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NA CZYM POLEGAŁO ZADANIE?

▪ zgromadzenie i opracowanie informacji na 

temat rzadkich i zagrożonych gatunków roślin 

województwa lubelskiego 

▪ prezentacja zebranych informacji w formie 

internetowego katalogu

▪ przeprowadzenie działań edukacyjnych



DLACZEGO PODJĘLIŚMY SIĘ TEGO ZADANIA?

 Fascynacja światem roślin

 Świadomość zmian środowiskowych, które 

prowadzą do zanikania gatunków

 Rozpoczęcie prac nad opracowaniem 

„Czerwonej księgi roślin województwa 

lubelskiego”

 Zwiększenie świadomości społeczeństwa





ZGROMADZENIE I OPRACOWANIE INFORMACJI

 Wyjazdy terenowe

 Wywiady środowiskowe

 Literatura

 Fotografowanie 

 Wykonanie rysunków

 Redakcja tekstów

 Projekt internetowego katalogu roślin



Teren badań objął 

całą Lubelszczyznę 

ale w tym projekcie 

szczególną uwagę 

poświęciliśmy 

siedliskom zbiorowisk 

ciepłolubnych.



podłoże wapienne

słoneczna ekspozycja

spadek terenu

= rzadkie rośliny



ciemiężyca czarna 
(Veratrum nigrum)



ciemiężyca czarna 
(Veratrum nigrum)

Siedlisko

Ciemiężyca czarna rośnie na podłożu zasobnym w węglan 
wapnia, w ciepłych postaciach grądów nawiązujących 
składem florystycznym do świetlistych dąbrów. Preferuje 
miejsca widne tj. polany, śródleśne drogi, okrajki, a nawet 
murawy kserotermiczne.

• Kategoria zagrożenia na Lubelszczyźnie: EN

• Kategoria zagrożenia w Polsce: CR



ciemiężyca czarna 
(Veratrum nigrum)

• Zagrożenia i wskazania ochronne

Nadmierne zwarcie koron drzew i krzewów ogranicza ilość 
światła docierającego do runa i ciemiężycy czarnej, co 
ogranicza jej kwitnienie. Ciemiężyce rosnące w cieniu 
kwitną mniej obficie lub nie kwitną wcale. W celu 
utrzymania populacji ciemiężycy czarnej należałoby 
poprawić warunki świetlne na stanowiskach tego gatunku 
poprzez wycinanie krzewów w warstwie podszytu i 
utrzymywanie niepełnego zwarcia koron drzew. Jednak 
nadmierne prześwietlenie może przynieść odwrotne od 
zamierzonych skutki, spowodować wzrost jeżyn i krzewów 
zwłaszcza derenia i pogorszyć warunki rozwoju ciemiężycy 
czarnej.



kruszczyk rdzawoczerwony 
(Epipactis atrorubens)



kruszczyk rdzawoczerwony 
(Epipactis atrorubens)

• Kategoria zagrożenia na Lubelszczyźnie: CR

• Kategoria zagrożenia w Polsce: PCZL – NT

Siedlisko

Na Lubelszczyźnie rośnie na zboczu porośniętej widnym 
borem sosnowym śródleśnej wydmy oraz na przydrożach 
sąsiadujących z nią dróg leśnych.



kruszczyk rdzawoczerwony 
(Epipactis atrorubens)

• Zagrożenia i wskazania ochronne

Kruszczykowi szkodzą długotrwałe susze oraz ataki mszyc. 
Innym zagrożeniem może być hybrydyzacja, efektem czego 
w kolejnych pokoleniach gatunki rodzicielskie mogą zostać 
zastąpione przez hybrydy z kruszczykiem szerokolistnym 
Epipactis helleborine.



buławnik czerwony 
(Cephalanthera rubra)



buławnik czerwony 
(Cephalanthera rubra)

• Kategoria zagrożenia na Lubelszczyźnie: EN

• Kategoria zagrożenia w Polsce: PCZL - VU, PCZKR - VU

Siedlisko

Na Lubelszczyźnie rośnie przede wszystkim w widnych 
grądach i dąbrowach świetlistych Potentillo albae-
Quercetum. Czasami wkracza na tereny antropogeniczne 
(pobocza szos, plantacje drzew). Preferuje gleby obfite w 
węglan wapnia.



buławnik czerwony 
(Cephalanthera rubra)

• Zagrożenia i wskazania ochronne

Gatunek zagrożony przez zmiany w drzewostanach 
(grądowienie dąbrów świetlistych). Liczne populacje 
wymagają ochrony czynnej. Populacje z dąbrów świetlistych 
otuliny RPN zasługują na pilną ochronę 
rezerwatową/poszerzenie granic Parku z uwagi na bogactwo 
florystyczne.



pierwiosnka bezłodygowa
(Primula vulgaris)



pierwiosnka bezłodygowa
(Primula vulgaris)

• Kategoria zagrożenia na Lubelszczyźnie: CR

• Kategoria zagrożenia w Polsce: REW Czk EW

Siedlisko

Pierwiosnka bezłodygowa rosła w widnych lasach, zaroślach i 
na łąkach.



pierwiosnka bezłodygowa
(Primula vulgaris)

• Przyczyny wyginięcia

Przyczyną wyginięcia pierwiosnki bezłodygowej 
prawdopodobnie były zmiany w zbiorowiskach leśnych, w 
których rosła (nadmierne zacienienie) oraz niszczenie jej 
siedlisk. Populacje występujące w Polsce prawdopodobnie 
były nieliczne, co utrudniało zapylanie krzyżowe, obniżało 
plenność i przyczyniło się do ustępowania gatunku. Niektóre 
okazy mogły być także wykopywane i przesadzane do 
przydomowych ogródków.



WWW.RZADKIEROSLINY.MNKD.PL



WWW.RZADKIEROSLINY.MNKD.PL



DOŁĄCZ DO NAS

• Jeśli chcesz mieć swój wkład w rozwój projektu

• Znasz stanowiska rzadkich gatunków roślin na 
Lubelszczyźnie i chcesz podzielić się swoją wiedzą

• Skontaktuj się z nami:

• Joanna Szkuat, Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu 
Dolnym, tel. 509 623 216, przyrodnicze@mnkd.pl

• dr Anna Cwener, Ogród Botniczny UMCS w Lublinie, 
anna.cwener@poczta.umcs.lublin.pl
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