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ABSTRACT: This paper describes the new locality of Corispermum leptopterum
(Asch.) Iljin in small village Schodno (Bory Tucholskie) near town Koœcierzyna.
This rare species has been observed here since 2004 year. It has never been reported from the Wdzydzki Landscape Park. Corispermum leptopterum is accompanied here by other psammophytes, like Scleranthus perennis, Scleranthus polycarpos,
Teesdalea nudicaulis, Helichrysum arenarium, Plantago arenaria and ocasionally Polycnemum arvense.
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Wstêp
Wrzosowiec cienkoskrzyde³kowy Corispermum leptopterum (Asch.) Iljin [synonimy: Corispermum hyssopifolium L. var. leptopterum Asch.; C. sibiricum Iljin subsp.
baicalense Iljin; Corispermum pallasii Steven] jest terofitem o skrêtoleg³ym ulistnieniu
i najczêœciej ciemnozielonej barwie (z wyj¹tkiem var. pallidum Aellen o barwie
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jasnozielonej – por. Rutkowski 2008). Roœlina ta jest naga lub bardzo s³abo ow³osiona
i dorasta do wysokoœci 10-60 cm. Tworzy ³odygi rozga³êzione zwykle ju¿ u podstawy, rzadko czerwieniej¹ce, przy czym najni¿sze s¹ charakterystycznie, ³ukowato wyd³u¿one. Liœcie s¹ p³askie, w¹skolancetowate, o szerokoœci przewa¿nie
1-3 mm, zakoñczone krótkim, miêkkim kolcem, siedz¹ce; zwykle skierowane s¹
ku górze pod k¹tem ostrym. Kwiatostanem jest zazwyczaj doœæ zbity k³os
o zmiennej d³ugoœci. Niekiedy, szczególnie u var. squarrosum (R. Schultz) Iljin,
kwiaty pojawiaj¹ siê dodatkowo w k¹tach liœci na ca³ej roœlinie. Prawie w ka¿dym kwiecie znajduje siê okwiat w postaci jednego, kolistego lub jajowatego
listka (bardzo wa¿na cecha rozpoznawcza) o nieregularnym, drobnym z¹bkowaniu na szczycie. Pora kwitnienia przypada na okres od lipca do paŸdziernika.
Owoc ma kszta³t jajowaty o d³. 3,3-4,3 mm i szerokoœci 2-3,5 mm, z rozszerzeniem w okolicy po³owy i zaokr¹gleniem na szczycie. Oskrzydlenie owocu
zmienne: w¹skie i grube do cienkiego i przeœwiecaj¹cego, ca³obrzegie lub falisto
z¹bkowane, waha siê w zakresie szerokoœci 0,1-0,5 mm. Najni¿sze przysadki
ca³kowicie przykrywaj¹ owoce. Liczba chromosomów wynosi 2n=18 (por. Pacyna 1992; Rutkowski 2008). Okazy zielnikowe tego gatunku szybko p³owiej¹.
Takson zosta³ w obrêbie rodzaju Corispermum L. umieszczony w podsekcji
Pallasiana Mosyakin, która jest uwa¿ana za rdzennie azjatyck¹ (Mosyakin 1998).
Do niedawna nie by³ u nas odró¿niany od podobnego morfologicznie Corispermum hyssopifolium L. s. str., od którego ró¿ni siê przede wszystkim szerszym
oskrzydleniem owocu (por. Pacyna 1992; Rutkowski 2008). Wspó³czeœnie area³
wystêpowania Corispermum leptopterum obejmuje rozleg³y obszar od Syberii po
Europê Po³udniow¹ oraz Zachodni¹, gdzie przypuszczalnie zosta³ zawleczony
w XIX w. i trwale zadomowiony. Wystêpuje te¿ w Ameryce Pó³nocnej, gdzie
znany jest pod synonimiczn¹ nazw¹ Corispermum pallasii Steven, a ze wzglêdu
na jego podobieñstwo do szeregu pó³nocnoamerykañskich przedstawicieli rodzaju Corispermum L. (m.in. C. americanum, C. villosum, C. ochotense, C. hookeri) istnieje przypuszczenie, ¿e równie¿ i tam mo¿e byæ rodzimy (por. Mosyakin 1995,
2003).
Wrzosowiec cienkoskrzyde³kowy zwi¹zany jest z suchymi miejscami piaszczystymi o wyraŸnej insolacji (por. Zarzycki i in. 2002). Notowano go na przydro¿ach i nieu¿ytkach oraz terenach o niestabilnym pod³o¿u. Jest gatunkiem
charakterystycznym dla zespo³u Corispermo-Brometum tectorum i wyró¿niaj¹cym
dla Corispermo-Plantaginetum indicae. Oba te zbiorowiska nale¿¹ do rzêdu Sisymbrietalia (klasa Stellarietea mediae), który skupia asocjacje roœlin krótko¿yj¹cych,
stanowi¹ce pierwsz¹ fazê kolonizacji terenów ruderalnych (Matuszkiewicz
2008).
Omawiany takson w skali kraju nie zosta³ uznany za gatunek szczególnej
troski (por. Zarzycki, Szel¹g 2006). Wystêpuje na ca³ym ni¿u, sk¹d podano szereg stanowisk (np. Sudnik-Wójcikowska 1987; Kujawa-Pawlaczyk 1997; Piotrowska i in. 1997; Guzik 2003; Woch 2007; Skrzyczyñska, Stachowicz 2007) oraz w pasmach górskich (Pacyna, Piêkoœ 1974; Guzikowa 1975), gdzie uwa¿any jest za zawlekany z piaskiem i ¿wirem (Pacyna 1992). Na Pomorzu Gdañskim ma niezna-
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ny status zagro¿enia (DD) (Markowski, Buliñski 2004). We florze Wdzydzkiego
Parku Krajobrazowego dotychczas nie by³ wykazywany (Buliñski 2001). Natomiast jego wystêpowanie we florze Parku Narodowego Borów Tucholskich, ze
wzglêdu na nieprecyzyjn¹ prezentacjê taksonu w wykazie gatunków jest niepewne (strona internetowa Parku Narodowego „Bory Tucholskie”).

Opis stanowiska
Niewielka wieœ Schodno po³o¿ona jest na terenie Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego, w powiecie koœcierskim (gmina Dziemiany), na pó³nocnym skraju
Borów Tucholskich. Corispermum leptopterum obserwuje siê tu nieprzerwanie od
2004 roku wzd³u¿ piaszczystej szosy do miejscowoœci Kalisz oraz na piaszczystym pagórku i obrze¿ach gruntów Schodna (ATPOL CB25a, wspó³rzêdne geograficzne œrodka stanowiska: 54° 02’ 31.68” N, 17° 51’ 15.71” E). Wrzosowiec cienkoskrzyde³kowy wystêpuje tutaj w skupiskach od kilku do kilkunastu osobników, rozmieszczonych wy³¹cznie po jednej stronie przydro¿a. WyraŸnie unika
pod³o¿a z wiêksz¹ iloœci¹ próchnicy i preferuje materia³ luŸny, piaszczysty,
zw³aszcza koleiny po sprzêcie rolniczym. Okazy ze stanowiska maj¹ zazwyczaj
czerwono nabieg³¹ ³odygê, najni¿sze pêdy boczne ³ukowato wygiête, kwiaty
skupione w doœæ grube k³osy (poni¿ej których znajduje siê kilka kwiatów pojedynczo w k¹tach liœci), niewielkie, jajowate listki okwiatu oraz oskrzydlenie
owoców o zmiennej szerokoœci; owocuj¹ a¿ do pierwszych przymrozków, które
koñcz¹ ich wegetacjê. Stale i licznie wrzosowcowi towarzyszy tutaj szereg innych psammofitów, m.in.: Scleranthus perennis L., Scleranthus polycarpos L. i Teesdalea nudicaulis (L.) R. Br., mniej licznie Helichrysum arenarium (L.) Moench, efemerycznie pojawia siê Plantago arenaria Waldst. & Kit. Szczególnie interesuj¹ce
by³o odnotowanie tutaj w 2005 jednego osobnika Polycnemum arvense L., niestety
gatunek, ten wymieraj¹cy w regionie gdañskim (por. Markowski, Buliñski 2004),
w kolejnych sezonach wegetacyjnych ju¿ siê nie pojawi³.
Stanowisko jest antropogeniczne i najprawdopodobniej powsta³o wskutek
zawleczenia nasion wraz z nawiezionym spoza Schodna ¿wirem, pochodzenie
diaspor nie zosta³o jednak ustalone, gdy¿ nie uda³o siê odnaleŸæ Corispermum
leptopterum w ¿adnym z pobliskich punktów osadniczych (Belfort, Kalisz, Loryniec, P³ocice, Wyrówno).
Bardzo interesuj¹cy jest skokowy wzrost liczebnoœci populacji, obserwowany
po ka¿dej surowszej zimie. Pocz¹tkowo by³y tu tylko pojedyncze osobniki przy
uprawie sosnowej przy pobliskich posesjach. W sezonie wegetacyjnym 2005 r.
liczebnoœæ populacji utrzymywa³a siê na poziomie kilkunastu osobników generatywnych. Po surowej zimie 2005/2006 r. liczebnoœæ populacji generatywnej
wzros³a do ok. 40 osobników generatywnych, nast¹pi³o równie¿ poszerzenie jej
area³u w kierunku osady Belfort. Wzrost liczebnoœci populacji zaobserwowano
jednoczeœnie u Teesdalea nudicaulis. Trzy nastêpne sezony wegetacyjne
(2007-2009), poprzedzielane doœæ ³agodnymi zimami, nie przynios³y istotnych
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zmian liczebnoœci. Po kolejnej, wyj¹tkowo d³ugiej i ostrej zimie 2009/2010 r.,
w czasie której minimalna temperatura na stanowisku osi¹ga³a -20oC, nast¹pi³
póŸny pojaw m³odych osobników wrzosowca (czerwiec), po czym w czasie kwitnienia (od drugiej po³owy lipca) naliczono blisko 100 osobników generatywnych oraz odnotowano dalsze poszerzenie obszaru wystêpowania. W sezonie
wegetacyjnym 2011 r. nast¹pi³o jednak ograniczenie liczby ¿ywych okazów z
powodu zaorywania czêœci pobocza na którym roœnie wrzosowiec, w zwi¹zku
z czym naliczono jedynie 76 okazów generatywnych, przewa¿nie nie wy¿szych
ni¿ 20 cm i kilkanaœcie wegetatywnych. Obserwowane fluktuacje liczebnoœci s¹
najprawdopodobniej zwi¹zane z d³ugim okresem niskich temperatur, który stymuluje wiosenne kie³kowanie nasion u wielu terofitów – zjawisko takie obserwowano m. in. w Azji u Corispermum mongolicum Illjin (Wesche i in. 2006). Wysoka
produkcja nasion w 2011 r. oraz ni¿szy wzrost roœlin, dotychczas nieobserwowany (osobniki o wys. 10-15 cm stanowi³y niewielki odsetek populacji), mog¹ byæ
natomiast spowodowane krótkim i ch³odnym latem, brak jednak danych literaturowych odnoœnie wystêpowania takiego trendu u Corispermum sp. W przysz³ych sezonach wegetacyjnych planuje siê dalsze obserwacje omawianej populacji.
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