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NOTATK! BOTANICZNE

Poa bulbosa fo. vivipara (Poaceae) W okolicy Włocławka

Pon otrił:'o.so L. (wiechlina cebulkowata) jest trawą wieloletnią, gęstokepkową o charakte-
rystycznie cebulkowato zgrubiałej nasadzie pędu. Rośnie na suchych zboczach, skałach,
murawach, skrajach lasów, przydrożach i nasypach (SzaF1sR. 1919). Jest gatunkiem cha~
rakterystycznym muraw stepowych klasy Festaco-Brometeo (1'\«'I_aTUSzK1Ew1Cz 2011?). Inte-
resujacym przystosowaniem wiechliny do siedlisk kserotermicznych jest, obok zgrubienia
pedu, pseudożyworodnośc (viyipitria) - zastepowanie typowych kiosków cebulkowatyrni
rozmnóżkami powstałyrni na drodze wcgetatywnej.

We florze Polski zaliczana jest do elementów łącznikowych - holoarktyczno-śród
ziemnomorsko-irano-turańskich (PAWŁUWSKA l9'i'2). W zwartym zasięgu występuje od
północno-zachodniej Afryki, przez południowa i środkowa Europę, zachodnia, Azję po
Sybcrię. W Polsce Pod bulboso osiąga północną (HULTÊN & FRIES 1986) lub północno-
wschodnią (MEUSEL i in. 1965) granice zasięgu. W północnej cześci niżu występuje jedynie
na rozproszonych, często antropogenicznych stanowiskach (SzaFEa 1919). Notowano ja,
tu w przeszłości i współcześnie m.in. w okolicach Szczecina (MÜLLER 1911), Źarnowca
(Aaaomlstr 1940), Chełmna (Paauss 1912; Aßitomair 19¿l0), w Gnieźnie (Boca: 1908),
Toruniu (Cernowa-Glazoon 1988) oraz w Warszawie i jej okolicach (Koasntoza 1932;
Ciosek 1999).

Nowe stanowisko Poe iJaibo.so L. fo. viviporo Koeler znaleziono w maju 2ÜĹl6 r. nad
jeziorem Wikaryjskim koło Włocławka (ATPOL DC 83) (Ryc. 1). Tworzy tu ona agregacje
na odcinku około 400 m, wzdłuż piaszczystej drogi prowadzącej od leśnego parkingu do
plaż nad jeziorem, wystepuje także zwartymi płatanli wśród soscn, na podłożu naruszanym
przez plażowiczów. Kolejne stanowiska odnaleziono w kwietniu i maju 21308 r. przy kąpie-
lisko miejskim nad jez. Czarne (ATPOL DC 73), oddalonyrn o około 5 km na północny
zachód od jez. Wikaryjskiego oraz przy plaży nad położonym kolejne 4 km dalej jez. Łuba
(ATPOL DC T3). P. bułboso fo. viviporo zajmuje tu analogiczne siedliska _ pobocza piasz-
czystych ścieżek o podłożu naruszanyin przez wypoczywających włoclawian.

Opisywane stanowiska są niewatpliwie antropogeniczne. Port bttlboso fo. wfiafporo
została zawlcczona, być może 2; upraw ogrodowych Ĺiest polecana, jako ciekawostka, do
ogrodów skalnych - Ivlairzowska 8.: Ma.n¬1<.owskI (2005)] nad jez. Wikaryjskie, gdzie
tworzy najwieksza z obserwowanych populacji. Nastepnie, wskutek intensywnego ruchu
pomiedzy trzema kąpieliskami, mogła zostać przeniesiona nad jez. Czarne (powierzchnia
zajęta przez populacje nie przekracza 50 1112), a stamtąd nad jez. Łuba, gdzie- jej płat zajmuje
powierzchnie około 2 mi.
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Ryc. 1. Lokalizacja stanowisk Pon bulbosa fo. vivipara w okolicy Włocławka i prawdopodobne droga rozprzestrze-
niania się gatunku. 1 - jez. Wikaryjskie, 2 - jez. Czarne, 3 - jez. Łuba, 4 ~ granica miasta, 5 - przypuszczalna droga
rozprzestrzeniania się gatunku

Fig. 1. The position of Iocalities of Poa bułbosa fo. viviporo in vicinity of Włocławek and probable route of its distribu-
tion. 1 - Wikaryjskie Lake, 2 - Czarne Lake, 3 - Łuba Lake, 4 - city border, 5 - putative route of species distribution

Rozmieszczenie Poa bulbosa na terenie Polski nie jest dostatecznie poznane, a materiał
z terenu kraju budzi wątpliwości taksonomiczne (ZAJĄC & ZAJĄC 2001). Także osobniki
obserwowane w okolicy Włocławka nie odpowiadały w pełni opisom gatunku. Nie two-
rzyły wyraźnych kępek i zasychały już na przełomie kwietnia i maja.

Występowanie Pon bulbosa fo. vivipara W okolicy Włocławka jest interesującym przy-
kładem rozprzestrzeniania się gatunków rzadkich na siedliskach antropogenicznych.

Summary. Poa bulbasa fo. vivipara (Poaceae) in the vicinity of Włocławek. In 2006 and 2008 three
new anthropogenic localities of Pca bnlbosa L. fo. vivipara Koeler were found near Włocławek. This
rare (in central and north of Poland) species grew on sunny, dry, sandy and moderately disturbed habitats,
zunong pine woods, near bathing beaches at Wikaryjskie, Czarne and Łuba lakes (ATPOL DC 73, 83).
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Nowe stanowisko Carlina onopordifolia (Asteraceae)
na Wyżynie Lubelskiej

Carlina onopordiƒolia Besser, dziewięćsił popłocholistny [w ujęciu zachodnioeuropejskim
włączony do Carlina acanthiƒolia L. subsp. utzka (Hacq.) Meusel & Ki:-ístner - MEUSEL
i in. (1996)] należy do grupy najrzadszych gatunków W Polsce - znany jest jak dotąd tylko
z kilku stanowisk mieszczących się w czterech kwadratach siatki 10 >< 10 km. ATPOL
(Ryc. 1). W naszej florze należy do podelementu pontyjskiego (PAWŁOWSKA 1972). Zasięg
gatunku jest niewielki, mocno porozrywany i sięga od Wyżyny Małopolskiej (Polska) do
południowego Podola (Ukraina). W przyjętym obecnie ujęciu (MIREK i in. 2002) jest gatun-
kiem endemicznym dla Europy Šrodkowo-Wschodniej, o statusie subendemitu Polski.

Dziewięćsił popłocholistny jest wieloletnim hemikryptofitem, rośliną semelparyczną
(rozwija się przez dwa do kilku lat, obumiera po zakwitnięciu i wydaniu nasion). Pod


