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Nowe stanowisko Ostericum palustre (Umbelliferae)
na Przedgórzu Iłżeckim (Wyżyna Małopolska)
W roku 2000 na obszarze Przedgórza Iłżeckiego (Wyżyna Małopolska), odkryte zostało
nowe stanowisko jednej z rzadszych roślin w Polsce – staroduba ła˛kowego Ostericum
palustre Besser [=Angelica palustris (Bess.) Hofm.]. Jest to pierwsze stanowisko tego
gatunku na tym obszarze, jak również na terenie całej Wyżyny Małopolskiej.
Z uwagi na silne tendencje regresyjne populacji Ostericum palustre i liczne przypadki
zanikania jego stanowisk, zaklasyfikowano go do grupy gatunków wymieraja˛cych (kat.
E) w Polsce (ZARZYCKI & SZELA˛G 1992) oraz obje˛to ścisła˛ ochrona˛ gatunkowa˛ (Rozporza˛dzenie Ministra Środowiska z dnia 29.09.2001 r.).
Ten eurosyberyjski gatunek osia˛ga na terenie Polski południowo-zachodnia˛ granice˛
swojego zasie˛gu. Nowo odkryte stanowisko Ostericum palustre jest jednym z kresowych
na terenie naszego kraju (Ryc. 1). Znajduje sie˛ ono na Przedgórzu Iłżeckim i jest podzielone na dwie niekontaktuja˛ce sie˛ populacje. Jedna położona jest 500 m na SE od miejscowości Kolonia Jedlanka koło Iłży, a druga w północno-wschodnim krańcu Iłży przy rzece Iłżance, kwadrat ATPOL EE38. Znaleziono tu ła˛cznie około 20 okazów, rosna˛cych
pojedynczo oraz w niewielkich skupieniach w szuwarze wielkoturzycowym (zwia˛zek
Magnocaricion). Szuwar ten sa˛siaduje bezpośrednio z ła˛kami z rze˛du Molinietalia

Ryc. 1. Rozmieszczenie Ostericum palustre Besser w Polsce (według ZAJA˛C & ZAJA˛C 2001, uzupełnione). ▲ – nowe
stanowisko.
Fig. 1. Distribution of Ostericum palustre Besser in Poland (after ZAJA˛C & ZAJA˛C 2001, modified). ▲ – new station.
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(koszonymi przez tutejszych rolników), na których również znaleziono pojedyncze
okazy, niemalże w bezpośrednim sa˛siedztwie z korytem rzeki.
Skład florystyczny płatu z Ostericum palustre przedstawia poniższe zdje˛cie.
Data 23. 08. 2001, północno-wschodni kraniec Iłży, 20 m na N od rzeki Iłżanki. Pokrycie warstwy
„c” – 100%, warstwa „d” – znikomo. Pow. zdje˛cia 30m2. C: Caltha palustris (+), Carex acutiformis
(5), Cirsium rivulare (1), Equisetum limosum (1), Galium palustre (+), G. uliginosum (+), Geranium
palustre (1), Lotus uliginosus (+), Lysimachia nummularia (+), Lythrum salicaria (1), Ostericum palustre (+), Poa palustris (1), P. pratensis (+), Phragmites communis (2), Stellaria uliginosa (+), Veronica
chamaedrys (+). D: Carielgonella cuspidata (1)

Rowy melioracyjne odprowadzaja˛ce wode˛ z terenów zaje˛tych przez wyżej wspomniane zwia˛zki roślinności (w celu pozyskania ich dla celów gospodarczych), moga˛ zagrozić
dalszej egzystencji już bardzo skromnej populacji tego interesuja˛cego gatunku.
Summary. New locality of Ostericum palustre (Umbelliferae) on the Iłża Foreland (Wyżyna
Małopolska Upland). Ostericum palustre Besser is a rare species in Poland. It is classified to the group
of the endangered taxa (E) in Poland. In year 2000, the species has been found in Kolonia Jedlanka near
Iłża and in NE – part of Iłża village (square of the ATPOL grid: EE38). Modified map of O. palustre distribution in Poland is also presented.
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Nowe stanowiska Adenophora liliifolia (Campanulaceae)
na Przedgórzu Iłżeckim (Wyżyna Małopolska)
Adenophora liliifolia (L.) Besser jest gatunkiem elementu eurosyberyjskiego o dysjunktywnym zasie˛gu (eurosyberyjskim, wschodnio i zachodnio-syberyjskim), osia˛gaja˛cym
cze˛ść zachodniej granicy zasie˛gu na terenie naszego kraju. Gatunek ten zwia˛zany jest ze
świetlistymi da˛browami (rza˛d Qercetalia pubescentis) oraz zaroślami kserotermicznymi

