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Rzadkie i interesuja˛ce gatunki roślin naczyniowych
okolic Pore˛by koło Zawiercia (Wyżyna Śla˛ska)
BEATA BABCZYŃSKA-SENDEK, AGNIESZKA ROK i MAGDALENA SOCHACKA

BABCZYŃSKA-SENDEK, B., ROK, A. AND SOCHACKA, M. 2003. Rare and interesting vascular plant
species in the vicinity of Pore˛ba near Zawiercie. Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica
10: 19–25. Kraków. PL ISSN 1640-629X.
ABSTRACT: The paper presents a systematic list of 90 rare, protected and interesting vascular
plant species recorded in the area of Pore˛ba near Zawiercie (north-eastern part of the Silesian
Upland, southern Poland).
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WSTE˛P
Okolice Pore˛by koło Zawiercia to obszar usytuowany na styku dwóch jednostek
geomorfologicznych Wyżyny Śla˛skiej (zgodnie z uje˛ciem GILEWSKIEJ 1972): Garbu
Woźnickiego – stanowia˛cego południowo-wschodnia˛ cze˛ść Progu Górnotriasowego
– oraz Kotliny Mitre˛gi. Granice˛ pomie˛dzy nimi stanowi dolina Czarnej Przemszy przecinaja˛ca omawiany teren mniej wie˛cej w płaszczyźnie równoleżnikowej.
Badania florystyczne prowadzone w okolicach Pore˛by koło Zawiercia w latach
1997–1999 wykazały, że flora tego terenu jest bogata i zróżnicowana, a w jej skład
wchodzi szereg chronionych, rzadkich i interesuja˛cych gatunków roślin. Różnorodna jest
tu także naturalna i półnaturalna roślinność. W cze˛ści południowej znajduje sie˛ duży
kompleks leśny – Las Pore˛bski, na terenie którego najwie˛ksza˛ powierzchnie˛ zajmuja˛
fitocenozy gra˛dów (w cze˛ści centralnej) oraz borów sosnowych świeżych i wilgotnych
(w cze˛ści zachodniej i południowej). W obre˛bie Lasu Pore˛bskiego spotyka sie˛ też różnej
wielkości ła˛ki śródleśne i fragmenty torfowisk. Od strony zachodniej przylega do niego
rozległy kompleks ła˛k, głównie wilgotnych, cia˛gna˛cy sie˛ aż do Siewierza. Na północ od
doliny Czarnej Przemszy dominuja˛ półnaturalne i synantropijne zbiorowiska nieleśne. Sa˛
to ła˛ki, fragmenty muraw oraz rozległe agrocenozy, wśród których znaczna˛ powierzchnie˛
zajmuja˛ obecnie ugory.
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Na kształt i różnorodność aktualnej szaty roślinnej omawianego terenu wywarły
wpływ zarówno czynniki naturalne, jak i antropogeniczne. Do najważniejszych czynników naturalnych należa˛: zróżnicowana budowa geologiczna, wyste˛powanie w wielu
miejscach w podłożu we˛glanu wapnia, dość urozmaicona rzeźba terenu, obecność licznych cieków powierzchniowych, a także wielu miejsc podmokłych. Głównymi czynnikami antropogenicznymi sa˛: eksploatacja rud żelaza w ubiegłych wiekach, po której na
terenie Lasu Pore˛bskiego pozostały liczne doły (tzw. warpie), obecnie cze˛sto wypełnione
woda˛, a także – odlesienie znacznej cze˛ści terenu i rozwój osadnictwa wzdłuż Czarnej
Przemszy pocza˛wszy od XIV w.
Pomimo bogactwa swojej flory okolice Pore˛by nie doczekały sie˛ dotychczas opracowania florystycznego. Najwie˛cej rzadkich gatunków z tego terenu podał KAZNOWSKI
(1928). Notowania te pochodza˛ jednak głównie z niewielkiego lasku Cerefisko, znajduja˛cego sie˛ kiedyś na zachód od Zawiercia, a obecnie od dawna już nie istnieja˛cego.
Pojedyncze doniesienia o rzadkich gatunkach z tego terenu znaleźć można w pracach:
CELIŃSKIEGO i in. (1974–1975), JE˛DRZEJKI (1990), BERNACKIEGO i in. (1991), BERNACKIEGO i NOWAK (1994) oraz ROSTAŃSKIEGO i in. (1994). Opracowanie flory wschodniej
cze˛ści Garbu Tarnogórskiego (NOWAK 1999), dotyczy jedynie fragmentów południowej
i zachodniej cze˛ści omawianego terenu.
Poniżej przedstawiono w porza˛dku systematycznym wykaz 90 rzadkich i interesuja˛cych gatunków roślin naczyniowych z okolic Pore˛by. Nie uwzgle˛dniono w nim kilku
gatunków chronionych bardzo cze˛stych na tym terenie oraz tych rzadszych roślin, które
były tu cze˛sto notowane przez NOWAK (1999). Układ systematyczny oparto na „Roślinach Polskich” (SZAFER i in. 1986), a nomenklature˛ botaniczna˛ przyje˛to za MIRKIEM i in.
(1995). Badany obszar w całości znajduje sie˛ w dużym kwadracie DF w siatce ATPOL,
a w jego obre˛bie obejmuje 4 małe kwadraty: 14, 15, 24, 25 (Ryc. 1).
Materiał zielnikowy znajduje sie˛ w Katedrze Geobotaniki i Ochrony Przyrody Uniwersytetu Śla˛skiego.

WYKAZ GATUNKÓW
W tekście zastosowano naste˛puja˛ce skróty: m. – miejscowość, dz. – dzielnica miasta Pore˛ba, w. – wzgórze,
l. pryw. – lasy prywatne, oddz. – oddział leśny, rz. – rzeka.
Phegopteris connectilis – Gra˛d: w. Turkowa Góra – l. pryw. na E od oddz. 75.
Lycopodium clavatum – Bory sosnowe: oddz. 82; l. pryw. na E od oddz. 106.
Cerastium macrocarpum – Gra˛d: w. Turkowa Góra – l. pryw. na E od oddz. 75.
Trollius europaeus – Wilgotne ła˛ki, głównie śródleśne, dość cze˛sty, w wielu miejscach rośnie łanowo:
l. pryw. na NE od oddz. 78; l. pryw. na E od oddz. 106; l. pryw. na E od oddz. 117; na NE od dz.
Krawce.
Isopyrum thalictroides – Gra˛dy niskie: oddz.77; oddz. 78; l. pryw. na NE od oddz. 78.
Actaea spicata – Gra˛dy i fragmenty buczyn: oddz. 75; oddz. 76; oddz. 77; l. pryw. na E od oddz.
76; oddz. 111; oddz. 117.
Anemone ranunculoides – Gra˛d niski: l. pryw. na NE od oddz. 78.
Ranunculus lingua – Podtopione doły powyrobiskowe: oddz. 76; oddz. 106; oddz. 107.
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Ryc. 1. Mapa badanego terenu. 1 – granica terenu badań, 2 – lasy.
Fig. 1. Map of the investigated area. 1 – boundaries of study area, 2 – forests.

Ranunculus cassubicus – Gra˛d niski: oddz. 78; l. pryw. na NE od oddz. 78.
Thalictrum aquilegifolium – Wilgotne i podmokłe ła˛ki śródleśne: l. pryw. na E od oddz. 78; l. pryw.
na N od oddz. 117; oddz. 123; oddz. 124.
T. lucidum – Wilgotne ła˛ki: oddz. 64; oddz. 69; l. pryw. na N od oddz. 78; oddz. 123; oddz. 124;
na NE od dz. Krawce; podawany przez NOWAK (1999) z zachodniej cze˛ ści i południowo-wschodniego
krańca badanego terenu.
Nuphar lutea – Stawy: centrum m. Pore˛ba – staw Pore˛ba I; oczko wodne na N od stawu Pore˛ ba II.
Corydalis solida – Zagajnik de˛bowy: centrum m. Pore˛ ba – na W od stawu Pore˛ba I.
Dentaria bulbifera – Gra˛dy i fragmenty buczyn: oddz. 77, l. pryw. na E od oddz. 76.
Helianthemum nummularium subsp. obscurum – Fragment murawy kserotermicznej: południowy
stok wzgórza na N od zachodniej cze˛ści m. Pore˛ba.
Drosera rotundifolia – Fragmenty torfowisk: brzegi oczek wodnych w oddz. 69; torfowisko przejściowe w oddz. 123; podawany przez NOWAK (1999) z zachodniej cze˛ści badanego terenu.
Parnassia palustris – Wilgotna ła˛ka śródleśna: l. pryw. na E od oddz. 117.
Aruncus sylvestris – Gra˛d i łe˛g jesionowo-olszowy: oddz. 78 – w pobliżu ścieżki; oddz. 106;
oddz.107.
Filipendula vulgaris – Polany śródleśne, ła˛ki i nasyp kolejowy: oddz. 77b; l. pryw. na NE od oddz.
78; l. pryw. na E od oddz. 117; południowa cze˛ść m. Pore˛ba – na S od stawu Pore˛ba I; na S od dz.
Dziechciarze; na NE od dz. Krawce; na N od dz. Niwki; wzgórza na N od zachodniej cze˛ści m. Pore˛ ba;
podawany przez NOWAK (1999) z zachodniej cze˛ści badanego terenu.
Rubus saxatilis – Lasy mieszane: oddz. 78; l. pryw. na W od oddz. 73 – skraj polany.
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Alchemilla crinita – Ła˛ka świeża: skraj Lasu Pore˛bskiego na S od dz. Dziechciarze; podawany
przez NOWAK (1999) z południowego obrzeża badanego terenu.
A. subcrenata – Ła˛ki świeże: dz. Dziechciarze; dz. Krawce; dz. Krzemie˛ da; wzgórza na N od
zachodniej cze˛ści m. Pore˛ba.
Agrimonia procera – Przydroże: na N od dz. Niwki.
Astragalus cicer – Zarośla śródpolne i przydroże: na N od dz. Niwki; oddz. 75.
Daphne mezereum – Lasy liściaste i mieszane: licznie w całym Lesie Pore˛bskim, a szczególnie na
terenie w. Turkowa Góra (l. pryw.); podawany przez NOWAK (1999) z zachodniej cze˛ ści badanego
obszaru.
Euonymus verrucosus – Gra˛dy: l. pryw. na w. Turkowa Góra; oddz. 76; oddz 78; centrum m. Pore˛ba
– zagajnik na W od stawu Pore˛ba I; podawany przez NOWAK (1999) z zachodniej cze˛ści badanego terenu.
Hedera helix – Gra˛dy: okazy kwitna˛ce – 4 w l. pryw. na w. Turkowa Góra; 2 w pobliżu leśniczówki
w oddz. 76; 6 w l. pryw. na W od oddz. 73.
Astrantia major – Gra˛dy niskie i łe˛gi jesionowo-olszowe: l. pryw. na w. Turkowa Góra; oddz. 75;
oddz. 76; oddz. 77; oddz. 78; l. pryw. na NW od oddz. 78; oddz. 106; oddz. 107; podawany przez
NOWAK (1999) z zachodnich obrzeży badanego terenu.
Hacquetia epipactis – Gra˛dy niskie i łe˛gi jesionowo-olszowe; wyste˛puje dość cze˛sto, w wielu miejscach dość licznie: oddz. 76; oddz. 77; l. pryw. na w. Turkowa Góra; l. pryw. na E od oddz. 77; oddz.
78; l. pryw. na N od oddz. 78; oddz. 106; oddz. 107; podawany z Lasu Pore˛bskiego przez JE˛DRZEJKE˛
(1990), ale bez szczegółowej lokalizacji oraz przez KAZNOWSKIEGO (1928) z nieistnieja˛cego obecnie
lasku Cerefisko.
Cicuta virosa – Podtopione doły powyrobiskowe: oddz. 76; l. pryw. na E od oddz. 76; oddz. 111.
Silaum silaus – Wilgotne ła˛ki: l. pryw. na NE od oddz. 78; l. pryw. na E od oddz. 117; na NE
od dz. Krawce.
Peucedanum cervaria – Fragment murawy kserotermicznej: południowe stoki wzgórz na N od
zachodniej cze˛ści m. Pore˛ba.
Lysimachia nemorum – Łe˛g jesionowo-olszowy: l. pryw. na E od oddz. 77.
Monotropa hypopitys – Las mieszany: l. pryw. na E od oddz. 117.
Oxycoccus palustris – Fragmenty torfowisk: brzegi oczek wodnych w oddz. 69; torfowisko przejściowe w oddz. 123; podawany przez NOWAK (1999) z zachodniej cze˛ści badanego terenu.
Ledum palustre – Fragment sosnowego boru bagiennego: oddz. 70; obrzeże torfowiska przejściowego w oddz. 123; oddz. 130; podawany przez NOWAK (1999) z zachodniej cze˛ści badanego terenu.
Gratiola officinalis – Wilgotna ła˛ka: kompleks ła˛k na S od szosy Siewierz – Pore˛ba.
Veronica scutellata – Turzycowiska: zachodnia cze˛ść m. Pore˛ba – pomie˛dzy domami; na N od
m. Kuźnica Sulikowska.
V. teucrium – Fragment murawy kserotermicznej: południowy stok wzgórza na N od zachodniej
cze˛ści m. Pore˛ba.
Lathrea squamaria – Lasy liściaste i mieszane: l. pryw. na w. Turkowa Góra; oddz. 77; oddz. 78;
oddz. 117.
Centaurium pulchellum – Ugór, skraj ścieżki leśnej: wzgórza na N od zachodniej cze˛ści m. Pore˛ ba;
oddz. 77b.
Gentiana pneumonanthe – Wilgotne ła˛ki śródleśne: oddz. 69; l. pryw. na NE od oddz. 78; podawany przez NOWAK (1999) z zachodniej cze˛ści badanego terenu.
Gentianella ciliata – Fragment murawy kserotermicznej: wzgórza na N od zachodniej cze˛ści m.
Pore˛ba; podawany przez ROSTAŃSKIEGO i in. (1994) z nieużytku pomie˛dzy zabudowaniami ze wschodniej cze˛ ści m. Pore˛ ba oraz przez KAZNOWSKIEGO (1928) z pogranicza Pore˛by i Zawiercia.
Vinca minor – Zagajnik: dz. Krawce.
Galium odoratum – Gra˛dy i fragmenty buczyn: l. pryw. na w. Turkowa Góra; oddz. 75, oddz. 76;
oddz. 77; oddz. 78; oddz. 117.
Sambucus ebulus – Przydroże: oddz. 75.
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Valeriana sambucifolia – Łe˛g wierzbowo-topolowy, podmokła ła˛ka: nad rz. Czarna˛ Przemsza˛ na E
od m. Siewierz; oddz. 125; podawany przez NOWAK (1999) z południowych krańców badanego terenu.
Phyteuma spicatum – Łe˛g jesionowo-olszowy: oddz. 106; oddz. 107; podawany przez NOWAK
(1999) z zachodnich obrzeży terenu.
Inula salicina – Wilgotne ła˛ki: l. pryw. na NE od oddz. 78; na E od dz. Krawce; podawany przez
NOWAK (1999) z zachodniej i południowej cze˛ści badanego obszaru.
Achillea pannonica – Murawa psammofilna: skraj lasu sosnowego na SE od m. Siewierz.
Petasites albus – Wilgotna ła˛ka śródleśna, łe˛g jesionowo-olszowy: l. pryw. na NE od oddz. 78;
l pryw. na W od oddz. 77.
Senecio rivularis – Wilgotna ła˛ka śródleśna: oddz. 77b; podawany przez NOWAK (1999) z zachodniego obrzeża terenu.
Carlina acaulis – Suche ła˛ki, drogi leśne: oddz. 123; skraj lasu na S od dz. Krzemie˛da; na N od dz.
Niwki.
Serratula tinctoria – Wilgotne ła˛ki: l. pryw. na NE od oddz. 78; l. pryw. na N od oddz. 79; na NE
od dz. Krawce; zachodnia cze˛ść m. Pore˛ba – pomie˛dzy domami; kompleks ła˛k na S od szosy Siewierz
– Pore˛ba; podawany przez NOWAK (1999) z zachodniego i wschodniego obrzeża terenu.
Scorzonera humilis – Wilgotne ła˛ki: l. pryw. na NE od oddz. 78; dz. Krawce.
Crepis mollis – Wilgotna ła˛ka śródleśna: l. pryw. na NE od oddz. 78; podawany przez NOWAK
(1999) z południowego krańca badanego terenu.
Triglochin palustre – Fragmenty torfowisk: oddz. 69; oddz. 123; kompleks ła˛k na S od szosy
Siewierz – Pore˛ ba.
Potamogeton alpinus – Oczko wodne: oddz. 69.
Veratrum lobelianum – Wilgotne ła˛ki śródleśne, a niekiedy także zbiorowiska szuwarowe i otaczaja˛ce je lasy (gra˛dy niskie i łe˛gi jesionowo-olszowe): oddz. 78; l. pryw. na NE od oddz. 78; oddz. 106;
oddz. 123; l. pryw. na W od oddz. 123; podawany przez NOWAK (1999) z zachodniej cze˛ści badanego
terenu.
Colchicum autumnale – Wilgotne i świeże ła˛ki: l. pryw. na NE od oddz. 78; południowa cze˛ść
m. Pore˛ba – na S od stawu Pore˛ba I.
Allium ursinum – Gra˛dy niskie i łe˛gi jesionowo-olszowe; w wielu miejscach rośnie łanowo: oddz.
77; oddz.78; l. pryw. na NE od oddz. 78; l. pryw. na SE od oddz. 117; centrum m. Pore˛ba – zagajnik
na W od stawu Pore˛ba I.
Gagea lutea – Zagajnik de˛bowy: centrum m. Pore˛ ba – na W od stawu Pore˛ba I.
Lilium martagon – Gra˛d niski: oddz. 78; l. pryw. na NW od oddz. 78.
Polygonatum verticillatum – Gra˛d: oddz. 78; l. pryw. na E od oddz. 117.
Gladiolus imbricatus – Wilgotne ła˛ki, dość cze˛sty: oddz. 77b; l. pryw. na NE od oddz. 78; l. pryw.
na E od oddz. 106, l. pryw. na E od oddz. 117; na NE od dz. Krawce; zachodnia cze˛ ść m. Pore˛ ba
– pomie˛ dzy domami; dz. Dziechciarze; kompleks ła˛k na S od szosy Siewierz – Pore˛ba; podawany
przez NOWAK (1999) z zachodniej i południowo-wschodniej cze˛ści terenu.
Iris sibirica – Wilgotne ła˛ki: oddz. 69; oddz. 77b; l. pryw. na NE od oddz. 78; l. pryw. na N od
oddz. 79; l. pryw. na E od oddz. 106; l. pryw. na E od oddz. 117; na NE od dz. Krawce; zachodnia
cze˛ść m. Pore˛ ba – pomie˛dzy domami; kompleks ła˛k na S od szosy Siewierz – Pore˛ba, w pobliżu oddz.
116; podawany przez NOWAK (1999) z zachodniego krańca badanego terenu.
Juncus bulbosus – Torfowisko przejściowe: oddz. 123.
Eriophorum latifolium – Podmokła ła˛ka śródleśna: l. pryw. na E od oddz.106.
Isolepis setacea – Brzeg strumienia: na NW od m. Kuźnica Sulikowska.
Eleocharis quinqueflora – Torfowisko przejściowe: oddz. 123.
Rhynchospora alba – Torfowisko przejściowe: oddz. 123.
Carex davalliana – Wilgotne ła˛ki śródleśne i fragmenty torfowisk: oddz. 69; l. pryw. na NE od
oddz. 78; torfowisko przejściowe w oddz. 123.
C. × hartmanii – Wilgotne ła˛ki: oddz. 77b; l. pryw. na NE od oddz. 78; l. pryw. na E od oddz. 117;
ła˛ki po obu stronach szosy Siewierz – Pore˛ba.

24

Fragm. Flor. Geobot. Polonica 10, 2003

Carex montana – Gra˛d: l. pryw. na W od oddz. 72 – w pobliżu nasypu dawnej Kolejki Coglowskiej.
C. tomentosa – Ła˛ki świeże i wilgotne: l. pryw. na NE od oddz. 78; na N od dz. Niwki; wzgórza na
N od zachodniej cze˛ści m. Pore˛ba.
C. pilosa – Gra˛dy, cze˛ sto w dużych płatach: oddz. 76; l. pryw. na w. Turkowa Góra; l. pryw. na W
od oddz. 72.
C. pseudocyperus – Podtopione doły powyrobiskowe: oddz.76.
C. distans – Wilgotna ła˛ka: w. Łysa Góra.
C. hostiana – Wilgotne ła˛ki śródleśne i fragmenty torfowisk: torfowisko przejściowe w oddz. 123;
l. pryw. na NE od oddz. 78.
Dactylorhiza fuchsii – Gra˛dy niskie i łe˛gi jesionowo-olszowe: l. pryw. na N od oddz. 78; oddz. 78;
l. pryw. na W od oddz. 72; oddz. 106; oddz. 107.
Gymnadenia conopsea subsp. conopsea – Wilgotna ła˛ka: północny kraniec Lasu Pore˛bskiego na S
od dz. Dziechciarze.
Platanthera bifolia – Wilgotna ła˛ka i przyległy las mieszany: l. pryw. na E od oddz. 77 – w pobliżu
nasypu dawnej Kolejki Coglowskiej.
Epipactis atrorubens – Pobocze ścieżek leśnych w borach sosnowych: pomie˛dzy oddz. 123 i 128;
oddz. 123; pomie˛ dzy oddz. 123 i 124 oraz oddz. 124 i 129; podawany przez NOWAK (1999) z południowych krańców badanego terenu.
E. palustris – Wilgotne ła˛ki śródleśne: oddz. 69; oddz. 70; l. pryw. na E od oddz. 117; podawany
przez NOWAK (1999) z zachodniej cze˛ ści terenu.
Listera ovata – Lasy liściaste i mieszane: lasy pryw. na w. Turkowa Góra; oddz. 69; oddz. 70;
l. pryw. na N od oddz. 78; oddz.117; oddz.118; oddz. 119; podawana przez NOWAK (1999) z zachodniego obrzeża terenu.
Neottia nidus-avis – Gra˛dy i lasy mieszane: l. pryw. na w. Turkowa Góra; oddz. 77; oddz. 78.
Malaxis monophyllos – Łe˛g jesionowo-olszowy: l. pryw. na E od oddz. 76; podawany przez
BERNACKIEGO i in. (1991) oraz NOWAK (1999) z południowej cze˛ści badanego terenu.
Corallorhiza trifida – Las mieszany: l. pryw. na E od oddz. 117.
Calla palustris – Podtopione doły powyrobiskowe: oddz. 76; oddz.77; oddz. 111.
Sparganium minimum – Zarastaja˛cy staw: oddz. 70, przy drodze.

Spośród wymienionych powyżej 90 gatunków, 8 taksonów znajduje sie˛ na „czerwonej
liście” (ZARZYCKI & SZELA˛G 1992). Dwa z nich (Drosera rotundifolia i Malaxis
monophyllos) należa˛ do kategorii „rzadkie”, a 6 (Carex davalliana, Corallorhiza trifida,
Dactylorhiza fuchsii, Epipactis palustris, Gentiana pneumonanthe i Iris sibirica) reprezentuje kategorie˛ „narażone”. Na szczególna˛ uwage˛ zasługuja˛ także: Carex distans,
C. hostiana, C. tomentosa, C. pilosa, Cerastium macrocarpum, Gratiola officinalis,
Hacquetia epipactis, Isolepis setacea i Ranunculus cassubicus. Na liście znajduje sie˛
27 gatunków obje˛tych ochrona˛ prawna˛ oraz 10 roślin reprezentuja˛cych element górski
we florze niżu.
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Ochronnego wobec antropopresji. Prace i Studia. 39. ss. 264. PAN, Instytut Podstaw Inżynierii
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SUMMARY
In the vicinity of Pore˛ba near Zawiercie in north-eastern part of the Silesian Upland (S Poland),
between 1997 and 1999, 90 rare, protected and interesting vascular plant species were recorded. In the
study area there are many natural and seminatural sites, such as: a big forest complex, calcareous hills
and mid-forest meadows with the great number of rare plant species. A characteristic feature for this
region is also the presence of many wet and moist sites.
8 species are placed on the “red list” of Polish flora – 2 of them (Drosera rotundifolia, Malaxis
monophyllos ) are „rare” and 6 (Carex davalliana, Corallorhiza trifida, Dactylorhiza fuchsii, Epipactis
palustris, Gentiana pneumonanthe, Iris sibirica ) are “vulnerable”. 9 species (Carex distans, C. hostiana, C. tomentosa, C. pilosa, Cerastium macrocarpum, Gratiola officinalis, Hacquetia epipactis,
Isolepis setacea, Ranunculus cassubicus) are worthy of special notice. On the list there are also
27 species under the law protection and 10 species representing a mountain element in the vascular
flora of the Polish lowland.
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