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Spontaniczne rozprzestrzenianie się Duchesnea indica (Rosaceae)
na terenie Sandomierza
Duchesnea indica (Andrews) Focke (poziomkówka indyjska) to gatunek należący
do rodziny Rosaceae. Jest wieloletnią rośliną zielną, wytwarzającą długie rozłogi umożliwiające rozmnażanie wegetatywne. Charakteryzuje się trzylistkowymi liśćmi owłosionymi
po obu stronach. Kwiaty żółte o symetrii promienistej, zaś owocem są niełupki, osadzone
na rozbudowanym dnie kwiatowym (Sudnik-Wójcikowska 2011). Morfologiczna budowa
rośliny przypomina Potentilla reptans oraz taksony z rodzaju Fragaria (Jackowiak 1992),
od których gatunek różni się między innymi większą produkcją owoców oraz dłuższym
okresem owocowania, od wczesnego lata, aż do pierwszych przymrozków (Lauerer i in.
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2009). W Chinach D. indica jest ważną rośliną leczniczą. Działa antybakteryjnie, przeciwzapalnie, neutralizuje wolne rodniki, wykorzystywana jest także we wspomaganiu terapii
przeciwnowotworowej (Xiang-Hui i in. 2012).
Naturalny obszar występowania Duchesnea indica obejmuje tereny południowej i południowo-wschodniej Azji. Są to przeważnie rejony górskie na wschód od Afganistanu, przez
Indie do Japonii (Liefländer & Lauerer 2007). Gatunek występuje tam na stromych
zboczach, łąkach, brzegach rzek, preferuje siedliska umiarkowanie wilgotne poniżej 1800
m n.p.m. (Xiang-Hui i in. 2012). Notowany był także ostatnio w północnej części Iranu
i Kaukazu. Jest to zachodnia granica naturalnego występowania gatunku w Azji (Zare i in.
2007). Rzeczywisty zasięg rozprzestrzeniania D. indica ma obecnie charakter globalny.
Gatunek ten jako roślina ozdobna dotarł na terytorium Ameryki Północnej i Południowej,
Australii i Nowej Zelandii (Lauerer i in. 2009). Na początku XIX w. został introdukowany
do Europy (Tomović & Stešević 2007). Początkowo uprawiany był w ogrodach botanicznych jako roślina okrywowa lub zwisająca. Z czasem jednak zaobserwowano nowe stanowiska Duchesnea indica poza sztuczną uprawą (Liefländer & Lauerer 2007). W 1944 r.
gatunek odnotowano na terenie Wiednia i uznano za rzadki, a już niecałe 50 lat później
występował pospolicie w wielu dzielnicach miasta. Struktura i skład florystyczny fitocenoz
z dużym udziałem D. indica w Wiedniu były odmienne od znanych dotychczas zbiorowisk.
Pozwoliło to wyodrębnić nowy zespół Oxalido-Duchesneetum indicae (Jackowiak 1992).
Zjawisko spontanicznego rozprzestrzeniania gatunku na nowych terenach jest stale obserwowany. Dane z 2007 r. podają łącznie 224 stanowiska poziomkówki indyjskiej z terytorium Niemiec, Austrii i Szwajcarii (Liefländer & Lauerer 2007). Gatunek, jako nowy,
zanotowano niedawno także we florze naczyniowej Czarnogóry (Tomović & Stešević
2007). Uznany został za roślinę inwazyjną w wielu krajach Europy, m.in. w Austrii, Szwajcarii, Niemczech, Belgii, Chorwacji, jak również w Ameryce i Australii (Littschwager
i in. 2010; Verloove & Reyes-Betancort 2011; Vuković i in. 2014).
Rozmieszczenie stanowisk Duchesnea indica w Polsce jest słabo poznane. Na terenie
kraju roślina preferuje głównie siedliska antropogeniczne, tj. nisko koszone trawniki,
parki, przydroża. W ostatnich latach gatunek zmienił status z uprawianego na lokalnie
zadomowiony, wnikający do antropogenicznych zbiorowisk półnaturalnych i sztucznych
(Tokarska-Guzik i in. 2012). Notowany był w sąsiedztwie ogrodów botanicznych w Bydgoszczy, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Poznaniu, Powsinie, Warszawie i we Wrocławiu
(Galera 2003). Ponadto wymieniany w opracowaniach dotyczących parków miejskich
oraz trawników Lublina jako częsty składnik flory (Trzaskowska 2011; Trzaskowska
& Adamiec 2011, 2014; Adamiec & Trzaskowska 2012). Poziomkówka indyjska podawana była także z jednego stanowiska na Pogórzu Cieszyńskim w pobliżu miejscowości
Ochaby w gminie Skoczów (Chwastek 2011). Dotychczas gatunek ten nie był notowany
na terenie Wyżyny Kieleckiej.
W trakcie badań florystycznych na terenie Sandomierza (południowa część województwa
świętokrzyskiego) w latach 2015–2016 stwierdzono obecność 10 populacji Duchesnea
indica. Wszystkie znajdują się po północnej stronie Wisły w kwadracie ATPOL FE92,
w pięciu mniejszych jednostkach o boku 1 km (Ryc. 1). W większości koncentrują się
w pobliżu centralnej części miasta. Charakterystykę poszczególnych stanowisk zawiera
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tabela 1. Gatunek na terenie miasta tworzy zwarte lub rozproszone płaty, przeważnie
na nisko koszonych trawnikach, w parkach i w obrębie osiedli blokowych. Bardzo licznie
reprezentowany jest także na terenie starych cmentarzy. Występuje na ścieżkach pomiędzy
grobami, jak i na samych grobach oraz murach otaczających cmentarze. Notowany również
na przydrożach, a także pomiędzy płytami chodnikowymi (Ryc. 2). Duchesnea indica rośnie
głównie w towarzystwie gatunków charakterystycznych dla zbiorowisk antropogenicznych
z klas Stellarietea mediae i Artemisietea vulgaris, z domieszką łąkowych z Molinio-Arrhe
natheretea oraz grądowych z Querco-Fagetea. Wszystkie stwierdzone stanowiska położone pod okapem drzew i krzewów nie są bezpośrednio wystawione na działanie promieni
słonecznych. Obfite tworzenie przez D. indica nowych rozłogów i kęp, kwitnienie i owocowanie osobników na każdym stanowisku świadczy o dobrej kondycji roślin. Łącznie
populacje D. indica na terenie miasta zajmują powierzchnię około 300 m2. Poziomkówkę
indyjską aktualnie można uznać za roślinę ekspansywną w Sandomierzu.
Dotychczas Duchesnea indica była spotykana przeważnie w bliższym lub dalszym
sąsiedztwie ogrodów botanicznych (Jackowiak 1992; Galera 2003), skąd mogła spontanicznie rozprzestrzeniać się na tereny antropogeniczne. Gatunek ten być może został
zawleczony do Sandomierza wraz ze sprowadzanymi roślinami do Arboretum Wyższej
Szkoły Humanistyczno-Przyrodniczej, które powstało w 1995 r. Na terenie miasta znajduje
się również ekologiczny ogród przy Collegium Gostomianum oraz ogród roślin leczniczych kanonika Marcina z Urzędowa, autora Herbarza Polskiego. Ostatni z wymienionych
Tabela 1. Charakterystyka stanowisk populacji Duchesnea indica w Sandomierzu. Numery stanowisk jak na rycinie 1
Table 1. Characteristic of population localities of Duchesnea indica in Sandomierz. Locality number as in Figure 1
Stanowisko
(Locality)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Charakterystyka
(Characteristic)
Cmentarz Armii Radzieckiej; pojedyncze osobniki na trawniku oraz porastające mur wokół cmentarza
(Soviet Army Cemetery; single plants on lawn and growing on wall around the cemetery)
Przydroże; pojedyncze osobniki
(Roadside; single plants)
Przydroże; pojedyncze osobniki
(Roadside; single plants)
Trawnik na placu szkolnym; zwarty płat
(Lawn in school square; compact patch)
Zaniedbany trawnik obok pawilonu handlowego; porozrywany płat
(Neglected lawn next to shopping pavilion; fragmented patch)
Stroma skarpa przy chodniku; zwarty płat
(Steep slope near pavement; compact patch)
Zaniedbany trawnik w sąsiedztwie szkolnego boiska; pojedyncze osobniki
(Neglected lawn next to school playing field; single plants)
Trawnik osiedlowy; zwarty płat
(Lawn between residential blocks; compact patch)
Cmentarz Katedralny; zwarte i porozrywane płaty pomiędzy grobami oraz pojedyncze osobniki porastające groby
(Cathedral Cemetery; compact and fragmented patches between graves, and single plants growing on graves)
Przydroże; pojedyncze osobniki pomiędzy płytami chodnikowymi oraz na murze starego budynku
(Roadside; single plants between paving slabs and growing on wall of old building)
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ogrodów powstał w XVI w. i obecnie został odtworzony (Suchecka 2015). Gatunek mógł
również rozprzestrzenić się z prywatnej uprawy lub za pośrednictwem ptaków.
Pomimo że Duchesnea indica preferuje wilgotne podłoże, dobrze radzi sobie także
w warunkach niedoboru wody i wysokiej temperatury. Ponadto jest również odporna
na przemarzanie, choroby i szkodniki (Zhaldak 2013). Gatunek jest na tyle wytrzymały,
że w czasie długotrwałej suszy staje się bardziej konkurencyjny niż towarzyszące mu gatunki
(Gray & Call 1993). Natomiast na stanowiskach półcienistych może wypierać przedstawicieli np. rodzaju Fragaria (Sukopp i in. 2005). Istnieje zatem ryzyko powstania zagrożenia
dla rodzimej flory ze strony D. indica. Zbyt wcześnie by mówić o inwazyjnych tendencjach
omawianego gatunku w kraju, jednak nie można tego wykluczyć w przyszłości. Kolonizacja nowych obszarów przez poziomkówkę indyjską jest ograniczana przez wydajność
kiełkowania nasion. W porównaniu do przedstawicieli rodzaju Fragaria jest to znacznie
dłuższy proces. Od momentu wysiania, kiełkowanie poziomkówki indyjskiej rozpoczyna
się niemal trzykrotnie później niż u Fragaria sp. (Lauerer i in. 2009). Warto również
zwrócić uwagę na preferowanie ciepłego klimatu przez ten gatunek. Może to tłumaczyć
jego rozprzestrzenianie na terenie Sandomierza. Miasto leży we wschodniej części Wyżyny

Ryc. 1. Rozmieszczenie stanowisk Duchesnea indica w Sandomierzu na tle siatki kwadratów ATPOL o boku 1 km;
1 – ul. Mickiewicza, 2 – ul. Czyżewskiego, 3 – ul. Wojska Polskiego, 4 – ul. Okrzei, 5 – ul. Mickiewicza, 6 – ul. Mickiewicza, 7 – ul. Słowackiego, 8 – ul. Parkowa, 9 – ul. Mickiewicza, 10 – ul. Żeromskiego
Fig. 1. Distribution of Duchesnea indica in Sandomierz in 1 km × 1 km units in ATPOL grid system; 1 – Mickiewicza
St., 2 – Czyżewskiego St., 3 – Wojska Polskiego St., 4 – Okrzei St., 5 – Mickiewicza St., 6 – Mickiewicza St., 7 – Słowackiego St., 8 – Parkowa St., 9 – Mickiewicza St., 10 – Żeromskiego St.

Notatki botaniczne

171

Ryc. 2. Duchesnea indica na murach starego budynku oraz pomiędzy płytami chodnikowymi w Sandomierzu (1, 2);
kwitnąca i owocująca D. indica (3) (fot. M. Panek)
Fig. 2. Duchesnea indica on old building walls and between paving in Sandomierz (1, 2); flower and fruit of D. indica
(3) (photo M. Panek)

Sandomierskiej, którą wyróżnia cieplejszy mikroklimat w stosunku do terenów przyległych
(Czarnecki 1996). Rozprzestrzenianie poziomkówki indyjskiej, ograniczające się niemal
zupełnie do terenów miejskich, może wynikać także z obecności miejskiej wyspy ciepła
(Liefländer & Lauerer 2007). Być może D. indica okaże się kolejnym wyznacznikiem
tego interesującego zjawiska. Zagadnienie to wymaga kolejnych badań nie tylko w Sandomierzu, ale także w innych miastach Polski. Z uwagi na ekspansywne cechy poziomkówki
indyjskiej, niezbędny jest dalszy monitoring jej rozprzestrzeniania w celu oceny prawdopodobnych tendencji inwazyjnych gatunku, jakie mogą pojawić się w przyszłości.
Summary. Spontaneous spread of Duchesnea indica (Rosaceae) in Sandomierz. The paper reports
new spreading localities (10 populations) of Duchesnea indica in Sandomierz (Kielce Upland) (Fig. 1).
It grows there on low-mown lawns, in parks, between housing blocks, between paving, on walls, and
in old cemeteries (Table 1). The habitat supports the anthropogenic communities Stellarietea mediae
and Artemisietea vulgaris, with admixture of meadow Molinio-Arrhenatheretea and hornbeam Querco
‑Fagetea species. This species may have been introduced accidentally to Sandomierz with imported
plants taken to the arboretum Academy of Humanities and Natural Sciences in Sandomierz or to a garden
of medicinal plants of Canon Martin from Urzędów, or may have escaped from private lots or been
spread by birds.
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Stanowisko Saxifraga hirculus (Saxifragaceae) na Polanie Hawryłówka
(Pasmo Gubałowsko-Spiskie, Polska południowa)
Saxifraga hirculus L. (skalnica torfowiskowa) to gatunek o zasięgu cyrkumpolarnym,
występujący w Azji, Ameryce Północnej i Europie, reprezentujący element arktyczno-borealno-górski (Meusel i in. 1965). W Europie należy do grupy gatunków bardzo rzadkich.
Został objęty Konwencją Berneńską (1979) oraz Dyrektywą Siedliskową (1992).
W Polsce skalnica torfowiskowa jest gatunkiem rodzimym i ma status reliktu glacjalnego (Czubiński 1950). Uznany został za gatunek zagrożony (EN; Bloch-Orłowska
i in. 2014; Kaźmierczakowa i in. 2016), który podlega ścisłej ochronie (Rozporządzenie 2014). Występowanie Saxifraga hirculus w Polsce obejmuje północną część kraju
i znajduje się w całości poza południową granicą zwartego zasięgu gatunku. W przeszłości było znanych około 240 stanowisk. Aktualnie S. hirculus występuje zaledwie
na 27 rozproszonych stanowiskach w Wielkopolsce oraz w Polsce północno-wschodniej
(Bloch-Orłowska i in. 2014). Na Podtatrzu S. hirculus do lat 70. ubiegłego wieku
była podawana z jedynego stanowiska na Polanie Molkówka, gdzie wchodziła w skład
ugrupowań z dominującą turzycą czarną Carex nigra (Szafer i in. 1923). W wyniku
prac melioracyjnych, po odwodnieniu młak, S. hirculus zanikła (Mirek & Piękoś
‑Mirkowa 2008).
W trakcie badań geobotanicznych w 2014 r., prowadzonych w Dolinie Chochołowskiej
oraz na Podtatrzu, stwierdzono występowanie skalnicy torfowiskowej na Polanie Hawryłówka (Ratyńska & Czortek 2014). Celem niniejszej pracy jest opis stanu siedliska,
na którym odnaleziono Saxifraga hirculus oraz przedstawienie zagrożeń w odniesieniu
do siedliska i gatunku.
Badana populacja Saxifraga hirculus zajmowała 2 m2 powierzchni i wchodziła w skład
fitocenozy Valeriano-Caricetum flavae – eutroficznej, bogatej florystycznie młaki rozwijającej się w miejscu wysięku wód zasobnych w węglan wapnia, na glebie torfowo-glejowej

