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Parnassia palustris L. and Sparganium emersum Rehmann – new species in high−
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W czasie badań terenowych w piętrze subalpejskim polskich Karkonoszy odnaleziono nie
podawane wcześniej stamtąd stanowiska dwóch gatunków. Populacja dziewięciornika
błotnego Parnassia palustris licząca ok. 60 osobników występuje na wschodnim stoku
Kopy w Kotle Łomniczki. Dwa skupienia jeżogłówki pojedynczej Sparganium emersum
pojawiły się u wschodniego brzegu Małego Stawu, co z uwagi na wysokie wymagania
pokarmowe tego gatunku może wskazywać na eutrofizację wód Małego Stawu.

Two species have been found in the Polish part of the Giant Mountains subalpine belt
which were not recorded there earlier. The population of Parnassia palustris consisting of
about 60 individuals occurs on eastern slope of the Kopa in the Łomniczka glacial circus.
Sparganium emersum has appeared in the lake Mały Staw at its eastern bank. This second
species has relatively high nitrogen requirements, hence its occurring may be seen as the
indication of the Mały Staw waters eutrofication.
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WSTĘP

Autorzy odnaleźli stanowiska dwóch nie podawanych dotąd z polskiej części piętra subalpejskiego
Karkonoszy gatunków – dziewięciornika błotnego Parnassia palustris (Saxifragaceae) i  jeżogłówki
pojedynczej Sparganium emersum = S. simplex (Sparganiaceae). O ile pierwszy z wymienionych
gatunków prawdopodobnie pozostawał dotąd niezauważony, to pojawienie się w Małym Stawie
jeżogłówki pojedynczej jest zapewne rezultatem jej niedawnego zawleczenia i może być oznaką eutrofizacji
wód jeziora.
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OPIS STANOWISK I DYSKUSJA

Licząca ok. 60 osobników populacja Parnassia palustris występuje na wschodnim stoku Kopy
w Kotle Łomniczki. Współrzędne stanowiska określone wg mapy GUGiK (1998) wynoszą: N 50°44’42’’;
E 15°43’49’’; h 1290 m n.p.m. Gatunek ten ma udokumentowane stanowiska w czeskiej części
Karkonoszy. ŠOUREK (1969) na terenie głównego masywu Karkonoszy podaje go z jednego stanowiska
w piętrze subalpejskim (Úpská jáma – 1300 m n.p.m.), czterech w zasięgu pięter leśnych (Čertova
zahrádka, Dolní Rudník, Rudná rokle, Velká Kotelní jáma) oraz z pojedynczych stanowisk w obszarze
Rýchorów. Dwa niżej położone stanowiska podaje również DVOŘÁK (1992): Jestřabí oraz Machovsko
w dolinie Jizerki. Po polskiej stronie granicy najbliższe stanowiska dziewięciornika podawane były
w XIX stuleciu przez Winklera (cyt. za ŠOUREK l.c.) z piętra pogórza z okolic Szklarskiej Poręby i Kowar,
nie odnaleziono go natomiast dotąd w wysokogórskiej części Karkonoszy. Poza Karkonoszami
wystąpienia Parnassia palustris na terenie Sudetów Zachodnich podawane są z okolic Raszowa
w Rudawach Janowickich (NARKIEWICZ 2000) oraz z kilku stanowisk na obszarze Gór Kaczawskich
i ich pogórza, gdzie gatunek ten wchodzi w skład roślinności muraw nawapiennych (KWIATKOWSKI

1997, 2000, 2001, 2002).
Parnassia palustris jest hemikryptofitem występującym na glebach silnie wilgotnych, zasobnych

w azot i o wysokim, zbliżonym do obojętnego odczynie (ZARZYCKI & al. 2002). Stanowisko w Kotle
Łomniczki obejmuje płat zespołu czosnku syberyjskiego Allietum sibirici pokrywający odsłonięcia
niewielkich, ociekających wodą skałek na silnie nachylonym stoku o wystawie wschodniej. W składzie
roślinności występują gatunki charakterystyczne i wyróżniające zespołu: Allium sibiricum (ok. 500
okazów), Primula minima; Swertia perennis, charakterystyczna i wyróżniająca związek Cardamino−
Montion oraz inne gatunki roślin naczyniowych podawane w opisach karkonoskich wystąpień Allietum
sibirici (HADAČ & VÁŇA 1971, KWIATKOWSKI 1994): Molinia caerulea, Deschampsia cespitosa,
Baeothryon alpinum, B. caespitosum, Bartsia alpina, Carex echinata, Polygonum bistorta, Potentilla
erecta i inne. W składzie silnie rozwiniętej warstwy mszystej występują: Sphagnum papillosum,
S. russowii, S. girgensohnii, S. denticulatum, Philonotis seriata, Dicranum scoparium, Calliergon
stramineum, Plagiochila porelloides, Thuidium tamariscinum, Bryum pseudotriquetrum i Chiloscyphus
pallescens.

Parnassia palustris jest gatunkiem występującym na licznych stanowiskach w wielu regionach
Polski, przy czym w ostatnich dziesięcioleciach obserwuje się spadek liczby stanowisk i/lub liczebności
populacji (ZARZYCKI & al. 2002). Stosunkowo duża częstość występowania dziewięciornika błotnego
w Polsce jest powodem nie uwzględnienia go w ogólnokrajowych, jak i regionalnych (FABISZEWSKI &
KWIATKOWSKI 2002) wykazach gatunków zagrożonych. Gatunek ten został jednak wpisany na czeską
czerwoną listę roślin jako „silnie zagrożony” (HOLUB & PROCHÁZKA 2000), a wspomniana wyżej
niekorzystna tendencja dynamiczna w Polsce każe w przyszłości zwrócić baczną uwagę na stan
zachowania jego sudeckich populacji.

Jeżogłówka pojedyncza Sparganium emersum Rehmann pojawiła się przed rokiem 2000 w pobliżu
wschodniego brzegu Małego Stawu. Tworzy tam dwa blisko siebie położone koliste skupienia o średnicy
ok. 1,5 m. Współrzędne stanowiska określone wg mapy GUG i K (1998) wynoszą: N 50°44’53’’;
E 15°42’07’’; h 1182 m n.p.m. Gatunek ten odznacza się dużymi wymaganiami pokarmowymi, o czym
świadczą wysokie wartości przypisanych mu liczb ekologicznych dotyczących trofizmu (azotu):
7 w dziewięciostopniowej skali wg ELLENBERGA & al. (1992) i 4 w pięciostopniowej wg ZARZYCKIEGO &
al. (2002). Obecność Sparganium emersum może być zatem niepokojącym objawem eutrofizacji wód
Małego Stawu. Sugestię tę zdaje się potwierdzać obserwowany bujny wzrost innych makrofitów w Małym
Stawie. Problem ten wymaga przeprowadzenia odpowiednich badań i – w razie potwierdzenia
przypuszczeń – ustalenia i ew. eliminacji źródeł zanieczyszczenia Małego Stawu.
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Autorzy dziękują dr Ewie Fudali za pomoc w oznaczeniu gatunków mszaków.
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