
Nowe stanowisko Pulsatilla patens (Ranunculaceae)
w Bialowieskim Parku Narodowym

Pulsatilla patens (L.) Mill. (sasanka otwarta, s. dzwonkowata) jest gatunkiem nizowym,
boreo-meridionalno-kontynentalnym (MEusEL i in. 1965) 0 rozmieszczeniu cyrkumpo-
larnym. Jest to gatunek prawnie chroniony w Polsce i objvty Dyrektyw<i Siedliskow<i -
zal<iczniki II, IV. Znajduje siv r6wniez na liscie gatunk6w z zal<icznika nr 1 Konwencji
Bemenskiej. Ocena stopnia zagrozenia P. patens ulegala zmianom. W "Polskiej czerwonej
ksivdze roslin" sasankv otwart<i zaliczono do gatunk6w 0 nizszym ryzyku zagrozenia -
kategoria LR (WOJTOWICZ2001), natomiast na "Czerwon<i listv roslin" zostala wpisana juz
jako gatunek krytycznie zagrozony (E) (ZARZYCKI& SZELAG2006).

W Polsce sasanka otwarta wystvpuje w wielu rejonach, jednak jej stanowiska roz-
mieszczone S<inier6wnomiemie. Najliczniejsze populacje wystvpuj<i gl6wnie w p6lnocnej
i wschodniej czvsci kraju (ZAJAC & ZAJAC 2001). W Bialowieskim Parku Narodowym
ostatnie sZeSc stanowisk tego gatunku, podawane w latach 1960-1975, uznano za wymarle
(KECZYNSKI1996; SOKOLOWSKI2001).

W kwietniu 2007 r. w Bialowieskim Parku Narodowym odnaleziono nowe, nienoto-
wane do tej pory w krajowej literaturze, stanowisko sasanki otwartej. Znajduje siv ono
w Obrvbie Ochronnym Hwoina, Obwodzie Ochronnym Zamosze, w poblizu wsi Stare
Masiewo (gmina Narewka, powiat hajnowski, woj. podlaskie; kwadrat ATPOL GC46).
Rosliny rosn<i na glebie rdzawej wlasciwej, w borze mieszanym swiezym. Nowo znale-
ziona populacja skladala siv trzech grup roslin po kilka osobnik6w. Pierwsza grupa sasanek
wystvpowala w pasie drogi granicznej Polska - Bialorus (w odslonivtym miejscu), druga



przy linii drzewostanu, trzecia w glC(bilasu, w znacznym oddaleniu - 46 m od otwartej
przestrzeni. Jest to zjawisko nietypowe, poniewaz zwykle notuje siC(wystC(powanie Pul-
satilla patens nie wiC(cejniz I m w gl~b od linii zwartego drzewostanu. (W6JTOWICZ

2000, 2004).
W pierwszej grupie, w placie 0 powierzchni 25 m2, wraz z Pulsatilla patens w war-

stwie runa rosly: Vaccinium vitis-idaea, V. myrtillus, Calluna vulgaris, Hylocomium splen-
dens (pokrycie warstwy c i d - 100%). W drugiej grupie, w placie 0 powierzchni 25 m2,

wraz z P. patens wystC(powaly: w warstwie drzew Pinus sylvestris (zwarcie warstwy al
- 80%), w warstwie krzew6w Betula pendula, Picea abies (zwarcie warstwy b - 40%),
w runie Vaccinium vitis-idaea, Fragaria vesca, Luzula pilosa, Poa trivialis, Chamaecytisus
ratisbonensis, Calamagrostis arundinacea, Hypnum cupressiforme, Polytrichumformosum
(pokrycie warstwy c i d - 80%). W trzeciej grupie, w placie 0 powierzchni 25 m2, wraz
z P. patens wystC(powaly:w warstwie drzew Pinus sylvestris (zwarcie warstwy al - 60%),
w warstwie krzew6w Picea abies (zwarcie warstwy b - 5%), w runie Vaccinium vitis-idaea,
V. myrtillus, Luzula pilosa, Poa trivialis, Juniperus communis, Calluna vulgaris, Hypnum
cupressiforme, Polytrichum formosum, Hylocomium splendens (pokrycie warstwy c i d -
90%). NajwiC(kszydystans miC(dzyposzczeg6lnymi grupami sasanek wynosil 210 m.

W latach 2007 i 2008 w populacji wystC(powaly zar6wno osobniki generatywne, jak
i wegetatywne. Kielkowanie nasion i przezywanie siewek sasanki otwartej jest determi-
nowane przez odpowiednie warunki siedliskowe. W odnalezionym stanowisku w dw6ch
platach dostC(pnoscodkrytego podloza dla obsiewaj:tcych siC(roslin oceniono jako wystar-
czaj~q. W jednym przypadku gleba byla pokryta zwart~ pokryw~ mszyst~ oraz licznie
wystC(puj:tc~Vaccinium myrtillus, co moze znacz~co utrudniac rekrutacjC(nowych siewek.
Zauwazono r6wniez zgryzanie poszczeg6lnych, owocuj~cych juz pC(d6w,przez zwierzynC(
lesn~.

Ze wzglC(duna to, ze jest to jedyne stanowisko tego gatunku w Bialowieskim Parku Naro-
dowym i jedno z nielicznych w Puszczy Bialowieskiej, nalezy je monitorowac, ochronic
warunki siedliskowe oraz zastanowic siC(nad wzmocnieniem populacji.

Summary. A new locality of Pulsatilla patens (Ranunculaceae) in the Bialowieza National Park
(NE Poland). Pulsatilla patens is a rare and endangered vascular plant in Poland. A new locality of the
species was found in 2007 in NE of the Bialowieza Forest, in the vicinity of the village Stare Masiewo,
Narewka district. The newly found population consisted of three groups of plants of several individuals.
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