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ABSTRACT: The distribution of Carex pauciflora Lightf. in Pomerania region (northern
Poland) has been described. Only 2 out of 3 localities, where the species was
noted, are actual.
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Wstêp
Turzyca sk¹pokwiatowa Carex pauciflora Lightf. jest jednym z 39 gatunków
krytycznie zagro¿onych (CR) na Pomorzu Gdañskim (Markowski, Buliñski
2004). Jednoczeœnie gatunek ten jest zaliczany do kategorii wymieraj¹cych (E)
na Pomorzu Zachodnim (¯ukowski, Jackowiak 1995) oraz nara¿onych (V)
w skali kraju (Zarzycki, Szel¹g 1992).
Carex pauciflora jest drobn¹ bylin¹ o d³ugich, cienkich, wznosz¹cych siê
roz³ogach i szydlastych, rynienkowatych liœciach. Nale¿y do gatunków rozdzielnop³ciowych, o charakterystycznym pojedynczym k³osku z³o¿onym z 2-5 kwiatów ¿eñskich oraz d³ugich, wrzecionowatych pêcherzykach. Rozmna¿a siê zarówno generatywnie, jak i wegetatywnie (Chater 1980). Turzyca sk¹pokwiatowa
wystêpuje na torfowiskach wysokich, ni¿owych i górskich. Na ni¿u jest sk³adnikiem fitocenoz klasy Oxycocco-Sphagnetea, m.in. zespo³u Sphagnetum magellanici
(Zaj¹c 1996; Bloch-Or³owska, Herbichowa 2004), natomiast w górach wystêpuje
w zbiorowiskach z klasy Scheuchzerio-Caricetea nigrae ze zwi¹zku Caricion nigrae.
W Europie pó³nocno-zachodniej i pó³nocnej oraz w po³udniowych Niemczech
spotykana jest równie¿ w zbiorowiskach ze zwi¹zków Caricion nigrae i Caricion
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lasiocarpae w obrêbie klasy Scheuchzerio-Caricetea nigrae (Dierßen 1982; Dierßen,
Dierßen 1996).
Carex pauciflora jest gatunkiem o zasiêgu cyrkumpolarnym. W Europie reprezentuje element borealno-górski, ze zwartym zasiêgiem obejmuj¹cym pó³nocn¹
i pó³nocno-wschodni¹ czêœæ kontynentu oraz obszar Alp (Hultén, Fries 1986).
W Polsce zaliczana jest do elementu borealno-górsko-kontynentalnego, a jednoczeœnie uznawana jest za relikt glacjalny (Czubiñski 1950; Zaj¹c 1996). Stanowiska na terenie kraju znajduj¹ siê w Polsce Pó³nocno-Wschodniej, na Pomorzu
oraz na obszarze Sudetów i Karpat.
Celem badañ by³o zestawienie danych o rozmieszczeniu oraz okreœlenie
aktualnego stanu i wielkoœci populacji Carex pauciflora na terenie Pomorza.

1. Materia³ i metody
Badania nad rozmieszczeniem oraz zasobami populacji Carex pauciflora na
Pomorzu prowadzono w latach 1999-2003. W ich trakcie dokonano zbioru informacji o wystêpowaniu gatunku ze wszystkich dostêpnych Ÿróde³ publikowanych i niepublikowanych. Ponadto przeprowadzono badania terenowe, maj¹ce
na celu weryfikacjê stanowisk oraz okreœlenie aktualnych zasobów istniej¹cych
populacji. Granice Pomorza przyjêto za Czubiñskim (1950).
Stanowiska w wykazie uszeregowano ze wzglêdu na przynale¿noœæ do jednostek podzia³u administracyjnego: województwa, powiatu i gminy, przy czym
kolejnoœæ poszczególnych jednostek odzwierciedla ich rozmieszczenie przestrzenne w kierunku zachód – wschód. Poszczególne stanowiska zlokalizowano
w kwadratach siatki ATPOL (por. Zaj¹c 1978), w postaci uszczegó³owionej, tj.
w kwadratach ni¿szego rzêdu o boku 5 km.
Na mapie rozmieszczenia pojedynczy punkt oznacza przynajmniej jedno
wyst¹pienie tego gatunku w kwadracie 5 x 5 km. Wyró¿niono dwa rodzaje stanowisk: wspó³czesne – potwierdzone po roku 1991 oraz historyczne – stanowiska, na których zanik gatunku zosta³ stwierdzony w trakcie badañ terenowych
lub opisany w cytowanej literaturze.
Szczegó³ow¹ lokalizacjê wszystkich zanotowanych wyst¹pieñ podano w wykazie stanowisk.

2. Rozmieszczenie i wykaz stanowisk
Województwo pomorskie
pow. wejherowski
gm. Szemud
1. CA78c: torfowisko na S brzegu jez. Wysoka (Wycztok), ko³o Jeleñskiej Huty
(Koppe 1933; Kowalczyk 1989); pojedynczo (Bloch-Or³owska, Herbichowa
2004).
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pow. kartuski
gm. Kartuzy
2. CA86a: torfowisko nad Jez. Turzycowym ko³o Mirachowa, dawny obwód
B¹cka Huta (Caspary 1877 za Abromeitem i in. 1898-1940; Klinggraeff 1880,
1881; Scholz 1905; Wangerin 1918 za Abromeitem i in. 1898-1940; Wangerin
1920; Wodziczko 1926; Czubiñski 1950, 1951); od 1959 r. rezerwat przyrody
„Jezioro Turzycowe”; obecnie stanowisko historyczne (Magiera 1978; Herbichowa i in. 1987).
3. CA88a: torfowisko ok. 2 km na NW od Przodkowa (Kowalczyk 1989); licznie
(Bloch-Or³owska, Herbichowa 2004).
Ogólny obraz rozmieszczenia Carex pauciflora na Pomorzu przedstawia
rycina 1.

Ryc. 1. Rozmieszczenie Carex pauciflora Lightf. na Pomorzu

1  oznaczenie kwadratów ni¿szego rzêdu, 2  stanowisko wspó³czesne, 3  stanowisko historyczne

Fig. 1. Distribution of Carex pauciflora Lightf. localities in Pomerania

1  signature of secondary rank squares, 2  contemporary locality, 3  historical locality

3. Podsumowanie wyników i dyskusja
Turzyca sk¹pokwiatowa Carex pauciflora jest jednym z najrzadszych przedstawicieli flory Pomorza. Jej obecnoœæ na tym terenie stwierdzono dotychczas jedynie na 3 stanowiskach. Czubiñski (1950) wspomina równie¿ o przypuszczal-
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nym dawnym stanowisku tego gatunku na torfowisku gdyñskim, nie podaje
jednak cytowania autora, ani nie uwzglêdnia tego stanowiska na mapie rozmieszczenia gatunku na Pomorzu.
Wszystkie stwierdzone stanowiska Carex pauciflora skupione s¹ na stosunkowo
niewielkim obszarze, w pó³nocno-wschodniej czêœci Pojezierza Kaszubskiego.
Jedno z nich, nad Jeziorem Turzycowym, jest ju¿ historyczne. Do jego zaniku
przyczyni³y siê przypuszczalnie antropogeniczne zmiany naturalnych bezleœnych zbiorowisk roœlinnych, zw³aszcza d³ugotrwa³e osuszanie torfowiska oraz
nasadzenia prowadzone w ramach gospodarki leœnej (Herbichowa i in. 1987).
Dodatkowym niekorzystnym czynnikiem by³a dewastacja p³a torfowcowego
w pó³nocno-wschodnim fragmencie rezerwatu, wskutek pozostawienia na nim
ga³êzi po zrêbie zupe³nym wykonanym w rezerwacie i jego otoczeniu (Magiera,
¯o³¹decki 1978). Z pozosta³ych dwóch, wspó³czeœnie istniej¹cych stanowisk turzycy sk¹pokwiatowej, tylko jedno, na torfowisku niedaleko Przodkowa, ma
szanse przetrwaæ w przysz³oœci. Tamtejsza populacja jest liczna, wystêpuje
w postaci kilkunastu skupieñ, rozproszonych na powierzchni oko³o 1 ha i nie
wykazuje oznak zagro¿enia (Bloch-Or³owska, Herbichowa 2004). Wielkoœæ skupieñ zawiera siê w zakresie od 1 do 5 m , a zagêszczenie pêdów nadziemnych
wynosi od 15 do 650 pêdów (przeciêtnie 350 pêdów) na jednostkê powierzchni
(0,25 m ), przy czym œrednio 40% stanowi¹ pêdy kwiatostanowe (J. Bloch-Or³owska, mat. niepubl.). Odmiennie przedstawia siê sytuacja na drugim aktualnym stanowisku pomorskim nad jeziorem Wycztok. Populacjê tworz¹ 2 niewielkie skupienia o powierzchni poni¿ej 1,5 m ka¿de i zagêszczeniu poni¿ej 100
pêdów nadziemnych na przyjêt¹ jednostkê powierzchni (J. Bloch-Or³owska,
mat. niepubl.). Przypuszczalnie populacja ta zaniknie w najbli¿szej przysz³oœci,
wskutek procesów sukcesyjnych zachodz¹cych na torfowisku.
Carex pauciflora, pomimo jej zaliczania do grupy reliktów glacjalnych (Czubiñski
1950), jest prawdopodobnie stosunkowo m³odym sk³adnikiem flory Pomorza.
Wskazuj¹ na to wyniki badañ stratygraficznych prowadzonych na obu
wspó³czeœnie istniej¹cych stanowiskach tego gatunku (Bloch-Or³owska, Herbichowa
2004). Jej obecnoœæ na Pomorzu, z dala od obszarów zwartego zasiêgu w pó³nocnej Europie oraz w Alpach, mo¿e byæ efektem udanego zasiedlenia wskutek
dalekiego transportu nasion z terenów optimum zasiêgowego.
Ze wzglêdu na status gatunku, zarówno w skali regionu, jak i ca³ego kraju,
a tak¿e obecny stan zachowania jego stanowisk w regionie, uzasadnione wydaje
siê objêcie ich, a zw³aszcza stanowiska ko³o Przodkowa, ochron¹ rezerwatow¹.
Praca zrealizowana czêœciowo
w ramach projektu badawczego finansowanego przez
Komitet Badañ Naukowych (grant KBN nr 581/P04/2001/20).
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Summary
Carex pauciflora is one of the rarest components of Pomeranian flora. In this region it is
known from only three localities, concentrated in a small area in north-eastern part
of Kaszubskie Lakeland. One of the localities, at the bog by Turzycowe Lake, is already
historical. Disappearance of the species from that site was probably connected with
anthropogenic changes of the natural treeless plant communities. Out of the two actual
localities of Few-flowered Sedge in Pomerania region, only the population at the bog
near Przodkowo, has a good chance to survive in the future. The other one, by
the Wycztok Lake, will probably disappear due to succession processes of the bog.
Carex pauciflora is a relatively young element of Pomeranian flora, despite the fact that
it is enclosed to glacial relicts group. It has been confirmed by the results of strathygraphic researches carried on both actual localities of the species (Bloch-Or³owska, Herbichowa 2004). Its appearance in Pomerania region, far away from core distribution range
in northern Europe and in the Alps may be an effect of successful settlement of seeds
coming from long-distance transport.
Considering the status of the species in Pomerania region and in Poland, as well
as the actual conditions of its localities, it seems advisable to protect the sites, especially
the one near Przodkowo, as a nature reserve.

