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ABSTRACT: A new locality of Hammarbya paludosa was found at the transitional bog
between Miszewo and Kczewo (Gdañskie Pomerania) in 2000 year. Its population,
consisting of 10 individuals was spread on the area of 1 m and grew in a Caricion
lasiocarpae community. The existence of the population was confirmed during
field works in years 2002-2004. The species is fully protected by law. It is also
threatened (V) in Poland and endangered (EN) in Gdañskie Pomerania. The described population should be monitored and protected by law as ecological
grounds.
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W¹tlik b³otny (Hammarbya paludosa) (L.) Kuntze) nale¿y do kategorii gatunków zagro¿onych wyginiêciem (V) w skali kraju (Bró¿ i in. 2001) oraz gin¹cych
(EN) w skali Pomorza Gdañskiego (Markowski, Buliñski 2004). W rozporz¹dzeniu Ministra Œrodowiska z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie gatunków dziko wystêpuj¹cych roœlin objêtych ochron¹ gatunek ten objêty zosta³ ochron¹ œcis³¹
(Rozporz¹dzenie… 2004).
Hammarbya paludosa zaliczana jest do geofitów i hemikryptofitow (Zarzycki
i in. 2002). Charakterystyczne dla tej niewielkiej roœliny s¹ 2-3 liœcie wyrastaj¹ce
z bulwki oraz stosunkowo d³uga ³odyga kwiatostanowa z licznymi drobnymi
kwiatami. Zimuje wœród torfowców w postaci bulwki, nad któr¹ na wiosnê rozwija siê m³oda bulwka, co zapobiega przerastaniu roœliny przez torfowce (Bró¿
i in. 2001).
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Gatunek ten ma w¹sk¹ skalê fitocenotyczno-siedliskow¹. Jest obligatoryjnym
hygro- i heliofotem, preferuj¹cym siedliska kwaœne. Roœnie na poduchach
¿ywych torfowców na bezleœnych, mszarnych torfowiskach przejœciowych i wysokich. Optimum fitocenotyczne osi¹ga w zbiorowiskach mszarnych torfowisk przejœciowych zaliczanych do zwi¹zku Rhynchosporion albae (Bró¿ i in. 2001).
Reprezentuje element cyrkumborealny, z centrum wystêpowania w pó³nocnej i œrodkowej Europie (Hultén, Fries 1986). Na terenie Polski wiêkszoœæ stanowisk tego taksonu koncentruje siê w pó³nocnej czêœci kraju (Zaj¹c, Zaj¹c 2001).
Z terenu Pomorza gatunek ten podawany by³ niegdyœ z 46 stanowisk (Abromeit
i in. 1898-1940). W ci¹gu ostatnich 10 lat tylko 5 pomorskich stanowisk w¹tlika
b³otnego zosta³o potwierdzonych lub opisanych jako nowe (por. Bró¿ i in. 2001;
Bloch, Æwikliñska 2002).
Nowe stanowisko tego gatunku stwierdzono w trakcie badañ terenowych
prowadzonych w sierpniu 2000 roku na torfowisku przejœciowym po³o¿onym
w rynnowym obni¿eniu terenu przy szosie pomiêdzy Miszewem a Kczewem
(ryc. 1). Interesuj¹cy fragment torfowiska z populacj¹ w¹tlika znajduje siê na
gruntach wsi Miszewo, tu¿ przy granicy z gruntami zarz¹dzanymi przez leœnictwo Babi Dó³, w Nadleœnictwie Kolbudy.
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Ryc. 1. Lokalizacja stanowiska Hammarbya paludosa
1  stanowisko Hammarbya paludosa, 2  wody, 3  lasy, 4  zabudowania, 5  tory kolejowe
Fig. 1. Locality of Hammarbya paludosa
1  locality of Hammarbya paludosa; 2  water, 2  forests, 4  buildings, 5  railway lines
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W p³acie o powierzchni 3 m , w którym odnotowano obecnoœæ w¹tlika b³otnego, wykonano zdjêcie fitosocjologiczne metod¹ Braun-Blanqueta, z poprawk¹
Willmans (por. Willmans 1998). Zbiorowisko to zaliczyæ mo¿na do zwi¹zku Caricion lasiocarpae z klasy Scheuchzerio-Caricetea nigrae. Pod wzglêdem fizjonomii
mia³a ona postaæ zbiorowiska mszysto-turzycowego, porastaj¹cego powierzchniê o s³abo wykszta³conym mikroreliefie. Warstwê zieln¹, charakteryzuj¹c¹ siê
35% pokryciem, wspó³tworzy³y: Carex chordorrhiza (2a), Menyanthes trifoliata (2a)
oraz Carex canescens (2m). Z mniejsz¹ iloœciowoœci¹ towarzyszy³y im: Agrostis
canina (1), Carex lasiocarpa (1), Comarum palustre (1), Drosera rotundifolia (1), Eriophorum angustifolium (1). Odnotowano ponadto sporadyczn¹ obecnoœæ: Carex
nigra (+), Equisetum limosum (+), Hammarbya paludosa (+), a tak¿e m³odych
osobników Betula pubescens (+) i Quercus robur (+). W warstwie mszystej, pokrywaj¹cej 100% p³atu, dominowa³o Sphagnum teres (5). Towarzyszy³y mu Aulacomnium palustre (2b) oraz Stramiergon stramineum (1).
Gleba, na której wystêpowa³a fitocenoza z Hammarbya paludosa, by³a kwaœna i
uboga w sk³adniki pokarmowe, o czym œwiadcz¹ pomierzone wartoœci odczynu
wody – pH 4,2 oraz jej przewodnictwa – 71 mS/cm. Lustro wody gruntowej znajdowa³o siê na g³êbokoœci oko³o 10 cm.
W bezpoœrednim s¹siedztwie doœæ znaczny udzia³ maj¹ wkraczaj¹ce gatunki
drzew: Betula pendula, osi¹gaj¹ca wysokoœæ do oko³o 4 m oraz Pinus sylvestris,
dorastaj¹ca do oko³o 2 m wysokoœci.
Populacja w¹tlika b³otnego sk³ada³a siê z 10 osobników, w tym 8 kwitn¹cych,
skupionych na powierzchni oko³o 1 m . W kolejnych latach wizytacji stanowiska
liczebnoœæ omawianej populacji przedstawia³a siê nastêpuj¹co: 2002 – 3 osobniki
kwitn¹ce, 2003 – 2 osobniki kwitn¹ce, 2004 – 4 osobniki kwitn¹ce.
Opisana populacja jest niewielka, jest to jednak sytuacja czêsto spotykana na
stanowiskach polskich tego gatunku (por. Bró¿ i in. 2001). Na podstawie kilkuletnich obserwacji mo¿na przypuszczaæ, ¿e ma ona szansê przetrwaæ d³u¿ej o ile
warunki siedliskowe nie ulegn¹ zasadniczej zmianie. Ze wzglêdu na wyj¹tkow¹
wartoœæ przyrodnicz¹ tego gatunku i jego status ochronny, populacja ta wymaga objêcia dalszym monitoringiem.
Ze wzglêdu na obecnoœæ Hammarbya paludosa, jak równie¿ Carex chordorrhiza,
której doœæ liczna populacja wystêpuje na omawianym torfowisku w kilku
p³atach (Bloch-Or³owska 2005) zasadne wydaje siê nadanie temu torfowisku
statusu ochronnego, np. u¿ytku ekologicznego.
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