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ABSTRACT: A new locality of Saxifraga hirculus was found at the soligenic mire in

the north part of Tuchola Forest near Konarzyny (the Stara Kiszewa commune,
the district of Kocierzyna). It is one of the most numerous local population of this
species in the Pomorze Gdañskie region (about 110 flowering individuals). In Poland
Saxifraga hirculus is protected by law and it is ranked to the group of endangered
species (E). It is also critically endangered (CR) in the Pomorze Gdañskie region.
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Skalnica torfowiskowa (Saxifraga hirculus L.) jest gatunkiem o cyrkumpolarnym
typie zasiêgu. W Europie zalicza siê j¹ do grupy roœlin arktyczno-borealno-górskich (Meusel i in. 1965). W Polsce uwa¿ana jest za relikt glacjalny (Czubiñski
1950). G³ównym oœrodkiem jej wystêpowania jest pó³nocna Polska, zakreœlona
granic¹ zlodowacenia ba³tyckiego (por. Zaj¹c, Zaj¹c 2001). Na pozosta³ym obszarze kraju ma rozproszone stanowiska. Jest rzadkim sk³adnikiem w naszej florze.
Do 2000 roku, w granicach Pomorza Zachodniego i pó³nocno-wschodniej Polski,
notowana by³a na nieco ponad 120 stanowiskach. W ostatnich latach jej wystêpowanie potwierdzone zosta³o orientacyjnie na nie wiêcej ni¿ 20 placówkach.
Z obszaru Pomorza Gdañskiego, z 30 dotychczasowych notowañ tego gatunku,
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zaledwie na dwu stanowiskach by³ on obserwowany w ostatnich latach (Kosiñski 2000; por. tak¿e Bloch, Za³uski 2001; Za³uski, Bloch-Or³owska 2004 oraz
Zaj¹c, Zaj¹c 2001).
W Polsce skalnica torfowiskowa podlega ochronie gatunkowej (Rozporz¹dzenie… 2004). W „Polskiej czerwonej ksiêdze roœlin” zaliczana jest do kategorii zagro¿onych (EN) sk³adników rodzimej flory (KaŸmierczakowa, Zarzycki 2001), natomiast na „Czerwonej liœcie roœlin naczyniowych w Polsce” zamieszczona zosta³a z kategori¹ gatunku wymieraj¹cego (E) (Zarzycki, Szel¹g 2006).
Tak¿e w pó³nocnej Polsce – g³ównym obszarze swego wystêpowania, skalnica
torfowiskowa uznawana jest za silnie zagro¿ony sk³adnik regionalnych flor, np.:
wymieraj¹cy (E) na Pomorzu Zachodnim (¯ukowski, Jackowiak 1995) i krytycznie zagro¿ony (CR) w skali Pomorza Gdañskiego (Markowski, Buliñski 2004).
Saxifraga hirculus wymieniona jest tak¿e w Za³¹czniku II Dyrektywy Siedliskowej, obejmuj¹cym gatunki roœlin wymagaj¹cych ochrony w formie wyznaczenia
obszarów „Natura 2000” (Dyrektywa... 1992), co wskazuje na jej zagro¿enie w
skali ca³ej Europy.
W trakcie prowadzenia badañ terenowych w powiecie koœcierskim, w latach
2008 i 2009, stwierdzono wystêpowanie Saxifraga hirculus na trzech nowych dla
Pomorza Gdañskiego stanowiskach. Dwa z nich, znalezione w 2009 roku, zosta³y przedstawione w odrêbnych doniesieniach. Jedno dotyczy skalnicy na torfowisku nad jez. Ma³e D³ugie (Gdaniec 2010), drugie na torfowisku nad jez.
Ksiê¿e (Gdaniec, Schütz 2010). Trzecie nowe stanowisko tej roœliny, zanotowane
w 2008 r. jest przedmiotem niniejszego doniesienia. W szerszym zakresie, warunki siedliskowe oraz flora i roœlinnoœæ ca³ego torfowiska, jako miejsca wystêpowania tak¿e wielu innych rzadkich sk³adników szaty roœlinnej, rozpatrywana
jest w osobnym opracowaniu (Gdaniec, Markowski 2009).
Wystêpowanie skalnicy torfowiskowej na torfowisku soligenicznym nad jeziorem Kr¹g stwierdzono w sierpniu 2008 r., w trakcie zbioru materia³ów do
opracowania projektu obszaru sieci Natura 2000 „Jezioro Kr¹g” (Gdaniec 2008).
Omawiane stanowisko znajduje siê na terenie Borów Tucholskich, w pobli¿u
pó³nocnej granicy tego regionu, w gminie Stara Kiszewa (pow. koœcierski). Usytuowane jest ono ok. 1,8 km na pó³nocny zachód od miejscowoœci Konarzyny
i ok. 3 km na po³udniowy zachód od Starej Kiszewy, przy wschodniej zatoce jeziora Kr¹g (ryc. 1); kwadrat ATPOL: CB27c, N53°58’68”, E18°06’99”. Obecnie stanowisko to jest czêœci¹ niedawno utworzonego obszaru specjalnej ochrony
(OSO) sieci Natura 2000 pod nazw¹ „Jezioro Kr¹g”. Saxifraga hirculus wystêpuje
w obrêbie siedliska przyrodniczego: górskie i nizinne torfowiska zasadowe
o charakterze m³ak, turzycowisk i mechowisk (kod 7230).
Lokalna populacja skalnicy torfowiskowej nad jeziorem Kr¹g zlokalizowana
jest w centralnej czêœci torfowiska, gdzie zajmuje powierzchniê ok. 40 m . Jej liczebnoœæ w 2008 r. wynosi³a ok. 110 osobników kwitn¹cych (pêdów generatywnych). By³y one zgrupowane w czterech skupieniach. Na najwiêkszym, o powierzchni 25 m , zanotowano 70 osobników, na drugim zajmuj¹cym 6 m – 20,
a na dwu pozosta³ych – po 10 osobników na powierzchni 6 m i 4 m .
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Omawiane stanowisko Saxifraga hirculus wystêpuje w granicach soligenicznego torfowiska, zasilanego wodami z du¿¹ zawartoœci¹ zwi¹zków wapnia. Roœnie na powierzchniach o niewielkim spadku (<5o), eksponowanych ku E i NNE,
na silnie uwodnionej glebie torfowej, w miejscach o urozmaiconej mikrorzeŸbie,
gdzie kêpki mog¹ osi¹gaæ do 40 cm wysokoœci. Wystêpuj¹ce tu zbiorowisko jest
mechowiskiem z klasy Scheuchzerio-Caricetea nigrae, o specyficznym sk³adzie florystycznym. Wspó³tworz¹ je z jednej strony kalcyfity, z drugiej natomiast gatunki w ró¿nym stopniu acydofilne. Warstwa zielna pokrywa 20-60% powierzchni. Dominuj¹cym sk³adnikiem jest na ogó³ Menyanthes trifoliata, pokrywaj¹cy
najczêœciej od 25 do 50% powierzchni. Z pozosta³ych sk³adników, relatywnie
najliczniej wystêpuj¹ tu: Caltha palustris, Carex rostrata, Cirsium palustre, Epilobium
palustre, Epipactis palustris (nawet do 25% pokrywania), Equisetum fluviatile, Galium
palustre, G. uliginosum, Holcus lanatus, Lychnis flos-cuculi, Lysimachia vulgaris, Ranunculus lingua, Rumex acetosa, Stellaria palustris i Viola palustris. Bardzo silnie rozwiniêta jest warstwa mszysta, zajmuj¹ca na ogó³ 90% powierzchni, w której panuj¹cym sk³adnikiem jest najczêœciej Aulacomnium palustre, rzadziej Paludella
squarosa i Tomentypnum nitens. Ponadto notowano w niej wystêpuj¹ce z niewielk¹
na ogó³ iloœciowoœci¹ gatunki takie, jak: Calliergonella cuspidata, Cinclidium sty-
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gium, Hamatocaulis vernicosus, Helodium blandowii i Marchantia polymorpha. W strukturze synekologicznej zbiorowiska du¿y udzia³ jakoœciowy maj¹ gatunki charakterystyczne dla zbiorowisk z rzêdu Molinietalia. Gatunki przewodnie dla klasy
Scheuchzerio-Caricetea nigrae oraz rzêdów Caricetalia davallianae i Scheuchzerietalia
palustris stanowi¹ nieliczn¹ grupê sk³adników fitocenoz z udzia³em Saxifraga hirculus.
Dla ochrony, zarówno stanowiska skalnicy torfowiskowej, jak równie¿ wielu
innych rzadkich sk³adników flory oraz specyficznych fitocenoz wraz ca³oœci¹
pozosta³ych sk³adników ekosystemów torfowiskowych, planuje siê objêcie
ca³ego torfowiska soligenicznego, miejscami Ÿródliskowego, ochron¹ rezerwatow¹.
Jest to bowiem obiekt o wyj¹tkowej wartoœci przyrodniczej.
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