
RAPORT Z MONITORINGU SIERPIKA RÓŻNOLISTNEGO 

Serratula lycopifolia w 2019 r. 

 
 
 

 Jedną z najrzadszych roślin w Polsce jest sierpik różnolistny (Serratula lycopifolia), 
którego spotkać można tylko na Ponidziu, na dwóch naturalnych stanowiskach w Skorocicach  
i Górkach. Jest to bylina nieco podobna do chabrów, bliski kuzyn cenionego w ziołolecznictwie 
adaptogenu – sierpika koronowatego (S. coronata).  Oba stanowiska są objęte przez ZŚiNPK 
monitoringiem przyrodniczym, a na jednym z nich - w Górkach, przeprowadzono zabiegi 
ochronne w ramach projektu LIFE13 NAT/PL/000038 „Ochrona cennych siedlisk 
przyrodniczych na Ponidziu”.  
 
 Stanowisko sierpika w msc. Skorocice zlokalizowane jest na terenie obszaru Natura 
2000 Ostoja Nidziańska PLH260003, na gruntach prywatnych, poza wschodnią granicą 
rezerwatu. Roślina porasta płat murawy kserotermicznej reprezentującej zespół kwietnego 
stepu Thalictro-Salvietum pratensis. Murawa rozciąga się pasem szerokości 8-10 m na zboczu 
gipsowym wysokim na kilka metrów, o ekspozycji północno-zachodniej, nachyleniu 10-20 a 
miejscami 30 stopni. Wierzchowinę powyżej zbocza zajmują pola uprawne, a u jego podstawy, 
w dolinie cieku rozwinęły się zbiorowiska szuwarowe.  
 W trakcie przeprowadzania monitoringu w 2019 roku, zaobserwowano bardzo silną 
ekspansję jeżyny popielicy. Na stoku odnaleziono ok. 30 owocujących roślin oraz ok. 40-50  
osobników wegetatywnych. Powyżej, przy granicy pola gdzie w latach ubiegłych roślin było 
najwięcej, nie udało się ich policzyć, gdyż teren został wykoszony przez właścicieli.  
Ze względu na trudności w dostępnie do działki oraz brak zgody na przeprowadzenie 
jakichkolwiek działań ochrony czynnej, w  latach 2018-2019 przeprowadzono introdukcję tej 
populacji do rezerwatu, która zakończyła się powodzeniem. W poprzednich latach zebrano 
diaspory ze starego stanowiska i namnożono je na plantacji nasiennej. Z wysianych na kilku 
poletkach nasion wyrosło około 65-70 zdrowych siewek. Są one w dobrej kondycji, mimo 
długotrwałych susz, które panowały w 2018 i 2019 roku.  Introdukcja gatunku pokazała, że 
sierpik różnolistny wymaga głębszych gleb, a na ziemiach płytkich, wśród skał, nie rozwija się 
dobrze. Powodem tego jest prawdopodobnie nie wystarczająca odporność na suszę i znaczne 
wymagania edaficzne.  
 Na drugim stanowisku, w Górkach, gmina Wiślica, populacja sierpika ma się bardzo 
dobrze. Naliczono około 250 osobników owocujących oraz ok. 500-600 wegetatywnych.  
Stanowisko to objęte jest ochroną czynną polegającą na ekstensywnym wypasie oraz 
wykaszaniu krzewów. Dzięki prowadzeniu zabiegów ochrony czynnej, zauważalna jest 
poprawa kondycji populacji tego gatunku w stosunku do 2018 r. (wzrost populacji osobników 
kwitnących o ok. 15%). 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Fot. 1 Skorocice – obrzeża rezerwatu. 
 

 
Fot 2. Rezerwat Skorocice – efekty introdukcji. 



 
Fot 3. Rezerwat Skorocice – efekty introdukcji. 
 
 
 
 
 
 
 



 
Fot 4. Stanowisko sierpika w Górkach, gm. Wiślica.  
 

 
Fot 5. Stanowisko sierpika w Górkach, gm. Wiślica.  


