryptofit. Roślina o łodygach 30–90 cm wysokich. 
Liście podłużnie żeberkowane i wewnątrz poprzecznie przegra-
dzane. Kwiatostan luźny z licznymi główkami kwiatowymi, 5 mm 
szerokimi. Kwiaty czarne, działki okwiatu bardzo długo zaostrzo-
ne. Torebka z długim dzióbkiem. Kwitnienie – VI.

Występowanie w województwie podkarpackim
Gatunek niepotwierdzony na większości dawnych stanowisk. 
W ostatnich latach był obecny na 9 stanowiskach: Babule (2 
stan.) i Zbydniów (Krawczyk 2010), Trzciana, Rzędzianowice-Ol-
szyny, Breń Osuchowski (Wayda 2001), na NE od wsi Przychojec 
(npbl. A. Nobis 2009), Gniewczyna Tryniecka (Stadnicka-Futoma 
2013) oraz na NE od Radymna (Paul 2013). Ostatnio nie potwier-
dzono jego występowania w Sobowie i Wielowsi w północnej 
części Kotliny Sandomierskiej (Krzaczek 1971), na Podgórzu 
Rzeszowskim: m. Przeworskiem, Wygarkami i Wólką Małkową 
(Ochyra 1974) oraz na Płaskowyżu Kolbuszowskim w Grodzisku 
i Chodaczowie (Dubiel i in. 1979). Za historyczne uznano stano-
wiska: Sokolniki k. Tarnobrzegu i Krzątka (Jachno 1871), Rozbórz 
na Podgórzu Rzeszowskim (Nowiński 1924) oraz Laszczyny na 
Płaskowyżu Kolbuszowskim (Nowiński 1927).

Siedliska
Gatunek stwierdzany na łąkach zmiennowilgotnych oraz w do-
linach rzecznych, na terenach zalewanych przez dłuższy okres 
czasu. 

Zagrożenia
Główne zagrożenia dla gatunku wiążą się z obniżeniem poziomu 
wód gruntowych z ograniczeniem okresowych zalewów oraz 
z antropogenicznymi przekształceniami terenu.

CR
*Kickxia elatine (L.) Dumort.
kiksja oszczepowata
Rodzina: Scrophulariaceae – trędownikowate

Status
W województwie podkarpackim gatunek krytycznie zagrożony 
wyginięciem – CR.
W Polsce gatunek narażony na wyginięcie.

Morfologia i biologia
Roślina jednoroczna o łodygach rozłożystych, gałęzistych, razem 
z liśćmi długo owłosionych i ogruczolonych. Górne liście jajowa-
te lub podługowate o nasadzie oszczepowatej lub strzałkowa-
tej. Szypułki dłuższe od przysadek i kielicha. Kielich owłosiony 
o zaostrzonych ząbkach. Korona 8–11 mm długa, grzbiecista, jas-
nożółta z ciemnożółtą wargą dolną i fioletową wewnątrz wargą 
górną. Owoc – torebka. Kwitnienie VII–X.

Występowanie w województwie podkarpackim
Większość stanowisk ma obecnie charakter historyczny. Kiksja 

Jk

Juncus atratus (fot. R. Krawczyk)
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oszczepowata została ostatnio odnaleziona na 6 stanowiskach: 
na E od Krzeszowa, na E od wsi Bystre (Nobis 2008), na NW 
od wsi Czerce na Płaskowyżu Tarnogrodzkim, na N od kościoła 
we wsi Czerce (npbl. A. & M. Nobis 2009), m. Wólką Małkową 
a Gniewczyną Tryniecką na Podgórzu Rzeszowskim (leg. A. Stad-
nicka-Futoma 2010) oraz Wampierzów i Kiełków na Płaskowyżu 
Tarnowskim (Wayda 2001). Stanowisk z Dołów Jasielsko-Sa-
nockich: k. Dobieszyna, k. Głowienki, k. Iwonicza i k. Płowiec 
(Knapp 1869) oraz z Płaskowyżu Kolbuszowskiego: Kamień (Ra-
domski 1927) i Białobrzegi (Dubiel i in. 1979) – nie odnaleziono 
ponownie.

Siedliska
Kiksja oszczepowata rośnie głównie na podmokłych miejscach 
w uprawach zbożowych, wyjątkowo w wyrobisku przy żwirowni.

Zagrożenia
Głównym zagrożeniem dla gatunku jest intensywne stosowanie 
herbicydów, skutecznie eliminujące jego obecność na polach 
uprawnych. Inne siedliska, na których spotykana jest kiksja są 
jedynie siedliskami zastępczymi, najczęściej chwilowymi.

CR
Koeleria pyramidata (Lam.)  
P. Beauv. 
Strzęplica piramidalna
Rodzina: Poaceae – wiechlinowate

Status
W województwie podkarpackim gatunek krytycznie zagrożony 
wyginięciem – CR.
W Polsce gatunek o niesprecyzowanym stopniu zagrożenia.

Morfologia i biologia
Bylina, hemikryptofit. Trawa gęstokępkowa. Łodygi 30–100 cm 
wysokie. Pochwy liści dolnych owłosione, blaszki do 2 mm szero-
kości, na brzegu orzęsione. Wiecha porozrywana. Kłoski 5,5–6,5 
mm długości, przeważnie 3-kwiatowe. Plewy nierówne, ostre. 
Kwitnienie – VI.

Występowanie w województwie podkarpackim
Strzęplica piramidalna znana jest jedynie z okolic Zwierzynia 
w Bieszczadach (Oklejewicz i in. 2008). W chwili odnalezienia 
w 2004 roku, gatunek rósł w liczbie kilku kęp. Podczas inwenta-
ryzacji stanowiska w 2015 roku stwierdzono tylko 1 kępę.

Siedliska
Strzęplica piramidalna rośnie na suchej łące na żwirowisku nad-
rzecznym z  dominującą stokłosą prostą Bromus erectus oraz 
z licznym udziałem gatunków charakterystycznych dla klasy Mo-
linio-Arrhenatheretea (Oklejewicz i in. 2008).

Zagrożenia
Główne zagrożenie dla strzęplicy piramidalnej to wzrost wilgot-
ności siedliska, spowodowany brakiem wykaszania łąki. W roku 
2015 zaobserwowano drastyczny spadek liczebności gatunków 
charakterystycznych dla klasy Festuco-Brometea: stokłosy pro-
stej Bromus erectus, babki średniej Plantago media i szałwi łąko-
wej Salvia pratensis. Równocześnie wzrosła liczebność gatunków 
charakterystycznych dla wilgotniejszych zbiorowisk łąkowych, 
np. ostrożenia warzywnego Cirsium oleraceum, ostrożenia łąko-
wego Cirsium rivulare, czy kostrzewy trzcinowej Festua arundi-
nacea.

Vu
Lathyrus palustris L.
groszek błotny
Rodzina: Fabaceae – bobowate

Status
W województwie podkarpackim gatunek narażony na wyginięcie 
– VU.
W Polsce gatunek narażony na wyginięcie (Wróbel 2008).

Morfologia i biologia
Bylina, hemikryptofit. Roślina o łodygach nagich, szarozielonych, 
30–100 wysokich, wąsko oskrzydlonych. Liście o 2–3 parach po-

kL

Koeleria pyramidata (fot. M. Wolanin)

Kickxia elatine (fot. E. Chwastek)
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długowato-lancetowatych, tępych listków. Kwiaty purpurowo-
niebieskie. Kwitnienie VII–VIII.

Występowanie w województwie podkarpackim
Gatunek odnajdywany głównie w dolinach dużych rzek: Wisły 
i Sanu. Z północnego krańca województwa, z Doliny Wisły poda-
ny przez Kucharczyka (2001) z 6 stanowisk: Brzostków, Grudza, 
Rakówka, Orzechów, Maźnica i Poręby. W tym rejonie został 
odnaleziony także przez Krawczyka (npbl. 2010) w Antoniowie 
i Gorzycach. Na Płaskowyżu Tarnowskim odnaleziony w miej-
scowości Breń Osuchowski (Wayda 2001). Na Płaskowyżu Tar-
nogrodzkim rośnie we wsi Makowisko (Paul 2013). Stanowisko 
z Huty Starej oraz okolic Narola (leg. D. Fijałkowski 1975), nie 
zostało w ostatnich latach potwierdzone. Nie odnaleziono po-
nownie także stanowisk z Płaskowyżu Kolbuszowskiego poda-
nych przez Dubiela i in. (1979): Chodaczów, m. Chodaczowem 
a Laszczynami oraz Zarębki; a także z Podgórza Rzeszowskiego 
podanych z Rozborza i Chałupek Gorliczańskich (Nowiński 1924), 
z Trojanów (Nowiński 1930) oraz przez Ochyrę (1974) z Chału-
pek, Jagiełły i Niechciałki. Gatunek całkowicie wyginął na stano-
wiskach podanych przez Kotulę (1881) z okolic Przemyśla: Hurko 
i m. Starzawą a Poddziaczem. 

Siedliska
Podmokłe łąki, zwłaszcza na torfowiskach niskich.

Zagrożenia
Głównym zagrożeniem dla gatunku jest zaprzestanie wykaszania 
łąk lub wywożenia z nich skoszonej biomasy, a także ich osusza-
nie i zarastanie przez krzewy i drzewa.

En
Lindernia procumbens (Krock.) 
Borbás
Lindernia mułowa
Rodzina: Scrophulariaceae – trędownikowate

Status
W województwie podkarpackim gatunek zagrożony wyginięciem 
– EN.
W Polsce gatunek zagrożony (Zając i in. 2014).

Morfologia i biologia
Roślina jednoroczna o łodygach rozesłanych, gałęzistych, nagich, 
5–25 cm długich. Liście eliptyczne, siedzące naprzeciwlegle, o 3 
podłużnych nerwach. Kwiaty po 1 w kątach liści, na szypułce 6–
22 mm długiej. Kielich 5-dzielny, działki na brzegu szczeciniasto 
owłosione. Korona grzbiecista, 2-wargowa, białawo-różowawa. 
Kwitnienie VIII–IX.

Występowanie w województwie podkarpackim
Obecnie stanowiska tego gatunku koncentrują się w Dolinie 
Dolnego Sanu w okolicach Leżajska i na przyległym fragmencie 
Płaskowyżu Tarnogrodzkiego. Nobis (2008) podaje stąd 7 sta-
nowisk: Naklik, Kuryłówka, na W od wsi Ożanna Mała, Ożanna 
Mała, 2 stanowiska w Ożannej Dużej i na W od Rzuchowa. Po-
nadto z Doliny Sanu znane jest duże stanowisko z okolic Łazów 
i Duńkowic (Banaś & Paul 2000, Paul 2013). Za historyczne na-
leży uznać stanowiska podane przez Kotulę (1881): Długie Łozy 
i m. Długimi Łozami a Hurkiem.

Siedliska
Muliste brzegi cieków wodnych i stawów oraz podmokłe miejsca 
na polach uprawnych.

Zagrożenia
Ze względu na specyfikę pojawiania się tego gatunku na wyżej 
opisanych siedliskach (gatunek pojawia się okresowo, a później 
na długie lata zanika), trudno jednoznacznie określić zagrożenia, 
które mogą powodować jego wymieranie. Jedynie w przypadku 
niszczenia lub nieodwracalnych przekształceń tych siedlisk mo-
żemy mówić o definitywnym zaniku stanowisk.

Lathyrus palustris (fot. R. Krawczyk)

Lindernia procumbens (fot. W. Paul)
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EX
Linnaea borealis L.
Zimoziół północny
Rodzina: Caprifoliaceae – przewiertniowate 

Status
W województwie podkarpackim gatunek prawdopodobnie wy-
marły – EX.
W Polsce gatunek o niesprecyzowanym stopniu zagrożenia.

Morfologia i biologia
Krzewinka, do 15 cm wysoka. Pędy delikatne, płożące, do 1 m 
długości, tworzące kobierce. Pędy kwiatowe wzniesione, owło-
sione. Liście zimotrwałe, okrągławe lub szeroko jajowate. Kwiaty 
wonne, zwisające, najczęściej po 2. Korona różowa lub biała, szy-
pułki ogruczolone. Kwitnienie VII–VIII.

Występowanie w województwie podkarpackim
Zimoziół północny znany był z 3 stanowisk położonych w pół-
nocnej części województwa. Nie istnieją już stanowiska w Lesie 
Klasztornym k. Leżajska (Nowiński 1930) i w Jastkowicach (leg. 
D. Fijałkowski 1949), natomiast stanowisko w Nowej Dębie (Kar-
czmarz i in. 1978) nie zostało w ostatnich latach potwierdzone. 

Siedliska
Gatunek występował w borach mieszanych.

Przyczyny wyginięcia
Przyczyny wyginięcia nie są znane, być może jest to efekt prowa-
dzonej gospodarki leśnej, co np. w Lesie Klasztornym, doprowa-
dziło do całkowitej zmiany warunków siedliskowych.

CR
Linosyris vulgaris Cass.
ożota zwyczajna
Rodzina: Asteraceae – astrowate. 

Status
W województwie podkarpackim gatunek krytycznie zagrożony 
wyginięciem – CR.
W Polsce gatunek bliski zagrożeniu.

Morfologia i biologia
Bylina, hemikryptofit. Łodygi wzniesione, 30–70 cm wysokie, 
rozgałęzione w obrębie kwiatostanu. Liście równowąskie (1–2 
mm szerokości), na brzegu szorstkie. Koszyczki 8–10 mm szero-
kie, kwiaty w koszyczku obupłciowe, o koronie żółtej. Listki okry-
wy wąskie, owłosione. Niełupki 3–3,5 mm długie, włoski puchu 
kielichowego nierówne. Kwitnienie VII–IX.

Występowanie w województwie podkarpackim
Obecnie gatunek rośnie na 3 stanowiskach w obrębie Wzgórz 
Łuczycko-Jaksmanickich (Kotula 1881, Batko 1934, Szczeblewska 
& Janecki 1999, Paul 2013): Jaksmanice, Łuczyce i m. Łuczycami 
a Rożubowicami.

Siedliska
Na wyżej podanych stanowiskach gatunek rośnie w zbiorowi-
skach muraw kserotermicznych i ciepłolubnych zarośli.

Zagrożenia
Głównym zagrożeniem dla gatunku jest zarastanie muraw ksero-
termicznych oraz ich celowe zalesienie.

CR
Linum austriacum L.
Len austriacki
Rodzina: Linaceae – lnowate

Status
W województwie podkarpackim gatunek krytycznie zagrożony 
wyginięciem – CR.
W Polsce gatunek zagrożony wyginięciem (Piórecki & Kaźmier-
czakowa 2014).

Morfologia i biologia
Bylina, hemikryptofit. Roślina naga. Łodygi 20–60 cm wysokie, 
dołem drewniejące, rozgałęzione w obrębie kwiatostanu. Liście 
wąskolancetowate, zaostrzone. Kwiatostan luźny. Działki obło-
nione, jajowate. Korona 20–30 mm średnicy. Płatki jasnobłę-
kitne z ciemniejszymi żyłkami, szeroko odwrotnie jajowate, na 
szczycie ucięte. Torebki dłuższe niż działki. Kwitnienie VII–VIII.

Występowanie w województwie podkarpackim 
Gatunek podany przez Batkę (1934) z obwałowań jednego z for-
tów Twierdzy Przemyśl w okolicy Jaksmanic. Paul (2013) pisze, 

Linosyris vulgaris (fot. K. Oklejewicz)

Linnaea borealis (fot. W. Paul)
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że w latach 70. XX w. stanowisko to (prawdopodobnie fort IIc) 
uległo zniszczeniu w wyniku prowadzonych tam prac ziemnych. 
Z kolei od przełomu lat 1980/90 obserwowana była niewielka 
populacja w forcie w Siedliskach (Piórecki 1992). Obecnie len 
austriacki został potwierdzony w rezerwacie Jamy na Winnej Gó-
rze w Przemyślu (Stadnicka-Futoma 2013). Jego status w okolicy 
Przemyśla nie jest jasny, być może jest to zawleczony synantrop.

Siedliska
Gatunek rośnie na suchych obwałowaniach fortu wśród roślin-
ności kserotermicznej.

Zagrożenia
Głównym zagrożeniem dla gatunku jest wzrost ocienienia spo-
wodowany zarówno bujnie rozwijającą się roślinnością zielną, 
jak i rosnącymi obok drzewami i krzewami. 

CR
Linum flavum L.
Len złocisty
Rodzina: Linaceae – lnowate

Status
W województwie podkarpackim gatunek krytycznie zagrożony 
wyginięciem – CR.
W Polsce gatunek bliski zagrożeniu.

Morfologia i biologia
Bylina, hemikryptofit. Łodygi nieowłosione, 20–50 cm wysokie, 
skrętolegle ulistnione. Liście łopatkowate, krótko zaostrzone. 
Kwiaty w kilkukwiatowej wierzchotce na szczycie łodygi. Korona 

złocistożółta, płatki 15–25 mm długie. Owoc – torebka. Kwitnie-
nie VI–VIII.

Występowanie w województwie podkarpackim
Gatunek występuje obecnie na 3 stanowiskach położonych 
w obrębie Wzgórz Łuczycko-Jaksmanickich (Kotula 1881, Szczeb-
lewska & Janecki 1999, Paul 2013): Łuczyce, m. Łuczycami a Ro-
żubowicami (npbl. K. Oklejewicz 2003), Stanisławczyk (npbl. M. 
Szewczyk & S. Gawroński 2009) – najprawdopodobniej w przy-
padku ostatniego stanowiska chodziło o Złotą Górę po prawej 
stronie Wiaru.

Siedliska
Gatunek występuje na suchych, nasłonecznionych zboczach 
w zbiorowiskach muraw kserotermicznych z klasy Festuco-Bro-
metea.

Zagrożenia
Głównym zagrożeniem dla lnu złocistego jest zarastanie muraw 
kserotermicznych oraz ich celowe zalesienie.

EX
Listera cordata (L.) R. Br.
Listera sercowata
Rodzina: Orchidaceae – storczykowate 

Status
W województwie podkarpackim gatunek prawdopodobnie wy-
marły – EX.
W Polsce gatunek bliski zagrożeniu.

Linum austriacum (fot. M. Wolanin)

Linum flavum (fot. M. Wolanin)
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Morfologia i biologia
Bylina, geofit. Łodyga do 25 cm wysoka. Liście 2, trójkątno-del-
toidowe, tak długie jak szerokie, u podstawy prawie sercowate. 
Kwiatostan luźny, 6–12-kwiatowy. Działki zielonawe, warżka 
dłuższa od działek, fioletowo-purpurowa. Kwitnienie V–VIII.

Występowanie w województwie podkarpackim
Gatunek podany przez Zemanka (1989) ze Stebnika w Bieszcza-
dach Niskich, obecnie niepotwierdzony na tym stanowisku.

Siedliska
W latach 80. XX w. gatunek został odnaleziony w cienistej jedlinie.

Przyczyny wyginięcia 
Dokładne przyczyny wyginięcia gatunku nie są znane. Być może 
listera sercowata pojawi się na tym stanowisku ponownie.

EX
*Lolium remotum Schrank
życica lnowa
Rodzina: Poaceae – wiechlinowate

Status
W województwie podkarpackim gatunek wymarły – EX.
W Polsce gatunek wymarły na większości dawnych stanowisk 

(Zając & Zając 2001). W latach 2003–2004 odnaleziony na kil-
kunastu stanowiskach położonych na terenie Roztocza i Wyżyny 
Lubelskiej (Kucharczyk 2005).

Morfologia i biologia
Trawa roczna, chwast. Roślina żółtawo-zielona. Łodygi 30–60 cm 
wysokie. Pochwy liściowe gładkie. Kłoski do 9 mm długości, 4–8-
kwiatowe, szeroko eliptyczne. Plewa dolna zazwyczaj bezostna, 
krótsza od kłoska. Kwitnienie – VI.

Występowanie w województwie podkarpackim
Gatunek sporadycznie odnajdywany do końca XX wieku. Najwię-
cej stanowisk podano z Dołów Jasielsko-Sanockich: Krosno, Su-
chodół, Sanok i Płowce (Knapp 1869) oraz Dobieszyn i Głowien-
ka (Oklejewicz 1993). Z innych regionów województwa były to 
pojedyncze notowania: z Bieszczadów – Teleśnica (npbl. Kornaś 
1974) i  Lutowiska (Zemanek 1989), z Płaskowyżu Tarnogrodz-
kiego – Starzawa (Kotula 1881), z Płaskowyżu Kolbuszowskiego 
– Białobrzegi (Dubiel i in. 1979), z Podgórza Rzeszowskiego – Ja-
giełła (Ochyra 1974) i Jarosław (Święs & Piórecki 1988) oraz z Po-
górza Strzyżowskiego – Okonin (npbl. K. Towpasz 1995). Wszyst-
kie wyżej wymienione stanowiska należy uznać za historyczne.

Siedliska
Gatunek jest wyspecjalizowanym chwastem upraw lnu zwyczaj-
nego.

Przyczyny wyginięcia
Główne przyczyny wyginięcia życicy lnowej to prawie całkowi-
te zaniechanie uprawy lnu w województwie podkarpackim oraz 
stosowanie na dużą skalę herbicydów.

Lolium remotum, okaz zielnikowy (leg. R. Ochyra 1971 KRA)

Listera cordata (fot. M. Fiedor)
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CR
*Lolium temulentum L.
życica roczna
Rodzina: Poaceae – wiechlinowate

Status
W województwie podkarpackim gatunek krytycznie zagrożony 
wyginięciem – CR.
W Polsce gatunek o niesprecyzowanym stopniu zagrożenia.

Morfologia i biologia
Trawa dwuletnia, chwast. Roślina sinozielona. Łodygi pojedyn-
cze, 30–90 cm wysokie, w górze szorstkie, podobnie jak pochwy 
liściowe. Kwiatostan do 20 cm długi, kłoski 6–8-kwiatowe, po-
dłużno eliptyczne, oddalone od siebie. Plewa tak długa jak kło-
sek lub dłuższa. Plewka dolna oścista. Kwitnienie – VI.

Występowanie w województwie podkarpackim
Gatunek odnotowywany częściej w XIX wieku, w miarę upływu 
czasu odnajdywany coraz rzadziej. Dotychczas najwięcej stano-
wisk podano z okolic Przemyśla: Pod Krzeczkową, k. Bełwina, m. 
Helichą a Szybenicą, k. Wygody, Pod Trzema Krzyżami (Kotula 
1881). Po 3 stanowiska odnaleziono w Dołach Jasielsko-Sano-
ckich: Płowce (Knapp 1869), Jasło (Święs & Pleban 1981), Bu-
kowsko (Oklejewicz 1993) i Bieszczadach: Brzegi Dolne (leg. Ole-
siński 1957, OLS), Bóbrka (Zemanek 1989), Łączki – E stok Gruszki 
(npbl. J. Kornaś 1974). Ponadto gatunek odnaleziono na Pogórzu 
Dynowskim: m. Baryczą a Kąkolówką (npbl. J. Kornaś 1966); Pod-
górzu Rzeszowskim: Jarosław (Święs & Piórecki 1988), Sachary 
(Jaźwa 2012); Płaskowyżu Kolbuszowskim: Trzebownisko, Budy 
Łańcuckie (Dubiel i in. 1979); Płaskowyżu Tarnowskim: Róża 
(Wayda 1996) oraz w północnej części Kotliny Sandomierskiej: 
Krzątka (Jachno 1869). Na większości wyżej podanych stanowisk 
gatunek najprawdopodobniej wyginął. Nie potwierdził go także 
Kucharczyk (2001) na stanowisku odnotowanym przez D. Fijał-
kowskiego w roku 1970 w Chwałowicach.

Siedliska
Gatunek był odnajdywany na polach uprawnych zasobniejszych 
w węglan wapnia, rzadziej na siedliskach ruderalnych. W Sacha-
rach odnaleziony na brzegu pola na terasie Wisłoka.

Zagrożenia
Główne zagrożenia dla gatunku to stosowanie herbicydów oraz 
zmniejszenie powierzchni upraw w wielu regionach wojewódz-
twa.

CR
Lycopodiella inundata (L.) Holub
Widłaczek torfowy
Rodzina: Lycopodiaceae – widłakowate 

Status
W województwie podkarpackim gatunek krytycznie zagrożony 
wyginięciem – CR.
W Polsce gatunek narażony na wyginięcie (Korzeniak 2008). 

Morfologia i biologia
Bylina, chamefit. Roślina zimozielona. Pędy czołgające się, długie 
do 10 cm, przytwierdzone do podłoża licznymi korzeniami. Pędy 

zakończone 1–2 wzniesionymi gałązkami z bezszypułkowymi, 
pojedynczymi kłosami zarodnionośnymi. Wysyp zarodników od 
VIII do IX. 

Występowanie w województwie podkarpackim
Gatunek znany z 19 stanowisk rozproszonych głównie w pół-
nocnej części województwa. Na południu znane jest aktualnie 
istniejące stanowisko – Wołosate w Bieszczadach (Korzeniak & 
Kolemba 2005) oraz historyczne z Węglówki (Knapp 1872). Z Pła-
skowyżu Kolbuszowskiego podawany był z kilku, niepotwierdzo-
nych obecnie lub wymarłych stanowisk w Kopciach (Karczmarz 
& Paczos 1977) i Trześniku (Nowiński 1924, 1929b, Dubiel i in. 
1979) oraz w Bratkowicach (Bednarz 1968, Dubiel i in. 1979), 
Kamionce i Wilkowyi (Dubiel i in. 1979). Na Płaskowyżu Tarno-
grodzkim rośnie na stanowiskach: m. Brzyską Wolą a Luchowem 
Dolnym (Nobis 2008) oraz okolicach: Czerniawki, Budzynia i Ła-
pajówki (Paul 2013). Z tej części województwa wymieniony tak-
że przez Szafrana (1987) z Uroczyska Wielkie Oczy. W północnej 
części Kotliny Sandomierskiej aktualnie istnieje jeszcze stano-
wisko w Pysznicy (Krawczyk 2010), pozostałe stanowiska: Anto-
niówka (Fijałkowski 1960), Lipa, Zaklików i Dąbrowa k. Zaklikowa 
(Krzaczek 1968), a także Dąbrowa Rzeczycka (Krzaczek 1971) nie 
zostały ostatnio potwierdzone. 

Siedliska
W Bieszczadach gatunek rośnie na obrzeżach torfowiska przej-
ściowego, na odsłoniętej glebie wśród kęp bliźniczki psiej trawki 
Nardus stricta, natomiast na Płaskowyżu Tarnogrodzkim – w wil-
gotnym, piaszczystym wyrobisku, na obrzeżach wrzosowiska.

Zagrożenia
Głównym zagrożeniem dla widłaczka torfowego jest niestabil-
ność zajmowanych siedlisk, co w przypadku krytycznie małych 
populacji może doprowadzić do całkowitego ich zaniku.

Lycopodiella inundata (fot. R. Krawczyk)
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En
Lythrum hyssopifolia L.
krwawnica wąskolistna
Rodzina: Lythraceae – krwawnicowate

Status
W województwie podkarpackim gatunek zagrożony wyginięciem 
– EN.
W Polsce gatunek zagrożony wyginięciem (Popiela & Łysko 
2014).

Morfologia i biologia
Roślina jednoroczna. Łodygi 10–30 cm wysokie, proste lub w na-
sadzie rozgałęzione. Liście ułożone w dolnej części naprzeciwle-
gle, wyżej – skrętolegle, podługowate, siedzące. Kwiaty po 1 (2) 
w kątach liści z 2 trwałymi podkwiatkami, fioletowo-purpurowe. 
Kwitnienie VI–VIII.

Występowanie w województwie podkarpackim
Stanowiska tego gatunku były odnajdywane na Płaskowyżu Tar-
nowskim i w dolinie Wisły: Góra, Radomyśl Wielki, Zdziarzec 
i Łączki Brzeskie (Wayda 1996) oraz Wampierzów, Wadowice 
Górne i Ruda Dolna (Wayda 2001), a także na wschodnim krań-
cu Kotliny Sandomierskiej: na N od wsi Kolonia Kamionka, na S 
od Kamionki Górnej, na E od wsi Kolonia Polska, na SE od osiedla 
Wołczaste, na E od Leżachowa (Michalewska 2005, Nobis 2008). 
Ponadto znane są historyczne stanowiska z Dębowca w Dołach 
Jasielsko-Sanockich (leg. M. Pykosz 1949), okolic Przymyśla: Bło-
nie-Bakończyce (leg. B. Kotula 1976, KRA, Kotula 1881), Przemyśl 
(leg. E. Jaworski 1874, KRAM), Sielce/Przemyśl (leg. B. Kotula 
1976, KRAM), pod Sielcem (Kotula 1881) oraz miejscowości Ka-
mień (Radomski 1927) na Płaskowyżu Kolbuszowskim.

Siedliska
Gatunek był odnajdywany na wilgotnych polach uprawnych 
i odłogach.

Zagrożenia
Głównym zagrożeniem dla krwawnicy wąskolistnej jest niszcze-
nie jej siedlisk zarówno naturalnych jak i antropogenicznych.

CR
Malaxis monophyllos (L.) Sw.
Wyblin jednolistny
Rodzina: Orchidaceae – storczykowate

Status
W województwie podkarpackim gatunek krytycznie zagrożony 
wyginięciem – CR.
W Polsce gatunek bliski zagrożeniu (Bernacki 2014c).

Morfologia i biologia
Bylina, geofit. Bulwka zielonawa, okryta białymi włóknami. Ło-
dyga naga, 8–25 cm wysoka, najczęściej z jednym, podłużnie 
jajowatym liściem. Kwiaty liczne i drobne, zebrane w grono, na 
szypułkach skręconych (warżka od góry). Działki żółtawe. Kwit-
nienie VI–VII.

Występowanie w województwie podkarpackim
Gatunek znany z nielicznych stanowisk zlokalizowanych w po-
łudniowo-wschodniej części województwa. W Dołach Jasiel-

M

Malaxis monophyllos (fot. L. Bernacki)

Lythrum hyssopifolia, okaz zielnikowy (leg. A. Nobis 2009 KRA)
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Zagrożenia
Gatunek krytycznie zagrożony ze względu na bliskie sąsiedztwo 
drogi, co przy małej liczebności populacji może być przyczyną 
nawet przypadkowego zniszczenia. Odnalezionemu osobnikowi 
zagraża postępująca sukcesja i znaczne ocienienie stanowiska 
oraz wkraczanie gatunków typowych dla wilgotnych zarośli, ta-
kich jak: jeżyna popielica Rubus caesius i świerząbek korzenny 
Chaerophyllum aromaticum.

Vu
Nymphaea candida C. Presl
grzybienie północne
Rodzina: Nymphaeaceae – grzybieniowate 

Status
W województwie podkarpackim gatunek narażony na wyginięcie 
– VU.
W Polsce gatunek bliski zagrożeniu (Kłosowski 2014).

Morfologia i biologia
Roślina wodna (hydrofit) zakorzeniona na dnie, z liśćmi długo-
ogonkowymi oraz kwiatami na długich szypułach, pływającymi 
na powierzchni wody. Liście całobrzegie, tarczowate z nasadą 
rozciętą o  klapach rozchylonych lub zachodzących na siebie, 
główne nerwy łukowate. Kwiaty 6–9 cm średnicy, otwarte lub 
częściowo półotwarte. Płatki liczne, białe, spiralnie ułożone. Nit-
ki wszystkich pręcików szersze od pylników. Owoc wielonasien-
ny. Kwitnienie VI–IX.

sko-Sanockich były to stanowiska liczące zaledwie po 2 okazy, 
zlokalizowane w Polanach k. Grabownicy i w Wolicy k. Bukow-
ska (Oklejewicz 1993), na których obecnie gatunek nie został 
potwierdzony. Podobna sytuacja dotyczy stanowisk zlokalizo-
wanych w Beskidzie Niskim, choć ze względu na stabilniejszy 
charakter siedlisk gatunek ten utrzymuje się w Czapowie (npbl. 
K. Oklejewicz 1996) i na E od Wisłoczka (Deptuch & Oklejewicz 
1998). Bernacki (2008b) podaje jeszcze 2 stanowiska z Bieszcza-
dów: niepotwierdzone obecnie stanowisko z Czarnej oraz z oko-
lic Cisnej, choć w tym przypadku mało precyzyjna lokalizacja, 
uniemożliwia jego weryfikację oraz uwzględnienie na mapie.

Siedliska
Wyblin jednolistny na stanowiskach współcześnie istniejących 
rośnie w sąsiedztwie dróg w lasach bukowych. W  Dołach Ja-
sielsko-Sanockich gatunek występował na siedliskach mało sta-
bilnych – w Polanach 2 okazy rosły w monokulturze topolowej 
z Populus NE 49, natomiast w Wolicy, 2 okazy zostały odnalezio-
ne w zagajniku wierzbowo-osikowym na gruntach porolnych.

Zagrożenia
Głównym zagrożeniem dla stanowisk wyblina jednolistnego jest 
bezpośrednie sąsiedztwo dróg w lasach bukowych oraz duża nie-
stabilność siedlisk, co w przypadku krytycznie małych populacji 
stanowi realne niebezpieczeństwo ich zniszczenia.

CR
Melica picta K. Koch
Perłówka kolorowa
Rodzina: Poaceae – wiechlinowate 

Status
W województwie podkarpackim gatunek krytycznie zagrożony 
wyginięciem – CR. 
W Polsce gatunek krytycznie zagrożony (Paul 2014b).

Morfologia i biologia
Bylina, hemikryptofit. Trawa gęsto kępkowa, do 70 cm wysoka, 
tworząca krótkie rozłogi. Źdźbła wzniesione, zakończone skąpo-
kwiatową wiechą. Liście z wyraźnymi, 1–2,5 mm długimi języcz-
kami. Kłoski jajowate, do 8 mm długie. Plewy jajowate. Kwitnie-
nie – V.

Występowanie w województwie podkarpackim
Gatunek stwierdzony po raz pierwszy przez Paula (1994) w Lesie 
Jaksmanickim w okolicy Przemyśla. W 2008 roku obserwowany 
w okolicy fortu Salis Soglio, na skraju lasu, w liczbie kilku- kilku-
nastu kęp (Paul 2014b). Ostatnio, w okolicy fortu, odnaleziono 
pojedynczą kępę z 20 pędami generatywnymi (npbl. M. & M. 
Wolanin 2015).

Siedliska
Wspomniana kępa rośnie na skraju grądu, w ciepłym okrajku 
przy leśnej drodze. W stosunkowo bogatym florystycznie płacie 
(24 gatunki roślin naczyniowych na 1 m2), obok pospolitych ga-
tunków łąkowych występowały także ciepłolubne gatunki łąko-
we i zaroślowe, takie jak: owsica omszona Avenula pubescens, 
miodunka miękkowłosa Pulmonaria mollis, klinopodium po-
spolite Clinopodium vulgare, jaskier wielokwiatowy Ranunculus 
polyanthemos, rzepik pospolity Agrimonia eupatoria, pszeniec 
gajowy Melampyrum nemorosum i poziomka pospolita Fragaria 
vesca.

n

Melica picta (fot. M. Wolanin)
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Występowanie w województwie podkarpackim
Gatunek występuje współcześnie na 3 stanowiskach: Zaklików 
(Fijałkowski 1960, Nowak i in. 2010), na N od wsi Nadtamy na 
Płaskowyżu Tarnogrodzkim (Nobis 2008) oraz Rędziny na Po-
górzu Strzyżowskim (Towpasz 2013). W II połowie XX wieku ga-
tunek obserwowano także: w Dąbrowie k. Zaklikowa (Krzaczek 
1968), na N od Rozwadowa (Krzaczek 1971) oraz w Brzózie k. 
Gwoźdźca (Nowak i in. 2010). 

Siedliska
Gatunek występuje w śródleśnych stawach i starorzeczach.

Zagrożenia
Głównym zagrożeniem dla grzybieni północnych jest wypłycanie 
i zarastanie zbiorników wodnych.

CR
Omphalodes scorpioides (Haenke) 
Schrank
ułudka leśna
Rodzina: Boraginaceae – szorstkolistne 

Status
W województwie podkarpackim gatunek krytycznie zagrożony 
– CR.

W Polsce gatunek narażony na wyginięcie (Stachurska-Swakoń 
2014).

Morfologia i biologia
Roślina roczna lub dwuletnia. Łodygi delikatne, wiotkie, pokła-
dające się, wyżej podnoszące się, 15–40 cm długie, przylega-
jąco owłosione. Liście dolne eliptyczno-łopatkowate, górne ło-
patkowate, siedzące. Kwiatostan luźny, skąpokwiatowy. Kielich 
dzwonkowaty, owłosiony, w czasie owocowania rozrastający się 
talerzykowato. Korona jasnobłękitna, osklepki żółte. Rozłupki 
okrągławe. Kwitnienie IV–V.

Występowanie w województwie podkarpackim
Gatunek podany przez Kotulę (1881) z  Lasu Ostrowskiego  
k. Przemyśla. Obecnie odnaleziony w pobliżu tego stanowiska 
– m. Dybawką a Prałkowcami (Wolanin 2014). Ponadto zbiera-
ny przez K. Piecha w latach 20. XX wieku w Zwięczycy i na Lisiej 
Górze (aktualnie tereny leżące w granicach Rzeszowa), nieodna-
leziony tam już przez Towpasz (1987).

Siedliska
Gatunek rośnie na obrzeżu wilgotnego grądu, w bezpośrednim 
sąsiedztwie płytkiego rowu przydrożnego.

Zagrożenia
Głównym zagrożeniem dla krytycznie małej populacji z okolicy 
Przemyśla jest jej lokalizacja na granicy lasu i przydroża. Stanowi-
sko to może zostać przypadkowo zniszczone, np. podczas pogłę-
biania rowu, wykaszania pobocza lub remontu drogi. 

CR
Orchis coriophora L.
Storczyk cuchnący
Rodzina: Orchidaceae – storczykowate

Status
W województwie podkarpackim gatunek krytycznie zagrożony 
wyginięciem – CR.
W Polsce gatunek skrajnie zagrożony wyginięciem (Bernacki i in. 
2014a).

Morfologia i biologia
Bylina, geofit. Bulwy kuliste. Pędy nadziemne do 40 cm wysokie, 
wysoko ulistnione. Liście wąskie, do 1 cm szerokości. Kwiatostan 
gęsty, walcowaty, do 8 cm długości. Kwiaty wydzielające zapach 
pluskiew mają barwę brunatno-czerwoną z trójdzielną, purpuro-
wo plamistą warżką (Bernacki i in. 2014a).

Występowanie w województwie podkarpackim
W obecnej chwili istnieje tylko jedno stanowisko w okolicach 
Kępy Rzeczyckiej k. Stalowej Woli (Krawczyk 2008). Stanowiska 
podane przez Kotulę (1881) z okolic Przemyśla (Lipowica, m. Sta-
rzawą a Poddziaczem, na Długim, k. Krzeczkowej) oraz Krzaczka 
(1968) z Majdanu Sieniawskiego na Płaskowyżu Tarnogrodzkim, 
mają charakter historyczny.

Siedliska
W okolicach Kępy Rzeczyckiej storczyk cuchnący zasiedla suchą, 
ekstensywnie użytkowaną łąkę położoną w międzywalu na pyla-
stej madzie. Stanowisko to jest zalewane jedynie podczas wyso-
kich stanów powodziowych. W 2006 roku rosło tu 9 kwitnących 
okazów (Krawczyk 2008). W następnych sezonach wegetacyj-
nych ich liczba oscylowała od kilku do około 200 (Bernacki i in. 
2014a).Omphalodes scorpioides (fot. M. Wolanin)

Nymphaea candida (fot. M. Wolanin)
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Zagrożenia
Na wspomnianym stanowisku głównym zagrożeniem dla storczy-
ka cuchnącego jest zaprzestanie użytkowania łąk i ich zarastanie 
przez nawłoć późną Solidago gigantea (Bernacki i in. 2014a).

CR
Orchis militaris L.
Storczyk kukawka
Rodzina: Orchidaceae – storczykowate

Status
W województwie podkarpackim gatunek krytycznie zagrożony 
wyginięciem – CR.
W Polsce gatunek narażony na wyginięcie (Bernacki & Bartoszek 
2008).

Morfologia i biologia
Bylina, geofit. Bulwy kulisto-jajowate. Łodyga 25–50 cm wyso-
ka, liście podłużnie eliptyczne o wierzchołkach kapturkowatych, 
w dolnej części skupione, najwyższy otulający łodygę. Kwiatostan 
stożkowaty, przysadki krótkie. Działki stulone w bladofioletowo-
różowy hełm, warżka do 15 mm długa, trójklapowa, purpurowo 
nakrapiana. Kwitnienie – V.

Występowanie w województwie podkarpackim 
W II połowie XIX wieku storczyk kukawka został odnaleziony 
w Lesie Ostrowskim (Kotula 1881) – obecnie stanowisko to nie 

istnieje. W XXI wieku odnaleziono 2 kolejne (isniejące obecnie) 
stanowiska: Góra Bryłowa (Kucharzyk 2010b) i Kruhel Mały (Wo-
lanin 2014). 

Siedliska
Storczyk kukawka rośnie na Pogórzu Przemyskim w murawie 
kserotermicznej oraz w zagajniku brzozowym na stromym zbo-
czu, w miejscu dawnej murawy kserotermicznej. 

Zagrożenia
Głównym zagrożeniem dla wyżej opisanych populacji storczyka 
kukawki jest postępująca sukcesja, co przy krytycznie małej li-
czebności (w Kruhelu Małym obserwowano 3 okazy) może do-
prowadzić do ich szybkiego zaniku.

En
Orchis morio L.
Storczyk samczy
Rodzina: Orchidaceae – storczykowate

Status
W województwie podkarpackim gatunek zagrożony wyginięciem 
– EN.
W Polsce gatunek zagrożony wyginięciem (Bernacki & Sochacki 
2014).

Morfologia i biologia
Bylina, geofit. Bulwy kuliste. Łodyga do 30 cm wysoka, w dolnej 
części z lancetowatymi, skupionymi liśćmi; w górnej części liście 
tutkowate. Kwiatostan luźny, skąpokwiatowy. Kwiaty fioletowo-

Orchis coriophora (fot. M. Fiedor)

Orchis militaris (fot. K. Oklejewicz)
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purpurowe. Pięć działek okwiatu stulonych w hełm. Warżka tak 
długa jak szeroka, niekiedy szersza, 3-łatkowa, z płytkimi wcię-
ciami. Kwitnienie IV–VI.

Występowanie w województwie podkarpackim
Storczyk samczy znany jest z ponad 30 stanowisk, jednak w ostat-
nich latach nie odnotowano jego obecności na większości z nich 
(pomimo że warunki siedliskowe wydawały się sprzyjające). 
W ciągu ostatnich lat storczyk samczy był obserwowany na N od 
wsi Kotań w Beskidzie Niskim (npbl. K. Oklejewicz 1998–2005), 
w Ustrzykach Górnych oraz na Górze Wysoki Wierch i Górze 
Ostra k. Olchowej w Bieszczadach (Kucharzyk 1999, Kowalczyk 
2013), m. Rybotyczami a  Huwnikami na Pogórzu Przemyskim 
(Hałucha 2012, Wolanin 2014) oraz w Nowym Narcie w Kotlinie 
Sandomierskiej (Krawczyk 2010). Nie istnieją już stanowiska 
w Strzyżowie (Zapałowicz 1906) oraz Jaśle i  Ratuszniówkach 
(Towpasz 1987) na Pogórzu Strzyżowskim, m. Chodaczowem 
a Załużnią na Płaskowyżu Kolbuszowskim (Dubiel i in. 1979) 
oraz stanowiska z okolic Przemyśla (Zapałowicz 1906). Pozosta-
łe stanowiska mają w chwili obecnej status niepotwierdzonych 
– są to: m. Przeworskiem, Wygarkami a Wólką Małkową (Ochyra 
1974), Kądziąki (Wayda 1996), Polany (npbl. K. Oklejewicz 1991), 
Siedliska Żmigrodzkie, Stroże Małe i Czaszyn (Oklejewicz 1993), 
Tokarnia, Majkowski Wierch, Komańcza i Góra Kamień k. Rzepe-
dzi (Grodzińska 1968), Barwinek (npbl. J. Kornaś 1967), Łupków, 
m. Stężnicą a Radziejową, grzbiet m. Komańczą a Prełukami oraz 
dolina Kalniczki (Jasiewicz 1965), Zawóz, Czarna, Jasień, dolina 
Stebnika oraz m. Przysłupem a Dzielcem (Zemanek 1989).

Siedliska
Storczyk samczy rośnie na suchych, częściowo wypasanych łą-
kach lub na ekstensywnie użytkowanych pastwiskach.

Zagrożenia
Główną przyczyną zanikania stanowisk tego storczyka jest za-
rastanie siedlisk spowodowane zaprzestaniem wypasu, a także 
zmiany warunków wilgotnościowych podłoża. Inną istotną przy-
czyną jest niszczenie siedlisk w wyniku zamiany łąk i pastwisk na 
grunty orne lub tereny budowlane.

EX
Orchis palustris Jacq.
Storczyk błotny
Rodzina: Orchidaceae – storczykowate

Status
W województwie podkarpackim gatunek wymarły – EX.
W Polsce gatunek krytycznie zagrożony (Bernacki i in. 2014b).

Morfologia i biologia
Bylina, geofit. Bulwy kulisto-jajowate. Łodyga 25–40 cm wyso-
ka. Liście wąskie (do 1 cm). Kwiatostan luźny. Kwiaty oddalone, 
purpurowe. Warżka niewyraźnie trójłatkowa, 10–15 mm długa. 
Kwitnienie V–VI.

Występowanie w województwie podkarpackim
Dotychczas na terenie województwa storczyk błotny został 
stwierdzony dwukrotnie – w Dębnie (Nowiński 1924, 1929b, 
1930) i w Woli Zaleskiej (Krzaczek & Krzaczek 1982). Obydwa 
stanowiska w obecnej chwili nie istnieją.

Orchis palustris (fot. M. Fiedor)

Orchis morio (fot. M. Fiedor)
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Siedliska
Storczyk błotny rósł na terenach podmokłych w zbiorowiskach 
młak eutroficznych. 

Przyczyny wyginięcia
Bezpośrednią przyczyną wyginięcia było zniszczenie siedlisk, np. 
w Dębnie na tym stanowisku już w latach 70. XX w. znajdowały 
się pola uprawne (Dubiel i in. 1979).

EX
Orchis ustulata L.
Storczyk drobnokwiatowy
Rodzina: Orchidaceae – storczykowate

Status
W województwie podkarpackim gatunek wymarły – EX.
W Polsce gatunek zagrożony wyginięciem (Bernacki i in. 2014c).

Morfologia i biologia
Bylina, geofit. Bulwy kuliste. Roślina o łodygach 20–40 cm wyso-
kich. Liście podłużnie lancetowate, najwyższe tutkowate. Kwia-
tostan kulisto-stożkowaty, kwiaty przyjemnie pachnące. Warżka 
biała, czerwono nakrapiana z klapą środkową rozciętą na 2 łaty, 
hełm purpurowy. Kwitnienie V–VII.

Występowanie w województwie podkarpackim
Gatunek występował w XIX wieku w okolicach Przemyśla, na 
stanowiskach Winna Góra i Ogrodzone (Kotula 1881). Obydwa 
stanowiska od dawna nie istnieją.

Siedliska
Storczyk drobnokwiatowy rósł na wspomnianych stanowiskach 
w murawach kserotermicznych.

Przyczyny wyginięcia
Bezpośrednią przyczyną wygięcia jest zanik siedlisk: obszar Win-
nej Góry w Przemyślu został całkowicie zabudowany, natomiast 
na stanowisku „Ogrodzone” obecnie rośnie las. 

Vu
Orobanche alba Stephan ex Willd.
Zaraza macierzankowa
Rodzina: Orobanchaceae – zarazowate

Status
W województwie podkarpackim gatunek narażony na wyginięcie 
– VU.
W Polsce gatunek narażony na wyginięcie.

Morfologia i biologia
Bylina, geofit. Łodyga w dole zgrubiała, 10–70 cm wysoka, czer-
wono-brunatna, gruczołowato owłosiona. Kwiatostan zazwyczaj 
luźnokwiatowy. Kwiaty 10–30 mm długie. Korona biała lub żółta-
wo-biała, na skraju czerwonawa z fioletowymi nerwami, mocno 
owłosiona. Pręciki przyrośnięte ukośnie w nasadzie rurki korony 
lub 1–2 mm nad nasadą. Kwitnienie V–VIII. Pasożyt całkowity. 
Pasożytuje na gatunkach z  rodziny jasnotowatych Lamiaceae, 
głównie na macierzankach Thymus. 
Uwaga. Wg Piwowarczyk (2012) okazy Orobanche alba z tej czę-
ści kraju należą do podgatunku – subsp. alba.

Orchis ustulata (fot. M. Fiedor)

Orobanche alba (fot. R. Piwowarczyk)
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Występowanie w województwie podkarpackim
W województwie podkarpackim gatunek występuje tylko na 
krańcach południowo-wschodnich (Bieszczady i Pogórze Prze-
myskie). Najczęściej stwierdzany był w Bieszczadach Wysokich: 
Berehy Górne, Czeremcha, Zwór k. Bereżek, Bereżki, Halicz, Krze-
mień, Tarnica, Połonina Caryńska i Wyżniański Wierch (Jasiewicz 
1965) oraz Moczarne, Połonina Caryńska, nad Brzegami i Szeroki 
Wierch (Zemanek & Winnicki 1999). W Bieszczadach Niskich od-
naleziony na 3 stanowiskach: Dobra (Zemanek 1981), Koziniec 
(Zemanek 1989) i Postołów (Gierczyk & Soboń 2008), a na Po-
górzu Przemyskim na 6: Bachów, Śliwnica, Ulucz, Krzemieniec, 
Przemyśl, m. Dubnikiem a Sierakoścami (Wolanin 2014). 

Siedliska
Gatunek rośnie najczęściej w murawach kserotermicznych lub 
w ciepłych zaroślach.

Zagrożenia
Głównym zagrożeniem dla wspomnianych stanowisk jest mocno 
zaawansowany proces sukcesji ekologicznej.

CR
Orobanche caryophyllacea Sm.
Zaraza przytuliowa
Rodzina: Orobanchaceae – zarazowate

Status
W województwie podkarpackim gatunek krytycznie zagrożony 
wyginięciem – CR.
W Polsce gatunek o niesprecyzowanym stopniu zagrożenia.

Morfologia i biologia
Roślina dwuletnia. Łodyga w nasadzie zgrubiała, 10–60 cm wy-
soka, żółtawa lub bladofioletowa. Kwiatostan luźnokwiatowy. 
Kwiaty 17–35 mm długie, o goździkowym zapachu. Korona bla-
doliliowa, zaczerwieniona lub żółta, ogruczolona. Pręciki przy-
rośnięte ukośnie w nasadzie rurki korony lub 3–5 mm ponad nią, 
nitki w dolnej części zgrubiałe, po pylniki owłosione. Kwitnienie 
VI–VII. Pasożyt całkowity. Pasożytuje na gatunkach z rodziny ma-
rzanowatych Rubiaceae (przytulii Galium, marzance Asperula 
i rolnicy Sherardia).

Występowanie w województwie podkarpackim
Do chwili obecnej zarazę przytuliową odnotowano na 4 stanowi-
skach położonych w okolicy Przemyśla. Aktualnie rośnie w Prze-
myślu przy ulicy Grochowskiej (Wolanin 2014); ok. 1 km na E od 
fortu w Łuczycach (Paul 2013, npbl. M. & M. Wolanin 2015) oraz 
w okolicy Jaksmanic (Paul 2013). Stanowisko z Winnej Góry (Ko-
tula 1881) nie zostało w ostatnim czasie potwierdzone (Stadni-
cka-Futoma 2013).

Siedliska
Gatunek rośnie na suchym przydrożu oraz suchej, nasłonecznio-
nej miedzy.

Zagrożenia
Wspomniane stanowiska leżą w strefie bezpośredniej działal-
ności człowieka, dlatego istnieje niebezpieczeństwo ich (nawet 
przypadkowego) zniszczenia.

CR
Orobanche elatior Sutton
Zaraza wielka
Rodzina: Orobanchaceae – zarazowate 

Status
W województwie podkarpackim gatunek krytycznie zagrożony 
wyginięciem – CR.
W Polsce gatunek narażony na wyginięcie.

Morfologia i biologia
Roślina dwuletnia. Łodyga silna, 20–70 cm wysoka, w dolnej czę-
ści buławkowato zgrubiała, żółta lub czerwono-brunatna, gruczo-
łowato owłosiona. Kwiatostan do 30 cm długi, licznokwiatowy. 
Kwiaty 15–26 mm długie. Korona różowa, później czerwonawo-
żółta z jaśniejszymi łatkami, delikatnie gruczołowato owłosiona. 
Pręciki przyrośnięte 4–6 mm nad nasadą rurki korony. Kwitnienie 
VI–VIII. Pasożyt całkowity. Pasożytuje głównie na chabrach Cen-
taurea, rzadziej na przegorzanach Echinops i prosienicznikach 
Hypochoeris.

Występowanie w województwie podkarpackim
Obecnie zaraza wielka rośnie tylko na stanowisku w Myczkow-
cach (Piwowarczyk & Krajewski 2015). Stanowisko z okolic Iwo-
nicza (Knapp 1869) ma charakter historyczny. 

Siedliska
Na stanowisku w Myczkowcach zaraza wielka rośnie na nasło-
necznionym zboczu nad Sanem. 

Zagrożenia
Głównym zagrożeniem dla gatunku jest coraz większe zacienia-
nie i zniekształcanie wspomnianego zbocza w wyniku zaawan-
sowanej sukcesji ekologicznej oraz oddziaływań antropogenicz-
nych, co przy małej liczebności populacji może doprowadzić do 
jej szybkiego zaniku.Orobanche caryophyllacea (fot. M. Wolanin)
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CR
Orobanche minor Sm.
Zaraza drobnokwiatowa
Rodzina: Orobanchaceae – zarazowate

Status
W województwie podkarpackim gatunek krytycznie zagrożony 
wyginięciem – CR.
W Polsce gatunek narażony na wyginięcie.

Morfologia i biologia
Roślina dwuletnia. Łodyga smukła, 10–50 cm wysoka, fioletowo- 
lub brunatno-purpurowa. Kwiatostan do 40 cm długi, na szczycie 
gęstokwiatowy, niżej z kwiatami wyraźnie rozsuniętymi. Kwiaty 
10–18 mm długie. Korona żółtawo-biała, przeważnie fioletowie-
jąca wzdłuż nerwów. Pręciki osadzone 2–3 mm nad nasadą koro-
ny, w dole skąpo owłosione. Kwitnienie V–VII. Pasożyt całkowity. 
Pasożytuje na gatunkach z rodziny bobowatych Fabaceae, naj-
częściej na koniczynach Trifolium.

Występowanie w województwie podkarpackim
Obecnie gatunek rośnie na 2 stanowiskach: w Ulanicy na Pogó-
rzu Dynowskim (Gutkowska 2013) oraz w Przemyślu (Wolanin 
2014). Nie potwierdzono występowania tego gatunku na stano-
wisku podanym przez Towpasz (1987) z Kołaczyc.

Siedliska
W Ulanicy zaraza drobnokwiatowa rośnie na suchym wzniesie-
niu, w zbiorowiskach łąkowych z  dużym udziałem roślinności 
kserotermicznej. Na terenie Przemyśla odnaleziono ją w zaro-
ślach na starych gruntach porolnych nad Sanem.

Zagrożenia
Zagrożeniem dla stanowiska w Ulanicy może być zaprzestanie 
koszenia łąk lub pozostawianie na nich skoszonej biomasy, a w 
przypadku populacji z Przemyśla – postępująca sukcesja.

CR
Orobanche pallidiflora Wimm. & 
Grab. 
Zaraza bladokwiatowa
Rodzina: Orobanchaceae – zarazowate

Status
W województwie podkarpackim gatunek krytycznie zagrożony 
wyginięciem – CR.
W Polsce gatunek krytycznie zagrożony wyginięciem (Piwowar-
czyk i in. 2010).

Morfologia i biologia
Roślina dwuletnia. Łodyga zgrubiała w nasadzie, 10–60 cm wy-
soka, żółtawa lub czerwonawa, ogruczolona. Kwiatostan gęstnie-
jący ku górze, czubaty. Kwiaty 15–22 mm długie. Korona biaława 
lub żółtawa, na skraju fioletowawa, ogruczolona. Pręciki przyroś-
nięte 3–4 mm powyżej nasady korony. Kwitnienie VI–IX. Pasożyt 
całkowity. Pasożytuje na ostrożeniach Cirsium i ostach Carduus.

Występowanie w województwie podkarpackim
Gatunek odnaleziony tylko w Wołosatem w Bieszczadach (Piwo-
warczyk i in. 2010).

Orobanche elatior (fot. R. Piwowarczyk)

Orobanche minor (fot. M. Wolanin)
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Siedliska
W Wołosatem rośnie na kamienistym przydrożu porośniętym 
wysokimi bylinami.

Zagrożenia
Stanowisko jest narażone na zniszczenie, ponieważ znajduje się 
w pobliżu drogi, którą odbywa się ciągły ruch pieszy i samocho-
dowy.

CR
Orobanche picridis F. W. Schultz
Zaraza goryczelowa
Rodzina: Orobanchaceae – zarazowate

Status
W województwie podkarpackim gatunek krytycznie zagrożony 
wyginięciem – CR.
W Polsce gatunek narażony na wyginięcie (Piwowarczyk 2014).

Morfologia i biologia
Roślina dwuletnia. Łodyga mocna, 10–70 cm wysoka, zgrubia-
ła w nasadzie, żółtawa lub fioletowa, gruczołowato owłosiona. 
Kwiatostan górą gęstokwiatowy i czubaty, dołem luźnokwiatowy. 
Kwiaty 15–25 mm długie. Korona żółtawo-biała z fioletowymi 
nerwami na wardze górnej, jasno ogruczolona. Pręciki przyroś-
nięte ukośnie 3–5 mm nad nasadą rurki korony, nitki najwyżej 
do połowy długości owłosione. Kwitnienie VI–VII. Pasożyt cał-
kowity. Pasożytuje głównie na goryczelu jastrzębcowatym Picris 
hieracioides, rzadziej na innych gatunkach z rodziny astrowatych 
Asteraceae.

Występowanie w województwie podkarpackim
Obecnie gatunek rośnie jedynie w Brzusce (Wolanin 2014) na 
Pogórzu Przemyskim. Nie potwierdzono jego występowania na 
Winnej Górze w Przemyślu (Kotula 1881).

Siedliska
Na stanowisku w Brzusce zaraza goryczelowa rośnie na suchym 
terenie porolnym (z dużym udziałem goryczela jastrzębcowate-
go Picris hieracioides) wyjętym spod użytkowania rolniczego.

Zagrożenia
Zagrożeniem dla tego gatunku może być antropogeniczny i nie-
stabilny charakter siedliska (w przyszłości może zostać odtworzo-
ne pole uprawne, a przy braku ingerencji człowieka rozpocznie 
się proces sukcesji ekologicznej).

En
Osmunda regalis L.
Długosz królewski
Rodzina: Osmundaceae – długoszowate

Status
W województwie podkarpackim gatunek zagrożony wyginięciem 
– EN.
W Polsce gatunek o niesprecyzowanym stopniu zagrożenia.

Morfologia i biologia
Bylina, hemikryptofit. Paproć okazała, do 1,5 (2) m wysoka, 
o grubym kłączu i liściach długoogonkowych. Liście płonne lub 
w górnej części zarodnikonośne, jajowate lub podłużne, podwój-
nie pierzaste, zasychające zimą. Odcinki drugiego rzędu podłuż-

Orobanche picridis (fot. M. Wolanin)

Orobanche pallidiflora (fot. K. Oklejewicz)
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2–3-krotnie pierzasto złożone, ogonki odcinków 1-rzędu odgię-
te, listki ząbkowane. Pokryw brak lub 1–2, pokrywki nieliczne, 
lancetowate. Baldach 15–30 szypułowy. Owoce brunatne. Kwit-
nienie VI–IX.

Występowanie w województwie podkarpackim
Dotychczas odnaleziono 5 stanowisk tego gatunku – wszystkie 
w obrębie dużych kompleksów łąkowych w okolicach Przewor-
ska. Aktualnie starodub występuje: k. Przeworska, w Pełkiniach, 
Ujeznej (Nobis i in. 2008) i Dębrzynie (npbl. G. Zięć 2009). 
W ostatnich latach nie potwierdzono jego obecności na stanowi-
sku podanym przez Ochyrę (1974) – m. Przeworskiem, Wygarka-
mi a Wólką Małkową. 

Siedliska
Starodub łąkowy rośnie na wilgotnych, bogatych florystycznie 
łąkach, ekstensywnie użytkowanych rolniczo.

Zagrożenia
Główne zagrożenia dla stanowisk ze starodubem wynikają z osu-
szania terenu, zaprzestania koszenia łąk lub braku wywożenia 
skoszonej biomasy, a w przypadku łąk w Pełkiniach, także ich 
zalesiania.

CR
Pedicularis kaufmannii Pinzger
gnidosz stepowy
Rodzina: Scrophulariaceae – trędownikowate

Status
W województwie podkarpackim gatunek krytycznie zagrożony 
wyginięciem – CR.

ne; w części zarodnikonośnej bezblaszkowe, okryte zarodniami. 
Wysyp zarodników w VI.

Występowanie w województwie podkarpackim
Gatunek znany z kilkunastu stanowisk położonych na terenie 
Kotliny Sandomierskiej. Podany przez Szafera (1913) z Wojsła-
wia; Radomskiego (1927, 1932) z okolic Rozwadowa, Warcho-
łów k. Niska i Bojanowa; Gabryela (1955) z leśnictwa Biały Bór; 
Bednarza (1965, 1968) z leśnictwa Bór oraz Dubiela i in. (1979) 
ze stanowiska m. Kolbuszową a Tuszymą. Kolejne stanowiska 
długosza królewskiego podali Baryła i Pietras (1982): Rzeczy-
ca Długa, leśnictwo Wielkie Oczy i Buda Stalowska. Informacje 
dotyczące stanowiska w leśnictwie Wielkie Oczy odnajdywano 
wcześniej w pracach Karczmarza (1969), Karczmarza i Paczosa 
(1977) oraz Karczmarza i in. (1978). Na jego temat pisał także 
Paul (2013), twierdząc, że długosz królewski w tym rejonie już 
nie występuje. Na starych stanowiskach gatunek ten utrzymu-
je się jeszcze w Leśnictwie Bór w Bratkowicach (Bednarz 2004, 
npbl. M. & M. Wolanin 2015) i Budach Stalowskich (npbl. J. Za-
lewska 1997). Ostatnio opublikowano nowe stanowisko długo-
sza z miejscowości Stany k. Bojanowa (Krawczyk 2010).

Siedliska
Długosz królewski rośnie w borach bagiennych (obecnie często 
podsuszonych), lasach bagiennych z olszą czarną Alnus glutinosa 
i sosną zwyczajną Pinus sylvestris, rzadziej na siedliskach zastęp-
czych, np. w leśnych rowach odwadniających.

Zagrożenia
Głównym zagrożeniem dla gatunku jest obniżenie poziomu wód 
gruntowych w lasach oraz ich osuszanie poprzez budowę rowów 
odwadniających.

En
Ostericum palustre Besser 
Starodub łąkowy
Rodzina: Apiaceae – selerowate

Status
W województwie podkarpackim gatunek zagrożony wyginięciem 
– EN.
W Polsce gatunek zagrożony wyginięciem (Czarna i in. 2014).

Morfologia i biologia
Roślina kilkuletnia lub wieloletnia, hemikryptofit. Łodyga 50–80 
cm wysoka, pusta, kanciasta, w dole czerwono nabiegła. Liście 

Osmunda regalis (fot. M. Wolanin)

Ostericum palustre (fot. M. Wolanin)
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W Polsce gatunek krytycznie zagrożony wyginięciem (Nowak 
2014).

Morfologia i biologia
Bylina, hemikryptofit. Łodyga wzniesiona, 20–100 cm wysoka, 
owłosiona. Liście w zarysie lancetowate, pierzastosieczne. Kwia-
ty o  żółtych, grzbiecistych koronach zebrane w szczytowy, kło-
sowaty kwiatostan. Torebka do 2x dłuższa od kielicha. Nasiona 
drobne i lekkie rozsiewane anemochorycznie. Półpasożyt roślin 
zielnych.

Występowanie w województwie podkarpackim
Z województwa podkarpackiego (i z  Polski) znane jest tylko  
1 stanowisko gnidosza stepowego we wsi Kulaszne (Nowak i in. 
2000, Kowalczyk 2013). W momencie odnalezienia populacja 
liczyła około 20 osobników. W kolejnych latach obserwowano 
zmniejszanie się liczby okazów, np. w 2007 roku stwierdzono 3 
pędy kwitnące (Nowak i in. 2008), a w roku 2011 tylko 2 (Nowak 
2014). W roku 2015 obserwowaliśmy 3 osobniki kwitnące.

Siedliska
Gatunek rośnie w płacie o powierzchni około 10 m2, pomiędzy 
przydrożnym rowem a ogrodzeniem cmentarza, na SW stoku 
góry, na wysokości około 570 m n.p.m. 

Zagrożenia
W latach 2013–2014 w trakcie przebudowy drogi powierzchnia 
murawy z gnidoszem uległa znacznemu zmniejszeniu. Dodat-
kowo, coraz bardziej rozrastające się w tym miejscu populacje 
trzcinnika piaskowego Calamagrostis epigejos oraz dużych bylin 
dwuliściennych, np. trybuli leśnej Anthriscus sylvestris, powodu-
ją znaczne pogorszenie warunków ekologicznych dla opisywane-
go gatunku.

CR
Pedicularis palustris L.
gnidosz błotny
Rodzina: Scrophulariaceae – trędownikowate

Status
W województwie podkarpackim gatunek krytycznie zagrożony 
wyginięciem – CR.
W Polsce gatunek o niesprecyzowanym stopniu zagrożenia.

Morfologia i biologia
Roślina dwuletnia, hemikryptofit. Łodyga wzniesiona, 50–90 cm 
wysoka, przeważnie rozgałęziona. Liście siedzące, pierzastodziel-
ne, w zarysie lancetowate. Kwiatostan groniasty. Kielich 2-war-
gowy, korona różowo-czerwona o rurce 2x dłuższej od kielicha. 
Kielich w czasie owocowania krótszy od torebki, rozdęty. Kwit-
nienie V–VII. Półpasożyt roślin zielnych.

Występowanie w województwie podkarpackim
Gatunek podawany w XX wieku z ponad 30 stanowisk; dziś pra-
wie całkowicie wyginął. W ostatnich latach odnotowany w doli-
nie Wisły w Maźnicy (Kucharczyk 2001) oraz w Beskidzie Niskim, 
w okolicy Wyszowatki. Pozostałe stanowiska uległy daleko idą-
cym przemianom, dlatego populacje gnidosza błotnego całkowi-
cie zanikły. W północnej części Kotliny Sandomierskiej były to: 
Krzątka (Jachno 1869) i Sokolniki (Jachno 1871), Kępa Rzeczycka 
i Zapolednik (Krzaczek & Krzaczek 1977). Z Płaskowyżu Kolbu-
szowskiego znany był z Brzózy (Nowiński 1927, 1929b, Dubiel 
i in. 1979), Dębna, Dębna-Kąty, Wierzawic, m. Chodaczowem 
a Załużnią, k. Starych Łąk, przy stawach k. Poręb Kupieńkich oraz 

Pedicularis kaufmannii (fot. K. Oklejewicz)

Pedicularis palustris (fot. W. Paul)
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z Wysokiej Głogowskiej (Dubiel i in. 1979). Stanowiska z okolic 
Przemyśla podane przez Kotulę (1881) m. Starzawą i Poddzia-
czem oraz nad Ostrowskim Potokiem od dawna nie były odnaj-
dywane, co potwierdzili także Niedźwiecka (2005) i Paul (2013). 
Nie potwierdziliśmy także informacji o  występowaniu tego ga-
tunku na torfowisku w Bachurzcu (Wójcikiewicz & Lipka 1983). 
W Bieszczadach znane były następujące stanowiska gnidosza 
błotnego: Tarnawa Wyżna (Jasiewicz 1965), Posada Leska (Zema-
nek 1981), m. Dwernikiem a Chmielem, Lipie, Żurawin, Czarna 
i Krościenko (Zemanek 1989) oraz Beniowa (Zemanek & Winni-
cki 1999). Nieco rzadziej gatunek ten był stwierdzany w Beskidzie 
Niskim: Czystogarb, Komańcza i Wernejówka (Grodzińska 1968) 
oraz Lipowiec (npbl. J. Kornaś 1969). Stanowiska na torfowisku 
w Zahutyniu zanikły po kilku latach od ich znalezienia w roku 
1991 (Oklejewicz 1993).

Siedliska
Gnidosz błotny był stwierdzany głównie w młakach eutroficz-
nych oraz na silnie podmokłych torfowiskach niskich.

Zagrożenia
Stanowiska tego gatunku zanikają głównie w wyniku zmian wil-
gotnościowych spowodowanych osuszaniem terenów lub zara-
staniem siedlisk przez duże byliny, np. miętę długolistną Mentha 
longifolia, czy sadziec konopiasty Eupatorium cannabinum.

EX
Pedicularis sceptrum-carolinum L.
gnidosz królewski
Rodzina: Scrophulariaceae – trędownikowate

Status
W województwie podkarpackim gatunek wymarły – EX.
W Polsce gatunek zagrożony wyginięciem (Stachurska-Swakoń 
i in. 2014).

Morfologia i biologia
Bylina, hemikryptofit. Łodygi wzniesione, 30–100 cm wysokie, 
prawie zawsze nierozgałęzione, skąpo ulistnione. Liście w części 
przyziemnej zebrane w różyczkę, podługowate, pierzastosiecz-
ne, łodygowe mniejsze. Kwiaty zebrane w długie kłosy. Kielich 
5-ząbkowy, w górze rozdęty. Korona 30–35 mm długa, jasnożółta 
z czerwono zakończoną wargą dolną. Torebka okrągława. Kwit-
nienie VI–VIII. Półpasożyt roślin zielnych.

Występowanie w województwie podkarpackim
Gatunek znany z 6 stanowisk – obecnie ani jedno nie istnieje. 
Z okolic Przemyśla podany przez Kotulę (1878) nad prawym do-
pływem potoku Ostrowskiego; z Podgórza Rzeszowskiego zna-
ne są 4 stanowiska: Rozbórz (Nowiński 1924), m. Rozborzem 
a Ujezną (Ochyra 1974), Ujezna i Chałupki (Karczmarz & Piórecki 
1977) oraz ze wsi Szeliga na Płaskowyżu Tarnogrodzkim (leg. D. 
Fijałkowski 1964, Karczmarz & Piórecki 1977).

Siedliska
Gnidosz królewski rósł na podmokłych torfowiskach niskich i w 
młakach eutroficznych.

Przyczyny wyginięcia
Przyczyną wyginięcia mogło być zniszczenie stanowisk w wyniku 
eksploatacji torfu lub zmiana stosunków wodnych, która dopro-
wadziła do zarośnięcia stanowisk przez wysokie byliny oraz krze-
wy i drzewa.

Vu
Pedicularis sylvatica L.
gnidosz rozesłany
Rodzina: Scrophulariaceae – trędownikowate

Status
W województwie podkarpackim gatunek narażony na wyginięcie 
– VU.
W Polsce gatunek o niesprecyzowanym stopniu zagrożenia.

Morfologia i biologia
Roślina dwuletnia lub kilkuletnia, hemikryptofit. Łodygi liczne, 
wzniesione lub podnoszące się, z reguły wszystkie zakwitające. 
Liście pierzastodzielne w zarysie lancetowate. Kielich 5-ząbkowy. 
Korona różowa, 15–25 mm długa. Torebka krótsza od kielicha. 
Kwitnienie V–VI. Półpasożyt roślin zielnych.

Występowanie w województwie podkarpackim
Stanowiska tego gatunku są w wielu przypadkach bardzo nie-
stabilne i krótkotrwałe. W ostatnich latach gnidosz rozesła-
ny był obecny na 9 stanowiskach: na Płaskowyżu Tarnowskim 
– w Czarnej Tarnowskiej, Głowaczowej, w Podlesiu Pd. i w Pa-
ryżu k. Machowa (Wayda 1996); na Płaskowyżu Kolbuszowskim 
w Bratkowicach (Wolanin i in. 2008), na Płaskowyżu Tarnogrodz-
kim – przy krańcu wsi Kolonia Polska oraz m. Brzyską Wolą a Lu-
chowem Dolnym (Nobis 2008) i w okolicy Łukawca (Paul 2013), 
oraz Pogórzu Dynowskim w Czarnorzekach (Gutkowska 2013). 

Pedicularis sceptrum-carolinum (fot. J. Marciniuk)
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Jako historyczne należy traktować stanowiska z północnej części 
Kotliny Sandomierskiej – w okolicach Grębowa (Jachno 1868), 
Dąbrowa Rzeczycka (Krzaczek 1971), Rozwadów (Krzaczek 1971, 
Krzaczek & Krzaczek 1977), Zapolednik (Krzaczek & Krzaczek 
1977); na Płaskowyżu Kolbuszowskim – Trześnik (Karczmarz & 
Piórecki 1977), Pateraki (Dubiel i in. 1979) i Niwiska (Krzaczek & 
Krzaczek 1982) oraz na Płaskowyżu Tarnogrodzkim w Majdanie 
Sieniawskim (Krzaczek 1968, Karczmarz & Piórecki 1977). Obec-
nie gnidosz rozesłany nie rośnie także w Beskidzie Niskim w Kło-
potnicy (npbl. J. Kornaś 1966), Barwinku (npbl. J. Kornaś 1967) 
i w okolicach Dołżycy (Grodzińska 1968). Najprawdopodobniej 
wyginął także na wszystkich znanych stanowiskach z Dołów Ja-
sielsko-Sanockich – Grabaniny, Wola Cieklińska i Zawadka Osie-
cka (Oklejewicz 1993).

Siedliska
Gnidosz rozesłany rośnie w wilgotniejszych postaciach zbioro-
wisk psiarowych z klasy Nardo-Callunetea.

Zagrożenia
Główne zagrożenia dla gnidosza rozesłanego wiążą się z małą 
stabilnością siedlisk, w których występuje. Obecnie, zmiany 
w tych miejscach zostały przyspieszone przez zaniechanie wypa-
su oraz zalesianie.

CR
Phyteuma orbiculare L.
Zerwa kulista
Rodzina: Campanulaceae – dzwonkowate 

Status
W województwie podkarpackim gatunek krytycznie zagrożony 
wyginięciem – CR.
W Polsce gatunek o niesprecyzowanym stopniu zagrożenia.

Morfologia i biologia
Bylina, hemikryptofit. Roślina 15–50 cm wysoka. Kłącze rozga-
łęzione. Łodygi wzniesione, puste, zakończone główkowatym 
kwiatostanem. Liście wąsko eliptyczne, lancetowate lub równo-
wąskie. Główki kwiatowe kulistawe. Kwiaty ciemnoniebieskie. 
Owoc – torebka. Kwitnienie V–VII.

Występowanie w województwie podkarpackim
Aktualnie zerwa kulista występuje na 2 stanowiskach: na Kopie 
Bukowskiej w Bieszczadach (Jasiewicz 1965, Zemanek & Winnicki 
1999) oraz w Woli Roźwienickiej (Stadnicka-Futoma 2013), przy 
czym drugie z tych stanowisk, ze względu na prowadzone tam in-
westycje budowlane najprawdopodobniej w najbliższych latach 
przestanie istnieć. Stanowiska z Mrowli (Szafer 1930) i Łowców 
(Krzaczek & Krzaczek 1982) zostały uznane za historyczne.

Siedliska
W Bieszczadach zerwa kulista rośnie w murawie wysokogórskiej, 
natomiast na Podgórzu Rzeszowskim – na podmokłej łące.

Zagrożenia
Głównym zagrożeniem dla stanowiska w Woli Roźwienickiej 
są prace budowlane prowadzone w jego sąsiedztwie. W Biesz-
czadzkim Parku Narodowym, warunki na stanowisku wydają się 
w miarę stabilne.

CR
Potentilla alba L.
Pięciornik biały
Rodzina: Rosaceae – różowate 

Status
W województwie podkarpackim gatunek krytycznie zagrożony 
wyginięciem – CR.
W Polsce gatunek o niesprecyzowanym stopniu zagrożenia.

Phyteuma orbiculare, kwiatostan (fot. A. Stadnicka-Futoma)

Pedicularis sylvatica (fot. M. Wolanin)
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Morfologia i biologia
Bylina, hemikryptofit. Roślina 6–25 cm wysoka, pędy podnoszą-
ce się, przeważnie licznokwiatowe. Liście przyziemne 5-palcza-
ste, na szczycie ostro ząbkowane, na brzegu i spodem jedwabi-
sto owłosione, górne 3-dzielne, prawie siedzące, kwiaty białe, 
2–2,5 cm średnicy. Kwitnienie IV–VI.

Występowanie w województwie podkarpackim
W województwie podkarpackim gatunek wymarły na większości 
stanowisk. Obecnie rośnie jeszcze na 7 stanowiskach: m. Kury-
łówką a Brzyską Wolą (Nobis 2008), Nowiny, Radomyśl (Kraw-
czyk 2010), Dąbrowa k. Zaklikowa (Rapa 2012) oraz Jaksmanice, 
Łuczyce i m. Łuczycami a Jaksmanicami (Szczeblewska & Janecki 
1999, Paul 2013). Pięciornika białego nie odnaleziono ponownie 
na Górze Liwocz na Pogórzu Ciężkowickim (leg. M. Stojak 1958), 
k. Bud Łańcuckich na Płaskowyżu Kolbuszowskim (Dubiel i in. 
1979), Lipniku i Optyniu na Pogórzu Przemyskim (Wolanin 2014), 
jakkolwiek obserwowane przekształcenia siedlisk sugerują, że 
ponowne jego pojawienie wydaje się mało prawdopodobne. Za 
historyczne uznano stanowiska, które zostały zniszczone w wy-
niku antropogenicznych przemian środowiska – w tej grupie sta-
nowisk znalazły się: Lipowica, Helicha, m. Helichą a Szybenicą, 
Żurawica (Kotula 1881), Gorzyce, Niechciałka, Piskorowice-Wieki 
Bór (Nowiński 1929b) oraz Sieraków (leg. D. Fijałkowski 1972).

Siedliska
Pięciornik biały rośnie w świetlistych dąbrowach, natomiast na 
stanowiskach podanych przez Kotulę (1881) siedliskiem były 
mszyste łąki oraz niezbyt suche, luźne lasy.

Zagrożenia
Obecnie głównym zagrożeniem dla pięciornika białego jest zmia-
na warunków siedliskowych, spowodowana brakiem wypasu 
w lasach, co sprzyja rozrostowi warstwy podszytu, powodujące-
mu większe zacienienie. Wzrostowi zawilgocenia lasów sprzyja 
także ich zaśmiecanie.

EX
Primula halleri Honck.
Pierwiosnek Hallera

Status
W województwie podkarpackim gatunek wymarły – EX.
W Polsce gatunek prawdopodobnie wymarły (Michalik 2014).

Morfologia i biologia
Bylina, hemikryptofit. Roślina 10–30 cm wysoka. Liście podłuż-
nie jajowate, całobrzegie lub ząbkowane, zebrane w różyczkę. 
Kwiaty na szczycie łodyżki kwiatostanowej w 3–15-kwiatowym 
baldaszku. Korona o średnicy 1,5–2,5 cm, fioletowo-purpurowa, 
w gardzieli żółta. Płatki głęboko wycięte. Rurka korony 2–3,5x 
dłuższa od kielicha. Kwitnienie VI–VII.

Występowanie w województwie podkarpackim
Gatunek podany z Kopy Bukowskiej (Jasiewicz 1965), od wielu 
lat nieodnajdywany. Zemanek i Winnicki (1999) uważają to sta-
nowisko za historyczne.

Siedliska
Gatunek rósł w Bieszczadach na połoninie, powyżej górnej gra-
nicy lasu.

Przyczyny wyginięcia
Przyczyny wyginięcia gatunku nie są znane. Być może stanowisko 
zanikło z przyczyn losowych; nie można również wykluczyć celo-
wego działania człowieka (np. wykopania okazów i przesadzenia 
do ogródka).

EX
Primula vulgaris Hudson
Pierwiosnek bezłodygowy
Rodzina: Primulaceae – pierwiosnkowate

Status
W województwie podkarpackim gatunek wymarły – EX.
W Polsce gatunek wymarły (Kucharczyk i in. 2014b).

Morfologia i biologia
Bylina, hemikryptofit. Roślina do 10 cm wysoka. Liście zebrane 
w różyczkę, odwrotnie jajowate lub podługowate, karbowane, 
pomarszczone z wystającą siatką nerwów na spodniej stronie. 
Kwiaty wyrastają bezpośrednio z różyczki liści na długich, owło-
sionych szypułkach. Korona blado żółta z  pomarańczowymi 
plamkami w gardzieli, o średnicy 20–35 mm. Kwitnienie III–V.

Występowanie w województwie podkarpackim
Gatunek podany z okolic Dukli (Knapp 1872) i Leska (Zemanek 
1981). W obecnej chwili obydwa stanowiska nie istnieją.

Siedliska
Gatunek rósł najprawdopodobniej w grądzie lub w zaroślach 
leszczynowych.

Przyczyny wyginięcia
Przypuszczalnie głównymi przyczynami wyginięcia gatunku były 
zmiany siedliskowe lub wykopywanie i przesadzanie okazów do 
ogródków.

Potentilla alba (fot. A. Rapa)
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CR
Pulsatilla patens (L.) Mill.
Sasanka otwarta
Rodzina: Ranunculaceae – jaskrowate 

Status
W województwie podkarpackim gatunek krytycznie zagrożony 
wyginięciem – CR.
W Polsce gatunek zagrożony wyginięciem (Pawlikowski & Wój-
towicz 2014).

Morfologia i biologia
Bylina, hemikryptofit. Młoda roślina srebrzysto owłosiona. Ło-
dyga 7–20 cm wysoka (w czasie kwitnienia). Liście odziomkowe 
dłoniasto 3-sieczne, rozwijające się później od kwiatów. Kwiaty 
fioletowe, początkowo dzwonkowate, następnie szeroko rozwar-
te. Owoc – niełupka z pierzastą ością. Kwitnienie III–IV.

Występowanie w województwie podkarpackim
Obecnie niewielkie populacje tego gatunku rosną jeszcze na po-
ligonach w Lipie i Nowej Dębie (npbl. R. Krawczyk 2015), nato-
miast historyczny charakter mają stanowiska w Krzątce (Jachno 
1869), Zaklikowie (leg. H. Koporski 1926), Łążku k. Zaklikowa 
(leg. D. Fijałkowski 1965) i Gorzycach (Nowiński 1924). 

Siedliska
Gatunek rośnie na niewielkich, piaszczystych wyniesieniach na 
skraju lasu sosnowego.

Zagrożenia
Głównym zagrożeniem dla stanowisk sasanki otwartej jest po-
stępujący wzrost zacienienia (spowodowany sukcesją lasu sos-
nowego) oraz ewentualne przesadzanie okazów do ogródków, co 
przy krytycznie małych liczebnościach populacji może w szybkim 
tempie doprowadzić do ich zaniku.

CR
Pulsatilla pratensis (L.) Mill.
Sasanka łąkowa
Rodzina: Ranunculaceae – jaskrowate 

Status
W województwie podkarpackim gatunek krytycznie zagrożony 
wyginięciem – CR.
W Polsce gatunek narażony na wyginięcie (Beczała 2008).

Morfologia i biologia
Bylina, hemikryptofit. Roślina jedwabiście owłosiona, łodyga 
10–30 cm wysoka (w czasie kwitnienia). Liście pierzastosieczne. 
Liście łodygowe – 3, w okółku. Kwiaty zwisłe, listki okwiatu na 
końcach lekko na zewnątrz odgięte. Kwiaty fioletowe lub bru-
natno-fioletowe. Owoc – niełupka z pierzastą ością. Kwitnienie 
IV–V.

Występowanie w województwie podkarpackim
Obecnie sasanka łąkowa rośnie jeszcze na poligonach w Nowej 
Dębie (Krawczyk 2010) i Lipie (npbl. Krawczyk 2015). Nie po-
twierdzono w ostatnich latach tego gatunku na stanowiskach 
w Nowinach (Krzaczek 1971), Antoniowie (Krzaczek & Krzaczek 
1983) i Paramie k. Zaklikowa (Krzaczek 1968), natomiast stano-
wisko z Krzątki (Jachno 1969) od dawna już nie istnieje.

Siedliska
Gatunek rośnie w murawach napiaskowych.

Zagrożenia
Głównym zagrożeniem dla wspomnianych populacji sasanki łą-
kowej mogą być naturalne procesy zarastania muraw napiasko-
wych oraz zdarzenia losowe.

Pulsatilla patens (fot. K. Oklejewicz)

Pulsatilla pratensis (fot. R. Krawczyk)
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CR
*Ranunculus arvensis L.
Jaskier polny
Rodzina: Ranunculaceae – jaskrowate

Status
W województwie podkarpackim gatunek krytycznie zagrożony 
wyginięciem – CR.
W Polsce gatunek zagrożony wyginięciem.

Morfologia i biologia
Roślina roczna, chwast. Łodygi 20–60 cm wysokie, przylegają-
co owłosione, wzniesione i rozgałęzione. Dolne liście 3-dzielne, 
o łatkach klinowatych, górne siedzące, podwójnie trójdzielne. 
Kwiaty jasnożółte, owoce pokryte odstającymi na boki, haczyko-
watymi kolcami. Kwitnienie V–VII.

Występowanie w województwie podkarpackim
Gatunek odnotowywany głównie w II połowie XX wieku. Naj-
więcej stanowisk podano z Pogórza Strzyżowskiego: Glinik Dol-
ny, Glinik Górny, Gorajowice, Góra Krzemionka, Grudna Górna, 
m. Kamienicą Dolną a Przeczycą, m. Parkoszem a Dobrkowem, 
Nagawczyna, Niedźwiada, Pstrągowa, Tułkowice (Towpasz 1987) 
i Twierdza (npbl. K. Towpasz 1972). Dość obficie występował 
w latach 50. i 60. XX wieku w dolinie Wisłoka na Podgórzu Rze-
szowskim: Białobrzegi, Dębina, Wola Dalsza, Świętoniowa i Za-
łęże (Kulpa 1964). Nieco rzadziej był podawany z Płaskowyżu 
Kolbuszowskiego: Białobrzegi, Poręby, Wesoła k. Bud Łańcu-
ckich, Pogwizdów, Raniżów, Rzochów i Stróża (Dubiel i in. 1979); 
z okolic Przemyśla: Hureczko, Łuczyce, m. Lipnikiem a Helichą, 
Mazury, Kormanice, k. Wapowic (Kotula 1881), Przemyśl (Tur-
czyński 1872, Paul 2013), Pikulice (Batko 1934), Huwniki (npbl. 

J. Kornaś 1969), Hurko i okolice Krówników (Paul 2013). Zde-
cydowanie mniej stanowisk odnotowano w Dołach Jasielsko-
Sanockich: Besko, Dzielec (Dubiel i  in. 1975), Wola Cieklińska, 
Duląbka, Zaręcin, Dobrynia (Oklejewicz 1993), Radość (Dubiel 
i in. 1975, Oklejewicz 1993); na Pogórzu Dynowskim: m. Średnią 
a Wolą Węgierską (npbl. J. Kornaś 1976), Hucisko Nienadowskie 
(npbl. J. Kornaś 1976), Pogórzu Ciężkowickim: Kłodawa, Dębowa 
(Kornaś i in. 1996) i Płaskowyżu Tarnowskim: Janowiec (Wayda 
1996). Obecnie na wszystkich tych stanowiskach jaskier polny 
został najprawdopodobniej wytępiony. Utrzymuje się jeszcze 
w okolicy Przemyśla (Paul 2013) oraz na E od Łuczyc (npbl. M. & 
M. Wolanin 2015).

Siedliska
Jaskier polny jest archeofitem, chwastem segetalnym, wystę-
pującym na polach zasobnych w węglan wapnia. W roku 2015 
zostały odnalezione nieliczne okazy w pasie pola niedokładnie 
spryskanego herbicydami.

Zagrożenia
Gatunek ustępuje z powodu stosowania herbicydów, a także wy-
łączania spod użytkowania rolniczego pól uprawnych.

CR
Rhododendron luteum Sweet
Różanecznik żółty (azalia pontyjska)
Rodzina: Ericaceae – wrzosowate

Status
W województwie podkarpackim gatunek krytycznie zagrożony 
wyginięciem – CR.
W Polsce gatunek krytycznie zagrożony wyginięciem (Dubiel i in. 
2014).

Morfologia i biologia
Krzew, 1–2,5 m wysoki. Liście podługowato lancetowate, delikat-
ne, opadające na zimę. Kwiaty o przyjemnym, słodkim zapachu, 
zebrane w kwiatostany na szczytach pędów. Korona złocisto-żół-
ta, grzbiecista. Torebka eliptyczna. Kwitnienie – V, rozpoczyna się 
już przed rozwojem liści.

Występowanie w województwie podkarpackim 
Jedyne stanowisko odkryte w 1909 roku (Raciborski 1909) znaj-
duje się w rezerwacie „Kołacznia” w Woli Zarczyckiej koło Le-
żajska. W roku 2001 rosło tam 165 okazów. Poza rezerwatem 

R

Ranunculus arvensis (fot. M. Wolanin)

Rhododendron luteum (fot. K. Oklejewicz)
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odnotowano rozprzestrzenianie się gatunku w kierunku północ-
no-zachodnim na tereny bardziej podmokłe, gdzie odnaleziono 
kilkanaście okazów (Mołdoch 2002). Nie stwierdzono wówczas 
siewek różanecznika żółtego pomimo jego obfitego kwitnienia 
i owocowania, co zauważyli wcześniej także Macko (1951) i Szy-
dełko (1956), a na przełomie XX i XXI wieku – Szkudlarz (1995) 
i Zarzycki (2001b). 

Siedliska
Na początku XX wieku Rhododendron luteum występował w Ko-
łaczni na terenie otwartym, jedynie od zachodu graniczył z lasem 
olchowym (Macko 1930). W ciągu następnych kilkudziesięciu lat 
w pobliżu stanowiska powstał bór mieszany, który otoczył pra-
wie cały rezerwat. Na przełomie XX i XXI wieku pomiędzy okazy 
różanecznika masowo wkroczyły: tarnina, jeżyny, róże i jarzębi-
na (Mołdoch 2002). Obecnie azalia rośnie na szczycie oraz na 
wschodniej stronie wydmy, wśród zarośli leszczyny, kruszyny, ja-
rzębiny, tarniny, dębu szypułkowego i jeżyn. Rezerwat otacza bór 
sosnowy, a od strony zachodniej przylega do niego las olchowy 
Fraxino-Alnetum (Dubiel i in. 2014).

Zagrożenia
Do głównych zagrożeń populacji różanecznika żółtego w Woli 
Zarczyckiej należą: zarastanie przez inne gatunki krzewów 
i drzew, nadmierne przesuszenie oraz wydeptywanie (Dubiel 
i in. 2014). Mołdoch (2002) pisze także o dwukrotnym zaprósze-
niu ognia i wypaleniu krzewów azalii oraz o wybieraniu piasku 
w sąsiedztwie rezerwatu przez miejscową ludność.

En
Rhynchospora alba (L.) Vahl
Przygiełka biała
Rodzina: Cyperaceae – turzycowate

Status
W województwie podkarpackim gatunek zagrożony wyginięciem 
– EN.
W Polsce gatunek o niesprecyzowanym stopniu zagrożenia.

Morfologia i biologia
Bylina, hemikryptofit. Roślina tworząca luźne darnie. Łodyga 15–
40 cm wysoka, liście rynienkowate, szydlaste. Kłoski tworzą zbitą 
główkę, szerszą niż dłuższą. Podsadka dolnego kłoska nie dłuższa 
od główki. Plewy białawe. Kwitnienie VII–IX.

Występowanie w województwie podkarpackim
Gatunek stwierdzany w północnej i zachodniej części wojewódz-
twa. Aktualnie występuje na 7 stanowiskach: Dąbrowa Rzeczy-
cka, Wola Rzeczycka, Lipa (Krawczyk 2003, 2005) oraz Jastrząb-
ka Stara, Jawornik Stary, Czarna Tarnowska i Przecław (Wayda 
1996). Nie potwierdziliśmy obecności gatunku na stanowiskach 
w Jarocinie i Przyszowie (Karczmarz & Piórecki 1977), natomiast 
za wymarłe uznaliśmy stanowiska: Zaklików i Łysaków (Krzaczek 
1971) oraz Wilkowyja, Poręby Kupieńskie, Cisów, Biesiadka i Po-
ręby Wolskie (Dubiel i in. 1979).

Siedliska
Gatunek rośnie na podtorfionych łąkach, na torfowiskach przej-
ściowych oraz na obrzeżach torfowisk wysokich.

Zagrożenia
Głównymi zagrożeniami dla gatunku są zmiany warunków wod-
nych w zbiorowiskach łąkowych i torfowiskowych oraz naturalne 
procesy sukcesyjne.

CR
Rhynchospora fusca (L.) W. T. 
Aiton
Przygiełka brunatna
Rodzina: Cyperaceae – turzycowate

Status
W województwie podkarpackim gatunek krytycznie zagrożony 
wyginięciem – CR.
W Polsce gatunek narażony na wyginięcie (Herbichowa & Rosa-
dziński 2014).

Morfologia i biologia
Bylina, hemikryptofit. Roślina tworząca luźne darnie. Łodyga 
10–40 cm wysoka, główki dłuższe niż szerokie, zbite, podsadka 
dolna dłuższa 2–4 razy od główki, plewy brunatno-żółte. Kwit-
nienie VII–VIII.

Występowanie w województwie podkarpackim
Gatunek znany z północnego krańca województwa, przy czym 
obecnie występuje na 3 stanowiskach: Wilczów (Fijałkowski i in. 
1995, Krawczyk 2010), Wola Rzeczycka (Krawczyk 2003) oraz na 
terenie kompleksu stawów rybnych w Lipie (Krawczyk 2005). Po-
dawane w pracy Krzaczka (1968) i Herbichowej (1988) kolejne  
2 stanowiska – Zaklików i Dąbrowa k. Zaklikowa już nie istnieją. 

Siedliska
Przygiełka brunatna rośnie na torfowiskach przejściowych i w 
podmokłych, zatorfionych zagłębieniach w obrębie lasów sos-
nowych.

R

Rhynchospora alba (fot. M. Wolanin)
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Zagrożenia
Główną przyczyną zanikania stanowisk jest przesuszenie siedlisk 
oraz sukcesja wywołana zmianami wilgotności podłoża.

Vu
Rosa gallica L.
Róża francuska
Rodzina: Rosaceae – różowate

Status
W województwie podkarpackim narażony na wyginięcie – VU.
W Polsce gatunek narażony na wyginięcie (Zieliński 2014).

Morfologia i biologia
Niski krzew, do 1 m wysokości, z czołgającymi się pędami pod-
ziemnymi. Kolce niejednorodne (oprócz hakowatych, także igieł-
kowate i szczeciniaste). Środkowe liście pędów kwiatowych 5-
listkowe. Listki skórzaste, duże, okrągławe, z szerokimi ząbkami, 
blaszki na spodniej stronie jaśniejsze. Hypancjum gruczołowato 
kolczaste. Działki po przekwitnieniu odgięte w dół, szybko odpa-
dające. Płatki korony czerwone, kwiaty silnie pachnące. Kwitnie-
nie – VI.

Występowanie w województwie podkarpackim
Gatunek osiągający w Karpatach lokalną południową granicę 
zasięgu. W województwie podkarpackim najliczniej występuje 
na Pogórzu Przemyskim i terenach przyległych od południa oraz 
na Płaskowyżu Chyrowskim. Z okolic tych podawana w XIX wie-
ku jako częsta (Kotula 1881), bez precyzyjnej lokalizacji. Liczne 

stanowiska róży francuskiej z rejonu Przemyśla zostały opubliko-
wane stosunkowo niedawno. Są to: Góra Chyb, Góra Olszanka, 
Cisowa, Gruszowa, Rybotycze, Makowa – Góra Filipa, Maziar-
nia, Uroczysko Bryszcze, Kalwaria Pacławska, Pacław, Uroczysko 
Ubocz i Ostre, Rybotycze, jar pod Kopystnem, Siedliska, Sopot-
nik, Wapowce i Siedliska (Piórecki 2013) oraz Zalesie, Rokszyce, 
Cygańska Łączka, m. Kopystnem a Gruszową, Huwniki, Krzemie-
niec, Kruhel Mały (Wolanin 2014), Brylińce (Piórecki 2005a, 2013, 
Wolanin 2014), Jaksmanice (Paul 2013, npbl. M. & M. Wolanin 
2015) i okolice Łuczyc (Paul 2013). Witkowska-Wawer (2011) po-
daje także stanowisko z Winnej Góry w Przemyślu. Na Pogórzu 
Dynowskim róża francuska została odnaleziona w Manasterzu 
(Wilk 2004), Falejówce i Srogowie Dolnym (Gutkowska 2013), na 
Pogórzu Strzyżowskim – w Kołaczycach (Knapp 1869) oraz Buko-
wej i Krajowicach (Towpasz 1987). Z Dołów Jasielsko-Sanockich 
róża francuska znana jest z 8 stanowisk: k. Beska (Knapp 1872), 
Łężyny, Gorzyce, m. Pisarowcami a  Kostarowcami, m. Wolicą 
a Dudyńcami, Glinice (Oklejewicz 1993) i Krosno Rajsy (npbl.  
K. Oklejewicz 2012), przy czym obecnie nie istnieją już stano-
wiska na Przełomie Wisłoka w Besku, na Glinicach, w Płowcach 
oraz m. Kostarowcami a Pisarowcami. W Beskidzie Niskim gatu-
nek ten odnaleziono jedynie przy granicy z Dołami Jasielsko-Sa-
nockimi na Gamraczu (Deptuch & Oklejewicz 1998) oraz na Gó-
rze Pod Krzyżami (npbl. K. Oklejewicz 1999). W północnej części 
województwa nieco więcej stanowisk odnotowano na Podgórzu 
Rzeszowskim: Mokre Ługi, Kostków, Tuczempy, Łopuszka Mała, 
Łopuszka Wielka, Roźwienica, Tapin, m. Małkowicami a Wala-
wą, Zagościniec (Stadnicka-Futoma 2013) oraz Wierzbna (npbl.  
K. Oklejewicz 2009, Nobis i in. 2015). W pozostałych regionach 
gatunek odnotowywano sporadycznie: na Płaskowyżu Kolbu-
szowskim – Grodzisko i Chodaczów (Nowiński 1929b), Mielec 
(npbl. K. Oklejewicz 2014) oraz na N od Przychojca (Nobis i in. 
2015), na Płaskowyżu Tarnogrodzkim – Wólka Bielińska (Nobis 
2008).

Siedliska
Róża francuska rośnie w murawach kserotermicznych oraz na su-
chych i nasłonecznionych zboczach, miedzach i obrzeżach lasów, 
rzadziej na siedliskach zastępczych, np. na wałach przy torach 
kolejowych.

Zagrożenia
Głównym zagrożeniem dla róży francuskiej jest zacienienie sta-
nowisk, wypalanie suchej roślinności na miedzach i murawach, 
a także stosowanie herbicydów na położonych w bezpośrednim 
sąsiedztwie polach uprawnych.

Rhynchospora fusca (fot. M. Wolanin)

R

Rosa gallica (fot. M. Wolanin)
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EX
Salix starkeana Willd.
Wierzba śniada
Rodzina: Salicaceae – wierzbowate

Status 
W województwie podkarpackim gatunek wymarły – EX.
W Polsce gatunek zagrożony wyginięciem.

Morfologia i biologia
Krzew do 1 m wysoki, nietworzący rozłogów. Liście podłużnie ja-
jowate lub jajowate całobrzegie lub faliście gruczołowato ząbko-
wane, nagie, dołem sine, z wystającą nerwacją. Słupki na długich 
szypułkach. Kwitnienie IV–V.

Występowanie w województwie podkarpackim
W I połowie XX wieku gatunek został odnaleziony na 5 stano-
wiskach: na Podgórzu Rzeszowskim w Załężu (leg. Ludera 1929, 
Zieliński 1976) i w Tryńczy (leg. Pawłowski 1929, Zieliński 1976) 
oraz w okolicach Przemyśla w Starzawie, m. Bykowem a Dłu-
gimi Łozami (Batko 1933, 1934) i Makowisku (leg. Batko 1935, 
Zieliński 1976). Obecnie żadne z nich nie istnieje. W roku 1990 
odnaleziono nowe stanowisko w Zahutyniu w Dołach Jasielsko-
Sanockich (Oklejewicz 1993), które zanikło pod koniec lat 90. XX 
wieku (Oklejewicz 2008b). 

Siedliska
Wierzba śniada rosła na łąkach zmiennowilgotnych i podmo-
kłych torfowiskach niskich.

Przyczyny wyginięcia
Na stanowisku w Zahutyniu główną przyczyną wymarcia gatun-
ku była szybka sukcesja roślinności i zarastanie torfowiska przez 

duże byliny (miętę długolistną Mentha longifolia i pokrzywę 
zwyczajną Urtica dioica), a następnie mocno rozrastające się 
krzewy wierzby łozy Salix cinerea. Na pozostałych stanowiskach 
były to głównie antropogeniczne przemiany siedlisk związane 
z postępującym rozwojem budownictwa i rolnictwa.

CR
Scheuchzeria palustris L.
Bagnica torfowa
Rodzina: Scheuchzeriaceae – bagnicowate

Status
W województwie podkarpackim gatunek krytycznie zagrożony 
wyginięciem – CR.
W Polsce gatunek krytycznie zagrożony wyginięciem (Koczur i in. 
2008e).

Morfologia i biologia
Bylina, geofit. Kłącze tworzy cienkie rozłogi. Łodyga w górnej 
części rozgałęziona, ulistniona. Liście wąskie, rynienkowate 
z wgłębieniem na końcu blaszki. Kwiatostan groniasty, kwiaty o 6 
listkach okwiatu. Owoc – mieszek 5–7 mm długi, 1–2-nasienny. 
Kwitnienie V–VII.

Występowanie w województwie podkarpackim
Gatunek występował na licznych stanowiskach w Kotlinie San-
domierskiej. Obecnie większość stanowisk zanikła. W ostatnich 
latach bagnica torfowa rosła jeszcze na 2 stanowiskach – Szy-
perki-Mule oraz Momoty Górne (Krawczyk 2010). Ponadto w XX 
wieku znane były liczne stanowiska z Płaskowyżu Kolbuszow-
skiego – Cierpisz, Ługnica, m. Toporowem a Ługnicą, k. Lipnicy, 

Salix starkeana (fot. M. Wolanin)

Scheuchzeria palustris (fot. M. Wolanin)
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S
Zagrożenia
Zagrożenia dla suchotrawu twardego są trudne do przewidze-
nia, ze względu na specyficzny typ siedlisk. Populacje mogą być 
narażone na różnorodne, negatywne formy oddziaływania czło-
wieka.

CR
Silaum silaus (L.) Schinz & Thell.
koniopłoch łąkowy
Rodzina: Apiaceae – selerowate

Status
W województwie podkarpackim gatunek krytycznie zagrożony 
wyginięciem – CR.
W Polsce gatunek narażony na wyginięcie.

Morfologia i biologia
Bylina, hemikryptofit. Roślina o łodygach 60–100 cm wysokich, 
obłych, pełnych i nagich, w górnej części kanciastych i rozgałę-
zionych. Liście w zarysie trójkątne, 2–4-krotnie pierzaste, o od-
cinkach lancetowatych, zaostrzonych i drobno piłkowanych. 
Pokryw najczęściej brak, rzadziej 1–2 pokrywy. Pokrywki liczne, 
lancetowate. Baldach 6–10-szypułowy, kwiaty żółte. Owocki że-
berkowane. Kwitnienie VI–IX.

Występowanie w województwie podkarpackim
Obecnie koniopłoch łąkowy rośnie na jednym obfitym stanowisku 
m. Beskiem a Jaćmierzem w Dołach Jasielsko-Sanockich (npbl.  

k. Giedlarowej, Stece, Zabajka, na N od Klęczan, Zielonka, Stare 
Łąki i Rakszawa (Dubiel i in. 1979) oraz Osiczyn (npbl. A. Zając 
& E. Dubiel 1876) i Pietruskowa Góra (npbl. A. Zając & E. Dubiel 
1977). W pozostałych regionach odnajdywano jedynie pojedyn-
cze stanowiska. Na Płaskowyżu Tarnowskim niepotwierdzony już 
przez Waydę (1996) z torfowiska „Bagno” w Przecławiu. Z pół-
nocnych części województwa nie potwierdzono obecnie stano-
wisk z Banachów (Krzaczek 1961), Lipy (Krzaczek 1971) i Kopek 
(Radomski 1932). Nie odnaleziono ponownie gatunku także na 
stanowisku podanym przez Jasiewicza (1965) z Dźwiniacza Gór-
nego. 

Siedliska
Bagnica torfowa rośnie na torfowiskach przejściowych.

Zagrożenia
Głównym zagrożeniem dla gatunku są zmiany warunków wod-
nych oraz niszczenie siedlisk przez eksploatację torfu.

Vu
*Sclerochloa dura (L.) P. Beauv.
Suchotraw twardy 
Rodzina: Poaceae – wiechlinowate

Status
W województwie podkarpackim gatunek narażony na wyginięcie 
– VU.
W Polsce gatunek narażony na wyginięcie (Nobis & Paul 2014).

Morfologia i biologia
Bylina, hemikryptofit. Trawa kępkowo rozesłana. Źdźbła ulistnio-
ne do samego kwiatostanu. Liście płaskie, szorstkie na brzegu. 
Wiecha krótka, kłosokształtna. Plewy błoniasto obrzeżone; dol-
na jajowata, 3-nerwowa, górna wydłużona, lancetowata, 7–9-
nerwowa. Kwitnienie – V.

Występowanie w województwie podkarpackim
W XIX wieku gatunek podany z Jaksmanic (Kotula 1881). Obec-
nie występuje w Dolinie Dolnego Sanu (Nobis 2008, Nobis & Paul 
2009, 2014, Paul 2013) – okolice wsi Tarnawiec, Łazy, Michałów-
ka, Nienowice, Nakło, Stubno, Leszno, Torki i Medyka.

Siedliska
Suchotraw twardy rośnie na miejscach wydeptywanych przy pol-
nych drogach, rzadziej przy drogach asfaltowych.

Sclerochloa dura (fot. W. Paul)

Silaum silaus (fot. K. Oklejewicz)
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Występowanie w województwie podkarpackim
Gatunek odnajdywany sporadycznie, aczkolwiek najwięcej sta-
nowisk odnotowano do lat 90. XX wieku. Rósł w rozproszeniu na 
terenie Dołów Jasielsko-Sanockich: Głowienka, Siedliska, Sanok 
(Knapp 1869), Jasło (Święs & Pleban 1981, Towpasz 1987) oraz 
Czaszyn i Wolica (Oklejewicz 1993) i w Bieszczadach: Stuposiany, 
Baligród, Ustrzyki Górne (Jasiewicz 1965), Łączki E stok (npbl. 
Kornaś 1974), Bezmiechowa (Zemanek 1981), Rozpucie, Berdo 
k. Soliny, Łobozew, Wolica (Zemanek 1989) i Brzegi Dolne (leg. 
Olesiński 1957 OLS). Ponadto lepnica francuska występowała 
na Pogórzu Przemyskim: Przemyśl (Turczyński 1872), Sufczyna 
(npbl. Kornaś 1974); Płaskowyżu Kolbuszowskim: Chodaczów, 
Majdan Królewski, Leżajsk, Grodzisko (Dubiel i in. 1979) oraz na 
Płaskowyżu Tarnogrodzkim: Cieplice Dln. (leg. W. Jabłoński 1858 
KRAM) i Dąbrowica k. Leżajska (Jabłoński 1867). W ostatnich la-
tach gatunek stwierdzono jedynie na 2 stanowiskach leżących 
na terenie Płaskowyżu Tarnogrodzkiego: na W od Kulna (Nobis 
2008) oraz w okolicy Zapałowa (Paul 2013).

Siedliska
Archeofit, chwast segetalny preferujący gleby o zwiększonej za-
wartości węglanu wapnia. Na terenie województwa podkarpa-
ckiego gatunek spotykany zarówno w uprawach zbożowych jak 
i okopowych.

Zagrożenia
Gatunek ustępuje przede wszystkim z powodu stosowania her-
bicydów, a także wyłączania spod użytkowania rolniczego pól 
uprawnych.

Vu
Silene otites (L.) Wibel
Lepnica wąskopłatowa
Rodzina: Caryophyllaceae – goździkowate

Status
W województwie podkarpackim gatunek narażony na wyginięcie 
– VU.
W Polsce gatunek o niesprecyzowanym stopniu zagrożenia.

Morfologia i biologia
Bylina, hemikryptofit. Roślina dwupienna o łodygach 30–75 wy-
sokich, najczęściej pojedynczych, dołem krótko owłosionych. 
Kwiaty liczne, żółtawo-zielonawe, o płatkach równowąskich. To-
rebka 4–5 mm długa. Kwitnienie VI–IX.

Występowanie w województwie podkarpackim
Gatunek odnajdywany głównie w północnej części wojewódz-
twa. Aktualne stanowiska występują w Dolinie Wisły: Chwałowi-
ce i Grudza (Kucharczyk 2001) oraz Radomyśl (Krawczyk 2010). 
Nie potwierdzono natomiast stanowiska w Zaklikowie, gdzie 
była zbierana pod koniec lat 50. XX wieku (leg. D. Fijałkowski 
1959). Ponadto z Kotliny Sandomierskiej znane jest stanowisko 
z okolic Krzeszowa (Nobis 2008) oraz najprawdopodobniej histo-
ryczne stanowiska z Krzątki (Jachno 1869) i Rudnika (Krzaczek 
& Krzaczek 1983). We wschodniej części województwa gatunek 
występował w Zamojscach na Podgórzu Rzeszowskim, Zaleskiej 
Woli na Płaskowyżu Tarnogrodzkim (Krzaczek & Krzaczek 1983) 
– stanowiska te mają obecnie charakter historyczny. Stanowisko 
podane przez Kotulę (1881) ze Wzgórz Łuczyckich nie zostało 
ostatnio potwierdzone (Paul 2013).

K. Oklejewicz 2010). Na stanowisku z Leżajska (Jabłoński 1867) 
nie został potwierdzony przez Nowińskiego (1929b), z kolei Du-
biel i in. (1979) uznali go za gatunek wymarły w tym rejonie.

Siedliska
W Dołach Jasielsko-Sanockich gatunek ten rośnie na łące zmien-
nowilgotnej. 

Zagrożenia
Głównym zagrożeniem dla koniopłocha łąkowego może być brak 
ekstensywnego użytkowania łąki.

CR
*Silene gallica L.
Lepnica francuska
Rodzina: Caryophyllaceae – goździkowate

Status
W województwie podkarpackim krytycznie zagrożony wyginię-
ciem – CR.
W Polsce gatunek krytycznie zagrożony.

Morfologia i biologia
Roślina roczna, o łodygach 15–45 cm wysokich, owłosionych, 
górą ogruczolonych. Liście podługowato łopatkowate, górne 
lancetowate, ostre. Kwiatostan typu wierzchotka jednoramien-
na, kwiaty siedzące, białe lub różowe, owoc-torebka. Kwitnienie 
VI–VII.

Silene gallica, okaz zielnikowy (leg. A. Michalewska & M. Nobis 2003 KRA)
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Siedliska
Gatunek występuje najczęściej w murawach kserotermicznych 
i napiaskowych. Spotykany także na piaszczystych obrzeżach za-
gajników sosnowych.

Zagrożenia
Głównym zagrożeniem dla gatunku są zmiany zachodzące 
w zbiorowiskach suchych muraw, zarówno napiaskowych, jak 
i kserotermicznych, powodujące ich zarastanie. Drugim istotnym 
zagrożeniem jest przeznaczanie terenów, na których występują 
tego typu siedliska pod zabudowę.

CR
Silene tatarica (L.) Pers.
Lepnica tatarska
Rodzina: Caryophyllaceae – goździkowate

Status
W województwie podkarpackim gatunek krytycznie zagrożony 
wyginięciem – CR.
W Polsce gatunek o niesprecyzowanym stopniu zagrożenia.

Morfologia i biologia
Bylina, hemikryptofit. Roślina o łodygach 30–80 cm wysokich, 
gęsto ulistnionych, dołem przylegająco owłosionych. Liście rów-
nowąsko lancetowate, 1-nerwowe. Kwiaty w  wierzchotkach, 
zebrane w jednostronnie zwisające grono. Płatki białe. Owoc 
– elipsoidalna torebka. Kwitnienie VI–VIII.

Występowanie w województwie podkarpackim
Gatunek znany jedynie z 2 stanowisk położonych na północnym 
krańcu województwa: Orzechów (Kucharczyk 2001) oraz SE część 
Zaklikowa (leg. B. Majewska 1972 LBL). 

Siedliska
Gatunek związany z  suchymi, nasłonecznionymi murawami 
w dolinie Wisły.

Zagrożenia
Głównym zagrożeniem dla lepnicy tatarskiej jest zarastanie sied-
lisk, na których występuje, co prowadzi do zmiany warunków 
świetlnych i zwiększenia wilgotności podłoża.

EX
Spergularia salina J. Presl & C. 
Presl
Muchotrzew solniskowy
Rodzina: Caryophyllaceae – goździkowate

Status
W województwie podkarpackim gatunek wymarły – EX.
W Polsce gatunek niższego ryzyka.

Morfologia i biologia
Roślina roczna lub dwuletnia, rzadko kilkuletnia, halofit. Łodygi 
do 20 cm długie, płożące się lub podnoszące, u nasady silnie roz-
gałęzione. Liście równowąskie, mięsiste. Płatki różowe, krótsze 
od kielicha. Torebka dłuższa od kielicha. Kwitnienie V–IX.

Występowanie w województwie podkarpackim
Gatunek występował niegdyś w Białobrzegach k. Krosna (Knapp 
1869) – od dawna niepotwierdzany (Oklejewicz 1993).

Siedliska
Muchotrzew solniskowy rósł w bezpośrednim sąsiedztwie źród-
ła solanki. 

Przyczyny wyginięcia
Głównymi przyczynami wyginięcia gatunku były: wyschnięcie 
źródła solanki oraz rozwój budownictwa w sąsiedztwie stano-
wiska.

Silene otites (fot. W. Paul)

Spergularia salina (fot. W. Paul)
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w murawie powstałej na miejscu przekształconym podczas bu-
dowy zapory. 

Zagrożenia
Głównym zagrożeniem dla kręczynki jesiennej jest zaniechanie 
wypasu bydła i koni, co w konsekwencji prowadzi do zarastania 
stanowisk ekspansywnymi bylinami oraz dendroflorą, powo-
dując wzrost zacienienia i wilgotności podłoża. Na stanowisku 
w Solinie dodatkowym problemem są powstałe w bezpośred-
nim sąsiedztwie dzikie wysypiska śmieci wpływające na zmianę 
parametrów siedliskowych murawy. 

En
Stachys recta L.
Czyściec prosty
Rodzina: Lamiaceae – jasnotowate

Status
W województwie podkarpackim gatunek zagrożony wyginięciem 
– EN.
W Polsce gatunek o niesprecyzowanym stopniu zagrożenia.

Morfologia i biologia
Bylina, hemikryptofit. Roślina 30–100 cm wysoka, o łodygach 
owłosionych, wzniesionych, pojedynczych lub rozgałęzionych, 
w nasadzie drewniejących. Liście podługowate, dolne ogonko-
we, górne siedzące, karbowano ząbkowane. Podsadki maleją 
w  kierunku szczytu kwiatostanu. Ząbki kielicha lancetowato 
szydlaste. Korona jasnożółta z czerwonymi plamkami na wardze 
dolnej. Owoc – rozłupka. Kwitnienie VI–IX.

CR
Spiranthes spiralis (L.) Chevall.
kręczynka jesienna
Rodzina: Orchidaceae – storczykowate

Status
W województwie podkarpackim gatunek krytycznie zagrożony 
wyginięciem – CR.
W Polsce gatunek krytycznie zagrożony (Fiedor & Bernacki 
2014).

Morfologia i biologia
Bylina, geofit. Bulwy owłosione. Pędy nadziemne do 35 cm 
wysokie, w czasie kwitnienia z uschniętymi liśćmi. Obok pędu 
kwitnącego, rozwinięta płonna różyczka liści. Kwiatostan charak-
terystycznie spiralnie skręcony. Kwiaty drobne, stulone, barwy 
białej lub biało-zielonawej. Owoc – torebka z licznymi drobnymi 
nasionami.

Występowanie w województwie podkarpackim
Obecnie kręczynka jesienna występuje w województwie pod-
karpackim na 3 stanowiskach: w Solinie na terenie Bieszczadów 
(Kowalczyk 2012) oraz w Beskidzie Niskim w okolicach Dukli 
i Krempnej (Fiedor & Bernacki 2014). Stanowiska z okolic Prze-
myśla (Lipowica, k. Bud, Wzniesienie i Kruhel Wielki) podawane 
przez Kotulę (1881) mają charakter historyczny. 

Siedliska
Gatunek rośnie na ekstensywnie użytkowanych pastwiskach 
o ekspozycji południowej, natomiast w Solinie odnaleziono go 

Spiranthes spiralis (fot. L. Bernacki)

Stachys recta (fot. M. Wolanin)
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Występowanie w województwie podkarpackim
Obecnie gatunek występuje na Wzgórzach Łuczycko-Jaksmani-
ckich: ok. 1 km na E od fortu w Łuczycach (npbl. K. Oklejewicz 
2003, Paul 2013, npbl. M. & M. Wolanin 2015) oraz w Dąbrowie 
k. Zaklikowa (Rapa 2012). Na Winnej Górze w Przemyślu gatunek 
najprawdopodobniej wymarł (Kotula 1881). 

Siedliska
Czyściec prosty rośnie głównie w murawach kserotermicznych, 
rzadziej w suchych i ciepłych lasach.

Zagrożenia
Głównym zagrożeniem dla gatunku jest zarastanie oraz celowe 
zalesianie muraw kserotermicznych, a w suchych lasach wzrost 
ocienienia.

EX
Succisella inflexa (Kluk) Beck
Czarcikęsik kluka
Rodzina: Dipsacaceae – szczeciowate

Status
W województwie podkarpackim gatunek wymarły – EX.
W Polsce gatunek narażony na wyginięcie (Czarna & Marciniuk 
2014).

Morfologia i biologia
Bylina, hemikryptofit. Roślina 30–100 cm wysoka. Kłącze tworzy 

krótkie ulistnione rozłogi. Łodyga zakorzeniająca się w dolnych 
węzłach, podnosząca się. Liście łodygowe zazwyczaj całobrze-
gie, lancetowate. Liście pędów płonnych odwrotnie jajowate lub 
eliptyczne, ogonkowe. Kwiatostany główkowate, kuliste, o śred-
nicy 1–1,5 cm. Korona bladoliliowa. Owoc pozorny, bruzdowany. 
Kwitnienie VI–IX.

Występowanie w województwie podkarpackim
Gatunek podany przez Jabłońskiego (1867) z Wólki Niedźwie-
ckiej, nieodszukany ponownie przez Nowińskiego (1929b) na 
tym samym stanowisku. Ponadto podany przez Dubiela i in. 
(1979) ze stanowiska na N od Woli Zarczyckiej, na podstawie 
okazów zielnikowych J. Kornasia – obecnie, stanowisko to ma 
charakter historyczny.

Siedliska
Czarcikęsik Kluka rósł najprawdopodobniej na podmokłej lub 
zmiennowilgotnej łące. 

Przyczyny wyginięcia
Przyczyny wyginięcia gatunku nie są znane; można przypuszczać, 
że tereny, na których występował zostały wykorzystane pod bu-
downictwo lub przekształcone w pola uprawne.

CR
Taraxacum hollandicum Soest. 
Mniszek holenderski
Rodzina: Asteraceae – astrowate

Status
W województwie podkarpackim gatunek krytycznie zagrożony 
wyginięciem – CR.
W Polsce gatunek bardzo rzadki. Z uwagi na nieliczne stanowi-
ska takson przydzielono do grupy mniszków, dla których stopień 
zagrożenia jest trudny do ustalenia (Marciniuk 2012). W Europie 
gatunek narażony na wyginięcie w dłuższym okresie czasu (Kirs-
chner & Štĕpánek 1998). 

Morfologia i biologia
Bylina, hemikryptofit. Roślina do 35 cm wysokości, o  liściach 
wzniesionych, klapowanych, ze średnio dużą klapą szczytową 

ST

Succisella inflexa (fot. P. Marciniuk)

Taraxacum hollandicum, koszyczek (fot. J. Marciniuk)
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w postaci ząbków). Koszyczki do 3 cm średnicy, pyłek obecny. Ze-
wnętrzne listki okrywy przylegające, dachówkowato ustawione, 
jajowato lancetowate, 3–4 mm szerokie, jasnozielone z ciem-
niejszym paskiem środkowym, na brzegu wąziutko obrzeżone. 
Owoc – niełupka. Kwitnienie V.

Występowanie w województwie podkarpackim
W województwie podkarpackim do roku 2014 odnaleziono  
6 rozproszonych stanowisk tego gatunku – Matulnik (Marciniuk 
2012), Harta (leg. J. & P. Marciniuk 2014) oraz Jawornik Niebyle-
cki (leg. J. & P. Marciniuk 2014) na Pogórzu Dynowskim; Ujezna 
na Przedgórzu Rzeszowskim (Jaźwa & Stadnicka-Futoma 2014); 
Spalona w Beskidzie Niskim (leg. B. Malinowska 2012) oraz Wola 
Nagoszyńska na Płaskowyżu Tarnowskim (Kirschner & Štĕpánek 
1998, Marciniuk 2012).

Siedliska
Gatunek rośnie na podtorfionych łąkach oraz łąkach kaczeńco-
wych.

Zagrożenia
Głównymi zagrożeniami dla gatunku są zmiany wilgotności pod-
łoża oraz zaniechanie koszenia lub pozostawianie na łące skoszo-
nej biomasy, stanowiącej dla mniszków błotnych warstwę trudną 
do przebicia w czasie ich wzrostu.

CR
Taraxacum polonicum Małecka & 
Soest
Mniszek polski
Rodzina: Asteraceae – astrowate

Status
W województwie podkarpackim gatunek krytycznie zagrożony 
wyginięciem – CR.
W Polsce gatunek narażony na wyginięcie (Marciniuk 2012).

Morfologia i biologia
Bylina, hemikryptofit. Mniszek średniej wielkości lub duży (15–30 
cm). Liście wzniesione, równowąskie, głęboko klapowane, klapa 
często wyciągnięta w języczkowaty wierzchołek. Klap bocznych 
3–6. Koszyczek 3–4 cm średnicy, pyłek obecny. Zewnętrzne listki 
okrywy przylegające, brudnozielone, lancetowate, ok. 3 mm sze-
rokie, wąsko obrzeżone. Owoc – niełupka. Kwitnienie V.

Występowanie w województwie podkarpackim
Do roku 2014 odnaleziono 5 stanowisk tego gatunku, przy czym 
na Pogórzu Dynowskim 2 z nich znajdują się w obrębie wsi Harta 
(leg. P. & J. Marciniuk 2014), jedno w Błażowej-Łęg (leg. M. Wo-
lanin 2014), a kolejne w Borku Starym-Jaworzniku (leg. I. Gaje-
cka 2012). Piąte stanowisko zostało odnalezione na Płaskowyżu 
Tarnogrodzkim we wsi Rudka (leg. K. Oklejewicz 2011).

Siedliska
Mniszek polski rośnie na podtorfionych łąkach, łąkach kaczeńco-
wych oraz podmokłych pastwiskach.

Zagrożenia
Głównymi zagrożeniami dla gatunku są zmiany wilgotności pod-
łoża oraz zaniechanie koszenia lub pozostawianie na łące skoszo-
nej biomasy, stanowiącej dla mniszków błotnych warstwę trudną 
do przebicia w czasie ich wzrostu. 

i wąsko oskrzydlonym ogonkiem. Koszyczki duże 3–4,5 cm sze-
rokości z kwiatami produkującymi pyłek. Zewnętrzne listki okry-
wy przylegające, 5–6 mm szerokie, ciemnozielone lub czarnawe 
z wąskim obrzeżeniem. Owoc – niełupka. Kwitnienie V.

Występowanie w województwie podkarpackim
Dotychczas znane jest tylko 1 stanowisko, odnalezione w 2008 
roku w Kozłówku na Pogórzu Dynowskim (Marciniuk 2012).

Siedliska
Kilkanaście okazów rośnie na niewielkim, podmokłym fragmen-
cie łąki w sąsiedztwie olszy czarnej Alnus glutinosa.

Zagrożenia
Głównym zagrożeniem dla gatunku jest mała stabilność warun-
ków siedliskowych – osuszanie i zarastanie łąki przez duże byliny 
(m.in. pokrzywę zwyczajną Urtica dioica).

CR
Taraxacum mendax Kirschner & 
Štĕpánek
Mniszek kłamliwy (M. leżący)
Rodzina: Asteraceae – astrowate

Status
W województwie podkarpackim gatunek krytycznie zagrożony 
wyginięciem – CR.
W Polsce gatunek zagrożony wyginięciem (Marciniuk 2012).

Morfologia i biologia
Bylina, hemikryptofit. Mniszek nieduży, 8–22 cm wysoki z liś-
ćmi wąskimi, nisko i szeroko klapowanymi (klapy bardzo często 

Taraxacum mendax (fot. M. Wolanin)
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Vu
Taraxacum portentosum 
Kirschner & Štĕpánek
Mniszek dziwny
Rodzina: Asteraceae – astrowate

Status
W województwie podkarpackim gatunek narażony na wyginięcie 
– VU.
W Polsce gatunek niższego ryzyka (Marciniuk 2012).

Morfologia i biologia
Bylina, hemikryptofit. Mniszek średniej wielkości lub duży (10–35 
cm). Liście wznoszące się, głęboko wcinane, z 3–4 klapami bocz-

nymi, zazwyczaj skierowanymi nieregularnie (w górę lub w dół). 
Klapa szczytowa trójkątna lub oszczepowata. Koszyczek 3–4 cm 
średnicy, pyłek obecny. Zewnętrzne listki okrywy przylegające, 
na starszych okazach nieco odstające, dachówkowato ułożone, 
lancetowate, 1,5–3,5 mm szerokie, jasnozielone, z wyraźnym 
wąskim paskiem środkowym. Owoc – niełupka. Kwitnienie V.

Występowanie w województwie podkarpackim
Do roku 2014 gatunek odnaleziono na 11 stanowiskach: na Pod-
górzu Rzeszowskim – Łopuszka Wielka (Marciniuk 2012), Ujezna 
i Zarzecze (Jaźwa & Stadnicka-Futoma 2014); na Pogórzu Dy-
nowskim – Lutcza (Marciniuk 2012), Kozłówek (Marciniuk 2012), 
Matulnik (Marciniuk 2012), Borek Stary-Jaworznik (leg. I. Gaje-
cka 2012), Hyżne (leg. J. & P. Marciniuk 2014), Harta (leg. J. & P. 
Marciniuk 2014); na Pogórzu Przemyskim – Kruhel Wielki (Marci-
niuk 2012, Wolanin 2014); na Pogórzu Strzyżowskim – Kamieni-
ca Górna (Marciniuk 2012) i w Beskidzie Niskim – Nowy Łupków 
(leg. K. Oklejewicz 2012). 

Siedliska
Gatunek rośnie na wilgotnych lub podtorfionych łąkach oraz 
w młakach eutroficznych.

Zagrożenia
Głównymi zagrożeniami dla gatunku są zmiany wilgotności pod-
łoża oraz zaniechanie koszenia lub pozostawianie na łące skoszo-
nej biomasy, stanowiącej dla mniszków błotnych warstwę trudną 
do przebicia w czasie ich wzrostu. 

CR
Taraxacum subpolonicum 
Kirschner & Štĕpánek
Mniszek południowopolski
Rodzina: Asteraceae – astrowate

Status
W województwie podkarpackim gatunek krytycznie zagrożony 
wyginięciem – CR.
W Polsce gatunek zagrożony lub krytycznie zagrożony wyginię-
ciem (Marciniuk 2012).

Morfologia i biologia
Bylina, hemikryptofit. Mniszek średniej wielkości lub duży (15–

Taraxacum polonicum (fot. J. Marciniuk)

Taraxacum portentosum (fot. M. Wolanin)

Taraxacum subpolonicum (fot. M. Wolanin)
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(leg. M. Nykiel & M. Wolanin 2012); na Podgórzu Rzeszowskim 
– Łopuszka Wielka (Marciniuk 2012), Ujezna, Wola Roźwienicka 
i Zarzecze (Jaźwa & Stadnicka-Futoma 2014); na Pogórzu Dy-
nowskim – Lutcza (leg. J. & P. Marciniuk), Borek Stary-Jaworznik 
(leg. I. Gajecka 2012), 3 stanowiska w Harcie (leg. K. Oklejewicz 
2008, leg. P. & J. Marciniuk 2014), Hyżne (leg. J. P. Marciniuk 
2014) i Szklary (leg. J. & P. Marciniuk 2014); na Pogórzu Prze-
myskim – Kruhel Wielki i Siedliska (Marciniuk 2012, Wolanin i in. 
2012, Wolanin 2014); w Beskidzie Niskim – Spalona i Nowy Łup-
ków (leg. Oklejewicz 2012) oraz w Bieszczadach – Ustrzyki Górne 
Wołosate (Marciniuk 2012) i Przełęcz nad Brzegami (Oklejewicz 
i in. 2013).

Siedliska
Gatunek rośnie na podmokłych i podtorfionych łąkach, w mła-
kach eutroficznych, na błotnistych drogach, sporadycznie w szu-
warach turzycowych.

Zagrożenia
Głównymi zagrożeniami dla występowania gatunku są zmiany 
wilgotności podłoża oraz zaniechanie koszenia lub pozostawia-
nie na łące skoszonej biomasy, stanowiącej dla mniszków błot-
nych warstwę trudną do przebicia w czasie ich wzrostu. 

En
Taraxacum zajacii J. & P. 
Marciniuk
Mniszek Zająca
Rodzina: Asteraceae – astrowate

Status
W województwie podkarpackim gatunek zagrożony wyginięciem 
– EN.
W Polsce gatunek zagrożony wyginięciem.

Morfologia i biologia
Bylina, hemikryptofit. Mniszek duży, mocny, z głęboko powcina-
nymi liśćmi. Interlobia ciemno obrzeżone, duża, oszczepowata 
klapa szczytowa. Koszyczki duże, 4,5–5 cm średnicy, pyłek obec-
ny. Zewnętrzne listki okrywy zazwyczaj wzniesione lub lekko 
odstające, ciemnozielone lub czarnawe, jajowato lancetowate, 
wyraźnie obrzeżone. Owoc – niełupka. Kwitnienie V.

Występowanie w województwie podkarpackim
Prawdopodobnie gatunek ten jest endemitem występującym 
tylko w województwie podkarpackim. Po raz pierwszy odnale-
ziony został w Harcie na Pogórzu Dynowskim, skąd został opi-
sany jako nowy dla nauki (Marciniuk i in. 2012). Do roku 2014 
odnaleziono łącznie 6 stanowisk – wszystkie zlokalizowane na 
Pogórzu Dynowskim: 2 w Lutczy, 1 w miejscowości Hyżne oraz 
kolejne 2 w Harcie, w niedalekiej odległości od locus classicus 
(leg. J. & P. Marciniuk 2014).

Siedliska
Mniszek Zająca rośnie na podmokłych, ekstensywnie użytkowa-
nych łąkach. W przypadku wszystkich stanowisk były to łąki nale-
żące do związku Calthion lub Alopecurion, swoim składem flory-
stycznym nawiązujące do zbiorowisk z grupy torfowisk niskich.

Zagrożenia
Głównymi zagrożeniami dla występowania tego gatunku jest za-
niechanie koszenia lub pozostawianie na łące skoszonej biomasy, 
stanowiącej dla mniszków błotnych warstwę trudną do przebicia 
w czasie ich wzrostu.

30 cm). Liście lekko wzniesione, klapowane, z 3–5 spiczastymi 
klapami bocznymi, odstającymi +/– pod kątem prostym. Klapa 
szczytowa oszczepowata lub trójkątna. Zewnętrzne listki okrywy 
wzniesiono-odstające lub odstające, lancetowate, 2,3–3,4 mm 
szerokie, wyraźnie obrzeżone. Owoc – niełupka. Kwitnienie V.

Występowanie w województwie podkarpackim
Dotychczas na terenie województwa podkarpackiego odnalezio-
no 2 stanowiska tego gatunku: na Pogórzu Dynowskim – Lutcza 
(Gutkowska 2013) oraz w Beskidzie Niskim – Spalona (leg. K. 
Oklejewicz 2012).

Siedliska
Gatunek rośnie na podmokłej łące oraz na błotnistej drodze.

Zagrożenia
Głównymi zagrożeniami dla gatunku są zmiany wilgotności pod-
łoża oraz zaniechanie koszenia lub pozostawianie na łące sko-
szonej biomasy, stanowiącej dla mniszków błotnych warstwę 
trudną do przebicia w czasie ich wzrostu. Stanowisko w Spalonej 
(wspomniana błotnista droga) jest narażone na zdarzenia loso-
we trudne do przewidzenia.

nT
Taraxacum vindobonense Soest
Mniszek wiedeński
Rodzina: Asteraceae – astrowate

Status
W województwie podkarpackim gatunek bliski zagrożenia – NT.
W Polsce gatunek niższego ryzyka (Marciniuk 2012).

Morfologia i biologia
Bylina, hemikryptofit. Mniszek średniej wielkości lub duży (13–
35 cm). Liście lekko wzniesione, odwrotnie lancetowate, klapo-
wane z 2–5 klapami bocznymi, odstającymi pod kątem prostym. 
Klapa szczytowa zwykle wydłużona. Zewnętrzne listki okrywy 
przylegające, brudnozielone, ciemne, lancetowate, 2,8–4,5 mm 
szerokie, wąsko obrzeżone. Owoc – niełupka. Kwitnienie V.

Występowanie w województwie podkarpackim
Do roku 2014 stwierdzono gatunek na 23 stanowiskach: na Pła-
skowyżu Tarnogrodzkim – Babia Góra k. Cieplic Dolnych, na S od 
Tarnowca, Przymiarki (Marciniuk 2012) oraz Korzenica-Zagrody 

Taraxacum vindobonense (fot. M. Wolanin)
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En
Tetragonolobus maritimus (L.) 
Roth 
komonicznik skrzydlastostrąkowy
Rodzina: Fabaceae – bobowate

Status
W województwie podkarpackim gatunek zagrożony wyginięciem 
– EN.
W Polsce gatunek o niesprecyzowanym stopniu zagrożenia.

Morfologia i biologia
Roślina jednoroczna. Łodygi rozesłane lub podnoszące się, w dol-
nej części rozgałęzione, 10–30 cm długie. Liście sinawozielone, 
5-listkowe, listki odwrotnie jajowate, dolne listki jajowato lan-
cetowate, zaostrzone, zajmują miejsce zmarniałych przylistków. 
Kwiatostany 1–2-kwiatowe. Kwiaty 20–30 mm długie. Kielich 
rurkowaty, korona jasnożółta, przy przekwitaniu czerwonawo 
nabiegła. Strąki czarne. Kwitnienie V–VII.

Występowanie w województwie podkarpackim
Obecnie gatunek rośnie na 3 stanowiskach: Ustjanowa Górna 
(Zemanek 1989), Nowy Łupków (Nobis & Nobis 2010) i Pikulice 
(Wolanin 2014). Nie potwierdzono jego obecności na stanowisku 
w Stalowej Woli (npbl. W. Mazurkiewicz 1986). Gatunek wystę-
pował także w Chodaczowie (Nowiński 1929b) – stanowisko to 
od dawna traktowane jest jako historyczne (Dubiel i in. 1979). 

Siedliska
W Pikulicach gatunek rośnie w murawie kserotermicznej na ska-
listym wzniesieniu; na 2 pozostałych stanowiskach siedliskiem są 
nasypy kolejowe. 

Zagrożenia
Stanowisko w Pikulicach znajduje się blisko uczęszczanej ścieżki, 
dlatego może być narażone na zniszczenie. Populacje na nasy-
pach obecnie nieczynnych tras kolejowych narażone są na zara-
stanie przez duże byliny oraz krzewy i drzewa.

CR
Teucrium chamaedrys L. 
ożanka właściwa
Rodzina: Lamiaceae – jasnotowate

Status
W województwie podkarpackim gatunek krytycznie zagrożony 
wyginięciem – CR.
W Polsce gatunek bliski zagrożenia wyginięciem.

Morfologia i biologia
Krzewinka o licznych łodygach, 10–40 cm wysokich, dołem 
zdrewniałych, podnoszących się. Liście podłużnie jajowate, wci-
nano karbowane. Kielich dzwonkowaty, owłosiony, z 5 wyraźny-
mi nerwami głównymi, zakończony mocno zaostrzonymi ząb-

Taraxacum zajacii (fot. K. Oklejewicz)

Tetragonolobus maritimus (fot. M. Wolanin)

Teucrium chamaedrys (fot. M. Wolanin)
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Status
W województwie podkarpackim gatunek narażony na wyginięcie 
– VU.
W Polsce gatunek o niesprecyzowanym stopniu zagrożenia.

Morfologia i biologia
Bylina, hemikryptofit. Roślina o zapachu czosnku. Kłącze tworzy 
ulistnione rozłogi. Łodygi wzniesione, 15–70 cm wysokie, krótko 
owłosione. Liście siedzące, podługowate, tępe, karbowane lub 
ząbkowane. Kwiaty zebrane po 2–6 w nibyokółki. Kielich dzwon-
kowaty, owłosiony. Korona jasnopurpurowa. Rozłupki siatkowa-
to dołeczkowane. Kwitnienie VII–VIII.

Występowanie w województwie podkarpackim
Gatunek podawany ze wschodniej części województwa, przy 
czym większość stanowisk ma obecnie historyczny charakter. Ak-
tualnie ożanka czosnkowa rośnie na Pogórzu Dynowskim w Recz-
polu (Piórecki 2013), na Podgórzu Rzeszowskim w Świętoniowej 
(Jaźwa 2012) oraz na Płaskowyżu Tarnogrodzkim w Dąbrowicy 
Dużej (Nobis 2008) i w Podstawiu (Paul 2013). Za nieistniejące 
uznano stanowiska w okolicach Przemyśla: Turzyna, pod Łapa-
jówką, Hurko, m. Starzawą a Poddziaczem (Kotula 1881) oraz 
stanowisko w Białobrzegach na Płaskowyżu Kolbuszowskim (Du-
biel i in. 1979). Pomimo istnienia odpowiednich siedlisk, gatun-
ku nie odnaleziono także na stanowiskach w Grodzisku Dolnym 
(Kulpa 1964, Ochyra 1974, Dubiel i in. 1979) oraz m. Przewor-
skiem, Wygarkami a Wólką Małkową (Ochyra 1974).

Siedliska
Gatunek rośnie w wilgotnych rowach i okresowo wysychających 
strumieniach.

Zagrożenia
Głównym zagrożeniem dla gatunku jest zarastanie rowów od-
wadniających oraz antropogeniczne przekształcenie terenu, np. 
jego zabudowa.

En
Thesium linophyllon L.
Leniec pospolity
Rodzina: Santalaceae – sandałowcowate

Status
W województwie podkarpackim gatunek zagrożony wyginięciem 
– EN.
W Polsce gatunek o niesprecyzowanym stopniu zagrożenia.

Morfologia i biologia
Bylina, hemikryptofit. Pędy do 40 cm wysokie, prosto wzniesio-
ne lub podnoszące się. Liście równowąskie, 1-nerwowe. Okwiat 
5-krotny, owoc krótkoszypułkowy, podłużnie żeberkowany. Kwit-
nienie od V–VII. Półpasożyt czerpiący wodę i sole mineralne 
z korzeni innych roślin.

Występowanie w województwie podkarpackim
Gatunek podawany w XIX wieku z Przemyśla (Turczyński 1872, 
Kotula 1881). Obecnie w Przemyślu i okolicach odnaleziono sze-
reg stanowisk, precyzując przy tym ich lokalizację: Kruhel Wielki, 
Kruhel Mały, Kopiec Tatarski, Zielonka, Krzemieniec (Witkowska-
Wawer 2009). Stanowiska te zostały potwierdzone następnie 
przez Wolanina (2014). Ponadto w tej okolicy odnaleziono go 
także w: Forcie Helicha, Forcie Wzniesienie oraz na Górze Trzech 
Krzyży (Wolanin 2014). Na wzgórzach Łuczycko-Jaksmanickich 
odnotowano kilka populacji w rejonie Łuczyc (Szczeblewska & 

kami. Korona jasnopurpurowa, o wardze dolnej odgiętej silnie 
w dół. Rozłupki kulistawe. Kwitnienie VII–IX.

Występowanie w województwie podkarpackim
Gatunek posiada aktualne stanowisko w Malhowicach na Po-
górzu Przemyskim (Wolanin 2014). W XIX wieku występował na 
Winnej Górze w Przemyślu (Kotula 1881) – stanowisko to obec-
nie nie istnieje.

Siedliska
Pierwotnie gatunek występował wśród muraw kserotermicz-
nych na Winnej Górze. Obecnie rośnie na zarastającym nasypie 
kolejowym w Malhowicach. Jakkolwiek jest to siedlisko antropo-
geniczne, gatunek utrzymuje się na nim od kilku lat. Trudno jed-
noznacznie określić genezę tego stanowiska, ponieważ zostało 
odnalezione stosunkowo niedawno. 

Zagrożenia
Realnym zagrożeniem dla wspomnianej populacji ożanki właściwej 
jest postępujące zarastanie stanowiska przez krzewy i drzewa.

Vu
Teucrium scordium L.
ożanka czosnkowa
Rodzina: Lamiaceae – jasnotowate

Teucrium scordium (fot. W. Paul)



Cz
er

w
on

a 
Ks

ię
ga

 R
oś

li
n 

W
oj

ew
ód

zt
w

a 
Po

dk
ar

pa
ck

ie
go

85

T

Janecki 1999), Jaksmanic i m. Łuczycami a Rożubowicami (npbl. 
K. Oklejewicz 2003, Paul 2013). Aktualne stanowisko leńca po-
spolitego podaje także Krawczyk (2010) z Pilchowa (północny 
kraniec województwa). Jedynym stanowiskiem, na którym nie 
odszukano ponownie leńca jest Winna Góra w Przemyślu (npbl. 
J. Kornaś 1969).

Siedliska
Gatunek rośnie na eksponowanych miejscach wśród muraw kse-
rotermicznych.

Zagrożenia
Głównym zagrożeniem dla gatunku jest zarastanie muraw ksero-
termicznych oraz ich niszczenie.

EX
Thymelaea passerina (L.) Coss.  
& Germ.
Wilczypieprz roczny
Rodzina: Thymelaceae – wawrzynkowate

Status
W województwie podkarpackim gatunek wymarły – EX.
W Polsce gatunek zagrożony wyginięciem (Węgrzynek 2014).

Morfologia i biologia
Roślina roczna, chwast. Łodyga 10–30 cm wysoka, wyprostowa-
na. Liście równowąskie, siedzące. Kwiaty niepozorne, 4-krotne, 
w pachwinach liści. Okwiat dzbanuszkowaty, żółtawy, owłosiony. 
Owoc – gruszkowaty orzeszek. Kwitnienie VII–VIII

Występowanie w województwie podkarpackim
Gatunek podany z Winnej Góry i Łuczyc przez Kotulę (1881) oraz 
zebrany w Tryńczy przez Nowińskiego (leg. M. Nowiński 1948) 
– stanowiska te od wielu lat nie istnieją.

Siedliska
Gatunek rósł na polach uprawnych zasobnych w węglan wap-
nia.

Przyczyny wyginięcia
Gatunek wyginął najprawdopodobniej na skutek intensywnego 
stosowania herbicydów lub braku użytkowania rolniczego tere-
nów agrarnych.

CR
Tofieldia calyculata (L.) Wahlenb.
kosatka kielichowata
Rodzina: Melanthiaceae – melantkowate

Status
W województwie podkarpackim gatunek krytycznie zagrożony 
wyginięciem – CR.
W Polsce gatunek o niesprecyzowanym stopniu zagrożenia.

Morfologia i biologia
Bylina, hemikryptofit. Kłącze trwałe, skośne. Łodyga 10–40 cm 
wysoka, okryta w nasadzie resztkami dawnych liści. Liście przy-

Thesium linophyllon (fot. M. Wolanin)

Thymelaea passerina (fot. M. Szewczyk)
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CR
Trapa natans L.
kotewka orzech wodny
Rodzina: Trapaceae – kotewkowate

Status
W województwie podkarpackim gatunek krytycznie zagrożony 
wyginięciem – CR.
W Polsce gatunek zagrożony wyginięciem (Piórecki 2014b).

Morfologia i biologia
Roślina jednoroczna, hydrofit. Roślina zakorzeniająca się na dnie 
zbiornika wodnego. Kiełkowanie nasion odbywa się na przełomie 
kwietnia i maja. Łodyga pojedyncza lub rozgałęziona, do 150 cm 
długości. Z węzłów wyrastają pierzasto rozgałęzione, podwodne 
korzenie asymilacyjne. W podszczytowej części pędów wykształ-
cone są drobne, lancetowate lub równowąskie liście, natomiast 
liście romboidalne o ogonkach z pęcherzykami pławnymi, pły-
wające po powierzchni wody zebrane są w szczytową rozetkę. 
Kwiaty białe, wyrastające na szypułkach w kątach liści rozetko-
wych. Owocem jest orzech zakończony 4 harpunami i opatrzony 
trzonkami pławnymi. Kwitnienie – IV (Piórecki 2014b).

Występowanie w województwie podkarpackim
Literatura dotycząca występowania kotewki orzecha wodnego 
na obszarze obecnego województwa podkarpackiego jest bar-
dzo bogata. Całościowego jej przeglądu i syntezy dokonał w la-
tach 70. ubiegłego wieku J. Piórecki (Piórecki 1980). W swojej 
monografii przedstawił rozmieszczenie orzecha wodnego w Pol-
sce oraz omówił proces zanikania poszczególnych stanowisk. 
Stanowiska kotewki orzecha wodnego na terenie województwa 
podkarpackiego grupują się w dolinach Wisły i Sanu. Obecnie 
zdecydowana większość naturalnych stanowisk nie istnieje. Za 
naturalne, aktualnie istniejące dawne stanowiska można uznać: 
Chwałowice-Grudza, Wrzawy, Zbydniów, Dymitrów pod Barano-
wem Sandomierskim i najprawdopodobniej także stanowisko 
w Pniowie (inf. ustna J. Piórecki). W ostatnich latach obserwowa-
ne jest ponowne pojawianie się kotewki na stanowiskach wcześ-
niej uznanych za wymarłe (niepublikowane dane R. Krawczyka 
z kilku stanowisk z doliny Dolnego Sanu) oraz na stanowiskach 
antropogenicznych (Kukuła i in. 2013, Jaźwa & Stadnicka-Futo-
ma 2014, npbl. K. Oklejewicz 2014), lecz można przypuszczać, że 
jest to raczej efekt celowej działalności człowieka. 

Siedliska
Kotewka orzech wodny rośnie w starorzeczach, śródpolnych sta-
wach oraz zalanych wyrobiskach pożwirowych i rowach melio-
racyjnych.

ziemne w 2 szeregach, równowąskie, zaostrzone. Liście łodygo-
we nieliczne. Kwiatostan w formie wydłużonej główki. Okwiat 
zielonawo-żółty. Owoc – torebka. Kwitnienie VI–VII.

Występowanie w województwie podkarpackim
Obecnie kosatka kielichowata rośnie na 2 stanowiskach: w Be-
skidzie Niskim na N od Kiczery Żydowskiej (Dubiel i in. 1999) oraz 
na Pogórzu Przemyskim w Krzemieńcu (Kotula 1881, Batko 1934, 
Zaremba 2003, Wolanin 2014), traktowanym przez niektórych 
autorów jako Kruhel Mały lub Maziarnia. Pozostałe stanowiska 
z okolic Przemyśla: na E od Kruhela Wielkiego, Wzniesienie, na 
SW od Wzniesienia, okolice Winnej Góry (Kotula 1881) oraz 
Wzgórze Trzech Krzyży (Batko 1934) mają charakter historycz-
ny. W ostatnich latach nie potwierdzono także obecności tego 
gatunku na stanowisku w Lipnicy na Płaskowyżu Kolbuszowskim 
(Dubiel i in. 1979).

Siedliska
W okolicy Przemyśla gatunek rośnie w młace eutroficznej, po-
wstałej w niewielkim zagłębieniu, w miejscu wysięku na stro-
mym zboczu. W Magurskim Parku Narodowym gatunek wystę-
puje w młakach niskoturzycowych.

Zagrożenia
Głównym zagrożeniem stanowiska kosatki kielichowatej w Krze-
mieńcu są czynne osuwiska oraz potencjalne inwestycje zwią-
zane z rozbudową Przemyśla. W Magurskim Parku Narodowym 
zagrożeniem mogą być naturalne procesy zarastania terenów 
nieleśnych.

Tofieldia calyculata (fot. M. Wolanin)

Trapa natans (fot. R. Krawczyk)
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Zagrożenia
Głównymi zagrożeniami są procesy zarastania i osuszania staro-
rzeczy oraz niewielkich zbiorników wodnych; w niektórych przy-
padkach także ich zaśmiecanie.

EX
Trifolium pannonicum Jacq.
koniczyna panońska
Rodzina: Fabaceae – bobowate

Status
W województwie podkarpackim gatunek wymarły – EX.
W Polsce gatunek narażony na wyginięcie (Zarzycki 2014).

Morfologia i biologia
Bylina, hemikryptofit. Roślina szorstko owłosiona, często tworzą-
ca kępy. Łodygi mocne, do 6 mm grube, wzniesione, 30–60 cm 
wysokie. Listki u liści łodygowych do 7,5 cm długie, podłużnie 
lancetowate, całobrzegie lub na szczycie drobno ząbkowane, 
orzęsione i owłosione. Kwiatostany kuliste, jajowate lub jajowa-
to-walcowate, wzniesione. Kielich 10–16 mm długi, korona żół-
tawo-biała. Strąki 1-nasienne. Kwitnienie VI–VII.

Występowanie w województwie podkarpackim
Gatunek znany z okolic Przemyśla – podany przez Kotulę (1881) 
z Mazur, Kaczmarowej, Łętowni, reduty Prałkowickiej, Długiego, 
Helichy i stanowiska m. Helichą a Szybenicą. Przez Wolanina 
(2014) został uznany za takson wymarły; także Zarzycki (2014) 
nie odnalazł tego gatunku na żadnym z powyższych stanowisk.

Siedliska
Gatunek rósł najprawdopodobniej na suchych łąkach z dużym 
udziałem gatunków kserotermicznych.

Przyczyny wyginięcia
Większość terenów, na których w XIX w. występowała koniczyna 
pannońska, została zalesiona po II wojnie światowej.

Vu
Trollius europaeus L.
Pełnik europejski
Rodzina: Ranunculaceae – jaskrowate

Status
W województwie podkarpackim gatunek narażony na wyginięcie 
– VU.
W Polsce gatunek o niesprecyzowanym stopniu zagrożenia.

Morfologia i biologia
Bylina, hemikryptofit. Roślina o łodygach 20–60 cm wysokich, 
nagich, najczęściej nierozgałęzionych, 1-kwiatowych. Liście 5-
dzielne, dłoniastosieczne o segmentach romboidalnych, rozcię-
tych na 3 łaty wcinanopiłkowane. Kwiaty złocistożółte, kuliste, 
o średnicy 3–6 cm. Mieszki wielonasienne. Kwitnienie V–VI.

Występowanie w województwie podkarpackim
Pełnik europejski najczęściej odnajdywany był na łąkach w doli-
nie Sanu. Z okolic Przemyśla podawany już w XIX wieku: Ostrów, 
Pod Bełwinem, Łąka Sielecka, Helicha (Kotula 1881). Kolejne 2 
stanowiska z tych okolic (Hurko i Siedliska) podali prawie 100 lat 
później Karczmarz i Piórecki (1977). Na Podgórzu Rzeszowskim 
gatunek został stwierdzony w Radymnie (Krzaczek & Krzaczek 

Trifolium pannonicum (fot. W. Paul)

Trollius europaeus (fot. M. Wolanin)
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Status
W województwie podkarpackim gatunek zagrożony wyginięciem 
– EN.
W Polsce gatunek narażony na wyginięcie (Koczur & Mirek 
2008).

Morfologia i biologia
Bylina, hydrofit. Roślina o pędach zielonych, pływających i bez-
barwnych – ziemnych, o słabo wykształconych liściach, 10–30 
cm długich. Liście kilkakrotnie widlastodzielne, z 1–7 pęcherzy-
kami. Korona bladożółta; warga dolna najczęściej z białymi prąż-
kami, ostroga krótka. Owoc – torebka. Kwitnienie VI–IX. Roślina 
mięsożerna. Pęcherzyki otwierają się i zasysają do środka drobne 
skorupiaki. Następnie, w błyskawicznie zamykanym pęcherzyku 
uwalniane są enzymy, trawiące schwytane zwierzęta.

Występowanie w województwie podkarpackim
Pojedyncze stanowiska pływacza drobnego znane są z północnej 
i zachodniej części województwa. Obecnie rośnie na 6 stanowi-
skach: Lipa (Krzaczek 1971, Krawczyk 2005), Chwałowice (Ku-
charczyk 2001), Wolakówka (Wayda 1996), Żuk Stary (Krawczyk 
2010), Nisko i Pysznica (Oklejewicz i in. 2007). Nie potwierdzo-
no jego obecności na stanowiskach w Piskorowicach (Żukowski 
1974) oraz przy drodze Kolbuszowa–Sędziszów Młp., obok rzeki 
Tuszymki (Dubiel i in. 1979). 

Siedliska
Pływacz drobny rośnie w zbiornikach powyrobiskowych, nie-
wielkich stawach oraz w śródleśnych, dystroficznych oczkach 
wodnych.

Zagrożenia
Zagrożeniem dla pływacza drobnego jest wysychanie zbiorników 
wodnych oraz ich zarastanie przez roślinność szuwarową.

Vu
Utricularia vulgaris L.
Pływacz zwyczajny
Rodzina: Lentibulariaceae – pływaczowate

Status
W województwie podkarpackim gatunek narażony na wyginięcie 
– VU.
W Polsce gatunek o niesprecyzowanym stopniu zagrożenia.

Morfologia i biologia
Bylina, hydrofit. Roślina o wszystkich pędach jednakowych, pły-
wających, zielonych, długich od 30 do 100 cm. Liście od 1–7 cm 
długie, jajowate, o odcinkach głęboko pociętych na nitkowate 
łatki. Pęcherzyki liczne do 2 mm średnicy. Korona grzbiecista, 
żółta, 13–20 mm długa, warga dolna zgięta o odgiętych brze-
gach. Ostroga dłuższa od dolnej działki kielicha. Owoc – torebka. 
Kwitnienie VI do VIII. Roślina mięsożerna. Pęcherzyki otwierają 
się i zasysają do środka drobne skorupiaki. Następnie w błyska-
wicznie zamykanym pęcherzyku uwalniane są enzymy, trawiące 
schwytane zwierzęta.

Występowanie w województwie podkarpackim
Stanowiska pływacza zwyczajnego grupują się głównie w pół-
nocnej części województwa. W Dolinie Wisły został odnalezio-
ny w Dymitrowie Dużym (Piórecki 1975), Dymitrowie Małym 
(Dubiel 1989), Grudzy, Popowicach, Rakówce i Chwałowicach 
(Kucharczyk 2001), z kolei w dolinie Dolnego Sanu stwierdzo-
no jego obecność w Nowinach i Wielowsi (Krzaczek & Krzaczek 
1977), Wilczowie (Fijałkowski i in. 1995), Lipie (Krawczyk 2005) 

1983); na Płaskowyżu Kolbuszowskim – w Brzózie Królewskiej, 
Sokołowie Małopolskim i Turzy (Krzaczek & Krzaczek 1983). Na 
terenie Dołów Jasielsko-Sanockich gatunek występował nie-
gdyś w Odrzechowej (Grodzińska 1968), obecnie – na łąkach 
w Ladzinie (npbl. M. & M. Wolanin 2015). W Bieszczadach sta-
nowiska pełnika europejskiego odnotowano w Posadzie Leskiej 
(Zemanek 1981), Olchowcach (leg. L. Rzeszutko 1958) i Zawoju 
– droga na Przełęcz Szczycisko (Kozłowska 2012). Towpasz (1987) 
wspomina o dawnym zbiorze Holzera (KRAM) z okolic Rzeszowa; 
stanowiska tego jednak sama nie potwierdziła w czasie badań na 
Pogórzu Strzyżowskim.

Uwaga. W Bieszczadach Wysokich, na wysokościach powyżej 
1000 m n.p.m. występuje blisko spokrewniony gatunek – pełnik 
alpejski Trollius altissimus Crantz.

Siedliska
W Ladzinie pełnik europejski rośnie na zmiennowilgotnej łące 
należącej do związku Molinion caeruleae, w towarzystwie rdestu 
wężownika Polygonum bistorta, przytuli północnej Galium bo-
reale, krwiściągu lekarskiego Sanguisorba officinalis i dzwonka 
skupionego Campanula glomerata. W Zawoju gatunek odnale-
ziono na wilgotnej łące.

Zagrożenia
Główne zagrożenia dla pełnika europejskiego to: osuszanie łąk 
zmiennowilgotnych poprzez melioracje oraz naturalne procesy 
sukcesji ekologicznej, prowadzące do jego wypierania przez bar-
dziej konkurencyjne byliny.

En
Utricularia minor L.
Pływacz drobny
Rodzina: Lentibulariaceae – pływaczowate

Utricularia minor (fot. W. Paul)

u
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oraz w Żabnie, Dzierdziówce, Dąbrowie Rzeczyckiej (Krawczyk 
2003), Zaklikowie, Babulach (Krawczyk 2010), Skowierzynie (Mi-
chalska-Hejduk & Kopeć 2002, Krawczyk 2003), Radomyślu nad 
Sanem (Krawczyk & Majkut 2008) i Kolonii Przędzel (npbl. A. 
Michalewska & M. Nobis 2003). Na Płaskowyżu Kolbuszowskim 
odnaleziono go na następujących stanowiskach: Pateraki oraz 
Poręby (Żukowski 1974), Stare Łąki, k. Poręb Kupieńskich, sta-
rorzecze Tuszymki (Dubiel i in. 1979), Kąty pod Wydrzem (npbl. 
Kuca 2001), Bieleckówka, rezerwat Bór k. Głogowa (Oklejewicz 
& Kuca 2004), Dolina Olszówki (Kubiak 2009), Korniaktów oraz 
m. Kłapówką a Widełką (Oklejewicz i in. 2010). Na Płaskowyżu 
Tarnowskim gatunek posiada 4 stanowiska: Czarna Tarnowska, 
Lipiny, Przecław (Wayda 1996) i Zgórsko (Wayda 2001). W po-
zostałych regionach pływacz zwyczajny był odnajdywany spo-
radycznie: Czarna-Zawodzie na Podgórzu Rzeszowskim (Jaźwa 
2012), Dobrzechów (Towpasz 1987, Wójcik 2010) na Pogórzu 
Strzyżowskim. Podawany także z Płaskowyżu Tarnogrodzkiego: 
Hurko, m. Starzawą a Poddziaczem (Kotula 1881), Starzawa (Żu-
kowski 1974), Uroczysko Wielkie Oczy (npbl. G. Szafran 1987, 
Paul 2013), Poddziacz (npbl. A. & M. Nobis 2011), okolice: Lesz-
na, Wiązownicy, Korzenicy, Dąbrowy, Wólki Krowickiej, Wólki 
Żmijowskiej, Siedlisk, Tuchli i Chałupek Dusowskich (Paul 2013).

Siedliska
Pływacz zwyczajny był stwierdzany najczęściej w niewielkich 
zbiornikach i oczkach wodnych, niekiedy także w stawach ho-
dowlanych, torfiankach i starorzeczach.

Zagrożenia
Do głównych zagrożeń należy zaliczyć zmniejszanie się liczby 
siedlisk odpowiednich dla tego gatunku (obniżenie poziomu wód 
gruntowych powoduje zanikanie wielu oczek wodnych, nato-
miast te, które pozostają są często dewastowane i zaśmiecane). 

Vu
Verbascum phoeniceum L.
Dziewanna fioletowa
Rodzina: Scrophulariaceae – trędownikowate

Status
W województwie podkarpackim gatunek narażony na wyginięcie 
– VU.
W Polsce gatunek o niesprecyzowanym stopniu zagrożenia.

Morfologia i biologia
Roślina najczęściej dwuletnia, rzadziej jednoroczna lub bylina, 
hemikryptofit. Łodyga omszona, 30–100 cm wysoka, w górnej 
części ogruczolona. Liście dolne w różyczce, jajowate, krótko-
ogonkowe, karbowane. Liście łodygowe wąskie, lancetowate. 
Kwiaty na szypułkach 1–3 cm długich, w kątach przysadek. Koro-
na o średnicy 25 mm, fioletowa. Torebka jajowato-stożkowata. 
Kwitnienie V–VI.

Występowanie w województwie podkarpackim
Najwięcej stanowisk dziewanny fioletowej odnotowano w Doli-
nie Wisły: Chwałowice, Dąbrówka Pniowska, Kopa Chwałowska 
i Popowice (Kucharczyk 2001). W ostatnich latach występowała 
także na Podgórzu Rzeszowskim: Zawisłocze Trynieckie i Bida-
czów (Jaźwa & Stadnicka-Futoma 2014). Gatunku nie potwier-
dzono w Bukowcu na Płaskowyżu Kolbuszowskim (Karczmarz & 
Piórecki 1977) oraz na stanowiskach w okolicy Przemyśla: Jak-
smanice, Łuczyce, Przemyśl, Kruhel k. Przemyśla (Karczmarz & 
Piórecki 1977). Jako historyczne należy traktować stanowiska 
w Jarosławiu (Święs & Piórecki 1988) oraz Suchodole k. Krosna 
(Knapp 1872).

Siedliska
Dziewanna fioletowa rośnie w murawach kserotermicznych oraz 
na suchych zboczach i przydrożach.

Zagrożenia
Głównym zagrożeniem dla gatunku jest zarastanie muraw ksero-
termicznych oraz nasłonecznionych terenów otwartych.

Utricularia vulgaris (fot. W. Paul)

Verbascum phoeniceum (fot. K. Oklejewicz)



Za
gr

oż
on

e 
Ga

tu
nk

i R
oś

li
n

90

V
Zagrożenia
Przyczyny wyginięcia gatunku na stanowiskach podanych przez 
Knappa (1868) nie są znane. Nieznany jest także aktualny status 
stanowiska w Dwerniku. 

EX
Viola epipsila Ledeb.
Fiołek torfowy
Rodzina: Violaceae – fiołkowate

Status
W województwie podkarpackim gatunek prawdopodobnie wy-
marły – EX.
W Polsce gatunek krytycznie zagrożony wyginięciem (Kuta & 
Pliszko 2014).

Morfologia i biologia
Bylina, hemikryptofit. Roślina do 15 cm wysoka, wiotka. Liście 
najczęściej w liczbie 2. Ogonki liściowe delikatnie oskrzydlone. 
Kwiaty duże o słabej woni, płatki niebieskie. Podkwiatki osadzo-
ne w górnej części szypułek. Kwitnienie V–VI.

Występowanie w województwie podkarpackim
Gatunek znany z północnej części województwa – podany z Bu-
dy Stalowskiej (Krzaczek 1977) i Jamnicy (Krzaczek & Krzaczek 
1977). W późniejszym czasie gatunku nie potwierdzono na żad-
nym z wymienionych stanowisk.

Siedliska
Gatunek występował na podmokłych łąkach. 

Przyczyny wyginięcia
Przyczyny wyginięcia nie są znane.

Vu
Viola stagnina Kit.
Fiołek mokradłowy
Rodzina: Violaceae – fiołkowate

Status
W województwie podkarpackim gatunek narażony na wyginięcie 
– VU.
W Polsce gatunek narażony na wyginięcie (Załuski 2014b).

Morfologia i biologia
Bylina, hemikryptofit. Roślina 5–25 cm wysoka, łodyga wznie-
siona, rozgałęziona, prawie naga. Liście lancetowate, w nasadzie 
ucięte lub słabo sercowate. Przylistki w środkowej części łody-
gi ok. 2x krótsze od ogonków liściowych; górne – tak długie jak 
ogonki. Kwiaty małe, płatki białe z fioletowymi żyłkami, ostroga 
zielonawa. Kwitnienie V–VI.

Występowanie w województwie podkarpackim
Z terenu województwa znanych jest około 20 stanowisk zloka-
lizowanych głównie w dolinach Wisły i Sanu. Najstarsze dane 
pochodzą z okolic Przemyśla – Łąka na N od Długich Łoz (Kotula 
1881). W okresie międzywojennym M. Nowiński prowadził ba-

DD
Veronica urticifolia Jacq.
Przetacznik pokrzywolistny
Rodzina: Scrophulariaceae – trędownikowate

Status
W województwie podkarpackim gatunek o niesprecyzowanym 
stopniu zagrożenia – DD.
W Polsce gatunek niższego ryzyka.

Morfologia i biologia
Bylina, hemikryptofit. Łodygi obłe, cienkie, wzniesione, 30–70 
cm wysokie. Liście górne i środkowe rzadko owłosione, trójkąt-
nie jajowate; przypominające liście pokrzywy. Grona kwiatowe 
luźne, niezbyt liczne. Przysadki lancetowate, krótsze od szypu-
łek. Działki do 2 mm długie, korona o średnicy ok. 8 mm, bla-
doróżowa. Torebka okrągława z płytkim wcięciem, spłaszczona. 
Kwitnienie VI–VIII.

Występowanie w województwie podkarpackim
Gatunek podany przez Knappa (1869) z Odrzykonia i okolic Sa-
noka – nie odnajdywany w późniejszych latach. Zebrany także 
w latach 70. XX w. przez J. Kornasia w Dwerniku – Bieszczady 
Zachodnie (leg. J. Kornaś 1979 KRA). Stanowisko to nie zostało 
wymienione w pracy Zemanka (1989) oraz w „Czerwonej Księ-
dze Karpat Polskich” (Wróbel & Vončina 2008) – do ponownego 
odszukania.

Siedliska
Na stanowisku w Dwerniku gatunek rósł na stromym, ocienio-
nym zboczu nadrzecznym na lewym brzegu Sanu, pod skałkami 
piaskowcowymi.

Veronica urticifolia, okaz zielnikowy (leg. J. Kornaś 1979 KRA)
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Vu
Viola uliginosa Besser
Fiołek bagienny
Rodzina: Violaceae – fiołkowate

Status
W województwie podkarpackim gatunek narażony na wyginięcie 
– VU.
W Polsce gatunek narażony na wyginięcie (Paul i in. 2014).

Morfologia i biologia
Bylina, hemikryptofit. Roślina 10–20 cm wysoka, naga. Liście 
3–5, długoogonkowe, blaszka trójkątnie jajowata, w nasadzie 
sercowata. Przylistki gruczołowato ząbkowane, do połowy zroś-
nięte ze skrzydlatym ogonkiem liściowym. Kwiaty duże, płatki 
ciemnofioletowe, torebka naga. Kwitnienie IV–V.

Występowanie w województwie podkarpackim
Wszystkie znane dotychczas stanowiska fiołka bagiennego 
grupują się w północnej części Kotliny Sandomierskiej. Po raz 
pierwszy z terenu obecnego województwa podkarpackiego fio-
łek bagienny został podany na początku XX wieku ze stanowiska 
w Majdanie Królewskim (Szafer 1913). Kolejne stanowisko zosta-
ło ogłoszone dopiero końcem lat 70. XX wieku: Huta Komorow-
ska (Kuta 1978). W wieku XXI zaczęto odkrywać kolejne, nieraz 
bardzo bogate stanowiska: Kamionka (Cieślak i in. 2004), okolice 
Nowej Dęby (Serwan 2005, Ślązak i in. 2015), Misiany (npbl. M. 
& A. Nobis 2006), Dobcza, Przymiarki, Durdy, Dąbrowa Rzeczy-
cka, Lipa, Gielnia, Glinianka, Huta Krzeszowska, Komorów, Koto-
wa Wola, Przymiarki i Zalesie k. Jeżowego (Krawczyk i in. 2008), 
Łysaków k. Zaklikowa (Paul i in. 2014).

Siedliska
Fiołek bagienny rośnie na terenach podmokłych, zwykle w bez-
pośrednim sąsiedztwie mniejszych cieków wodnych, często na 
leśnych polanach lub w prześwietleniach leśnych oraz na pod-
mokłych łąkach ze związku Calthion.

Zagrożenia
Główne zagrożenia stanowisk fiołka bagiennego wiążą się z obni-
żeniem poziomu wody w wyniku melioracji, niszczeniem siedlisk 
i ich zabudową oraz z przekształceniami zbiorowisk roślinnych 
w wyniku sukcesji ekologicznej.

dania w widłach Wisłoka i Sanu oraz na Płaskowyżu Kolbuszow-
skim, odnajdując fiołka mokradłowego na kilku stanowiskach: 
Grodzisko Dolne, m. Laszczynami a Chodaczowem (Nowiński 
1924, 1927), Jagiełła (Nowiński 1929a), Opaleniec (Nowiński 
1929a, 1930), Niechciałka (Nowiński 1930) i Gniewczyna (leg. M. 
Nowiński 1927, KRA). W II połowie XX wieku o obecności fiołka 
mokradłowego w Budach Stalowskich, Jamnicy i Kotowej Woli 
pisał Krzaczek (1971). Kolejne stanowiska odkryto dopiero w XXI 
wieku: Sadkowa Góra na Płaskowyżu Tarnowskim (Wayda 2001) 
oraz szereg stanowisk na północnym krańcu województwa: Dą-
browa Rzeczycka, Babule (Krawczyk 2010), Bieliniec, Jastkowice 
(Oklejewicz i  in. 2007), Glinianka, Ulanów, Rzeczyca Okrągła, 
Zbydniów (npbl. R. Krawczyk 2010). Gatunek wymieniany także 
z Płaskowyżu Tarnogrodzkiego: na NWW od wsi Ożanna Mała, 
na S od Tarnawca, na W od Rzuchowa (Nobis 2008); Płaskowy-
żu Kolbuszowskiego: na N od wsi Przychojec oraz Podgórza Rze-
szowskiego – Leżachów, Ujezna, Opaleniec k. Gniewczyny Trynie-
ckiej i Piwoda (Kleszcz i in. 2015).

Siedliska
Gatunek rośnie na wilgotnych lub zmiennowilgotnych łąkach.

Zagrożenia
Głównym zagrożeniem dla fiołka mokradłowego jest obniżanie 
się poziomu wód gruntowych, eliminacja okresowych zalewów, 
a także sukcesyjne zmiany zbiorowisk łąkowych.

Viola stagnina (fot. R. Krawczyk)

Viola uliginosa (fot. M. Nobis)



Hippuris vulgaris w zbiorniku wodnym w Dylągówce (fot. M. Wolanin)



Atlas rozmieszczenia 
zagrożonych roślin 

naczyniowych
w województwie 

podkarpackim

 objaśnienia znaków i symboli:

 ● – stanowisko istniejące
 ○ – stanowisko niepotwierdzone
 ▲ – stanowisko antropogeniczne
 + – stanowisko, na którym gatunek wyginął

Krzysztof Oklejewicz
Mateusz Wolanin

Magdalena Natalia Wolanin

Czerwona Księga Roślin 
Województwa Podkarpackiego
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Lemnetea minoris R. TX. 1955
Lemnetalia minoris R. TX. 1955

Lemno minoris-Salvinion natantis SLAVNIC 1956 EM. R. 
TX. ET A. SCHWABE 1981

Lemno minoris-Salvinietum natantis (SLAVNIC 1956) 
KORNECK 1959

Asplenietea rupestria BR.-BL. 1934 IN MEIER ET BR.-BL. 1934
Aconitum tauricum ssp. nanum-Festuca airoides-
Saxifraga paniculata
Cotoneaster integerrimus-Festuca airoides
Saxifraga paniculata-Campanula polymorpha-Festuca 
airoides
Campanula polymorpha-Sempervivum montanum-
Festuca airoides
Valeriana tripteris-Festuca airoides, Campanula 
polymorpha-Festuca airoides
Asplenium viride-Cystopteris fragilis-Festuca airoides
Campanula polymorpha-Asplenium viride-Thymus 
alpestris
Galium schultesii-Campanula glomerata
Valeriana tripteris-Galium schultesii-Sedum fabaria

Potentilletalia caulescentis BR.-BL. IN BR.-BL. ET JENNY 1926
Potentillion caulescentis BR.-BL. IN BR.-BL. ET JENNY 1926

Asplenietum trichomano-rutae-murariae (KUHN 1937) 
R.TX. 1937

Potametea R. TX. ET PRSG 1926
Potametalia KOCH 1926

Nymphaeion OBERD. 1953
Hydrocharitetum morsus-ranae LANGENDONCK 1935
Nupharo-Nymphaeetum albae TOMASZ. 1977
Nymphaeetum candidae MILJAN 1958
Trapetum natantis MÜLL. ET GÖRS 1969

Urticularietea intermedio-minoris DEN HARTOG ET SEGAL 
1964 EM. PIETSCH 1965

Urticularietalia intermedio-minoris PIETSCH 1965
Sphagno-Urticularion MÜLL. ET GÖRS 1960

Sparganietum minimi SCHAAF 1925
Scorpidio-Utricularietum minoris MÜLL. ET GÖRS 1960
Zb. Urticularia vulgaris

Littorelletea uniflorae BR.-BL. ET R.TX. 1943
Littorelletalia uniflorae KOCH 1926

Eleocharition acicularis PIETSCH 1966 EM. DIERSS. 1975
Eleocharitetum acicularis (BAUMANN 1911) KOCH 
1926

Phragmitetea R. TX. ET PRSG 1942
Phragmitetalia KOCH 1926

Phragmition KOCH 1926
Oenantho-Rorippetum LOHM. 1950
Scirpetum maritimi (BR.-BL. 1931) R. TX. 1937

Magnocaricion KOCH 1926
Cicuto-Caricetum pseudocyperi BOER ET SISS. IN BOER 
1942
Caricetum paniculatae WANGERIN 1916
Caricetum distichae (NOWIŃSKI 1928) JONAS 1933
Caricetum appropinquatae (KOCH 1926) SOÓ 1938

Sparganio-Glycerion fluitantis BR.-BL. ET SISS. IN BOER 
1942

SYSTEMaTYka FIToSoCJoLogICZna 
ZagRożonYCH ZBIoRoWISk RoŚLInnYCH

Sparganio-Glycerietum fluitantis BR.-BL. 1925 N.N.
Glycerietum plicatae (KULCZ. 1928) OBERD. 1954

Koelerio glaucae-Coryphoretea canescentis KLIKA IN KLIKA ET 
NOVAK 1941

Corynephoretalia canescentis R. TX. 1937
Vicio lathyroidis Potentillion argenteae BRZEG IN BRZEG ET 
M. WOJT. 1996

Sclerantho-Herniarietum glabrae GŁOW. 1988
Diantho-Armerietum elongatae KRAUSCH 1959
Zb. Helichrysum arenarium

Koelerion glaucae (VOLK 1931) KLIKA 1935
Zb. z Koelerion glaucae

Molinio-Arrhenatheretea R. TX. 1937
Molinietalia caeruleae W. KOCH 1926

Molinion caeruleae W. KOCH 1926
Molinietum caeruleae W. KOCH 1926 (=Selino 
carvifoliae-Molinietum caeruleae W. KOCH 1926)

Calthion palustris R. TX. 1936 EM. OBERD. 1957
Cirsietum rivularis NOWIŃSKI 1927

C. r. Caricetosum hartmanii
Cnidion dubii BAL.-TUL. 1966

Violo-Cnidietum dubii WALTHER IN R. TX. 1954 (N. INV.)
Arrhenatheretalia PAWŁ. 1928

Arrhenatherion elatioris (Br.-Bl. 1925) Koch 1926
Arrhenatheretum elatioris BR.-BL. EX SCHERR. 1925

A. e. centauretosum scabiosae
A. e. salvietosum pratensis
A. e. brometosum erecti
A. e. brisosum mediae
A. e. wariant z Agrostis capillaris i inne ciepłolubne 
postaci

Gladiolo-Agrostietum capillaris (BR.-BL. 1930) PAWŁ. ET 
WAL. 1949

G.-A. c. wariant świeży
Campanulo serratae-Agrostietum capillaris

C. s.-A. c. centauretosum jacei

Festuco-Brometea BR.-BL. ET R. TX. 1943
Festucetalia valesiacae BR.-BL. ET R. TX. 1943

Cirsio-Brachypodion pinnati HADAČ ET KLIKA 1944 EM. 
KRAUSCH 1961
      Inuletum eusifoliae

Zbiorowiska: Brachypodium pinnatum, Bromus erectus, 
Salvia verticillata, Linum austriacum i inne

Caricetea curvulae BR.-BL. 1948
Caricetalia curvulae BR.-BL. 1926

Caricion curvulae BR.-BL. 1925
Potentillo aureae-Festucetum airoides WINNICKI 1999

Scheuchzerio-Caricetea nigrae (NORDH. 1937) R. TX. 1937
Zb. Juncus articulatus-Caltha palustris ssp. laeta
Zb. Calla palustris

Scheuchzerietalia palustris NORDH. 1937
Rhynchosporion albae KOCH 1926

Caricetum limosae BR.-BL. 1921
Rhynchosporetum albae KOCH 1926
Rhynchosporetum fuscae W. BRAUN 1968

Caricion lasiocarpae VANDEN BERGH. AP. LEBRUN ET ALL. 
1949
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Caricetum lasiocarpae KOCH 1926
Caricetum diandrae JON. 1932 EM. OBERD. 1957
Zb. Sphagnum recurvum-Eriophorum angustifolium 
JASN. 1968 PRO ASS.
Zb. Menyanthes trifoliata

Caricetalia nigrae KOCH 1926 EM. NORDH. 1937
Caricion nigrae KOCH 1926 EM. KLIKA 1934

Carici canescentis-Agrostietum caninae R.TX. 1937
Zb. Carex nigra

Caricetalia davallianae BR.-BL. 1949
Caricion davallianae KLIKA 1934

Caricetum davallianae DUTOIT 1924 EM. GOERS 1963
Valeriano-Caricetum flavae PAWŁ. (1949 N.N.) 1960

Oxycocco-Sphagnetea BR.-BL. ET R. TX. 1943
Sphagnetalia magellanici (PAWŁ. 1928) MOORE (1964) 
1968

Zb. Empetrum hermaphroditum-Sphagnum 
nemoreum

Sphagnion magellanici KÄSTNER ET FLÖSSNER 1933 EM. 
DIERSS. 1975

Sphagnetum magellanici (MALC. 1929) KÄSTNER ET 
FLÖSSNER 1933
Ledo-Sphagnetum magellanici SUKOPP 1959 EM. 
NEUHÄUSL 1969
Zb. Eriophorum vaginatum-Sphagnum fallax HUECK 
1928 PRO ASS.

Nardo-Callunetea PRSG 1949
Nardetalia PRSG 1949

Nardion BR.-BL. 1926 EM. OBERD. 1959
Hypochoeridi uniflorae-Nardetum strictae PAŁCZ. 
1962
Zb. Nardus stricta

Violion caninae SCHWICK. 1944
Calluno-Nardetum strictae HRYNC. 1959
Carlino-Dianthetum deltoidis DUBIEL I IN. 1999

Calluno-Ulicetalia (QUANT. 1935) R. TX. 1937
Calluno-Arctostaphylion R. TX. ET PRSG 1949

Arctostaphylo-Callunetum R.TX. ET PRSG 1940

Betulo-Adenostyletea BR.-BL. 1948
Adenostyletalia BR.-BL. 1931 

Adenostylion alliariae BR.-BL. 1925
Anthyrio distentifoliae-Sorbetum BORYSIAK 1985

A. d.-S. alnetosum viridis
Pulmmonario filarszkyanae-Alnetum viridis PAWŁ. ET 
WALAS 1948
Trollio altissimae-Knautietum dipsacifoliae
Diantho compacti-Hypericetum maculati
Zb. Salix silesiaca-Alnus viridis
Zb. Calamagrostis-Alnus viridis

Rhamno-Prunetea RIVAS GODAY ET GARB. 1961
Prunetalia spinosa R. TX. 1952

Berberidion BR.-BL. (1947) 1950
Zb. Cerasus fruticosa

Salicetea purpureae MOOR 1958
Salicetalia purpureae MOOR 1958

Salicion elaeagni MOOR 1958
Salici-Myricarietum MOOR 1958

Alnetea glutinosae BR.-BL. ET R. TX. 1943
Alnetalia glutinosae R. TX. 1937

Alnion glutinosae (MALC. 1929)NEIJER DREES 1936
Sphagno squarrosi-Alnetum SOL.-GÓRN. (1975) 1987
Ribeso nigri-Alnetum SOL.-GÓRN. (1975) 1987

Vaccinio-Piceetea BR.-BL. 1939
Cladonio-Vaccinietalia KIELL.-LUND 1967

Dicrano-Pinion LIBB. 1933
Dicrano-Pinenion SEIBERT IN OBERD. (ED.) 1992

Molinio-Pinetum W. MAT. ET J. MAT 1973
Piceo-Vaccinienion uliginosi SEIBERT IN OBERD. (ED.) 
1992

Vaccinio uliginosi-Pinetum KLEIST 1929
Zb. Betula pubescens

Vaccinio-Piceetalia BR.-BL. 1939
Piceion abietis PAWŁ. ET ALL. 1928

Vaccinio-Abietenion OBERD 1926
Abietetum polonicum (DZIUB. 1928) BR.-BL. ET 
VLIEG. 1939

Vaccinio-Piceenion OBERD. 1957
Sphagno-Piceetum (TÜXEN 1957) HAUTMANN 
1935

Rhododendro-Vaccinion BR.-BL. 1926
Rhododendro-Vaccinienion BR.-BL. 1926

Dryopteridi dilatatae-Sorbetum aucupariae
Empetro hermaphroditii-Vaccinietum myrtilli
Vaccinietum myrtilli SZAFER, PAWŁ., KULCZ. 1923

V. m. festucetosum airoidae
V. m. polytrichetum commune
V. m. rosetosum pendulinae
V. m. gentianetosum asclepiadeae

Querco-Fagetea BR.-BL. ET VLIEG. 1937
Quercetalia pubescenti-petraeae KLIKA 1933 CORR. 
MORAVEC IN BEG. ET THEURILL 1984

Potentillo albae-Quercion petraeae ZÓL ET JAKUCS 
N.NOV. JAKUCS 1967

Potentillo albae-Quercetum petraeae LIBB. 1933
Fagetalia sylvaticae PAWŁ. IN PAWŁ., SOKOŁ. ET WALL. 1928

Alno-Ulmion BR.-BL. ET R. TX. 1943
Alnenion glutinoso-incanae OBERD. 1953

Fraxino-Alnetum W. MAT. 1952
Carici remotae-Fraxinetum KOCH 1926 EX FABER 
1936

Carpinion betuli ISSL. 1931 EM. OBERD. 1953
Tilio cordate-Carpinetum betuli TRACZ. 1962

T. c.-C. b. melittetosum, 
T. c.-C. b. typicum, wariant z Aconitum moldavicum

Fagion sylvaticae R. TX.ET DIEM. 1936
Dentario glandulosae-Fagenion OBERD. ET MÜLLER 
1984

Dentario glandulosae-Fagetum W. MAT. 1964 EX 
GUZIKOWSKA ET KORNAŚ 1969
D. g.-F. allietosum ursinii, 
D. g.-F. anthyrietosum distentifoliae

Tilio platyphyllis-Acerion pseudoplatani KLIKA 1955
Lunario-Acerenion pseudoplatani (MOOR 1973) TH. 
MÜLLER 1992

Sorbo aucupariae-Aceretum pseudoplatani CEL. ET 
WOJT. (1961 N.N.) 1978
Aceri-Fagetum RÜBEL 1930 EX J. ET M. BARTSCH 
1940 



Zespół rajgrasu wyniosłego z szałwią łąkową (fot. Cz. Trąba)
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stanowisk znajduje się w widłach Wisły i Sanu, gdzie dobrze 
zachowane są starorzecza: obrzeża zbiorników wodnych, za-
toki - Chwałowice, Hurko, Dymitrów Duży (Piórecki 1975), Ra-
dawa (Krawczyk, Majkut 2008, 2012). Drobne oczka wodne 
- Domacyny, Zadąbrowie (Piórecki 1975), Przykop (Krawczyk, 
Majkut 2008, 2012), stawy hodowlane – Płazów, Rzemień k. 
Mielca, Nowy Lubliniec k. Rudy Różanieckiej, Rudka k. Tarno-
grodu, Skopanie (Krawczyk, Majkut 2008, 2012), Buda Sta-
lowska (Kwiatkowska-Fabiś, Wrzesień 1996, Krawczyk, Majkut 
2012), Werynia (Krzaczek T., Krzaczek W. 1983), stawy bobro-
we i rów – Nadleśnictwo Tuszyma  (Wojtoń, Kubejko 2012), 
starorzecza Sanu - Pniów, Wolina k. Niska (Krawczyk, Majkut 
2012), między Zbydniowem a Berdechowem i Skowieszynem 
(Michalska-Hejduk, Kopeć 2012), starorzecza Wisły, łachy Wi-
sły, międzywale – Dymitrów Mały, łachy Sanu – Brandwica, 
kanał nawadniający stawy hodowlane – Nowy Lubliniec, gli-
nianki – Antoniów, Gorzyce k. Sandomierza (Krawczyk, Maj-

Lemno minoris-Salvinietum 
natantis (SLAVNIC 1956) 
KORNECK 1959 
zespół rzęsy drobnej i salwinii pływającej

Siedlisko
Zespół rzęsy drobnej i salwinii pływającej występuje w staro-
rzeczach, małych jeziorach, stawach rybnych i rowach me-
lioracyjnych, a także dołach potorfowych na torfowiskach ni-
skich (Kłosowski S., Kłosowski G. 2001). Wiele z nich jest silnie 
wypłyconych (Wilk-Woźniak i in. 2012). Zespół Lemno mino-
ris-Salvinietum natantis charakteryzuje się szeroką amplitudą 
siedliskową. Najczęściej wykształca się w nasłonecznionych, 
eutroficznych, płytkich wodach o odczynie obojętnym lub za-
sadowym, z grubą warstwą osadów organicznych. Większość 
dotychczas znanych stanowisk Lemno minoris-Salvinietum 
natantis rozlokowana jest w cieplejszych regionach środko-
wej i południowej Polski (Podbielkowski, Tomaszewicz 1996).

Struktura i fizjonomia 
Zespół Lemno minoris-Salvinietum natantis reprezentują na 
ogół facjalnie wykształcone, dwuwarstwowe fitocenozy ro-
ślin pływających, wśród których dominuje Salvinia natans 
(Podbielkowski, Tomaszewicz 1996). Fitocenozy te są na ogół 
zwarte i rozległe (Kłosowski S., Kłosowski G. 2001).

Charakterystyka florystyczno-fitosocjologiczna 
Z gatunków charakterystycznych dla klasy Lemnetea, oprócz 
dominującej w omawianym zespole Salvinia natans, dużą 
stałością wyróżniają się: Spirodela polyrrhiza, Lemna minor 
i L. trisulca. Do najczęściej spotykanych gatunków towarzy-
szących należą: Hydrocharis morsus-ranae, Nuphar luteum 
i  Ceratophyllum demersum (Podbielkowski, Tomaszewicz 
1996).

Rozmieszczenie i stanowiska
Zespół Lemno minoris-Salvinietum natantis występuje w cie-
plejszych regionach województwa podkarpackiego. Stano-
wiska z  tym zbiorowiskiem zostały odnotowane w różnych 
zbiornikach wodnych (starorzecza na terasach zalewowych 
i  nadzalewowych, stawy rybne i bobrowe, glinianki, koryta 
rzek, rowy melioracyjne i kanały, oczka wodne).  Najwięcej 

Zespół rzęsy drobnej i salwinii pływającej (fot. K. Oklejewicz) Zespół rzęsy drobnej i salwinii pływającej (fot. K. Oklejewicz)
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kut 2012), śródleśne stawy hodowlane – Łowcza (Krawczyk, 
Majkut 2012).

Zagrożenia i ochrona 
Zespół rzęsy drobnej i salwinii pływającej jest wrażliwy na 
okresowe braki wody w zbiornikach. Zagrożenia – likwidacja 
stawów rybnych, spuszczanie wody na zimę w stawach pro-
dukcyjnych, pogłębianie dna, wapnowanie dna, usuwanie 
szuwarów, krótkotrwałość stawów bobrowych, zanikanie 
starorzeczy, regulacja rzek. Oszacowano, że w ciągu ostatnich 
130 lat w Kotlinie Sandomierskiej zanikły 22 zbiorniki wodne 
z salwinią. Zachowanie zespołu jest możliwe poprzez sztucz-
ne odnawianie starorzeczy, ekstensywną gospodarkę rybacką 
na stawach, zaprzestanie regulacji rzek, ochronę drobnych 
oczek wodnych przed zasypywaniem. Dobrze zachowane sta-
rorzecza z omawianym zespołem należałoby objąć ochroną 
w formie rezerwatu lub użytku ekologicznego. Dotychczas 
płaty z Salvinia natans chronione są w rezerwacie Pniów 
(Krawczyk, Majkut 2008).. 

Hydrocharitetum morsus-ranae 
LANGENDONCK 1935 
zespół żabiścieku i osoki aloesowatej

Siedlisko 
Zespół żabiścieku pływającego i osoki aloesowatej występu-
je w bogatych w azot, wapń i siarczany wodach stojących, 
nasłonecznionych i osłoniętych od falowania (Kłosowski S., 
Kłosowski G. 2001, Kłosowski 2006). Wykształca się w jezio-
rach, stawach, starorzeczach, kanałach i dołach potorfowych 
o zaawansowanych procesach zarastania, silnie wypłyconych, 
o dnie pokrytym grubą warstwą rozwodnionych osadów or-
ganicznych. Optymalne warunki znajduje jednak w starorze-
czach. W wodach o głębokości nieprzekraczającej 1 m tworzy 
zwarte fitocenozy, stanowiące ostatnie stadium rozwoju ro-
ślinności wodnej, ustępujące w dalszej sukcesji zbiorowiskom 
szuwarowym (Krawczyk, Majkut 2012). W miejscach głęb-
szych może okresowo tworzyć podwodne płaty (Kłosowski S., 
Kłosowski G. 2001, Matuszkiewicz 2008).

Struktura i fizjonomia
Płaty tego zespołu mają postać jedno- lub dwuwarstwowych 
zbiorowisk roślin wodnych, częściowo wynurzonych lub o liś-
ciach pływających, wśród których dominuje przynajmniej je-
den z gatunków charakterystycznych. Produkują bardzo dużą 
ilość fitomasy z jednostki powierzchni, co przyczynia się do 
szybkiego wypłycania zajmowanych siedlisk. W wyniku suk-
cesji zespół jest wypierany przez szuwary: Equisetetum fluvia-
tilis, Phragmitetum australis czy Typhetum latifoliae (Podbiel-
kowski, Tomaszewski 1996).

Charakterystyka florystyczno-fitosocjologiczna
Zespół Hydrocharitetum morsus-ranae tworzą głównie Stra-
toites aloides i Hydrocharis mursus-ranae. Obydwa gatunki 
najczęściej występują łącznie, jednak około 10% zbiorowisk 
buduje sam żabiściek pływający, a 27% osoka aloesowata 
(Tomaszewicz 1979). W zbiorowisku występują także często: 
Nuphar lutea, Ceratophyllum demersum, Potamogeton na-
tans, Elodea canadensis i Urticularia vulgaris (Wysocki, Si-
korski 2009), a z gatunków towarzyszących Lemna minor, L. 
trisulca i Spirodela polyrrhiza (Podbielkowski, Tomaszewski 
1996).

Rozmieszczenie w regionie
Hydrocharietum morsus-ranae typicum (z udziałem żabiście-
ku pływającego i osoki aloesowatej) jest jednym z najbardziej 
charakterystycznych zbiorowisk wodnych podkarpackich sta-
rorzeczy. Występuje w miejscach zacisznych i wypłyconych 
w dużych i stabilnych starorzeczach na terasach nadzalewo-
wych (Krawczyk, Majkut 2012). Często zespół ten tworzy dwie 
odrębne facje, mianowicie z Hydrocharis morsus-ranae bądź 
Stratiotes aloides. Piórecki (1975) zaobserwował, że zbioro-
wisko opanowane przez osokę aloesowtą w ciągu 20 lat zdo-
łało całkowicie pokryć lustro wody w starorzeczach Ulanowa, 
Motycza, Przędzla, Skowierzyna i Zbydniowa. Świadczy to 
o dynamicznym rozwoju zespołu Hydrocharietum morsus-ra-
nae zdominowanego przez Stratiotes aloides. 

Stanowiska  
Stawy w Lipie (Krawczyk 2005), Budzie Stalowskiej (Kwiat-
kowska-Fabiś, Wrzesień 1996), Stawy Wilczowskie (Fijałkow-
ski i in. 1995), Starorzecza Sanu k. Hurka (Pałczyński, Stepa 
1983), starorzecza Ulanowa, Motycza, Przędzla, Skowierzy-
na i Zbydniowa (Piórecki 1975), na wschód od Berdechowa 
- Czarny San (Michalska-Hejduk, Kopeć 2002), Starorzecze 
Sanu w Motyczach Szlacheckich, Radomyślu nad Sanem, Wo-
linie, Nisku, Rzeczycy Długiej, starorzecza Tanwi w Dąbrowicy 
i Wisły w Świniarach Nowych, Matiaszowie, Sworoniu, Zabie-
rzowie i Grobli (Krawczyk, Majkut 2008, 2012). 

Zespół żabiścieku i osoki aloesowatej (fot. Cz.Trąba)
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Tendencje dynamiczne
Zespół żabiścieku pływającego i osoki aloesowatej stanowi 
końcowe stadium zarastania zbiornika w szeregu zbiorowisk 
wodnych. Ma charakter pośredni pomiędzy roślinnością 
pleustonową a zakorzenioną (Krawczyk, Majkut 2008). Bierze 
udział w wypłycaniu i lądowaceniu zbiorników wodnych. Ma 
też duże znaczenie w fizjonomii krajobrazu, z uwagi na duże 
walory estetyczne, zwłaszcza w okresie kwitnienia gatunków 
dominujących. 

Zagrożenia i ochrona
Trwałości zespołu zagraża zmiana stosunków wodnych, zani-
kanie starorzeczy i innych akwenów, regulacja rzek i nadmier-
ne ich użyźnianie z tytułu spływów powierzchniowych. W 
celu jego ochrony należy tworzyć użytki ekologiczne, rezer-
waty przyrody, zespoły przyrodniczo-krajobrazowe. 

Nupharo-Nymphaeetum albae 
TOMASZ. 1977 
zespół grążela i grzybieni białych

Nymphaeetum candidae MILJAN 
1958 
zespół grzybieni północnych

Siedlisko
Zespół Nupharo-Nymphaeetum albae i Nymphaeetum candi-
dae to zbiorowiska roślin wodnych występujące w  całej Pol-
sce. Najlepsze warunki do rozwoju znajdują  w wypłyconych, 
eutroficznych starorzeczach, jeziorach i  stawach (Podbielkow-
ski, Tomaszewicz 1996, Matuszkiewicz 2008) z osadami orga-
nicznymi lub organiczno-mineralnymi oraz lekko kwaśnym 
lub alkalicznym odczynem wody (Wilk-Woźniak i in. 2012). 
Rzadziej spotykane są w zakolach rzek, w wodach dystroficz-
nych o podłożu mineralnym (Podbielkowski, Tomaszewicz 
1996). Akweny wodne, które zasiedlają te zespoły z reguły 
nie osiągają głębokości 2 m, przy czym mało istotna jest prze-
zroczystość wody. Zespoły grążela i grzybieni odznaczają się 
bardzo dużą produkcją biomasy, w związku z tym odgrywają 
główną rolę w procesie lądowacenia zbiorników wodnych 
(Matuszkiewicz 2008).

Struktura i fizjonomia
Płaty Nupharo-Nymphaeetum albae i Nymphaeetum candi-
dae budują pierwszy pas roślinności wodnej graniczący od 
lądu bezpośrednio ze zbiorowiskami szuwarowymi, z którymi 
często tworzą zbiorowiska kompleksowe. Od środka akwe-
nu przylegają natomiast do zbiorowiska roślin zanurzonych. 

Zespół żabiścieku i osoki aloesowatej (fot. Cz. Trąba)

Zespół grążela i grzybieni białych (fot. P. Wolański)

Rozmieszczenie Nupharo-Nymphaeetum albae i Nymphaeetum candidae

Zespół grążela i grzybieni białych (fot. Cz. Trąba)
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Zespoły te mają na ogół dwu- lub trójwarstwową strukturę 
złożoną z roślin o pływających liściach ze zmiennym udziałem 
roślin zanurzonych i pleustonowych (Podbielkowski, Toma-
szewicz 1996). Wyróżniają się dużymi walorami estetycznymi, 
szczególnie w okresie kwitnienia grzybieni i grążela żółtego 
(Wysocki, Sikorski 2009).

Charakterystyka florystyczno-fitosocjologiczna
Omawiane zespoły tworzą głównie rośliny pływające, wśród 
których ilościowo dominują Nuphar lutea, Numphaea alba 
lub Nymphaea candida. Gatunki charakterystyczne zespołu 
Nupharo-Nymphaeetum albae występują zaledwie w 1/3 zna-
nych fitocenoz ze zmiennym stosunkiem ilościowym (Podbiel-
kowski, Tomaszewicz 1996). Zdecydowanie częściej spotyka-
ny jest wyróżniający się szerszą amplitudą ekologiczną grążel 
żółty (Wysocki, Sikorski 2009), który posiada większe zdolno-
ści przetrwania w zbiornikach podczas okresowych niedobo-
rów wody  (Krzywański 1974). Z kolei fitocenozy z dominacją 
Nymphaea alba lub Nymphaea candida częściej występują na 
siedliskach silnie wypłyconych osadami organicznymi. Do czę-
sto spotykanych w obydwu zespołach gatunków charaktery-
stycznych klasy Potametea należą: Ceratophyllum demersum, 
Potamogeton natans, Elodea canadensis, Myriophyllum spi-
satum i Batrachium circinatum, a z gatunków towarzyszących 
Lemna trisulca (Podbielkowski, Tomaszewicz 1996). 

Rozmieszczenie i stanowiska
Najwięcej stanowisk ze zbiorowiskami lilii wodnych odnoto-
wano w Kotlinie Sandomierskiej, w starorzeczach Sanu i Wi-
sły (Piórecki 1975). Tak jak w innych regionach Polski, również 
na Podkarpaciu, w składzie florystycznym zespołu Nupharo-
Nymphaeetum albae i Nymphaeetum candidae rzadko wy-
stępują wszystkie gatunki charakterystyczne: Nuphar luteus, 
Numphaea alba lub Numphaea candida, a zwykle jeden. 

Nupharo-Nymphaeetum albae: starorzecza – Chwałowice, 
Dymitrów Mały, Orzechów, Racławice Wolina, Wrzawy, Pniów 
(Piórecki 1975), jeziorko „Czyste” w Grodzisku (Nowiński 

1927), stawy: Buda Stalowska (Kwiatkowska-Fabis, Wrzesień 
1996), Lipa (Krawczyk 2005), Stawy Wilczowskie (Fijałkow-
ski i in. 1995), dolina Olszówki w Woli Raniżowskiej (Kubiak 
2009). Występują też na Pogórzu Strzyżowskim, w części 
przyległej do Płaskowyżu Kolbuszowskiego, w dolinach Wi-
słoka i Wisłoki oraz w sąsiedztwie Dołów Jasielsko-Sanockich 
(Towpasz 1990). 
Nymphaeetum candidae: rezerwat Imielty Ług (Fijałkowski 
i in. 1992), rezerwat Bagno Przecławskie (Wójcikiewicz i in. 
2001), stawy w Weryni, zbiorniki wodne w Antoniowie, Du-
nikowicach (Krzaczek T., Krzaczek W. 1983).

Tendencje dynamiczne
Zespoły lilii wodnych i lilii północnych mają zdolność wypie-
rania zbiorowisk roślin zanurzonych i niektórych makrofitów 
o pływających liściach. W rozwoju sukcesyjnym wypierane 
są przez fitocenozy zespołu Hydrocharitetum morsus-ranae. 
Pełnią istotną rolę w wypłycaniu i lądowaceniu zbiorników 
wodnych (Wysocki, Sikorski 2009). 

Zagrożenia i ochrona
Zespołom zagraża zmiana stosunków wodnych, obwałowanie 
rzek, eutrofizacja wód przez spływy powierzchniowe. Płaty 
zespołu Nupharo-Nymphaeetum i Nymphaeetum candidae 
mają duże walory estetyczne, z uwagi na duże liście i okazałe, 
piękne kwiaty. Są chronione w woj. podkarpackim w rezer-
watach Końskie Błota, Bagno Przecławskie, Bobry w Uher-
cach, Imielty Ług. Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorni-
ki wodne z tymi zespołami i  innymi związkami Nymphaeion 
należą do tzw. siedlisk naturowych. Na terenie województwa 
omawiane zespoły są chronione w kilku obszarach Natura 
2000. Są to Jasiołka (PLH 180011), Minokąt (PLH 060039), 
Dolina Dolnego Sanu (PLH 180020), Dolina Dolnej Tanwi (PLH 
060097) (Rogała, Marcela 2012). 

Zespół grzybieni północnych (fot. Cz. Trąba)
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Trapetum natantis MUELL. ET 
GOERS 1969
zespół kotewki orzecha wodnego

Siedlisko 
Jest to ciepłolubne zbiorowisko o subkontynentalno-przy-
śródziemnomorskim typie zasięgu (Matuszkiewicz 2008). 
W Polsce osiąga północną granicę (Kłosowski S., Kłosowski 
G. 2001). Najlepsze warunki do rozwoju znajduje w eutroficz-
nych, wypłyconych starorzeczach, jeziorach i stawach rybnych, 
w których głębokość wody waha się od 0,3 do 2,5 m, a jej od-
czyn jest obojętny lub zasadowy. Najczęściej wykształca się 
w wolno płynących wodach, silnie ogrzewających się latem, 
na siedliskach z grubą warstwą organiczną lub organiczno-
mineralną. Najwięcej stanowisk Trapetum natantis znajduje 
się w dolinie Wisły i Odry oraz w Kotlinie Sandomierskiej. Ze-
spół kotewki orzecha wodnego opanowuje nowe, dogodne 
siedliska, wypierając zbiorowiska roślin podwodnych. Z kolei 
sam jest zastępowany przez fitocenozy Nupharo-Numphae-
etum albae i Hydrocharitetum morsus-ranae (Podbielkowski, 
Tomaszewicz 1996, Matuszkiewicz 2008). Ze względu na ja-
dalne nasiona, kotewka orzech wodny został prawdopodob-
nie wprowadzony na obszary znajdujące się poza naturalnym 
zasięgiem jego występowania.

Struktura i fizjonomia
Fitocenozy Trapetum natantis są zwarte, jedno- i dwuwar-
stwowe, złożone głównie z roślin wodnych o liściach pływa-
jących, wśród których dominuje kotewka orzech wodny. Od 
strony lustra wody graniczą zarówno z fitocenozami zespołów 
o liściach pływających (Nupharo-Nymphaeetum, Potametum 
natantis), jak i zbiorowiskami roślin zanurzonych. Od lądu zaś 
sąsiadują ze zbiorowiskami szuwarowymi, z którymi często 
budują zbiorowiska kompleksowe (Podbielkowski, Tomasze-
wicz 1996).

Charakterystyka florystyczno-fitosocjologiczna
Zespół Trapetum natantis budują rośliny całkowicie zanurzo-
ne w wodzie oraz pływające po jej powierzchni. Dominuje 
kotewka orzech wodny. Z klasy Potametea występują ponad-
to: Ceratophyllum demersum, Nuphar luteum i Potamogeton 
natans, a z towarzyszących - gatunki pleustonowe: Lemna 
minor, L. trisulca, Spirodela polyrhiza i Salvinia natans (Pod-
bielkowski, Tomaszewicz 1996). Silny rozwój roślin o liściach 
pływających i ocienienie dna ograniczają rozwój roślin całko-
wicie zanurzonych (Szafer, Zarzycki 1977).

Rozmieszczenie
W województwie podkarpackim jeszcze kilkadziesiąt lat temu 
zespół Trapetum natantis był rozpowszechniony w Kotlinie 
Sandomierskiej, głównie w starorzeczach Sanu i Wisły w wy-
płyconych, dobrze nagrzanych zbiornikach. Optymalna głębo-

kość wód dla rozwoju Trapetum natantis wynosi 140-160 cm. 
Zespół preferuje zbiorniki występujące przed obwałowaniem, 
gdzie fitocenozy są bardziej stabilne i bogatsze florystycznie 
(Piórecki 1975). 

Stanowiska
Chwałowice, Dymitrów Mały, Orzechów, Zbydniów, Racławi-
ce-Wolina (Piórecki 1975), Starorzecza Sanu k. Hurka (Pałczyń-
ski, Stepa 1983), Barycz, Grabowiec (Trąba i in. 2005), Rado-
myśl nad Sanem (Krawczyk, Majkut 2012). Aktualnie dobrze 
zachowane płaty Trapetum natantis występują w rezerwacie 
Pniów, w Baryczy, zdegradowane w Radomyślu nad Sanem,  
a słabo wykształcone w Grabowcu. W ostatnich latach agre-
gacyjne zbiorowisko z Trapa natans rozprzestrzenia się na du-
żym obszarze w zbiorniku zaporowym w Rzeszowie (Kukuła 
i in. 2013). 

Tendencje dynamiczne
Procesy sukcesyjne zespołu Trapetum natantis w kierunku 
zbiorowisk klasy Phragmitetea przebiegają w warunkach na-
turalnych w ciągu około 30 lat, zaś sztuczne odprowadzenie 
wód skraca ten okres do trzech lub pięciu lat (Piórecki 1975).

Znaczenie
Duża produkcja biomasy przez Trapa natans w krótkim okre-
sie, bo od lipca do sierpnia oraz łatwość jej usuwania z wód 
sprawiają, że fitocenozy Trapatum natantis mogą skutecznie 
przeciwdziałać eutrofizacji zbiorników wodnych i  stanowić 

Zespół kotewki orzecha wodnego (fot. Cz. Trąba) Zespół kotewki orzecha wodnego (fot. Cz. Trąba)
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Charakterystyka florystyczno-fitosocjologiczna
Gatunkami charakterystycznymi są Scorpidium scorpioides, 
Urticularia intermedia i Urticularia minor. Towarzyszą im 
mszaki: Drepanocladus fluitans, Sphagnum obescum, Sph. 
obtusum, Sph. cuspidatum i Calliergon cuspidatum. Czasami 
występują też: Phragmites australis, Schoenoplectus lacustris, 
Menyanthes trifoliata, Comarum palustre, Typha latifolia i T. 
angustifolia. Amplituda troficzna zespołu Scorpidio-Utricula-
rietum minoris jest dość szeroka. Istnieją postaci żyźniejsze 
ze Scorpidium scorpioides i uboższe, bardziej kwasolubne ze 
Sphagnum cuspidatum (Matuszkiewicz 2008). Z kolei zbioro-
wisko pływacza zwyczajnego jest agregacyjne, zdominowane 
przez Urticularia vulgaris.

Sparganietum minimi SCHAAF 
1925
zespół jeżogłówki najmniejszej

Siedlisko
Zespół jeżogłówki najmniejszej rozwija się na siedliskach 
mezotroficznych i dystroficznych o podłożu gliniastym, także 
na szlamie torfowym w zagłębieniach w obrębie torfowisk, 
w dołach potorfowych, zabagnionych brzegach jezior lub 
w odciętych zatokach eutroficznych jezior. Głębokość wody 
nie przekracza tu 0,5 m, a rzadko jest dwukrotnie większa. 
Odczyn wody jest zróżnicowany, od kwaśnego do lekko za-
sadowego (Podbielkowski, Tomaszewicz 1996, Matuszkiewicz 
2008).

Struktura, charakterystyka florystyczna i fitosocjologiczna 
Zbiorowisko wykształca się w kompleksie zonacyjnym po-
między zbiorowiskami rzędu Potametalia i klasy Littorelletea, 
a torfowiskami przejściowymi z klasy Scheuchzerio-Carice-
tea nigrae (Matuszkiewicz 2008). Pokrojowo niskie, jedno 

filtr zapobiegający przedostawaniu się nadmiaru biogenów 
do głównych zlewni. Godne uwagi jest to, że fitocenozy zdo-
minowane przez Trapa natans tolerują dużą zawartość zanie-
czyszczeń, zwłaszcza chlorków i siarczanów (Piórecki 1975). 

Ochrona
W latach 50. XX wieku w celu ochrony płatów zespołu Tra-
petum natantis utworzono trzy rezerwaty: Pniów, Orzechów 
i Brzóza Stadnicka. Na początku lat 70. w Brzózie Stadnickiej 
i Orzechowie zespół już nie istniał, a jego miejsce zajęły zbio-
rowiska szuwarowe. W  Pniowie wskutek wysychania sta-
rorzeczy i nadmiernej eutrofizacji płaty zespołu bardzo się 
zmniejszyły powierzchniowo. Do dziś Trapetum natantis jest 
chroniony w rezerwacie Pniów (Piórecki 1975).  

Scorpidio-Utricularietum minoris 
MUELL. ET GÓRSK. 1960 
zespół skorpionowca brunatnawego i pływacza 
drobnego

Zb. Urticularia vulgaris
zbiorowisko pływacza zwyczajnego

Siedlisko
Zespół Scorpidio-Utricularietum minoris z  panującym pły-
waczem drobnym i pływaczem pośrednim oraz zbiorowisko 
z pływaczem zwyczajnym Urticularia vulgaris zajmują małe 
powierzchnie w dolinkach mezotroficznych torfowisk wy-
sokich, mszysto-turzycowych (jeziora torfowiskowe), gdzie 
głębokość wody wynosi około 20 cm (Kłosowski S., Kłosow-
ski G. 2001, Matuszkiewicz 2008). Podłoże w tych miejscach 
jest organiczne, a woda ma odczyn kwaśny (Podbielkowski, 
Tomaszewicz 1996). Spotykane są także w błotnistych dnach 
wysychających dołów potorfowych, w których tylko okreso-
wo stagnuje na powierzchni woda (Matuszkiewicz 2008).

Struktura i fizjonomia
Zespół Scorpidio-Utricularietum minoris charakteryzuje się 
specyficzną budową. W toni dystroficznych, płytkich wód do-
minują pływacz drobny lub pływacz pośredni, które unoszą 
się w toni wodnej, a torfowce pokrywają dno obniżenia (Pod-
bielkowski, Tomaszewicz 1996, Matuszkiewicz 2008).  Podob-
ne siedliska zajmuje zbiorowisko z Urticularia vulgaris.

Zespół skorpionowca brunatnawego i pływacza drobnego (fot. Cz. Trąba)

Rozmieszczenie Scorpidio-Utricularietum minoris, Zb. Utricularia vulgaris 
i Sparganietum minimi
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lub dwuwarstwowe płaty są zdominowane przez Sparga-
nium minimum - rzadki gatunek o borealnym typie zasięgu. 
Do częściej spotykanych gatunków charakterystycznych dla 
klasy należą: Urticularia minor, U. intermedia, Scorpidium 
scorpioides. Bardzo często występują także gatunki wodne, 
szuwarowe i torfowiskowe: Alisma plantago-aquatica, Carex 
rostrata, Equisetum fluviatile, Lemna minor, Veronica scutel-
lata, Hydrocharis morsus-ranae i Potamogeton natans. Ze-
spół Sparganietum minimi wypierany jest w wyniku sukcesji 
przez zbiorowiska szuwarowe i torfowiskowe. Posiada dużą 
rolę w zarastaniu i wypłycaniu zbiorników wodnych (Podbiel-
kowski, Tomaszewicz 1996).

Rozmieszczenie i stanowiska
Zespół Scorpidio-Urticularietum minoris jest rzadko opisywany 
z terenu Polski, w tym również z Podkarpacia. W woj. podkar-
packim, oprócz płatów z Urticularia minoris i U. intermedia, 
występują zdominowane tylko przez Urticularia vulgaris. 
Stanowiska Scorpidio-Utricularietum minoris: Stawy w Budzie 
Stalowskiej (Kwiatkowska-Fabiś, Wrzesień 1996), Stawy Wil-
czowskie (Fijałkowski i in. 1995), zaciszne zatoki w Chwało-
wicach, Dymitrowie Wielkim i Zadąbrowiu (Piórecki 1975), 
Żuk Stary (Krawczyk 2010), Pysznica (Fijałkowski i in. 1995), 
śródleśny zbiornik w Radomyślu nad Sanem, rów doprowa-
dzający wodę do stawów w Nowym Lublińcu k. Rudy Różnie-
ckiej, Gwizdów - rezerwat Imielty Ług (Fijałkowski i in. 1992), 
starorzecze na wschód od Berdechowa nad rzeką Czarny San 
(Michalska-Hejduk, Kopeć 2002). Zarówno zbiorowiska z pły-
waczami, jak i jeżogłówką najmniejszą są rzadkie na terenie 
naszego województwa. 
Stanowiska zbiorowiska Urticularia vulgaris: wyrobiska 
w Turbii, Pysznicy, Wólce Tanewskiej, Sibigach (Oklejewicz 
i in. 2007), stawy: Kłapówka (Oklejewicz i in. 2010), Babule, 
Zaklików (Krawczyk 2010), Lipa (Krawczyk 2005), Radomyśl 
nad Sanem (Trąba i in. 2005). 
Stanowiska Sparganietum minimi: rezerwat Imielty Ług (Fi-
jałkowski i in. 1992), rezerwat Modrzewina (Fijałkowski i in. 
1991b).

Zagrożenia i ochrona
Omawianym zbiorowiskom zagraża trwałe obniżenie pozio-
mu wód gruntowych, eutrofizacja siedlisk w wyniku rozkładu 
torfu i w konsekwencji wkraczanie gatunków szuwarowych,  
zwłaszcza wysokich turzyc. Powoduje to zanikanie zbiorowisk 
z pływaczami i jeżogłówką najmniejszą. Dystroficzne zbiorniki 
wodne z owadożernymi pływaczami i jeżogłówką najmniejszą 
są wrażliwe na wszelkie zmiany w ich zlewni. Należy zatem 
ograniczyć do minimum ingerencję człowieka w sąsiedztwie 
zbiorników z tymi interesującymi zbiorowiskami. Zasługują 
na ochronę jako rezerwaty przyrody lub użytki ekologiczne. 

Eleocharitetum acicularis 
(BAUMANN 1911) KOCH 1926 
zespół ponikła igłowatego

Siedlisko
Fitocenozy z dominującym Eleocharis acicularis rozwijają się 
w wodach eu- i mezotroficznych (w strefach przybrzeżnych 
jezior, stawów rybnych, starorzeczy i dużych rzek), na podło-
żu mineralnym lub nieznacznie zamulonym. Głębokość wody 
wiosną i jesienią nie przekracza 1 m, a jej odczyn jest obojęt-
ny lub zasadowy (Podbielkowski, Tomaszewicz 1996). Charak-
terystyczne dla  zespołu ponikła igłowatego jest systematycz-

ne, okresowe przechodzenie z fazy litoralnej do terrestycznej 
i odwrotnie, co zależy od wahań poziomu wody. Okres cał-
kowitego wynurzenia trwa przynajmniej 3-4 miesiące w roku 
(Matuszkiewicz 2008). Zbiorowisko to częściej występuje 
w północno-zachodniej części kraju, niż w innych regionach. 

Struktura i fizjonomia
Zespół Eleocharitetum acicularis ma postać niskich - do 20 
cm, zwartych muraw podwodnych, tworzonych głównie przez 
gatunek charakterystyczny zespołu. Ze względu na produkcję 
niewielkiej ilości masy organicznej, rola omawianego zbio-
rowiska w zarastaniu i wypłycaniu zbiorników jest znikoma 
(Podbielkowski, Tomaszewicz 1996).

Charakterystyka florystyczno-fitosocjologiczna
Omawiane zbiorowisko zdominowane jest przez ponikło igło-
wate. Udział gatunków charakterystycznych z klasy Littorelle-
tea uniflorae  jest minimalny. Tylko w niektórych fitocenozach 
udział gatunków wodnych i szuwarowych jest znaczący (Pod-
bielkowski, Tomaszewicz 1996).

Rozmieszczenie w regionie i stanowiska
Na terenie województwa podkarpackiego zespół Eleocha-
ritetum acicularis, jak wynika z literatury, występuje rzadko 
w strefie wysychającego lustra wodnego w stawach (Fijał-
kowski i  in. 1995, Krawczyk 2005) oraz zajmuje wilgotne, 
piaszczyste brzegi zbiorników wodnych. Tworzy prawie jedno-
gatunkowe skupienia.
Stanowiska: Stawy Wilczowskie (Fijałkowski i in. 1995), stawy 
w Lipie (Krawczyk 2005), osuszony staw w Kalnicy (Czerny i in. 
2014), Torki, k. Hurka, Myczkowce (Trąba i in. 2005), Brandwi-
ca, Pysznica, Bieliny, Wólka Tanewska (Oklejewicz i in 2007). 
Płaty tego zespołu są przeważnie małe, rzadko osiągają po-
wierzchnie 100 m2 (Krawczyk 2005).

Zagrożenia i ochrona
Omawiany zespół narażony jest z powodu wysychania i za-
rastania stawów i innych zbiorników wodnych. Zatem należy 
stworzyć możliwie najlepsze warunki do funkcjonowania fito-
cenoz Eleocharitetum acicularis. W Wielkopolsce zespół ten 
jest na liście zbiorowisk o nieokreślonym zagrożeniu (Brzeg, 
Wojterska 1994). Znajduje się też na liście zbiorowisk zagrożo-
nych, opracowanej dla terenu Polski przez Ratyńską (1997).
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Oenantho-Rorippetum LOHM. 
1950
zespół kropidła wodnego i rzepichy 
ziemnowodnej 

Siedlisko
Zespół kropidła wodnego i rzepichy ziemnowodnej najczęś-
ciej występuje na siedliskach eutroficznych lub mezotroficz-
nych, o podłożu organicznym lub mineralno-organicznym 
i głębokości wody 50 cm. Jej odczyn waha się od 6,0 do 8,5. 
Zespół zajmuje starorzecza, doły potorfowe, rowy, strefy przy-
brzeżne jezior i stawów oraz wolno płynących, zabagnionych 
cieków wodnych (Podbielkowski, Tomaszewicz 1996, Kłosow-
ski S., Kłosowski G. 2001). Występuje także w małych zbiorni-
kach astatycznych, gdzie jest często jedynym zbiorowiskiem 
szuwarowym, pojawiającym się tu efemerycznie i znikającym 
po paru sezonach wegetacyjnych (Matuszkiewicz 2008). Re-
prezentuje zbiorowiska typu atlantyckiego, znane z różnych 
regionów kraju (Nowiński 1967).

Struktura i fizjonomia
Oenantho-Rorippetum to facjalnie wykształcone, zwarte, 
przeważnie jedno- lub dwuwarstwowe zbiorowisko szuwa-
ru właściwego o wysokości 0,3-2 m i zwarciu roślin od 40 
do 100%, zdominowane przez Oenanthe aquatica i Rorippa 
amphibia (Podbielkowski, Tomaszewicz 1996, Kłosowski S., 
Kłosowski G. 2001). W układzie strefowym roślinności w du-
żych akwenach wodnych bardzo rzadko graniczy ze zbiorowi-
skami wodnymi. W małych astatycznych zbiornikach buduje 
często jedyny pas szuwaru właściwego. (Podbielkowski, To-
maszewicz 1996). Omawiany zespół jest często bezpowrotnie 
niszczony przez wody powodziowe (Matuszkiewicz 2008). 

Charakterystyka florystyczno-fitosocjologiczna
Zespół Oenantho-Rorippetum budują głównie gatunki charak-
terystyczne: kropidło wodne i rzepicha ziemnowodna, przy 
czym w wielu przypadkach obserwuje się wyraźną dominację 
lub brak jednego z nich. Do częściej spotykanych w zespole 
gatunków szuwarowych należą: Glyceria maxima, Sparga-
nium erectum, Equisetum fluviatile, Sium latifolium, Phalaris 
arundinacea i Rumex hydrolapathum, a z gatunków towarzy-
szących: Alisma plantago-aquatica, Agrostis stolonifera, Lem-

na minor, Myosotis palustris i Polygonum amphibium (Pod-
bielkowski, Tomaszewicz 1996).

Rozmieszczenie i stanowiska
Oenantho-Rorippetum jest zespołem rzadkim w  regionie 
Podkarpacia, być może z uwagi na jego krótkotrwałość. Jed-
nakże każdy z gatunków charakterystycznych jest dość czę-
sto obserwowany w różnych zbiorowiskach szuwarów właś-
ciwych (Kwiatkowska 1995, Trąba i in. 2005, Oklejewicz i in. 
2007). Z województwa podkarpackiego znane są fitocenozy 
tego zespołu z dominacją Rorippa anphibia lub Oenanthe 
aquatica. Sporadycznie obydwa gatunki występują w jednym 
płacie (Kwiatkowska-Fabiś, Wrzesień 1996). 
Stanowiska: Zalew Rzeszowski (Kwiatkowska 1995), stawy 
w Lipie (Krawczyk 2005), dolina Sanu - Jastkowice, Gorzyce, 
Majdan koło Łętowni, Wola Buchowska (Trąba i in. 2005).  
W Lipie zespół licznie porastał muliste dna stawów po spusz-
czeniu wody (Krawczyk 2005), a np. na terenie Zalewu Rze-
szowskiego miejsca o płytkiej wodzie i mulistym dnie w oto-
czeniu szuwarów (Kwiatkowska 1995).

Tendencje dynamiczne
W sukcesji roślinnej zespół bywa wypierany przez inne zbio-
rowiska szuwaru właściwego lub turzycowego. Jego rola w za-
rastaniu i wypłycaniu dużych zbiorników wodnych jest zniko-
ma, natomiast w zbiornikach małych - duża (Podbielkowski, 
Tomaszewicz 1996).

Zagrożenia i ochrona
Poważnym zagrożeniem jest ograniczony zasięg przestrzenny 
zespołu Oenantho-Rorippetum, znaczne rozproszenie i nie-
wielka powierzchnia płatów na poszczególnych stanowiskach. 
Należy zachować zróżnicowane siedliska w obrębie stawów 
hodowlanych, Zalewu Rzeszowskiego i innych zbiorników 
wodnych, m.in. w dolinie Sanu. W innych częściach Polski 
zespół jest zapewne częstszym i bardziej stabilnym zbiorowi-Zespół kropidła wodnego i rzepichy ziemnowodnej (fot. P. Wolański)

ZBIoRoWISka SZuWaRoWE
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skiem, niż na Podkarpaciu i z tego powodu nie znajduje się na 
listach zespołów zagrożonych wyginięciem (Brzeg, Wojterska 
1996, Ratyńska 1997). 

Scirpetum maritimi (BR.-BL. 
1931) R. TX. 1937
zespół sitowca nadmorskiego

Siedlisko
Zespół szuwarowy Scirpetum maritimi występuje w płytkich 
wodach, przeważnie na lekko zamulonym podłożu mineral-
nym o odczynie zasadowym i głębokości około 0,5 m (Matusz-
kiewicz 2008). Zajmuje zwykle strefy brzeżne jezior i stawów, 
płytkich oczek wodnych, dołów potorfowych i rowów oraz 
zatoki nad morzem. Niekiedy spotykany jest na torfowiskach 
niskich i terenach zalewowych nad rzekami (Podbielkowski, 
Tomaszewicz 1996, Kłosowski S., Kłosowski G. 2001). W ob-
rębie zespołu można wyróżnić dwa podzespoły: halofilny 
- zbudowany głównie przez Bulboschoenus maritimus, wystę-
pujący na siedliskach zasolonych naturalnie lub sztucznie oraz 
glycyfilny, zdominowany przez Schoenoplectus tabernaemon-
tani na siedliskach o małym stężeniu chlorku sodu w podłożu 
(Podbielkowski, Tomaszewicz 1996, Matuszkiewicz 2008, Wy-
socki, Sikorski 2009). Zespół jest rozpowszechniony w Polsce 
nad morzem, zaś w głębi lądu na solankach śródlądowych 
oraz zbiornikach wtórnie zasolonych (Matuszkiewicz 2008).

Struktura i fizjonomia
Zespół Scirpetum maritimi najczęściej występuje w postaci 
długich, wąskich pasów wzdłuż brzegów wód. Jest z reguły 
facjalnie wykształcony, zdominowany przez Bulboschoenus 
maritimus i Schoenoplectus tabernaemontani. Bardziej zróż-
nicowany florystycznie, tworzy strukturę dwu- lub trójwar-
stwową. Warstwę najwyższą budują Phragmites australis, 
Typha angustifolia i Rumex hydrolapathum a najniższą: Agro-
stis stolonifera, Eleocharis palustris, Ranunculus sceleratus 
oraz czasami gatunki wodne. Zwarcie roślin w zespole waha 
się od 60 do 100%. W układzie strefowym roślinności zespół 
występuje przeważnie na pograniczu zbiorowisk szuwaru 
właściwego i turzycowego. Czasem sąsiaduje z łąkami halofil-
nymi. Jego rola w procesie zarastania i wypłycania zbiorników 
wodnych jest nieznaczna (Podbielkowski, Tomaszewicz 1996, 
Matuszkiewicz 2008).

Charakterystyka florystyczno-fitosocjologiczna
Do gatunków charakterystycznych zespołu należą Bulboscho-
enus maritimus i Schoenoplectus tabernaemontani (Matusz-
kiewicz 2008). Obydwie rośliny występują rzadko razem, a jeśli 
tak, to jeden z nich jest bezwzględnym dominantem (Podbiel-
kowski, Tomaszewicz 1996). Zespół ten wyróżniają gatunki 
solniskowe z klasy Asteretea tripolium: Puccinellia distans, 
Puccinellia maritima, Triglochin maritimum i Aster tripolium. 
Przeważają jednak taksony szuwarowe z  klasy Phragmitetea, 
znoszące niezbyt duże zasolenie, m. in.: Butomus umbella-
tus, Sium latifolium, Phalaris arundinacea, Rorippa amphibia, 
Mentha aquatica, a także Agrostis canina, Myosotis palustris, 
Lytrum salicaria, co zadecydowało o przynależności syntakso-
nomicznej tego zespołu. Występujące w tym zespole gatunki 
znajdują zastosowanie do obsadzania lekko zasolonych zbior-
ników wodnych (Podbielkowski, Tomaszewicz 1996, Wysocki, 
Sikorski 2009).

Rozmieszczenie i stanowiska
Scirpetum maritimi jest bardzo rzadkim zespołem na terenie 
woj. podkarpackiego występującym w postaci zubożałej. Do-
minuje w nim tylko jeden gatunek charakterystyczny - Scir-
pus maritimus, a brak jest Schoenoplectus tabernaemontani. 
W zespole tym rosną też inne rośliny szuwarowe, m. in. Typha 
latifolia, Phalaris arundinacea, Phragmites australis, Sparga-Zespół sitowca nadmorskiego (fot. P. Wolański)
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nium erectum i wodne Lemna minor, Spirodela polyrrhiza, 
Myriophyllum spicatum (Kwiatkowska 1995, Kwiatkowska-
Fabiś, Wrzesień 1996, Trąba i in. 2005). Obecność  Scirpus 
maritimus w stawach rybnych w Budzie Stalowskiej Kwiat-
kowska-Fabis i Wrzesień (1996) tłumaczą  zasiarczeniem wód 
spowodowanym płytkim złożem siarkonośnym. Z kolei wody 
Zalewu Rzeszowskiego sprzyjają temu gatunkowi z uwagi na 
ich zasolenie przez ścieki miejskie  (Kwiatkowska 1995). 
Stanowiska: stawy w Budzie Stalowskiej (Kwiatkowska-Fabis, 
Wrzesień 1996), Zalew Rzeszowski (Kwiatkowska 1995), doli-
na Sanu - Torki, Hurko, Święte (Trąba i in. 2005), Siedliska koło 
Dynowa (Wolanin 2014), brzegi stawów, starorzecza - Nisko, 
okolice Krzeszowa (Oklejewicz i in. 2007). 

Zagrożenia i ochrona
Bardzo małe płaty (od kilku do kilkudziesięciu m2) odznacza-
ją się dużym udziałem innych roślin szuwarowych, co może 
wskazywać na ubożenie zespołu Scirpetum maritimi. Aktual-
nie płaty tego zespołu nie są chronione. Należy eliminować 
działania prowadzące do pogorszenia stosunków wodnych 
w obrębie zbiorników wodnych i ich otoczeniu, a także moni-
torować skład florystyczny tego rzadkiego zbiorowiska. Znaj-
duje się ono na liście zbiorowisk zagrożonych Wielkopolski 
(Brzeg, Wojterska 1996). 

Cicuto-Caricetum pseudocyperi 
BOER ET SISS. IN BOER 1942
zespół szaleju jadowitego i turzycy 
nibyciborowatej

Siedlisko
Zespół szaleju jadowitego i turzycy nibyciborowatej występu-
je w płytkich zbiornikach mezo- i eutroficznych, na silnie za-
bagnionym podłożu organicznym lub organiczno-mineralnym 
(Podbielkowski, Tomaszewicz 1996). Rośnie także w staro-
rzeczach, stawach i jeziorach, oczkach wodnych i dołach po-

torfowych (Nowiński 1967, Kłosowski S., Kłosowski G. 2001), 
mokrych zagłębieniach śródleśnych, szczególnie w  olsach 
(Matuszkiewicz 2008). Czasami tworzy niewielkie pływają-
ce wyspy (Nowiński 1967). Głębokość wody w zespole jest 
różna i bardzo zmienna w ciągu roku, najczęściej jednak nie 
przekracza 20-30 cm, a jej pH wynosi 5,5-8,5 (Podbielkowski, 
Tomaszewicz 1996). Niedostatek tlenu w podłożu jest powo-
dem wytwarzania się anatomicznych urządzeń aeracyjnych 
(komory powietrzne) w korzeniach szaleju (Nowiński 1967).

Struktura i fizjonomia
Płaty zespołu wykształcone są przeważnie facjalnie, jedno 
lub dwuwarstwowo i przypominają niskie ziołorośla z dużym 
udziałem turzyc. Z reguły dominuje w nich jeden z gatunków 
charakterystycznych. W układzie strefowym roślinności ze-
spół ten nie ma ściśle określonego miejsca. Najczęściej wy-
stępuje w zewnętrznym pasie zbiorowisk turzycowych lub 
tworzy enklawy wśród szuwaru właściwego. W małych zbior-
nikach często graniczy ze zbiorowiskami wodnymi (Nowiński 
1967, Podbielkowski, Tomaszewicz 1996). 

Charakterystyka florystyczna i fitosocjologiczna
Do gatunków charakterystycznych należą: Carex pseudocy-
perus i Cicuta virosa. Często spotykane są rośliny szuwarowe 
jak: Galium palustre, Lycopus europaeus, Phragmites austra-
lis, Rumex hydrolapathum, Lysimachia thyrsiflora i Equisetum 
fluviatile a z gatunków towarzyszących: Solanum dulcamara, 
Lytrum salicaria, Epilobium palustre i Lemna minor (Podbiel-
kowski, Tomaszewicz 1996). Z literatury znane są dwa pod-
zespoły: Cicuto-Caricetum pseudocyperi typicum oraz C.-C. p. 
lycoposum europaei (Nowiński 1967).

Rozmieszczenie i stanowiska
Zespół Cicuto-Caricetum pseudocyperi znany jest w woj. 
podkarpackim z niewielu stanowisk. Są to: Pniów i  Kopki 
w dolinie Sanu (Trąba i in. 2005), Wola Raniżowska - dolina 

Zespół szaleju jadowitego i turzycy nibyciborowatej (fot. P. Wolański)

Zespół szaleju jadowitego i turzycy nibyciborowatej (fot. Cz. Trąba)
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w miejscach zasilanych przez wody wysiękowe (Kłosowski 
S., Kłosowski G. 2001). Głębokość wody bywa bardzo różna 
i zmienna w okresie wegetacji. Wiosną jej poziom wynosi 
około 40 cm, a w pełni lata często brak wody na powierzch-
ni gruntu (Podbielkowski, Tomaszewicz 1996). Odczyn wody 
waha się od 6,5 do 8,0. Zespół występuje w rozproszeniu, 
głównie w północnej i środkowej części kraju (Matuszkiewicz 
2008).

Struktura i fizjonomia
Omawiany zespół ma strukturę kępowo-dolinkową (Matusz-
kiewicz 2008). Tworzy bogate florystycznie, zwarte (70-100% 

Olszówki (Kubiak 2009), stawy w Lipie (Krawczyk 2005), Nisko 
(starorzecze), brzegi zbiorników wodnych i zagłębienia śród-
polne: Rzeczyca Długa, Pysznica, Krzeszów Dolny (Oklejewicz 
i in 2007), k. Birczy (Wolanin 2014), Kołacznia (Oklejewicz i in. 
2010). Płaty zespołu są przeważnie bardzo małe. 

Dynamika
Rola zespołu Cicuto-Caricetum pseudocyperi w zarastaniu 
i wypłycaniu zbiorników wodnych jest niewielka i ma charak-
ter lokalny (Podbielkowski, Tomaszewicz 1996). Jego sukcesja 
związana z lądowieniem prowadzi do tworzenia innych fito-
cenoz ze związku Magnocaricion (Nowiński 1967).

Zagrożenia i ochrona
Egzystencji zespołu Cicuto-Caricetum pseudocyperi zagraża 
wysychanie zbiorników wodnych, co prowadzi do zmian w je-
go składzie florystycznym w kierunku innych zbiorowisk szu-
warowych i  łąkowych o mniejszych wymaganiach wodnych. 
W związku z tym należy zadbać o właściwe stosunki wodne 
tego rzadkiego i o dużych walorach estetycznych zespołu. Ze-
spół chroniony jest w rezerwacie „Bobry w Uhercach”. 

Caricetum paniculatae  
WANGERIN 1916
zespół turzycy prosowej

Siedlisko
Zespół Caricetum paniculatae najczęściej jest spotykany nad 
wodami stojącymi lub wolno płynącymi, w siedliskach eu-
troficznych, rzadziej mezotroficznych (podłoże organiczne, 
silnie zmineralizowane lub mineralno-organiczne), bogatych 
w węglan wapnia (Nowiński 1967, Podbielkowski, Tomasze-
wicz 1996). Niekiedy występuje na obszarach źródliskowych, 

Zespół turzycy prosowej (fot. P. Wolański)
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pokrycia), przeważnie dwuwarstwowe fitocenozy, w których 
dominuje Carex paniculata, osiągająca wysokość ok. 120 cm. 
Wysokość trzonów kęp dochodzi do 50 cm, a znajdujące się 
pomiędzy nimi dolinki przez większość roku są podtopione 
(Nowiński 1967, Podbielkowski, Tomaszewicz 1996). 

Charakterystyka florystyczno-fitosocjologiczna
Gatunkiem charakterystycznym zespołu jest Carex panicu-
lata. Często występują inne rośliny szuwarowe jak: Lycopus 
europaeus, Galium palustre, Rumex hydrolapathum, Equi-
setum fluviatile, Carex rostrata, C. pseudocyperus, a z towa-
rzyszących łąkowe: Lythrum salicaria, Lysimachia vulgaris, 
Galium uliginosum i Epilobium palustre (Podbielkowski, To-
maszewicz 1996, Matuszkiewicz 2008). Gatunki towarzyszą-
ce rosną zwykle na kępkach. W dolinkach występują taksony 
szuwarowe, którym często towarzyszą mchy i porosty, m. in. 
Acrocladium cuspidatum i Marchantia polymorpha (Nowiń-
ski 1967). W odróżnieniu od postaci niżowych, płaty górskie 
składem florystycznym nawiązują do zbiorowisk torfowisk 
przejściowych z klasy Scheuchzerio-Caricetea nigrae. Z uwagi 
na wysoki stopień naturalności mają dużą wartość przyrodni-
czą. Charakteryzują się dużym bogactwem florystycznym oraz 
udziałem gatunków rzadkich i chronionych, w tym storczy-
ków: Epipactis palustris, Dactylorhiza majalis, Listera ovata, 
Platanthera bifolia. Zespół Caricetum paniculatae występuje 
na glebach mulisto-torfowych i wilgotnych z madami wysię-
kowymi. Bywa podtopiony przez cały rok (Denisiuk, Korzeniak 
1999, Trąba i in. 2004, 2005). Powierzchnie zajęte przez ten 
szuwar są niewielkie (od kilku do kilkunastu m2).

Dynamika
W układzie strefowym roślinności płaty Caricetum panicu-
latae najczęściej występują w rozwojowo zaawansowanym 
pasie turzycowisk. W dalszym etapie sukcesji zespół prze-
kształca się w zbiorowiska mszysto-turzycowe lub zaroślowe 
i olsowe (Podbielkowski, Tomaszewicz 1996).

Rozmieszczenie i stanowiska
Caricetum paniculatae jest zespołem rzadkim, zwłaszcza 
w części niżowej województwa podkarpackiego. Dość często 
natomiast notowany był na terenie Bieszczadzkiego Parku 
Narodowego. 
Stanowiska: Bieszczadzki Park Narodowy - wśród łąk Woło-
satego, Ustrzyk Górnych, Bereżek (Denisiuk, Korzeniak 1999), 
w obwodzie ochronnym Tarnawa i w strefie brzegowej oczek 
wodnych (Michalik i in. 2009, Szary 2003), na Pogórzu Prze-
myskim: Wola Korzeniecka koło Siedlisk (Wolanin 2014), na 
Pogórzu Dynowskim w Izdebkach, Bełwinie, Sielnicy, Wysza-
tycach i Wybrzeżu (Wolański 2006), w Widełce (Trąba npbl) 
i w Dolinie Sanu: za Siedliskami k. Dynowa, Rez. Broduszurki 
(Trąba i  in. 2005), Motycze Szlacheckie, Jastkowice, Pysznica 

(Oklejewicz i in. 2007), Wolica Ługowa (Oklejewicz i in. 2010). 
Zespół ten został także odnotowany na terenie Leśnego 
Kompleksu Promocyjnego Lasy Birczańskie (Kucharzyk, Szary 
2009).

Zagrożenia i ochrona
Płaty zespołu Caricetum paniculatae są chronione w Biesz-
czadzkim Parku Narodowym oraz z rezerwatach: Broduszurki 
(Trąba i in. 2004), Bobry w Uhercach i Źródliska Jasiołki. Ze-
społowi zagraża rozrastanie się drzew i krzewów oraz osusza-
nie siedlisk. Dlatego należy dbać o zachowanie dotychczaso-
wych warunków wodnych i usuwać zarośla drzew i krzewów. 
W Wielkopolsce jest zespołem narażonym na wyginięcie 
(Brzeg, Wojterska 1996).

Caricetum distichae  
(NOWIŃSKI 1928) JONAS 1933
zespół turzycy dwustronnej

Siedlisko
Zespół z panującą turzycą dwustronną spotykany jest zwykle 
w dolinach rzek i w misach jeziornych, stawach, starorzeczach 
i rowach melioracyjnych, na głębokim torfie, rzadziej na sied-
liskach o podłożu mineralnym. Odczyn gleby wynosi 6,0-7,5, 
a głębokość wody jest różna i zmienia się w sezonie wegeta-
cyjnym. Na wiosnę może dochodzić do 0,5 m i opada często 
już na początku lata poniżej powierzchni gruntu, nawet do 0,5 
m (Podbielkowski, Tomaszewicz 1996, (Kłosowski S., Kłosow-
ski G. 2001, Matuszkiewicz 2008). Turzyca dwustronna jest 
w Polsce gatunkiem dość rzadkim. Jej stanowiska występują 
głównie w północnej i środkowej części kraju (Podbielkowski, 
Tomaszewicz 1996, Matuszkiewicz 2008).

Struktura i fizjonomia
Fitocenozy Caricetum distichae są wielogatunkowe, jedno- 
i dwuwarstwowe, silnie zwarte, a  dominuje w nich turzyca 

Zespół turzycy prosowej (fot. Cz. Trąba)
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dwustronna, której wysokość waha się od 0,3 do 1,0 m. Rola 
zbiorowiska w wypłycaniu zajmowanych siedlisk jest duża, 
szczególnie w regenerujących się dołach potorfowych (Pod-
bielkowski, Tomaszewicz 1996, Kłosowski S., Kłosowski G. 
2001).

Charakterystyka florystyczno-fitosocjologiczna
Gatunek charakterystyczny - Carex disticha dominuje w runi 
zespołu. Z innych gatunków szuwarowych rosną: Galium pa-
lustre, Carex gracilis, C. rostrata, Lysimachia thyrsiflora, Iris 
pseudacorus i Equisetum fluviatile. Do licznych taksonów 
towarzyszących należą: Lythrum salicaria, Cardamine pra-
tensis, Mentha arvensis, Caltha palustris, Comarum palustre 

i Polygonum amphibium (Podbielkowski, Tomaszewicz 1996). 
Zespół Caricetum distichae bywa ujmowany jako facja lub 
wariant zespołu Caricetum gracilis (Matuszkiewicz 2008), 
w stosunku do którego płaty roślinne z Carex disticha zajmują 
nieco suchsze i wyżej położone siedliska, z krócej trwającymi 
zalewami (Tomaszewicz 1979). 

Dynamika
Zespół ulega przekształceniom w dwóch zasadniczych kierun-
kach, przy eutrofizacji siedlisk - w kierunku zbiorowisk łąko-
wych, natomiast w warunkach ubożenia siedlisk i utrzymania 
się wysokiego poziomu wody zmierza do zbiorowisk mszysto-
turzycowych (Podbielkowski, Tomaszewicz 1996).

Rozmieszczenie i stanowiska
Caricetum distichae jest zespołem bardzo rzadkim na terenie 
województwa podkarpackiego, podobnie jak w całym kraju 
narażonym na wyginięcie (Ratyńska 1996). Z przeglądu lite-
ratury wynika, że nie występuje w górach, tylko na niżu i na 
pogórzu. Łąki z turzycą dwustronną stwierdzono w okolicy 
Radymna, Grabowca i Spokojnej (Trąba i in. 2005), na Pogó-
rzu Dynowskim (łąki w okolicy Wysokiej Strzyżowskiej, Beł-
wina, Połomii, w miejscowościach Szklary Klub i Tarnawka 
(Wolański 2006), w Gorzycach i Dzierdzioniówce (Oklejewicz 
i in. 2007).  

Zagrożenia i ochrona
Największym zagrożeniem jest brak koszenia tego szuwaru 
i melioracja terenu. Chcąc zachować ten rzadki zespół w kra-
jobrazie należy przynajmniej raz na kilka lat kosić i usuwać 
zakrzaczenia. Na liście krajowej (Ratyńska 1997), w tym w  
w Wielkopolsce (Brzeg, Wojterska 1996) Caricetum distichae 
znajduje się na liście zespołów ginących.

Caricetum appropinquatae  
(KOCH 1926) SOÓ 1938
zespół turzycy tunikowej

Siedlisko
Zbiorowisko z panującą turzycą tunikową występuje w strefie 
przybrzeżnej mezotroficznych stawów, kanałów odwadniają-
cych i płytkich zagłębień terenu na mokradłach. Poziom wody 
utrzymuje się  tuż pod powierzchnią gruntu. Porasta gleby mi-
neralne z dużym udziałem substancji organicznej lub torfowe, 
o lekko kwaśnym lub obojętnym odczynie (Hájková 2011). 
Caricetum appropinquatae posiada pewne cechy zbiorowiska 
subborealnego, dlatego jest częstsze w północno-wschodniej 
Polsce (Matuszkiewicz 2008). Należy do zbiorowisk często 
spotykanych na Lubelszczyźnie na torfowiskach węglanowych 
(Trąba 1994).

Struktura, charakterystyka florystyczna i fitosocjologiczna 
Kępy gatunku charakterystycznego - Carex appropinquata 
osiągają wysokości 35 cm. W przestrzeniach między kępami 
(w dolinkach) występują Carex acutiformis. C. diandra, C. ro-
strata, rzadziej C. gracilis, C. nigra. Z roślin dwuliściennych 
rosną Caltha palustris, Menyanthes trifoliata, Potentilla pa-
lustris, Galium palustre, Lysimachia vulgaris, Valeriana dioica 
i Lythrum salicaria a także Equisetum fluviatile i Phragmites 
australis. W  warstwie mchów dominuje Drepanocladus 
aduncus, który jest typowy dla zalewanych siedlisk. Rzadziej 
spotykane są Bryum pseudotriquetrum i Calliergonella cuspi-
data (Trąba i in. 2005, Hájková 2011).

Dynamika
Rozwój sukcesyjny zespołu w żyznych dolinach prowadzi do 
wykształcenia się zbiorowisk z klasy Molinio-Arrhenathere-
tea, a na mniej żyznych siedliskach, na peryferiach mis jezior-
nych - do młak niskoturzycowych z klasy Scheuchzerio-Carice-
tea nigrae (Matuszkiewicz 2008). Zespół odgrywa dużą rolę 
w lądowaceniu zajmowanych siedlisk (Tomaszewicz 1979). 
W przeszłości był użytkowany kośnie lub pastwiskowo, choć 
jego zagospodarowanie było trudne (Nowiński 1967). 

Zespół turzycy dwustronnej (fot. P. Wolański)
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Stanowiska
W województwie podkarpackim Caricetum appropinquatae 
jest zespołem bardzo rzadkim, z powodu braku odpowiednich 
siedlisk. W literaturze znaleziono informacje na temat dwóch 
stanowisk. Są to: Kłyżów - dolina Sanu (Trąba i in. 2005) i re-
zerwat Imielty Ług (Fijałkowski i in. 1992). 

Zagrożenia i ochrona
Zagrożeniem jest zmiana stosunków wodnych w obrębie 
siedlisk podmokłych z zespołem Caricetum appropinquatae. 
Zespół jest chroniony w rezerwacie Imielty Ług. 

Sparganio-Glycerietum fluitantis 
BR.-BL. 1925
zespół jeżogłówki i manny jadalnej

Siedlisko
Zespół jeżogłówki i manny jadalnej tworzy szuwar trawiasty 
na żyznym podłożu piaszczystym lub żwirowatym, rzadziej 
mineralno-organicznym (Matuszkiewicz 2008). Rozwija się 
zarówno w obrębie cieków wodnych, jak i zbiorników z wodą 
stojącą lub o bardzo małym przepływie. Są to jeziora, stawy 
rybne, rowy, okresowo zalewane obniżenia wśród użytków 
rolnych, wody bogate w tlen i o zasadowym odczynie. Głę-
bokość wody rzadko przekracza 20-30 cm (Nowiński 1967, 
Podbielkowski, Tomaszewicz 1996). Bardzo często notuje się 
jej brak na powierzchni gruntu w pełni okresu wegetacji (Wy-
socki, Sikorski 2009).

Struktura i fizjonomia
Zbiorowisko to buduje niski pokrojowo - do 100 cm wysoko-
ści, jedno- lub dwuwarstwowy szuwar właściwy, w którym 
dominuje Glyceria fluitans. Gatunek ten może ukorzeniać 
się także na dnie głębszych zbiorników, wtedy roślina jest 
w całości zanurzona lub jedynie częściowo unosi się na po-
wierzchni wody. W układzie strefowym roślinności akwenów 
wód stojących, zespół Sparganio-Glycerietum fluitantis wy-

Zespół turzycy tunikowej (fot. Cz. Trąba)
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stępuje w różnych miejscach, zaś w ciekach wodnych często 
graniczy bezpośrednio ze zbiorowiskami wodnymi. Jako ele-
ment dekoracyjny może być wykorzystywany w obsadzaniu 
sztucznych zbiorników wodnych o charakterze naturalnym 
(Wysocki, Sikorski 2009).

Charakterystyka florystyczno-fitosocjologiczna
Gatunkiem charakterystycznym jest Glyceria fluitans. Czasa-
mi duży jest udział gatunków charakterystycznych dla syntak-
sonów wyższej rangi, np. Alisma plantago-aquatica, Carex 
vesicaria, Equisetum fluviatile, Galium palustre, Eleocharis 
palustris, Oenanthe aquatica i Rorippa amphibia. Z gatunków 
towarzyszących pojawiają się: Ranunculus flammula, R. re-
pens, Polygonum amphibium i Myosotis palustris (Podbiel-
kowski, Tomaszewicz 1996, Wysocki, Sikorski 2009). Zespół 
występuje często w nietypowych postaciach, które różnią 
się znacznie swoim składem gatunkowym (Matuszkiewicz 
2008).

Dynamika
W sukcesji roślinnej fitocenozy tego zespołu są wypierane za-
równo przez zbiorowiska szuwarowe ze związku Phragmition, 
jak i Magnocaricion. W zarastaniu i wypłycaniu zbiorników 
wodnych odgrywają niewielką rolę (Podbielkowski, Tomasze-
wicz 1996, Wysocki, Sikorski 2009). 

Rozmieszczenie i stanowiska
Stanowiska zespołu są rozproszone w województwie pod-
karpackim i tworzą niewielkie płaty, podobnie jak w całym 
kraju. Zespół został stwierdzony wśród zbiorowisk szuwaro-
wych w Dębnie, w miejscowościach: Gniewczyna, Jagiełła, 
w Rzuchowie (zakole Sanu) (Nowiński 1930), na granicy Jasła 

i wsi Jereniówka (Wróbel, Mróz 2006), w obwodowych par-
tiach jeziorka Czyste w Grodzisku (Nowiński 1927), stawach 
w Budzie Stalowskiej (Kwiatkowska-Fabiś, Wrzesień 1996), 
Stawach Wilczowskich (Fijałkowski i in. 1995), dolinie Ol-
szówki w Woli Raniżowskiej (Kubiak 2009), Pogwizdowie Sta-
rym, Hucisku, Kłapówce, Widełce, Woli Rusinowskiej, Hucie 
Przedborskiej, Jagodniku i Hucinie (Rogut npbl), Uluczu, Hu-
cie Poręby, Jaworniku Ruskim, Łodzince Górnej, Hucie Brzu-
ska, Krzeczkowej (Wolański npbl), w Lipie (Krawczyk 2005) 
i Kaczorowach (Wróbel, Mróz 2006), Jasienicy Sufczyńskiej, 
Radawce Birczańskiej, Brzusce, Huwnikach (Wolanin 2014), 
Gorzycach (Trąba i in. 2005).

Zagrożenia i ochrona
Egzystencji zespołu zagraża wysychanie rowów, stawów, 
niewielkich strumieni. W związku z tym należy zadbać o sta-
bilizację stosunków wodnych (Denisiuk, Korzeniak 1999, Mi-
chalik 1999). Jest to zespół dość stabilny, zatem inne zabiegi 
ochronne nie są potrzebne (Denisiuk i Korzeniak 1999). Ze-
spół jest wymieniany jako zagrożony w Polsce wyginięciem 
przez Ratyńską (1997), a w Wielkopolsce przez Brzega i Woj-
terską (1996). W województwie podkarpackim jest chronio-
ny w Bieszczadzkim Parku Narodowym (Denisiuk, Korzeniak 
1999) i rezerwacie Lisia Góra w Rzeszowie.

Glycerietum plicatae  
(KULCZ. 1928) OBERD. 1954
zespół manny fałdowanej

Siedlisko
Fitocenozy Glycerietum plicatae najczęściej spotykane są 
w szybko płynących, przejrzystych wodach potoków, rowów 
i strumieni na pogórzu i w górach. Na niżu występują rza-
dziej w strefie brzegowej rzek, w miejscach z wolniej płynącą 
wodą. Preferują podłoże mineralne lub lekko zamulone. Głę-
bokość wody rzadko przekracza 0,5 m, a jej odczyn jest obo-

Zespół jeżogłówki i manny jadalnej (fot. P. Wolański)

Zespół jeżogłówki i manny jadalnej (fot. P. Wolański)
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potokami, rzekami, w rowach, przy sztucznych zbiornikach 
wodnych. 
Stanowiska: okolice Obarzymu, Futomy, Humnisk, Koniecz-
kowej, Domaradza, Lecki (Wolański 2006), Iskań, Korzeniec, 
Żohatyń (Wolański npbl), Styków, Mechowiec, Poręby Ku-
pieńskie, Hucina, Budy koło Krowieniec (Rogut npbl), Lipa 
(Krawczyk 2005), Nieznajowa (Michalik 2009, Stachurska-
Swakoń i in. 2014), Mójka, Kawęczyn Sędziszowski (Oklejewicz 
i in. 2010), Jasienica Sufczyńska, Łodzinka Górna, Leszczawa 
Górna, Bartkówka (Wolanin 2014), Myczkowce, Gorzyce, 
Zwierzyń, Grabowiec (Trąba i in. 2005).

Dynamika, zagrożenia i ochrona
Glycerietum plicatae często występuje w kontakcie z mura-
wami zalewowymi związku Agropyro-Rumicion crispi i należy 
do dynamicznego kręgu zbiorowisk łęgowych (Matuszkiewicz 
2008). Zespołowi najbardziej zagraża zmiana stosunków wod-
nych. Z drugiej strony korzystny wpływ na wykształcanie się 
tego zespołu ma działalność bobrów, poprzez budowę tam 
i tworzenie rozlewisk (Stachurska-Swakoń i in. 2014). Na te-
renie województwa podkarpackiego Glycerietum plicatae jest 
chroniony w Magurskim Parku Narodowym (1 płat) (Michalik 
2009, Stachurska-Swakoń i in. 2014), w rezerwacie Mójka na 
Pogórzu Dynowskim i rezerwacie Kamień nad Jaśliskami. Gly-
cerietum plicatae w Wielkopolsce jest narażony na wyginięcie 
(Brzeg, Wojterska 1996).

jętny lub zasadowy (Nowiński 1967, Podbielkowski, Tomasze-
wicz 1996, Wysocki, Sikorski 2009). Zbiorowisko ma charakter 
eutroficzny i nie jest zbyt wrażliwe na zanieczyszczenie środo-
wiska wodnego (Matuszkiewicz 2008). Nieliczne stanowiska 
tego zespołu są znane głównie z południowej Polski (Podbiel-
kowski, Tomaszewicz 1996).

Struktura i fizjonomia
Zespół z  panującą manną fałdowaną, czasami również 
z manną gajową, osiąga wysokość 40-60 cm. Tworzy facjalnie 
wykształcony, jedno- lub dwuwarstwowy szuwar właściwy, 
w którym zwarcie roślin wynosi 60-100%. Jego rola w zara-
staniu cieków wodnych jest z reguły mała. Nie zajmuje du-
żych powierzchni, ponieważ nie pozwala na to szybko płyną-
ca woda (Podbielkowski, Tomaszewicz 1996, Matuszkiewicz 
2008). Znajduje zastosowanie w obsadzaniu brzegów płyną-
cych cieków (Wysocki, Sikorski 2009).

Charakterystyka florystyczno-fitosocjologiczna
Spośród gatunków charakterystycznych dominuje Glyceria 
plicata. Drugi gatunek charakterystyczny - Scrophularia umb-
rosa występuje bardzo rzadko i z małą ilościowością. Dużą 
stałością i ilościowością odznaczają się: Veronica anagallis-
aquatica, V. beccabunga, Glyceria nemoralis i Berula erecta 
(Wysocki, Sikorski 2009), a ponadto: Myosotis palustris, Ra-
nunculus repens i Poa trivialis (Podbielkowski, Tomaszewicz 
1996).

Rozmieszczenie i stanowiska
Glycerietum plicatae jest dość rzadkim zespołem szuwa-
rowym. Występuje tak, jak w innych regionach Polski, nad 

Zespół manny fałdowanej (fot. P. Wolański)
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Sphagnetum magellanici (MALC. 
1929) KAESTNER ET FLOESSNER 
1933
zespół torfowca magellańskiego

Siedlisko
Zespół torfowca magellańskiego Sphagnetum magellanici to 
najbardziej rozpowszechnione zbiorowisko mszarne na niżu 
i w niższych położeniach górskich Sudetów i Karpat (Matusz-
kiewicz 2008). Rozwija się na skrajnie ubogich w przyswajalne 
składniki pokarmowe, bardzo kwaśnych (pH 3,5-4,5) i silnie 
uwilgotnionych torfowiskach wysokich. Może także wykształ-
cać się na bardzo jałowych glebach mineralnych w wyniku 
opanowania przez mchy sfagnowe niewielkich lokalnych za-
głębień terenowych, zwłaszcza na wododziałach (Horawski 
1981). Wysokie uwilgotnienie utrzymuje się tu wyłącznie 
dzięki wodom opadowym, na skutek wieloletniego odkłada-
nia się torfu i izolacji wierzchniej warstwy torfowiska od wód 
gruntowych (Wysocki, Sikorski 2009).

Struktura i fizjonomia
Mszar Sphagnetum magellanici jest zespołem biorącym 
udział w jednym z końcowych etapów sukcesji na torfowisku 
wysokim. Posiada budowę kępkowo-dolinkową. Kępkę budu-
ją Sphagnum magellanicum, który tworzy jej szczyt i Sphag-
num rubellum, występujący na jej zboczach. Rzadziej i w 
mniejszej ilości na kępce występują: Aulacomnium palustre 
i  Polytrichum strictum. Obniżenia między kępami zajmuje 
Sphagnum recurvum ssp. mucronatum, a z mniejszą częstoś-
cią wełnianki, turzyce, sity i nieliczne krzewinki (Jasnowski 
1962, Wysocki, Sikorski 2009). Spotyka się również pojedyn-
cze, luźno rosnące, silnie karłowate drzewa: Pinus sylvestris 
i Betula pubescens (Stańko 2010).

Charakterystyka florystyczno-fitosocjologiczna
Omawiane zbiorowisko stanowi tzw. „zespół centralny”. 
Dlatego, oprócz Sphagnum rubellum, inne taksony z rzędu 
Sphagnetalia magellanici również uznaje się za gatunki cha-
rakterystyczne zespołu (Matuszkiewicz 2008). Z roślin ziel-
nych spotyka się tu: Eriophorum vaginatum, Ledum palustre, 
Oxycoccus palustris, Vaccinium uliginosum i  V. myrtillus, 
a niekiedy nawet Calluna vulgaris (Wysocki, Sikorski 2009). 

W obrębie omawianego zbiorowiska wyróżnia się wiele pod-
zespołów i facji, np. Sphagnetum magellanici typicum, S. m. 
sphagnetosum fusci, wskazujący na chłodniejszy, borealny kli-
mat,  S. m.  eriophoretosum, S. m. mugetosum - mszar opano-
wany przez krzewy kosówki czy S. m. vaccinietosum z licznie 
występującymi roślinami z rodziny wrzosowatych (Jasnowski 
1962, Horawski 1981).

Rozmieszczenie i stanowiska
Województwo podkarpackie cechuje się bardzo małym zator-
fieniem. Szczególnie mało jest torfowisk wysokich i przejścio-
wych. Interesujące torfowiska wysokie występują w dolinie 
górnego Sanu na terenie Bieszczadzkiego Parku Narodowego. 
Charakteryzują się odrębnością morfologiczną i rozwojową 
w porównaniu do innych torfowisk wysokich znajdujących się 
Polsce (Lipka 1995). Na torfowiskach bieszczadzkich występu-
ją rzadkie rośliny w tej części Karpat. Są to Ledum palustre, 
Andromeda polifolia, Eriophorum vaginatum, Oxycoccus pa-
lustris, Oxycoccus microcarpus, Drosera rotundifolia (Deni-

Zespół torfowca magellańskiego (fot. P. Wolański)

ZBIoRoWISka ToRFoWISk WYSokICH

Zespół torfowca magellańskiego (fot. P. Wolański)
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Tendencje dynamiczne
Ten typ roślinności ma powiązania z borami bagiennymi Vac-
cinio uliginosi-Pinetum. Zespół reprezentuje naturalny typ 
roślinności i charakteryzuje się wysoką stabilnością. W miarę 
rozwoju i sukcesji wkraczają gatunki krzewiaste i drzewiaste. 
Szczególnie zaznacza się dynamika Pinus sylvestris, której 
udział zwiększa się w miarę obniżania poziomu wody. Zbioro-
wisko może być mylone z inicjalnymi postaciami tej formacji 
leśnej, szczególnie jeśli znajduje się na obrzeżach torfowiska 
wysokiego (Herbichowa, Potocka 2004).

Stanowiska
Zespół należy do leśnych torfowisk wysokich. Występuje na 
terenie dawnego rezerwatu Wołosate na wys. 680 m n.p.m., 
gdzie zajmuje centralną część kopuły torfowiska. Tworzy stre-
fę pomiędzy borem bagiennym a mszarem torfowcowym. 
Został stwierdzony również nad górnym Sanem, na terenie 
obwodu ochronnego Tarnawa. Rozległe płaty wykształciły się 
na torfowiskach Łokieć, Dźwiniacz, Litmirz, Tarnawa, Sokoli-
ki (Michalik i in. 2009), w rezerwacie Imielty Ług (Fijałkowski 
i in. 1992) i w rezerwacie Torfy. 

siuk, Korzeniak 1999). W dolinie Sanu występują dwa zespoły 
z klasy Oxycocco-Sphagnetea: mszar torfowcowy Sphagne-
tum magellanici i kontynentalny mszar bagienny Ledo-Sphag-
netum magellanici (Winnicki, Zemanek 2014). Zespoły te zo-
stały stwierdzone także w regionach niżowych województwa 
podkarpackiego. Oprócz tych dwóch zespołów można spot-
kać jeszcze zbiorowisko Eriophorum vaginatum-Sphagnum 
fallax. Często tworzy pło pływające w dołach potorfowych, 
na zabagniających się torfowiskach, w przeszłości zmelioro-
wanych i eksploatowanych (Jasnowski 1962, Horawski 1981, 
Matuszkiewicz 2008). 
Stanowiska: Sphagnetum magellanici - torfowiska Dźwiniacz, 
Sokoliki, Łokieć, Tarnawa, Litmirz, Zakole nad Wołosatką (De-
nisiuk, Korzeniak 1999, Denisiuk 2003, Michalik i in 2009). 
Stanowiska z  rezerwatu Wołosate (obecnie w  granicach 
BdPN) i Zakole podali Pałczyński i Stepa (1983). Sphagnetum 
magellanici chroniony jest także w rezerwatach: Broduszur-
ki k. Dubiecka (Wójcikiewicz, Lipka 1983, Trąba i in. 2004a), 
Imielty Ług - Lasy Janowskie (Fijałkowski i in. 1992), Torfy, 
Źródliska Jasiołki, Suchy Ług, Bobry w Uhercach. 

Ledo-Sphagnetum magellanici 
SUKOPP 1959 EM. NEUHÄUSL 
1969
zespół bagna zwyczajnego i torfowca 
magellańskiego

Siedlisk
Rojsty z bagnem zwyczajnym występują na wschodzie kraju 
w zasięgu klimatu kontynentalnego. Jest to zbiorowisko wy-
kształcające się na podłożu torfowym o pH 3,5-4,5, na pogra-
niczu mszarów wysokotorfowiskowych i borów bagiennych 
(Wysocki, Sikorski 2009). Zajmują bezodpływowe niecki o nie-
wielkich zlewniach własnych na siedliskach oligotroficznych 
w obszarach wododziałowych (Herbichowa, Potocka 2004). 

Struktura i fizjonomia
Struktura roślinności rojstów jest bardzo specyficzna. Luźna 
warstwa drzew (około 20%), budowana przez Betula pubes-
cens i Pinus sylvestris o charakterystycznym, parasolowatym 
pokroju koron, osiąga 3-10 m wysokości. Masowo występuje 
tu Ledum palustre oraz gatunki z klasy Oxycocco-Sphagnetea, 
a średnio często: Eriophorum vaginatum, Andromeda polifo-
lia i Vaccinium uliginosum. Zbiorowisko nie posiada wyraźnej 
struktury kępkowej (Matuszkiewicz 2008, Wysocki, Sikorski 
2009). W warstwie mszystej występują gatunki torfowców: 
Sphagnum magellanicum i Sphagnum rubellum oraz inne 
mszaki, m. in. Dicranum polysetum i D. undulatum (Herbicho-
wa, Potocka 2004).

Charakterystyka florystyczna i fitosocjologiczna
Gatunkami wyróżniającymi zbiorowisko jest bagno zwyczajne 
oraz Vaccinium uliginosum, V. vitis-idaea, Pleurosium schre-
beri, Dicranum scoparium i D. polysetum (Matuszkiewicz 
2008, Wysocki, Sikorski 2009). Opisywana roślinność jest 
bardzo słabo zróżnicowana. Zdecydowanie najważniejszą 
cechą różnicującą fitocenozy Ledo-Sphagnetum magellanici 
jest stadium sukcesji drzew i krzewów. Na torfowiskach od-
wodnionych można wyróżnić postać degeneracyjną z Molinia 
caerulea. 

Zespół bagna zwyczajnego i torfowca magellańskiego (fot. P. Wolański)
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Charakterystyka florystyczno-fitosocjologiczna
Omawiana fitocenoza nie ma własnych gatunków charakte-
rystycznych, lecz jest dość jednorodną kombinacją gatunków 

Eriophorum vaginatum-
Sphagnum fallax HUECK 1928 
PRO ASS. 
zbiorowisko wełnianki pochwowatej i torfowca 
zakrzywionego

Siedlisko
Zbiorowisko wełnianki pochwowatej i torfowca zakrzywione-
go rozwija się w bardzo kwaśnym, oligotroficznym środowisku 
torfowisk wysokich, na słabo rozłożonym torfie, w warunkach 
silnego uwilgotnienia, pochodzącego z wód opadowych. 
Często w postaci pła pływającego pojawia się w dołach po-
torfowych, na zabagniających się torfowiskach, w przeszłości 
meliorowanych i  eksploatowanych. Zbiorowisko występuje 
zarówno na niżu, jak i w górach po piętro regla dolnego (Jas-
nowski 1962, Horawski 1981, Matuszkiewicz 2008).

Struktura i fizjonomia
Omawiana fitocenoza charakteryzuje się brakiem kęp torfow-
ców i dlatego mchy kępowe: Sphagnum magellanicum i  Sph. 
rubellum rosną bardzo rzadko. Kobierzec mchu jest płaski 
i zbudowany głównie przez Sphagnum recurvum ssp. mucro-
natum, a  tylko w najbardziej podtopionych płatach gatunek 
ten jest zastępowany przez Sphagnum cuspidatum. Płaty 
z dużym udziałem tego torfowca można traktować jako sta-
dium inicjalne zbiorowiska (Jasnowski 1962, Horawski 1981).

Zespół bagna zwyczajnego i torfowca magellańskiego (fot. P. Wolański)
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dolinkowej (Sphagnum sp.) i kępkowej (Eriophorum sp.) fazy 
torfowiska wysokiego (Matuszkiewicz 2008). W strukturze 
systematycznej duży udział mają gatunki z klasy Oxycocco-
Sphagnetea oraz obce dla tego zbiorowiska z  klasy Sche-
uchzerio-Caricetea nigrae, będące niewątpliwie reliktami 
zespołów z wcześniejszych etapów sukcesji. W obrębie zbio-
rowiska można wyróżnić: facje z dominującą Carex rostrata 
oraz z Eriophorum angustifolium - występujące w silnie uwil-
gotnionym siedlisku i tworzące trzęsawiskowe pło pływające 
(nad oligotroficznymi jeziorami lub w dołach potorfowych). 
Z kolei facja z licznie występującą Eriophorum vaginatum wy-
stępuje jako faza degeneracyjna w przypadku obniżania się 
poziomu wód (Jasnowski 1962, Horawski 1981).

Stanowiska 
Rezerwat Broduszurki (Wójcikiewicz, Lipka 1983, Wójcikie-
wicz i in. 2001, Trąba i in. 2004), rezerwat Modrzewina k. Lipy 
(Fijałkowski i in 1991b), Stawy Wilczowskie (Fijałkowski i in. 
1995), rezerwat Imielty Ług (Fijałkowski i in. 1992), poligon 
w Lipie (Krawczyk 2005), rezerwat Końskie Błota. W obszarze 
Natura 2000 Bieszczady, poza BdPN występują torfowiska 
wysokie w rezerwacie Zakole. Obiekty zdegradowane stwier-
dzono w Nadleśnictwie Cisna w pobliżu Kalnicy. Wskaźnikiem 
zaburzonych stosunków wodnych jest opanowywanie sied-
lisk przez Molinia caerulea. Gatunki charakterystyczne klasy 
Oxycocco-Sphagnetea rosną wówczas nielicznie (Czerny i in. 
2014).

Zagrożenia i ochrona mszarów wysokotorfowiskowych
Mszary wysokotorfowiskowe są chronione w kilku ostojach 

Zbiorowisko wełnianki pochwowatej i torfowca zakrzywionego (fot. P. Wolański)

Natura 2000, mianowicie Bieszczady PLC180001, Minokąt 
PLH060089, Uroczyska Lasów Janowskich PLH060031, Uro-
czyska Puszczy Solskiej PLH060034, Enklawy Puszczy Sando-
mierskiej, Bory bagienne nad Bukawą PLH180048 (Rogała, 
Marcela 2012). Zbiorowiska torfowisk wysokich zarejestrowa-
ne zostały na terenie Parku Krajobrazowego Lasy Janowskie 
(Gmina Zaklików, Leśnictwo Gielnia i Brody) i Południowo-
Roztoczańskiego Parku Krajobrazowego. Największym zagro-
żeniem dla zbiorowisk wysokotorfowiskowych są odwadniają-
ce zabiegi melioracyjne. Obecnie nie są na ogół wykonywane 
na torfowiskach, ale systemy melioracyjne które pozostały 
z przeszłości nadal oddziałują niekorzystnie na gospodarkę 
wodną danego obiektu. Dużym zagrożeniem jest eksploata-
cja torfu, zwłaszcza prowadzona nielegalnie, zanieczyszczenia 
wód opadowych, gruntowych i powierzchniowych, globalne 
zmiany klimatyczne, budowa autostrad i  dróg szybkiego ru-
chu (Malec 2009), oraz synantropizacja szaty roślinnej (Mi-
chalik, Szary 2004). Torfowiska wysokie naszego wojewódz-
twa są w większości objęte ochroną w BdPN, w rezerwatach, 
Międzynarodowym Rezerwacie Biosfery Karpaty Wschodnie 
i w obszarach Natura 2000. By zachować te unikalne ekosy-
stemy w krajobrazie naszego województwa należy kontro-
lować stan uwilgotnienia siedlisk, a w razie niepokojących 
zjawisk poprawiać w miarę możliwości stosunki wodne.  
W Bd.PN usuwanie zakrzewień i samosiewu drzew na kopu-
łach torfowisk w mszarach torfowcowych poprawiło struk-
turę roślinności i stworzyło korzystne warunki do rozwoju 
światłolubnych gatunków, m. in. Andromeda polifolia, Carex 
pauciflora, Oxycoccus microcarpus (Staszyńska 2011). 
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Zb. Empetrum hermaphroditum-
Sphagnum nemoreum 
zbiorowisko bażyny obupłciowej i torfowca 
ostrolistnego

Siedlisko 
Zbiorowisko z bażyną obupłciową występuje na bieszczadz-
kich połoninach, na naskalnych płytkich torfowiskach o bar-
dzo kwaśnym podłożu (pH 3,5-4,5). Tworzy kopulaste formy 
przyczepione do ścian i półek skalnych. Roślinność zbiorowi-
ska korzysta jedynie z wody pochodzącej ze śniegu lub z wody 
opadowej. W okresach suszy jesiennej płaty tych torfowisk są 
przesuszane i niekiedy odrywane przez wiatr od podłoża (Ski-
ba i in. 2009).

Struktura i fizjonomia
Połoninowe torfowisko charakteryzuje się specyficzną bu-
dową. Wyraźnie wyróżniają się wyniesione poduchy mchów, 
które pełnią funkcję kępek torfowiska wysokiego. Brak jest ty-
powych dolinek ze stagnującą wodą, choć zagłębienia między 
poduchami są wilgotniejsze (Winnicki 1999).

Charakterystyka florystyczno-fitosocjologiczna
Zbiorowisko jest zaliczane do mszarów torfowiskowych z rzę-
du Sphagnetalia magellanici i  klasy Oxycocco-Sphagnetea. 
Gatunkami wyróżniającymi są Empetrum hermaphroditum 
i Sphagnum nemoreum. Z mszaków rosną:  Sphagnum ru-
bellum, Sph. palustre i Polytrichum strictum. Często na po-
duchach mchów wyrastają krzewinki Vaccinium myrtillus i V. 
vitis-idaea, Trientalis europaea oraz rzadki w Bieszczadach 
Homogyne alpina i Huperzia  selago. Miejscami występują 
kępy Picea abies (Winnicki 1999).

Rozmieszczenie i stanowiska
Największy płat zbiorowiska Empetrum hermaphroditum-
Sphagnum nemoreum o powierzchni 0,5 ha znajduje się na 
północno-wschodnim zboczu Krzemienia. Mniejsze, około 1-
arowe powierzchnie występują na północno-zachodnim sto-
ku Tarnicy i Szerokiego Wierchu, północno-wschodnim stoku 
Połoniny Caryńskiej i zachodnim stoku Połoniny Wetlińskiej 
(Winnicki 1999).

Dynamika
Małe płaty torfowiska są podatne na przesuszanie i zmianę 
składu florystycznego, dlatego wzrasta udział Polytrichum 

strictum, a ubywa gatunków z rodzaju Sphagnum. Na skutek 
przesuszenia złoża torfowego następuje nasilenie procesu 
murszenia i zarastanie poduch torfowców przez Empetrum 
hermaphroditum. Największą stabilność zbiorowiska obser-
wuje się w 0,5 ha płacie znajdującym się na stoku Krzemienia 
(Winnicki 1999).

Zagrożenia i ochrona
Omawiane torfowisko posiada najwyższą wartość przyrodni-
czą spośród wszystkich zbiorowisk połoninowych (Michalik 
1999). Największym zagrożeniem jest jego przesuszanie się, 
w wyniku czego przekształca się w połoninowe borówczy-
sko bażynowe Empetro hermaphroditi-Vaccinietum myrtilli. 
W przeszłości na kondycję torfowiska wpływało użytkowanie 
pastwiskowe. Torfowisko zanikało na skutek podcinania zboczy 
i zadeptywania przez pasące się zwierzęta. Zanik gospodarki 
pasterskiej zahamował jego degradację. Dziś zagrożeniem są 
nielegalne wędrówki turystów poza wyznaczonymi szlakami. 
Obecnie zbiorowisko Empetrum hermaphroditum-Sphagnum 
nemoreum jest objęte ochroną ścisłą w Bieszczadzkim Parku 
Narodowym (Winnicki 1999).
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Caricetum lasiocarpae KOCH 1926
zespół turzycy nitkowatej

Siedlisko
Zespół turzycy nitkowatej występuje na bardzo kwaśnych tor-
fach niskich i przejściowych, na siedliskach eutroficznych i oli-
gotroficznych, wzdłuż brzegów zarastających jezior i dołów 
potorfowych, gdzie tworzy pływające darnie i kożuchy (No-
wiński  1967, Matuszkiewicz 2008, Wysocki, Sikorski 2009). 
Zajmuje rozproszone, liczne stanowiska, najczęściej w części 
północno-wschodniej i wschodniej Polski (Matuszkiewicz 
2008). Jest zespołem zanikającym w skali kraju (Brzeg, Woj-
terska 1996, Ratyńska 1997). 

Struktura i fizjonomia
Zbiorowisko cechuje się dwuwarstwową strukturą roślinno-
ści, przy czym górna warstwa osiąga wysokość około 80 cm. 
Dolną warstwę tworzą pływające kożuchy mchów torfow-
ców, a górna złożona jest głównie z Carex lasiocarpa i innych 
gatunków ze związku Caricion lasiocarpae (Nowiński 1967, 
Wysocki, Sikorski 2009). W klimacie subkontynentalnym, Ca-
ricetum lasiocarpae jest zbiorowiskiem inicjującym sukcesję 
roślinności w kierunku torfowisk wysokich typu kontynen-
talnego i stanowi najważniejszy składnik roślinności w pasie 
okrajka (Matuszkiewicz 2008). Jego rola w procesie torfo-
twórczym jest duża (Horawski 1981).

Zespół turzycy nitkowatej (fot. R. Krawczyk)

ZBIoRoWISka ToRFoWISk PRZEJŚCIoWYCH
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Charakterystyka florystyczno-fitosocjologiczna
Do gatunków charakterystycznych zespołu należą Carex lasio-
carpa i Sphagnum obtusum (Matuszkiewicz 2008). Ze związku 
Caricion lasiocarpae występują Carex chordorrhiza, C. dian-
dra, Comarum palustre, Menyanthes trifoliata, Eriophorum 
gracile (Jasnowski 1962, Horawski 1981). 

Rozmieszczenie
W województwie podkarpackim, podobnie jak w całej Polsce, 
Caricetum lasiocarpae jest bardzo rzadkim zbiorowiskiem, 
występującym głównie w regionach niżowych, rzadziej w gó-
rach. W BdPN należy do najcenniejszych zespołów nieleś-
nych (Michalik 1999, Winnicki, Zemanek 2009). Jest bogaty 
florystycznie, z  udziałem rzadkich i  chronionych gatunków 
jak Carex lasiocarpa, C. pauciflora, Dactylorhiza majalis, Me-
nyanthes trifoliata, Comarum palustre (Denisiuk, Korzeniak 
1999, Denisiuk 2003). 

Stanowiska
Rezerwaty: Imielty Ług (Fijałkowski i in. 1992), Modrzewina k. 
lipy (Fijałkowski i in. 1991b), poligon w Lipie (Krawczyk 2005), 
Maliniec, Wilczów, Łysaków, Suche Ługi (Krzaczek T., Krzaczek 
W. 1974) Stawy Wilczowskie (Fijałkowski i in. 1995), okolice 
Wołosatego (Denisiuk, Korzeniak 1999).

Caricetum limosae BR.-BL. 1921
zespół turzycy bagiennej

Siedlisko
Caricetum limosae to zespół trzęsawiskowy, występujący na 
siedliskach ubogich i bardzo kwaśnych (pH 3,5-5,5). Porasta 
brzegi dystroficznych i oligotroficznych jezior. Tworzy pła pły-
wające, unoszące się na powierzchni wody. Z powodu zmiany 
warunków klimatycznych ustępuje miejsca innym zbiorowi-
skom torfowisk przejściowych. Największe jego powierzchnie 
występują na Pomorzu Zachodnim, Mazurach, Suwalszczyź-

nie oraz na Lubelszczyźnie (Nowiński 1967, Matuszkiewicz 
2008).

Struktura i fizjonomia
Zespół turzycy bagiennej charakteryzuje się budową dwuwar-
stwową. Warstwa mszysta osiąga pokrycie 80-90%, zaś zwar-
cie warstwy zielnej jest zróżnicowane i waha się od 5 do 90%. 
Niekiedy jest ubogie florystycznie i zbudowane tylko z 1-2 ga-
tunków (Koczur 2012). Gatunki drzew i krzewów występują 
rzadko. Na mszystej darni, złożonej najczęściej ze Sphagnum 
sp rosną: Carex limosa, Scheuchzeria palustris i inne gatunki 
z klasy Oxycocco-Sphagnetea. Towarzyszą im rośliny torfo-
wisk niskich i przejściowych (Horawski 1981, Wysocki, Sikor-
ski 2009). 

Charakterystyka florystyczno-fitosocjologiczna
Gatunki charakterystyczne zespołu to Carex limosa i Scheuch-
zeria palustris (Matuszkiewicz 2008). W podzespole typowym 
spotykanym rzadko gatunkiem panującym jest turzyca ba-
gienna. Między podzespołem typowym, a z Scheuchzeria pa-
lustris, poza dominacją jednego z gatunków charakterystycz-
nych nie ma różnic florystycznych i ekologicznych (Jasnowski 
1962). Na terenie Polski występują jeszcze inne podzespoły, 
m. in. Caricetum limosae menyanthetosum trifoliatae i C. l. 
urticularietosum vulgaris (Kucharski 1996).

Rozmieszczenie i stanowiska
Fitocenozy mszaru z Carex limosa w województwie podkar-
packim zaliczane są do rzadkich i bardzo cennych zbiorowisk 
porastających kwaśne torfowiska przejściowe. 

Stanowiska 
Gniewczyna (Nowiński 1930), rezerwat Torfy; Zaklików, Ły-
saków (Krzaczek T., Krzaczek W. 1974); rezerwat Imielty Ług 
- na dużej powierzchni (Fijałkowski i in. 1992); rezerwat Bag-
no Przecławskie (Pałczyński, Stepa 1983, Wójcikiewicz i in. 
2001); rezerwat Źródła Tanwi.

Caricetum diandrae JON. 1932 EM. 
OBERD. 1957
zespół turzycy obłej

Siedlisko
Zespół turzycy obłej występuje w zarośniętych starorzeczach, 
na torfowiskach przejściowych lub niskich (Nowiński 1967, 
Matuszkiewicz 2008, Hájek, Hájková  2011). W podłożu wy-
stępują gleby torfowe zasobne w składniki pokarmowe, o od-
czynie kwaśnym lub obojętnym (pH 4,5-6,4). Poziom wody 
gruntowej znajduje się równo z powierzchnią gleby lub jako 
zalew stagnuje do 20 cm ponad jej powierzchnią (Nowiński 
1967). 

Struktura i fizjonomia 
Jest to rzadkie, borealne zbiorowisko, którego dwuwarstwo-
wa, gęsta ruń jest bogata w gatunki dwuliścienne (Nowiński 
1967). Warstwa mchów osiąga zwarcie 5-95% i jest tworzona 
głównie przez Sphagnum teres. Liczba gatunków w zbiorowi-
sku waha się od 15 do 25, w tym mchów  3-7 (Matuszkiewicz 
2008, Hájek, Hájková  2011).

Charakterystyka florystyczna i fitosocjologiczna
Do gatunków charakterystycznych należą turzyca obła 
i gwiazdnica grubolistna. Zespół występuje w dwóch pod-
zespołach: Caricetum diandrae typicum i C. d. menthetum 
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aquaticae - podzespół mięty nadwodnej. Jest to zbiorowi-
sko torfotwórcze, budujące złoże torfu mszystego (Nowiński 
1967). Obok panującej Carex diandra, w domieszce występu-
ją: C. lasiocarpa, C. canescens, C. limosa, C. nigra, Eriopho-
rum angustifolium, Agrostis canina, Equisetum fluviatile, 
Menyanthes trifoliata, Comarum palustre, Lysimachia vulga-
ris i Valeriana dioica. Podkarpackie fitocenozy mają zbliżony 
skład florystyczny do C. limosae typicum. W poszczególnych 
płatach tego zbiorowiska z krainy dolin BdPN rośnie około 40 
gatunków (Denisiuk, Korzeniak 1999). 

Rozmieszczenie i stanowiska
Caricetum diandrae (trzęsawisko z turzycą obłą) jest rzadkim, 
zbiorowiskiem, lokalnie zagrożonym w całej Polsce (Ratyńska 
1997), zwłaszcza w górach. Podobnie jest na Podkarpaciu. 
Stanowiska: BdPN - dwa nieduże płaty w okolicy Wołosatego 
(Denisiuk Korzeniak 1999, Denisiuk 2003), rezerwat Imielty 
Ług (Fijałkowski i in 1992), Nowosielec (Oklejewicz - informa-
ca ustna)

Rhynchosporetum albae  
KOCH 1926
zespół przygiełki białej

Rhynchosporetum fuscae  
W. BRAUN 1968 
zespół przygiełki brunatnej

Siedlisko
Zespoły przygiełki białej i przygiełki brunatnej występują na 
torfowiskach przejściowych, na silnie uwilgotnionych torfach, 
bardzo ubogich, i kwaśnych (pH 3,5-5,2, Nowiński 1967). Czę-
sto spotykane są nad brzegami dystroficznych jezior, gdzie 

w postaci pła pływającego tworzą rozległe okrajki (Horawski 
1981) oraz w  płaskich kotlinach wśród borów bagiennych 
(Wysocki, Sikorski 2009). Wiosną i  jesienią na powierzchni 
zbiorowisk stagnuje woda, która latem znika pod powierzch-
nią gruntu, ukazując się tylko po ulewnych deszczach (No-
wiński 1967). Mszary z przygiełką białą i przygiełką brunatną 
występują częściej na niżu niż w górach (Matuszkiewicz 2008, 
Wysocki, Sikorski 2009).

Struktura i fizjonomia
Zespoły mają charakter niskiej łąki, której roślinność osiąga 
wysokość do 50 cm. W warstwie przyziemnej licznie wystę-
pują mchy z rodzaju Sphagnum, które pokrywają do 70% po-
wierzchni. Roślinom zielnym mogą towarzyszyć skarlałe sosny 
(Jasnowski 1962, Wysocki, Sikorski 2009). W razie osuszenia 
siedliska zespoły te łatwo przechodzą w bliźniczyska, zaś 
w sytuacji większego uwilgotnienia - w mszary typu Sphagne-
tum (Nowiński 1967).

Charakterystyka florystyczno-fitosocjologiczna
Do gatunków charakterystycznych należą: Rhynchospora 
alba, Rh. fusca i Lycopodiella inundata (Matuszkiewicz 2008). 
Zespół przygiełki białej jest zróżnicowany pod względem eko-
logicznym i florystycznym. Z literatury znane są cztery pod-
zespoły: Rhynchosporetum albae typicum, Rh. a. caricosum 
limosae, Rh. a. sphagnosum  i Rh. a. caricosum paniceae (No-
wiński 1967, Horawski 1981).

Rozmieszczenie i stanowiska
Rhynchosporetum albae jest równie rzadkim jak Caricetum 
lasiocarpae i C. limosae zespołem na Podkarpaciu, chronio-
nym w rezerwatach Imielty Ług (Fijałkowski i in. 1992) i Bagno 
Przecławskie (Wójcikiewicz i in 2001). Poza tym występuje na 
południe od Woli Wielkiej  k. Bieniaszówki  w Południowo-
Roztoczańskim Parku Krajobrazowym i na innych torfowi-
skach: Lipa (Krawczyk 2005), okolice Zaklikowa (Krzaczek T., 
Krzaczek W. 1974).
Rhynchosporetum fuscae. Znajduje się na liście zbiorowisk za-
grożonych w kraju (Ratyńska 1997) i w Wielkopolsce (Brzeg, 
Wojterska 1996). Jest bardzo rzadkim zespołem w Polsce i w 
województwie podkarpackim. Został stwierdzony na torfo-

Rozmieszczenie Rhynchosporetum albae i Rhynchosporetum fuscae
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Zb. Sphagnum recurvum-
Eriophorum angustifolium JASN. 
1968 PRO ASS.
zbiorowisko torfowca zakrzywionego i wełnianki 
wąskolistnej

Siedlisko
Zbiorowisko torfowca zakrzywionego i wełnianki wąskolistnej 
występuje na ubogich w substancje odżywcze i kwaśnych (pH 
3,5-4,5), płytkich  torfach, zasilanych niemal wyłącznie woda-
mi opadowymi. Spotyka się je na torfowiskach przejściowych, 
niekiedy również w dolinkach na torfowiskach wysokich. 
W zarastających dołach potorfowych tworzy pło pływające, 
które nasuwa się na taflę wody, a od strefy brzegowej grani-
czy z wykształcającym się nieco wyżej zespołem wysokotorfo-
wiskowym Sphagnetum magellanici (Stańko 2010).

Struktura i fizjonomia
Omawiane zbiorowisko przybiera postać płaskich mszarów 
dywanowych, w  których dominują torfowce (zwarcie do 
100%), szczególnie Sphagnum recurvum. Występujące tu ro-
śliny zielne osiągają małe pokrycie. Nielicznie występuje tu 
karłowata, luźno rosnąca Betula pubescens i Pinus sylvestris 
(Stańko 2010).

Charakterystyka florystyczno-fitosocjologiczna
Zbiorowisko Sphagnum recurvum-Eriophorum angustifolium 
jest bardzo ubogie w gatunki roślin naczyniowych. Fitocenoza 
jest zdominowana przez wełniankę wąskolistną Eriophorum 
angustifolium, której nielicznie towarzyszą gatunki torfowisk 
przejściowych i wysokich: Menyanthes trifoliata, Comarum 
palustre, Juncus sp. Oxycoccus palustris i Drosera rotundifo-
lia. 

Stanowiska 
Stawy Wilczowskie (Fijałkowski i in. 1995), Bagno Przecław-
skie (Wójcikiewicz i in. 2001), Broduszurki (Trąba i in 2004a). 

wiskach przejściowych - Stawy Wilczowskie (Fijałkowski i in. 
1995).

Zespół przygiełki białej (fot. R.Krawczyk)

Zespół przygiełki białej (fot. R. Krawczyk)
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bobrek trójlistkowy. Mniej licznie rosną inne gatunki z klasy 
Scheuchzerio-Caricetea nigrae oraz taksony z rzędu Molinie-
talia, klasy Molinio-Arrhenatheretea. Towarzyszą im licznie 
mchy, głównie torfowce.

Zb. Menyanthes trifoliata
zbiorowisko bobrka trójlistkowego

Siedlisko
Zbiorowisko z bobrkiem trójlistkowym występuje w siedlisku 
ubogim w węglan wapnia, zwykle na torfowiskach niskich 
i przejściowych, zarówno na podłożu stałym (zwykle torfo-
wym), na silnie podmokłych łąkach, jak też i w wodzie, szcze-
gólnie w strefach brzeżnych zarastających jezior, stawów, do-
łów potorfowych, w rowach melioracyjnych, gdzie wytwarza 
długie kłącza częściowo zanurzone w wodzie (Podbielkowski, 
Tomaszewicz 1996).

Struktura i fizjonomia
Menyanthes trifoliata występuje na ogół masowo, tworząc 
jednogatunkowe płaty, zarówno w miejscach zlądowacia-
łych, jak i w akwenach z otwartym lustrem wody, przy czym 
mniejsze zbiorniki zarasta całkowicie wraz z Comarum palu-
stre, gatunkami szuwarowymi i wodnymi. Ciekawostką jest, 
że duża liczebność bobrka trójlistkowego utrzymuje się od 
fazy inicjalnej, gdy zbiorowisko nasuwa się na toń wodną, 
przez fazę mszysto-turzycową aż do zupełnego zlądowacenia 
akwenu. Rola zbiorowiska w zarastaniu i lądowaceniu wód 
jest bardzo duża, gdyż skutecznie utrwala podłoże (Podbiel-
kowski, Tomaszewicz 1996).

Charakterystyka florystyczno-fitosocjologiczna
Gatunkiem wyróżniającym, a jednocześnie dominującym jest 

Zbiorowisko torfowca zakrzywionego i wełnianki wąskolistnej (fot. R. Krawczyk)
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nych tworzy gęste pło nasuwające się na wodę. Fitocenoza 
jest bardzo ekspansywna i w warunkach dogodnych dla roz-
woju odgrywa dużą rolę w procesie lądowacenia zbiorników 
wodnych. Często, szczególnie w dołach potorfowych, rośnie 

Rozmieszczenie i stanowiska
W województwie podkarpackim zbiorowisko występuje głów-
nie na torfowiskach przejściowych. Stanowiska: na północ od 
wsi Laszczyny (Nowiński 1927), Dębno (torfowiska od strony 
Chałupek i od strony Wrzawic), Rzuchów, Zakole Pra-Sanu, 
Rudawka, torfowiska pod Wielkim Borem w pobliżu Giedla-
rowej (Nowiński 1930), obrzeża torfowisk wysokich: Litmirz, 
Tarnawa Niżna, Tarnawa Wyżna (Michalik i in. 2009), rezer-
wat Broduszurki (Trąba i in. 2004a), Wołosate (Michalik i in. 
2009).

Zb. Calla palustris
zbiorowisko czermieni błotnej

Siedlisko
Zbiorowisko Calla palustris występuje na mezotroficznych lub 
dystroficznych brzegach stawów, dołów potorfowych, także 
w rowach melioracyjnych, starorzeczach, rzadziej w zakolach 
meandrujących rzek. Preferuje podłoże o odczynie lekko 
kwaśnym lub obojętnym (Šumberová K. 2011). Może wystę-
pować także na stałym, ale bardzo wilgotnym podłożu (Pod-
bielkowski, Tomaszewicz 1996).

Struktura i charakterystyka florystyczna
Zbiorowisko jest zdominowane przez płożące się na po-
wierzchni podłoża, długie do 1 m kłącza czermieni błotnej, 
która jest gatunkiem wyróżniającym. W akwenach dystroficz-

Zbiorowisko bobrka trójlistkowego (fot. P. Wolański)

Rozmieszczenie zb. Calla palustris
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Janowskich PLH 060031, Enklawy Puszczy Sandomierskiej 
(Rogała, Marcela 2012). Liczne płaty torfowisk przejściowych 
znajdują się w Południowo-Roztoczańskim Parku Krajobrazo-
wym. 

Zagrożenie i ochrona torfowisk przejściowych
Zbiorowiska torfowisk przejściowych na Podkarpaciu należą 
do stabilnych, pod warunkiem właściwych stosunków wod-
nych. Z uwagi na nieliczne małopowierzchniowe płaty, jakie 
tworzą, są zagrożone ustąpieniem ze środowiska. Dlatego 
zasługują na szczególną ochronę (Denisiuk, Korzeniak 1999). 
Kluczowym elementem ochrony jest zapewnienie w siedlisku 
optymalnych warunków hydrologicznych, tj. silnego i stabilne-
go uwodnienia w obrębie poszczególnych zespołów. Z uwagi 
na występowanie licznych rzadkich i chronionych gatunków 
wzbogacają szatę roślinną naszego województwa. Większość 
płatów jest objęta ochroną prawną w BdPN, rezerwatach 
i obszarach Natura 2000. 

wśród darni mchów (Sphagnum cuspidatum, Sph. recurvum, 
Calliergon cordifolium, Calliergonella cuspidata), wchodząc 
wraz z nimi na wodę (Podbielkowski, Tomaszewicz 1996, 
Šumberová K. 2011). Liczba gatunków w zbiorowisku jest na 
ogół niewielka. W miejscach suchszych rosną Carex gracilis, 
C. rostrata, Lycopus europaeus, Solanum dulcamara, Agrostis 
stolonifera, zaś od lustra wody wnikają: Urticularia vulgaris 
i gatunki rzęs (Šumberová K. 2011). Gatunkiem wyróżniają-
cym jest występująca w dużym zwarciu Calla palustris i Lem-
na minor. 

Tendencje dynamiczne
Na powierzchni lądowiejących zbiorników wodnych (np. do-
łów potorfowych) jest zbiorowiskiem tworzącym pło pływają-
ce po powierzchni wody i inicjującym sukcesję. Stwarza pod-
łoże dla innych fitocenoz: szuwarów turzycowych, sitowisk 
lub zbiorowisk torfowiskowych.

Rozmieszczenie i stanowiska
Zbiorowisko Calla palustris na terenie województwa podkar-
packiego występuje rzadko na torfowiskach przejściowych 
i w zarastających starorzeczach. Stwierdzono je w rezerwacie 
Imielty Ług (Trąba npbl), na torfowisku śródleśnym koło Gło-
gowa Małopolskiego (Rogut, Wolański npbl).
W województwie podkarpackim, w rejonie Stawów Wilczow-
skich Fijałkowski i in. (1995) wyróżnili jeszcze inne zespoły na 
torfowiskach przejściowych: Sphagno-Hydrocotyletum vulga-
ris i Sphagno-Caricetum rostratae. Zbiorowisko Eriophorum 
vaginatum - okrajkowe torfowisk wysokich w BdPN stwier-
dzili Michalik i in. (2009). O torfowiskach przejściowych mię-
dzy Oleszycami, a Zapałowem k. Suchej Woli piszą Pałczyński 
i Stepa (1983). Torfowiskowe zbiorowiska z klasy Scheuz-
cherio-Caricetea nigrae występują na Podkarpaciu w wielu 
obszarach Natura 2000: Łąki nad Młynówką PLH 180041, 
Łukawiec PLH 180024, Minokąt PLH 060089, Ostoja Jaśliska 
PLH 180012, Ostoja Przemyska PLH 180012, Uroczyska Lasów 

Zbiorowisko czermieni błotnej (fot. Cz. Trąba)

Zbiorowisko czermieni błotnej (fot. Cz. Trąba)
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ZBIOROWISKA NISKOTORFOWISKOWE

Valeriano-Caricetum flavae  
PAWŁ. (1949 N.N.) 1960
Eutroficzna młaka górska

Siedlisko
Zespół Valeriano-Caricetum flavae - młaka eutroficzna wystę-
puje na górskich, kośnych, podmokłych łąkach, w piętrze dol-
noreglowym w  Karpatach Zachodnich i Wschodnich (Biesz-
czady) (Matuszkiewicz 2008). Rośnie na glebach podmokłych, 
torfowych, bogatych w węglan wapnia, trwale nawodnio-
nych, często w kotlinach obok źródlisk (Wysocki, Sikorski 
2009). W ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat zaobserwowano 
spadek powierzchni tego zbiorowiska oraz pogorszenie stanu 
zachowania większości płatów. Przyczyną są zarówno melio-
racje odwadniające, nadmierny pobór wody i zaniechanie ko-
szenia i wypasu (Koczur 2012). Dlatego zasługuje na ochronę 
(Wysocki, Sikorski 2009).

Struktura i fizjonomia
Zespół posiada fizjonomię niskiej łąki i trójwarstwową bu-
dowę. Jest bogaty w gatunki naczyniowe i mchy. Jego skład 
gatunkowy tworzą przede wszystkim Carex flava, C. panicea, 
Eriophorum latifolium. Występuje tu dużo ziół, m.in. wiele ga-
tunków z rodzaju Alchemilla sp. i Valeriana simplicifolia. Bo-
gata warstwa mchów pokrywa 30-95% powierzchni tej młaki 
(Nowiński 1967, Wysocki, Sikorski 2009).

Charakterystyka florystyczno-fitosocjologiczna
Gatunkami charakterystycznymi zespołu są: Carex daval-
liana, C. dioica i Valeriana simplicifolia. W zróżnicowanych 

Eutroficzna młaka górska (fot. J. Sochacki)
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warunkach siedliskowych wykształciły się liczne podzespoły 
i warianty (Vončina 2007). Z największą ilościowością i dużą 
stałością występują gatunki rzędu Caricetalia davallianae 
i klasy Scheuchzerio-Caricetea nigrae. Dużą grupę stanowią 
gatunki z Molinietalia. Zespół wykazuje dwa aspekty sezo-
nowe: wiosenny z Eriophorum latifolium i letni z Carex flava. 
W odróżnieniu od fitocenoz z Karpat Zachodnich (Nowiński 
1967), bieszczadzka młaka cechuje się małym udziałem przy-
wrotników (Denisiuk, Korzeniak 1999). W MPN licznie rosną 
storczyki: Epipactis palustris, Dactylorhiza majalis, a ponadto 
Tofieldia calyculata i Menyanthes trifoliata oraz mech Cam-
pylium stellatum (Dubiel i in. 1997, 1999). 

Rozmieszczenie i stanowiska
Zespół Valeriano-Caricetum flavae na terenie województwa 
podkarpackiego jest często spotykanym zbiorowiskiem, za-
równo w Karpatach Wschodnich, jak i Zachodnich. Rzadziej 
można go odnaleźć na pogórzu i w regionach niżowych. 
Występuje, choć rzadko, na terenie Parku Krajobrazowego 
Gór Słonnych. Zespół Valeriano-Caricetum flavae był wielo-
krotnie opisywany z  terenu BdPN (Denisiuk, Korzeniak 1993, 
1999, Zemanek 1989, Winnicki 1993, Michalik 1999). Jest 
to zbiorowisko rozpowszechnione we wszystkich komplek-
sach łąkowych krainy dolin BdPN (Michalik 2009) i na terenie 
Międzynarodowego Rezerwatu Biosfery Karpaty Wschodnie 
(Michalik 1998). Jest zespołem częstym w Magurskim Parku 
Narodowym (Dubiel i in. 1997, 1999, Michalik 2009, Stachur-
ska-Swakoń i in. 2014). Jednakże płaty omawianej młaki są 
bardzo małe. 
Stanowiska: Źródliska Sanu, Sianki, okolice Tarnawy (Michalik 
i in. 2009), na północ od Jezior Duszatyńskich (Nadleśnictwo 
Baligród przy granicy z Nadleśnictwem Komańcza), Nadleśni-
ctwo Komańcza, Nadleśnictwo Cisna (Czerny i in 2014), Wetli-
na, Berehy Górne, Wołosate, Ustrzyki Górne (Denisiuk, Korze-
niak 1999). MPN - Żydowskie, Ciechania, Wilsznia (Michalik 
2009), wzniesienia położone na północ od wsi Grab, źródliska 
potoku Ryjak na północ od Ożennej, po lewej stronie drogi 
m. Ciechanią a Grabem, Świerzowa Ruska (Dubiel i in. 1999). 
Najładniejsze płaty młaki eutroficznej w MPN są na obszarze 
źródliskowym Ryjaka - obszar Ciechani  (Stachurska-Swakoń 
i in. 2014). Inne stanowiska: Smerek (dolina Niedzwiedziego 
Potoku), Krempna, Ustrzyki Górne, m. Wołosatem a Ustrzy-
kami Górnymi, Wetlina Górna, Maniów, Wołosate, Przysłup-
Magura Małostkowska, Ropianka przy rezerwacie Przełom 
Jasiołki (Vončina 2007). Pogórze Przemyskie: Jawornik Ruski, 
Wola Korzeniecka, (Wolanin 2014), Ciechocin (Krzaczek T., 
Krzaczek W. 1974). Zespół Valeriano-Caricetum flavae jest 
rozproszony na całym terenie Pogórza Strzyżowskiego (To-
wpasz 1990) i rzadki w Parku Krajobrazowym Góry Słonne. 

Występuje też w  Bandrowie Narodowym - obszar Natura 
2000 Moczary-Mszaniec (przysiółki Przysłup i  Maksymiszki) 
PLH 180026, Sanisko w  Bykowcach PLH 180015 (Rogała, 
Marcela 2012). Płaty zespołu Valeriano-Caricetum flavae są 
chronione w rezerwatach „Źródliska Jasiołki i Przełom Jasioł-
ki”. Najnowsze badania Vončiny (2007) dotyczące młak kar-
packich dowodzą, że w Beskidzie Niskim - Magurski Park Na-
rodowy występuje Valeriano-Caricetum flavae w podzespole 
V. c. f. eleocharietosum quingueflorae. Denisiuk i Korzeniak 
(1999) piszą, że bieszczadzkie młaki są zbiorowiskiem stabil-
nym, dobrze zachowanym. Zdaniem Vončiny (2007) stanowią 
one tylko fragmentarycznie wykształcony zespół  Valeriano-
Caricetum flavae. 

Zagrożenia i ochrona
Najważniejszym zagrożeniem są zmiany lokalnych stosunków 
wodnych, sukcesja naturalna i zakrzaczenia. Zalecane jest 
przede wszystkim usuwanie krzewów oraz koszenie młak raz 
na 3 lata lekkim sprzętem i usuwanie biomasy (Stachurska-
Swakoń i in. 2014). 

Caricetum davallianae DUTOIT 
1924 EM. GOERS 1963 
zespół turzycy Davalla

Siedlisko
Zespół  turzycy Davalla występuje w Polsce rzadko. Wykształ-
ca się na żyznych torfowiskach źródliskowych, zasilanych wodą 
zawierającą duże ilości węglanu wapnia (pH podłoża wynosi 
8,5) (Matuszkiewicz 2008). Sporadycznie może także powsta-
wać na przesuszonych, rozpylonych glebach bagiennych, 
powstałych z torfów niskich, bogatych w wapno (Nowiński 
1967). Okresowo poziom wody w zbiorowisku podnosi się, 
a po jej ustąpieniu na roślinach pozostaje charakterystyczny, 
biały osad (Wysocki, Sikorski 2009). Zespół ten jest rozpo-
wszechniony w Polsce południowej w górach i na pogórzu, 

Eutroficzna młaka górska (fot. Cz. Trąba)
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Carici canescentis-Agrostietum 
caninae R.TX. 1937
kwaśna młaka turzycowo-mietlicowa

Zb. Carex nigra
zbiorowisko turzycy pospolitej (kwaśna młaka 
turzycowa)

Siedlisko
Zespół turzycy siwej i mietlicy psiej występuje na siedliskach 
bezwapiennych, przesiąkniętych przez przepływowe wody 
mezo- i oligotroficzne. Poziom wód jest tu stosunkowo wy-
soki. Zespół znosi jednak krótkotrwałe wysychanie siedliska. 
Zajmuje gleby podmokłe, oligotroficzne rozmaitego typu: pia-
ski, żwiry, słabsze gliny, ale także kwaśne torfy, głównie turzy-
cowe lub turzycowo-mszyste (Nowiński 1967, Horawski 1981, 
Matuszkiewicz 2008, Wysocki, Sikorski 2009). W terenach 
górskich występuje na kwaśnych glebach na krzemianowym 
podłożu, na brzegach jezior, w źródliskach i zabagnionych 
kotlinach (Nowiński 1967). Gleby zespołu są ubogie w fosfor, 
a ich pH jest zróżnicowane (4,0-6,0) (Nowiński 1967, Wysocki, 
Sikorski 2009). Występuje w całym kraju: na niżu i w piętrze 
regla dolnego w górach. Większość fitocenoz ma charakter 
antropogenicznych zbiorowisk zastępczych. Pierwotnie zbio-
rowisko występowało na niewielkich powierzchniach w miej-
scach wysięku wody w obrębie fitocenoz lasów łęgowych 
(Matuszkiewicz 2008).

Struktura i fizjonomia
Omawiany zespół tworzy strukturę dwuwarstwową. Niż-
szą warstwę budują mchy i wątrobowce, których udział po-
wierzchniowy waha się od 60 do 90%. Roślinność zielna jest 
reprezentowana głównie przez turzyce i sity, które stanowią 
ponad 50% biomasy. W warstwie tej duży udział stanowią ga-
tunki charakterystyczne i wyróżniające (Horawski 1981, Wy-
socki, Sikorski 2009).

rzadziej na niżu (Nowiński 1967). Źródliskowe torfowiska wę-
glanowe, zwłaszcza te najmniej przekształcone, powinny być 
objęte ochroną (Wysocki, Sikorski 2009).

Struktura i fizjonomia
Zbiorowisko posiada kępkowo-dolinkową budowę. Kępy bu-
duje turzyca Davalla. 

Charakterystyka florystyczno-fitosocjologiczna
Gatunki charakterystyczne zespołu to Carex davalliana, Swe-
ertia perennis, a wyróżniającym jest Blysmus compressus. 
Towarzyszą im: Carex dioica, C. flava, Epipactis palustris, Or-
chis latifolia, Pinguicula vulgaris, Primula farinosa, Tofieldia 
calyculata i mech Campylium stellatum. Jest to jedno z najbo-
gatszych florystycznie fitocenoz z udziałem wielu gatunków 
z rzędu Molinietalia i klasy Scheuchzerio-Caricetea nigrae 
(Nowiński 1967, Matuszkiewicz 2008).

Rozmieszczenie i stanowiska
Caricetum davallianae jest bardzo rzadkim zbiorowiskiem 
na Podkarpaciu. Większość stanowisk prezentuje Nowiński 
(1930) ze starorzeczy Sanu. Autor zlokalizował też to zbioro-
wisko na torfowiskach podleśnych. Czy którekolwiek z tych 
stanowisk przetrwało, nie wiadomo. Brak na ten temat współ-
czesnej literatury porównawczej. 
Stanowiska: Gniewczyna, Rzuchów, Jagiełła, Czerce, Wierza-
wice (Nowiński 1930), w pobliżu miejscowości Solinka od 
strony południowej (podtopienie), na południowy wschód od 
Balnicy (Pałczyński 1962), rezerwaty: Źródliska Jasiołki i Łęka. 

Tendencje dynamiczne
Kierunki procesów dynamicznych młaki z turzycą Davalla za-
leżą od zmian poziomu i odczynu wód, które je zasilają. Zbio-
rowisko to w wyniku sukcesji może się przekształcić poprzez 
ziołorośla i zarośla w kierunku zbiorowisk leśnych, łąkowych 
lub kwaśnych mechowisk. W wyniku nadmiernego murszenia 
torfowisk, zespół ulega synantropizacji w wyniku rozprze-
strzeniania się gatunków nitrofilnych np. Urtica dioica. 

Ochrona
Zespół Caricetum davallianae na mocy Dyrektywy Rady 92/43 
EWG należy do siedlisk chronionych w Unii Europejskiej. 
Ochrona fitocenoz tej młaki polega na zachowaniu natural-
nych warunków w obrębie torfowisk i terenów przyległych. 
Ważne jest też podtrzymanie tradycyjnego rolniczego użyt-
kowania. 

Carici canescentis-Agrostietum caninae

Zespół turzycy Davalla (fot. Cz. Trąba)
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Charakterystyka florystyczno-fitosocjologiczna
Do gatunków charakterystycznych zespołu Carici-Agrostie-
tum należą: Agrostis canina ssp. stolonifera, Carex canescens 
i Carex echinata (Matuszkiewicz 2008). Omawiany zespół jest 
bardzo niejednorodny, ze względu na różne siedliska, jakie 
zajmuje. Najrzadsza forma typowa, nawiązuje do zbiorowisk 
torfowisk przejściowych, w której obydwa gatunki charakte-
rystyczne - turzyca siwa i mietlica psia występują z dużą iloś-
ciowością. Pospolitsza jest postać o charakterze łąkowym. 
Z gatunków charakterystycznych, Agrostis canina występuje 
z dużą stałością, natomiast Carex canescens prawie całkowi-
cie ustępuje. Jej miejsce zajmuje Carex nigra lub Carex pani-
cea - różnicujące tę formę zespołu na dwa podzespoły: Carici-
Agrostietum caricetosum nigrae i C.-A. caricetosum paniceae. 
Pierwszy podzespół rośnie na stanowiskach wilgotniejszych, 
z dużym udziałem Acrocladium cuspidatum. Podzespół z tu-
rzycą prosowatą wyróżnia się z kolei mniejszym udziałem 
mchów, a większą liczbą gatunków z rzędu Molinietalia (Jas-
nowski 1962, Horawski 1981, Wysocki, Sikorski 2009). Zespół 
Carici canescentis-Agrostietum caninae na terenie BdPN zo-
stał wysoko oceniony pod względem przyrodniczym (Michalik 
1999). 

Zbiorowisko Carex nigra odznacza się podobną fizjonomią, 
strukturą i warunkami siedliskowymi, jak zespół Carici-Agro-
stietum caninae. Charakteryzuje się jednak uboższym skła-
dem florystycznym. Dominuje Carex nigra z domieszką Carex 
echinata. Występuje dobrze wykształcona warstwa mszysta 
ze Sphagnum sp. (Dubiel i in. 1999, Michalik i in. 2009).

Rozmieszczenie i stanowiska
Kwaśna młaka Carici-Agrostietum caninae jest spotykana na 
torfowiskach niskich województwa podkarpackiego, zarów-
no na niżu jak i w górach. Stanowiska: Chmiel - las, Jeżowe, 
Kłyżów, Kopki, Koziarnia, na północny wschód od Krzeszowa, 
Majdan k. Łętowni, Rudnik, Ubieszyn, Pysznica (Trąba i in. 
2005). Rezerwat Imielty Ług (Fijałkowski i in. 1992) i Łęka (Fi-
jałkowski i in. 1991a), Lipa (Krawczyk 2005), Balnica w pobliżu 
przestanku, w dolinie Osławy (Pałczyński  1962), Maniów, Kal-
nica (osuszony staw), sąsiedztwo Jeziora Bobrowego (Czerny 
i in. 2014), okolice Wołosatego i Wetliny (Denisiuk, Korzeniak  
1993, 1999), teren dawnego rezerwatu Wołosate (Pałczyński, 
Stepa 1983), rezerwat Źródliska Jasiołki, a ponadto Dąbrowa, 
Maliniec (Krzaczek T., Krzaczek W. 1974), Raniżów, Przewrot-
ne (Rogut npbl.). Na terenie Bieszczadów Niskich i Otrytu ze-
spół Carici canescentis-Agrostietum caninae jest wykształco-
ny fragmentarycznie (Zemank 1989).
Stanowiska zbiorowiska z Carex nigra: Widełka (Trąba npbl), 
rezerwat Łęka (Fijałkowski i in. 1991a) oraz torfowiska biesz-
czadzkie obwodu ochronnego Tarnawa - okrajki prawie 
wszystkich torfowisk wysokich (Michalik i in. 2009), MPN 
- źródliska potoku Ryjak na północ od Ożennej, po lewej stro-
nie drogi m. Ciechanią a Grabem (Dubiel i in. 1999) k. Grabu 
i k. Wisłoka Górnego (Hryncewicz 1959). Młaki z tym zbioro-
wiskiem są rozproszone po całym terenie Pogórza Strzyżow-
skiego (Towpasz 1990).

Zagrożenia i ochrona Carici canescentis-Agrostietum 
caninae i zb. Carex nigra
Przy zachowaniu właściwych stosunków wodnych, kwaśne 
młaki Carici canescentis-Agrostietum caninae i  zb. z Carex ni-
gra są dość stabilne, bardziej niż zbiorowiska łąkowe. Celem 
ochrony np. w BdPN zaleca się przeciwdziałać osuszaniu sied-
lisk, a co 3-4 lata jesienią kosić i wywozić biomasę poza obręb 
łąk. Należy również systematycznie usuwać samosiewy drzew 
i krzewów. Młaki zespołu Carici canescentis-Agrostietum ca-
ninae i zbiorowiska Carex nigra są chronione w rezerwatach 
Imielty Ług, Łęka, Źródliska Jasiołki, Litmirz oraz na obszarach 
Natura 2000 Bieszczady (Czerny i in. 2014).

Kwaśna młaka turzycowo-mietlicowa (fot. Cz. Trąba)

Zb. Carex nigra

Kwaśna młaka turzycowo-mietlicowa (fot. Cz. Trąba)
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z klasy Scheuchzerio-Caricetea nigrae i Molinio-Arrhenathe-
retea. Z kolei liczniej rosną gatunki z klasy Betulo-Adenosty-
letea, szczególnie górskie i wschodniokarpackie. Duży udział 
wilgociolubnych gatunków łąkowych i ziołoroślowych może 
wskazywać na przejściowy charakter tego zbiorowiska (Win-
nicki 1999).

Zb. Juncus articulatus-Caltha 
palustris subsp. laeta
zbiorowisko situ członowatego i knieci błotnej 
górskiej (młaka połoninowa)

Siedlisko
Wschodniokarpackie młaki połoninowe występują na glebach 
glejowych lub torfiasto-glejowych w postaci niewielkich pła-
tów. Wykształcają się w zaklęśnięciach terenu, przy potocz-
kach i na terasach przy źródełkach. Nachylenie stoku w takich 
miejscach jest na ogół nieduże. Ekspozycja młak jest dość 
zmienna, choć przeważa ekspozycja południowo-zachodnia 
(Michalik i Skiba 1995, Skiba i Winnicki 1995). 

Struktura, charakterystyka florystyczna i fitosocjologiczna
Zbiorowisko młak połoninowych należy do najbogatszych 
pod względem liczby gatunków. Tworzy dwupiętrową struk-
turę. Do gatunków wyróżniających zbiorowisko należą Caltha 
palustris ssp. latea i Juncus articulatus. Z klasy Scheuchzerio-
Caricetea nigrae często występują: Carex flava, Juncus arti-
culatus, Eriophorum latifolium, Carex echinata, C. panicea, 
C. dacica i Parnassia palustris, a z Molinio-Arrhenatheretea: 
Caltha palustris ssp. latea, Crepis paludosa, Filipendula ul-
maria, Juncus effusus, Geranium palustre, Myosotis palustris 
i inne. Klasę Betulo-Adenostyletea licznie reprezentują: Cha-
erophyllum hirsutum, Alchemilla glabra, A. crinita i Astrantia 
major. Zbiorowisko posiada dobrze rozwiniętą warstwę mszy-
stą (Winnicki 1999). Nawiązuje do zespołu Valeriano-Carice-
tum flavae, jednak jest uboższe w gatunki charakterystyczne 

Kwaśna młaka turzycowa (fot. P. Wolański)
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Zagrożenie i ochrona
Zbiorowisku zagraża przesuszenie, a  także rozdeptywanie 
przez zwierzęta zażywające kąpieli błotnych. Aby ograniczyć 
wysychanie siedlisk, należy regulować odpływ wód nawilża-
jących młaki i prowadzić zabiegi ochrony czynnej: wykaszać 
selektywnie trawy wysokie i usuwać nalot krzewów. Płaty 
szczególnie narażone na rozdeptywanie trzeba zabezpieczać, 
stosując drewniane ogrodzenia, estetycznie komponujące 
się z otoczeniem. Powinien być również prowadzany stały 
monitoring młak, mający na celu określenie długotrwałych 
tendencji dynamicznych zachodzących w tym zbiorowisku 
(Winnicki 1999).

Rozmieszczenie i stanowiska
Młaka połoninowa Juncus articulatus-Caltha palustris ssp. 
laeta zajmuje małe powierzchnie na Szerokim Wierchu, Krze-
mieniu, Kopie Bukowskiej, Haliczu, Małej Rawce, Rozsypań-
cu, Połoninie Wetlińskiej (Winnicki 1999, Winnicki, Zemanek 
2014) i Połoninie Caryńskiej (Winnicki 1999, Kucharzyk, Pręd-
ki 2000).

Dynamika
Silnie nawadniane płaty młak połoninowych wykazują dużą 
stabilność. Jednak w przypadku braku regularnego nawadnia-
nia, w zbiorowisku pojawiają się wysokie trawy (Deschampsia 
caespitosa, Calamagrostis arundinacea, Phalaris arundina-
cea) oraz krzewy (Alnus viridis, Salix silesiaca), a zbiorowisko 
przekształca się w zespół wilgotnych zarośli olszy zielonej 
Pulmonario filarszkyane-Alnetum viridis. Jest to zjawisko nie-
korzystne, gdyż młaki połoninowe, ze względu na dużą róż-
norodność gatunkową zaliczane są do fitocenoz o najwyższej 
wartości przyrodniczej (Winnicki 1999).

Młaka połoninowa (fot. G. Vončina)
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ZBIOROWISKA ŁąK ZMIENNOWILGOTNyCH

Molinietum caeruleae  
W. KOCH 1926 
zespół trzęślicy modrej

Siedlisko
Łąki trzęślicowe są jednym z najbardziej zróżnicowanych pod 
względem warunków siedliskowych typów użytków zielo-
nych. Wykształcają się na siedliskach o różnej trofii, od oli-
gotroficznych do eutroficznych. Występują na glebach o od-
czynie kwaśnym bądź zasadowym (pH 5,0-8,0), na glebach 
pobagiennych, m. in. dawno zmeliorowanych murszach, rza-
dziej na madach, glebach bielicowych gliniastych i  ilastych, 
a nawet zasolonych (Matuszkiewicz 2008, Wysocki, Sikorski 
2009, Nawara 2012, Trąba, Wolański 2012). W zespołach tych 
stwierdza się duże wahania poziomu wody gruntowej w okre-
sie wegetacji (Wysocki, Sikorski 2009). Siedliska są przeważ-
nie ubogie w  fosfor i  potas (Matuszkiewicz 2008, Wysocki, 
Sikorski 2009).

Struktura i fizjonomia
Łąki trzęślicowe zespołu Molinietum caeruleae odznaczają 
się dużym zróżnicowaniem i bogactwem gatunkowym. Ruń 
jest zwykle trójwarstwowa. Najniższą warstwę budują mchy: 
Aulacomnium palustre, Campylium stellatum, Climacium 
dendroides i Polytrichum gracile. W warstwie ziół występują 
liczne gatunki dwuliścienne, wśród których zaznaczają się wy-

raźne aspekty sezonowe. Najwyższą warstwę tworzą kwiato-
stany trzęślicy modrej oraz innych roślin. W drugiej połowie 

Zespół trzęślicy modrej (fot. M. Ziaja)
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lata, po skoszeniu runi, kwitną m. in.: Centaurea jacea, Ga-
lium boreale i niektóre storczyki (Nowiński 1967). 

Charakterystyka florystyczno-fitosocjologiczna
Obecnie w fitosocjologii Molinietum caeruleae traktowany 
jest jako „zespół centralny”, który nie ma własnych gatunków 
charakterystycznych. Ich rolę pełnią regionalnie liczne gatun-
ki ze związku Molinion, m. in.: Dianthus superbus, Gentiana 
pneumonanthe, Iris sibirica, Ophioglossum vulgatum, Gladio-
lus imbricatus, Selinum carvifolia, Silaum silaus, Succisa pra-
tensis, Tetragonolobus maritimus i Laserpitium prutenicum  
(Matuszkiewicz 2008, Wysocki, Sikorski 2009, Trąba, Wolań-
ski 2012). Aktualna nazwa zespołu to Selino carvifoliae-Mo-
linietum (Kącki 2012). W obrębie zespołu wyróżnia się wiele 

podzespołów, w zależności od trofii podłoża, jego zakwasze-
nia i wilgotności (Kucharski, Michalska-Hejduk 1994). 
Nieco odmienny florystycznie zespół Junco-Molinietum jest 
ubogim gatunkowo zbiorowiskiem, często z masowym udzia-
łem trzęślicy modrej i różnych gatunków sitów. Składem flo-
rystycznym nawiązuje do kwaśnych młak z rzędu Caricetalia 
nigrae i muraw bliźniczkowych z Nardetalia (Matuszkiewicz 
2008, Trąba, Wolański 2012).

Dynamika
W razie braku koszenia łąki trzęślicowe bardzo szybko prze-
kształcają się w łąkę ziołoroślową, a  przy zastosowaniu 
nawożenia w bardziej produktywną ze związku Calthion. 
Nadmierne osuszenie łąk trzęślicowych prowadzi do ich prze-
kształcenia w bezwartościowe gospodarczo psiary (Wysocki, 
Sikorski 2009).

Rozmieszczenie i stanowiska
Fitocenozy łąk trzęślicowych są rzadkim składnikiem krajobra-
zu Podkarpacia. Typowe ich postaci o składzie gatunkowym 
zbliżonym do innych regionów Polski są bardzo bogate flory-
stycznie - nawet ponad 50 gatunków na powierzchni 100 m2. 
Stanowiska: Ulanów, Rzeczyca Długa, Pysznica, Wólka Tanew-
ska, Nowiny, Radomyśl (Oklejewicz i in. 2007), Kotowa Wola, 
Babule (Krawczyk 2010), okolice Łańcuta (Jaźwa 2011), okoli-
ce Jarosławia i Sieniawy (Pałczyński, Stepa 1983), Krasne koło 
Rzeszowa (Kusz i in. 2000), rezerwaty: Broduszurki (Wójcikie-
wicz, Lipka 1983, Wójcikiewicz i in. 2001, Trąba i in. 2004a), 
Drohobyczka, Błażowa (Wolański 2006). Łąki trzęślicowe wy-
stępują też na terenie obszarów Natura 2000. Jest to obszar 
Natura 2000 PLH180055 Enklawy Puszczy Sandomierskiej 
- poligon w Nowej Dębie (Rogała, Marcela 2012), PLC180001 Zespół trzęślicy modrej (fot. K. Musiał)

Zespół trzęślicy modrej (fot. K. Musiał)
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Bieszczady - Nadleśnictwo Komańcza i Baligród (Czerny i in. 
2014), PLH180020 Dolina Dolnego Sanu, PLH060097 Doli-
na Dolnej Tanwi, obszary łąkowe w okolicy Krosna - Ladzin 
PLH180038 i Kombornia PLH180042, Józefów - Wola Dębo-
wiecka PLH180033, Lasy Leżajskie PLH180047, Łukawiec, 
Wielkie Oczy PLH180024, Mrowle Łąki (okolice Mrowli) 
PLH180043, Starodub w Pelkiniach PLH180050 - między miej-
scowościami Pełkinie, Ujezdna, Jagiełła, Rozbórz, Uroczyska 
Puszczy Solskiej PLH060034, Wisłok Środkowy z Dopływami 
PLH180030 - między Ustrobną i Bratkówką, Wisłoka z Do-
pływami PLH180052 - Zawadka Osiecka, Lasy Sieniawskie 
PLH180054 - Mołodycz, Łąki nad Młynkówką PLH180041 
- między Bączalem a Trzcinicą (Rogała, Marcela 2012). Zubo-
żałe łąki trzęślicowe nawiązujące do Junco-Molinietum wy-
stępują w rezerwacie Broduszurki i na obszarze Natura 2000 
Lasy Leżajskie PLH180047 (Rogała, Marcela 2012).

Zagrożenia i ochrona
Łąki trzęślicowe należą do najbardziej zagrożonych zbiorowisk 
łąkowych województwa podkarpackiego. Powodem tego są 
powszechne melioracje osuszające torfowiska prowadzone 
w XX w., skutki których odczuwalne są do dziś. Ponadto brak 
koszenia powoduje rozprzestrzenianie się drzew i krzewów 
oraz zanikanie rzadkich, światłolubnych gatunków łąkowych. 
Płaty tych cennych zbiorowisk są chronione w rezerwatach 
przyrody i w ramach obszarów Natura 2000 na mocy Dyrek-
tywy Siedliskowej UE kod 6410 (Michalska-Hejduk, Kopeć 
2012). Łąk tych nie należy nawozić. Wskazane jest prowadze-
nie monitoringu najcenniejszych platów łąk trzęślicowych, 
zwłaszcza w obszarach chronionych. To rzadkie w Polsce zbio-
rowisko znajduje się na krajowej liście zespołów zagrożonych 
(Ratyńska 1997). W Wielkopolsce (Brzeg, Wojterska 1994) i w 
Polsce środkowej (Olaczek 2011) jest zagrożone bezpośred-
nim wymarciem. W przypadku tych zbiorowisk konieczna jest 
ochrona czynna - jednokrotne koszenie późnym latem i usu-
wanie pozyskanej biomasy.

Violo-Cnidietum dubii WALTHER 
IN R. TX. 1954 (N. INV.) 
zespół czosnku kątowatego i selernicy żyłkowanej

Siedlisko
Zespół czosnku kątowatego i selernicy żyłkowanej najczęś-
ciej występuje na żyznych i próchnicznych madach rzecznych 
o różnym składzie granulometrycznym, zasobnych w azot, fo-
sfor i potas. Niezbędnym warunkiem występowania zespołu 
jest powtarzający się okresowy zalew (Załuski 1995, Matusz-
kiewicz 2008). Łąki selernicowe wykształcają się bowiem na 
siedliskach, gdzie na skutek wydłużającego się zalewu zanika 
wiele typowo lądowych bylin, a jednocześnie zalew jest zbyt 
krótki, aby rozprzestrzeniły się hydrofity (Wysocki, Sikor-
ski 2009). W Polsce zespół Violo-Cnidietum dubii występuje 
w dolinie Odry, Nidy, Warty, Noteci, Wisły, Bugu, Narwi i Sanu 
(Matuszkiewicz 2008).

Struktura i charakterystyka florystyczno-fitosocjologiczna
Gatunki charakterystyczne zespołu to selernica żyłkowana 
i czosnek kątowaty, a funkcję wyróżniających pełnią turzyca 
wczesna, wiechlina wąskolistna i fiołek mokradłowy. Jest to 
fitocenoza zastępcza dla łęgów wiązowo-jesionowych, rza-
dziej wierzbowo-topolowych (Załuski 1995, Wysocki, Sikorski 
2009). Zróżnicowanie zespołu na podzespoły i warianty opie-

ra się głównie na kryteriach florystycznych i częściowo siedli-
skowych. Załuski (1995) wyróżnia Violo-Cnidietum dubii stel-
larietosum palustris, V.-C. d. typicum i V.-C. d. galietosum veris 
(najbogatszy florystycznie). W województwie podkarpackim 
łąki selernicowe występują bardzo rzadko, a  ich skład flory-
styczny jest typowy. Jest to zbiorowisko bogate gatunkowo, 
będące miejscem występowania wielu rzadkich i chronionych 
roślin, m. in.: Allium angulosum, Cnidium dubium i Gratiola 
officinalis (Załuski 1995, Wysocki, Sikorski 2009).

Stanowiska
Dolina Dolnego Sanu PLH180020 i Tarnobrzeska Dolina Wisły 
PLH180049-Siedleszczany (Rogała, Marcela 2012). 

Tendencje dynamiczne
Zespół Violo-Cnidietum dubii zanika, gdy w dolinach rzek po-
jawiają się urządzenia hydrotechniczne (systemy odwodnień, 
wały przeciwpowodziowe) i zostaje przerwana łączność rze-
ki z  terenami zalewowymi. Zanika także na skutek eutrofi-
zacji siedliska (nawożenie mineralne łąk, zalewanie wodami 
powodziowymi bogatymi w biogeny). W takich warunkach 
w miejscu zespołu Violo-Cnidietum dubii tworzą się łąki wy-
czyńcowe Alopecuretum pratensis (Załuski 1995, Wysocki, 

Zespół czosnku kątowatego i selernicy żyłkowanej (fot. A. Majkut)
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Sikorski 2009). Regulacje rzek, obwałowania, melioracje oraz 
nawożenie łąk selernicowych, częste koszenie, przeorywanie 
powodują, że zespół czosnku kątowatego i selernicy żyłkowa-
nej i jego gatunki charakterystyczne należą do zagrożonych 
składników szaty roślinnej Polski. Konieczne jest zachowanie 
rzek w naturalnych brzegach, co umożliwi systematyczne za-
lewy i ekstensywną gospodarkę na łąkach selernicowych (Za-
łuski 1995).

Zagrożenia i ochrona
Bogaty skład gatunkowy łąk selernicowych jest możliwy dzię-
ki tradycyjnej gospodarce łąkowej, polegającej na późnym 
koszeniu łąk. Koszenie powinno być przeprowadzane co kil-
ka (3-5) lat. Jest to zbiorowisko uznane za cenne i chronione 
w Europejskiej sieci Natura 2000 (Załuski 1995).

Cirsietum rivularis RALSKI 1931 
caricetosum hartmanii 
zespół ostrożenia łąkowego, podzespół z turzycą 
Hartmana

Siedlisko
Zespół ostrożenia łąkowego zaliczany jest do ekstensyw-
nie użytkowanych, dwukośnych łąk, występujących na stale 
wilgotnych glebach murszowych, torfowych i mineralnych. 
Spotykany jest na ogół w dolinach rzecznych oraz na zagospo-
darowanych torfowiskach, w miejscach, gdzie poziom wody 
gruntowej zmienia się w okresie wegetacji. Wiosną przez 
krótki okres woda stagnuje na powierzchni gleby, a w okresie 
letnim opada na głębokość około 60 cm (Matuszkiewicz 2008, 
Wysocki, Sikorski 2009). Odczyn gleby waha się od bardzo 
kwaśnego do obojętnego. W związku z różnorodnością wa-
runków siedliskowych, istnieją różnice florystyczne w obrębie 
zespołu (Trąba, Wolański 2012). Cirsietum rivularis ma bore-
alno-górski typ zasięgu. Występuje w regionach północno-
wschodnich oraz na przedpolu i w niższych piętrach Sudetów 
i Karpat (Matuszkiewicz 2008). Ma dużą wartość krajobra-
zową, dzięki obecności wielu bylin o atrakcyjnych kwiatach, 
kwitnących od wiosny aż do jesieni (Wysocki, Sikorski 2009).

Struktura i fizjonomia
Omawiany zespół posiada budowę trójwarstwową. Przyziem-
ną warstwę tworzą drobne byliny płożące i mchy. Warstwę 
środkową, silnie zwartą (do 50 cm), budują liście ostrożenia 
łąkowego i innych gatunków ziół. Zdecydowanie luźniejsza 
(do 75% zwarcia) warstwa górna, dorastająca do 160 cm, jest 
zdominowana przez kwiatostany Cirsium rivulare, obok które-
go kwitną inne wilgociolubne byliny (Nowiński 1967, Wysocki, 
Sikorski 2009). Cirsietum rivularis jest zbiorowiskiem wybitnie 
antropogenicznym, utrzymującym się wyłącznie w warunkach 
tradycyjnej gospodarki łąkarskiej  (Matuszkiewicz 2008).

Charakterystyka florystyczno-fitosocjologiczna
Typowo wykształcone płaty zespołu ostrożenia łąkowego cha-
rakteryzują się dużym bogactwem florystycznym. Obok gatun-
ku charakterystycznego - Cirsium rivulare, występują taksony 
ze związku Calthion i rzędu Molinietalia: Scirpus sylvaticus, 
Caltha palustris, Polygonum bistorta, Lychnis flos-cuculi, 
Geum rivale, Deschampsia caespitosa, Myosotis palustris, 
Juncus effusus, J. conglomeratus, Equisetum palustre, Lotus 
uliginosus, a niekiedy Colchicum autumnale (Matuszkiewicz 
2008, Wysocki, Sikorski 2009). W obrębie zespołu wyróżnia 
się wiele podzespołów, np.: Cirsietum rivularis typicum, C. r. 
alchemillosum, C. r. caricosum nigrae i C. r. deschampsiosum 
caespitosae (Trąba, Wolański 2012). Łąki zespołu Cirsietum 
rivularis należą do rozpowszechnionych w  województwie 
podkarpackim, zarówno na terenach niżowych, podgórskich 
jak i w górach. Są bogate florystycznie, z udziałem gatun-
ków rzadkich i chronionych, zwłaszcza storczyków (Trąba i in. 
2008).

Rozmieszczenie i stanowiska 
Interesujący i  bardzo rzadki, występujący tylko w Magurskim 
Parku Narodowym, jest podzespół C. r. caricetosum hartma-
nii, w którym licznie rośnie Carex hartmanii. Podzespół ten 
odróżnia się od typowego znacznym udziałem gatunków ze 
związku Molinion: Succisa pratensis, Galium boreale, Cnidium 
dubium, Betonica officinalis, a mniejszym z Calthion i Moli-
nietalia. Częściej też rosną niektóre gatunki z klasy Scheuch-
zerio-Caricetea nigrae, jak: Epipactis palustris, Carex flava, 
C. lepidocarpa, a rzadziej Carex nigra. Z innych grup licznie 

Zespół czosnku kątowatego i selernicy żyłkowanej (fot. A. Majkut)



Cz
er

w
on

a 
Ks

ię
ga

 R
oś

li
n 

W
oj

ew
ód

zt
w

a 
Po

dk
ar

pa
ck

ie
go

225

Zbiorowiska nieleśne

Zespół ostrożenia łąkowego, podzespół z turzycą Hartmana (fot. P. Wolański)

występują C. tomentosa i C. flacca. Liczba gatunków przypa-
dających na jedno zdjęcie fitosocjologiczne wynosi ponad 40. 
Podzespół ten wyróżnili Dubiel i in. (1997, 1999) i Michalik 
(2009). Utrzymuje się na terenie Magurskiego Parku Naro-
dowego do dziś. Występuje rzadko na wilgotnych polanach 
śródleśnych (Michalik 2009, Stachurska-Swakoń i in. 2014).

Stanowiska
Rejon Wilszni i Ciechani, lewobrzeżna terasa Wisłoki m. Nie-
znajową a Rozstajnem, Rozstajne, Świerzowa Ruska, Huta 
Krempska (Dubiel i in. 1999, Stachurska-Swakoń 2014). Naj-
ładniejsze płaty, choć niewielkie, zespołu Cirsietum rivularis 
w podzespole z Carex hartmanii znajdują się w rejonie Nie-
znajowej, Huty Krempskiej i Świerzowej Ruskiej (Michalik 
2009, Stachurska-Swakoń i in. 2014).

Tendencje dynamiczne
Nieużytkowane łąki Cirsietum rivularis szybko przekształcają 
się w ziołorośla związku Filipendulion, a następnie przez zara-
stanie krzewami w zbiorowiska łęgowe lub olsowe.

Zagrożenia
Największym zagrożeniem dla fitocenoz C. r. caricetosum hart-
manii jest sukcesja drzew i krzewów spowodowana brakiem 

koszenia. Pozostawienie skoszonej biomasy na łące powoduje 
rozprzestrzenianie się  gatunków nitrofilnych: Urtica dioica, 
Chaerophyllum aromaticum, Mentha longifolia, ze szkodą dla 
bioróżnorodności. 

Ochrona
Cirsietum rivularis caricetosum hartmanii jest jednym z dwóch 
zbiorowisk nieleśnych Magurskiego Parku Narodowego naj-
wyżej ocenionych podczas waloryzacji, uwzględniającej sto-
pień naturalności, unikatowość, bogactwo gatunkowe, zna-
czenie jako ostoi gatunków rzadkich, i stopień kwiecistości 
(Michalik 2009, Stachurska-Swakoń i in. 2014). Łąki tego pod-
zespołu należy kosić przynajmniej raz na kilka lat i usuwać za-
krzaczenia. Ważne jest również zachowanie dotychczasowych 
stosunków hydrologicznych. C. r. caricetosum hartmanii jest 
chroniony w Ostoi Magurskiej PLH180001 (Rogała, Marcela 
2012), a więc potrzeba monitoringu jest regulowana poprzez 
odpowiednie rozporządzenie ministra środowiska. Cirsietum 
rivularis jest ginącym zespołem w Polsce środkowej (Olaczek 
2011). 
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ZBIoRoWISka łąk ŚWIEżYCH

Arrhenatheretum elatioris  
BR.-BL. EX SCHERR. 1925
zespół rajgrasu wyniosłego 
– ciepłolubne postaci A. e. centauretosum scabiosae, 
A. e. salvietosum pratensis, A. e. brometosum erecti, A. 
e. brisosum mediae, A. e. wariant z Agrostis capillaris 
i inne

Siedlisko
Zespół rajgrasu wyniosłego jest zbiorowiskiem zastępczym 
w dynamicznym kręgu zbiorowisk lasów grądowych (Matusz-
kiewicz 2008). Rośnie na żyznych, drobnoziarnistych, zasob-
nych glebach brunatnych i madach o odczynie od kwaśnego 
do lekko zasadowego. Poziom wody gruntowej zalega poni-
żej 40 cm. Na stanowiskach podmokłych zespół szybko zani-
ka (Nowiński 1967, Matuszkiewicz 2008). Arrhenatheretum 
elatioris reprezentuje bogate florystycznie łąki kośne, wystę-
pujące w regionach o tradycyjnej, ekstensywnej gospodarce 
łąkarskiej. Z gospodarczego punktu widzenia jest to jedno 
z cenniejszych zbiorowisk trawiastych o dużej produktywno-
ści (Szafer, Zarzycki 1977, Wysocki, Sikorski 2009). 

Struktura i fizjonomia
W zespole Arrhenatheretum elatioris dominują miękkolistne 
trawy (Nowiński 1967). Wysokość runi nie przekracza 150 cm, 
a zwarcie wynosi 90-100%. Oprócz traw, licznie występują 
gatunki dwuliścienne: rośliny motylkowe i zioła. (Wysocki, Si-

korski 2009). Dzięki barwnie kwitnącym roślinom dwuliścien-
nym, zespół należy do dekoracyjnych składników krajobrazu 
kulturowego polskiej wsi (Matuszkiewicz 2008). 

Charakterystyka florystyczno-fitosocjologiczna
Do gatunków charakterystycznych zespołu należą: Arrhenat-
herum elatius, Geranium pratense, Pastinaca sativa, Rumex 
thyrsiflorus, Tragopogon orientalis. Towarzyszą im licznie 
taksony z rzędu Arrhenatheretalia i  klasy Molinio-Arrhenat-
heretea: Trisetum flavescens, Dactylis glomerata, Festuca 
pratensis, Trifolium pratense, Lotus corniculatus, Crepis bien-
nis, Campanula patula, Knautia arvensis, Ranunculus acris, 
Tragopogon pratensis, Leucanthemum vulgare i  Centaurea 
jacea. Nierzadko rosną także gatunki z innych jednostek fi-
tosocjologicznych (Matuszkiewicz 2008). Szeroka amplituda 
ekologiczna łąki rajgrasowej jest powodem ogromnego jej 
zróżnicowania. Składa się na nią szereg podzespołów i wa-
riantów, które często są skutkiem zróżnicowanego poziomu 
gospodarowania: podsiewów oraz intensywności nawożenia 
i użytkowania. Do interesujących zalicza się ciepłolubne po-
staci, m. in.: A. e. brisosum mediae, A. e. brometosum erecti, 
A. e. salvietosum pratensis i A. e. centauretosum scabiosae 
(Kucharski, Michalska-Hejduk 1994), w których, oprócz ga-
tunków związku Arrhenatherion, rzędu Arrhenatheretalia 
i klasy Molinio-Arrhenatheretea znaczącym udziałem w runi 
wyróżniają się ciepłolubne gatunki z klasy Festuco-Brometea 
i Trifolio-Geranietea sanguinei.

Tendencje dynamiczne
Większość płatów omawianych łąk rajgrasowych jest dziś 
w województwie podkarpackim nieużytkowana, bądź tylko 
ekstensywnie, dostarczając paszy o niewielkiej wartości go-
spodarczej. Sukcesja przebiega w kierunku zarośli. Stosowa-
nie nawożenia i zwiększenie intensywności koszenia zmniej-
szają ich różnorodność na korzyść nitrofilnych traw. Ubywa 
zaś gatunków dwuliściennych, często rzadkich i chronionych. 

Zespół rajgrasu wyniosłego z szałwią okręgową (fot. M. Ziaja)
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Istnieje także tendencja do przekształcania się Arrhenathe-
retum elatioris w kierunku zespołu pastwiskowego Lolio-Cy-
nosuretum, w warunkach intensywnego koszenia lub wypasu 
(Wysocki, Sikorski 2009).

Rozmieszczenie i stanowiska
Typowe postaci łąki rajgrasowej, bogate florystycznie, są roz-
powszechnione w województwie podkarpackim (Trąba i in. 
2004, 2005, Wolański 2006, Kucharzyk, Szary 2009). Ciepło-
lubne postaci zespołu Arrhenatheretum elatioris należą do 
rzadkich i tworzą małe płaty. Występują w sąsiedztwie mu-
raw kserotermicznych z klasy Festuco-Brometea. Odróżnia-
ją się od nich większym udziałem w składzie florystycznym 
mezofilnych gatunków łąkowych, a mniejszym kserotermicz-
nych. Największe skupienia takich łąk pochodzą z Pogórza 
Przemyskiego, a następnie z Pogórza Dynowskiego, Strzyżow-
skiego i Dołów Jasielsko-Sanockich. Często spotykane są na 
wzniesieniach przykorytowych doliny Sanu, a czasami w ob-
rębie doliny na żwirowiskach. Gleby tych zbiorowisk są różne: 
rędziny fliszowe, gleby brunatne lessowe i mady zawierające 
w profilu glebowym CaCO3, a więc niekwaśne. Ciepłolubne 
postaci łąk rajgrasowych zakwalifikowano do 4 podzespołów. 
Arrhenatheretum elatioris centauretosum scabiosae opisali 
Kucharzyk (2011), Kucharzyk i Szary (2009) z Pogórza Prze-
myskiego i Gór Słonnych oraz Trąba i in. (2004, 2005) z doliny 
Sanu, A. e. brometosum erecti Bis (1974) z Dołów Jasielsko-
Sanockich, A. e. salvietosum pratensis Trąba i in. (2004) z do-
liny Sanu, a A. e. brizosum mediae Barabasz-Krasny (2011) 
z odłogów Pogórza Przemyskiego, Towpasz (1990) z Pogórza 
Strzyżowskiego (zbocza Wisłoka i Wisłoki), Bis (1974) z Dołów 
Jasielsko-Sanockich. Ciepłolubne postaci Arrhenatheretum 
elatioris z  Agrostis capillaris nawiązujące do górskich łąk 
mietlicowych wyróżnili: Kucharzyk i Szary (2009) oraz Wolań-
ski na Pogórzu Dynowskim (2006) i na Pogórzu Przemyskim 
(npbl). Na terenie województwa znane są jeszcze inne postaci 

mające charakter warianów i facji. Są to łąki bardzo bogate 
florystycznie, nierzadko około 50 gatunków na powierzchni 
100 m2. 

Stanowiska: Arrhenatheretum elatioris centauretosum sca-
biosae: Makowa (Kucharzyk, Szary 2009, Barabasz-Krasny 
2011, Kucharzyk 2011), Sanok-Trepcza (Trąba i in. 2004), nad 
Wojkówką (Ziaja, Wójcik 2014); A. e. brizosum mediae: Ci-
sowa, Huwniki, Kopysno, Łodzinka Górna, Piątkowa, Posada 
Rybotycka, Rybotycze (Barabasz-Krasny 2011), Sanok-Biała 
Góra, Trepcza, Dobra Szlachecka (Trąba i in. 2005), rezer-
wat Jamy; A. e. salvietosum pratensis: Szówsko (Trąba i in. 
2005); A. e. brometosum erecti: Zarszyn, Wróblik Królewski, 
Jaćmierz, Wzdów (Bis 1974); A. e. z Agrostis capillaris: Wola 
Korzeniecka, Rybotycze, Cisowa, Kopystno, Kopystańka, Ma-
kowa, Pacław, Huwniki (Wolański npbl), Izdebki, Ujazdy, Kąko-
lówka, Harta, Bachórz, Sielnica (Wolański 2006). Inne postaci 

Zespół rajgrasu wyniosłego z pszeńcem różowym (fot. P. Wolański)

Zespół rajgrasu wyniosłego z szałwią łąkową (fot. Cz. Trąba)
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tych łąk: Kotów, Wola Korzeniecka, Leszczawka, Sielnica, Ko-
pystańka, Tyrawa Solna, Pacław, Kalwaria Pacławska (Wolań-
ski npbl), Chałupki Dębniańskie, Sielnica, Pełkinie, Walawa, 
Radomyśl nad Sanem, Hureczko, Nowiny, Kłyżów, Wyszatyce, 
Manasterz (Trąba i in. 2005), Nozdrzec, Borek Stary, Straszyd-
le, Lubenia, Łęg, Krzywcza, Izdebki, Hyżne (Wolański 2006), 
Nawsie k. Wielopola Skrzyńskiego (Wójcik, Piątek 2015), 
wzgórze Kamieniec w Odrzykoniu (Wójcik, Ziaja 2015). Płat 
ciepłolubnej łąki rajgrasowej, na której rośnie storczyk cuch-
nący opisał Krawczyk (2008) z Kępy Rzeczyckiej koło Stalowej 
Woli. 

Zagrożenia i ochrona
Największym zagrożeniem jest brak użytkowania rolniczego. 
Arrhenatheretum elatioris brizosum mediae jest chroniony 
w rezerwacie Jamy (Przemyśl) i jako specjalny obszar ochro-
ny siedlisk PLH180051 Łąki nad Wojkówką (Rogała, Marcela 
2012). Chcąc zachować ich imponującą bioróżnorodność, 
należy je obejmować ochroną czynną w formie użytków eko-
logicznych, która powinna polegać na dwukrotnym koszeniu: 
w czerwcu i we wrześniu oraz usuwaniu skoszonej biomasy. 
Zespół Arrhenatheretum elatioris znajduje się na liście zagro-
żonych zbiorowisk w Polsce (Ratyńska 1997), w tym w Wiel-
kopolsce (Brzeg, Wojterska 1996) oraz w Polsce środkowej 
(Olaczek 2011).

Gladiolo-Agrostietum capillaris 
(BR.-BL. 1930) PAWŁ. ET WAL. 
1949
zespół mieczyka dachówkowatego i mietlicy 
pospolitej – wariant świeży

Siedlisko
Zespół Gladiolo-Agrostietum capillaris należy do zbiorowisk 
antropogenicznych, występujących w piętrze regla dolnego, 
głównie w siedlisku buczyny karpackiej Dentario glandulo-
sae-Fagetum. Jest rozpowszechniony głównie w Karpatach 
Zachodnich (Tatry, Podhale, Gorce, Babia Góra), na siedli-
skach żyznych, od wysokości 600 do 1350 m n. p. m., na róż-
nych glebach o pH 4,5-5,8. Porasta stosunkowo duże obszary 
(Nowiński 1967, Wysocki, Sikorski 2009). 

Struktura i fizjonomia
Warstwa zielna omawianego zespołu ma układ wielowar-
stwowy. Najniższą tworzy słabo wykształcona warstwa 
mchów. Wyższe warstwy osiągające wysokość 30 i 100 cm 
tworzą trawy i kwieciste zioła. Do dominujących gatunków 
traw w zespole należą: Trisetum flavescens, Agrostis capillaris 
i Dactylis glomerata (Nowiński 1967, Wysocki, Sikorski 2009). 
Płaty zespołu Gladiolo-Agrostietum capillaris składają się 
z wielu roślin, wśród których duży udział mają aromatyczne 
zioła. Tworzą one niezwykle barwne i kwieciste powierzchnie 
o wielu wyróżniających się aspektach sezonowych. Najbar-
dziej efektowne jest kwitnienie Crocus scepusiensis na przed-
wiośniu, Gladiolus imbricatus latem i Colchicum autumnale 
jesienią (Szafer, Zarzycki 1977).

Charakterystyka florystyczno-fitosocjologiczna
Gatunkami charakterystycznymi zespołu są: Alchemilla wa-
lasii, A. gracilis, A. monticola, Centaurea oxylepis, Gladio-
lus imbricatus i Viola saxatilis ssp. decorata (Matuszkiewicz 
2008). W obrębie omawianego zespołu wyróżnia się kilka 
podzespołów: Gladiolo-Agrostietum capillaris typicum - ko-
szony dwa razy w roku, G.-A. c. alpinetosum - na łąkach kosza-
rowanych i koszonych raz w roku, G.-A. c. deschampsietosum 
i G.-A. c. anthyllidetosum - z obecnością licznych gatunków 
z klasy Festuco-Brometea (Szafer, Zarzycki 1977).

Dynamika
Wartościowe gospodarczo łąki mieczykowo-mietlicowe wy-
magają do swego rozwoju dwukrotnego koszenia oraz nie-
zbyt intensywnego nawożenia. W przypadku przenawożenia 
następuje zazwyczaj uproszczenie składu gatunkowego na 
korzyść traw, a przy jego braku - spadek produktywności i wy-
kształcenie się w ich miejsce psiar. Jeśli użytkowanie kośne 
zostanie zastąpione przez pastwiskowe, zespół ubożeje flo-
rystycznie, dzięki selektywnemu oddziaływaniu wypasu. Przy 
właściwym nawożeniu łąka mieczykowo-mietlicowa dostar-
cza dobrej jakości, bogatego w zioła, aromatycznego siana 
(Wysocki, Sikorski 2009).

Zespół mieczyka dachówkowatego i mietlicy pospolitej (fot. J. Sochacki)
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Rozmieszczenie i stanowiska
Zespół Gladiolo-Agrostietum w wariancie świeżym jest rozpo-
wszechniony wśród zbiorowisk nieleśnych Magurskiego Par-
ku Narodowego (Dubiel i in. 1999, Michalik 2009). Składem 
florystycznym nawiązuje do zespołu Campanulo serratae-
Agrostietum capillaris z Bieszczadzkiego Parku Narodowego 
(Denisiuk, Korzeniak 1999). Gatunek diagnostyczny - Gladio-

lus imbricatus jest rzadko spotykany w MPN. Rośnie zaledwie 
w kilku najniżej położonych miejscach. Najładniejsze płaty 
tego wariantu z udziałem Gladiolus imbricatus znajdują się 
w Żydowskiem, na prawej terasie potoku Krempna, w pobliżu 
cmentarza oraz w Rozstajnem, w wąskim pasie przydrożnym 
w pobliżu kapliczki. Bardzo efektowne i bogate florystycznie 
łąki mieczykowo-mietlicowe w wariancie świeżym napoty-
kano również na systematycznie koszonych powierzchniach 
w Ciechani i Rozstajnem na terasie Ryjaka w pobliżu zabu-
dowań gospodarczych (Dubiel i in. 1999, Stachurska-Swakoń 
i in. 2014).

Zagrożenia i ochrona 
Zagrożeniem dla zbiorowiska jest brak użytkowania (koszenie 
i wypasanie) i sukcesja drzew i krzewów. Brak koszenia i po-
zostawianie biomasy na łące wyzwala ekspansję gatunków 
nitrofilnych: Urtica dioica, Mentha longifolia, Chaerophyllum 
aromaticum. Ponadto rozprzestrzeniają się: Deschampsia 
caespitosa i Dactylis glomerata. Brak koszenia łąk Gladio-
lo-Agrostietum spowodował całkowite zarośnięcie drzewa-
mi i krzewami górnych, południowych zboczy Żydowskiego 
(Stachurska-Swakoń i in. 2014). Zespół Gladiolo-Agrostietum 
jest chroniony w Magurskim Parku Narodowym i rezerwacie 
Źródliska Jasiołki. Celem zachowania jego bioróżnorodności 
konieczna jest ochrona czynna. Omawiany zespół otrzymał 
jedną z najwyższych liczb waloryzacyjnych - 16 (Michalik 
2009).

Campanulo serratae-Agrostietum 
capillaris centauretosum jacei
zespół dzwonka piłkowanego i mietlicy 
pospolitej, podzespół z chabrem łąkowym

Siedlisko
Zespół Campanulo serratae-Agrostietum z udziałem chabra 
łąkowego występuje w Bieszczadzkim Parku Narodowym 
w formie małych płatów na silnie nasłonecznionych, suchych 
zboczach i grzbietach górskich (powyżej 600 m n.p.m.) w do-
linie górnego Sanu, na żyznych glebach brunatnych właści-
wych, wytworzonych z utworów fliszowych (Michalik, Skiba 
1995). Zespół nie wykazuje preferencji co do ekspozycji (Ko-
rzeniak 2012). Łączna powierzchnia, jaką zajmują zidentyfiko-
wane płaty omawianego zespołu (18 płatów) wynosi 11,4 ha 

Zespół mieczyka dachówkowatego i mietlicy pospolitej (fot. J. Sochacki)

Zespół mieczyka dachówkowatego i mietlicy pospolitej (fot. J. Korzeniak)
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z Magurskiego Parku Narodowego (Dubiel i in. 1997, 1999).
Zespół Campanulo serratae-Agrostietum centauretosum ja-
cei odznacza się dużym bogactwem florystycznym (średnio 53 
gatunki w zdjęciu) i udziałem gatunków ciepłolubnych (Pim-
pinella saxifraga, Carlina acaulis, Trifolium medium, Thymus 
pulegioides, Agrimonia eupatoria, Campanula glomerata). 
Charakterystyczny jest udział gatunków acidofilnych z klasy 
Nardo-Callunetea (np. Potentilla erecta, Polygala vulgaris, 
Luzula multiflora). Częściej, niż w innych podzespołach, rosną 
tu przywrotniki. Z gatunków chronionych spotyka się w tym 
zbiorowisku: Gymnadenia conopsea, Platanthera bifolia, Car-
lina acaulis, Listera ovata (Denisiuk, Korzeniak 1999), Vera-
trum album, Daphne mezerum, Traunsteinera glabra (Micha-
lik i in. 2009). 

Dynamika
Wybrany do Czerwonej Ksiegi ciepłolubny podzespół łąki 
chabrowo-mietlicowej jest dość stabilny, bardziej zależny od 
czynników edaficzno-klimatycznych, a mniej od użytkowania. 
Reprezentuje naturalny, zharmonizowany z siedliskiem układ 
strukturalno-funkcjonalny (Denisiuk, Korzeniak 1999).

Rozmieszczenie i stanowiska
Ciepłolubny podzespół łąki mietlicowej rośnie na dobrze na-
słonecznionych stokach, zwykle o południowej ekspozycji 
w dolinach Wetlinki, Prowczy i Wołosatki, Berehach Górnych, 
Wołosatem, Wetlinie. Występuje w obwodzie ochronnym 
Tarnawy (Michalik i in. 2009). Ciepłolubną łąkę chabrowo-
mietlicową opisali Denisiuk i Korzeniak (1993, 1999) oraz De-
nisiuk (2003) i Korzeniak (2005).

Zagrożenia i ochrona
Ciepłolubna łąka chabrowo-mietlicowa ma dużą wartość przy-
rodniczą (Michalik 1999). Jest najbardziej barwnym, bogatym 
florystycznie zbiorowiskiem regla dolnego. Zagrożeniem jest 
sukcesja leśna, w przypadku całkowitego braku użytkowania. 
Zbiorowisko jest chronione w Bieszczadzkim Parku Narodo-
wym. W ramach ochrony czynnej stosowany jest ekstensyw-
ny wypas owiec i koni huculskich. 

(Michalik i in. 2009). Zespół ma wybitnie półnaturalny charak-
ter. Rozwinął się wtórnie w miejscu wyciętych lasów, a jego 
powstanie i utrzymanie jest ściśle związane ze specyficznym 
typem gospodarki obejmującej nawożenie, koszenie i wypas 
(Korzeniak 2012). Campanulo serratae-Agrostietum kształtu-
je krajobraz bieszczadzkiej krainy dolin (Denisiuk, Korzeniak 
1993, 1999).

Struktura i fizjonomia
Zbiorowisko charakteryzuje się dwuwarstwową budową. Niż-
szą warstwę tworzą nieliczne mchy. W niezbyt wysokiej i bar-
dzo kwiecistej warstwie roślinności zielnej największy udział 
mają Centaurea jacea i Agrostis capillaris. Uwagę zwraca 
Campanula serrata, osiągając wysokość 15-80 cm, z gronia-
stym kwiatostanem, którego zwieszone, dzwonkowate kwiaty 
w czasie kwitnienia przybierają barwę niebieskawo-fioletową 
(Michalik i in. 2009). Gatunek ten jest priorytetowym w pro-
gramie Natura 2000 (Winnicki, Zemanek 2014).

Charakterystyka florystyczno-fitosocjologiczna
W zespole tym wyróżniono podzespoły: wilgotny Campanu-
lo serratae-Agrostietum capillaris alopecuretosum pratensis, 
typowy C. s.-A. c. typicum i ciepłolubny (suchy) C. s.-A. c. cen-
tauretosum jacei (Winnicki, Zemanek 2014). Zespół ten swo-
im składem florystycznym nawiązuje do Gladiolo-Agrostietum 

Zespół dzwonka piłkowanego i mietlicy pospolitej (fot. J. Korzeniak)

Zespół dzwonka piłkowanego i mietlicy pospolitej (fot. J. Korzeniak)



Cz
er

w
on

a 
Ks

ię
ga

 R
oś

li
n 

W
oj

ew
ód

zt
w

a 
Po

dk
ar

pa
ck

ie
go

231

Zbiorowiska nieleśne

ZBIoRoWISka kSERoTERMICZnE o CHaRakTERZE STEPoWYM

Zbiorowiska z klasy Festuco-
Brometea BR.-BL. ET R. TX. 1943

Siedlisko
Zbiorowiska kserotermiczne z klasy Festuco-Brometea wy-
stępują na stromych zboczach o wystawie południowej i po-
łudniowo-zachodniej (słoneczne zbocza wzgórz, śródpolnych 
skarp nadrzecznych i wąwozów). Zajmują płytkie gleby  (rę-
dziny, pararędziny, czarnoziemy i gleby brunatne lessowe), 
żyzne, o odczynie od obojętnego do zasadowego (Matusz-
kiewicz 2008, Wysocki, Sikorski 2009). Tylko niewielka grupa 
zbiorowisk kserotermicznych w Polsce jest pochodzenia natu-
ralnego. Większość ma charakter wtórny i utrzymuje się dzię-
ki działalności człowieka: koszeniu i wypasaniu. Z użytkowego 
punktu widzenia stanowią mało plenne łąki lub pastwiska. 
Jednak dzięki obecności dużej ilości ziół i roślin motylkowych 
pasza z muraw jest silnie aromatyczna i ma szczególną war-
tość dietetyczną (Nowiński 1967, Wysocki, Sikorski 2009).

Struktura i fizjonomia
Murawy kserotermiczne najczęściej posiadają budowę kilku-
warstwową. Największe zwarcie tworzą trawy, turzyce i nie-
które zioła, które wyrastają do 30-40 cm wysokości. W runi 
rosną także trawy i zioła wysokie, sięgające do 100 cm ponad 
właściwą murawę, a także kwiatostany traw, w tym: Brachy-
podium pinnatum, Elymys hispidus. Ogólne zwarcie roślin 

jest zróżnicowane, w zależności od zbiorowiska i waha się od 
30-40% w przypadku zbiorowisk muraw naskalnych do 100% 

Murawa kserotermiczna z Inula hirta (fot. P. Wolański)
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w fitocenozach łąkowego stepu kwietnego (Nowiński 1967, 
Matuszkiewicz 2008, Wysocki, Sikorski 2009).

Charakterystyka florystyczno-fitosocjologiczna
Najbardziej rozpowszechnione w Polsce i w województwie 
podkarpackim są zbiorowiska rzędu Festucetalia-valesiacae, 
związku Cirsio-Brachypodion pinnati, tworzące zwarte darnie 
z licznym udziałem bylin dwuliściennych (tzw. łąka kwietna) 
(Matuszkiewicz 2008, Wysocki, Sikorski 2009). Budują je ga-
tunki z rzędu Festucetalia valesiaceae: Hieracium bauhinii, 
Salvia verticillata, Scabiosa ochroleuca, Seseli annuum i Ve-
ronica austriaca i klasy Festuco-Brometea: Allium oleraceum, 
Anthyllis vulneraria, Brachypodium pinnatum, Campanula 
glomerata, Centaurea scabiosa, Dianthus carthusianorum, 
Filipendula vulgaris, Gentiana cruciata, Onobrychis viciifolia, 
Phleum phleoides, Plantago media, Salvia pratensis, Trifo-
lium montanum. Spotyka się tu także taksony z klasy Trifo-
lio-Geranietea sanguinei: Agrimonia eupatoria, Astragalus 
glycyphyllos, Clinopodium vulgare, Coronilla varia, Fragaria 
viridis, Galium verum, Inula hirta, Medicago falcata, Origa-
num vulgare, Trifolium medium, Trifolium rubens oraz z rzędu 
Arrhenatheretalia, klasy Molinio-Arrhenatheretea. Często po-
jawiają się również pojedyncze lub rosnące grupami krzewy: 
Prunus spinosa, Rosa sp, Crataegus sp. i Rhamnus cathartica 
(Matuszkiewicz 2008, Wysocki, Sikorski 2009).

Rozmieszczenie i stanowiska
W województwie podkarpackim występują dość liczne, małe 
powierzchniowo płaty zbiorowisk kserotermicznych z udzia-
łem gatunków ciepłolubnych i flory stepowej. Największe ich 
skupienie zaobserwowano na wzniesieniach w dolinie rzeki 
Wiar (Kucharzyk 2010, 2011, Kucharzyk, Szary 2009, Trąba 
i in. 2012) na Pogórzu Przemyskim, ale także w innych częś-
ciach tego regionu (Witkowska-Wawer 1994, Wolanin 2014). 
Występują wzdłuż doliny Sanu na stromych i odlesionych 
stokach (Zemanek 1981, 1989), również w części podgórskiej 
(Oklejewicz i in. 2007, Trąba i in. 2012). Spotykane są na Po-

górzu Dynowskim (Wolański 2006), Strzyżowskim (Towpasz 
1990), w Górach Słonnych (Zemanek 1981), Kotlinie Sando-
mierskiej (Krawczyk 2010). Specyfiką podkarpackich muraw 
jest to, że mimo dużego bogactwa florystycznego i udziału 
rzadkich, chronionych gatunków, w tym storczyków, zakwali-
fikowanie płatów do znanych zespołów jest trudne. Przeważ-
nie klasyfikowane są jako zbiorowiska nawiązujące do zespo-
łów Teucrio-Brachypodietum i Thalictro-Salvietum pratensis 
(Kucharzyk, Szary 2009). Jeden płat na Wzgórzach Łuczyckich 
k. Przemyśla zdominowany przez Linum flavum został opisany 
przez Szczeblewską i Janeckiego (1999) jako zespół Inuletum 
ensifoliae. Płaty ciepłolubnych muraw w terenie są przemie-
szane z ciepłolubnymi postaciami zespołu Arrhenatheretum 
elatioris. Różnią się tylko stosunkami ilościowymi gatunków 
z klasy Festuco-Brometea i Trifolio-Geranietea do gatunków 
łąkowych klasy Molinio-Arrhenathereta (Kucharzyk, Szary 
2009). Najczęściej wyróżniane są zbiorowiska z Brachypo-
dium pinnatum, w którym duży udział stanowi ten gatunek, 
a ponadto zbiorowiska Bromus erectus, Salvia verticillata, 
Hieracium bauhinii, Linum austriacum. Zbiorowisko Bromus 
erectus ma cechy pośrednie pomiędzy murawą kserotermicz-
ną a ciepłolubną łąką rajgrasową (Trąba i in. 2012). Są to na 
ogół bardzo bogate florystycznie zbiorowiska, gdyż na 100 m2  
powierzchni często występuje ponad 50 gatunków. Najwięk-
sza koncentracja muraw jest w dolinie Wiaru (Kucharzyk, 
Szary 2009, Kucharzyk 2010, 2011, Trąba i in. 2012) oraz na 
Wzgórzach Łuczyckich k. Przemyśla (Szczeblewska, Janecki 
1999, Trąba i in. 2012).
Stanowiska: Inuletum ensifoliae - Wzgórza Łuczyckie k. Prze-
myśla (Szczeblewska, Janecki 1999, Misiak 2007, Trąba i in. 
2012); zb. Brachypodium pinnatum - wzgórza k. Łuczyc, Jask-
manic, Rożubowic (Szczeblewska, Janecki 1999, Misiak 2007, 
Trąba i in. 2012), zbocza doliny Wiaru (Witkowska-Wawer 
1994), okolice Rybotycz, Makowej, Huwnik (Kucharzyk, Szary 
2009, Kucharzyk 2010, 2011, Trąba i in. 2012), rezerwat Kopy-
stańka, Posada Rybotycka, Chałupki Dębniańskie, Myczkowce, 

Zespół omanu wąskolistnego z lnem złocistym (fot. Cz. Trąba)
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Brylińce, Sanok, Zagórz (Trąba i in. 2012); zb. Bromus erectus 
- Zwierzyń, Sanok, Chałupki Dębniańskie, Siedliska (Trąba i in. 
2012); zb. Hieracium bauhinii – góra Koziniec – zbocza kamie-
niołomu (Trąba i in. 2004), Wojkówka (Ziaja, Wójcik 2014); 
zb. Linum austriacum - rezerwat Jamy (Przemyśl); rezerwat 
Winna Góra (Witkowska-Wawer 1998). Zb. z Salvia verticilla-
ta - Sanok - Trepcza (Trąba i in. 2004), Odrzykoń (Wójcik, Ziaja 
2015). 
Stanowiska innych zbiorowisk kserotermicznych, w tym wy-
kształconych fragmentarycznie: Tarnawce, Dubnik, Przemyśl, 
Łodzinka Górna, Gruszowa, Siedliska, Brylińce (Wolanin 2014), 
Jastkowice, Skowierzyn, Wola Rzeczycka, Brandwica, Pilchów, 
Wólka Tanewska, Radomyśl n. Sanem, Racławice - Wolin, Za-
rzecze (Krawczyk 2010), Wojkówka (Ziaja, Wójcik 2014). 

Zagrożenia i ochrona
Murawy ciepłolubne były w przeszłości intensywnie wypa-
sane. Zaniechanie użytkowania od początku lat 90. XX wieku 
prowadzi do zarastania muraw przez drzewa i krzewy, zatem 
ocienianie i zanikanie charakterystycznych gatunków roślin. 
Czasami praktykowane jest zaorywanie niektórych płatów lub 
ich zalesianie. Murawy w dolinie Wiaru w okresie przedwioś-
nia były wypalane, co ogranicza ekspansję tarniny, głogów 
i dzikiej róży (Kucharzyk 2010). Wypalanie muraw było też 
praktykowane na wzgórzach Łuczyckich i w Zagórzu (Trąba 
i in. 2004). Murawy kserotermiczne w województwie podkar-
packim chronione są w rezerwatach: Jamy; Winna Góra (Wit-
kowska-Wawer 1998), Sołokija, Koziniec, oraz w obszarach 
Natura 2000: Las Niegłowicki PLH180040, Łąki nad Wojków-
ką PLH180051, Ostoja Przemyska PLH180012 (Rogała, Mar-
cela 2012). Dla zachowania tych interesujących i barwnych 

zbiorowisk konieczna jest ich ochrona czynna polegająca na 
ekstensywnym wypasaniu runi lub koszeniu pod koniec lata 
i usuwaniu biomasy. Wśród zbiorowisk nieleśnych Leśnego 
Kompleksu Promocyjnego Lasy Birczańskie murawy kseroter-
miczne otrzymały najwyższą liczbę waloryzacyjną (Kucharzyk, 
Szary 2009).

Murawa z zawilcem wielkokwiatowym (fot. P. Wolański)

Zbiorowisko lnu austriackiego (fot. P. Wolański)
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ZBIoRoWISka CIEPłoLuBnYCH ZaRoŚLI

likt kontynentalnej roślinności stepowej z czasów ostatniego 
zlodowacenia. Zbiorowisko występuje w  dwóch formach, 
w zależności od siedliska, jakie zajmuje: bogatsze w gatunki 

Zb. Cerasus fruticosa
zbiorowisko wisienki stepowej

Siedlisko
Ciepłolubne zarośla z udziałem wiśni karłowatej (wisienki 
stepowej) występują najczęściej na stanowiskach ciepłych 
i suchych (często na zboczach wzniesień), na żyznych gle-
bach lessowych z dużym udziałem węglanu wapnia. Jest to 
zbiorowisko o pontyjsko-pannońskim typie zasięgu i należy 
do dynamicznego kręgu zbiorowisk ciepłolubnych dąbrów. 
W Polsce występuje na Wyżynie Lubelskiej, Roztoczu, Polesiu 
Wołyńskim i Pogórzu Przemyskim (Matuszkiewicz 2008).

Struktura i charakterystyka florystyczno-fitosocjologiczna
Zarośla wiśni karłowatej tworzą strukturę trójwarstwową. 
Najwyższą warstwę dochodzącą do 150 cm o zwarciu 40-90% 
budują kserofilne krzewy: Cerasus fruticosa, Rhamnus cathar-
tica, Cornus sanguinea, Prunus spinosa, Rosa canina, R. gal-
lica i Crataegus sp. W runie występują ciepłolubne gatunki: 
Salvia pratensis, S. verticillata, Filipendula vulgaris, Polygala 
comosa, Veronica austriaca, Geranium sanguineum, Brachy-
podium pinnatum, Festuca rupicola, Poa angustifolia i inne 
gatunki przechodzące z muraw kserotermicznych. Warstwa 
mchów jest słabo rozwinięta, najczęściej rośnie Abietinella 
abietina. Liczba gatunków w zbiorowisku jest zróżnicowana, 
od kilkunastu w płatach z dużym zwarciem krzewów, nawet 
do 40 w miejscach, gdzie udział krzewów jest niewielki (Trąba 
2006). Gatunkiem wyróżniającym jest wiśnia karłowata - re-

Zbiorowisko wiśni karłowatej (fot. Cz. Trąba)
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- na żyznych, głębokich glebach lessowych oraz uboższe - 
na stromych stokach wzniesień i płytkich glebach z dużym 
udziałem szkieletu. Na Lubelszczyźnie wyróżniany jest zespół 
Peucedano cervariae – Prunetum fruticosae. W tym rejonie 
zbiorowisko spotykane jest często. Tworzy bardzo małe płaty, 
w dodatku w ostatnich dziesięcioleciach zanikające (Urban 
2006, Trąba 2006). 

Rozmieszczenie i stanowiska
Na terenie województwa podkarpackiego płaty z Cerasus fru-
ticosa to rzadkość. Pałczyński i Stepa (1983) podali trzy sta-
nowiska z tym zbiorowiskiem. Były to rezerwat Winna Góra, 
Łodzinka Górna i Wzgórza Łuczyckie. Pod koniec lat 90. XX w. 
badania prowadzone przez Szczeblewską i Janeckiego nie po-
twierdziły występowania tego zbiorowiska na Wzgórzach Łu-
czyckich (Szczeblewska, Janecki 1999). Autorzy nie znajdowali 

nawet pojedynczych okazów tego gatunku. Wolanin (2012) 
badając florę Pogórza Przemyskiego nie wykazał ani jednego 
stanowiska tego gatunku. 

Zagrożenia i ochrona
Zagrożeniem dla zbiorowiska jest przekształcanie zarośli w łąki 
kośne lub pola uprawne, z drugiej strony zalesianie lub sukce-
sja roślinności drzewiastej, która ocieniając krzewy wiśni kar-
łowatej powoduje ich ustępowanie. Niektóre płaty z Cerasus 
fruticosa na Lubelszczyźnie zarastają jeżyną popielicą Rubus 
caesius (Trąba 2006). Jednakże najbardziej zagraża zbioro-
wisku krzyżowanie się wisienki stepowej z wiśnią domową. 
Uważa się, że aktualnie jest mało płatów z tym ginącym ga-
tunkiem o niezaburzonym genotypie. Zbiorowisko jest chro-
nione w rezerwacie Winna Góra (Witkowska-Wawer 1998). 

Wiśnia karłowata (fot. Cz. Trąba)

Wiśnia karłowata (fot. Cz. Trąba)

Zbiorowisko wiśni karłowatej (fot. Cz. Trąba)
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ZBIoRoWISka MuRaW naPIaSkoWYCH Z kLaSY koELERIo  
gLauCaE-CoRYnEPHoRETEa CanESCEnTIS

Do Czerwonej Księgi roślin i zbiorowisk województwa pod-
karpackiego wybrano rzadko spotykane trzy zbiorowiska ze 
związku Vicio lathyroidis-Potentillion argenteae: Sclerantho-
Herniarietum glabrae, Diantho-Armerietum i  zbiorowisko 
z Helichrysum arenarium oraz fitocenozy reprezentujące 
związek Koelerion glaucae.

Związek Vicio lathyroidis 
Potentillion argenteae BRZEG IN 
BRZEG ET M. WOJT. 1996

Sclerantho-Herniarietum glabrae 
GŁOW. 1988
zespół czerwca wieloowockowego i połonicznika 
nagiego

Siedlisko
Zespół czerwca i połonicznika nagiego porasta bardzo kwaś-
ne gleby początkowego stadium rozwoju, wytworzone z luź-
nych piasków drobno- i średnioziarnistych, pod względem 
wilgotności i żyzności korzystniejsze, niż zbiorowiska muraw 
szczotlichowych. Występuje na siedliskach wtórnych, takich 
jak przydroża, ścieżki i nadmiernie użytkowane pastwiska. 
Niekiedy nawiązuje florystycznie do muraw dywanowych rzę-
du Plantaginetalia. Zespół Sclerantho-Herniarietum glabrae 
występuje we wschodniej części kraju, a  w postaci zubożałej 
na zachodzie (Matuszkiewicz 2008).

Struktura i fizjonomia
Fitocenozy tego zespołu, choć stosunkowo niskie, posiadają 
budowę warstwową. Warstwę najwyższą tworzy luźna mu-
rawa traw wąskolistnych, przeważnie Agrostis capillaris, Poa 
angustifolia i gatunki dwuliścienne. W warstwie przyziemnej 
panuje gęsto płożąca się Herniaria glabra oraz mchy: Rhaco-
mitrium canescens i niekiedy Ceratodon purpureus i Polytri-
chum piliferum (Matuszkiewicz 2008, Trąba, Rogut 2013).

Charakterystyka florystyczno-fitosocjologiczna
Zbiorowisko to stanowi w ramach związku Vicio lathyroidis–
Potentillion argenteae „zespół centralny”, bez właściwych 
gatunków charakterystycznych. Lokalnie tę rolę pełnią Her-
niaria glabra i Scleranthus polycarpos (Matuszkiewicz 2008). 
Spośród nich częściej występuje połonicznik nagi. Czerwiec 
wieloowockowy zajmuje na ogół niewielkie powierzchnie. 
Z roślin zielnych zaliczanych do klasy Koelerio-Corynepho-
retea występują: Dianthus deltoides, Sedum acre, Trifolium 
arvense, Thymus serpyllum, Scleranthus perennis. Licznie wy-
stępuje w tym zespole Hieracium pilosella oraz zdarzają się 
gatunki łąkowe (Matuszkiewicz 2008, Trąba, Rogut 2013).

Rozmieszczenie i stanowiska
Sclerantho-Herniarietum należy do rzadkich zespołów psam-
mofilnych na terenie województwa podkarpackiego. Najpięk-

Zespół czerwca wieloowockowego i połonicznika nagiego (fot. Cz. Trąba) Zespół czerwca wieloowockowego i połonicznika nagiego (fot. Cz. Trąba)

Rozmieszczenie zbiorowisk związku Vicio lathyroidis-Potentillion 
argenteae
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niejsze, barwne płaty z tym zbiorowiskiem autorzy niniejszego 
opracowania obserwowali w  miejscowości Babiarze. Frag-
mentarycznie wykształcony płat ubogi florystycznie występo-
wał w Widełce. Zespół ten stwierdzono w miejscowościach: 
Babiarze, Nowiny i w Widełce w pobliżu stacji benzynowej 
(Trąba, Rogut 2013).

Diantho-Armerietum elongatae 
KRAUSCH 1959
zespół goździka kropkowanego i zawciągu 
pospolitego

Siedlisko
Zespół Diantho-Armerietum elongatae należy do dynamiczne-
go kręgu borów świeżych, borów mieszanych oraz kwaśnych 
dąbrów (Wysocki, Sikorski 2009). Występuje najczęściej na 
niżu, na niezbyt ubogich glebach piaszczystych lub gliniasto-
piaszczystych i tworzy rozległe fitocenozy na starych ugorach, 
suchych, ekstensywnych łąkach lub pastwiskach, poboczach 
dróg gruntowych i linii kolejowych (Matuszkiewicz 2008, Trą-
ba, Rogut 2013). Jest to najpospolitszy typ dojrzałej murawy 
psammofilnej (Matuszkiewicz 2008). 

Struktura i fizjonomia
Głównymi gatunkami budującymi zbiorowisko są wąskolist-
ne trawy: Festuca ovina. F. rubra, Corynephorus canescens 
i Agrostis capillaris. Wśród kępek traw obficie występują: Thy-
mus serpyllum, Hieracium pilosella. Słabo jest wykształcona 
warstwa mchów i porostów. W zależności od warunków eda-
ficznych siedliska, zwarcie runi wynosi 60-90%, a jej wysokość 
około 0,3 m (Matuszkiewicz 2008, Wysocki, Sikorski 2009).

Zespół goździka kropkowanego i zawciągu pospolitego (Cz.T.)

Zespół goździka kropkowanego i zawciągu pospolitego (fot. Cz. Trąba)
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Zb. Helichrysum arenarium
zbiorowisko kocanek piaskowych

Siedliska
Zbiorowiska z kocankami piaskowymi występują na ugorach 
i przydrożach wydmowych województwa podkarpackiego.

Struktura i fizjonomia
Są to dość luźne fitocenozy zdominowane przez kocanki pia-
skowe o wysokości ok. 30 cm.

Charakterystyka florystyczno-fitosocjologiczna
Zbiorowisko wyróżnia się licznym występowaniem Helichry-
sum arenarium i Potentilla argentea oraz gatunków charakte-
rystycznych dla klasy Koelerio glaucae-Corynephoretea: Cory-
nephorus canescens, Jasione montana, mchów: Racomitrium 
canescens i innych; oraz Hieracium pilosella i Agrostis capilla-
ris (Trąba, Rogut 2013).

Stanowiska
Zbiorowisko z kocankami piaskowymi jest rzadko spotykane 
w woj. podkarpackim. Zostało zarejestrowane w Jastkowi-
cach, Zarzeczu, Bielinach, Gliniance, Burdzach, Majdanie k. 
Łętowni (Oklejewicz i in. 2007).

Charakterystyka florystyczno-fitosocjologiczna
Omawiana fitocenoza to mezofilna murawa piaskowa o typie 
wyraźnie zachodnio-środkowoeuropejskim. Gatunki charak-
terystyczne to: Armeria maritima ssp. elongata, Cerastium ar-
vense i  Dianthus deltoides. Bardzo znamienny jest też udział 
innych barwnie kwitnących roślin zielnych: Dianthus carthu-
sianorum, Galium verum i  Helichrysum arenarium (Wysocki, 
Sikorski 2009). Zespół wykazuje znaczną zmienność lokalno-
siedliskową. Oprócz postaci typowej, znane są zbliżone do 
muraw szczotlichowych ze związku Corynephorion, bądź wrzo-
sowisk i muraw bliźniczkowych z klasy Nardo-Callunetea, czy 
wreszcie zbiorowisk łąkowych z rzędu Arrhenatheretalia. Ta 
ostatnia postać jest szczególnie częsta (Matuszkiewicz 2008). 
Omawiane zbiorowisko ma charakter półnaturalny, a jego 
funkcjonowanie jest związane z ograniczonym wypasem (po-
stać łąkowa), lub ograniczonym użytkowaniem rekreacyjnym 
(Wysocki, Sikorski 2009). Diantho-Armerietum elongate to 
zbiorowisko rozpowszechnione na Podlasiu i Lubelszczyźnie, 
zwłaszcza w dolinie Bugu (Trąba npbl). 

Rozmieszczenie i stanowiska
Na terenie województwa podkarpackiego zarejestrowano 
tylko dwa płaty tej murawy na bardzo małym areale (poniżej 
1 ara): w dolinie Lubaczówki koło Manasterza - przedeptana 
murawa (Trąba i in. 2005) i w Stanach w dolinie Łęgu (Kraw-
czyk 2010), nawiązująca do postaci łąkowej. 

Zbiorowisko kocanek piaskowych (fot. Cz. Trąba)
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Zbiorowiska związku Koelerion 
glaucae 
Z uwagi na pojedyncze platy różnych zbiorowisk tego związ-
ku, omówiono je łącznie.

Siedliska
Zbiorowiska zaliczane do tego związku zajmują gleby suche, 
piaszczyste i żwirowe o odczynie obojętnym, często z zawar-
tością węglanu wapnia, nasłonecznione, ciepłe: wydmy pia-
skowe, piaski dolinowe. 

Struktura i fizjonomia 
Zbiorowiska ze związku Kolelerion glaucae tworzą małe dość 
luźne płaty, w których dominują wąskolistne, kępowe trawy, 
głównie Festuca psammophila i Koeleria glauca. Odznaczają 
się też udziałem barwnie kwitnących bylin. 

Charakterystyka florystyczno-fitosocjologiczna
Są to zbiorowiska bogate gatunkowo, które składem flo-
rystycznym nawiązują do kserotermofilnych muraw z klas 
Festuco-Brometea i muraw napiaskowych zespołu Diantho-
Armerietum elongatae. Występują tu także gatunki charak-
terystyczne dla klasy Koelerio-Corynephoretea: Corynephorus 
canescens, Thymus serpyllum, Scleranthus perennis.

Rozmieszczenie i stanowiska
Najładniejsze i najciekawsze murawy ze związku Koelerion 
glaucae występują na poligonie wojskowym w Nowej Dębie 
z udziałem Astragalus arenarius, Dianthus arenarius, Pul-
satilla pratensis. Inny rodzaj murawy, ale także interesujący 
znajduje się w Radomyślu nad Sanem. Nawiązuje do zespołu 
Sileno otitis-Festucetum (Krawczyk 2010). Płaty zbiorowisk ze 
związku Koelerion glaucae znajdują się w dolinie Sanu w Ni-
sku, Stalowej Woli, Antoniowie, Zarzeczu, Nowinach, a poza 
tym w Krzątce (Krawczyk 2010). Zespół Festuco psammophi-
lae - Koelerietum glaucae stwierdzili Fijałkowski i in. (1992) 
w rezerwacie Imielty Ług. Menz (1995) opisała zespół Festu-
co-Thymetum serpylli należący do związku Koelerion glaucae 
z okolic Mielca. Stanowisko to w 2008 roku już nie istniało, 

w związku z działalnością człowieka i procesami ekologiczny-
mi (Kotańska i in. 2013). Zespół Thymo-Potentilletum pube-
rulae stwierdziła Towpasz (1990) na Pogórzu Strzyżowskim, 
na południowych kamienistych zboczach w dolinie Wisłoki k. 
Kołaczyc. Zespół ten prawdopodobnie występuje też na Pogó-
rzu Przemyskim (Wolanin npbl).

Dynamika
Zbiorowiska muraw napiaskowych są stabilne pod warun-
kiem ekstensywnej gospodarki pastwiskowej. Po zaprzestaniu 
użytkowania murawy przekształcają się w zarośla zdomino-
wane przez podrost Pinus sylvestris, Betula pendula, Populus 
tremula i zapusty Juniperus communis, a następnie w ciepło-
lubny bór mieszany (Kujawa-Pawlaczyk 2010).

Zagrożenia i ochrona muraw napiaskowych 
Brak użytkowania powoduje rozprzestrzenianie się drzew 
i zanikanie roślinności ciepłolubnej. Tereny piaszczyste ze 
zbiorowiskami psammofilnymi często zajmowane są pod bu-
downictwo mieszkaniowe i rekreacyjne.
Płaty Herniarnio-Scleranthetum znajdujące się w Babiarzach 
powinny być zabezpieczone ochroną w formie użytku ekolo-
gicznego. Murawy psammofilne są chronione w rezerwatach 
Sołokija i Imielty Ług. Ciepłolubne murawy związku Koelerion 
zaliczane są do siedliska przyrodniczego Natura 2000 kod 
6120 (Kujawa-Pawlaczyk 2010). Z uwagi na pochodzenie an-
tropogeniczne tych muraw, konieczna jest ochrona czynna 
polegająca na usuwaniu nalotu drzew i krzewów oraz eksten-
sywnym wypasie. Interesujące murawy na poligonie w Nowej 
Dębie znajdują się na terenie ostoi Enklawy Puszczy Sando-
mierskiej (Rogała, Marcela 2012). 

Zbiorowisko strzęplicy siwej (fot. Cz. Trąba)

Rozmieszczenie zbiorowisk związku Koelerion glaucae
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ZBIoRoWISka WRZoSoWISk I MuRaW BLIźnICZkoWYCH

Hypochoeridi uniflorae-Nardetum 
strictae
zespół prosienicznika główkowego i bliźniczki 
psiej trawki (wschodniokarpackie bliźniczysko 
połoninowe)

Siedlisko
Zespół prosienicznika główkowatego i bliźniczki psiej trawki 
występuje w rozproszeniu na połoninach Bieszczadzkiego Par-
ku Narodowego, zwykle na zboczach południowych o różnym 
nachyleniu, w miejscach przesuszonych (Winnicki 1999), na 
płytkich i średnio-głębokich, kwaśnych glebach brunatnych 
szkieletowych i rankerach brunatnych (Skiba, Winnicki 1995, 
Skiba i in. 1998). Czasem można go spotkać wzdłuż starych 
dróg pasterskich. Łączna powierzchnia omawianego zespołu 
jest bardzo mała, gdyż nie przekracza 1 ha (Korzeniak 2009).

Struktura i fizjonomia
Zespół posiada dwuwarstwową budowę. Wykształcił się 
w wyniku zbyt intensywnego wypasu ubogich, acydofilnych 
łąk. Należy więc do zbiorowisk półnaturalnych. Jego obecne 
ustępowanie zależy nie tylko od warunków edaficznych, lecz 
również od gospodarki pastersko-łąkowej (Korzeniak 2009).

Wschodniokarpackie bliźniczysko połoninowe (fot. S. Kucharzyk)
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Charakterystyka florystyczno-fitosocjologiczna
Płaty zwartych muraw bliźniczkowych są przeważnie małe, 
od kilku m2 do kilku arów (Korzeniak 2009). Gatunkami cha-
rakterystycznymi i wyróżniającymi wschodnio-karpackiej 
psiary połoninowej są: Hypochoeris uniflora, Diphasiastrum 
alpinum, a obecnie także Dianthus compactus, Tanacetum 
corymbosum ssp.clusii, Scorzonera rosea i Festuca airoides. 
Niewielkim udziałem w runi charakteryzują się: Viola dacica, 
Potentilla aurea, Homogyne alpina, Gnaphalium norvegicum, 
Luzula sudetica, Antennaria dioica, Hieracium aurantiacum, 
Polygala vulgaris i Diphasiastrum alpinum. Z kolei Solidago 
alpestris, Hypochoeris uniflora, Nardus stricta, Thymus pu-
legioides, Pseudorchis albida i Potentilla erecta - rosną licz-
niej, a nawet zwiększa się areał ich występowania (Korzeniak 
2009) w porównaniu do lat 60. XX wieku (Pałczyński 1962). 
Zespół Hypochoeridi uniflorae-Nardetum strictae z udzialem 
wielu gatunków wschodnich opisali z terenu Bieszczadów Pał-
czyński (1962), Pałczyński, Stepa (1983) oraz Zemanek (1992) 
jako Nardetum carpaticum orientale.

Dynamika
Połoninowe murawy bliźniczkowe występują w mozaice 
z borówczyskami i  ziołoroślami Poo-Deschampsietum ca-
espitosae oraz Rumicetum alpini. Spadek ich powierzchni 
następuje na skutek zarzucenia tradycyjnego wypasu połonin 
w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat i ekspansji traworośli, bo-
rówczysk oraz gatunków łąkowych (Korzeniak 2009). Szybkie 
zanikanie płatów muraw bliźniczkowych i silna ich fragmen-
tacja zachodzi na niewielkich polanach reglowych. Niegdyś 
psiara połoninowa na południowo-zachodnim stoku Kińczyka 
Bukowskiego zajmowała 3000 m2, a dziś 10-500 m2. W latach 
50. XX w. zespół zajmował prawie 50% powierzchni połonin 
(Pałczyński 1962). 

Rozmieszczenie i stanowiska
Połonina Wetlińska, Bukowe Berdo, Szeroki Wierch, Halicz, 
Kińczyk Bukowski, Rozsypaniec, Mała i Wielka Rawka (Win-
nicki 1999). Niewielkie płaty wschodniokarpackiej psiary 
połoninowej są rozproszone wśród traworośli na wszystkich 
bieszczadzkich połoninach (Winnicki 1999, Winnicki, Zema-
nek 2009), okolice Wołosatego i Ustrzyk Górnych (Denisiuk 
2003), na przełęczy pomiędzy Szerokim Wierchem i Tarnicą 
(Prędki, Winnicki 1998), Rozsypańcem i Krzemieniem (Holly 
i in. 2003), w Puszczy Bukowej nad Sanem (Pałczyński, Stepa 
1983).

Zagrożenia i ochrona
Psiara połoninowa ma wysoką wartość przyrodniczą (Win-
nicki 1999). Niestety, stwierdzono złą kondycję muraw, frag-
mentację płatów, zanik właściwej kompozycji florystycznej 
oraz wkraczanie i zadomowianie się gatunków typowych dla 
innych siedlisk (Korzeniak 2009). Bliźniczyska położone przy 
szlakach turystycznych są rozdeptywane przez turystów. 
W latach 80. XX w. obserwowano zniszczenia między Tarni-
cą a Szerokim Wierchem, na Rozsypańcu i na Wielkiej Raw-
ce (Winnicki 1999). Skutecznym zabiegiem ochrony czynnej, 
ograniczającym ekspansję Vaccinium myrtillus, Gentiana 
asclepiadea, Hypericum maculatum, Deschampsia caespito-
sa, Calamagrostis arundinacea i C. villosa mogłoby być syste-
matyczne użytkowanie. Według Korzeniak (2009), ze względu 
na ochronę procesów naturalnych, na połoninach nie będzie 
wypasu i koszenia. Autorka przypuszcza, że murawy bliźnicz-
kowe będą zanikać. Bieszczadzkie murawy bliźniczkowe od 
2006 roku są przedmiotem monitoringu gatunków i siedlisk 
Natura 2000 (Korzeniak 2010).

Zb. Nardus stricta
zbiorowisko bliźniczki psiej trawki

Siedlisko
Zbiorowisko z panującą bliźniczką psią trawką występuje na 
niżu i w górach. Rozwija się na bardzo ubogim, kwaśnym pod-
łożu bezwapiennym o różnym stopniu wilgotności (Matusz-
kiewicz 2008). Najczęściej są to rankery bielicowane i brunat-
ne, gleby bielicowe, brunatne kwaśne właściwe wyługowane 
wytworzone z piasków oraz gleby torfowe (Nowiński 1967, 
Korzeniak 2010). Fitocenozy z  Nardus stricta rozwijają się 
wtórnie na równinach i niewielkich stokach intensywnie spa-
sanych i nienawożonych, w miejscu wykarczowanych lasów. 
Na skutek zarzucenia tradycyjnego użytkowania pasterskiego 
w Bieszczadach, nastąpił drastyczny spadek powierzchni psiar, 
połączony ze znaczną ich fragmentacją (Korzeniak 2010).

Struktura, charakterystyka florystyczna i fitosocjologiczna
Omawiane murawy, zarówno w górach, jak i na niżu, repre-
zentują fitocenozy z wyraźną dominacją w runi zbitokępkowej 
bliźniczki psiej trawki, która osiąga nawet 70% zwarcia (No-
wiński 1957, Korzeniak 2010). W domieszce występują trawy: 
Agrostis capillaris, Anthoxanthum odoratum, Briza media, 
Festuca ovina, Danthonia decumbens a także Carex pilulifera, 
C. pallescens, Luzula campestris, Potentilla erecta i Hieracium 
pilosella. Stałymi komponentami runi są także gatunki z klasy 
Molinio-Arrhenatheretea m.in: Holcus lanatus, Plantago lan-
ceolata, Rumex acetosa i R. acetosella (Trąba i in. 2005), a w 
górach także Hieracium lachenalli (Korzeniak 2009). 

Dynamika
Zbiorowisko Nardus stricta zostało opisane z Bieszczadów Za-
chodnich przez Pałczyńskiego (1962) jako zespół Leontodono-
Nardetum. Bieszczadzka psiara jest dobrze wyodrębniającym 
się syntaksonem, niegdyś rozpowszechnionym we wszystkich 
kompleksach łąkowych krainy dolin BdPN. W latach 50. XX 
w. zbiorowisko zajmowało około 40% powierzchni trwałych 
użytków zielonych w Bieszczadach (Pałczyński 1962), a dziś 
zaledwie około 100 ha (Korzeniak 2009). W ciągu 50 lat na-
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stąpił spadek udziału gatunków charakterystycznych dla klasy 
Nardo-Callunetea o połowę, a wzrósł udział gatunków łąko-
wych (Korzeniak 2009). Górskie zbiorowisko z Nardus stricta 
po wyłączeniu z użytkowania może się przekształcić w borów-
czysko lub zarośla Alnus viridis (Denisiuk i Korzeniak 1999).

Stanowiska górskie
Kotlina Solinki-zbocze garbu, na południowy zachód od miej-
scowości Roztoki Górne, na północny zachód od miejscowo-
ści Kołomice; Połonina Caryńska, północne zbocze Kiczery k. 
Wołosatego, na zachód od miejscowości Nasiczne, Magura 
Stuposiańska, naprzeciw miejscowości Hulskie, między Wolą 
Michową a Zubeńskiem, między Zatwarnicą a Hulskim, na po-
łudnie od Wetliny, na wschód od miejscowości Roztoki Górne, 
na południe od Tyskowej, stok Łopiennika od strony Habkow-
ców (Pałczyński 1962), na wschód od Wetliny (Denisiuk, Ko-
rzeniak 1999), Połoniny Wetlińska i Caryńska, Berehy Górne, 
okolice Wołosatego i Ustrzyk Górnych, dolina Wołosatki (na 
obrzeżach torfowisk wysokich i przejściowych), na zachód od 
Wierchu Wyżniańskiego (Denisiuk, Korzeniak 1999, Korzeniak 
2009), w pobliżu wsi Kiełczawa - Nadleśnictwo Baligród i w po-
bliżu miejscowości Smerek - Nadleśnictwo Cisna (Czerny i in. 
2014). Ubogie murawy bliźniczkowe w przeszłości występo-
wały na terenie Magurskiego Parku Narodowego (Hryncewicz 
1959). Większość tych płatów zalesiono lub zarosły w wyniku 
naturalnej sukcesji (Stachurska-Swakoń i in. 2014). O zani-
kaniu muraw bliźniczkowych w Beskidzie Niskim pisał Święs 
(1980). Małe powierzchnie psiar odnotowano w Górach Słon-
nych (Zemanek 1981) i na terenie Międzynarodowego Rezer-
watu Biosfery Karpaty Wschodnie (Michalik 1995, 1998). 
Psiary niżowe są rozpowszechnione na terenie województwa 
podkarpackiego, zwłaszcza w Kotlinie Sandomierskiej. Zaj-
mują na ogół bardzo małe powierzchnie, rzadko powyżej 2-3 
arów (Trąba i in. 2005, Rogut npbl). 

Stanowiska niżowe
Przewrotne, Widełka, Poręby Dymarskie, Poręby Wolskie (Ro-
gut npbl), Jeżowe, Rudnik, Brzóza Królewska, Pysznica (Trąba 
i in. 2005), Stawy Wilczowskie (Fijałkowski i in. 1995), Sielni-
ca, Kuźmina, Mątwica, Kopiec Tatarski (Przemyśl), Pawłoko-
ma, Dąbrówka Starzeńska, Krępak, Huta Brzuska, Nowa Wieś 
k. Birczy, Olszany, Borownica, Leszczawka, Cisowa, Wola Ko-
rzeniecka, Siedliska k. Dynowa (Wolanin 2014). 

Zagrożenia
Brak użytkowania, ekspansja drzew i krzewów, zwłaszcza 
brzozy i sosny. 

Ochrona
Zbiorowisko Nardus stricta było chronione w Rezerwacie Po-
łoniny Małej i Wielkiej Rawki (Pałczyński, Stepa 1983), oraz 
rezerwacie leśnym Puszcza Bieszczadzka nad Sanem (Micha-
lik, Kurzyński 1990). Górskie i niżowe murawy bliźniczkowe 
związku Nardion należą do siedlisk przyrodniczych o zna-
czeniu europejskim wymienianym w pierwszym załączniku 
Dyrektywy Siedliskowej. Bieszczadzkie psiary są chronione 
w ramach programu Natura 2000 - Bieszczady PLH180001 
(Rogała, Marcela 2012). Na bliźniczyskach krainy dolin BdPN 
prowadzi się ochronę czynną - selektywny wypas koni, owiec 
i bydła, a także koszone są wybrane powierzchnie. Murawy 
bliźniczkowe silnie przekształcone po zaprzestaniu wypasu 
występują w rezerwacie Źródliska Jasiołki w rozległej dolinie 
Polan Surowicznych. Powierzchnia tego zbiorowiska szyb-
ko kurczy się. Następuje ekspansja Agrostis capillaris i Des-
champsia caespitosa oraz wrzosu i borówki. Znaczne obszary 
tych psiar są użytkowane kośnie (Mróz 2011).

Zbiorowisko bliźniczki psiej trawki (fot. Cz. Trąba)

Zbiorowisko bliźniczki psiej trawki (fot. J. Sochacki)
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Calluno-Nardetum strictae HRyNC. 
1959 
zbiorowisko wrzosu zwyczajnego i bliźniczki 
psiej trawki (tłok wrzosowy)

Siedlisko
Calluno-Nardetum strictae (tłoki) to zespół wybitnie oligotro-
ficzny, rozpowszechniony w górach i na pogórzu, w klimacie 
o krótkim okresie wegetacyjnym, chłodnym, mglistym, sprzy-
jającym bielicowaniu i jałowieniu gleby. Gleby są płytkie, czę-
sto kamieniste, z reguły bezwapienne, z grubą warstwą kwaś-
nej, nieczynnej, surowej próchnicy. W Polsce niżowej zespół 
występuje na kwaśnych (pH 3,5-4,5) glebach torfiasto-mine-
ralnych i bielicowych, wytworzonych z piasków luźnych, na 
mokrych, wyjałowionych, zakwaszonych, próchnicznych i na 
obrzeżach zdegradowanych torfowisk (Nowiński 1967).

Struktura i fizjonomia
Jest to zespół dwuwarstwowy o charakterze krzewinkowo-
zielnym, wysokości 20 cm, o fizjonomii pośredniej pomiędzy 
psiarą a wrzosowiskiem (Matuszkiewicz 2008, Wysocki, Si-
korski 2009). Zespół ten był do niedawna dość rozpowszech-
nionym elementem krajobrazu w przeludnionych regionach 
Pogórzy, gdzie prowadzono intensywny wypas bydła (Ma-
tuszkiewicz 2008). W najnowszych czasach wykształca się 
w niektórych miejscach po zniszczeniu cienkiej warstwy gleby 
i odsłonięciu kamienistego podłoża, na skutek karczowania 
lasów i wtórnych zarośli (Dubiel i in. 1999).

Charakterystyka florystyczno-fitosocjologiczna
Gatunkami charakterystycznymi są: krzyżownica zwyczajna, 
izgrzyca przyziemna i fiołek psi. W runi zespołu dominuje 
Calluna vulgaris, który jest gatunkiem wyróżniającym. Licznie 
rośnie też Danthonia decumbens i inne trawy: Nardus stric-
ta, Agrostis capillaris, Anthoxanthum odoratum, Briza media, 
Deschampsia caespitosa, Festuca ovina a także Carex pilulife-
ra i Luzula campestris. Z ziół występują: Anthennaria dioica, 
Hypericum maculatum, Veronica officinalis i Potentilla erecta 
(Nowiński 1967). W lukach pomiędzy roślinami zielnymi poja-
wiają się liczne mchy i porosty, a szczególnie: Ceratodon pur-
pureus, Polytrichum juniperinum i Cladonia fimbriata (Dubiel 
i in. 1999).
Tłoki spotykane są rzadko w krajobrazie województwa pod-
karpackiego i zajmują niewielkie powierzchnie. Zdaniem 
Hryncewicza (1959) powstają w wyniku zasolenia ubogich 
psiar lub w wyniku karczowania lasów, zniszczenia cienkiej 
warstwy gleby i odsłonięcia kamienistego podłoża (Dubiel i in. 
1997, 1999).  Duże płaty tego zespołu są w Żydowskiem, Cie-

chani i Wilszni (Michalik 2009). Wartość przyrodnicza tłoków 
wrzosowych jest duża, co wykazała waloryzacja  (Stachurska 
-Swakoń i in. 2014)

Stanowiska
Góra Sucharyna (Zajdel 1997), Żydowskie, Wilsznia, na za-
chód od drogi Krempna-Grab w Ciechani, Rozstajne  (Dubiel 
i in 1999), Rezerwat Imielty Ług (Fijałkowski i in. 1992), Lipa 
(Krawczyk 2005). 

Dynamika
Ubogie łąki i wrzosowiska zajmują 0,89% powierzchni MPN. 
Mają dużą wartość przyrodniczą i krajobrazową. Zaobserwo-
wano znaczne zmniejszenie się ich powierzchni w stosunku 
do lat 90. XX w. Tak się stało np. w górnej części zboczy w Ży-
dowskiem. Znaczna część powierzchni tłoków wrzosowych 
jest obecnie porośnięta przez zarośla brzozowo-wierzbowe 
i jeżynowe (Stachurska-Swakoń i in. 2014).

Ochrona
Konieczna jest ochrona czynna polegająca na systematycz-
nym odkrzaczaniu. Możliwe jest też prowadzenie wypasu lub 
koszenia i usuwania biomasy. Ważny jest też monitoring zbio-
rowisk na stałych powierzchniach, by w przypadku zaistnienia 
niekorzystnych zmian, była możliwość wykonania odpowied-
nich zabiegów (Denisiuk i Korzeniuk 1997).

Tłok wrzosowy (fot. S. Kucharzyk)

Tłok wrzosowy (fot. K. Oklejewicz)
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Carlino-Dianthetum deltoidis 
DUBIEL I IN. 1999
zespół dziewięćsiła bezłodygowego i goździka 
kropkowanego

Siedlisko
Fitocenozy Carlino-Dianthetum deltoidis najczęściej zloka-
lizowane są na suchych zboczach o ekspozycji południowej, 
południowo-zachodniej i  południowo-wschodniej, z reguły 
w wyższych położeniach regla dolnego, w przedziale wysoko-
ści 600-900 m n.p.m. (Pierzanowska 2013). Można przypusz-
czać, że w przeszłości w miejscu omawianego zespołu istniała 
uboga łąka świeża (Gladiolo-Agrostietum), ale na skutek de-
gradacji siedliska (wyczerpanie dostępnych składników pokar-
mowych i zakwaszenie gleby - pH 4,5), pojawiły się w większej 
ilości gatunki oligotroficzne (Dubiel i in. 1999).

Struktura i fizjonomia
W niskiej runi (5-15 cm wysokości) o pokryciu 70-95%, stałymi 
składnikami są gatunki uznane za charakterystyczne zespołu: 
Carlina acaulis i Dianthus deltoides (Pierzanowska 2013). Do 
gatunków wyróżniających należą: Briza media, Cruciata gla-
bra, Thymus pulegioides, Pimpinella saxifraga, Hieracium 
pilosella, Fragaria vesca, Leontodon hispidus i Platanthera 
bifolia. W lukach między roślinami naczyniowymi często po-
jawiają się siewki drzew i krzewów (Dubiel i in. 1999).

Charakterystyka florystyczno-fitosocjologiczna
Ze względu na zróżnicowanie warstwy zielnej wynikające 
z różnic siedliskowych, wyróżnia się  3 postaci zespołu: typo-
wą, z Vaccinium myrtillus, i z Galium mollugo. Płaty wariantu 

z Vaccinium myrtillus zajmują siedliska najuboższe i bardziej 
zakwaszone. W zbiorowisku tym występują Vaccinium myrtil-
lus, Luzula luzuloides i Deschampsia flexuosa. Fitocenozy wa-
riantu żyźniejszego z Galium mollugo wyróżniają się brakiem 
wyżej wymienionych gatunków, natomiast istotny wpływ 
na fizjonomię wywiera, szczególnie w porze kwitnienia Ga-
lium mollugo. Płaty wariantu typowego zajmujące siedliska 
pośrednie charakteryzują się występowaniem: Danthonia 
decumbens oraz większym udziałem Hieracium pilosella. 
Warstwa mszysta w Carlino-Dianthetum deltoidis nie odgry-
wa istotnej roli. Częściej spotykanym gatunkiem jest jedynie 
Brachythecium albicans (Pierzanowska 2013). Odrębność ze-
społu podkreśla także udział roślin ciepłolubnych: Euphorbia 
cyparissias, Hypericum perforatum (Dubiel i in. 1999, Micha-
lik 2009, Stachurska-Swakoń 2014). 

Rozmieszczenie i stanowiska
Zespół Carlino-Dianthetum deltoidis jest bardzo interesują-
cym zbiorowiskiem stwierdzonym tylko w Magurskim Parku 
Narodowym (Dubiel i in. 1997, 1999). Niska i słabo zwarta 
ruń tych suchych muraw charakteryzuje się niezwykle boga-
tym i zróżnicowanym składem florystycznym. W niektórych 
płatach na powierzchni 100 m2 notowano do 60 gatunków 
(Dubiel i in. 1999). Zespołowi temu, biorąc pod uwagę sto-
pień naturalności, unikatowości, bogactwo gatunkowe, zna-
czenie jako ostoi gatunków rzadkich i  stopień kwiecistości 
nadano najwyższą łączną liczbę waloryzacyjną - 18 (Stachur-
ska-Swakoń 2014). Najładniejsze łąki tego zespołu znajdują 
się w Ciechani, Żydowskiem i Rozstajnem (Dubiel i in. 1999). 
Łącznie płaty tego zespołu w Magurskim Parku Narodowym 
zajmują 0,55% powierzchni (Michalik 2009). 
Stanowiska: 
Ciechania, Żydowskie, Huta Polańska, Rozstajne, Wilsznia. 

Zagrożenia i ochrona
Brak użytkowania i ekspansja drzew i krzewów zagrażają sta-
bilności omawianego zespołu.
W MPN prowadzi się ochronę czynną zbiorowisk nieleśnych. 
W przypadku muraw Carlino-Dianthetum deltoidis zaleca się 
raz na 2-3 lata koszenie i usuwanie biomasy oraz co 3-5 lat 
odkrzaczanie (Stachurska-Swakoń i in. 2014). 

Zespół dziewięćsiła bezłodygowego i goździka kropkowanego  
(fot. J. Korzeniak)
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Arctostaphylo-Callunetum R.TX. 
ET PRSG 1940
zespół mącznicy lekarskiej i wrzosu pospolitego 
(wrzosowisko mącznicowe)

Siedlisko
Zespół mącznicy i wrzosu pospolitego, zwany potocznie wrzo-
sowiskiem mącznicowym ma charakter borealno-kontynen-
talny (Wysocki, Sikorski 2009). Jest zbiorowiskiem stosunko-
wo częstym w północno-wschodniej i wschodniej części kraju 
(Matuszkiewicz 2008). Wykształca się na siedliskach borów 
sosnowych suchych i świeżych ze związku Dicrano-Pinion, na 
suchych i piaszczystych glebach o pH 4,0-5,0 i głębokim po-
ziomie wód gruntowych. Może pojawiać się także na uboż-
szych i nienawożonych gruntach porolnych oraz zaniedbanych 
porębach lasów szpilkowych. Jest także spotykany na poligo-
nach wojskowych, przydrożach i pogorzeliskach. Zajmuje na 
ogół małe, do 200 m2 powierzchnie (Wysocki, Sikorski 2009, 
Pawlaczyk 2012).

Struktura i fizjonomia
Wrzosowiska mącznicowe mają charakterystyczną fizjono-
mię, o której decytują Calluna vulgaris i Arctostaphylos uva-
ursi, która występuje płatowo i przyjmuje płożącą postać. 
Mącznica rosnąca w warstwie krzewinek, wypełnia zwykle 
wolne przestrzenie pomiędzy kępami wrzosu. Drugą warstwę 
tworzą: Hieracium pilosella, Festuca rubra i F. ovina. Pojedyn-
czo i w rozproszeniu może występować: Pinus sylvestris, Be-
tula pendula, Sarothamnus scoparius. Większy udział drzew 
świadczy o procesie zarastania zespołu (Pawlaczyk 2012).

Charakterystyka florystyczno-fitosocjologiczna
Gatunkiem charakterystycznym zespołu jest Arctostaphylos 
uva-ursi, a wyróżniającymi: Carex ericetorum, Peucedanum 
oreoselinum i Scorzonera humilis. W składzie florystycznym 
zespołu występują licznie psammofity, m.in. Corynephorus 
canescens i Hieracium pilosella. Występują również mchy 
i porosty. W obrębie zespołu wyróżnia się podzespoły: Arc-
tostaphylo-Callunetum typicum, A. C. cladonietosum, A. C. 
thymetosum serpylli i A. C. vaccinietosum myrtilli (Chojnacka 
i in. 2010). Zespół Arctostaphylo-Callunetum charakteryzuje 
się dużymi walorami ozdobnymi z uwagi na płożącą mącznicę 
lekarską oraz wrzos pospolity, który w czasie kwitnienia (sier-
pień i wrzesień) jest niezwykle atrakcyjny krajobrazowo (Wy-
socki, Sikorski 2009).

Stanowiska
Wrzosowisko mącznicowe występuje rzadko w województwie 
podkarpackim. Wydaje się jednak, że jest więcej stanowisk 
z tym zbiorowiskiem, niż wynika to z dostępnej literatury. 
Są to: Rezerwat Imielty Ług (Fijałkowski i in 1992), poligon - 
Nowa Dęba (Krawczyk 2005), Stawy Wilczowskie (Fijałkowski 
i in 1995). 

Ochrona
Wrzosowisko mącznicowe jest chronione w Rezerwacie Imiel-
ty Ług, a poligon w Nowej Dębie znajduje się w obrębie Na-
tura 2000 Enklawy Puszczy Sandomierskiej (Rogała, Marcela 
2012). Jest narażony na wyginięcie z racji uproszczenia struk-
tury fitocenoz, ubożenia składu florystycznego i jako zbioro-
wisko rzadkie o małej stabilności (Brzeg, Wojterska 1996), 

Wrzosowisko mącznicowe (fot. R. Krawczyk)

Wrzosowisko mącznicowe (fot. R. Krawczyk)
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MuRaWY WYSokogÓRSkIE

Potentillo aureae-Festucetum 
airoides WINNICKI 1999
zespół pięciornika złotego i kostrzewy niskiej

Siedlisko
Zespół pięciornika złotego i kostrzewy niskiej rozwija się na 
litosolach ubogich w węglan wapnia, inicjalnych glebach ska-
listych lub na płytkich rankerach typowych (Skiba, Winnicki 
1996). W Bieszczadach jest spotykany na wszystkich najwyż-
szych szczytach i grzbietach połonin, gdzie panuje niska śred-
nia roczna temperatura powietrza, wysokie sumy opadów 
atmosferycznych (ponad 1000 mm rocznie), silne wiatry oraz 
krótki okres wegetacyjny. Zespół tworzy niewielkie płaty na 
zboczach o małym lub średnim nachyleniu i zróżnicowanej 
ekspozycji. Łączna powierzchnia zespołu w Bieszczadach Za-
chodnich wynosi 2,3 ha (Winnicki 1999, Kozak i in. 2012, Win-
nicki, Zemanek 2014).

Struktura i charakterystyka florystyczno-fitosocjologiczna
Zbiorowisko posiada dwuwarstwową budowę. Górne piętro 
tworzą niskie trawy i zioła. Piętro niższe budują mchy osią-
gające zwarcie do 30% oraz nieliczne porosty, m.in. Cetraria 
islandica. Gatunkami charakterystycznymi zespołu są: Poten-
tilla aurea, Festuca airoides i Thymus alpestris. W niskiej runi 

Zespół pięciornika złotego i kostrzewy niskiej (fot. S. Kucharzyk)
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Zagrożenia i ochrona
Potentillo aureae-Festucetum airoides jako zespół o charak-
terze alpejskim odznacza się bardzo wysokimi walorami przy-
rodniczymi (Michalik 1999, Winnicki 1999), zarówno w skali 
regionalnej, jak i ogólnokrajowej. Jest to zbiorowisko klimak-
sowe, niepodlegające zmianom sukcesyjnym. W przeszłości 
było wypasane przez bydło i owce. Dziś ustępuje z licznych 
stanowisk głównie z powodu rozdeptywania przez turystów, 
W wyniku rozdeptywania zniszczeniu uległy płaty występu-
jące na kopułach szczytów Tarnicy, Halicza, Szerokiego Wier-
chu, Krzemienia, Smereka, Połoniny Wetlińskiej i Połoniny 
Caryńskiej. Najlepiej zachowane płaty znajdują się w miej-
scach najmniej narażonych na oddziaływanie człowieka. 
Dlatego konieczna okazała się zmiana przebiegu niektórych 
odcinków szlaków turystycznych, aby turyści mogli cieszyć się 
naturalną przyrodą, jednocześnie jej nie niszcząc (Winnicki 
1999). Omawiany zespół objęty jest ochroną ścisłą w ramach 
Bieszczadzkiego Parku Narodowego. Zespół Potentillo aure-
ae-Festucetum airoides znalazł się na wytyczonych ścieżkach 
przyrodniczych: Bukowe Berdo (Kucharzyk i in. 2004), Rozsy-
paniec - Krzemień (Holly i in. 2003), Połonina Caryńska (Ku-
charzyk, Prędki 2000). 

pojawiają się: Hypochoeris uniflora i Anemone narcissiflora. 
Z klasy Vaccinio-Piceetea rosną licznie: Vaccinium myrtillus, 
V. vitis-idaea, a z  Betulo-Adenostyletea: Luzula luzuloides 
var. erythranthema, Hieracium umbellatum i Solidago alpe-
stris. W niektórych płatach stwierdza się obecność rzadkich 
wschodniokarpackich gatunków: Carex dacica, Dianthus cart-
husianorum ssp. saxigenus, Polygonum viviparum, Sesleria 
bielzii (Kozak i in. 2012, Winnicki, Zemanek 2014). 

Rozmieszczenie i stanowiska
Murawy z kostrzewą niską występują w obrębie Kopy Bukow-
skiej, Tarnicy, Szerokiego Wierchu, Rozsypańca, Krzemienia, 
Halicza, Kińczyka Bukowskiego, Bukowego Berda, Połoniny 
Wetlińskiej, P. Caryńskiej i Wołowego Garbu, na wierzcho-
winach i stokach dobrze naświetlonych o nachyleniu do 30° 
i wysokościach 1080-1349 m n.p.m. (Winnicki 1999). Jest 
to zbiorowisko o dość szerokiej amplitudzie ekologicznej, 
stosunkowo łatwo dostosowujące się do zmieniających się 
warunków siedliskowych. Omawiany zespół został opisany 
z terenu BdPN przez Winnickiego i Zemanka (2009, 2014) 
i Winnickiego (1993, 1999).

Zespół pięciornika złotego i kostrzewy niskiej (fot. S. Kucharzyk)
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ZIołoRoŚLa I ZaRoŚLa SuBaLPEJSkIE 

Trollio altissimae-Knautietum 
dipsacifoliae
zespół pełnika alpejskiego i świerzbnicy leśnej 
(kwieciste ziołorośla połoninowe)

Siedlisko
Zespół kwiecistych ziołorośli bieszczadzkich porasta najczęś-
ciej lokalne zagłębienia terenu oraz niecki i wypłaszczenia na 
zboczach połonin o małym lub średnim nachyleniu (Winnicki 
1999), na wilgotnych i żyznych glebach brunatnych właści-
wych wyługowanych, oglejonych lub próchniczno-glejowych 
(Michalik, Skiba 1995, Skiba, Winnicki 1995).

Struktura i charakterystyka florystyczno-fitosocjologiczna
Zespół Trollio altissimae-Knautietum dipsacifoliae wyróżnia 
się dużym bogactwem gatunkowym. Liczba gatunków w po-
szczególnych płatach waha się od 10 do 36. Występuje na po-
łoninach bieszczadzkich w dwóch wariantach florystycznych: 
bogatszym i  uboższym. Zespół tworzy strukturę dwuwar-
stwową. W warstwie zielnej dominują gatunki dwuliścienne 
nad jednoliściennymi. Najczęściej rosną: Trollius altissimus, 
Astrantia major, Knautia dipsacifolia, Alchemilla sp., Trifolium 
medium, Hypericum maculatum, Tanacetum corymbosum 
ssp. clusii. Wschodniokarpacki charakter kwiecistych zioło-
rośli połoninowych podkreślają: Aconitum lasiocarpum, Cir-
sium waldsteinii, Centaurea kotschyana, Lathyrus laevigatus, 
Campanula abietina, Centaurea mollis, Dianthus compactus 

i Aposeris foetida. W niektórych płatach występują mchy, 
których zwarcie dochodzi do 50% (Winnicki 1999, Winnicki, 
Zemanek 2014). Omawiany zespół należy do związku Adeno-
stylion alliariae, rzędu Adenostyletalia i klasy Betulo-Adeno-
styletea. Do gatunków charakterystycznych i wyróżniających 
należą: pełnik alpejski, jarzmianka większa, świerzbnica leśna 
oraz przywrotniki: prawie nagi, płytkoklapowy i połyskujący. 
W wilgotniejszym i bogatszym w gatunki wariancie występu-
je Trolius altissimum. Z kolei w wariancie uboższym pełnika 
alpejskiego nie ma. Bardzo rzadko spotyka się facje z panują-
cymi gatunkami: chabrem miękkolistnym Centaurea mollis i z 
ostrożniem wschodniokarpackim Cirsium waldsteinii  (Winni-
cki 1999).

Rozmieszczenie i stanowiska
Wariant bogatszy zespołu pełnika europejskiego i  świerz-
bnicy leśnej spotykany jest najczęściej na Połoninie Wetliń-
skiej i Caryńskiej, Kopie Bukowskiej i Krzemieniu, na stokach 
o wystawie południowo-zachodniej i południowej na wyso-
kościach od 1080 do 1195 m n.p.m. Nachylenie stoków jest 
bardzo zmienne i waha się od 0° do 20°. Nieco odmienne sta-
nowiska zajmuje uboższy wariant zespołu. Rośnie na stokach 
Szerokiego Wierchu, Rozsypańca, Tarnicy, Kopy Bukowskiej  
i Połoniny Wetlińskiej o różnej wystawie (północno-zachod-
nia, południowo-zachodnia, północna,  południowa) i różnym 
nachyleniu (od 0° do 30°), na wysokościach 1080-1250 m 
n.p.m. (Winnicki 1999).

Tendencje dynamiczne i ochrona
Zespół Trollio altissimae-Knautietum dipsacifoliae występuje 
jedynie na bieszczadzkich połoninach (Michalik 1999). Posia-
da bardzo wysoką wartość przyrodniczą. Jest bogaty flory-
stycznie, a duży udział mają tu rośliny wschodniokarpackie. 
Dotychczasowe obserwacje potwierdzają względną trwałość 
tego zespołu, a więc prawdopodobnie pozostanie na dotych-
czasowych stanowiskach. Istnieje jednak zagrożenie prze-

Kwieciste ziołorośla połoninowe (fot. J. Korzeniak)
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bieństwa w porównaniu do kwiecistych ziołorośli połonino-
wych, których gatunki charakterystyczne są wyróżniającymi 
ziołorośli goździkowo-dziurawcowych. Zespół budują przede 
wszystkim gatunki charakterystyczne dla klas Betulo-Adeno-
styletea, Molinio-Arrhenatheretea, a w mniejszym stopniu 
Vaccinio-Piceetea i Nardo-Callunetea. Z ziół dwuliściennych, 
poza wymienionymi wyżej, najczęściej można spotkać: Ru-
mex alpestris ss. carpaticus, Tanacetum corymbosum ssp. clu-
sii, Crepis conyzifolia, Silene vulgaris, Angelica sylvestris ssp. 
montana, Lathyrus pratensis, Gentiana asclepiadea, Campa-
nula serrata, Aposeris foetida i Viola dacica. Często rosną tak-
że trawy: Poa chaixi, Desachampsia caespitosa, Calamagro-
stis arundinacea, Agrostis capillaris i Trisetum flavescens oraz 

kształcania się niektórych płatów w zespoły traworośli Poo 
chaixi-Deschampsietum caespitosiae lub zbiorowiska zaroślo-
we Calamagrostis-Alnus viridis i Pulmonario filarszkyanae-Al-
netum viridae. Dlatego wskazana jest ochrona czynna polega-
jąca na ograniczonym wypasie bydła, owiec i koni huculskich 
lub selektywnym wykaszaniu runi i odprowadzaniu skoszonej 
masy poza obręb zbiorowiska. W chwili obecnej zespół jest 
chroniony w Bieszczadzkim Parku Narodowym (Winnicki 
1999). 

Diantho compacti-Hypericetum 
maculate
zespół goździka skupionego i dziurawca 
czterobocznego (wschodniokarpackie ziołorośla 
goździkowo-dziurawcowe)

Siedlisko
Wschodniokarpackie ziołorośla goździkowo-dziurawcowe 
występują w postaci rozproszonych, niewielkich płatów na 
bieszczadzkich połoninach (Winnicki 1999). Wykształcają się 
na glebach brunatnych właściwych wyługowanych, niekiedy 
oglejonych, dość żyznych i o umiarkowanej wilgotności (Ski-
ba, Winnicki 1995), na zboczach o średnim nachyleniu (od 0° 
do 30°) i zmiennej, najczęściej południowo-zachodniej ekspo-
zycji (Winnicki 1999).

Struktura i charakterystyka florystyczno-fitosocjologiczna
Zespół Diantho compacti-Hypericetum maculati został zali-
czony do klasy Betulo-Adenostyletea. Do gatunków charak-
terystycznych i zarazem dominujących należą Hypericum 
maculatum oraz Dianthus compactus. Istnieją pewne podo-

Wschodniokarpackie ziołorośla goździkowo-dziurawcowe  
(fot. J. Korzeniak)

Wschodniokarpackie ziołorośla goździkowo-dziurawcowe  
(fot. J. Korzeniak)
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runa jest zdominowana przez Athyrium distentifolium oraz 
gatunki ziołoroślowe: Rumex alpestris ss. carpaticus, Solidago 
alpestris, rzadziej Calamagrostis arundinacea, Deschampsia 
caespitosa, Phegopteris connestilis, a z klasy Vaccinio-Picee-
tea: Vaccinium myrtillus, Gentiana asclepiadea, Homogyne 
alpina, Dryopteris digitata i Streptopus amplexifolius. Liczba 
gatunków na powierzchni 100 m2 waha się od 11 do 21. War-
stwa mszaków jest słabo rozwinięta (Winnicki 1999, Winnicki, 
Zemanek 2014).

Charakterystyka fitosocjologiczna
Podzespół z Alnus viridis zespołu Anthyrio distentifoliae-Sor-
betum zaliczany jest do klasy Betulo-Adenostyletea. Fitoce-
nozę określa dominująca jarzębina, olsza zielona i górskie 
gatunki ziołoroślowe (Matuszkiewicz i in. 2013). Zespół po-
wstaje w dwojaki sposób: płaty Anthyretum distentifolium 
zarastają sukcesywnie jarzębiną albo gatunek ten oraz Alnus 
viridis i  Athyrium distentifolium, równocześnie opanowują 
ziołorośla, traworośla lub borówczyska na względnie wilgot-
nych, północnych zboczach (Winnicki 1999).

Rozmieszczenie i stanowiska
Zespół Anthyrio distentifoliae-Sorbetum w wariancie z olszą 
zieloną został zidentyfikowany tylko w Bieszczadach. Był 
prawdopodobnie powszechny na połoninach w okresie, gdy 
miały one pierwotny charakter. Jednak wraz z rozwojem go-
spodarki pasterskiej ulegał zniszczeniu. Obecnie, po ustaniu 
wypasu i powstaniu Bieszczadzkiego Parku Narodowego, na 
skutek procesu renaturalizacji powrócił na bieszczadzkie po-
łoniny. Największe płaty występują na północnych i północ-
no-wschodnich stokach (o nachyleniu od 18° do 48°) Krzemie-
nia, Halicza, Bukowego Berda i Połoniny Caryńskiej, Połoniny 
Wetlińskiej i Rozsypańca (Winnicki 1993, 1999, Winnicki, Ze-
manek 2009).

Tendencje dynamiczne i ochrona
Obserwacje dowiodły, że najstarsze płaty zespołu znajdujące 
się na Bukowym Berdzie i Połoninie Wetlińskiej charakteryzu-
ją się wysoką stabilnością i żywotnością. Zauważa się jednak, 
że ekspansja zespołu jest zróżnicowana w zależności od wy-
stawy zbocza. Jego powierzchnia wzrasta na stokach północ-
nych, północno-wschodnich i północno-zachodnich. Z kolei 
na stokach południowych i południowo-zachodnich jest wy-

krzewinki Vaccinium myrtillus. Warstwa mszaków jest wy-
kształcona bardzo słabo. Liczba gatunków w poszczególnych 
płatach waha się od 17 do 37 (Winnicki 1999).

Rozmieszczenie i stanowiska
Płaty omawianego zespołu są rozmieszczone na wysokościach 
1000-1225 m n.p.m. i zajmują południowe i południowo-za-
chodnie stoki Połoniny Caryńskiej i Wetlińskiej, Bukowego 
Berda, Rozsypańca i  Krzemienia oraz północno-zachodnie 
i południowo-zachodnie stoki Szerokiego Wierchu (Winnicki 
1999).

Zagrożenia i ochrona
Zespół Diantho compacti-Hypericetum maculati posiada 
najwyższą wartość przyrodniczą wśród zespołów nieleśnych 
BdPN. Zwiększa różnorodność biocenotyczną i  gatunkową 
Bieszczadów. Istnieje jednak zagrożenie ekspansją traw, 
szczególnie Deschampsia caespitosa. Ponadto niektóre płaty 
mogą zarastać krzewami. Wymagany jest monitoring zespołu 
w dłuższym okresie czasu i prowadzenie ochrony czynnej: se-
lektywne usuwanie kęp śmiałka i pojawiających się krzewów. 
Ze strony turystów nie istnieje zagrożenie rozdeptywania, gdyż 
zbiorowisko usytuowane jest z dala od szlaków turystycznych 
(Winnicki 1999). Omawiany zespół był przedmiotem badań 
m.in. Zemanka (2005).

Anthyrio distentifoliae-Sorbetum 
alnetosum viridis
zespół zarośli wietlicowo-jarzębinowych

Siedlisko
Zarośla wietlicowo-jarzębinowe z  olszą zieloną występują 
w Bieszczadach w strefie połoninowej, na zboczach o dużym 
nachyleniu (Winnicki 1999). Zajmują świeże, niekiedy wil-
gotne warianty rankierów brunatnych lub silnie szkieletowe 
gleby brunatne kwaśne, na wysokości 1150-1250 m n.p.m. 
(Michalik, Skiba 1995; Skiba, Winnicki 1995, Winnicki, Zema-
nek 2014). 

Struktura i charakterystyka florystyczna
Fitocenozę tę cechuje charakterystyczna budowa i specyficzna 
kombinacja gatunków. W warstwie krzewów, która wyróżnia 
się niepełnym zwarciem (20-60% zwarcia) dominuje Sorbus 
aucuparia ssp. glabrata, a występująca w domieszce Alnus 
viridis podkreśla jej wschodniokarpacki charakter. Warstwa 

Zespół zarośli wietlicowo-jarzębinowych (fot. S. Kucharzyk)
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taksony z  klasy Betulo-Adenostyletea: Senecio nemorensis, 
Athyrium distenfifolium, Calamagrostis arundinacea, a z rzę-
du Molinietalia: Deschampsia caespitosa, Cardaminopsis hal-
leri, Caltha palustris ssp. latea, Crepis paludosa. Z dużą stałoś-
cią rosną również: Athyrium filix-femina, Stellaria nemorum 
i Urtica dioica. Warstwa mszaków jest słabo wykształcona 
i zbudowana z kilku nielicznie występujących gatunków (Win-
nicki 1999). Zespół należy do subalpejskich ziołorośli ze związ-
ku Adenostylion i klasy Betulo-Adenostyletea. Był opisywany 

pierany przez jarzębiska trzcinnikowe Calamagrostis arundi-
nacea-Sorbus aucuparia (Winnicki 1999). Według Michalika 
(1999), zespół ten posiada bardzo duże walory przyrodnicze, 
gdyż przyczynia się do wzrostu różnorodności biocenotycz-
nej samych Bieszczadów, jak i całych Karpat (Winnicki 1999). 
Obecnie jest wystarczająco chroniony w ramach Bieszczadz-
kiego Parku Narodowego.

Pulmmonario filarszkyanae-
Alnetum viridis PAWŁ. ET WALAS 
1948
zespół wilgotnych zarośli olszy zielonej

Siedlisko
Zespół niskozaroślowy z panującą kosą olszą z udziałem 
wielu gatunków wschodniokarpackich występuje wyłącznie 
w Bieszczadach, powyżej górnej granicy lasu, na połoninach, 
zajmując wilgotne zagłębienia zboczy, wzdłuż potoczków 
i wokół źródełek. Rośnie na eutroficznych glebach glejowych 
oraz brunatnych oglejonych (Michalik i Skiba 1995, Skiba 
i Winnicki 1995). Jest to najdalej na zachód wysunięte stano-
wisko tego zespołu w Karpatach (Winnicki 1999).

Struktura i charakterystyka florystyczno-fitosocjologiczna
Trójwarstwowa budowa zbiorowiska zwraca uwagę licznym 
występowaniem Alnus viridis. W domieszce występuje niekie-
dy Sorbus aucuparia ssp. glabrata. W warstwie runa wysoką 
stałość osiągają Leucanthemum waldsteini, Chaerophyllum 
hirsutum, Rumex alpestris ssp. carpathicus. Liczne są także 

Zespół wilgotnych zarośli olszy zielonej (fot. G. Leśniewski)
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Zb. Salix silesiaca-Alnus viridis
zbiorowisko wierzby śląskiej i olszy zielonej

Siedlisko
Zarośla wierzbowo-olszowe Salix silesiaca-Alnus viridis wystę-
pują w Bieszczadach na stokach o dużym nachyleniu (Winni-
cki 1999), na obszarach wilgotnych, glebach brunatnych ogle-
jonych, płytkich i średnio głębokich eutroficznych glebach 
glejowych lub na głębokich eutroficznych regosolach. Tereny 
te są poprzecinane poprzecznymi uskokami, co sprawia, że 
woda gruntowa uwilgaca glebę (Michalik, Skiba 1995, Skiba, 
Winnicki 1995).

Struktura i charakterystyka florystyczno-fitosocjologiczna
Zbiorowisko Salix silesiaca-Alnus viridis nawiązuje do opisy-
wanego z Gór Rodniańskich zespołu Salici silesiacae-Alnetum 
vridae (Winnicki, Zemanek 2014). Wśród bieszczadzkich po-
łoninowych zbiorowisk zaroślowych wyróżnia się charakte-
rystyczną kombinacją gatunków. Warstwę krzewów tworzą 
Alnus viridis i Salix silesiaca w domieszce z Sorbus aucupa-
ria ssp. glabrata. Gatunki te budują splątane, niskie zaro-
śla, wśród których występują rośliny zielne: Sedum fabaria, 
Solidago alpestris, Dryopteris dilatata, Vaccinium myrtillus, 
Oxalis acetosella, Rubus idaeus, Campanula polymorpha, a w 
niektórych miejscach Cirsium waldsteinii i Valeriana tripteris. 
Liczba gatunków na powierzchni 100 m2 waha się od 16 do 20, 
średnio wynosi 17,6. Mszaki rozwijają się w wilgotnych szcze-
linach kamienistego podłoża. Warstwę tę tworzą: Polytrichum 
alpinum, Dicranodontium denudatum, Hylocomnium pyrena-
icum i  Rhytidiadelphus triquetrus (Winnicki 1999, Winnicki, 
Zemanek 2014).

Rozmieszczenie i stanowiska
W Bieszczadach zbiorowisko Salix silesiaca-Alnus viridis wy-
stępuje jedynie na Tarnicy, tworząc rozległy płat na północ-
no-zachodnich i południowo-zachodnich stromych zboczach 
o nachyleniu 45°-47° na wysokości  1310-1315 m n.p.m. 
(Winnicki 1999).

z  Gór Rodniańskich i Gór Czywczyńskich. W  Bieszczadach 
występuje uboższa pod względem gatunkowym postać. Nie 
stwierdzono tu miodunki węgierskiej Pulmonaria filarszkya-
na. Gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi są: zło-
cień okrągłolistny, dzwonek rozłogowy, dzwonek wąskolistny, 
świerząbek orzęsiony i szczaw górski (Winnicki 1999, Winni-
cki, Zemanek 2014). 

Rozmieszczenie i stanowiska
Zespół olszy zielonej preferuje północno-wschodnie i wschod-
nie stoki o zmiennym nachyleniu od 5° do 35°, na wysokości 
1145-1280 m n.p.m. Rośnie na Połoninie Caryńskiej, Połoninie 
Wetlińskiej, Wielkiej Rawce, Wołowym Garbie, Rozsypańcu 
i Bukowym Berdzie. Nieliczne płaty występują na południo-
wo-zachodnim stoku Halicza (Winnicki 1999).

Zagrożenie i ochrona
Zespół Pulmmonario filarszkyanae-Alnetum viridis należy 
do zbiorowisk o najwyższej wartości przyrodniczej (Michalik 
1999, Winnicki 1999). Gospodarka pasterska doprowadziła do 
znacznego ograniczenia powierzchni i likwidacji wielu płatów 
zbiorowiska (Pałczyński, Stepa 1983), a gałęzie olszy zielonej 
były pozyskiwane przez mieszkańców Bieszczadów do wytwa-
rzania mioteł. Populacja tego gatunku była skrajnie zagrożona 
na przełomie XIX i XX wieku, kiedy odnaleziono tylko jeden 
krzew na Połoninie Caryńskiej. Obecnie obserwuje się powrót 
zespołu na część potencjalnych siedlisk. W niektórych płatach 
odtworzyła się optymalna struktura i skład gatunkowy, inne 
znajdują się we wcześniejszych stadiach sukcesji (Winnicki 
1999). Zespół jest chroniony w ramach Bieszczadzkiego Parku 
Narodowego.

Zespół wilgotnych zarośli olszy zielonej (fot. S. Kucharzyk)

Zespół wilgotnych zarośli olszy zielonej (fot. S. Kucharzyk)
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warstwową budową. W warstwie krzewów dominuje Alnus 
viridis, zaś w domieszce najczęściej występuje Sorbus aucu-
paria ssp. glabrata. W warstwie zielnej najliczniej rośnie Ca-
lamagrostis arundinacea, a w wyższych położeniach na pół-
nocnych zboczach Calamagrostis villosa. Występuje tu także 
Rubus idaeus, Athyrium distentifolium, Rumex alpestris ssp. 
carpaticus i Vaccinium myrtillus. Warstwa mchów jest słabo 
wykształcona (Winnicki 1999). Omawiane zbiorowisko zali-
cza się do związku Adenostylion i klasy Betulo-Adenostyletea. 
Według Winnickiego (1999) ma ono charakter przejściowy 
pomiędzy zbiorowiskami związków Adenostylion alliariae 
i Calamagrostion villosae. Gatunkami wyróżniającymi i pa-
nującymi są olsza zielona oraz trzcinniki - leśny i owłosiony. 
W składzie florystycznym dominują także gatunki z klasy Be-
tulo-Adenostyletea, nielicznie rosną z klasy Vaccinio-Piceetea 
(Winnicki 1999).

Dynamika
Zbiorowisko jest bardzo niestabilne i  zmienne w  swoim 
charakterze. Gdy zwarcie olszy zwiększa się i wzrasta udział 
gatunków dwuliściennych, fitocenoza przekształca się w kie-
runku Pulmonario filarszkyanae-Alnetum viridis. Z  kolei 
w przypadku zwiększania się udziału wietlicy alpejskiej i ja-
rzębiny, w miejscu zarośli z trzcinnikiem powstaje Athyrio 
distentifoliae-Sorbetum, podzespół z Alnus viridis. Obserwuje 
się także płaty, w których zmian sukcesyjnych nie zauważa się 
nawet w przeciągu kilkunastu lat (Winnicki 1999). 

Rozmieszczenie i stanowiska
Do tej pory zbiorowisko trzcinników i olszy zielonej zostało 
stwierdzone na niewielkich powierzchniach na Rozsypańcu 
i Wielkiej Rawce (Winnicki 1999).

Zagrożenia i ochrona
Zachowaniu zbiorowiska Calamagrostis-Alnus viridis sprzyja 
ochrona ścisła roślinności połonin w Bieszczadzkim Parku Na-
rodowym. Jego obecność zwiększa różnorodność florystyczną 
połonin i stwarza dogodne warunki do rozwoju licznym rośli-
nom i zwierzętom. Ma wysoką wartość przyrodniczą, dlatego 
należy prowadzić systematyczny monitoring tego siedliska, 
aby zbadać jego stabilność w dłuższym okresie czasu. Zbio-
rowisko zostało stwierdzone i  opisane z  Bieszczadów m.in. 
przez Woźniaka i in. (1999).

Tendencje dynamiczne i ochrona
Omawiane zbiorowisko posiada bardzo wysoką wartość przy-
rodniczą, ze względu na swój wybitnie subalpejski charakter 
i przyczynia się do wzrostu różnorodności biocenotycznej 
Bieszczadów (Michalik 1999). Strome stoki, na których wy-
stępują zarośla wierzbowo-olszowe nie pozwalają na wypas 
zwierząt, dlatego można sądzić, że występują one na Tarnicy 
od dłuższego czasu. Zatem w przyszłości zbiorowisko to będzie 
stabilne. Jednocześnie ograniczony zasięg tego specyficznego 
zbiorowiska może sprawić, że w przyszłości nie będzie się ono 
ekspansywnie rozwijać (Winnicki 1999). Obecnie zbiorowisko 
Salix silesiaca-Alnus viridis jest chronione w Bieszczadzkim 
Parku Narodowym.

Zb. Calamagrostis-Alnus viridis
zbiorowisko olszy zielonej i trzcinników

Siedlisko
Zarośla Calamagrostis-Alnus viridis występują w rozproszeniu 
w całym piętrze połonin Bieszczadzkiego Parku Narodowego. 
Zajmują nieznaczne powierzchnie, najczęściej na zboczach 
eksponowanych ku północy (Winnicki 1999), na średnio głę-
bokich glebach brunatnych oglejonych (Skiba, Winnicki 1995). 
Niekiedy przylegają do wilgotnych zarośli olszy zielonej, zaj-
mując w ich otoczeniu suchszą strefę (Winnicki 1999).

Struktura i charakterystyka florystyczno-fitosocjologiczna
Zbiorowisko olszy zielonej i trzcinników, wykształciło się na 
terenach w przeszłości wypasanych i charakteryzuje się trój-

Wierzba śląska (fot. S. Kucharzyk)

Olsza zielona (fot. S. Kucharzyk)
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gatunkowego, a poszczególne płaty wykazują dużą trwałość. 
Przypuszcza się, że w miejscu występowania zbiorowiska, 
znajdowało się w przeszłości borówczysko piarżyskowe Vacci-
nietum myrtilli rosetosum pendulinae. W wyniku sukcesji po-
jawiały się w nim krzewy jarzębu, a w runie zaczęła domino-
wać nerecznica szerokolistna. W ten sposób przekształciło się 
ono w obecną postać. Można sądzić, że proces ten był w pełni 
naturalny (Winnicki 1999). Zespół wyróżnia się bardzo wysoką 
wartością przyrodniczą, a wynika to z ograniczonej liczby sta-
nowisk (Michalik 1999). Z uwagi na to, że jest położony z dala 
od szlaków turystycznych, nie zagraża mu zadeptywanie przez 
turystów. Uważa się, że wystarczająca jest dotychczasowa 
forma ochrony w ramach Bieszczadzkiego Parku Narodowego 
(Winnicki 1999).

Dryopteridi dilatatae-Sorbetum 
aucupariae
zarośla jarzębinowe z nerecznicą szerokolistną

Siedlisko
Zarośla jarzębinowe z nerecznicą szerokolistną zostały do tej 
pory opisane wyłącznie z Bieszczadzkiego Parku Narodowe-
go (Zemanek 2005, Winnicki 1999, Winnicki, Zemanek 2009, 
2014). Wykształcają się w bardzo specyficznych i  niezwykle 
rzadkich siedliskach - u podnóży wychodni skalnych, na zbo-
czach o dużym nachyleniu, na wilgotnych rumoszach, zacie-
nionych i odsłoniętych przed wysuszającymi południowymi 
wiatrami (Winnicki 1999, Winnicki, Zemanek 2014), pokry-
tych częściowo regosolami próchnicznymi i rankerami butwi-
nowymi (Michalik, Skiba 1995, Skiba, Winnicki 1995).

Struktura i charakterystyka florystyczno-fitosocjologiczna
Zespół Dryopteridi dilatatae-Sorbetum aucupariae posiada 
subalpejski charakter. Najwyższą w tym zespole warstwę - 
krzewów buduje Sorbus aucuparia ssp. glabrata oraz pojawia-
jący się sporadycznie Picea abies. W warstwie zielnej, osiąga-
jącej zwarcie 85-95%, dominuje charakterystyczny dla zespołu 
Dryopteris dilatata oraz wyróżniające: Vaccinium myrtillus 
i Sedum fabaria, a  także Homogyne alpina, Calamagrostis 
arundinacea i Rubus idaeus. Warstwa mchów osiąga zwarcie 
do 30%. Wysoką stałość osiąga charakterystyczny dla zespo-
łu Polytrichum alpinum. Zespół jest kwalifikowany do związku 
Rhododendro-Vaccinion, rzędu Vaccinio-Piceetalia i klasy Vac-
cinio-Piceetea (Winnicki 1999, Winnicki, Zemanek 2014).

Rozmieszczenie i stanowiska
Zarośla jarzębinowe rosną na północno-zachodnich, zachod-
nich i północno-wschodnich stokach Rozsypańca, północno-
wschodnich stokach Smereka i północnych stokach Hnato-
wego Berda. Nachylenie zboczy jest bardzo duże i dochodzi 
do 60°. Zespół spotykany jest na wysokościach 1185-1240 m 
n.p.m. (Winnicki 1999).

Tendencje dynamiczne
Zespół jest jednorodny pod względem struktury oraz składu 

Zarośla jarzębinowe z nerecznicą szerokolistną (fot. S. Kucharzyk)
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BoRÓWCZYSka PołonInoWE

Rozmieszczenie i stanowiska
Borówczysko bażynowe porasta stoki połonin o nachyleniu 
zboczy od 22° do 48° na wysokościach 1165-1320 m n.p.m. 
Wystawa stoku nie ma większego wpływu na występowanie 
zbiorowiska. Stanowiska: Krzemień, Kopa Bukowska, Kińczyk 

Empetro hermaphroditi-
Vaccinietum myrtilli WINNICKI 
1999
połoninowe borówczysko bażynowe

Siedlisko
Wysokogórskie połoninowe borówczyska bażynowe wy-
kształcają się na stokach i półkach skalnych w obrębie wyso-
kich grzbietów połonin, na rankerach typowych, rankerach 
butwinowych, rzadziej w oligotroficznych zatorfieniach gór-
skich. Łączna powierzchnia zespołu w Bieszczadach wynosi 
tylko 3 ha (Świerkosz 2012, Winnicki 1999, Winnicki, Zema-
nek 2014).

Struktura i charakterystyka florystyczno-fitosocjologiczna
Zespół Empetro hermaphroditi-Vaccinietum myrtilli zakwalifi-
kowano do związku Rhododendro-Vaccinion, rzędu Vaccinio-
Piceetalia i klasy Vaccinio-Piceetea. Dwuwarstwowa budowa 
jest zdominowana przez gatunek charakterystyczny - Empe-
trum hermaphroditum, Vaccinium myrtillus i V. vitis-idaea. To-
warzyszą im często, ale mało licznie gatunki charakterystycz-
ne dla klasy Vaccinio-Piceetea: Huperzia selago, Homogyne 
alpina i Trientalis europaea oraz Festuca airoidea z klasy Jun-
cetea trifidi. W bardzo wielu płatach rośnie Sorbus aucuparia 
ssp. glabrata. Tworzy jednak niskie formy i zaliczana jest do 
warstwy zielnej. Warstwa mchów w niektórych płatach osią-
ga wysokie zwarcie. Budują ją głównie: Pleurozium schreberi, 
Polytrichum strictum i Dicranum scoparium  (Winnicki 1999, 
Winnicki, Zemanek 2014).

Połoninowe borówczysko bażynowe (fot. S. Kucharzyk)
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Bukowski (Winnicki 1999), Tarnica (Prędki, Winnicki 1998), 
Połonina Caryńska (Kucharzyk, Prędki 2000), Bukowe Berdo, 
Rozsypaniec (Kucharzyk i in. 2004). 

Tendencje dynamiczne
Omawiany zespół rozwija się najczęściej na przesuszonych 
i murszejących torfowiskach wysokogórskich, często w miej-
scu zbiorowiska Empetrum hermaphroditum-Sphagnum ne-
moreum (Winnicki 1999), Szeroki Wierch (Paweł Woliński) 

Zagrożenia i ochrona
Najwyższa wartość przyrodnicza tego zespołu (Michalik 1999) 
wynika z naturalnego i wysokogórskiego charakteru, zajmo-
wania małych powierzchni i masowo występującej bażyny 
obupłciowej. Cenne płaty występujące w pobliżu szlaków 
turystycznych są zagrożone przez rozdeptywanie (Michalik 
1998, Zemanek 2005, Winnicki, Zemanek 2009, 2014). Suge-
ruje się zmianę przebiegu ścieżek turystycznych w tych miej-
scach, gdzie stykają się one z płatami tego borówczyska (Win-
nicki 1999). Zespół jest objęty ochroną ścisłą w Bieszczadzkim 
Parku Narodowym. 

Vaccinietum myrtilli SZAFER, 
PAWŁ., KULCZ. 1923
zespół wysokogórskich borówczysk karpackich, 
podzespoły: V. m. festucetosum airoideae, V. 
m. polytrichetosum commune, V. m. rosetosum 
pendulinae, V. m. gentianetosum asclepiadeae 

Siedlisko
Zespół wysokogórskich borówczysk karpackich występuje na 
bieszczadzkich połoninach w postaci czterech podzespołów. 
Podzespół z goryczką trojeściową spotykany jest w niżej poło-
żonej strefie połonin, na stokach o różnej ekspozycji i średnim 
nachyleniu, gdzie zajmuje gleby brunatne kwaśne z kilkucen-
tymetrowym poziomem butwinowym. Z kolei na regosolach 
próchnicznych, na obrzeżach i na całych powierzchniach ru-
mowisk skalnych wykształca się podzespół z różą alpejską. 
Podzespół mszysty rozwija się na rankerach butwinowych 
i glebach brunatnych, na wyżej położonych, ocienionych sto-
kach, zaś na najwyższych szczytach i grzbietach połonin, na 
rankerach typowych i butwinowych oraz na litosolach wystę-

puje borówczysko z kostrzewą niską (Winnicki 1999, Winni-
cki, Zemanek 2014).

Struktura i charakterystyka florystyczno-fitosocjologiczna 
Struktura wysokogórskich borówczysk karpackich jest bardzo 
różna. W borówczysku z różą alpejską, oprócz przeważającej 
Vaccinium myrtillus, rosną gatunki wyróżniające podzespół: 
Rosa pendulina, Sedum fabaria i Dryopteris filix-mas.  Ponad-
to rosną: Sorbus aucuparia ssp. glabrata i Vaccinium vitis-
idaea, a także Festuca airoides, Valeriana tripteris i Solidago 
alpestris. Z kolei w Vaccinietum myrtilli gentianetosum ascle-
piadeae, dominującej borówce czarnej towarzyszą Gentiana 
asclepiadea, Hypericum maculatum, Vaccinium vitis-idaea, 
Homogyne alpina, Calamagrostis arundinacea i Deschampsia 
caespitosa. Ciekawy florystycznie jest podzespół z Festuca ai-
roides. Poza panującą Vaccinium myrtillus, rosną tu gatunki 
zielne, które dostarczają wielu barwnych aspektów w czasie 
kwitnienia: Hypochoeris uniflora, Melampyrum herbichii, 
Homogyne alpina, Solidago alpestris i Sorbus aucuparia ssp. 
glabrata oraz endemiczny Melampyrum saxosum. Ostatni 
z podzespołów wyróżnia się wysokim udziałem mchów: Po-
lytrichum commune i Sphagnum palustre oraz Vaccinium vi-
tis-idaea, Trientalis europaea i Gentiana asclepiadea (Winni-
cki 1999, Winnicki, Zemanek 2014).

Zespół wysokogórskich borówczysk karpackich (fot. Ł. Peszek)

Połoninowe borówczysko bażynowe  (fot. S. Kucharzyk)
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Halicza i Połoniny Caryńskiej, na wysokościach 1150-1325 m 
n.p.m. Najmniejsze przywiązanie do siedliska prezentuje pod-
zespół z kostrzewą niską. Zajmuje on stoki o różnych nachyle-
niach i różnych ekspozycjach na większości wyższych szczytów 
i grzbietów bieszczadzkich połonin (Michalik 1998, Winnicki 
1999, Holly i in. 2003, Winnicki, Zemanek 2009, 2014).

Tendencje dynamiczne i zagrożenia
Z uwagi na swoją różnorodność wynikającą z zajmowanych 
siedlisk, zespół borówczysk karpackich jest cenny regionalnie 
(Michalik 1999). Zauważa się jednak pewne zmiany w zakre-
sie zajmowanych przez zbiorowisko powierzchni. Zmniejsza 
się powierzchnia borówczyska Vaccinietum myrtilli gentia-
netosum asclepiadeae. Jest ono zastępowane przez zespół 
trzcinnika leśnego. Podzespół Vaccinietum myrtilli rosetosum 
pendulinae utrzymuje się na ciepłych, południowych sto-
kach, natomiast na zboczach o innej wystawie przekształca 
się w zarośla jarzębinowe z nerecznicą szerokolistną. Więk-
szość płatów podzespołu Vaccinietum myrtilli festucetosum 
airoideae jest stabilna i nie zauważa się niekorzystnych zmian 
w ich składzie gatunkowym. Jedynie na nielicznych stanowi-
skach o wystawie północnej istnieje zagrożenie ekspansją 
trzcinnika orzęsionego. Zmniejsza się natomiast powierzch-
nia podzespołu mszystego Vaccinietum myrtilli polytrichetum 
commune. Na skutek osuszenia siedlisk, ubywa w podzespole 
mchów, a inne płaty ekspansywnie opanowuje trzcinnik orzę-
siony. Borówczyska najlepiej są chronione w Bieszczadzkim 
Parku Narodowym. Realnym zagrożeniem jest wpływ niekon-
trolowanej turystyki i wchodzenie osób odwiedzających BdPN 
poza obręb wyznaczonych szlaków. Zjawisko to ma miejsce 
latem, gdy połoniny bieszczadzkie odwiedza największa liczba 
turystów (Winnicki 1999).

Rozmieszczenie i stanowiska
Poszczególne podzespoły zajmują odmienne stanowiska 
w obrębie bieszczadzkich połonin. Podzespół z różą alpejską 
występuje na wysokościach 1115-1290 m n.p.m., na stosun-
kowo stromych stokach (15°-35°) Krzemienia, Połoniny Ca-
ryńskiej i Wetlińskiej, Tarnicy oraz Rozsypańca, o wystawie 
południowej i południowo-zachodniej. Na Szerokim Wierchu, 
Wielkiej i Małej Rawce, Bukowym Berdzie, Połoninie Caryń-
skiej i Krzemieniu, na stokach o nieco mniejszym nachyleniu 
(3°-25°) i wystawie południowo-zachodniej, zachodniej, rza-
dziej północno-wschodniej, na wysokości 1005-1300 m n.p.m. 
rośnie podzespół z goryczką trojeściową. Podzespół mszysty, 
zajmuje małe powierzchnie w  pobliżu szczytów, na północ-
nych i  północno-wschodnich stokach Szerokiego Wierchu, 

Zespół wysokogórskich borówczysk karpackich (fot. Ł. Peszek)

Borówczysko karpackie – podzespół z kostrzewą niską (fot. G. Leśniewski)
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ZBIoRoWISka SZCZELIn I PÓłEk SkaLnYCH

np.: Alchemilla flabellata, Aconium tataricum ssp. nanum, Si-
lene dubia. Warstwę mchów tworzą: Polytrichum alpinum, P. 
commune, P. attenuatum, Hylocomium splendens, Dicranum 
scoparium, D. bonjeanii, D. fuscescens, Mnium stellare (Win-
nicki 1999). 

Klasa Asplenietea rupestria BR.-
BL. 1934 IN MEIER ET BR.-BL. 
1934

Siedlisko
Naturalne zbiorowiska szczelin i półek skalnych występują 
w obrębie najwyższych skalistych grzbietów górskich. Wy-
kształcają się w szczelinach, spękaniach i na półkach wypeł-
nionych materiałem organicznym, leżących na słabo zwietrza-
łych piaskowcach - litosolach (Skiba, Winnicki 1995). Zajmują 
miejsca od cienistych i wilgotnych po silnie nasłonecznione 
i przesuszone. Zróżnicowanie dotyczy także zawartości wę-
glanu wapnia w podłożu (Winnicki 1999, Winnicki, Zemanek 
2014).

Struktura i charakterystyka florystyczno-fitosocjologiczna
Zbiorowiska szczelin i półek skalnych są bardzo interesujące 
w Bieszczadach, gdyż rośnie tu najwięcej gatunków alpej-
skich, w tym wschodniokarpackich: Aconitum bucovinense, 
Carex rupestris, Silene dubia, Rhodiola rosea, Phyteuma orbi-
culare, Bellardiochloa violacea, Dianthus carthusianorum ssp. 
saxigenus, Scabiosa lucida, Anemone narcissiflora, Diphasia-
strum alpinum, Rhinanthus alpinus, Campanula polymorpha, 
Clematis alpina (Winnicki, Zemanek 2014). Warstwową i zróż-
nicowaną budowę często tworzą gatunki o przeciwstawnych 
wymaganiach ekologicznych, np. kalcyfilne i acidofilne (Zarzy-
cki, Głowaciński 1986). W szczelinach wychodni skalnych zlo-
kalizowane są stanowiska rzadkich i zagrożonych gatunków, 

Zbiorowisko szczelin i półek skalnych (fot. Ł. Peszek)
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Zbiorowiska szczelin i półek skalnych występujące w Biesz-
czadach mają najczęściej charakter przejściowy pomiędzy 
klasą Asplenietea rupestria oraz Caricetea curvulae (Winnicki, 
Zemanek 2009). Bieszczady to stosunkowo niskie góry, dla-
tego nie ma tutaj typowych zbiorowisk szczelinowych cha-
rakterystycznych dla wysokich gór Europy. Również flora wy-
sokogórska jest uboższa (Winnicki 1999, Winnicki, Zemanek 
2014). W Bieszczadach wyróżniono wiele różnych ugrupowań 
roślin: Aconitum tauricum ssp. nanum-Festuca airoides-Saxi-
fraga paniculata (z tojadem karłowatym), Cotoneaster inte-
gerrimus-Festuca airoides (z irgą i kostrzewą niską), Saxifra-
ga paniculata-Campanula polymorpha-Festuca airoides (ze 
skalinicą gronkową), Campanula polymorpha-Sempervivum 
montanum-Festuca airoides (z dominacją kostrzewy niskiej), 
Valeriana tripteris-Festuca airoides (z kozłkiem trójlistkowym 
i kostrzewą niską), Campanula polymorpha-Festuca airoides 

Zbiorowisko szczelin i półek skalnych (fot. S. Kucharzyk)

(z dzwonkiem wąskolistnym), Asplenium viride-Cystopteris 
fragilis-Festuca airoides (zbiorowisko paprociowe), Campa-
nula polymorpha-Asplenium viride-Thymus alpestris (z ma-
cierzanką halną), Galium schultesii-Campanula glomerata (z 
przytulią Schultesa i dzwonkiem skupionym) oraz Valeriana 
tripteris-Galium schultesii-Sedum fabaria (z kozłkiem trójlist-
kowym i rozchodnikiem karpackim) (Winnicki 1999). 

Asplenietum trichomano-rutae-
murariae (KUHN 1937) R.TX. 
1937
zespół wapieniolubnych paproci szczelinowych

Na terenach niżowych i górskich województwa podkarpackie-
go występuje wapieniolubny zespół Asplenietum trichomano-
rutae-murariae. 

Siedlisko
Jest to zbiorowisko pionierskie z udziałem szczelinowych pa-
proci z rodzaju Asplenium, które rozwija się na stromych, wa-
piennych, marmurowych lub dolomitowych skałach, zarówno 
w miejscach zacienionych, jak i umiarkowanie nasłonecznio-
nych. Rośliny zakorzeniają się w szczelinach skalnych, a tylko 
nieliczne zajmują drobne półki skalne. Zespół ten w postaci 
zubożałej i zniekształconej spotykany jest także na murach, 
zarówno ceglanych, jak i  kamiennych, spojonych zaprawą 
wapienną, notowany w szerokim zakresie wysokości od 200 
do 2000 m n.p.m. (Sádlo, Chytrý 2009, Świerkosz, Reczyńska 
2012, 2013).

Zbiorowisko szczelin i półek skalnych (fot. S. Kucharzyk)
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potokiem (Witkowska-Wawer 1994), Dąbrowa - Kamienna 
Góra (gmina Zaklików) - wychodnie skał węglanowych (Rapa 
2012), Odrzykoń - wzgórze Kamieniec, część przyszczytowa 
(Wójcik, Ziaja 2015), wilgotne, stare mury i osypujące się ska-
liste zbocza - Piątkowa, Posada Rybotycka, Rybotycze, Prze-
myśl, Nehrybka, Biała Góra (Wolanin 2014). 

Tendencje dynamiczne i ochrona
Górskie zbiorowiska półek skalnych oraz zespół paproci 
szczelinowych są dość trwałe, ale zależne od zmiany warun-
ków świetlnych. Są narażone na niszczenie przez ludzi. Stare 
mury bywają oczyszczane z nieszkodliwych roślin rosnących 
w szczelinach. Górskie fitocenozy są chronione w Bieszczadz-
kim Parku Narodowym (Winnicki 1999, Winnicki, Zemanek 
2009, 2014) i w MRB KW (Michalik 1998), w Rezerwacie 
Krępak i na obszarze Natura 2000 Dąbrowa koło Zaklikowa 
PLH180019 (Rogała, Marcela 2012). 

Struktura i charakterystyka florystyczno-fitosocjologiczna
Na wyżynach i w piętrze reglowym w zespole paproci szczeli-
nowych najczęściej występują: Asplenium ruta-muraria oraz 
A. trichomanes ssp. quadrivalens. Towarzyszą im: Polypodium 
vulgare, Geranium robertianum, Cystopteris fragilis, Carda-
minopsis arenosa, Campanula rapunculoides, Vincetoxicum 
hirundinaria, Euphorbia cyparissias, a w miejscach zacienio-
nych gatunki leśne: Mercurialis perennis, Melica nutans, Carex 
digitata, Hieracium murorum, Poa nemoralis i Brachypodium 
sylvaticum. Licznie rosną mszaki wapieniolubne: Encalyp-
ta streptocarpa, Tortula muralis, Syntrichia ruralis, Tortella 
tortuosa, Homalothecium sericeum, Neckera complanata, 
N. crispa i Ctenidium molluscum (Sádlo, Chytrý 2009, Świer-
kosz, Reczyńska 2012, 2013). Do gatunków charakterystycz-
nych zespołu należą zanokcica murowa oraz zanokcica skalna. 
Z mszaków za gatunki diagnostyczne uważa się: pędzlik mu-
rowy, pędzliczek wiejski, skrętniczek kędzierzawy i opończyk 
krętozarodniowy. Znaczące różnice występują pomiędzy pła-
tami rozwijającymi się na skałach z udziałem węglanu wapnia, 
a stanowiskami zespołu na siedliskach wtórnych. Na stanowi-
skach naturalnych do kombinacji gatunkowej wchodzą gatun-
ki rodzime przechodzące z siedlisk sąsiadujących, np. żyznych 
lasów, muraw kserotermicznych lub naskalnych. Na stanowi-
skach wtórnych zanokcicom towarzyszy duża grupa gatunków 
synantropijnych, takich jak bylica pospolita, wiechlina spłasz-
czona, kostrzewa czerwona, glistnik jaskółcze ziele oraz na-
włocie (Świerkosz 2004, Świerkosz, Reczyńska 2012).

Stanowiska zbiorowisk bieszczadzkich
Krzemień, Kopa Bukowska, Rozsypaniec, Bukowe Berdo, Hna-
towe Berdo, Kińczyk Bukowski, rzadziej na grzbietach innych 
pasm górskich (Winnicki 1999, Winnicki, Zemanek 2009, 
2014). Zbiorowiska półek skalnych znalazły się na trasie ście-
żek przyrodniczych: Rozsypaniec-Krzemień (Holly i in. 2003), 
Połonina Caryńska (Kucharzyk, Prędki 2000), Bukowe Berdo 
(Kucharzyk i in. 2004), Połonina Wetlińska (Szary i in. 2001). 
Stanowiska zespołu Asplenietum trichomano-rutae-mura-
riae: Korzeniec gmina Bircza (Rezerwat Krępak) - skarpa nad 

Zespół wapieniolubnych paproci szczelinowych (fot. Cz. Trąba)

Zespół wapieniolubnych paproci szczelinowych (fot. T. Wójcik)
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ZaRoŚLa WIERZBoWE na żWIRoWISkaCH naDRZECZnYCH

Salici-Myricarietum MOOR 1958
zespół wierzby siwej i wrześni pobrzeżnej

Siedlisko
Zarośla wierzbowe z wrześnią występują w Polsce wyłącz-
nie w Karpatach na kamienistych i żwirowych brzegach rzek 
oraz potoków. Powierzchnie te są corocznie zalewane przez 
wiosenne wody roztopowe. Zbiorowisko wykształca się na 
madach rzecznych, o odczynie obojętnym lub lekko kwaśnym 
o budowie warstwowej. Roślinność jest nietrwała na skutek 
stale zachodzących zmian w korycie rzecznym (Wysocki, Si-
korski 2009, Matuszkiewicz i in. 2013).

Struktura i fizjonomia
Zbiorowisko posiada budowę dwuwarstwową. Niezbyt gęstą 
warstwę krzewów, o wysokości do 3 m tworzy Salix eleag-
nos z domieszką Myricaria germanica, z bardzo nietrwałym 
runem, pokrywającym 50-60% powierzchni. Runo w różnym 
stopniu rozwinięte, o wysokości do 1,5 m, jest budowane 
przez wilgociolubne rośliny przenikające ze zbiorowisk wystę-
pujących w sąsiedztwie. Są to: Petasites kablikianus, Agrostis 
stolonifera, Calamagrostis pseudophragmites. Zespół od-
znacza się dużymi walorami estetycznymi (Wysocki, Sikorski 
2009, Matuszkiewicz i in. 2013). Zespół zaliczono do związku 
Salicion eleagni, rzędu Salicetalia purpureae i klasy Salicetea 
purpureae. Do gatunków charakterystycznych należą: wierz-
ba siwa i  września pobrzeżna, a wyróżniających Agropyron 
caninum, Euphorbia serratula, Verbascum nigrum i liczne ga-
tunki łąkowe. 

Tendencje dynamiczne
Zespół ten jest stadium sukcesyjnym roślinności na kamień-
cach potoków i rzek w Karpatach, wykształcającym się po 

Zespół wierzby siwej i wrześni pobrzeżnej (fot. J. Sochacki)
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i in. 2014). Warunkiem zachowania zarośli z wrześnią jest 
naturalność koryta i swobodny przepływ wody. Zbiorowisko 
jest chronione na obszarze Natura 2000 PLH180001 Ostoja 
Magurska (Rogała, Marcela 2012).

Zagrożenie i ochrona
Zagrożeniem jest brak zalewów, co może być związane 
z regulacją rzek oraz rozprzestrzenianiem się gatunków in-
wazyjnych: Renoutria japonica, R. sachalinensis, Impatiens 
glandulifera, Eupatorium cannabinum i Tanacetum vulgare. 
W takich warunkach zanika września, a masowo rozwijają się 
gatunki wierzb. Wyeliminowanie regularnych wylewów rzek 
prowadzi do wykształcenia się na tym miejscu zespołu Alne-
tum incanae (Matuszkiewicz i in. 2013).

zbiorowisku Myricaria germanica z klasy Thlaspietea rotun-
difolii (Matuszkiewicz 2008). Podkarpackie zarośla tego ze-
społu składają się z krzewów Myricaria germanica, Salix pur-
purea, S. fragilis, S. eleganos, Alnus incana (Dubiel i in. 1999, 
Michalik 2009). 

Stanowiska
Zespół Salici-Myricarietum w województwie podkarpackim 
występuje bardzo rzadko, głównie w Magurskim Parku Na-
rodowym na powierzchni ok. 0,2 ha (Staszyńska i in. 2014) 
i bardzo rzadko w Parku Krajobrazowym Gór Słonnych na 
kamieńcach Serednicy i Wańkówki. W MPN zajmuje skrawki 
kamieńców nad Wisłoką i prawym jej dopływem - Ryjakiem 
(Stachurska-Swakoń 2014). Spotykany jest w okolicach Roz-
stajnego (Dubiel i in. 1997, 1999, Michalik 2009, Staszyńska 

Zespół wierzby siwej i wrześni pobrzeżnej (fot. K. Oklejewicz)
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nitrofilne ruderalne. W efekcie przekształca się w zbiorowiska 
borowe (Matuszkiewicz i in. 2013). Taką postać olsu torfow-
cowego z Osmuda regalis opisał Bednarz (2004) na silnie 
przesuszonych siedliskach.

Ribeso nigri-Alnetum SOL.-GÓRN. 
(1975) 1987
ols porzeczkowy

Siedlisko
Ols porzeczkowy wykształca się na siedliskach mezo- i eu-
troficznych, na podłożu torfowym lub torfowo-mineralnym, 
w lokalnych zagłębieniach bezodpływowych lub z utrudnio-
nym odpływem. Charakterystyczne dla olsów porzeczkowych 
są pionowe ruchy wody gruntowej przy ograniczeniu pozio-
mych (Solińska-Górnicka 1987). Woda stagnuje na powierzch-
ni w czasie wiosennych roztopów i powodzi, a w okresie suszy 
teren pozostaje błotnisty i trudno dostępny (Wysocki, Sikorski 
2009, Matuszkiewicz i in. 2013). Ribeso nigri-Alnetum rozpo-
wszechniony w całej Polsce niżowej, jest atrakcyjnym elemen-
tem krajobrazu, wraz z torfowiskami niskimi i przejściowymi, 
którym towarzyszy (Matuszkiewicz 2008, Wysocki, Sikorski 
2009).

Struktura i fizjonomia
Drzewostan jest złożony prawie wyłącznie z Alnus glutinosa, 
z niewielką domieszką Fraxinus excelsior, Picea abies i Betula 
pubescens. Warstwa krzewów jest bogata w gatunki wierzb, 
Ribes nigra, Padus avium i Frangula alnus. Runo ma budowę 
kępkowo-dolinkową. W dolinkach, w stojącej wodzie wystę-
puje roślinność szuwarowa. U nasady pni olszy, na korzeniach 

Sphagno squarrosi-Alnetum  
SOL.-GÓRN. (1975) 1987
ols torfowcowy

Siedlisko
Ols torfowcowy zajmuje siedliska oligotroficzne i kwaśne 
gleby w  górnych warstwach. Występuje w  zagłębieniach 
terenowych, okresowo podtapianych na wiosnę, często na 
obrzeżach torfowisk przejściowych i wysokich oraz nad zara-
stającymi jeziorami. Siedlisko ubogie odróżnia to zbiorowisko 
od olsu porzeczkowego. W Polsce ols torfowcowy występu-
je na całym niżu, głównie na północy i w północno-wschod-
niej części kraju (Wysocki, Sikorski 2009, Matuszkiewicz i in. 
2013).

Struktura i charakterystyka florystyczno-fitosocjologiczna
Drzewostan omawianego zespołu, dochodzący do 20 m i o 
niedużym zwarciu tworzy Alnus glutinosa i Betula pubescens 
z domieszką Pinus sylvestris, Betula pendula, Picea abies. 
W warstwie krzewów rosną Frangula alnus i  Salix aurita. 
Runo o względnie dużym zwarciu i wysokości ok. 1 m posiada 
mniej lub bardziej widoczną budowę kępkową. Na kępkach 
rosną rośliny niepreferujące podtapiania: Dryopteris cart-
husiana, Maianthemum bifolium, Oxalis acetosella i liczne 
mchy. W dolinkach można spotkać gatunki charakterystycz-
ne dla klasy Alnetea glutinosae: Carex elongata, Solanum 
dulcamara, Thelypteris palustris, również: Peucedanum pa-
lustre, Scutellaria galericulata, Galium palustre i Lysimachia 
vilgaris oraz typowe dla olsów torfowcowych mchy torfowce, 
szczególnie Sphagnum squarrosum (Wysocki, Sikorski 2009, 
Matuszkiewicz i in. 2013). Jedynym gatunkiem charaktery-
stycznym zespołu jest Sphagnum squarosum, zaś do gatun-
ków wyróżniających zaliczamy: Pinus sylvestris i Sphagnum 
palustre (Bednarz 2004, Matuszkiewicz 2008, Wysocki, Si-
korski 2009). Zbiorowiskami kontaktowymi są z jednej stro-
ny żyźniejsze postaci olsów, a z drugiej kwaśne torfowiska 
niskie i przejściowe, brzeziny lub bory bagienne. Jest atrak-
cyjnym elementem krajobrazu, wraz z torfowiskami niskimi 
i przejściowymi, którym towarzyszy (Wysocki, Sikorski 2009). 
Na Podkarpaciu ols torfowcowy jest zbiorowiskiem bardzo 
rzadkim, w dodatku niektóre płaty są znacznie przekształco-
ne (Bednarz 2004).

Stanowiska
Bratkowice w pobliżu przysiółka Zastawie (Bednarz 2004), 
Stawy Wilczowskie (Fijałkowski i in. 1995), rezerwaty: Łęka 
(Fijałkowski i in. 1991a), Modrzewnia (Fijałkowski i  in. 
1991b), Imielty Ług (Fijałkowski i in. 1992). Zbiorowisko zbli-
żone składem florystycznym do olsu torfowcowego wyróżnili 
Pałczyński i Stepa (1983) w rezerwacie Gołoborze w dolinie 
Rabieńskiego Potoku a  na terenie Kotliny Sandomierskiej 
(Witkowska-Wawer 1997).

Tendencje dynamiczne
Olsy torfowcowe w związku z regulacją wód i eutrofizacją są 
w Polsce narażone na wyginięcie. Najważniejszym dla trwało-
ści zespołu jest ustabilizowany poziom wód gruntowych, od 
którego zależy proces torfotwórczy w podłożu. 

Zagrożenia i ochrona
W wyniku odwadniania wierzchnia warstwa podłoża w zespo-
le ulega degradacji. Zanikają gatunki typowe, a pojawiają się 
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Tendencje dynamiczne
Sukcesja zmierza w kierunku zarośli łozowych, olsu torfowco-
wego, niektórych postaci łęgów, a nawet pewnych zbiorowisk 
szuwarowych (Matuszkiewicz 2008).

Rozmieszczenie i stanowiska 
Leśnictwo Bratkowice (Bednarz 1968), poligon w Lipie (Kraw-
czyk 2005), Stawy Wilczowskie (Fijałkowski i in. 1995), rezer-
waty: Bór k. Głogowa Małopolskiego (Durak 2003), Łęka (Fi-
jałkowski i in. 1991a), Modrzewnia (Fijałkowski i in. 1991b), 
Imielty Ług (Fijałkowski i in. 1992), Słotwina, Zabłocie, Źródła 
Tanwi; okolice Jaworza Dolnego (Towpasz 1990), okolice Za-
rzecza i Krzeszowa (Krawczyk 2010). Jeden płat tego zespo-
łu został stwierdzony w Magurskim Parku Narodowym na 
północno-wschodnim zboczu Kamienia (Michalik 2009, Sta-
szyńska 2014). Zespół na tych położeniach kończy swój za-
sięg wysokościowy (Matuszkiewicz i in. 2013). Płaty olsu po-
rzeczkowego są chronione w  obszarach Natura 2000: Sanisko 
w Bykowcach PLH180015, Enklawy Puszczy Sandomierskiej 
(Rogała, Marcela 2012).

Zagrożenia i ochrona
O trwałości olsów decyduje ustabilizowany poziom wód 
gruntowych związany z procesem torfotwórczym zachodzą-
cym w podłożu. Osuszenie, nawet krótko trwające powoduje 
mineralizację substancji organicznej, a  to wyzwala ekspan-
sję gatunków nitrofilnych, zwłaszcza pokrzywy zwyczajnej. 
Antropogeniczna degradacja olsu porzeczkowego następuje 
również w warunkach nieuporządkowanej gospodarki: przez 
trzebieżowo-odroślowe użytkowanie z krótkim cyklem pro-
dukcyjnym, przez rozluźnienie zwarcia drzewostanu, stoso-
wanie wypasu w lesie oraz naruszanie stosunków wodnych 
(Matuszkiewicz 2008).

i detrytusie tworzą się kępy runa z gatunkami typowymi 
dla żyznych i bagiennych lasów liściastych, a na skraju tych 
dwóch siedlisk występuje Thelypteris palustris (Wysocki, Si-
korski 2009, Matuszkiewicz i in. 2013).

Charakterystyka florystyczno-fitosocjologiczna
Gatunki charakterystyczne zespołu to porzeczka czarna, zaś 
wyróżniające: jesion wyniosły, czeremcha zwyczajna oraz 
inne taksony ze związku Alno-Ulmion. Ols porzeczkowy wyka-
zuje dużą zmienność lokalno-siedliskową i regionalną. Płaty 
Ribeso nigri-Alnetum w warunkach województwa podkar-
packiego nie odbiegają składem florystycznym od występu-
jących w innych regionach Polski. W drzewostanie panuje 
Alnus glutinosa z domieszką Picea abies i Betula pubescens. 
W warstwie krzewów rosną Frangula alnus, Sambucus nigra 
i Salix sp. W runie o strukturze kępkowo-dolinkowej można 
spotkać Solanum dulcamara, Calla palustris, Lycopus europa-
eus, Iris pseudacorus, Carex brizoides, C. acutiformis, C. elata, 
C. elongata, Telypteris palustris, Urtica dioica. Wśród mchów 
dominują: Climacium dendroides i Polytrichum commune 
(Durak 2003). Zniekształcone płaty olsu występują w rezer-
wacie Słotwina.

Ols torfowcowy (fot. Cz. Trąba)

Ols torfowcowy (fot. J. Ziobro)
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Fraxino-Alnetum W. MAT. 1952
łęg jesionowo-olszowy

Siedlisko
Łęg jesionowo-olszowy występuje na płaskich terasach dolin 
wolno płynących cieków lub na wysiękach. Podłożem są gle-
by mułowe, mułowo-torfowe, murszowe i murszowate, mady 
rzeczne właściwe lub próchniczne, o odczynie obojętnym lub 
słabo kwaśnym. Woda utrzymuje się w zbiorowisku płytko 
pod poziomem gruntu przez cały rok i przesącza się powoli 
przez lekko zabagnione podłoże. Zabagnienia powodują spo-
radyczne zalewy powierzchniowe i dłuższe okresy stagnacji 
wody (Matuszkiewicz 2008, Wysocki, Sikorski 2009, Matusz-
kiewicz i in. 2013). Łęgi jesionowo-olszowe występują w całej 
Polsce z wyjątkiem gór. Zespół niegdyś powszechnie występu-
jący, w ostatnich dziesięcioleciach na wielu powierzchniach 
w wyniku melioracji został przekształcony w łąki i pastwiska 
(Wysocki, Sikorski 2009). Często graniczy w terenie z olsami 
porzeczkowymi (Matuszkiewicz i in. 2013).

Struktura i charakterystyka florystyczno-fitosocjologiczna
W drzewostanie (wys. ok. 20 m) dominuje Alnus glutinosa 
z różnym udziałem Fraxinus excelsior i Padus avium, Ulmus 
campestris oraz domieszką innych gatunków drzew. W war-
stwie krzewów rosną m. in.: Viburnum opulus, Frangula al-
nus, Euonymus europaeus, Sambucus nigra, Corylus avella-
na. Runo jest bujne i na ogół rozwarstwione, a jego pokrycie 
bardzo zmienne. Tworzą je m. in. Circaea lutetiana, C. alpina, 
Filipendula ulmaria, Chrysosplenium alternifolium, Urtica dio-
ica, Lysimachia vulgaris, Cirsium oleraceum i Galium rivale. 
Warstwa mchów jest słabo wykształcona (Wysocki, Sikorski 
2009, Matuszkiewicz i in. 2013). Gatunkiem charakterystycz-
nym zespołu jest Circaea alpina. W zespole występują gatun-
ki związane z siedliskami bagiennymi, niespotykane w innych 
łęgach, m.in.: Carex elongata, Galium palustre, Iris pseudaco-
rus, Lycopus europaeus, Lysimachia vulgaris, Scutellaria ga-
lericulata i Solanum dulcamara. Zespół różnicuje się na kilka 
podzespołów: zabagniony z jaskrem rozłogowym i nawiązują-
cy do olsów, podzespół z pokrzywą zwyczajną nawiązujący do 
wilgotnych grądów oraz podzespół z rzeżuchą gorzką związa-
ny ze źródliskami. W mniejszym stopniu różnicuje się geogra-
ficznie na odmianę środkowoeuropejską i podlasko-mazurską 

(Matuszkiewicz 2008, Matuszkiewicz i in. 2013). W płatach 
z województwa podkarpackiego niekiedy brak jest gatunku 
charakterystycznego Circaea alpina, np. w rezerwacie Słotwi-
na. Większość płatów posiada jednak skład gatunkowy zbliżo-
ny do łęgów występujących w innych częściach Polski.

Tendencje dynamiczne
Tendencje dynamiczne tego łęgu mogą iść w kierunku olsu Ri-
beso nigri-Alnetum lub Tilio-Carpinetum stachyetosum (Ma-
tuszkiewicz i in. 2013).

Rozmieszczenie i stanowiska
Rezerwaty: Kołacznia; Łęka (Fijałkowski i in. 1991a), Mo-
drzewnia (Fijałkowski i in. 1991b), Bór (Durak 2003), Patora-
ki, Słotwina; Starzawa (Witkowska-Wawer 2003), Zabłocie; 
dolina Olszówki w Woli Raniżowskiej (Kubiak 2009). Obsza-
ry Natura 2000: Lasy Leżajskie PLH180047, Lasy Sieniawskie 

Łęg jesionowo-olszowy (fot. J. Ziobro) Łęg jesionowo-olszowy (fot. J. Ziobro)
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PLH180054, Uroczyska Lasów Janowskich PLH06031 (Rogała, 
Marcela 2012). Zespół Fraxino-Alnetum jest także podawany 
z Roztocza Wschodniego (Witkowska-Wawer 1997) oraz jako 
rzadki w Bieszczadach Niskich w postaci zdegradowanej (Ze-
manek 1989).

Zagrożenia i ochrona
Łęg jesionowo-olszowy jest częsty w Polsce, a dość rzadki na 
Podkarpaciu. Na większości obszarów łęgowych regionalnie 
jest zagrożony wskutek przesuszenia siedlisk. Często pła-
ty tego zbiorowiska są drobnopowierzchniowe i występują 
w sąsiedztwie wilgotnych łąk wzdłuż rowów i w sąsiedztwie 
stawów. Są uboższe florystycznie od płatów typowych zespo-
łu Fraxino-Alnetum (Witkowska-Wawer 2003). Zespół Fraxi-
no-Alnetum jest najczęściej chroniony w rezerwatach przyro-
dy i Obszarach Natura 2000.

Carici remotae-Fraxinetum KOCH 
1926 EX FABER 1936
podgórski łęg jesionowy

Siedlisko
Podgórski łęg jesionowy występuje w dolinach szybko płyną-
cych strumieni, potoków oraz na obszarach źródliskowych, 
na glebach bardzo żyznych, o odczynie obojętnym lub słabo 
zasadowym (drobnoziarniste mady rzeczne czarnoziemne lub 
brunatniejące, często z procesem mułotwórczym). W Polsce 
spotykany jest na Przedgórzu Sudeckim, w piętrze pogórza 
i w niższej części piętra regla dolnego w Sudetach i Karpatach, 
Wyżynie Śląsko-Krakowskiej, Środkowomałopolskiej (postać 
typowa) oraz na Pojezierzu Pomorskim (postać zubożała) 
(Matuszkiewicz 2008, Matuszkiewicz i in. 2013).

Struktura, charakterystyka florystyczna i fitosocjologiczna
Zwarty drzewostan, o wys. ok. 20 m, tworzy głównie Fraxinus 
excelsior, często z domieszką a niekiedy dominacją Alnus inca-
na oraz Alnus glutinosa w zniekształconych postaciach zespo-
łu. Mogą też występować: Acer pseudoplatanus, A. platanoi-
des, Ulmus glabra, Fagus sylvatica, a w niższych położeniach 
Tilia cordata i Quercus robur. Ubogą warstwę krzewów two-
rzą zwykle: Corylus avellana, Euonymus europaea, Lonicera 
nigra i Crataegus sp. Zwarte, bujne i bogate w gatunki runo 
o wys. ok. 30 cm budują: Senecio ovatus, Stachys sylvatica, 
Urtica dioica, Chaerophyllum hirsutum, Impatiens noli-tange-
re. Towarzyszą im Carex remota, Astrantia major, Circaea in-
termedia, Equisetum telmateia, Asarum europaeum, Ranun-
culus languinosus, Mercurialis perennis i Veronica montana 
(Matuszkiewicz 2008, Matuszkiewicz i in. 2013). Gatunkami 
diagnostycznymi zespołu są: Carex remota, Circaea interme-
dia, Equisetum telmateia i Rumex sanguineus. Zróżnicowa-
nie zespołu związane jest z rozmieszczeniem geograficznym 
oraz warunkami siedliskowymi. Spotykana jest postać niżowa 
i podgórska, która dzieli się na: sudecką, zachodniokarpacką 
i wschodniokarpacką. Pod względem siedliskowym znane są 
dwa podzespoły: Carici remotae-Fraxinetum chrysosplenie-
tosum z licznym udziałem turzycy rzadkokłosej i Carici remo-
tae-Fraxinetum equisetetosum maximae z udziałem skrzypu 
olbrzymiego (Matuszkiewicz 2008, Matuszkiewicz i in. 2013). 
Podkarpackie płaty łęgu jesionowego są przeważnie chronio-
ne w rezerwatach i Obszarach Natura 2000.

Rozmieszczenie i stanowiska
Rezerwaty: Kamera (Witkowska-Wawer 1996), Góra Chełm 
- postać z szałwią lepką i wilczomleczem migdałolistnym, 
Mójka - podzespół C.r.-F. chrysosplenietosum i equisetosum, 
wykazuje podobieństwa do Alnetum incanae i Caltho Al-

Podgórski łęg jesionowy (fot. D. Wróbel)
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netum, rezerwat Przełom Hołubli, Wielki Las, Wilcze, Góra 
Sobień, na Orlińskim, Łęg pod Turnicą z obrazkami plami-
stymi (Witkowska-Wawer 1994). Witkowska-Wawer (1997) 
i Kozłowska (2000) zlokalizowały interesujące płaty Carici re-
motae-Fraxinetum na Pogórzu Przemyskim w dolinie Turnicy 
i Hołubli (płaty z pióropusznikiem strusim), Towpasz (1990) 
na Pogórzu Strzyżowskim - z przewagą Alnus glutinosa, co 
wskazuje na niżowy charakter fitocenoz, na granicy Jasła i wsi 
Jereniówka (Wróbel, Mróz 2006), dwa płaty w miejscowości 
Łopianka w Nadleśnictwie Cisna i w okolicach Duszatyna 
- Nadleśnictwo Komańcza (Czerny i in. 2012). Nieliczne pła-
ty o składzie zaburzonym gospodarką człowieka nad poto-
kami i w lokalnych zawilgoceniach na zboczach MPN (opisał 
Michalik 2009), fragmenty Carici remotae-Fraxinetum na 
Bukowicy (wys. ok. 500 m n.p.m.) (Wróbel, Mróz 2006). Na 
obszarze projektowanego Turnickiego Parku Narodowego 
na Pogórzu Przemyskim Witkowska-Wawer (1994) zlokalizo-
wała omawiany zespół w dolinach potoków i na źródliskach 
(wys. 300-400 m n.p.m.), z udziałem Asarum europaeum 
i Equisetum telmateia; łęg w Kaczorowach z masowym udzia-

Podgórski łęg jesionowy (fot. J. Sochacki)

łem Alium ursinum (Wróbel, Mróz 2006), rezerwat Olszyna 
Łęgowa w Kalnicy (Pałczyński, Stepa 1983), w Beskidzie Ni-
skim (Święs 1982). Obszary Natura 2000: Golesz PLH180031, 
dolna część dopływu Jasiołki płynącej od wsi Szczepańcowa 
PLH180033, Góra Chełm PLH1800022, Józefów - Wola Dębo-
wiecka PLH180033, Las Nad Braciejową PLH180023, Ostoja 
Czarnorzecka PLH180027 (Rogała, Marcela 2012). Zubożałe 
płaty Carici remotae-Fraxinetum z pasma Bukowicy w Beski-
dzie Niskim na granicy piętra pogórza i regla dolnego opisały 
Grodzińska i Pancer-Kotejowa (1965). 

Tendencje dynamiczne i ochrona
Carici remotae-Fraxinetum jest zespołem rzadkim w Polsce 
zwłaszcza podzespół zabagniony. Ustępuje na ogół Fraxino-
Alnetum (Wróbel, Mróz 2001). Podgórski łęg jesionowy jest 
zbiorowiskiem naturalnym, stabilnym  przy niezakłóconych 
stosunkach widnych. Narażone na zanikanie są płaty w siedli-
skach przesuszonych. Zatem dla zachowania zespołu w krajo-
brazie Podkarpacia ważna jest ochrona siedlisk sprzyjających 
rozwojowi tego zespołu.
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BoRY

Vaccinio uliginosi-Pinetum  
KLEIST 1929
sosnowy bór bagienny

Siedlisko
Kontynentalny bor bagienny występuje na silnie uwilgotnio-
nych torfach wysokich o dużej miąższości, z wodą gruntową 
zalegającą płytko pod powierzchnią i pochodzącą niemal 
wyłącznie z opadów (Wysocki, Sikorski 2009, Matuszkiewicz 
i in. 2013). Porasta gleby typu stagnogleju z grubą warstwą 
torfiastą (Matuszkiewicz 2008). Zajmuje obniżenia terenu, 
niecki, obrzeża zarastających jezior. Występuje na niżu w ca-
łej Polsce, a najczęściej w północno-wschodniej części kraju, 
rzadko zaś na Podhalu, w Bieszczadach i na pogórzu (Wysocki, 
Sikorski 2009). 

Struktura i charakterystyka florystyczno-fitosocjologiczna
Drzewostan zespołu wyrasta do 15 m (zwarcie 50-80%). Do-
minuje w nim Pinus sylvestris. W domieszce występuje Be-
tula pubescens i Picea abies. Warstwę krzewów, dość słabo 
rozwiniętą, tworzy podrost drzew i Frangula alnus. Runo jest 
zdominowane przez wysokie do 1 m krzewinki i na ogół buj-
ne trawy i turzyce. Bardzo bogata warstwa mszysta posiada 
często strukturę kępkowo-dolinkową. W obniżeniach rosną 
różne gatunki z rodzaju Sphagnum, a na kępkach: Sphagnum 
rubellum, Sph. magellanicum, Pleurozium schreberi i  Po-
lytrichum commune (Wysocki, Sikorski 2009, Matuszkiewicz 

i in. 2013). Runo jest ubogie florystycznie (6-10 gatunków 
w zdjęciu fitosocjologicznym) (Michalik i Koczur 2014). Bór 
bagienny jest trwałym typem formacji roślinnej na torfowi-

Sosnowy bór bagienny (fot. Cz. Trąba)
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Stanowiska
Bieszczadzki Park Narodowy - największy płat znajduje się 
na torfowisku Tarnawa Wyżna, a  mniejsze, wykształcone 
fragmentarycznie na torfowiskach Łokieć, Sokoliki i Litmirz 
(Michalik, Koczur 2014), rezerwat Broduszurki (Wójcikiewicz, 
Lipka 1983, Wójcikiewicz i in. 2001, Trąba i in. 2004a), nadleś-
nictwo Bratkowice (Bednarz 1968), rezerwat Łęka (Fijałkowski  
i in. 1991a), rezerwat Modrzewina (Fijałkowski i in. 1991b), 
rezerwat Bagno Przecławskie (Pałczyński, Stepa 1983, Wój-
cikiewicz i in. 2001), rezerwat Zabłocie; Stawy Wilczowskie 
(Fijałkowski i in 1995), rezerwat Torfy, rezerwat Źródła Tanwi, 
rezerwat Zakole, rezerwat Suchy Ług, rezerwat Imielty Ług (Fi-
jałkowski i in. 1992), rezerwat Końskie Błota; Ruda Jastkow-
ska, Antoniów (Oklejewicz i in. 2007). Enklawy sosnowych 
borów bagiennych są chronione na mocy Dyrektywy Siedli-
skowej Unii Europejskiej w obszarach Natura 2000: między 
Bukową a Jarocinem (gmina Harasiuki) PLH 180048, Dolina 
Dolnej Tanwi PLH060087, Łukawiec PLH180024, Minokąt PLH 
060089, Moczary PLH 180026, Enklawy Puszczy Sandomier-
skiej (Rogała, Marcela 2012). 

Zagrożenia i ochrona
Drzewostany borów bagiennych nie są użytkowane gospo-
darczo. Właściwie stosunki hydrologiczne decydują o trwało-
ści  tych zbiorowisk. Oprócz właściwych stosunków wodnych 
w borach o dużym zwarciu drzew, korzystnym zabiegiem 
może być ich przerzedzanie, co sprzyja utrzymywaniu się ga-
tunków torfowiskowych w runie (Michalik, Koczur 2014).

skach wysokich. Posiada 2 gatunki charakterystyczne: Ledum 
palustre i Vaccinium uliginosum oraz szereg gatunków wyróż-
niających: Eriophorum vaginatum, Oxycoccus palustris, Aula-
comnium palustre oraz inne charakterystyczne klasy Oxycoc-
co-Sphagnetea (Wysocki, Sikorski 2009). Jest zróżnicowany na 
dwa podzespoły: typowy i trzęślicowy (Matuszkiewicz 2008, 
Matuszkiewicz i in. 2013). W BdPN w runie sosnowego boru 
bagiennego występuje Empetrum nigrum i rzadko Carex pau-
ciflora. Po kępach płożą się Oxycoccus palustris i O. microcar-
pus (Michalik, Koczur 2014).

Tendencje dynamiczne
Na torfowiskach sukcesyjnie rozwija się sosnowy bór bagien-
ny z udziałem Pinus sylvestris i Betula sp. Poza tym występują 
płaty zbiorowisk pośrednich między zespołem Ledo-Sphagne-
tum magellanici a borem bagiennym.

Sosnowy bór bagienny (fot. K. Rogut)

Sosnowy bór bagienny (fot. Cz. Trąba)
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Sphagno-Piceetum (TÜXEN 1957) 
HAUTMANN 1935 
świerczyna torfowiskowa

Siedlisko
Zespół występuje w Bieszczadach w dolinie górnego Sanu na 
obrzeżach kopuł torfowisk wysokich. Zajmuje siedliska mniej 
uwodnione, niż sosnowy bór bagienny (Michalik, Koczur 
2014). 

Struktura i charakterystyka florystyczno-fitosocjologiczna
Zespół należy do klasy Vaccinio-Piceetea, rzędu Piceetalia 
abietis, związku Piceion abietis. W świerczynie torfowiskowej 
dominują gatunki charakterystyczne dla klasy Vaccinio-Picee-
tea i Oxycocco-Sphagnetea. W drzewostanie panuje świerk 
Picea abies z domieszką Betula pendula, B. pubescens i Pi-
nus sylvestris. Drzewostany tego zespołu są różnowiekowe. 
W podszyciu występują podrosty świerkowe, bukowe i  krze-
wy: Frangula alnus i Salix aurita. Runo jest w pełni zwarte, 
a jego skład florystyczny zbliżony do Vaccinio uliginosi-Pine-
tum. Rośnie tu: Ledum palustre, Vaccinium myrtillus i V. uligi-
nosum, Eriophorum vaginatum, Empetrum nigrum, Oxycoc-
cus palustris i Andromeda palifolia. Warstwa mszysta tworzy 
strukturę kępkowo-dolinkową. Dominują w niej gatunki z ro-
dzaju Sphagnum, Politrichum commune i P. strictum. W pod-
suszonych płatach dominuje Molinia caerulea, co nawiązuje 
do wilgotnego boru Molinio-Pinetum. Duży płat podsuszonej 
świerczyny występuje w południowo-wschodniej części torfo-
wiska Sokoliki Wschodnie (Michalik, Koczur 2014).

Tendencje dynamiczne
Omawiany zespół rozprzestrzenia się na torfowiskach BdPN 
i odznacza się wysoką  stabilnością. Ma duże walory przyrod-
nicze, z uwagi na niewielką powierzchnię nielicznych płatów 

tutaj stwierdzonych. Przewiduje się, że sukcesja tego zespołu 
będzie zmierzać poprzez podsuszoną postać z Molinia caeru-
lea do dolnoreglowego boru świerkowego Abieti-Piceetum. 

Stanowiska
Dźwiniacz, Litmirz, Sokoliki Wschodnie, Tarnawa Niżna (Mi-
chalik, Koczur 2014), Nadleśnictwo Baligród koło miejscowo-
ści Bystre - obszar Natura 2000 Bieszczady PLC 180001 (Czer-
ny i in. 2014). 

Zagrożenia i ochrona
Drzewostany świerczyny torfowiskowej są w dobrej kondycji 
i aktualnie nie wydają się zagrożone. Dla zachowania świer-
czyny torfowiskowej w dobrym stanie konieczne jest utrzy-
manie odpowiednich stosunków wodnych i ewentualnie sto-
sowanie prześwietlania warstwy drzew i podszytu, co będzie 
przeciwdziałać zanikaniu światłolubnych roślin torfowisko-
wych (Michalik, Koczur 2014). 

Świerczyna torfowiskowa (fot. S. Kucharzyk)

Świerczyna torfowiskowa (fot. S. Kucharzyk)
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Zb. z Betula pubescens
bagienny las brzozowy

Siedlisko
Bagienny las brzozowy to zbiorowisko typowo niżowe. Poda-
wane jest z  północno-zachodniej części kraju (Matuszkiewicz 
i in. 2013). Nieco odmienna forma tego zbiorowiska wykształ-
ca się na obrzeżach torfowisk w dolinie Sanu, w Bieszczadzkim 
Parku Narodowym. Największy zbadany płat zajmuje silnie 
zabagniony teren torfowiska Tarnawa Wyżna z wodą stagnu-
jącą na powierzchni prawie przez cały rok, a inne, mniejsze,  
położone są na głębszym pokładzie torfu i są mniej zabagnio-
ne (Michalik, Koczur 2014).

Struktura i fizjonomia
W niskim drzewostanie o zwarciu 60-80% dominuje Betu-
la pubescens z domieszką Betula pendula, Pinus sylvestris 
i Picea abies. Podszyt tworzą podrosty drzew oraz Frangula 
alnus. Jego zwarcie jest zróżnicowane i waha się od 5 do 60% 
(Michalik, Koczur 2014).

Charakterystyka florystyczno-fitosocjologiczna
Gatunkami charakterystycznymi typowego bagiennego lasu 
brzozowego, występującego w północno-zachodniej Polsce 
są: Lycopodium annotinum i Dryopteris dilatata oraz tworzą-
ca drzewostan Betula pubescens (Matuszkiewicz i in. 2013). 
W dolinie Sanu stwierdzono obecność nerecznicy szeroko-
listnej zaledwie w jednym płacie. W dobrze wykształconym 
runie (zwarcie 80%) rosną krzewinki: Vaccinium uliginosum, 
V. myrtillus, Ledum palustre, Empetrum nigrum, Oxycoccus 

palustris oraz Eriophorum vaginatum i Dryopteris carthusia-
na. Nie stwierdzono kępkowo-dolinkowej struktury mszystej. 
Warstwę mszystą tworzą: Pleuroziom schreberi, Polytrichum 
commune, Sphagnum girgensohnii, a na głębszym torfie: 
Sphagnum magellanicum, S. capillifolium, Aulacomnium 

Bagienny las brzozowy (fot. S. Kucharzyk)
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ną warstwę mchów tworzą: Pleurozium schreberi, Pseudo-
scleropodium purum, Polytrichum commune i  Hylocomnum 
splendens (Matuszkiewicz 2008, Matuszkiewicz i in. 2013). 
Śródlądowy bór trzęślicowy posiada specyficzną kombinację 
gatunków o cechach pośrednich między borami świeżymi 
a bagiennymi. Gatunkami wyróżniającym są: Molinia caeru-
lea, Frangula alnus i Polytrichum commune. Bory trzęślicowe 
różnicują się na dwa warianty: typowy, spotykany na najwil-
gotniejszych glebach bielicowych, oglejonych lub torfiastych 
oraz wariant z  bagnem zwyczajnym i borówką bagienną, 
występujący na glebach torfiasto-glejowych, nawiązujący do 
borów bagiennych. Bory trzęślicowe mogą wykształcić się 
w miejscu dawnych borów bagiennych w wyniku nadmierne-
go, długotrwałego przesuszenia podłoża (Matuszkiewicz i in. 
2013). W województwie podkarpackim zespół Molinio-Pine-
tum jest dość rzadkim zbiorowiskiem leśnym występującym 
na niewielkiej powierzchni, często w sąsiedztwie borów ba-
giennych. Wykazuje tendencje do rozprzestrzeniania się na 
osuszonych torfowiskach opanowanych przez trzęślicę modrą 
(Michalik i in. 2009).

Rozmieszczenie i stanowiska
Stanowiska: Rezerwaty: Brzyska Wola, Torfy, Zabłocie, Źródła 
Tanwi, Suchy Ług; Łęka (Fijałkowski i in. 1991a), Modrzewnia 
(Fijałkowski 1991b), Imielty Ług (Fijałkowski i in. 1992), Bro-
duszurki (Wójcikiewicz, Lipka 1983, Trąba i in. 2004), Bagno 
Przecławskie (Wójcikiewicz i in. 2001), Sokoliki - BdPN (Mi-
chalik i in. 2009), Stawy Wilczowskie (Fijałkowski i in. 1995). 
Bór Molinio-Pinetum został też stwierdzony na Roztoczu 
Wschodnim (Witkowska-Wawer 1997).

Tendencje dynamiczne
Bory trzęślicowe związane z zagłębieniami torfowymi wyma-
gają ustabilizowanego poziomu wód gruntowych. Osuszanie 
za pomocą rowów melioracyjnych powoduje zanikanie cech 
typowych dla tych lasów, w tym ustępowanie Molinia caeru-
lea i gatunków przechodzących z borów bagiennych.

Zagrożenie i ochrona
Zagrożeniem dla stabilności zespołu Molinio-Pinetum jest brak 
stabilnych stosunków wodnych, które gwarantują rozwój ga-
tunków charakterystycznych i wyróżniających zespołu, zatem 
należy dbać o gospodarkę wodną tego interesującego lasu.

palustre. W płatach znajdujących się na okrajku dominuje 
Sphagnum palustre (Michalik, Koczur 2014).

Dynamika
Fitocenoza wydaje się stabilna, pod warunkiem, że nie ulegną 
zmianie stosunki wodne. Duży udział sosny i świerka w drze-
wostanie, a szczególnie w podszyciu może świadczyć o prze-
kształcaniu się brzeziny bagiennej w kierunku sosnowego 
boru bagiennego (Michalik, Koczur 2014).

Stanowiska
Torfowiska: Tarnawa Wyżna i Litmirz.

Zagrożenia i ochrona
Zbiorowisku może zagrażać obniżanie się poziomu wody 
gruntowej. Należy więc monitorować i dbać o stabilność sto-
sunków wodnych. 

Molinio-Pinetum W. MAT. ET J. 
MAT 1973
śródlądowy bór wilgotny

Siedlisko
Bór trzęślicowy to umiarkowanie zwarty las sosnowy wystę-
pujący zwykle na ubogich piaskach o dużych wahaniach po-
ziomu wody gruntowej. Okresowy, wysoki poziom wód tuż 
pod powierzchnią gruntu, sprzyja powstawaniu warunków 
beztlenowych i oglejaniu gleby. W takich warunkach  two-
rzy się gruba warstwa kwaśnej, słabo rozłożonej próchnicy, 
co sprzyja wykształcaniu się roślinności związanej z silnym 
zakwaszeniem, okresowo dużym uwilgotnieniem, ubóstwem 
składników pokarmowych i małą aktywnością biologiczną 
gleby (Matuszkiewicz 2008, Matuszkiewicz i in. 2013). Zespół 
jest dość pospolity na niżu w południowej i wschodniej części 
kraju (Matuszkiewicz 2008).

Struktura i charakterystyka florystyczno-fitosocjologiczna
Drzewostan boru trzęślicowego jest średnio zwarty, o wys. 
do 20 m. Tworzy go sosna zwyczajna z domieszką brzozy 
omszonej i brodawkowatej, a w północno-wschodniej i połu-
dniowej części kraju również świerka pospolitego. W dobrze 
wykształconej warstwie krzewów występują jarząb pospo-
lity, kruszyna pospolita i podrosty drzew. Zwarte runo tra-
wiasto-krzewinkowe o wys. do 1 m jest zdominowane przez 
trzęślicę modrą oraz borówkę czarną i borówkę brusznicę. 
Często rośnie orlica pospolita, zaś w niewielkiej domieszce 
bagno zwyczajne i borówka bagienna. Dobrze wykształco-

Śródlądowy bór wilgotny (fot. K. Rogut)
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wicz 2008, Wysocki, Sikorski 2009, Matuszkiewicz i in. 2013). 
Zbiorowiska wyżynnych jedlin różnicują się zależnie od lokal-
nych warunków siedliskowych. Wyróżnia się dwa podzespo-
ły: typowy na siedliskach świeżych i ubogich oraz podzespół 
z czartawą pospolitą na siedliskach wilgotnych i żyznych. Pod 
względem geograficznym wyróżnia się odmiany: świętokrzy-
ską (z udziałem Sambucus racemosa i Rubus hirtus), rozto-

Abietetum polonicum (DZIUB. 
1928) BR.-BL. ET VLIEG. 1939
wyżynny jodłowy bór mieszany

Siedlisko
Wyżynny jodłowy bór mieszany uważany jest za endemiczny. 
Występuje w pasie wyżyn na Roztoczu i w Górach Świętokrzy-
skich oraz na Pogórzu Karpackim. Wykształca się na podłożu 
świeżym, mezotroficznym, na glebach piaszczystych, piasz-
czysto-pyłowych, gliniastych i kamienistych o zróżnicowanym 
odczynie. Zbiorowisko porasta często strome, zacienione sto-
ki pagórów i dolin (Wysocki, Sikorski 2009, Matuszkiewicz i in. 
2013).

Struktura i charakterystyka florystyczno-fitosocjologiczna 
Charakterystyczną cechą zespołu jest zwarty drzewostan, 
osiągający wysokość 30 m. Dominuje w nim zróżnicowana 
wiekowo Abies alba. W dobrze rozwiniętej warstwie krze-
wów rosną: Sorbus aucuparia, Frangula alnus, Sambucus ra-
cemosa i Corylus avellana. Runo wyrasta do 0,5 m i odznacza 
się znacznym udziałem leśnych gatunków niżowych. Jest bo-
gate florystycznie (Wysocki, Sikorski 2009). Z perspektywy 
ponadregionalnej zespół nie posiada własnych gatunków 
charakterystycznych. Regionalnie odróżnia się obecnością 
nielicznych gatunków ze związku Piceion abietis oraz domi-
nacją i optymalnym rozwojem jodły (Wysocki, Sikorski 2009). 
Z klasy Vaccinio-Piceetea rosną m.in.: Vaccinium myrtillus, 
Lycopodium annotinum, Trientalis europaea, a z Querco-Fa-
getea: Carex digitata, Viola reichenbachia, Galeobdolon lute-
um. W runie leśnym występują paprocie z rodzaju Dryopteris, 
Athyrium filix-femina i Pteridium aquilinum. Najniższą war-
stwę budują mchy, m.in. Atrichum undulatum (Matuszkie-

Śródlądowy bór wilgotny (fot. K. Rogut)
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gdzie rośnie języcznik zwyczajny, długosz królewski i widłak 
goździsty. Inne rezerwaty: Bukowy Las, Wilcze; Imielty Ług (Fi-
jałkowski i in. 1992), rejon Nowego Sioła (Witkowska-Wawer 
1997), rezerwat Modrzewina k. Lipy (Fijałkowski i in 1991b), 
rezerwat Łęka (Fijałkowski i in 1991a); Obszary Natura 2000: 
Ostoja Czarnorzecka PLH180027 nad Wolą Komborską i w 
rejonie Prządek, Minokąt PLH060089, Uroczyska Lasów Ja-
nowskich PLH060031, Uroczyska Puszczy Solskiej PLH060034 
(Rogała, Marcela 2012).

czańską (Lycopodium annotinum, Trientalis europaea, Crucia-
ta glabra) i podkarpacką (z udziałem Gentiana asclepiadea 
i Luzula luzuloides) (Matuszkiewicz i in. 2013). 

Rozmieszczenie i stanowiska
W województwie podkarpackim Abietetum polonicum jest 
zespołem bardzo rzadkim, znanym z nielicznych stanowisk. 
Większość z nich podlega ochronie w rezerwatach przyrody 
lub obszarach Natura 2000. 
Stanowiska: Interesujący płat tego zespołu jest chroniony 
w województwie podkarpackim w rezerwacie Jaźwiana Góra, 

Wyżynny jodłowy bór mieszany (fot. A. Rapa)

Wyżynny jodłowy bór mieszany (fot. A. Rapa)
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LaSY LIŚCIaSTE

tilla alba, Pulmonaria angustifolia i Vicia cassubica ze związku 
Potentillo albae-Quercion petraeae (Matuszkiewicz 2008). Ze-
spół jest zróżnicowany regionalnie oraz w zakresie warunków 
wilgotnościowych. Znane są postaci zespołu z suchszych gleb 

Potentillo albae-Quercetum 
petraeae LIBB. 1933
świetlista dąbrowa

Siedlisko
Świetlista dąbrowa wykształca się na podłożu piaszczysto-żwi-
rowym z przewarstwieniami gliniastymi lub na podłożu glinia-
stym, bogatym w węglan wapnia, dobrze przepuszczalnym i z 
głębokim (5-10 m) poziomem wód gruntowych. Występuje na 
południowych, suchych (opady do 550 mm rocznie), dobrze 
nasłonecznionych stokach i zboczach dolin rzecznych. Świetli-
sta dąbrowa w Europie środkowej jest jedną z najbardziej wy-
suniętych na północ postaci ciepłolubnych lasów, typowych 
dla południowej Europy. W Polsce rośnie w regionach cen-
tralnych (Wysocki, Sikorski 2009, Matuszkiewicz i in. 2013).

Struktura, charakterystyka florystyczna i fitosocjologiczna
Warstwa drzew w omawianym zespole osiąga zwarcie 60-
70% i wysokość do 30 m. Budują ją dęby: Quercus robur 
w części północnej kraju, a Q. petraea w części południowej 
i zachodniej. Naturalną domieszkę stanowi Pinus sylvestris. 
Warstwa krzewów jest słabo wykształcona i złożona głównie 
z Corylus avellana i Euonymus verrucosus (Wysocki, Sikorski 
2009, Matuszkiewicz i in. 2013). Runo ma najbardziej bogaty 
skład florystyczny ze wszystkich krajowych zespołów leśnych 
(Matuszkiewicz i in. 2013), złożone z gatunków leśnych, łąko-
wych, ciepłych okrajków i muraw kserotermicznych. W skali 
regionalnej do gatunków charakterystycznych należą: Poten-

Świetlista dąbrowa (fot. A. Rapa)
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piaszczysto-żwirowych, piaszczysto-gliniastych lub gliniastych 
oraz wilgotniejszych gleb brunatnych. Poszczególne warianty 
zespołu różnią się od siebie florystycznie (Matuszkiewicz i in. 
2013).

Tendencje dynamiczne
Kilkadziesiąt lat temu świetliste dąbrowy były wypasane, gra-
biono w lesie liście. Dziś brak działalności antropogenicznej 
powoduje przekształcanie się tego cennego, bardzo bogatego 
zbiorowiska w grąd subkontynentalny.

Rozmieszczenie i stanowiska
Dobrze wykształcony płat zespołu Potentillo albae-Querce-
tum w województwie podkarpackim znajduje się w Dąbrowie 
na wzgórzu wapiennym w gminie Zaklików. Drzewostan two-
rzy dąb szypułkowy, sosna zwyczajna, lipa drobnolistna, grab 
pospolity. W warstwie krzewów rosną leszczyna pospolita, 
trzmielina, głogi, berberys i podrosty drzew. Runo jest bar-
dzo bogate i składa się z ciepłolubnych roślin, m. in. Serratula 
tinctoria, Anthericum ramosum, Trifolium alpestre, T. monta-
num, T. rubens, Vincetoxicum hirundinaria, Clinopodium vul-
gare, Cephelantea rubra, Climicifuga europea, Melittis meli-
sophyllum, Daphne mezerum i Lilium martagon (Rapa 2012). 
Klasyczny płat świetlistej dąbrowy został też zarejestrowany 
w rezerwacie Kamienne w nadleśnictwie Lubaczów, a zdegra-
dowany w rezerwacie Jastkowice. 

Ochrona
Dla zachowania bioróżnorodności runa świetlistej dąbrowy, 
konieczne jest wycinanie krzewów, zwłaszcza leszczyny, co 
zwiększa dopływ światła do dna lasu i sprzyja przetrwaniu ro-
ślin światłolubnych, w tym dzwonecznika wonnego.

Tilio cordatae-Carpinetum betuli 
TRACZ. 1962
grąd subkontynentalny typicum, wariant 
z Aconitum moldavicum; T. c.-C. b. melittetosum

Siedlisko
Wielogatunkowy las lipowo-dębowo-grabowy wykształca się 
na glebach gliniastych i  ilastych o różnej genezie, na siedli-
skach świeżych lub wilgotnych i żyznych. W Polsce grąd sub-
kontynentalny zajmuje wschodnią część kraju na niżu i w pię-

trze pogórza. Niegdyś dominował w krajobrazie Polski, ale ze 
względu na żyzne siedliska, jakie zajmował, został zamieniony 
na pola uprawne, użytki zielone i tereny zabudowane (Ma-
tuszkiewicz i in. 2013).

Struktura i charakterystyka florystyczno-fitosocjologiczna
Zwarty drzewostan, o  wys. ok. 40 m jest zróżnicowany ga-
tunkowo. Tworzy go głównie Tilia cordata, Quercus robur 
i Carpinus betulus, który w naturalnych drzewostanach sta-
nowi przynajmniej połowę wszystkich drzew. W domieszce 
spotyka się m.in.: Acer platanoides, Populus tremula, a nie-
kiedy Tilia platyphyllos. Warstwa krzewów składa się głównie 
z Corylus avellana i Euonymus verrucosus. Ziołoroślowe runo 
jest bogate w geofity, m. in. Anemone nemorosa, A. ranuncu-
loides, Ficaria verna, Lathyrus vernus (Wysocki, Sikorski 2009, 
Matuszkiewicz i in. 2013). Cechą charakterystyczną zespo-
łu Tilio-Carpinetum jest grupa gatunków o kontynentalnym 
charakterze: Galium schultesii, Carex pilosa, Melampyrum 
polonicum, Isopyrum thalictroides, Ranunculus cassubicus 
i Euonymus verrucosus (Matuszkiewicz i in. 2013). Zależnie 
od warunków siedliskowych, w obrębie grądu subkontynen-
talnego wyróżniane są podzespoły: T.-C. melittetosum, T.-C. 

Grąd subkontynentalny (fot. S. Kucharzyk)

Świetlista dąbrowa (fot. A. Rapa)
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Wisłoki - Podzamcze, Krajowice-Podzamcze (Towpasz 1990, 
Towpasz, Stachurska-Swakoń 2010). 
Z badań Duraka (2010) wynika, że na południowo-wschod-
nim zboczu rezerwatu Góra Sobień kurczy się największa 
powierzchnia zajęta przez fację z Aconitum molodavicum i A. 
lasiocarpum. 
Stanowiska: Tilio cordatae-Carpinetum betuli melittetosum: 
rezerwat Góra Sobień, Biała Góra, Czulnia, 2 km na południo-
wy wschód od Leska obok góry Kopacz, 1,5 km na północ 
od Białej Góry (Dzwonko 1977). Ciepłolubna postać grądu 
z Melittis melissophyllum i innymi ciepłolubnymi gatunkami 
występuje na zboczach doliny Sanu w Zarzeczu, Jastkowicach, 
Nisku-Warchołach i  Rudniku nad Sanem (Krawczyk 2010). 
Ciepłolubny grąd subkontynentalny jest chroniony w Parku 
Krajobrazowym Gór Słonnych. 

Tendencje dynamiczne i ochrona
Większość grądów występujących w województwie podkar-
packim, podobnie jak w innych regionach Polski, nosi znamio-
na degradacji, co spowodowane jest działalnością człowieka. 
Polega ona na wprowadzaniu do siedlisk grądowych drzew 
iglastych, głównie sosny, która powoduje duże, niekorzystne 
zmiany w glebie. Poważnych zniszczeń w przeszłości dokony-
wały pasące się zwierzęta gospodarskie. Wyjadając selektyw-
nie rośliny runa i podszytu, ograniczały odnawianie się drzew 
liściastych. Jednakże dzięki temu utrzymały się gatunki świat-
łolubne. Po zaniechaniu gospodarki, grądy regenerują się. 
W obszarach chronionych dąży się do przebudowy drzewo-
stanu w kierunku lasów grabowo-dębowych, lipowo-dębo-
wych i grabowo-lipowych (Matuszkiewicz i in. 2013).  

luzuletosum, T.-C. caricetosum brizoides, T.-C. typicum, T.-C. 
corydaletosum, T.-C. astrantietosum, T.-C. caricetosum remo-
tae (Wysocki, Sikorski 2009). 
Do Czerwonej Księgi Roślin Województwa Podkarpackiego 
wybrano tylko dwa syntaksony występujące bardzo rzadko, 
na małym areale i w specyficznych warunkach siedliskowych, 
mianowicie Tilio cordatae-Carpinetum betuli melittetosum 
i Tilio cordatae-Carpinetum betuli typicum, wariant typowy, 
podwariant z  tojadami (Dzwonko 1977). Wariant typowy 
wyróżniają gatunki siedlisk ciepłych: Acer campesrte, Galium 
schultesii, Symphytum tuberosum, Lilium martagon, Campa-
nula trachelium i Lathyrus Vernus. W obrębie tego wariantu 
szczególnie rzadki jest podwariant z panującym Aconitum 
moldavicum i częściowo A. paniculatum. Najpiękniejsze płaty 
występują w rezerwacie Góra Sobień (Dzwonko 1977). 
Na południowo-zachodnich stokach Doliny Sanu, na glebach 
węglanowych (pararędziny brunatne) wykształca się ciepło-
lubny podzespół T.-C. melittetosum (Zemanek 1981, 1989). 
Sięga do wysokości 400 m n.p.m. Do gatunków wyróżnia-
jących można zaliczyć: Vincetoxicum hirundinaria, Melittis 
melisophyllum, Campanula persicifolia, Lathyrus niger, Viola 
mirabilis, Sedum maximum, Astragalus glycyphyllos, Vicia du-
metorum i inne (Dzwonko 1977). 

Rozmieszczenie i stanowiska
Tilio cordatae-Carpinetum betuli typicum, wariant typowy, 
podwariant z Aconitum moldavicum: rezerwat Góra Sobień 
(południowo-zachodni stok wzgórza), północno-wschodni 
skraj skansenu koło Sanoka, w kompleksie leśnym na północ-
ny wschód od Białej Góry (Dzwonko 1977), zbocze nad doliną 
Sękówki (Święs 1982), południowo-zachodnie zbocze doliny 

Grąd subkontynentalny (fot. S. Kucharzyk)
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Dentario glandulosae-Fagetum  
W. MAT. 1964 EX GUZIKOWSKA ET 
KORNAŚ 1969
buczyna karpacka; D. g.-F. allietosum ursini 
(podzespół czosnkowy), ; D. g.-F.  anthyrietosum 
distentifoliae (podzespół ziołoroślowy)

Siedlisko
Żyzna buczyna karpacka występuje w piętrze regla dolne-
go na żyznych i świeżych glebach brunatnych lub rędzinach 
o odczynie zasadowym lub lekko kwaśnym, malejącym wraz 
z głębokością. Zasięg wysokościowy tego zespołu w obszarach 
górskich mieści się w przedziale 600-1100 m n.p.m. W Polsce 
zespół obejmuje Karpaty Wschodnie oraz dużą część Wyżyn 
Środkowopolskich. W wielu regionach w przeszłości lasy te 
zostały bardzo zniszczone przez niewłaściwą gospodarkę leś-
ną (Wysocki, Sikorski 2009, Matuszkiewicz i in. 2013).

Struktura i charakterystyka florystyczno-fitosocjologiczna
Wysokopienny drzewostan (wys. ok. 25 m) w niższych pię-
trach gór tworzą Fagus sylvatica i Abies alba, w wyższych zaś 
Fagus sylvatica z domieszką Picea abies, a na żyźniejszych po-
wierzchniach także Acer pseudoplatanus, Fraxinus excelsior 
i Ulmus glabra. Na pogórzu i na wyżynach w warstwie drzew 
pojawiają się ponadto: Tilia cordata, Quercus robur i Carpinus 
betulus, co wskazuje na pokrewieństwo tego zespołu do grą-
dów. Warstwa krzewów jest słabo wykształcona (nielicznie 
Sorbus aucuparia, Lonicera nigra, Daphne mezerum). Z kolei 
runo jest bujne, wielowarstwowe, z dominacją szerokolist-
nych bylin. Warstwa mchów jest słabo rozwinięta (Matuszkie-
wicz 2008, Wysocki, Sikorski 2009, Matuszkiewicz i in. 2013). 
Do gatunków charakterystycznych zespołu żyznej buczyny 
karpackiej należą: żywiec gruczołowaty, żywokost sercowa-
ty i paprotnik Brauna, a do wyróżniających: szałwia lepka, 
wilczomlecz migdałolistny i  żywokost bulwiasty. Dentario 
glandulosae-Fagetum wykazuje zróżnicowanie regionalne, 

piętrowe i lokalno-siedliskowe, tworząc szereg form wysokoś-
ciowych, podzespołów i wariantów. Dla przykładu najbardziej 
typowa forma reglowa wyróżnia się stałym udziałem Gentia-
na asclepiadea i Prenanthes purpurea. Z kolei forma podgór-
ska i wyżynna odznaczają się większym udziałem gatunków 
grądowych. Duża zmienność warunków wilgotnościowych, 
cieplnych i żywnościowych różnicuje buczyny pod względem 
siedliskowym na podzespoły: Dentario glandulosae-Fagetum 
typicum, D. g.-F. lunarietosum, D. g.-F. allietosum ursini, D. g.-
F. festucetosum drymejae, D. g.-F. anthyrietosum distentifoliae 

Buczyna karpacka – podzespół z czosnkiem niedźwiedzim (fot. S. Kucharzyk)

Rozmieszczenie D. g.-F. allietosum ursini i D. g.-F. anthyrietosum 
distentifoliae
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(Matuszkiewicz 2008, Matuszkiewicz i in. 2013). Wszystkie 
podzespoły występują w Bieszczadach (Michalik, Szary 1995, 
1997), a niekiedy również w Beskidzie Niskim (Michalik 2009) 
i innych regionach województwa podkarpackiego (Pałczyński, 
Stepa 1983). Największe kompleksy zespołu Dentario glandu-
losae-Fagetum subendemicznego dla Karpat, zachowały się 
w Bieszczadach, gdzie stanowią około 50% powierzchni leśnej 
(Zarzycki 1963, Jasiewicz 1965). Zarówno w Bieszczadach, Be-
skidzie Niskim, jak i w strefie Pogórza Przemyskiego oraz Dy-
nowskiego występuje odmiana wschodniokarpacka zespołu, 
która wyróżnia się gatunkami takimi, jak: Aposeris foetida, Fe-
stuca drymeja i Symphytum cordatum (Michalik, Szary 1997). 
Bieszczadzkie buczyny należą do najbardziej pierwotnych bio-
cenoz leśnych (Pałczyński, Stepa 1983). W niniejszej Czerwo-
nej Księdze zaprezentowano dwa podzespoły, które występują 
dość rzadko i tworzą małe płaty, mianowicie podzespół czosn-
kowy i wietlicowy. Dentario glandulosae-Fagetum allietosum 
ursini tworzy małe rozproszone płaty i jest rzadkim zbiorowi-
skiem, ale dobrze wyodrębnionym pod względem florystycz-
nym i siedliskowym. W Bieszczadach występuje na wysokoś-
ciach 1000-1050 m n.p.m., w otoczeniu źródlisk i wysięków 
na stokach pasma połoninowego (Kucharzyk 1996, Michalik, 
Szary 1997, Winnicki, Zemanek 2009, 2014). Zajmuje gleby 
żyzne, próchniczno-glejowe lub brunatne właściwe oglejone, 
niezabagnione, o odczynie obojętnym (Michalik 1993, Micha-
lik, Skiba 1995, Ambroży 2001). W runie panuje Allium ursi-
num i liczne gatunki higrofilne, m.in. Chrysosplenium alterni-
folium, Impatiens noli-tangere, Stachys sylvatica, Ranunculus 
languinosus i Ficaria verna. Fitocenozy tego podzespołu mają 
duże znaczenie w ochronie obszarów źródliskowych.

Rozmieszczenie i stanowiska
Dentario glandulosae-Fagetum allietosum tworzy mozaiko-
we układy z buczynami paprociowymi i ziołoroślowymi. Wy-
stępuje w strefie kontaktowej z połoninami. Jednak granice 
płatów tego podzespołu są zawsze wyraźne (Michalik, Szary 
1997). Pewnym zagrożeniem dla populacji Allium ursinum 
jest zbiór przez okoliczną ludność w okresie wiosny ulistnio-
nych pędów wegetatywnych, wykorzystywanych jako przy-
prawa oraz w lecznictwie. Płaty żyznej buczyny karpackiej 
z czosnkiem niedźwiedzim są chronione w BdPN, MRB KW, 
rezerwatach i obszarach Natura 2000. W ramach waloryzacji 
przyrodniczej uzyskały wysoką ocenę (Michalik 2009). 
Stanowiska: Rozsypaniec, Połonina Bukowska, Bukowe Ber-
do, Połonina Caryńska, Szeroki Wierch, Kińczyk Bukowski 
(Michalik, Szary 1997), Pasmo Otrytu i Kamiennej Laworty 
(Zemanek 1989), 1,5 km na zachód od Wańkowej, góra Przy-
słup (Dzwonko 1977). Ścieżki przyrodnicze: Połonina Wetliń-
ska (Szary i in. 2005), Połonina Caryńska (Kucharzyk, Prędki 
2000), Rozsypaniec - Krzemień (Pałczyński, Stepa 1983, Holly 
i in. 2003), Huta Polańska (Świes 1983), rezerwaty: Bukowy 
Las (Ruda Różaniecka, gmina Narol), Dyrbek, Łysa Góra - Nad-

leśnictwo Dukla, Wielki Las, Wilcze; Las Bukowy pod Obnogą 
(Szwagrzyk i in. 2006). Kilkanaście małych płatów znajduje 
się na terenie Magurskiego Parku Narodowego (Michalik 
S., Michalik R. 1997, Michalik 2009). Obszary Natura 2000: 
Horyniec PLH180017 (koło Nowin Horynieckich), Liwocz 
PLH180046, Łysa Góra PLH180015 (Rogała, Marcela 2012). 
Dentario glandulosae-Fagetum anthyrietosum distentifoliae 
ma charakter wschodniokarpacki (Michalik 1995, Zemanek 
2005, Winnicki, Zemanek 2014). Jest to podzespół krzywul-
cowych buczyn ziołoroślowych, występujący w strefie gór-
nej granicy lasu (Michalik, Szary 1995), zaliczany do lasów 
pierwotnych. W przeszłości takimi drzewostanami nie była 
zainteresowana gospodarka leśna, z uwagi na znikomą war-
tość techniczną drewna (Michalik, Szary 2004). Występuje 
w niekorzystnych warunkach glebowych (gleby płytkie, szkie-
letowe, rankery, inicjalne, rumoszowe) (Michalik, Skiba 1995) 
i klimatycznych (silne suche wiatry z południa). Zajmuje stoki 
południowe (Michalik 1993). Drzewostan składa się z niskich 
buków. W runie dominują paprocie: Anthyrium distentifo-
lium, Dryopteris filix-mas, D. carthusiana, D. dilatata i inne 
gatunki ziołoroślowe (Michalik, Szary 1997). W BdPN podze-
spół występuje w dwóch wariantach: typowym i bardziej wil-
gotnym z miłosną górską (Ambroży 2001). Zespół jest bogaty 
florystycznie z udziałem gatunków wschodniokarpackich. Po-
siada wybitną wartość przyrodniczą (Michalik 1999). 

Rozmieszczenie i stanowiska
Podzespół Dentario glandulosae-Fagetum anthyrietosum 
distentifoliae jest najlepiej wykształcony w strefie górnej 
granicy lasu na Połoninie Wetlińskiej i Caryńskiej oraz pod 
szczytem Kińczyka Bukowskiego i Rawki. W masywie Tarni-
cy i Szerokiego Wierchu jego udział jest niewielki (Szary i in. 
2001). Stanowiska wariantu typowego: Kańczowa, Kińczyk 
Bukowski, Tarnica, Szeroki Wierch, Kremenaroz, Semenowa, 
Mała Rawka, Wielka Rawka, Połonina Caryńska, Bukowe Ber-
do. Wariant z miłosną górską: Halicz, Wielka Rawka, Mała 
Rawka, Połonina Caryńska. Podzespół ziołoroślowy znajduje 
się na ścieżkach przyrodniczych wytyczonych w BdPN: Buko-
we Berdo (Kucharzyk i in. 2004), Połonina Caryńska (Kucha-
rzyk, Prędki 2000), Szeroki Wierch (Holly i in. 1999).

Tendencje dynamiczne i ochrona
Na polanach i  haliznach w obrębie lasu zachodzi sukcesja 
buka i jawora, przy czym szybciej na stokach północnych, niż 
południowych. W paśmie granicznym strefa krzywulcowych 
drzewostanów zajęta jest przeważnie przez jaworzyny (Mi-
chalik, Szary 1997). Ziołoroślowy podzespół buczyny karpa-
ckiej jest unikalny w polskich Karpatach. Występuje wyłącznie 
w BdPN. Z uwagi na szczególne walory fitocenoz tego podze-
społu, w pełni zasługuje na ochronę ścisłą na całym obszarze 
występowania (Michalik, Szary 1997). 

Buczyna karpacka – podzespół z czosnkiem niedźwiedzim (fot.M. Draganik) Buczyna karpacka – podzespół ziołoroślowy (fot. S. Kucharzyk)
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Warstwę mchów, osiągającą do 50% pokrycia buduje głów-
nie Polytrichum attenuatum (Michalik, Szary 1997, Winnicki, 
Zemanek 2014). Fitocenozy jaworzyny karpackiej są bardzo 
bogate florystycznie (Matuszkiewicz 2008, Matuszkiewicz 
i in. 2013). Zespół nie posiada gatunków charakterystycz-
nych. Wyodrębnia się lokalnie dzięki kilku gatunkom roz-
poznawczym, takim jak: Aruncus sylvestris i Actaea spicata 
oraz typem zajmowanych siedlisk. Wykształca się w dwóch 
postaciach: bogatszej z gatunkami ziołoroślowymi z klasy Be-
tulo-Adenostyletea oraz uboższej florystycznie, wyróżniającej 
się obecnością Hieracium murorum, Mycelis muralis, Viola 
reichenbachiana i Carex sylvatica (Michalik, Szary 1997, Ma-
tuszkiewicz i in. 2013). 

Rozmieszczenie i stanowiska
Stanowiska jaworzyny karpackiej w Bieszczadach stwierdzo-
no przy górnej granicy lasu, na północnym i zachodnim stoku 
Rozsypańca, północno-zachodnim stoku Połoniny Caryńskiej, 
południowo-zachodnim Tarnicy oraz na Szerokim Wierchu, 
Haliczu, Bukowym Berdzie na stokach o różnych wystawach 
i wysokościach (Michalik, Szary 1997, Michalik S., Michalik 
R. 1997). W Bieszczadach omawiany zespół występuje naj-
częściej w kompleksach z innymi typami jaworzyn i  z krzy-
wulcowymi buczynami. Granice między tymi zbiorowiskami 
są niejednokrotnie rozmyte i wykształcają się szerokie strefy 
przejściowe (Michalik, Szary 1997). Jeden płat jaworzyny kar-
packiej występuje pod szczytem Kamienia nad Krępną (Sta-
szyńska 2014, Michalik 1993, 2009, Michalik S., Michalik R. 
1997). 

Tendencje dynamiczne i ochrona
Sorbo-Aceretum należy do bardzo rzadkich, a zarazem cen-
nych zbiorowisk w Bieszczadach, o wyraźnych cechach wy-
sokogórskich. Pomimo że znajduje się tutaj mniej gatunków 
w porównaniu z  płatami opisywanymi z  innych regionów 
Polski, to w swoim składzie posiada wiele cennych i rzadkich 
roślin i tym samym przyczynia się do zwiększenia bioróżno-

Sorbo aucupariae-Aceretum 
pseudoplatani CEL. ET WOJT. 
(1961 N.N.) 1978
jaworzyna karpacka

Siedlisko
Zespół jaworzyny karpackiej występuje na przejściu między 
reglem dolnym a górnym, na stromo nachylonych (nawet do 
50°) zboczach, obrywach i ściankach skalnych (1000-1200 m 
n.p.m., niekiedy poniżej 500 m n.p.m.). Porasta płytkie i silnie 
zakwaszone gleby brunatne szkieletowe na skałach krzemia-
nowych, przede wszystkim na piaskowcach, łupkach, gnejsach 
i granitach. Na ogół zajmuje północne zbocza w Bieszczadach, 
Beskidzie Żywieckim i Śląskim oraz w Sudetach (Matuszkie-
wicz i in. 2013, Winnicki, Zemanek 2014).

Struktura, charakterystyka florystyczna i fitosocjologiczna
W skarlałym, krzywulcowym drzewostanie panuje Sorbus 
aucuparia ssp. glabrata z domieszką Acer pseudoplatanus 
(Ambroży 2001, Winnicki, Zemanek 2009, 2014). W podszy-
ciu wykształca się bujna warstwa krzewów z Ribes petraeum 
var. carpaticum, R. alpinum, Lonicera nigra i Rosa pendulina. 
Warstwa krzewów osiąga zwarcie 40-60%. Runo o wys. do 1 
m i zwarciu 60-100% jest bogate i wielowarstwowe. Domi-
nują w nim gatunki ziołoroślowe: Senecio nemorenis, Doro-
nicum austriacum, Athyrium distentifolium, Rumex alpestris 
ssp. carpaticus, Dryopteris filix-mas, D. dilatata, Sedum faba-
ria, Milium effusum, Vaccinium myrtillus, Homogyne alpina. 

Jaworzyna karpacka (fot. J. Bodziarczyk)
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rodności regionu. Jaworzyna karpacka stwierdzona na stano-
wiskach w Bieszczadach jest zespołem stabilnym, o natural-
nym charakterze. Nie podlegała w przeszłości eksploatacji, 
z uwagi na znikomą wartość gospodarczą drzewostanu. Z po-
wodu dużego nachylenia zboczy nie prowadzono tutaj także 
gospodarki pasterskiej. Płaty zespołu znajdują się na obszarze 
ochrony ścisłej Bieszczadzkiego Parku Narodowego (Michalik, 
Szary 1997).

Aceri-Fagetum RÜBEL 1930 EX J. 
ET M. BARTSCH 1940 
jaworzyna ziołoroślowa

Siedlisko
Jaworzyna ziołoroślowa występuje w górach na wysokościach 
800-1230 m n.p.m. (między reglem dolnym i reglem górnym). 
Porasta strome, kamieniste stoki w pobliżu cieków górskich 
i źródlisk, w miejscach z obfitą pokrywą śnieżną w zimie i ze 
znaczną wilgotnością powietrza w sezonie wegetacyjnym. 
W dolnych partiach gór występuje na glebach brunatnych 
i próchniczno-glejowych. W  Polsce jest zespołem rzadkim 
i rośnie na nielicznych stanowiskach w Karpatach i Sudetach 
(Matuszkiewicz 2008, Matuszkiewicz i in. 2013).

Struktura i charakterystyka florystyczno-fitosocjologiczna
Zespół Aceri-Fagetum ma budowę piętrową. Luźny drzewo-
stan zbudowany głównie z buka i jaworu, dorasta do 20 m. 
Ze względu na trudne warunki siedliskowe, obecność starych 
drzew jest tu sporadyczna i świadczy o naturalności ekosyste-

mu. Warstwa krzewów jest złożona z podrostów Fagus sylva-
tica, Acer pseudoplatanus i Sorbus aucuparia. Runo o wys. 
ok. 1 m tworzą gatunki mezofilnych lasów liściastych z klasy 
Querco-Fagetea. Obficie rosną górskie ziołorośla klasy Betu-
lo-Adenostyletea (Matuszkiewicz i in. 2013). Identyfikacja ze-
społu odbywa się na podstawie obecności wietlicy alpejskiej 
Anthyrium distentifolia oraz wysokogórskich ziołorośli: mi-
łosny górskiej, modrzyka górskiego, lepiężnika białego, koko-
ryczki okółkowej i szczawiu górskiego. Zespół tworzy odrębne 
odmiany: wschodniokarpacką, zachodniokarpacką i sudecką 
(Matuszkiewicz i in. 2013).
Odmiana wschodniokarpacka charakteryzuje się dużym 
udziałem Milium effusum, Antyrium distentifolium, Rumex 
alpestris ssp. carpaticus, Symphytum cordatum i Glechoma 
hirta. 

Rozmieszczenie i stanowiska
Aceri-Fagetum z wyższych partii regla dolnego upodabnia 
się do jaworzyny karpackiej Sorbo-Aceretm, ale odznacza się 
większym udziałem buka w drzewostanie, a mniejszym jarzę-
biny. Runo obydwu zespołów ma podobny skład gatunkowy. 
W centralnej części Bieszczadów Wysokich często występu-
je wschodniokarpacka jaworzyna ziołoroślowa z panującym 
jaworem z domieszką buka (Michalik 1993, 1995, Winnicki, 
Zemanek 2009, 2014) i  udziałem subalpejskich gatunków 
ziołoroślowych. Wykształca się w  zróżnicowanych warun-
kach glebowych (gleby brunatne, lokalnie rankery i inicjalne 
rumoszowate, próchniczno-glejowe) (Michalik, Skiba 1995, 
Michalik, Szary 1997). Zespół preferuje cienistą ekspozycję 
północną. W wyniku waloryzacji przyrodniczej zbiorowisk 
BdPN Aceri-Fagetum znalazł się wśród zespołów o najwyższej 
wartości (Michalik 1999). Najliczniej występuje w  paśmie 
granicznym na odcinku od szczytu Semenowa po szczyt Pła-
sza. Drzewostany są przeważnie karłowate (do 5 m), a przy 
górnej granicy krzywulcowe. W Bieszczadach występują pod-
zespoły typowy z miłosną górską, paprociowy, czosnkowy i z 
kosmatką olbrzymią. Zbiorowisko to ma charakter naturalny 
i jest unikatowe w Polsce i polskich Karpatach. Wśród zbioro-
wisk leśnych, najlepiej reprezentuje cechy charakterystyczne 
wschodniokarpackich ekosystemów puszczańskich (Michalik, 
Szary 1997, Winnicki, Zemanek 2014). 

Jaworzyna karpacka (fot. J. Bodziarczyk)
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Bukowej, pod Haliczem i Wielką Rawką, źródliskowy obszar 
górnej Solinki (Michalik, Szary 1997). W Bieszczadach do-
minuje A.-F. antyhrietosum distentifoliae. Zbiorowisko to 
występuje w dwóch postaciach z drzewostanem typowym 
i krzywulcowym. Podzespół paprociowy typowy: Hrubki, Ka-
mienna, M. Semenowa, Paprotna, Rabia Skała, Czoło (Micha-
lik, Szary 1997), rezerwat U Źródeł Solinki (Pałczyński, Stepa 
1983), podzesół paprociowy z drzewostanem krzywulcowym: 
Wielka Rawka, Czoło, Hrubki, Kamienna, M. Semenowa, Pa-
portna, Rabia Skała; podzespół czosnkowy: Czoło, Rabia Ska-
ła, podzespół z kosmatką olbrzymią: Czoło - północny zachód, 
podzespół typowy: pod Haliczem i Wielką Rawką (Michalik, 
Szary 1997).

Tendencje dynamiczne i ochrona
Płaty zespołu Aceri-Fagetum nie są użytkowane gospodarczo. 
Z uwagi na ziołoroślowe runo niektóre płaty są wrażliwe na 
mechaniczne uszkodzenia, zatem powinny być chronione. 
Występując przeważnie na stromych, północnych zboczach, 
nie są penetrowane przez turystów (Matuszkiewicz i  in. 
2013). 

Stanowiska
Od szczytu Semenowa po szczyt Płasza, pod Połoniną Caryń-
ską i Wetlińską, w  masywie Krzemienia, Rozsypańca, Kopy 

Jaworzyna ziołoroślowa (fot. S. Kucharzyk)

Jaworzyna ziołoroślowa (fot. S. Kucharzyk)
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Zjawisko ubożenia flory  i zanikania zbiorowisk jest udo-
kumentowane w wielu opracowaniach florystycznych, 
fitosocjologicznych oraz z zakresu ochrony przyrody. 
W ostatnich dziesięcioleciach proces ten wyraźnie się 
nasila. Wzbudza to uzasadniony niepokój przyrodników. 
Najbardziej narażone na wymieranie są gatunki i zbioro-
wiska, których występowanie jest ograniczone do małych 
obszarów. Zajmują one najczęściej specyficzne biotopy, 
są wrażliwe na zanieczyszczenia środowiska, lub wyma-
gają tradycyjnej gospodarki. 

Różnorodności gatunków i zbiorowisk roślinnych zagraża 
dziś wiele czynników, m.in. nowe, intensywne systemy 
produkcji rolnej, w których stosuje się duże dawki na-
wozów mineralnych i  pestycydów oraz ciężkie maszyny. 
Melioracje torfowisk i  innych mokradeł prowadzone na 
dużą skalę w XX wieku pozostawiły negatywne skutki 
dla przyrody, odczuwalne do dziś. Zanikło wiele natural-
nych siedlisk będących ostoją rzadkich gatunków i zbio-
rowisk. Likwidacji uległy ważne elementy krajobrazu, 
takie jak żywopłoty, sadzawki, zadrzewienia śródpolne, 
miedze i inne ekosystemy marginalne. Powstały krajo-
brazy pozbawione tych ważnych z ekologicznego punktu 
widzenia struktur, które skupiały liczne, rzadkie gatunki 
i zbiorowiska roślinne. Od momentu wejścia w struktu-
ry Unii Europejskiej, w Polsce, w tym na Podkarpaciu, 
znaczne obszary pól i łąk (ze względów ekonomicznych) 
zostały wyłączone z użytkowania. Zanikają więc gatunki 
oraz zbiorowiska łąkowe i segetalne. Bardzo ucierpiały 
też środowiska wodne i przywodne. Eutrofizacja wód sta-
wów, oczek i rzek, wyprostowywanie cieków, likwidacja 
zakoli, starorzeczy, zasypywanie i  zaśmiecanie oczek wod-
nych, likwidacja pasów szuwarów w ramach racjonalnej 
gospodarki rybackiej i zarastanie stawów w wyniku za-
niechania ich użytkowania, spowodowało zanikanie bądź 
ubożenie zbiorowisk wodnych i  przywodnych w rzadkie 
gatunki. Niekorzystne zmiany zachodzą także w lasach 
(zanikanie odpowiednich środowisk, zmiana stosunków 
wodnych, zręby całkowite, wprowadzanie do drzewo-
stanów gatunków niezgodnych z siedliskiem). Proces 
wymierania gatunków roślin i ubożenia florystycznego 
zbiorowisk, kurczenia się ich zasięgów, a w skrajnych przy-
padkach zanikania, ma we współczesnym świecie wymiar 
nie tylko globalny, ale też lokalny. Dokumentowanie tego 

procesu, monitoring najbardziej zagrożonych gatunków, 
zbiorowisk i  ich stanowisk oraz zaproponowanie skutecz-
nych sposobów ochrony jest dzisiaj wielkim wyzwaniem 
dla przyrodników. 

W Polsce próby oceny zagrożenia gatunków zaowo-
cowały kilkoma edycjami krajowych „czerwonych list” 
i „czerwonych ksiąg” obejmujących wymarłe, ginące i za-
grożone rośliny naczyniowe. Nie uwzględniają one jed-
nak specyfiki regionalnej. Okazuje się, że wiele gatunków 
uznanych w skali kraju za zagrożone w małym stopniu, lub 
niezagrożone, mogą mieć status krytycznie zagrożonych, 
a nawet wymarłych w  poszczególnych regionach. Oce-
na zagrożenia gatunków i  zbiorowisk roślinnych w skali 
regionu jest niezbędna w praktycznej realizacji ochrony 
różnorodności biologicznej, w dodatku zalecana przez 
europejską oraz krajową strategię ochrony bioróżno-
rodności. Dlatego coraz częściej podejmowane są próby 
tworzenia „czerwonych list” i „czerwonych ksiąg” w skali 
różnych regionów. Dotyczą one głównie gatunków roślin 
naczyniowych, a w mniejszym stopniu zbiorowisk. Czer-
woną Księgę Roślin dla byłego województwa opolskiego 
opracowali Nowak i Spałek (2002). Wymarłe i zagrożone 
gatunki roślin naczyniowych na Dolnym Śląsku stały się 
tematem opracowania pod redakcją Kąckiego (2003). 
W 2008 roku ukazała się Czerwona Księga Karpat Polskich 
(Mirek, Piękoś-Mirkowa 2008). Krajową listę zbiorowisk 
zagrożonych dla potrzeb tworzenia obszarów Natura 
2000 przedstawiła Ratyńska (1997). Lista wymarłych i za-
grożonych zbiorowisk roślinnych Wielkopolski ukazała się 
drukiem w 1996 roku (Brzeg, Wojterska 1996). Czerwona 
Księga roślin województwa łódzkiego obejmuje nie tylko 
wymarłe i zagrożone gatunki roślin naczyniowych, ale też 
zbiorowiska roślinne (Olaczek 2011). 

W niniejszym opracowaniu podjęto próbę przedstawienia 
listy wymarłych i zagrożonych gatunków roślin naczynio-
wych oraz zbiorowisk roślinnych na terenie województwa 
podkarpackiego. Autorzy pierwszej części „Czerwonej 
Księgi Roślin Województwa Podkarpackiego” wyróżnili 
i opisali 148 wymarłych i zagrożonych gatunków roślin 
naczyniowych. Lista obejmuje 26 gatunków uznanych za 
wymarłe lub prawdopodobnie wymarłe, 60 zaliczono do 
krytycznie zagrożonych wyginięciem, 29 do zagrożonych 
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wyginięciem, 28 to narażone na wyginięcie, 3 bliskie za-
grożeniu, 1 niższego ryzyka, a w przypadku 1 stopień za-
grożenia okazał się trudny do określenia. Niepokoi bardzo 
duża grupa gatunków uznanych za wymarłe i krytycznie 
zagrożone, łącznie 86, co stanowi 58% wszystkich za-
mieszczonych w niniejszej Czerwonej Księdze. 

W przypadku zbiorowisk roślinnych za punkt wyjścia przy-
jęto prace Brzega i Wojterskiej (1996), Ratyńskiej (1997) 
oraz Olaczka (2011). Jednakże z listy zbiorowisk podanych 
przez wyżej wymienionych autorów uwzględniono tylko 
te, które w województwie podkarpackim przeżywają wy-
raźny regres, bądź występują na niewielkich powierzch-
niach. Ze względu na różny stopień zaawansowania 
badań fitosocjologicznych w tej części Polski (niewielki 
w północnej części regionu), prezentowane zbiorowiska 
roślinne mają różną rangę. Spośród syntaksonów, dla 
których dysponowaliśmy wynikami dokładnych badań 
wybraliśmy zbiorowiska w randze zespołu, rzadziej niż-
szych jednostek: podzespołów i wariantów, które w wy-
niku działalności człowieka uległy znacznemu zniszczeniu. 
Uwzględniono także fitocenozy niestabilne, zanikające 
w wyniku postępujących procesów sukcesji ekologicznej. 
W przypadku biocenoz nieprzebadanych dostatecznie na 
terenie województwa podkarpackiego, zbiorowiska ro-
ślinne zostały pogrupowane w bardziej ogólne kategorie, 
np. kserotermiczne o charakterze stepowym, psammofil-
ne, torfowiskowe, półek skalnych. Z uwagi na brak w li-
teraturze materiałów porównawczych z różnych okresów 
i słabo zbadane niektóre regiony województwa podkarpa-
ckiego pod względem fitosocjologicznym, zrezygnowano 
z  nadania kategorii zagrożenia zbiorowiskom, które za-
mieszczono w niniejszej księdze. Najwięcej informacji na 
temat zagrożeń z powodu zmniejszania się powierzchni 
niektórych zbiorowisk, ubożenia florystycznego i innych 
niekorzystnych zmian zachodzących w czasie znajduje 
się w bogatej literaturze z Bieszczadzkiego i Magurskiego 
Parku Narodowego, gdzie w przypadku zbiorowisk nie-
leśnych, na wyznaczonych powierzchniach prowadzona 
jest ochrona czynna i systematyczny monitoring. Autorzy 
II części Czerwonej Księgi zdają sobie sprawę, że wybór 
zbiorowisk może być subiektywny. Z pewnością powin-
ny znaleźć tam miejsce zbiorowiska segetalne, zwłasz-
cza towarzyszące uprawom zbóż, a na glebach bogatych 

w wapń również okopowym. W związku z intensyfikacją 
rolnictwa trudno dziś mówić o zespołach. Obserwuje się 
tylko pojedyncze okazy nielicznych gatunków o szerokiej 
skali ekologicznej. Zanikają w Polsce, w tym na Podkar-
paciu zespoły należące do związku Nanocyperion flave-
scentis, które wykształcają się na wilgotnych ścierniskach. 
Dziś ścierniska po zbiorze zbóż zostają szybko podorane. 
W latach 70. XX wieku na Podkarpaciu na ścierniskach ze-
społy tego związku były dobrze wykształcone i bogate flo-
rystycznie, bo do późnej jesieni nie były podorane (Trąba 
1991). Nie uwzględniono wymienionych zbiorowisk 
w naszej księdze z uwagi na brak współczesnych badań. 
Być może powinniśmy zamieścić więcej zbiorowisk wod-
nych i szuwarowych oraz łęgowych. Zdaniem Ratyńskiej 
(1997) wszystkie zbiorowiska szuwarowe występują-
ce w Polsce są lokalnie zagrożone. Niektóre materiały 
źródłowe, z których korzystaliśmy, zwłaszcza dotyczące 
rezerwatów przyrody projektowanych i występujących 
aktualnie były przestarzałe i nie ma pewności, że zbioro-
wiska, które nas interesowały ciągle tam istnieją i w jakim 
znajdują się stanie. Uwzględniliśmy też rezerwaty, które 
uległy likwidacji. Zwracaliśmy również uwagę na obszary 
Natura 2000, jeśli występowały tam interesujące nas syn-
taksony.  

Liczba stanowisk wyróżnionych zbiorowisk zaznaczona na 
mapach często nie pokrywa się z listą stanowisk opisanych 
w tekście. Stanowiska położone w terenie bardzo blisko 
siebie nałożyły się i w rezultacie na mapie zaznaczone są 
jednym punktem, np. Dymitrów Mały i Dymitrów Duży.  
Niektóre stanowiska określone w materiałach źródło-
wych bardzo ogólnie nie zostały zaznaczone na mapie, 
choć znajdują się w opisie. Większość zdjęć, które udało 
nam się pozyskać dotyczyła zaproponowanych przez nas 
zagrożonych syntaksonów. Tylko w  kilku przypadkach, 
kiedy były zagrożone niższe jednostki od zespołu, a nie 
mieliśmy odpowiednich zdjęć, zamieszczaliśmy postaci 
typowe zespołów (Cirsietum rivularis, Tilio-Carpinetum, 
Anthyrio distentifoliae-Sorbetum aucupariae). 

W II części Czerwonej Księgi zamieszczono 62 zespoły ro-
ślinne, w tym 16 leśnych i 24 zbiorowiska (1 leśne), nie 
licząc podzespołów i wariantów.  Do szczególnie cennych 
należą wschodnio-karpackie zbiorowiska połoninowe. 
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Adenophora liliifolia 13, 94
Adonis aestivalis  13, 94
Aldrovanda vesiculosa 14, 95
Allium montanum  14, 95
Anacamptis pyramidalis 15, 96
Anemone sylvestris  15, 96
Arctostaphylos uva-ursi 16, 97
Asperula cynanchica 16, 97
Aster amellus  17, 98
Astragalus arenarius 17, 98
Botrychium lunaria  18, 99
Botrychium multifidum 18, 99
Camelina alyssum  19, 100
Campanula bononiensis 19, 100
Campanula latifolia  20, 101
Campanula sibirica   21, 101
Carex arenaria   21, 102
Carex atherodes   22, 102
Carex davalliana  22, 103
Carex dioica  22, 103
Carex limosa   23, 104
Carex michelii   23, 104
Carex montana   24, 105
Carex pauciflora   25, 105
Carex rupestris   25, 106
Carex stenophylla   26, 106
Cephalanthera rubra 26, 107
Cerasus fruticosa   27, 107
Cimicifuga europaea  27, 108
Cirsium decussatum  28, 108
Clematis recta   28, 109
Coeloglossum viride  29, 109
Corallorhiza trifida   30, 110
Cuscuta epilinum   30, 110
Cyperus flavescens  30, 111
Cypripedium calceolus  31, 111
Dactylorhiza incarnata  
subsp. incarnata  32, 112
subsp. ochroleuca  32, 112
Dactylorhiza maculata  33, 113
Dactylorhiza sambucina  33, 113
Daphne cneorum   34, 114
Dianthus superbus   34, 114
Drosera anglica   35, 115
Drosera intermedia  35, 115
Elatine alsinastrum   36, 116
Elatine hydropiper   36, 116
Elatine triandra   37, 117
Eleocharis carniolica  37, 117
Eleocharis ovata   38, 118
Eleocharis quinqueflora 38, 118
Epipactis albensis   39, 119
Epipactis atrorubens  39, 119

InDEkS łaCIŃSkICH naZW 
ZagRożonYCH gaTunkÓW RoŚLIn

Epipactis microphylla  40, 120
Epipogium aphyllum  41, 120
Eriophorum gracile   41, 121
Euphorbia angulata  41, 121
Euphorbia palustris  42, 122
Euphorbia villosa   43, 122
Fritillaria meleagris  43, 123
Galium anisophyllon  44, 123
Galium saxatile   44, 124
Gentiana pneumonanthe  45, 124
Goodyera repens   45, 125
Gypsophila fastigiata  46, 125
Hippuris vulgaris   46, 126
Hypericum montanum  47, 126
Inula hirta   48, 127
Iris sibirica   48, 127
Juncus atratus   49, 128
Kickxia elatine   49, 128
Koeleria pyramidata  50, 129
Lathyrus palustris   50, 129
Lindernia procumbens  51, 130
Linnaea borealis   52, 130
Linosyris vulgaris   52, 131
Linum austriacum   52, 131
Linum flavum   53, 132
Listera cordata   53, 132
Lolium remotum   54, 133
Lolium temulentum  55, 133
Lycopodiella inundata  55, 134
Lythrum hyssopifolia  56, 134
Malaxis monophyllos  56, 135
Melica picta   57, 135
Nymphaea candida  57, 136
Omphalodes scorpioides  58, 136
Orchis coriophora   58, 137
Orchis militaris   59, 137
Orchis morio   59, 138
Orchis palustris   60, 138
Orchis ustulata   61, 139
Orobanche alba   61, 139
Orobanche caryophyllacea  62, 140
Orobanche elatior   62, 140
Orobanche minor   63, 141
Orobanche pallidiflora  63, 141
Orobanche picridis   64, 142
Osmunda regalis   64, 142
Ostericum palustre                    65, 143
Pedicularis kaufmannii  65, 143
Pedicularis palustris  66, 144
Pedicularis sceptrum 
-carolinum   67, 144
Pedicularis sylvatica  67, 145
Phyteuma orbiculare  68, 145
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InDEkS PoLSkICH naZW  
ZagRożonYCH gaTunkÓW RoŚLIn

Aldrowanda pęcherzykowata 14, 95
Aster gawędka  17, 98
Bagnica torfowa  74, 151
Buławnik czerwony  26, 107
Cibora żółta  30, 111
Czarcikęsik Kluka  79, 156
Czosnek skalny  14, 95
Czyściec prosty  78, 155
Długosz królewski  64, 142
Dziewanna fioletowa 89, 165
Dziurawiec skąpolistny 47, 126
Dzwonecznik wonny 13, 94
Dzwonek boloński  19, 100
Dzwonek syberyjski  21, 101
Dzwonek szerokolistny 20, 101
Fiołek bagienny  91, 167
Fiołek mokradłowy  90, 167
Fiołek torfowy  90, 166
Gnidosz błotny  66, 144
Gnidosz królewski  67, 144
Gnidosz rozesłany  67, 145
Gnidosz stepowy  65, 143
Goryczka wąskolistna 45, 124
Goździk pyszny  34, 114
Groszek błotny  50, 129
Grzybienie północne 57, 136
Jaskier polny  71, 148
Kanianka lnowa  30, 110
Kiksja oszczepowata 49, 128
Komonicznik  
skrzydlastostrąkowy 83, 160
Koniczyna panońska 87, 163
Koniopłoch łąkowy  75, 152
Kosaciec syberyjski  48, 127
Kosatka kielichowata 85, 162
Koślaczek stożkowaty 15, 96
Kotewka orzech wodny 86, 163
Kręczynka jesienna  78, 155
Kruszczyk drobnolistny 40, 120
Kruszczyk połabski  39, 119
Kruszczyk rdzawoczerwony 39, 119
Krwawnica wąskolistna 56, 134
Kukułka bzowa  33, 113
Kukułka krwista typowa 32, 112
Kukułka krwista żółtawa 32, 112
Kukułka plamista  33, 113
Len austriacki                            52, 131
Len złocisty  53, 132
Leniec pospolity  84, 161
Lepnica francuska  76, 153
Lepnica tatarska  77, 154
Lepnica wąskopłatowa 76, 153
Lindernia mułowa  51, 130

Potentilla alba   68, 146
Primula halleri   69, 146
Primula vulgaris   69, 147
Pulsatilla patens   70, 147
Pulsatilla pratensis                    70, 148
Ranunculus arvensis  71, 148
Rhododendron luteum  71, 149
Rhynchospora alba                    72, 149
Rhynchospora fusca  72, 150
Rosa gallica   73, 150
Salix starkeana   74, 151
Scheuchzeria palustris  74, 151
Sclerochloa dura   75, 152
Silaum silaus   75, 152
Silene gallica   76, 153
Silene otites   76, 153
Silene tatarica   77, 154
Spergularia salina   77, 154
Spiranthes spiralis   78, 155
Stachys recta   78, 155
Succisella inflexa   79, 156
Taraxacum hollandicum  79, 156
Taraxacum mendax  80, 157
Taraxacum polonicum  80, 157
Taraxacum portentosum 81, 158
Taraxacum subpolonicum 81, 158
Taraxacum vindobonense  82, 159
Taraxacum zajacii   82, 159
Tetragonolobus maritimus  83, 160
Teucrium chamaedrys  83, 160
Teucrium scordium                    84, 161
Thesium linophyllon  84, 161
Thymelaea passerina  85, 162
Tofieldia calyculata                    85, 162
Trapa natans  86, 163
Trifolium pannonicum  87, 163
Trollius europaeus                    87, 164
Utricularia minor   88, 164
Utricularia vulgaris                    88, 165
Verbascum phoeniceum  89, 165
Veronica urticifolia   90, 166
Viola epipsila   90, 166
Viola stagnina   90, 167
Viola uliginosa   91, 167
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Listera sercowata  53, 132
Lnicznik właściwy  19, 100
Łyszczec baldachogronowy 46, 125
Marzanka pagórkowa 16, 97
Mącznica lekarska  16, 97
Miłek letni  13, 94 
Mniszek dziwny  81, 158
Mniszek holenderski 79, 156
Mniszek kłamliwy   80, 157
Mniszek polski  80, 157
Mniszek południowopolski 81, 158
Mniszek wiedeński  82, 159
Mniszek Zająca  82, 159
Muchotrzew solniskowy 77, 154
Nadwodnik naprzeciwlistny 36, 116
Nadwodnik okółkowy 36, 116
Nadwodnik trójpręcikowy 37, 117
Obuwik pospolity  31, 111
Oman szorstki  48, 127
Ostrożeń siedmiogrodzki 28, 108
Ozorka zielona  29, 109
Ożanka czosnkowa  84, 161
Ożanka właściwa  83, 160
Ożota zwyczajna  52, 131
Pełnik europejski  87, 164
Perłówka kolorowa  57, 135
Pierwiosnek bezłodygowy 69, 147
Pierwiosnek Hallera 69, 146
Pięciornik biały  68, 146
Pluskwica europejska 27, 108
Pływacz drobny  88, 164
Pływacz zwyczajny  88, 165
Podejźrzon księżycowy 18, 99
Podejźrzon rutolistny 18, 99
Ponikło jajowate  38, 118 
Ponikło kraińskie  37, 117
Ponikło skąpokwiatowe 38, 118
Powojnik prosty  28, 109
Przetacznik pokrzywolistny 90, 166
Przęstka pospolita  46, 126
Przygiełka biała  72, 149
Przygiełka brunatna 72, 150
Przytulia hercyńska  44, 124
Przytulia nierównolistna 44, 123
Rosiczka długolistna 35, 115
Rosiczka pośrednia  35, 115
Róża francuska  73, 150
Różanecznik żółty  71, 149
Sasanka łąkowa  70, 148
Sasanka otwarta  70, 147
Sit czarny   49, 128
Starodub łąkowy  65, 143
Storczyk błotny  60, 138

Storczyk cuchnący  58, 137
Storczyk drobnokwiatowy 61, 139
Storczyk kukawka  59, 137
Storczyk samczy  59, 138
Storzan bezlistny  41, 120
Strzęplica piramidalna 50, 129
Suchotraw twardy  75, 152
Szachownica kostkowata 43, 123
Tajęża jednostronna 45, 125
Traganek piaskowy  17, 98
Turzyca bagienna  23, 104
Turzyca Davalla  22, 103
Turzyca dwupienna  22, 103
Turzyca Michela  23, 104
Turzyca oścista  22, 102
Turzyca pagórkowa  24, 105
Turzyca piaskowa  21, 102
Turzyca skalna  25, 106
Turzyca skąpokwiatowa 25, 105
Turzyca wąskolistna  26, 106
Ułudka leśna  58, 136
Wawrzynek główkowy 34, 114
Wełnianka delikatna 41, 121
Widłaczek torfowy  55, 134
Wierzba śniada  74, 151
Wilczomlecz błotny  42, 122
Wilczomlecz kątowy 41, 121
Wilczomlecz włosisty 43, 122
Wilczypieprz roczny 85, 162
Wiśnia karłowata   27, 107
Wyblin jednolistny  56, 135
Zaraza bladokwiatowa 63, 141
Zaraza drobnokwiatowa 63, 141
Zaraza goryczelowa  64, 142
Zaraza macierzankowa 61, 139
Zaraza przytuliowa  62, 140
Zaraza wielka  62, 140
Zawilec wielkokwiatowy 15, 96
Zerwa kulista  68, 145
Zimoziół północny  52, 130
Żłobik koralowy  30, 110
Życica lnowa  54, 133
Życica roczna  55, 133
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InDEkS łaCIŃSkICH naZW
ZBIoRoWISk RoŚLInnYCH 

Abietetum polonicum (DZIUB. 1928) BR.-BL. ET VLIEG. 1939  275
Anthyrio distentifoliae-Sorbetum alnetosum viridis  250
Arctostaphylo-Callunetum R.TX. ET PRSG 1940  245
Arrhenatheretum elatioris BR.-BL. EX SCHERR. 1925  226
Asplenietum trichomano-rutaemurariae (KUHN 1937) R.TX. 1937  259
Calluno-Nardetum strictae HRYNC. 1959  243
Campanulo serratae-Agrostietum capillaris centauretosum jacei  229
Caricetum appropinquatae (KOCH 1926) SOÓ 1938  199
Caricetum davallianae DUTOIT 1924 EM. GOERS 1963  216
Caricetum diandrae JON. 1932 EM. OBERD. 1957  209
Caricetum distichae (NOWIŃSKI 1928) JONAS 1933  198
Caricetum lasiocarpae KOCH 1926  208
Caricetum limosae BR.-BL. 1921  209
Caricetum paniculatae WANGERIN 1916  197
Carici canescentis-Agrostietum caninae R.TX. 1937  217
Carici remotae-Fraxinetum KOCH 1926 EX FABER 1936  268
Carlino-Dianthetum deltoidis DUBIEL I IN. 1999  244
Cicuto-Caricetum pseudocyperi BOER ET SISS. IN BOER 1942  196
Cirsietum rivularis RALSKI 1931 caricetosum hartmanii  224
Dentario glandulosae-Fagetum W. MAT. 1964 EX GUZIKOWSKA ET KORNAŚ 1969  
D. g.-F. allietosum ursini; D. g.-F. anthyrietosum distentifoliae  280
Diantho compacti-Hypericetum maculate  249
Diantho-Armerietum elongatae KRAUSCH 1959  237
Dryopteridi dilatatae-Sorbetum aucupariae  254
Eleocharitetum acicularis (BAUMANN 1911) KOCH 1926  193
Empetro hermaphroditi-Vaccinietum myrtilli WINNICKI 1999  255
Eriophorum vaginatum-Sphagnum fallax HUECK 1928 PRO ASS.  205
Fraxino-Alnetum W. MAT. 1952  267
Gladiolo-Agrostietum capillaris (BR.-BL. 1930) PAWŁ. ET WAL. 1949  228
Glycerietum plicatae (KULCZ. 1928) OBERD. 1954  201
Hydrocharitetum morsus-ranae LANGENDONCK 1935  188
Hypochoeridi uniflorae-Nardetum strictae  240
Klasa Asplenietea rupestria BR.-BL. 1934 IN MEIER ET BR.-BL. 1934  258
Ledo-Sphagnetum magellanici SUKOPP 1959 EM. NEUHÄUSL 1969  204
Lemno minoris-Salvinietum natantis (SLAVNIC 1956) KORNECK 1959  187
Molinietum caeruleae W. KOCH 1926  221
Molinio-Pinetum W. MAT. ET J. MAT 1973  274
Nupharo-Nymphaeetum albae TOMASZ. 1977  189
Nymphaeetum candidae MILJAN 1958  189
Oenantho-Rorippetum LOHM. 1950  194
Potentillo albae-Quercetum petraeae LIBB. 1933  277
Potentillo aureae-Festucetum airoides WINNICKI 1999  246
Pulmmonario filarszkyanae-Alnetum viridis PAWŁ. ET WALAS 1948  251
Rhynchosporetum albae KOCH 1926  210
Rhynchosporetum fuscae W. BRAUN 1968  210
Ribeso nigri-Alnetum SOL.-GÓRN. (1975) 1987  265
Salici-Myricarietum MOOR 1958  261
Scirpetum maritimi (BR.-BL. 1931) R. TX. 1937  195
Sclerantho-Herniarietum glabrae GŁOW. 1988  236
Scorpidio-Utricularietum minoris MUELL. ET GÓRSK. 1960  192
Sorbo aucupariae-Aceretum pseudoplatani CEL. ET WOJT. (1961 N.N.) 1978  282
Sparganietum minimi SCHAAF 1925  192
Sparganio-Glycerietum fluitantis BR.-BL. 1925  200
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Sphagnetum magellanici (MALC. 1929) KAESTNER ET FLOESSNER 1933  203
Sphagno squarrosi-Alnetum SOL.-GÓRN. (1975) 1987  265
Sphagno-Piceetum (TÜXEN 1957) HAUTMANN 1935  272
Tilio cordatae-Carpinetum betuli TRACZ. 1962 typicum,  
wariant z Aconitum moldavicum; T. c.-C. b. melittetosum  278
Trapetum natantis MUELL. ET GOERS 1969  191
Trollio altissimae-Knautietum dipsacifoliae  248
Vaccinietum myrtilli SZAFER, PAWŁ., KULCZ. 1923  256
Vaccinio uliginosi-Pinetum KLEIST 1929  270
Valeriano-Caricetum flavae PAWŁ. (1949 N.N.) 1960  215
Violo-Cnidietum dubii WALTHER IN R. TX. 1954 (N. INV.)  223
Zb. Calamagrostis-Alnus viridis  253
Zb. Calla palustris  213
Zb. Carex nigra  217
Zb. Cerasus fruticosa  234
Zb. Empetrum hermaphroditum-Sphagnum nemoreum  207
Zb. Helichrysum arenarium  238
Zb. Juncus articulatus-Caltha palustris subsp. laeta  219
Zb. Menyanthes trifoliata  212
Zb. Nardus stricta  241
Zb. Salix silesiaca-Alnus viridis  252
Zb. Sphagnum recurvum-Eriophorum angustifolium JASN. 1968 PRO ASS.  211
Zb. Urticularia vulgaris  192
Zb. z Betula pubescens  273
Zbiorowiska z klasy Festuco-Brometea BR.-BL. ET R. TX. 1943  231
Zbiorowiska związku Koelerion glaucae  239

Bagienny las brzozowy  273
Buczyna karpacka; podzespół czosnkowy; podzespół ziołoroślowy  280
Eutroficzna młaka górska  215
Grąd subkontynentalny podzespół typowy, wariant z tojadem mołdawskim;  
podzespół z miodownikiem melisowatym  278
Jaworzyna karpacka  282
Kwaśna młaka turzycowo-mietlicowa  217
Łęg jesionowo-olszowy  267
Ols porzeczkowy  265
Ols torfowcowy  265
Podgórski łęg jesionowy  268
Połoninowe borówczysko bażynowe  255
Sosnowy bór bagienny  270
Śródlądowy bór wilgotny  274
Świerczyna torfowiskowa  272
Świetlista dąbrowa  277
Wyżynny jodłowy bór mieszany  275
Zarośla jarzębinowe z nerecznicą szerokolistną  254
Zbiorowiska kserotermiczne o charakterze stepowym  231
Zbiorowiska szczelin i półek skalnych w Bieszczadach  258
Zbiorowiska związku strzęplicy sinej  239
Zbiorowisko bażyny obupłciowej i torfowca ostrolistnego  207
Zbiorowisko bliźniczki psiej trawki  241
Zbiorowisko bobrka trójlistkowego  212

InDEkS PoLSkICH naZW
ZBIoRoWISk RoŚLInnYCH 
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Zbiorowisko czermieni błotnej  213
Zbiorowisko kocanek piaskowych  238
Zbiorowisko olszy zielonej i trzcinników  253
Zbiorowisko pływacza zwyczajnego  192
Zbiorowisko situ członowatego i knieci błotnej górskiej (młaka połoninowa)  219
Zbiorowisko torfowca zakrzywionego i wełnianki wąskolistnej  211
Zbiorowisko turzycy pospolitej (kwaśna młaka turzycowa)  217
Zbiorowisko wełnianki pochwowatej i torfowca zakrzywionego  205
Zbiorowisko wierzby śląskiej i olszy zielonej  252
Zbiorowisko wisienki stepowej (karłowatej)  234
Zbiorowisko wrzosu zwyczajnego i bliźniczki psiej trawki (tłok wrzosowy)  243
Zespół bagna zwyczajnego i torfowca magellańskiego  204
Zespół czerwca wieloowockowego i połonicznika nagiego  236
Zespół czosnku kątowatego i selernicy żyłkowanej  223
Zespół dziewięćsiła bezłodygowego i goździka kropkowanego  244
Zespół dzwonka piłkowanego i mietlicy pospolitej, podzespół z chabrem łąkowym  229
Zespół goździka kropkowanego i zawciągu pospolitego  237
Zespół goździka skupionego i dziurawca czterobocznego  
(wschodniokarpackie ziołorośla goździkowo-dziurawcowe)  249
Zespół grążela i grzybieni białych  189
Zespół grzybieni północnych  189
Zespół jeżogłówki i manny jadalnej  200
Zespół jeżogłówki najmniejszej  192
Zespół kotewki orzecha wodnego  191
Zespół kropidła wodnego i rzepichy ziemnowodnej  194
Zespół manny fałdowanej  201
Zespół mącznicy lekarskiej i wrzosu pospolitego (wrzosowisko mącznicowe)  245
Zespół mieczyka dachówkowatego i mietlicy pospolitej - wariant świeży  228
Zespół ostrożenia łąkowego, podzespół z turzycą Hartmana  224
Zespół pełnika alpejskiego i świerzbnicy leśnej (kwieciste ziołorośla połoninowe)  248
Zespół pięciornika złotego i kostrzewy niskiej  246
Zespół ponikła igłowatego  193
Zespół prosienicznika główkowego i bliźniczki psiej trawki  
(wschodniokarpackie bliźniczysko połoninowe)  240
Zespół przygiełki białej  210
Zespół przygiełki brunatnej  210
Zespół rajgrasu wyniosłego - ciepłolubne postaci  226
Zespół rzęsy drobnej i salwinii pływającej  187
Zespół sitowca nadmorskiego  195
Zespół skorpionowca brunatnawego i pływacza drobnego  192
Zespół szaleju jadowitego i turzycy nibyciborowatej  196
Zespół torfowca magellańskiego  203
Zespół trzęślicy modrej  221
Zespół turzycy bagiennej  209
Zespół turzycy Davalla  216
Zespół turzycy dwustronnej  198
Zespół turzycy nitkowatej  208
Zespół turzycy obłej  209
Zespół turzycy prosowej  197
Zespół turzycy tunikowej  199
Zespół wapieniolubnych paproci szczelinowych  259
Zespół wierzby siwej i wrześni pobrzeżnej  261
Zespół wilgotnych zarośli olszy zielonej  251
zespół wysokogórskich borówczysk karpackich  256
Zespół zarośli wietlicowo-jarzębinowych  250
Zespół żabiścieku i osoki aloesowatej  188
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