
RAPORT Z WYSIEWU CHRONIONYCH GATUNKÓW  

NA MURAWACH KSEROTERMICZNYCH W 2020 r. 

 

Ponidzie charakteryzuje się niezwykle bogatą szatą roślinną oraz występowaniem 

unikalnych gatunków roślin i owadów. Jednym z naszych najciekawszych ekosystemów są murawy 

stepowe. W Polsce zaliczane są one do roślinności ekstrazonalnej, gdyż położone są poza strefą 

zwartego zasięgu tego typu zbiorowisk, która znajduje się na południu i wschodzie Europy. 

Murawy stepowe to niezwykle kolorowe, bogate florystycznie ekosystemy, które są siedliskiem 

wielu rzadkich roślin, np. ginących storczyków, niezwykłych, „magicznych” dziewięćsiłów, czy 

prześlicznych dzikich lnów. Murawy stepowe są zbiorowiskiem pół-naturalnym, które utrzymuje 

dobrą kondycję jedynie przy obecności ekstensywnego wypasu lub wykaszania, co hamuje 

pojawiającą się naturalnie w wyniku sukcesji ekspansję krzewów. Takie użytkowanie muraw 

istniało od tysięcy lat. To uzmysławia nam, że relacja „człowiek-przyroda” może być wzajemnym 

współdziałaniem. Jesteśmy częścią przyrody, a tradycyjne korzystanie z jej zasobów zawsze było 

obopólną korzyścią. 

Jednym z zadań projektu LIFE13 NAT/PL/000038 „Ochrona cennych siedlisk 

przyrodniczych na Ponidziu” była ochrona najrzadszych gatunków roślin naczyniowych. Co 

prawda projekt już się zakończył w 2018 roku, ale nadal kontynuujemy cele projektu. 

Monitorujemy stan populacji oraz kondycję podsianych przez nas na naturalnych siedliskach roślin, 

m.in. lnu włochatego (Linum hirsutum) i dziewięćsiłu popłocholistnego (Carlina onopordifolia). 

Nasiona, które wysiewaliśmy na murawach pochodzą z naszej plantacji nasiennej w 

Krzyżanowicach Średnich przy siedzibie Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków 

Krajobrazowych, która została założona w ramach w/w projektu. Jednym z jego celów było 

zachowanie w środowisku naturalnym odpowiedniej ilości roślin na zasadach ochrony ex situ. Ma 

to bezpośredni związek z zagrożeniem zanikania gatunków oraz zmniejszeniem się liczebności w 

populacjach roślin chronionych. Mimo, że jak już wspomniano projekt się zakończył, plantacja w 

dalszym ciągu spełnia swoją funkcję. Są na niej namnażane rzadkie gatunki typowe dla Ponidzia - 

pełni rolę rezerwuaru genowego, z którego będzie można korzystać przy ochronie wielu cennych 

gatunków, w zależności od zaistniałych potrzeb.  

W latach 2018-2019 przeprowadziliśmy wysiew nasion in situ na terenie wybranych muraw 

kserotermicznych. W tym celu stworzyliśmy niewielkie poletka pozbawione darni, gdzie zostały 

wysiane nasiona. Usunięcie darni było konieczne, by obniżyć konkurencję ze strony innych roślin i 

dać siewkom szansę rozwoju. Przyniosło to w większości zadowalające efekty i pozwoliło na 

wzmocnienie populacji tych roślin.  

Każdego roku monitorujemy kondycję roślin które wyrosły z naszych „zasiewów”. Poniżej 



szczegółowy raport z naszych lustracji z bieżącego roku: 

Len włochaty (Linum hirsutum) 

Roślina objęta w naszym kraju ścisłą ochroną gatunkową. Ujęta w „Polskiej czerwonej liście 

paprotników i roślin kwiatowych” oraz w” Polskiej Czerwonej Księdze Roślin” status VU- 

narażony. Większość stanowisk w kraju to te w Niecce Nidziańskiej. Kwitnie od czerwca do 

sierpnia. Można go spotkać na suchych murawach kserotermicznych. 

Powierzchnia - Wierciszów (miasto Pińczów) 

Len został tu wysiany tylko na jednym poletku. W 2020 roku  zaobserwowano tutaj około 20 

osobników (Fot. 1,2). Rokuje to duże nadzieje na dalsze rozsiewanie się roślin. Rośliny powinny 

zakwitnąć w przyszłym roku i wytworzyć liczne nasiona. Na tym przykładzie widać skuteczność 

naszych zabiegów. 

 

 

Fot. 1 Wierciszów – len włochaty 

 

Fot. 2 Wierciszów – len włochaty 



 

Powierzchnia Binek (Bogucice) 

Tutaj było gorzej. Pojawiała się tylko 2 szt. lnu w obrębie 1  poletka (Fot. 3). Prawdopodobnie 

roślinie nie odpowiadało do końca wybrane przez nas miejsce, mimo, że było ono bardzo 

słoneczne, a inne konkurencyjne rośliny i darń zostały usunięte. Być może problemem była długa 

susza panująca w roku 2019. 

 

Fot. 3 użytek ekologiczny Binek– len włochaty 

 

Powierzchnia Serpentyny (miasto Pińczów) 

Na tej powierzchni utworzono cztery poletka. Na jednym z poletek wyrosło aż 30-40 szt. lnu 

włochatego (Fot. 4). Wiele z nich owocowało. Na drugim zaobserwowano tylko 1 szt. Dwa 

pozostałe poletka były puste. Najlepsze okazało się miejsce na południowym stoku, gdzie rośliny 

znalazły dobre warunki do rozwoju i wzrostu. Powierzchnia stoku jest tu nierówna, co być może 

jest kluczowe dla rozsiewania się tego gatunku – słoneczna południowa wystawa  

i naga, ale pełna nierówności gleba sprzyja występowaniu lnu włochatego. Pozostałe poletka, 

usytuowane na szczycie wzgórza, nie odpowiadały zbytnio tej roślinie.  

 



 

Fot. 4 Serpentyny – len włochaty 

Powierzchnia Skowronno 

Utworzono tutaj dwa poletka. Na 1 powierzchni rosło 6 egzemplarzy lnu (Fot. 5). Na drugim 

poletku nie było  żadnego. Tutaj, podobnie jak na Serpentynach, len lepiej poradził sobie na 

wzniesieniu pełnym nierówności, niż na płaskiej odkrytej powierzchni. Nasiona lnu włochatego 

kiełkują tylko po przejściu okresu chłodu (siane jesienią, kiełkują na wiosnę), czyli wykazują tzw. 

spoczynek fizjologiczny. Dodatkowo ich kiełkowaniu sprzyja dostęp światła słonecznego. My 

sialiśmy jego nasiona na wiosnę, po wymoczeniu ich w naturalnym hormonie, który powodował 

przerwanie stanu spoczynku i natychmiastowe kiełkowanie. Być może w przyszłości warto 

spróbować siewu jesiennego. 

 

Fot. 5 rez. Skowronno – len włochaty 



 

Dziewięćsił popłocholistny (Carlina onopordifolia) 

Roślina została objęta w Polsce ochroną ścisłą. Gatunek objęty Konwencją Berneńską, 

zamieszczony w Zalączniku II Dyrektywy Siedliskowej UE oraz na Europejskiej Czerwonej Liście 

Roślin Naczyniowych, a także na Światowej Czerwonej Liście Gatunków Zagrożonych IUCN i 

Polskiej Czerwonej Księdze Roślin (VU – narażony). W Polsce jest bardzo rzadki występuje tylko 

na kilku naturalnych stanowiskach, z czego 5 (opisane w literaturze), znajduje się  na Ponidziu.  

Powierzchnia Wierciszów (miasto Pińczów) 

Na wszystkich poletkach pojawiły się liczne siewki dziewięćsiła popłocholistnego (Fot.6,7): 

 na 1 poletku – ok. 25szt. 

 na 2 poletku – ok. 10szt. 

 na 3 poletku – ok. 30 szt.  

Dziewięćsił, w przeciwieństwie do lnu, kiełkuje bez żadnych zabiegów przedsiewnych, wymaga 

jedynie płytkiego siewu (światło stymuluje kiełkowanie). Skuteczność jego rozmnażania z nasion 

wysiewanych wprost do gruntu jest wysoka.  

  

Fot. 6,7 Wierciszów – dziewięćsił popłocholistny 



 

Powierzchnia Binek (Bogucice) 

Na wszystkich 3 poletkach obserwowano liczne siewki. Na dwóch z nich bardzo liczne – po 

kilkadziesiąt sztuk, na  trzecim tylko kilkanaście. Tu również wysiew przyniósł dobry rezultat (Fot. 

8). Dzięki temu ta niewielka populacja licząca naturalnie bardzo małą liczbę osobników, ma szanse 

przetrwać i dalej się rozwijać. Już w tym roku zaobserwowaliśmy kilka siewek kilkadziesiąt 

metrów na wschód od powierzchni Binek. 

 

Fot. 8 użytek ekologiczny „Binek”– dziewięćsił popłocholistny 

 

Powierzchnia Serpentyny (miasto Pińczów) 

Utworzono tutaj cztery poletka. Tutaj było gorzej – na 1 poletku rosła tylko 1 siewka (Fot. 9). 

Pozostałe 3 były puste. Warunki prawdopodobnie nie były tu odpowiednie. Poletka były 

usytuowane na wierzchowinie wzgórza. Być może także to było problematyczne. Na tym 

przykładzie widzimy, że dziewięćsił popłocholistny, podobnie jak len włochaty, najlepiej czuje się 

na południowych stokach. Bardziej płaskie powierzchnie, mimo, że położone w pełnym słońcu, są 

dla tych roślin mniej odpowiednie.  



                                                  


