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Nowe stanowisko Pulsatilla patens (Ranunculaceae)
w Białowieskim Parku Narodowym
Pulsatilla patens (L.) Mill. (sasanka otwarta, s. dzwonkowata) jest gatunkiem niżowym,
boreo-meridionalno-kontynentalnym (MEUSEL i in. 1965) o rozmieszczeniu cyrkumpolarnym. Jest to gatunek prawnie chroniony w Polsce i objęty Dyrektywą Siedliskową –
załączniki II, IV. Znajduje się również na liście gatunków z załącznika nr 1 Konwencji
Berneńskiej. Ocena stopnia zagrożenia P. patens ulegała zmianom. W „Polskiej czerwonej
księdze roślin” sasankę otwartą zaliczono do gatunków o niższym ryzyku zagrożenia –
kategoria LR (WÓJTOWICZ 2001), natomiast na „Czerwoną listę roślin” została wpisana już
jako gatunek krytycznie zagrożony (E) (ZARZYCKI & SZELĄG 2006).
W Polsce sasanka otwarta występuje w wielu rejonach, jednak jej stanowiska rozmieszczone są nierównomiernie. Najliczniejsze populacje występują głównie w północnej
i wschodniej części kraju (ZAJĄC & ZAJĄC 2001). W Białowieskim Parku Narodowym
ostatnie sześć stanowisk tego gatunku, podawane w latach 1960–1975, uznano za wymarłe
(KECZYŃSKI 1996; SOKOŁOWSKI 2001).
W kwietniu 2007 r. w Białowieskim Parku Narodowym odnaleziono nowe, nienotowane do tej pory w krajowej literaturze, stanowisko sasanki otwartej. Znajduje się ono
w Obrębie Ochronnym Hwoźna, Obwodzie Ochronnym Zamosze, w pobliżu wsi Stare
Masiewo (gmina Narewka, powiat hajnowski, woj. podlaskie; kwadrat ATPOL GC46).
Rośliny rosną na glebie rdzawej właściwej, w borze mieszanym świeżym. Nowo znaleziona populacja składała się trzech grup roślin po kilka osobników. Pierwsza grupa sasanek
występowała w pasie drogi granicznej Polska – Białoruś (w odsłoniętym miejscu), druga
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przy linii drzewostanu, trzecia w głębi lasu, w znacznym oddaleniu – 46 m od otwartej
przestrzeni. Jest to zjawisko nietypowe, ponieważ zwykle notuje się występowanie Pulsatilla patens nie więcej niż 1 m w głąb od linii zwartego drzewostanu. (WÓJTOWICZ
2000, 2004).
W pierwszej grupie, w płacie o powierzchni 25 m2, wraz z Pulsatilla patens w warstwie runa rosły: Vaccinium vitis-idaea, V. myrtillus, Calluna vulgaris, Hylocomium splendens (pokrycie warstwy c i d – 100%). W drugiej grupie, w płacie o powierzchni 25 m2,
wraz z P. patens występowały: w warstwie drzew Pinus sylvestris (zwarcie warstwy a1
– 80%), w warstwie krzewów Betula pendula, Picea abies (zwarcie warstwy b – 40%),
w runie Vaccinium vitis-idaea, Fragaria vesca, Luzula pilosa, Poa trivialis, Chamaecytisus
ratisbonensis, Calamagrostis arundinacea, Hypnum cupressiforme, Polytrichum formosum
(pokrycie warstwy c i d – 80%). W trzeciej grupie, w płacie o powierzchni 25 m2, wraz
z P. patens występowały: w warstwie drzew Pinus sylvestris (zwarcie warstwy a1 – 60%),
w warstwie krzewów Picea abies (zwarcie warstwy b – 5%), w runie Vaccinium vitis-idaea,
V. myrtillus, Luzula pilosa, Poa trivialis, Juniperus communis, Calluna vulgaris, Hypnum
cupressiforme, Polytrichum formosum, Hylocomium splendens (pokrycie warstwy c i d –
90%). Największy dystans między poszczególnymi grupami sasanek wynosił 210 m.
W latach 2007 i 2008 w populacji występowały zarówno osobniki generatywne, jak
i wegetatywne. Kiełkowanie nasion i przeżywanie siewek sasanki otwartej jest determinowane przez odpowiednie warunki siedliskowe. W odnalezionym stanowisku w dwóch
płatach dostępność odkrytego podłoża dla obsiewających się roślin oceniono jako wystarczającą. W jednym przypadku gleba była pokryta zwartą pokrywą mszystą oraz licznie
występującą Vaccinium myrtillus, co może znacząco utrudniać rekrutację nowych siewek.
Zauważono również zgryzanie poszczególnych, owocujących już pędów, przez zwierzynę
leśną.
Ze względu na to, że jest to jedyne stanowisko tego gatunku w Białowieskim Parku Narodowym i jedno z nielicznych w Puszczy Białowieskiej, należy je monitorować, ochronić
warunki siedliskowe oraz zastanowić się nad wzmocnieniem populacji.
Summary. A new locality of Pulsatilla patens (Ranunculaceae) in the Białowieża National Park
(NE Poland). Pulsatilla patens is a rare and endangered vascular plant in Poland. A new locality of the
species was found in 2007 in NE of the Białowieża Forest, in the vicinity of the village Stare Masiewo,
Narewka district. The newly found population consisted of three groups of plants of several individuals.
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Występowanie Allium rotundum (Liliaceae)
w Kątach na Płaskowyżu Proszowickim (Wyżyna Małopolska)
Gatunek Allium rotundum L. (czosnek kulisty) jest zamieszczony w polskiej „czerwonej
księdze” roślin (ZAJĄC & ZAJĄC 2001) jako krytycznie zagrożony (CR) oraz na „czerwonej
liście” (ZARZYCKI & SZELĄG 2006) jako – wymierający – krytycznie zagrożony (E). Znajduje się również na lokalnych „czerwonych listach”: dla byłego województwa krakowskiego
(ZAJĄC & ZAJĄC 1998) oraz dla Płaskowyżu Proszowickiego (TOWPASZ & KOTAŃSKA 2001)
– na obydwu z kategorią EN.
Jest to gatunek synantropijny – archeoﬁt, reprezentujący element łącznikowy pontohirkańsko-środkowoeuropejski. W Polsce rośnie tylko w Niecce Nidziańskiej i na Wyżynie
Lubelskiej, gdzie notowany był w zbiorowisku roślinności segetalnej Caucalido-Scandicetum
(ZAJĄC & ZAJĄC 2001). Obecnie zbiorowisko to wykształcone jest jedynie fragmentarycznie
i tylko sporadycznie spotyka się poszczególne gatunki dla niego charakterystyczne.
8 lipca 2009 r. w miejscowości Kąty (w kwadracie EF 32-22 w systemie ATPOL)
na Płaskowyżu Proszowickim (subregion Niecki Nidziańskiej), zanotowano około 120
osobników tej rośliny. Czosnek kulisty rośnie tu na płytkiej rędzinie kredowej, zarówno
w murawie kserotermicznej reprezentującej zespół Inuletum ensifoliae, jak i na przylegającym do niej ugorze, od wielu lat nie użytkowanym. Stanowisko to opublikowane w pracy
TOWPASZ i in. (1998) oraz w monograﬁi Płaskowyżu Proszowickiego (TOWPASZ 2006),
obserwowane jest już od 12 lat, jednak w tym okresie liczba osobników Allium rotundum
nigdy nie przekraczała kilkunastu! Być może przyczyną tak obﬁtego występowania tej
rośliny w roku bieżącym były korzystne dla jej rozwoju warunki klimatyczne (wysoka
temperatura i obﬁte opady).

