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ABSTRACT: This paper describes flora of vascular plants of the ecological site
“Salvinia in Owczarnia”, which is located in the city Gdañsk. The research was
carried out during 5 seasons in years 2007-2011. The flora comprises 203 species,
including several plants under low protection or endangered. It is characterized
by a high degree of naturalness. The most valuable components are Salvinia natans
(L.) All. and Utricularia vulgaris L. The problems of its protection are also shortly
discussed.
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Wstêp
U¿ytek ekologiczny to jedna z dziesiêciu form ochrony przyrody aktualnie
istniej¹cych w Polsce (Ustawa… 2004). Istotnym powodem tworzenia u¿ytków
ekologicznych jest potrzeba objêcia ochron¹ niewielkich powierzchniowo, lecz
cennych pod wzglêdem przyrodniczym obiektów, które z ró¿nych przyczyn nie
nadaj¹ siê do ochrony rezerwatowej. Do koñca czerwca 2009 u¿ytki ekologiczne
powo³ywali wojewodowie, obecnie takie kompetencje maj¹ jedynie w³aœciwe
rady gmin.
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1. Po³o¿enie i ogólna charakterystyka obiektu
U¿ytek ekologiczny o pow. 0,48 ha „Salwinia w Owczarni” zosta³ powo³any
w 2008 r. dla ochrony jedynego znanego wówczas w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym (Garbalewski 2002) i unikalnego geobotanicznie (por. Markowski i in.
2004) stanowiska salwinii p³ywaj¹cej oraz jego obrze¿y (Rozporz¹dzenie Wojewody… 2008). Obiekt ten zlokalizowany jest w wydzieleniu leœnym 71f leœnictwa Go³êbiewo (Nadleœnictwo Gdañsk, Obrêb Leœny Owczarnia), w bliskim
s¹siedztwie Obwodnicy Trójmiasta, kompleksu Pracowniczych Ogródków
Dzia³kowych „Owczarnia” i Centrum Handlowego „Osowa” – ATPOL CA79d,
wspó³rzêdne geograficzne œrodka stanowiska: 54o25’14,34”N, 18o29’23,21”E. Nazwê obiektu zaproponowali Buliñski i in. (2006), a do jego powo³ania przyczyni³y siê badania terenowe przeprowadzone w roku 2007 z inicjatywy Zarz¹du
Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego (Jakubas 2007; Nowakowski 2007).
Stanowisko salwinii znajduje siê w niewielkim dystroficznym zbiorniku
wodnym o nieregularnym kszta³cie, powsta³ym w obni¿eniu terenu na miejscu
dawnego wyrobiska potorfowego. Jego otoczenie stanowi¹ ró¿nego typu szuwary (g³ównie Typhetum latifoliae) i roœlinnoœæ niskotorfowiskowa, które nadaj¹
brzegom charakter naturalny. Od strony pó³nocnej i zachodniej od jeziorka odchodz¹ rowy melioracyjne, wspó³czeœnie niedro¿ne. W centralnej jego czêœci
istnieje doœæ du¿a wyspa, zajêta przez zaroœla wierzby szarej oraz roœlinnoœæ
szuwarow¹; oprócz niej aktualnie istniej¹ jeszcze 4 znacznie mniejsze wysepki
i rodzaj w¹skiej grobli (od strony po³udniowo-wschodniej). Od strony zachodniej znajduje siê m³odnik, zarastaj¹cy dawn¹ ³¹kê. Pozosta³oœci dawnej roœlinnoœci
³¹kowej znaleŸæ mo¿na jeszcze równie¿ w czêœci wschodniej.
Jeziorko z salwini¹ znane jest jako miejsce odpoczynku ptaków wodnych
(sporadycznie równie¿ lêgów) i rozrodu p³azów (Jakubas 2007, D. O¿arowski –
inf. ustna).

2. Materia³ i metody
Obserwacje flory roœlin naczyniowych u¿ytku ekologicznego „Salwinia
w Owczarni” prowadzone by³y w ci¹gu piêciu sezonów wegetacyjnych w latach 2007-2011 metod¹ spisów florystycznych, powtarzanych dwu-trzykrotnie
w ci¹gu ka¿dego sezonu. Nazewnictwo taksonów przyjêto za Mirkiem i in.
2002, elementy geograficzne rodzimej flory Polski za Zaj¹c i Zaj¹cem (2009),
kategoryzacji historycznej antropofitów dokonano wed³ug listy archeofitów
(Zaj¹c, Zaj¹c 1975) i kenofitów (Kornaœ 1968), a gatunków górskich i podgórskich wg Zaj¹c (1996). W wykazie taksonów zastosowano wyt³uszczenia dla gatunków chronionych, w nawiasach okr¹g³ych u¿yto skrótów: œc – ochrona œcis³a,
cz – ochrona czêœciowa (Rozporz¹dzenie… 2004). Kategorie zagro¿enia na Pomorzu Gdañskim przyjêto za Markowskim i Buliñskim (2004) i podano je
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w nawiasach kwadratowych. Kategorie zagro¿enia wg „Czerwonej listy roœlin i
grzybów Polski” (Zarzycki, Szel¹g 2006) – w nawiasach klamrowych.

3. Wykaz taksonów
Acer campestre L. [NT]
Acer platanoides L.
Acer pseudoplatanus L
Achillea millefolium L. s. str.
Achillea ptarmica L.
Aegopodium podagraria L.
Agrostis canina L. s. str.
Agrostis capillaris L.
Agrostis gigantea Roth
Agrostis stolonifera L.
Ajuga genevensis L.
Ajuga pyramidalis L. [NT]
Alisma plantago-aquatica L.
Alliaria petiolata (M. Bieb.) Cavara
& Grande
Alnus glutinosa (L.) Gaertn.
Alopecurus geniculatus L.
Anemone nemorosa L.
Angelica sylvestris L.
Anthoxanthum odoratum L. s. str.
Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm.
Armoracia rusticana P. Gaertn., B. Mey.
& Scherb.
Artemisia vulgaris L.
Athyrium filix-femina (L.) Roth
Bellis perennis L.
Betula pendula Roth
Betula pubescens Ehrh.
Bidens cernua L.
Bidens frondosa L.
Bidens tripartita L.
Calamagrostis arundinacea (L.) Roth
Calamagrostis epigejos (L.) Roth
Callitriche autumnalis L. em. Wahlenb. [VU]
Callitriche hamulata Kütz. ex W. D. J. Koch
[VU]
Caltha palustris L. subsp. palustris
Campanula persicifolia L.
Campanula rapunculoides L.
Campanula rotundifolia L.
Cardamine amara L .subsp. amara

Cardamine pratensis L. s. str.
Cardaminopsis arenosa (L.) Hayek
Carduus crispus L.
Carex acutiformis Ehrh.
Carex canescens L.
Carex elata All.
Carex gracilis Curtis
Carex hirta L.
Carex nigra Reichard
Carex ovalis Gooden.
Carex pilulifera L.
Carex rostrata Stokes
Carex vesicaria L.
Carpinus betulus L.
Cerastium arvense L. s. str.
Cerastium holosteoides Fr. emend. Hyl.
Chaerophyllum temulum L.
Chamaenerion angustifolium (L.) Scop.
Chrysosplenium alternifolium L.
Cirsium arvense (L.) Scop.
Cirsium palustre (L.) Scop.
Comarum palustre L.
Conium maculatum L. [LC]
Convallaria majalis L. (cz)
Corylus avellana L.
Crataegus monogyna Jacq.
Dactylis glomerata L.
Daucus carota L.
Deschampsia caespitosa (L.) P. Beauv.
Deschampsia flexuosa (L.) Trin.
Dryopteris carthusiana (Vill.) H. P. Fuchs
Elymus repens (L.) Gould
Epilobium hirsutum L.
Epilobium montanum L.
Epilobium palustre L.
Epilobium parviflorum Schreb.
Epilobium roseum Schreb.
Fagus sylvatica L.
Festuca rubra L. s. str.
Ficaria verna Huds.
Fragaria vesca L.
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Frangula alnus Mill. (cz.)
Fraxinus excelsior L.
Galeobdolon luteum Huds.
Galeopsis bifida Boenn.
Galeopsis pubescens Besser
Galeopsis tetrahit L.
Galium aparine L.
Galium mollugo L. s.str.
Galium odoratum (L.) Scop. (cz.)
Galium palustre L.
Galium uliginosum L.
Geranium robertianum L.
Geum rivale L.
Geum urbanum L.
Glechoma hederacea L.
Glyceria fluitans (L.) R. Br.
Gnaphalium sylvaticum L.
Heracleum sibiricum L.
Hieracium lachenalii C. C. Gmel.
Hieracium murorum L.
Hieracium sabaudum L.
Holcus lanatus L.
Holcus mollis L.
Hottonia palustris L.
Hydrocharis morsus-ranae L.
Hypericum maculatum Crantz
Hypericum tetrapterum Fr.
Impatiens parviflora DC.
Iris pseudacorus L.
Juncus effusus L.
Lapsana communis L. s. str.
Larix decidua Mill. subsp. decidua
Lathyrus montanus Bernh.
Lathyrus pratensis L.
Lemna minor L.
Linaria vulgaris Mill.
Lotus corniculatus L.
Luzula pilosa (L.) Willd.
Lycopus europaeus L.
Lysimachia nummularia L.
Lysimachia thyrsiflora L.
Lysimachia vulgaris L.
Lythrum salicaria L.
Maianthemum bifolium (L.) F. W. Schmidt
Melampyrum nemorosum L.
Melampyrum pratense L.
Mentha arvensis L.
Mentha xverticillata L.

Milium effusum L.
Moehringia trinervia (L.) Clairv.
Molinia caerulea (L.) Moench s. str.
Mycelis muralis (L.) Dumort.
Myosotis palustris (L.) L. emend. Rchb.
Oxalis acetosella L.
Padus avium Mill.
Peucedanum palustre (L.) Moench
Phalaris arundinacea L.
Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud.
Phyteuma spicatum L.
Picea abies (L.) H. Karst.
Pinus sylvestris L.
Plantago major L. s. str.
Poa annua L.
Poa nemoralis L.
Poa palustris L.
Poa trivialis L.
Polygonum hydropiper L.
Polygonum mite Schrank
Populus tremula L.
Potentilla anserina L.
Potentilla erecta (L.) Raeusch.
Prunella vulgaris L.
Prunus cerasifera Ehrh.
Pteridium aquilinum (L.) Kuhn
Quercus robur L.
Ranunculus acris L. s. str.
Ranunculus repens L.
Rosa canina L.
Rubus fruticosus L. nom. ambig.
Rubus idaeus L.
Rubus pedemontanus Pinkw.
Rubus plicatus Weihe & Nees
Rumex acetosa L.
Rumex crispus L.
Rumex obtusifolius L.
Rumex thyrsiflorus Fingerh.
Salix aurita L.
Salix caprea L.
Salix cinerea L.
Salvinia natans (L.) All. (œc) [VU] {V}
Sambucus nigra L.
Sambucus racemosa L.
Scirpus sylvaticus L.
Scrophularia nodosa L.
Scrophularia umbrosa Dumort.
Scutellaria galericulata L.
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Sedum maximum (L.) Hoffm.
Senecio jacobaea L.
Solanum dulcamara L
Solidago virgaurea L. s. str.
Sorbus aucuparia L. emend. Hedl.
Spirodela polyrhiza (L.) Schleid.
Stellaria holostea L.
Stellaria media (L.) Vill.
Stellaria palustris Retz.
Stellaria uliginosa Murray [NT]
Tanacetum vulgare L.
Taraxacum officinale F. H. Wigg.
Tilia cordata Mill.
Trientalis europaea L.
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Trifolium repens L.
Tussilago farfara L.
Typha latifolia L.
Urtica dioica L.
Utricularia vulgaris L. (œc) [NT]
Vaccinium myrtillus L.
Veronica chamaedrys L. s. str.
Veronica hederifolia L. s. str.
Veronica officinalis L.
Vicia cracca L.
Vicia sepium L.
Viola canina L. s. str.
Viola reichenbachiana Jord. ex Boreau
Viola riviniana Rchb.

4. Charakterystyka flory
Uwagi ogólne. W czasie obserwacji u¿ytku ekologicznego (tzn. w sezonach
wegetacyjnych 2007-2011) odnotowano ³¹cznie wystêpowanie 203 gatunków roœlin naczyniowych, co jest liczb¹ bardzo wysok¹, jak na tak niewielkie rozmiary
obiektu.
Struktura taksonomiczna. Sk³adniki flory nale¿¹ do 52 rodzin, zgrupowanych w 3 gromadach i 4 klasach. Zdecydowanie dominuj¹c¹ grupê stanowi¹ roœliny okrytozal¹¿kowe – 196 gatunków, co stanowi 96,6% flory obiektu, w tym
jednoliœcienne – 45 gat. (22,2% ca³oœci flory) i dwuliœcienne – 151 gat. (74,4%).
Najliczniejsz¹ rodzin¹ s¹ Poaceae – 24 gatunki (11,8%). Znaczny jest udzia³
rodzin reprezentowanych nielicznie, przez 1-2 przedstawicieli.
Udzia³ grup geograficznych. Analiza flory w aspekcie geograficznym pozwala
stwierdziæ tutaj wystêpowanie jedynie gatunków przechodnich, tzn. takich, które
nie osi¹gaj¹ na terytorium Polski granic zasiêgów. Elementy geograficzne
w œcis³ym znaczeniu (por. Zaj¹c, Zaj¹c 2009), czyli oparte o ca³kowite zasiêgi gatunków, przedstawiaj¹ siê nastêpuj¹co: element holarktyczny – 103 gatunki
(50,7%), element ³¹cznikowy – 90 gatunków (44,3%), element kosmopolityczny –
7 gatunków (3,4%) oraz bardzo niewielka grupa gatunków stricte pozaeuropejskich: 2 azjatyckie i 1 pó³nocnoamerykañski. W aspekcie pionowego rozmieszczenia wyró¿niæ mo¿na element wysokoœciowy ni¿owy i górski (por. Zaj¹c 1996)
w postaci 1 gatunku obcego regionalnie (Sambucus racemosa).
Udzia³ form ¿yciowych. W badanej florze zaznacza siê wyraŸna przewaga liczebna form polikarpicznych (168 gat., 82,8% flory) nad monokarpicznymi (odpowiednio 35 gat. i 17,2%). Zdecydowanie najliczniejsze s¹ byliny (132 gat,
65%), a wœród roœlin o zdrewnia³ych pêdach mega- i nanofanerofity (razem 31
gat., 15,3%). Grupa hydrofitów jest nieliczna (5 gat.), mimo ich obfitego wystêpowania w toni zbiornika wodnego. Terofity stanowi¹ grupê 14 gatunków
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(6,9%), formy o zmiennej d³ugoœci ¿ycia – 11 gat. (5,4%), roœliny dwuletnie – 5
gat. (2,5%).
Struktura ekologiczna. Sk³adniki flory rekrutuj¹ siê spoœród 18 grup synsocjologicznych (5 klas leœnych i 13 nieleœnych). Najliczniejszymi elementami flory
s¹ tu gatunki nieleœne (70%), przede wszystkim ³¹kowe, których odnotowano
38. Najprawdopodobniej s¹ one pozosta³oœciami roœlinnoœci sprzed zalesienia
i obecnie stanowi¹ istotny komponent fitocenoz jedynie we wschodniej czêœci
u¿ytku, a niektóre wykazuj¹ wyraŸnie zmniejszon¹ ¿ywotnoœæ (np. Achillea ptarmica, Potentilla anserina, Prunella vulgaris). Liczne s¹ równie¿ roœliny ruderalne
z klasy Artemisietea (23 gat.) oraz roœliny nieleœne o szerokiej amplitudzie ekologicznej (21 gat). Przestrzennie du¿¹ rolê odgrywaj¹ gatunki szuwarowe w liczbie 17, które nadaj¹ brzegom dystroficznego zbiornika naturalny charakter;
wœród nich iloœciowo dominuj¹ komponenty roœlinnoœci wysokich szuwarów
turzycowych.
Sk³adniki lasów to przede wszystkim gatunki ogólnoleœne (23 gat.) oraz
elementy ¿yznych lasów liœciastych z klasy Querco-Fagetea (21 gat.), w tym g³ównie przedstawiciele rzêdu Fagetalia sylvaticae, skupiaj¹cego roœlinnoœæ buczyn,
gr¹dów i ³êgów. Pozosta³e gatunki s¹ znacznie mniej liczne i jedynie sk³adniki
borów sosnowych (Vaccinio-Piceetea), w liczbie 6 gatunków, stanowi¹ sk³adnik
roœlinnoœci istotny przestrzennie. Elementy leœne dominuj¹ iloœciowo w czêœci
pó³nocnej i zachodniej u¿ytku.
Udzia³ gatunków synantropijnych. Jest to 9 gatunków (4,4%), wœród nich 2
archeofity (w tym Conium maculatum, którego nie obserwowano od 2009 r.)
3 kenofity, 3 gatunki regionalnie obce (fanerofity – Larix decidua, Picea abies,
Sambucus racemosa) i 1 gatunek o niepewnym statusie. Bardzo niski wskaŸnik
antropofityzacji (por. Jackowiak 1990) wskazuje na bardzo wysoki stopieñ
naturalnoœci omawianej flory.
Gatunki specjalnej troski. We florze u¿ytku ekologicznego „Salwinia w Owczarni” stwierdzono wystêpowanie 11 takich gatunków (5,4%). S¹ to 2 taksony
pod ochron¹ œcis³¹, 3 pod ochron¹ czêœciow¹, a bior¹c pod uwagê kategoriê zagro¿enia na Pomorzu Gdañskim: 1 gatunek s³abo zagro¿ony (LC), 4 bliskie zagro¿eniu (NT) i 3 umiarkowanie zagro¿one (VU). Najcenniejszym elementem flory
jest wodna paproæ salwinia p³ywaj¹ca (Salvinia natans), nara¿ona na wyginiêcie
w skali Polski (Zarzycki, Szel¹g 2006), bardzo licznie tu wystêpuj¹ca. Cennym gatunkiem jest tak¿e p³ywacz zwyczajny (Utricularia vulgaris), aktualnie nieliczny
i zdecydowanie preferuj¹cy jako miejsce wystêpowania rowy odwadniaj¹ce.

5. Podsumowanie i problemy ochrony obiektu
Omawian¹ florê cechuje bardzo wysoki stopieñ naturalnoœci i obecnoœæ
dwóch szczególnie cennych i jednoczeœnie œciœle chronionych gatunków. Flora
ta jest niemal jednolita pod wzglêdem geograficznym (sk³ada siê prawie wy³¹cznie z gatunków ni¿owych i zarazem przechodnich) oraz cechuje siê bardzo wy-

Flora roœlin naczyniowych u¿ytku ekologicznego „Salwinia w Owczarni” (Gdañsk)

57

sokim udzia³em roœlin okrytozal¹¿kowych, wieloletnich i wysokim udzia³em gatunków nieleœnych, mimo bezpoœredniego kontaktu przestrzennego z drzewostanami gospodarczymi.
Ze wzglêdu na swoj¹ lokalizacjê u¿ytek ekologiczny „Salwinia w Owczarni”
jest nara¿ony na ró¿ne formy antropopresji, przede wszystkim na zaœmiecanie,
rozpalanie ognisk i niszczenie roœlinnoœci oraz dzia³ania wymierzone przeciwko
faunie (po³awianie ryb, p³oszenie ptaków, itp.). Podstawowym problemem
ochrony jest brak informacji o istnieniu tego obiektu – obiekt nie jest oznakowany i brak wzmianek o nim np. w przewodnikach turystycznych. Samo stanowisko salwinii p³ywaj¹cej i p³ywacza zwyczajnego nie jest zagro¿one, o ile nie
zmieni¹ siê zasadniczo warunki hydrologiczne. Wskazane jest zatem ustanowienie planu ochrony u¿ytku ekologicznego oraz dok³adne zbadanie ekologii tutejszej populacji Salvinia natans.
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