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ABSTRACT: A new locality of Cirsium rivulare was found in the Pomorze Gdañskie
region, near the village Miszewo (the Trzebielino commune, northern Poland) in
June 2008. It is the most northerly location of this species in Poland. The new site
is located in the wet meadows complex, which is partially land use. In 2008-2009,
the population from this locality consisted from 2 to 5 generative individuals. In
2010, only two flowering specimens were found.
This small, isolated population of Cirsium rivulare is located on the limit of occurrence of this species in Poland, where population processes may affect the formation of a unique set of genes, in relation to the composition of the gene pool in
central populations. Creation of barriers to gene flow between central and border
populations seems to be possible. This new locality is also endangered by several
factors: violation of the prevailing water regime, proximity to active gravel pit and
former excavation, used in recent years as a garbage dump.
KEY WORDS: Cirsium rivulare, new locality, Pomorze Gdañskie, edge of the geographic
range of species

Ostro¿eñ ³¹kowy (Cirsium rivulare (Jacq.) All.) to wieloletnia roœlina zielna,
nale¿¹ca do rodziny astrowatych (Asteraceae). Jest to gatunek o zasiêgu
œrodkowo-wschodnioeuropejskim (Hultén, Fries 1986; Meusel, Jäger 1992).
W Polsce wystêpuje pospolicie w ni¿szych po³o¿eniach górskich, w pasie wy¿yn
i wzd³u¿ wschodniej granicy kraju (ryc. 1). W centralnej, pó³nocnej i zachodniej
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czêœci kraju brak go lub znany jest z pojedynczych, izolowanych stanowisk
(Zaj¹c, Zaj¹c 2001). Na terenie Pomorza Gdañskiego jest znany tylko z jednego
stanowiska w Borach Tucholskich (Zaj¹c, Zaj¹c 2001) i zosta³ uznany za gatunek
krytycznie zagro¿ony (CR) (Markowski, Buliñski 2004), zaœ za wymieraj¹cy (EN)
na Pomorzu Zachodnim (¯ukowski, Jackowiak 1995). Jak podaje Meusel i Jäger
(1992), ostro¿eñ ³¹kowy na Pomorzu Zachodnim zajmuje stanowiska synantropijne, zaœ wed³ug polskich danych s¹ to stanowiska pochodzenia naturalnego
(Zaj¹c, Zaj¹c 2001).

Ryc. 1. Rozmieszczenie stanowisk Cirsium rivulare w Polsce (Zaj¹c, Zajac 2001, zmienione).
1 – nowe stanowisko; 2 – znane stanowiska

Fig. 1. Distribution of Cirsium rivulare in Poland (Zaj¹c, Zajac 2001, modified).
1 – a new locality; 2 – known localities

Gatunek ten jest hemikryptofitem, zwi¹zanym z siedliskami œwietlistymi do
pó³cienistych, ¿yznymi i wilgotnymi. Wystêpuje na wilgotnych ³¹kach, torfowiskach, w zaroœlach, Ÿródliskach, nad brzegami potoków i rzek, na glebach gliniastych,
mineralno-próchniczych i organiczno-mineralnych, o odczynie umiarkowanie
kwaœnym do zasadowego (Nowiñski 1970). Jest to gatunek charakterystyczny
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dla wilgotnych lub mokrych ³¹k nale¿¹cych do zwi¹zku Calthion palustris.
W po³udniowej czêœci kraju, w ni¿szych piêtrach górskich oraz w pó³nocnowschodniej Polsce tworzy na wilgotnych, eutroficznych ³¹kach w³asny zespó³
³¹k ostro¿eniowych – Cirsietum rivularis (Matuszkiewicz 2005).
W czerwcu 2008 roku odnaleziono nowe stanowisko ostro¿enia ³¹kowego,
w powiecie bytowskim, w gminie Trzebielino, w odleg³oœci 1,3 km w kierunku
pó³nocno-zachodnim od miejscowoœci Miszewo (ryc. 2). Po³o¿one jest w obrêbie
kwadratu ATPOL CA90, w obrêbie Wysoczyzny Polanowskiej (Kondracki 2002).
Z dostêpnych informacji literaturowych (Zaj¹c, Zaj¹c 2001) wynika, ¿e jest to
najbardziej wysuniête na pó³noc stanowisko tego gatunku na terenie kraju (por.
ryc. 1).
Nowe stanowisko, o powierzchni kilkunastu hektarów, po³o¿one jest nad
niewielkim, bezimiennym dop³ywem rzeki Bystrzenicy. Jest to ciek wodny, o d³ugoœci oko³o 4 km. Omawiany obszar stanowi kompleks eutroficznych ³¹k wilgot-

Ryc. 2. Nowe stanowisko Cirsium rivulare na Pomorzu Gdañskim.
1 – stanowisko Cirsium rivulare; 2 – lasy; 3 – drogi gruntowe; 4 – cieki wodne

Fig. 2. The new locality of Cirsium rivulare in the Pomorze Gdañskie region.
1 – locality of Cirsium rivulare; 2 – forests; 3 – unpaved roads; 4 – streams
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nych, czêœciowo u¿ytkowanych gospodarczo jako ³¹ki koœne i sporadycznie wypasanych. Pod³o¿e stanowi mursz, powsta³y w miejscu osuszonego torfowiska
niskiego. Poziom wody jest wzglêdnie sta³y w trakcie ca³ego roku. Populacjê
ostro¿enia ³¹kowego odnotowano w p³acie zespo³u Angelico-Cirsietum oleracei. W
sk³adzie fitocenozy dominowa³y nastêpuj¹ce gatunki roœlin: Angelica sylvestris,
Alopecurus pratensis, Avenula pubescens, Caltha palustris, Cardamine pratensis, C.
amara, Carex nigra, Cirsium palustre, C. oleraceum, Crepis paludosa, Deschampsia caespitosa, Filipendula ulmaria, Galium palustre, Geum rivale, Juncus effusus, Myosotis
palustris, Polygonum bistorta i Ranunculus acris.
W latach 2008-2010 liczba odnalezionych osobników kwitn¹cych nie przekracza³a 5. Ponadto w 2010 roku odnaleziono 4 osobniki wegetatywne.
Ta niewielka populacja Cirsium rivulare po³o¿ona jest na granicy wystêpowania tego gatunku w Polsce (por. ryc. 1). Tego typu ma³e, izolowane populacje s¹
w wiêkszej mierze nara¿one na dzia³anie takich czynników jak: stochastycznoœæ
warunków œrodowiskowych, „w¹skie gard³o” liczebnoœci, efekt za³o¿yciela, czy
wzrost stopnia homozygotycznoœci, co mo¿e prowadziæ do erozji genetycznej
populacji (por. Mitka 1997).
Zagro¿eniem dla istnienia stanowiska by³oby naruszenie panuj¹cego re¿imu
wodnego, przez odciêcie od zasilania wod¹ z podziemnych wysiêków. W najbli¿szym s¹siedztwie znajduje siê czynna ¿wirownia oraz dawne wyrobisko,
wykorzystywane w ubieg³ych latach jako wysypisko œmieci. Aktualnie kopalnia
kruszywa nie wydaje siê mieæ istotnego wp³ywu na okoliczne stosunki wodne.
Warte odnotowania jest tak¿e wystêpowanie w p³acie wraz z Cirsium rivulare, niewielkiej populacji podkolana zielonawego Platanthera chlorantha (Custer)
Rchb., gatunku równie¿ wczeœniej nie podawanego z opisywanej lokalizacji.
Jest to gatunek objêty œcis³¹ ochron¹ gatunkow¹ (Rozporz¹dzenie... 2004), zaœ na
terenie Pomorza Gdañskiego (Markowski, Buliñski 2004), jak i Zachodniego
(¯ukowski, Jackowiak 1995), ma status gatunku wymieraj¹cego (kategoria EN).
W roku 2010 zaobserwowano jedynie 6 kwitn¹cych osobników.
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