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Podziękowania. Serdecznie dziękuję Panu Prof. drowi hab. Krzysztofowi Rostańskiemu z Uniwersytetu Śląskiego za weryfikację materiału zielnikowego.
Summary. Valeriana tripteris (Valerianaceae) in the Beskid Niski Mts (SE Poland). In the Beskid
Niski Mts two subspecies of Valeriana tripteris L. [subsp. austriaca E. Walther and subsp. heterophylla
(Baumg.) Rostański] can be found. Subsp. austriaca occurs in the whole range of the Carpathians (with
few localities in the Beskid Niski), whereas subsp. heterohylla and intermediate forms between the two
subspecies are much common in the study area, despite having the western limit of this range along the
river Wisłoka.
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Nowe, liczne stanowisko Polemonium caeruleum (Polemoniaceae)
na Mazowszu
Polemonium caeruleum L. (wielosił błękitny) jest gatunkiem o zasięgu borealnym. W Polsce
traktowany jest jako relikt glacjalny o występowaniu ograniczonym głównie do północnowschodniej i wschodniej części kraju (Środoń 1973; Rutkowski 2001). P. caeruleum jest
gatunkiem prawnie chronionym, znajduje się także w „czerwonej księdze” w kategorii
„narażony na wyginięcie” – VU (Rutkowski 2001). Duża część notowanych wcześniej
stanowisk w Polsce środkowej jest obecnie niepotwierdzona (Zając & Zając 2001), natomiast stanowiska na południu kraju traktowane są jako antropogeniczne (Piękoś-Mirkowa
& Mirek 2003).

Notatki botaniczne
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W 2001 r. odnaleziono nowe, nie notowane do tej pory w krajowej literaturze, stanowisko wielosiłu błękitnego na północno-wschodnim Mazowszu (Międzyrzecze Łomżyńskie), w pobliżu wsi Kleczkowo (gmina Troszyn, powiat ostrołęcki, woj. mazowieckie; 21°51,8´E/53°02,9´N; kwadrat ATPOL FC22; dokumentacyjny arkusz zielnikowy
w Zielniku Ogrodu Botanicznego UW). Stanowisko położone jest na glebach torfowych,
na prawym brzegu niewielkiej rzeki Ruż (Ryc. 1). Największe zagęszczenie osobników
wielosiłu błękitnego, dochodzące do kilkudziesięciu pędów generatywnych na 1 m2,
stwierdzono na obszarze około 3 ha. Płat ten występuje na odłogowanych od około 5 lat
terenach użytkowanych wcześniej jako łąki (związek Filipendulion). Osobniki wielosiłu
błękitnego występowały tam głównie w towarzystwie Filipendula ulmaria, Urtica dioica
oraz Geum rivale. Rosły także na użytkowanych eutroficznych łąkach (związek Calthion),
w okrajkach zarośli wierzbowych (związek Alno-Padion) oraz trzcinowisk (Phragmitetum
australis) w odległości od około 100 do 500 m na zachód od populacji głównej – w tych
płatach obserwowano jednak zaledwie od kilku do kilkudziesięciu pędów. Potwierdzałoby
to uwagi Środonia (1973), który podaje, że osobniki P. caeruleum pojawiają się obficiej
w płatach o zaburzonej strukturze.

Ryc. 1. Nowe stanowisko Polemonium caeruleum L. (czarna gwiazdka) na północno-wschodnim Mazowszu.
Fig. 1. A new locality of Polemonium caeruleum L. (black asterisk) in NE Mazovia, Poland.

W latach 2001–2003 odnaleziona populacja nie wykazywała śladów regresji. W każdym
z sezonów kwitło i owocowało kilkanaście tysięcy osobników, jednak pewnym zagrożeniem
może być zarastanie stanowiska przez Urtica dioica oraz różne gatunki wierzb (Salix), głównie S. purpurea. Dlatego wskazane jest regularne monitorowanie znalezionej populacji.
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Wstępne obserwacje dotyczące biologii zapylania wykazały, że kwiaty odwiedzane są
obficie przez pszczołę miodną (Apis mellifera L.), różne gatunki trzmieli (Bombus) oraz
kilka gatunków muchówek (Diptera), które przenoszą pyłek P. caeruleum (Zych niepubl.).
Badanie jakości nasion wykazało, że są one w pełni żywotne. Pewna liczba siewek uzyskanych z nasion z opisywanego stanowiska została zdeponowana w Ogrodzie Botanicznym
UW jako początek kolekcji ex situ.
Wydaje się, że ze względu na wyjątkowo dużą liczbę osobników w populacji oraz
występowanie innych gatunków chronionych należałoby rozważyć objęcie opisywanego
obszaru ochroną prawną.
Podziękowania. Dziękujemy Izie Łapińskiej-Zych i Andrzejowi Jakubcowi za pomoc w trakcie badań
terenowych oraz Anecie Wojewódzkiej za wykonanie mapy stanowiska.
Summary. A new, abundant locality of Polemonium caeruleum (Polemoniaceae) in the Mazovia
r egion (NE Poland). Polemonium caeruleum L. is a rare and endangered vascular plant in Poland. A new
locality of the species was found in 2001 in NE Mazovia (Fig. 1), in vicinity of the village Kleczkowo,
Ostrołęka district, on wet meadows by the Ruż river (21°51,8´E/53°02,9´N). The main population covers
the area of approx. 3 ha and it is constituted of several thousand flowering and fruiting plants.
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Nowe stanowisko Laserpitium archangelica (Apiaceae) w Polsce
Laserpitium archangelica Wulfen. jest gatunkiem górskim, który osiąga w Polsce północną
granicę zasięgu obejmującego środkową i południowo-zachodnią Europę, od Jesioników
i Karpat po Półwysep Bałkański (Dostál 1989).
Na terenie Beskidu Śląskiego (Karpaty Zachodnie), w sierpniu 2003 r., odnaleziono
nowe stanowisko Laserpitium archangelica. W Polsce jedyne wcześniej znane stanowiska
tego krytycznie zagrożonego gatunku zlokalizowane są na północnym stoku Babiej Góry
(Parusel 2001).

