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Sukcesja na podmokłych terenach otwartych
Ecological succession on open waterlogged areas
ANNA ZAGÓROWICZ

Zakład Ochrony Przyrody i Krajobrazu, Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy
01–692 Warszawa, ul. Kolektorska 4
e-mail: anna.barszcz@ios.edu.pl

Słowa kluczowe: sukcesja, obszary wodno-błotne, zarastanie, Bagna Biebrzańskie.

W 2011 roku na przylegającym do rzeki Biebrzy terenie obszaru Natura 2000 wykonano zdjęcia
ﬁtosocjologiczne oraz spis ﬂory. Badania wykonano na terenach podmokłych, na których prowadzone jest regularne koszenie oraz na terenach, gdzie następuje spontaniczna sukcesja – wkraczanie na otwartą przestrzeń drzew i krzewów. Następnie porównano dane pochodzące z tych
dwóch typów obszarów w celu zidentyﬁkowania roślin zielnych, które jako pierwsze wkraczają na niekoszone tereny wraz z gatunkami drzewiastymi. Przeprowadzone porównania wykazały większą różnorodność biologiczną terenów zarastających (ze względu na przejściowy charakter
tych ekosystemów) oraz większe pokrywanie gatunków klasy Molinio-Arrhenatheretea, podczas
gdy większą ilościowością na terenach koszonych odznaczały się gatunki charakterystyczne z klasy Scheuchzerio-Caricetea fuscae.
SUMMARY
Open wetlands, which have been extensively used as pastures or grasslands, are of high ecological value due to
their rich ﬂora, and also because of being a bird refuge. Unfortunately, nowadays these areas are abandoned and
shrub encroachment is observed due to the unproﬁtability of extensive use. The aim of this work was to identify
herbaceous plant species that occur together with shrub and tree species in not mowed areas. In 2011, relevés
and ﬂoristic lists were made in Natura 2000 areas located near the Biebrza River. The research was conducted
in regularly mowed wetlands and in the area where ecological succession occur. The next step consisted in a
comparison of the data collected from these two types of areas, in order to identify herbaceous plant species
that occur together with tree and shrub species in not mowed areas. Higher biodiversity and higher prevalence
of species characteristic of the Molinio-Arrhenatheretea class were observed in the overgrown area (due to the
transitional nature of these ecosystems), whereas species characteristic of the Scheuchzerio-Caricetea fuscae
class occur with higher cover values in the regularly mowed areas.
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Reintrodukcja kotewki orzecha wodnego Trapa natans
w Kotlinie Oświęcimskiej
Reintroduc�on of water chestnut Trapa natans
in the Oświęcim Basin
AGATA SMIEJA1, MATEUSZ LEDWOŃ2

1
PAN Ogród Botaniczny
Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej
w Powsinie
02–973 Warszawa, ul. Prawdziwka 2
e-mail: asmieja@o2.pl

Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN
31–016 Kraków, ul. Sławkowska 17
e-mail: Ledwon@isez.pan.krakow.pl

2

Słowa kluczowe: kotewka orzech wodny, Trapa natans, Kotlina Oświęcimska, reintrodukcja, czynna
ochrona.

Kotewka orzech wodny Trapa natans L. jest gatunkiem krytycznie zagrożonym w Polsce.
W Kotlinie Oświęcimskiej w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat populacje tej rośliny zanikły na
naturalnych oraz na wielu wtórnych stanowiskach. W 2002 roku podjęto próbę odtworzenia populacji gatunku w nieużytkowanych gospodarczo zbiornikach w granicach jego historycznego zasięgu. Reintrodukcję przeprowadzono w stawach w Parku Pszczyńskim oraz zbiorniku wodnym
Paprocany, a także w starorzeczach Wisły powyżej Oświęcimia. W wyniku wprowadzenia owoców, kotewka orzech wodny pojawiła się w 12 z 15 akwenów, do których zostały one wsiane. Do
2012 roku roślina przetrwała w 8 zbiornikach, w tym w 7 starorzeczach. W trzech zbiornikach populacje liczą tysiące osobników i tworzą zwarte płaty, zaś na 5 stanowiskach kotewka orzech wodny tworzy niewielkie, liczące kilkadziesiąt rozet, samodzielnie odtwarzające się populacje.
SUMMARY
Water chestnut Trapa natans is a critically endangered plant species in Poland. In the Oświęcim Basin,
populations of this plant have disappeared over the past decades from all natural and many secondary sites.
In 2002, the water chestnut was reintroduced in the Oświęcim Basin within its historical and current range.
Seeds from Przeręb ponds (the town of Zator) were sown in 15 unexploited reservoirs: 13 oxbow lakes in the
Vistula Valley, Lake Paprocańskie (Tychy) and reservoirs in the Pszczyna Park. Trapa natans occurred in 12
reservoirs. By 2012, the plant survived in eight reservoirs, including seven oxbow lakes. The population size
strongly ﬂuctuated at each site. At ﬁve sites, Trapa natans forms small populations consisting of several dozen
rosettes, whereas in three reservoirs, the populations consist of thousands of individuals.
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Wpływ poprzecznej zabudowy hydrotechnicznej na zgrupowania
chruścików (Trichoptera) w dopływach Kamienicy Nawojowskiej
(Beskid Sądecki)
The impact of transverse hydrotechnical construc�ons
on assemblages of caddisﬂies (Trichoptera) in tributaries of the
Kamienica Nawojowska river (the Beskid Sądecki Mts)
ARTUR NIECHWIEJ, SI

Jezuickie Centrum Edukacji
33–300 Nowy Sącz, ul. Piotra Skargi 10
e-mail: artursi17@wp.pl

Słowa kluczowe: chruściki, potoki górskie, poprzeczna zabudowa hydrotechniczna, regulacja cieków.

Badaniem objęto zgrupowania larw chruścików (Trichoptera) w pobliżu poprzecznej zabudowy hydrotechnicznej na trzech lewobrzeżnych dopływach Kamienicy Nawojowskiej, w Beskidzie
Sądeckim. Mała poprzeczna zabudowa hydrotechniczna (do 2 m wys.) wpływa na kształt niektórych czynników abiotycznych, co z kolei oddziałuje na zgrupowania chruścików w proﬁlu podłużnym cieku. Nie powoduje to jednak wyraźnego zubożenia gatunkowego, lecz zmiany w strukturze
taksonomicznej i liczebności poszczególnych taksonów czy gildii pokarmowych.
SUMMARY
The research focused on assemblages of caddisﬂy (Trichoptera) larvae in the proximity of transversal
hydrotechnical constructions (river bars, steps, anti-debris barriers) in three left-bank tributaries of the
Kamienica Nawojowska River in the Beskid Sądecki Mountains. Three research transects were designated on
each stream: above the construction, directly below the construction and in the distance of about 20 m below the
second transect. Samples were collected in the seasons of 2010 and 2011 with the use of methods recommended
by AQEM/STAR. The researcher analyzed the results by relating them to particular study sites and types of
transects, as well as by determining the structure of dominance and the factor of faunistic resemblance according
to the formula developed by Jaccard. The research has shown that transverse hydrotechnical constructions do
not lead to greater diﬀerences in assemblages of caddisﬂies in streams of the same catchment area. Other abiotic
factors play probably a more important role in this area (e.g. the use of valleys’ slopes, the degree of shading, the
concentration of nutrients). Small transverse hydrotechnical constructions (up to 2 m high) probably aﬀect the
structure of caddisﬂy assemblages in each research transects within the limits of a given stream. However, this
does not lead to any great reduction in the number of species but can cause changes in the taxonomic structure
as well as in the number of particular taxa and feeding guilds. The extent and spatial arrangement of changes are
correlated with the size and number of constuctions.
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Zarys ewolucji wskaźników do oceny stanu ekologicznego
środowiska morskiego Morza Bałtyckiego
na podstawie ich�ofauny
Overview of the evolu�on of indicators to assess the ecological
status of the marine environment of the Bal�c Sea
based on ichthyofauna
PIOTR PIECKIEL1, IWONA BUBAK

1
Instytut Morski w Gdańsku
80–830 Gdańsk, ul. Długi Targ 41/42
e-mail: piotr.pieckiel@im.gda.pl

Słowa kluczowe: Ramowa Dyrektywa Wodna, wskaźniki stanu środowiska, okoń, płoć.

Wskaźniki ichtiologiczne ulegają ciągłej ewolucji i mają coraz więcej zastosowań w ocenie stanu jakości środowiska. Dokonując oceny stanu jakości środowiska na podstawie ichtiofauny zachodzi konieczność oceny różnorodności gatunkowej ryb, wyznaczenia puli gatunków wrażliwych na zakłócenia antropogeniczne oraz odpowiedniej interpretacji struktury wiekowej populacji ryb. Wskaźniki opierające się na ichtiofaunie funkcjonują w pulach wskaźników uzupełniających, a jednoznaczne podanie dla nich wartości referencyjnych okazuje się niemożliwe biorąc pod
uwagę obecny stan wiedzy.

SUMMARY
Ichthyofauna is one of the elements of the environmental quality. Assessment of the environmental quality
based on the ichthyofauna involves analysis of ﬁsh species diversity, the age structure of ﬁsh populations and
the presence of species susceptible to anthropogenic disturbance. Fish-based indicators used for the assessment
of ecological status of transitional and coastal waters in the Baltic Sea are derived from indicators developed
for inland waters. The main indicators of the ecological status of inland and coastal waters is biodiversity and
the description of speciﬁc structure of ﬁsh species. The other most frequently used index is the ratio of biomass
between selected ﬁsh populations. The most popular indicator ﬁsh species in the Baltic Sea are perch Perca
ﬂuviatilis and roach Rutilus rutilus.
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Nowe populacje zarazy bladokwiatowej Orobanche pallidiﬂora
(Orobanchaceae) w okolicach Tomaszowa Lubelskiego
New popula�ons of Orobanche pallidiﬂora (Orobanchaceae)
in the vicinity of Tomaszów Lubelski (E Poland)
PIOTR CHMIELEWSKI

Zamojskie Towarzystwo Przyrodnicze
22–400 Zamość, ul. Partyzantów 74/59
e-mail: pchmielewski4@wp.pl

Słowa kluczowe: Orobanche pallidiﬂora, Orobanchaceae, rozmieszczenie, siedlisko, Roztocze
Środkowe, Równina Bełska, Polska.

Zaraza bladokwiatowa Orobanche pallidiﬂora Wimm. et Grab. to jeden z rzadziej spotykanych
przedstawicieli rodziny zarazowatych Orobanchaceae we ﬂorze Polski. Dotychczas podano krajowe stanowiska tego gatunku z 37 kwadratów siatki ATPOL o boku 10 km, a na 18 z nich potwierdzono jego obecność (Piwowarczyk i in. 2010). W 2011 roku, w ramach obserwacji terenowych
prowadzonych przez autora na krawędzi doliny Sołokiji, odnaleziono cztery nowe populacje tej
rośliny zlokalizowane w sąsiedztwie wsi Przeorsk i Nowy Przeorsk blisko Tomaszowa Lubelskiego.
Najobﬁtsza z nich liczy ponad 1000 pędów. Występowaniu zarazy bladokwiatowej w województwie lubelskim zagrażają procesy intensyﬁkacji rolnictwa – przede wszystkim zaorywanie ugorów
będących jej głównym siedliskiem.
SUMMARY
The pale thistle broomrape Orobanche pallidiﬂora is one of the rarest representatives of the family Orobanchaceae
in the Polish ﬂora. After the year 2000, the species sites have been conﬁrmed in only 18 squares of the ATPOL
grid. In 2011, during the ﬁeld research conducted in the Sołokija river valley, four new populations were found
in the vicinity of Przeorsk and Nowy Przeorsk near Tomaszów Lubelski. The largest of them consists of more
than 1000 shoots. In the Lublin province, the pale thistle broomrape is threatened by the intensiﬁcation of
agriculture resulting in the disappearance of fallow lands – the primary habitat of the species.
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Nowe stanowiska zarazy gałęzistej Orobanche ramosa
(Orobanchaceae) w województwie lubelskim
New sites of Orobanche ramosa (Orobanchaceae)
in the Lublin province
PIOTR CHMIELEWSKI¹, ANNA CWENER²

¹ Zamojskie Towarzystwo Przyrodnicze
22–400 Zamość, ul. Partyzantów 74/59
e-mail: pchmielewski4@wp.pl
² Instytut Biologii i Biochemii, Zakład Geobotaniki
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
20–033 Lublin, ul. Akademicka 19
e-mail: acwener@wp.pl

Słowa kluczowe: Orobanche ramosa, Orobanchaceae, rozmieszczenie, żywiciele, Płaskowyż
Tarnogrodzki, Roztocze, województwo lubelskie, Polska.

Zaraza gałęzista Orobanche ramosa L. jest pasożytniczą rośliną niezwykle rzadko spotykaną w Polsce. Mimo iż gatunek ten podawano z 48 kwadratów siatki ATPOL o boku 10 km, to po roku 2000
nie udało się potwierdzić żadnego z tych stanowisk. W latach 2008–2010 odnaleziono dwa nowe
miejsca występowania na Nizinie Nadwiślańskiej i Płaskowyżu Proszowickim. W wyniku poszukiwań terenowych prowadzonych przez autorów w 2012 roku odkryto nowe populacje zarazy gałęzistej w Woli Obszańskiej na Płaskowyżu Tarnogrodzkim oraz w okolicach Brzezin, Tarnowoli
i Górecka Starego na Roztoczu Środkowym, w południowej części województwa lubelskiego.
Rośliną żywicielską zarazy gałęzistej na Lubelszczyźnie jest tytoń. Potencjalne zagrożenie dla zarazy stanowi intensyﬁkacja stosowania środków ochrony roślin.
SUMMARY
The branched broomrape Orobanche ramosa is a parasitic plant, extremely rare in Poland. In the last decade,
it has been conﬁrmed at 2 sites only. It is a strictly protected species included on the Polish red list of plants
as R (rare). In September 2012, new sites of the branched broomrape were discovered in the villages of Wola
Obszańska, Tarnowola, Brzeziny and Górecko Stare in the southern part of the Lublin province (ATPOL
grid squares GF01, GF11 and GF20). The broomrape grows mostly on loamy and sandy soils and parasitizes
tobacco. These newly discovered populations of Orobanche ramosa consist of hundreds (Wola Obszańska site)
to thousands of shoots.
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Nowe stanowisko podejźrzona marunowego
Botrychium matricariifolium w Beskidzie Śląskim
A new site of Botrychium matricariifolium in the Silesian Beskids
mountain range (the Western Carpathians)
ZBIGNIEW WILCZEK, WOJCIECH ZARZYCKI

Katedra Geobotaniki i Ochrony Przyrody, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
Uniwersytet Śląski
40–032 Katowice, ul. Jagiellońska 28
e-mail: zbigniew.wilczek@us.edu.pl, wojzarzycki@gmail.com

Słowa kluczowe: podejźrzon marunowy, Botrychium matricariifolium, Beskid Śląski, Karpaty
Zachodnie.

Podejźrzon marunowy Botrychium matricariifolium (Retz.) A. Braun ex W.D.J. Koch. jest niezwykle rzadkim gatunkiem paproci z rodziny nasięźrzałowatych Ophioglossaceae, w ostatnich 30
latach potwierdzanym w Polsce na około 30 stanowiskach. Spośród wszystkich znanych miejsc
występowania podejźrzona marunowego w polskich Karpatach aktualnie obserwowany jest on
wyłącznie na jednym – w Beskidzie Małym. Nowe stanowisko, będące pierwszym w Beskidzie
Śląskim, odkryto w 2012 roku na zboczach Cienkowa, nieopodal przysiółka Stryczków. Znajduje
się ono w płacie pastwiska tomkowo-mietlicowego Anthoxantho-Agrostietum, na wysokości 723 m
n.p.m. i jest najwyższym potwierdzonym obecnie stanowiskiem tej paproci w Polsce.
SUMMARY
Daisy-leaf moonwort Botrychium matricariifolium (Retz.) A. Braun ex W.D.J. Koch. is an extremely rare species
of fern from the family Ophioglossaceae. In the last 30 years, it has been conﬁrmed in Poland only at several
locations. In the Polish Carpathians, it was observed at only one location in the Little Beskids range. The new
site of this moonwort was found in 2012 on the southern slope of the hill called Cienków, near the hamlet
Stryczków. It is the ﬁrst record of B. matricariifolium in the Silesian Beskids . The newly discovered population
occurred in the community of Anthoxantho-Agrostietum at an altitude of 723 m above sea level. It is the highest
existing site of the daisy-leaf moonwort in Poland.

509

ARTYKUŁY
Chrońmy Przyr. Ojcz. 69 (6): 514–516, 2013

Występowanie kruszczyka sinego Epipac�s purpurata
w Wielkopolsce
Occurrence of Epipac�s purpurata in the region of Wielkopolska
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Słowa kluczowe: Epipac�s purpurata, Wielkopolska, ochrona gatunkowa.

Nowe stanowisko kruszczyka sinego Epipactis purpurata Sm. w Wielkopolsce odkryto w pobliżu rezerwatu przyrody „Wzgórze Joanny” około 5 km na południe od Milicza, koło Postolina.
W trakcie prac inwentaryzacyjnych w lipcu 2011 roku znaleziono dwa okazy generatywne w oddziale 130, w leśnictwie Kaszowo (nadl. Milicz, kwadrat ATPOL CE00). Siedlisko jest zgodne
z wymaganiami gatunku, a las należy do zespołu żyznej buczyny niżowej Galio odorati-Fagetum.
Wskazano potrzebę ochrony tego stanowiska.
SUMMARY
The orchid Epipactis purpurata Sm. (syn. E. sessilifolia Peterm, E. violacea Dur.-Duq.) was recorded in the
southern part of the Wielkopolska region. This location enriches the already existing agglomeration of the
species in the area of Lower Silesia. In the regional “Red List”, the species is classiﬁed into the CR category, i.e.
species threatened by extinction (Jackowiak et al. 2007). The described orchid was found during the inventory
work on the 8th of July 2011 near the Nature Reserve “Wzgórze Joanny”. The site is located in the forest section
130a (Kaszowo Forest Division, Milicz Forest Inspectorate) about 100 m from the reserve border, ATPOL square
CE00. Two generative shoots of this plant were found. No other orchid specimens were found within the subsection borders. The site described in this paper should be legally protected and included within the borders of
the nature reserve. Epipactis purpurata has speciﬁc habitat requirements, i.e. it is a shade-tolerant plant and thus
sanitary trimming carried out in the forest may expose the site to degradation.
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Nowe stanowiska rukwi drobnolistnej Nastur�um microphyllum
w Polsce
New sites of Nastur�um microphyllum in Poland
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rośliny chronione.

Dwa nowe stanowiska rukwi drobnolistnej Nasturtium microphyllum (Boenn.) Rchb. w Polsce
stwierdzono w Wielkim Rowie w Zieleniewie koło Kołobrzegu (Wybrzeże Bałtyku) i kanale Obry
Leniwej w Babimoście (Wielkopolska). Odszukane populacje są liczne w osobniki, które kwitną i owocują, unosząc się jako pło w toni wodnej czystych rowów, tuż przy streﬁe szuwarowej.
Przedstawiono zagrożenia oraz wskazania ochronne dla tych stanowisk.
SUMMARY
The paper presents two new sites of Nasturtium microphyllum (Boenn.) Rchb. in Poland: in the Great Ditch in
Zieleniewo, close to Kołobrzeg (the Baltic Sea Coast ) and in the Obra Leniwa Canal, in Babimost (Wielkopolska). The
populations found were rich in ﬂowering and fruiting individuals, which formed thick patches ﬂoating on the water
surface by the rushes. The described species growth in both locations in the Nasturtietum microphylli association.
Floods, water pollution, maintenance of the river banks and the river bed, or succession could constitute
the greatest threats to the species populations. In order to preserve the described populations, small patches
of Nasturtium microphyllum should be transferred to a temporary reservoir for the duration of the ditch and
canal maintenance, and placed back thereafter. The right side of the Great Ditch (in the direction of Kołobrzeg)
in Zieleniewo near Kołobrzeg and the 500 m long fragment of the Obra Leniwa Canal in Babimost should be
protected as a site of ecological interest in order to preserve one of the rarest species in the ﬂora of Poland.
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Plechy Lobaria pulmonaria z apotecjami w Puszczy Białowieskiej
Thalli of Lobaria pulmonaria with apothecia in Białowieża Forest
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Słowa kluczowe: Lobaria pulmonaria, owocniki, zagrożenia, ochrona, Białowieski Park Narodowy.

W Puszczy Białowieskiej, ponownie po 72 latach od czasu obserwacji Krawca w 1938 roku, stwierdzono owocnikujące plechy granicznika płucnika Lobaria pulmonaria (L.) Hoﬀm. Jest to trzeci
współcześnie znany przypadek tworzenia apotecjów przez ten gatunek porostu w naszym kraju.
Pojawienie się generatywnych form rozmnażania oraz zwiększenie rozmiarów plech granicznika
świadczy o poprawie kondycji tego gatunku w Puszczy Białowieskiej i zróżnicowaniu genetycznym populacji, co zwiększa szanse przetrwania tego zagrożonego taksonu.
SUMMARY
After 72 years, since 1938, two fertile thalli of Lobaria pulmonaria were found in Białowieża Forest. Both
specimens were found in over one hundred year old forest, including one in the national park. The occurrence of
large and fertile thalli of this species conﬁrms that habitat conditions for rare macrolichens have been improved
in Białowieska Forest.
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Wyjątkowo liczna populacja purchawicy olbrzymiej
Langermannia gigantea koło Rewy (gmina Kosakowo,
woj. pomorskie)
A large popula�on of Langermannia gigantea near the village
of Rewa (the commune of Kosakowo, the Pomeranian province,
N Poland)
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Słowa kluczowe: purchawica olbrzymia, Langermannia gigantea, siedlisko antropogeniczne,
składowisko odpadów paleniskowych.

W trakcie badań prowadzonych w 2011 roku w zbiorowisku trawiastym na zrekultywowanych wałach składowiska odpadów paleniskowych nad Zatoką Pucką stwierdzono występowanie bardzo
licznej populacji purchawicy olbrzymiej Langermannia gigantea (Batsch: Pers.) Rostk., składającej się z 1149 owocników rozmieszczonych na powierzchni około 6,5 ha. Średnica 384 pomierzonych okazów wahała się w granicach od 6 do 36 cm (średnio 17,8 cm). Jest to największa krajowa
populacja tego gatunku opisana w literaturze.
SUMMARY
The giant puffball Langermannia gigantea (Batsch: Pers.) Rostk. is a nitrophilous species, strictly protected in
Poland. At present, it is a fairly common fungus, known from over a hundred sites all over Poland. It occurs i.a.
in meadows, pastures, lawns and parks, as well as in forest communities, usually in anthropogenically changed
places. A particularly large population of the giant puffball was found near the mouth of the Reda river, ca. 1.5 km
west of the Rewa village. The population was located at southern and eastern parts of the ﬂy ash landﬁll of the
Wybrzeże Combined Heat and Power Plants (54°37′51″N, 18°28′10″E). The Langermannia gigantea population
was found in the grassland community, growing on the reclaimed landﬁll banks. During the research carried out
in 2011, a total number of 1149 fruiting bodies was found. They were distributed in diﬀerent size aggregations
over an area of 6.5 ha. It is the largest population of this species described from Poland. The diameter of 384
measured individuals varied from 6 to 36 cm, while the mean value was 17.8 cm.
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Najbogatsze stanowisko kotewki orzecha wodnego Trapa natans
w południowo-wschodniej Polsce
The largest popula�on of water chestnut Trapa natans
in the south-eastern Poland
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Opisano nowe stanowisko kotewki orzecha wodnego Trapa natans L. w zbiorniku zaporowym
w Rzeszowie. Pojedyncze rozety kotewki w zbiorniku rzeszowskim obserwowano już w 2007 roku,
nie wiadomo jednak, kiedy pojawiły się pierwsze osobniki. Średnia głębokość zbiornika wynosi
obecnie ok. 1,5 m. Dominuje miękkie, muliste dno. Stężenie związków biogennych jest dość duże
(zawartość fosforanów 0,3 mg l-1), a pH wody jest lekko zasadowe. Kotewka w zbiorniku w 2010
roku była bardzo liczna i pokrywała 10% powierzchni zbiornika (ok. 4 ha).
SUMMARY
Water chestnut is a critically endangered plant species in Poland. This paper describes the species location in
the dam reservoir in Poland where it spreads rapidly. At present, the average depth of the water is approximately
1.5 m throughout the reservoir. The bottom of the reservoir is mostly soft and muddy. The concentration of
biogenic compounds is quite high (the content of phosphates is 0.3 mg l-1), and pH is slightly alkaline. Single
rosettes of water chestnut in the Rzeszów reservoir were found in 2007, but there is no information when exactly
the ﬁrst specimens appeared. In September 2010, the total area of water chestnut patches was approximately
4 hectares. The water chestnut population in the reservoir was extremely large − the total area of rosettes was
10% of the actual surface of the reservoir. Large patches of the species were found mainly in the central part of
the reservoir, and smaller patches were observed in shallow areas with low water ﬂow in diﬀerent parts of the
reservoir.
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Stanowisko salamandry plamistej Salamandra salamandra
w północnej części Pogórza Rożnowskiego
Occurrence of the ﬁre salamander Salamandra salamandra
in the northern Rożnów Foothills
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Na Pogórzu Rożnowskim opisano stanowisko salamandry plamistej Salamandra salamandra.
Obecność dorosłych osobników oraz ich larw stwierdzono w miejscowościach Pleśna i Lubinka,
około 10 km na południe od Tarnowa. Dorosłe salamandry zamieszkują tamtejsze grądy i buczyny, a w potokach Pleśnianka i Lubinka płynących przez te zbiorowiska leśne samice rodzą larwy.
W celu uzyskania pierwszych danych ilościowych w maju 2011 roku przeprowadzono liczenie
larw salamandry w obu potokach na 14 transektach o długości 100 m każdy. W potoku Pleśnianka
odnotowano łącznie 403 larwy tego gatunku, natomiast w potoku Lubinka ich liczba wynosiła 46.
Uzyskane wyniki sugerują, że salamandra plamista na badanym terenie jest stosunkowo liczna, co
potwierdzają częste obserwacje dorosłych osobników.
SUMMARY
The site with ﬁre salamander Salamandra salamandra was described in the Rożnów Foothills. The presence of
adults and their larvae was found in the villages of Pleśna and Lubinka, about 10 km south of Tarnów. Adults
live in oak-hornbeam forests and beech forests. In the Lubinka and Pleśnianka streams (within a distance of
1 km), which are ﬂowing through forest communities, females give birth to larvae. In order to obtain the ﬁrst
quantitative data on the local population of the ﬁre salamander, in May 2011, larvae were counted in the two
streams along 14 transects, each 100 m long. In the Lubinka stream, the number of larvae exceed 46 individuals,
while in the Pleśnianka stream, there were 403 larvae of the species. The results prove the presence of a relatively
large population of the ﬁre salamander in the study area, which is conﬁrmed by frequent occurrence of adults.
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Pierwsze stwierdzenie rozrodu i zimowania mroczka pozłocistego
Eptesicus nilssonii na Pomorzu Gdańskim
The ﬁrst record of breeding and wintering of the Northern Bat
Eptesicus nilssonii in the region of Gdańsk Pomerania (N Poland)
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Słowa kluczowe: nietoperze, Chiroptera, rozmieszczenie, Polska, pobrzeże, pojezierza.

Mroczek pozłocisty Eptesicus nilssonii (Keyserling et Blasius, 1839) jest gatunkiem nietoperza o borealno-górskim typie rozmieszczenia, uwzględnionym w Polskiej czerwonej księdze zwierząt ze statusem NT (gatunek niższego ryzyka, bliski zagrożeniu). Regularnie i licznie stwierdzany w okresie
rozrodu i/lub zimowania we wschodniej Polsce, Sudetach, Karpatach i na Wyżynie Śląskiej. W północno-zachodniej części Polski spotykany był dotąd jedynie sporadycznie. W pracy opisano pierwsze stwierdzenie rozrodu mroczka pozłocistego w polskiej części Pobrzeży Południowobałtyckich
oraz pierwsze stwierdzenie hibernacji tego gatunku na pojezierzach pomorskich. W lipcu 2011
roku młodą samicę złowiono w rezerwacie przyrody „Kadyński Las” w Parku Krajobrazowym
Wysoczyzny Elbląskiej, a w lutym 2012 roku wykazano obecność 2 osobników zimujących w XIX-wiecznej kamiennej piwnicy w otulinie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego.
SUMMARY
The Northern Bat Eptesicus nilssonii (Keyserling et Blasius, 1839) is a boreal-alpine bat species, associated mostly
with the taiga zone and mountains, but avoids the lowlands in Western Europe (Rydell 1993). The species was
recorded in all geographical regions of Poland but is characterized by very uneven distribution. Its breeding
populations and/or high density of winter records are restricted to northeastern and eastern Poland, but also
the Carpathians and the Sudetes, and cities of the Upper Silesian Industrial Region. In the other regions, the
Northern Bat is a very rare species, known almost exclusively from single observations of hibernating or nonbreeding individuals (Sachanowicz et al. 2006). E. nilssonii, although considered sedentary, may migrate over
distances up to 450 km (Dietz et al. 2009) − the phenomenon presumably responsible for several extralimital
records in Western Europe (e.g. Greenaway, Hill 1988; Boshamer, Bekker 2008). The Northern Bat is considered
as a ‘near threatened’ (NT) species in Poland (Wołoszyn 2001). Recently, it was recorded at two sites around the
Gulf of Gdańsk:
1. ‘Kadyński Las’ nature reserve near Kadyny (54°17′36.83″N, 19°29′26.42″E). At night of 17/18 July 2011,
a juvenile female of E. nilssonii (Fig. 1) was captured in a mist net set across a road in old beech-oak forest near
the buildings of the medieval monastery and the village. This is the ﬁrst record of the Northern Bat breeding in
the Polish part of the Baltic Sea Coast, although located close to the Masurian and Lithuanian Lakelands, where
the species both breeds and hibernates in relatively large numbers (Sachanowicz et al. 2006).
2. Koleczkowski Młyn village (54°29′43.17″N, 18°20′58.88″E). Two hibernating individuals of E. nilssonii
were found on 10 February 2012 among stones at the ceiling of the old cellar (Fig. 2) located in the forested valley
(the air temperature inside –2.1°C, relative humidity 66.6%). This is the ﬁrst case of Northern Bat’s hibernation
recorded in the Pomerania Lakelands.
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Nowe stwierdzenia rozrodu borowiaczka Nyctalus leisleri
na Pomorzu
New records of Lesser Noctule Nyctalus leisleri
breeding in the Pomerania region (N Poland)
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Borowiaczek Nyctalus leisleri (Kuhl, 1818) jest gatunkiem nietoperza w kontynentalnej Europie
ściśle związanym ze starymi drzewostanami, w Polskiej czerwonej księdze zwierząt ma status gatunku narażonego na wyginięcie (kategoria VU). W południowo-wschodniej części kraju występuje stosunkowo często i licznie, a w niektórych kompleksach leśnych (takich jak Puszcza
Białowieska i Kozienicka) należy do dominujących składników chiropterofauny. W zachodniej
części kraju jest już znacznie rzadszy, a na Pomorzu Gdańskim należy do najrzadszych gatunków
nietoperzy odbywających rozród. Karmiące samice złowiono tu jedynie w Puszczy Darżlubskiej
i na Pojezierzu Iławskim. W latach 2010–2011 autorzy stwierdzili po raz pierwszy rozród borowiaczka nad Zagórską Strugą (Trójmiejski Park Krajobrazowy) i nad rzeką Kwaczą koło Słupska.
SUMMARY
Lesser Noctule Nyctalus leisleri (Kuhl, 1818) is a migratory bat species considered rare in Europe, except for
Ireland where it appears to be the most numerous vespertilionid taxon. Usually it is a strict forest dweller
inhabiting natural tree holes and nesting boxes in most European countries, including Poland, while in Ireland
it dwells mostly in buildings (Dietz et al. 2009). In Poland, it is a common bat occurring in large numbers
in the south-eastern part of the country (Kowalski, Lesiński 2005), especially in large old-growth stands, like
Białowieża (Rachwald et al. 2001) and Kozienice forests (Kowalski et al. 1996). N. leisleri is much rarer in
western Poland (Łochyński et al. 2002) and is very scarce in northern lakelands and the Baltic Coast, especially
in Pomerania where only 3 sites with the breeding species have been known until recently (Ciechanowski et al.
2002; Ciechanowski 2003). Lesser Noctule is considered as a ‘vulnerable’ (VU) species in Poland (Wołoszyn
2001). Recently, its breeding has been recorded at two noteworthy sites in the Pomerania region, northern
Poland:
1. The Zagórska Struga Valley, near Rumia, Trójmiejski Landscape Park (54°32′36.81″N, 18°21′32.32″E). In
the evening on the 10th of July 2010, an adult, lactating female of N. leisleri (Fig. 1B; forearm 43.2 mm, body
mass 14 g) was captured in a mist net over Zagórska Struga (stream). Banks of the stream are overgrown with
alder-ash alluvial forest, while the slopes of the valley – with beech, oak and hornbeam forests.
2. Kozłówek near Lulemin (54°20′12.64″N, 16°58′46.85″E). At night of 23/24 July 2011, an adult, lactating
female of N. leisleri (Fig. 1A; forearm 44.7 mm, body mass 17 g) was captured in a mist net over the Kwacza river
bordered by a narrow strip of alluvial forests separating two parts of small managed forest, neighbouring large
meadows and a lane of old broadleaved trees.
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Chomik europejski Cricetus cricetus w powiecie oświęcimskim
The European hamster Cricetus cricetus in the district of Oświęcim
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Chomik europejski Cricetus cricetus został odnotowany w Polsce na 103 stanowiskach rozmieszczonych na wyżynach: Lubelskiej i Małopolskiej, a jego status określono jako gatunek zagrożony
w skali kraju (EN – endangered). W dniu 21 maja 2013 roku stwierdzono zajętą norę oraz zarejestrowano za pomocą fotopułapki samca tego gatunku koło Przeciszowa w powiecie oświęcimskim
(woj. małopolskie). Odkryte stanowisko znajduje się w 350–400-metrowym pasie upraw rolniczych pomiędzy drogą krajową a torami kolejowymi. Lokalna populacja jest bardzo nieliczna, a jej
przetrwanie uzależnione będzie od planów zagospodarowania terenu. Stanowisko to powinno być
monitorowane. W 1971 roku w powiecie oświęcimskim znanych było 6 stanowisk tego gryzonia.
SUMMARY
At present, the European hamster Cricetus cricetus occurs at 103 locations in Poland, situated in the isolated
areas of Lublin and Małopolska Uplands, and its status has been deﬁned as endangered in Poland. On the 21st
of May 2013, an occupied burrow was found and a male hamster was observed with a camera in the village of
Przeciszów, the district of Oświęcim (the Małopolska province). The discovered site is situated within a 350400 m wide strip of crops, between the main road and the railway tracks. The local population is small and
its survival depends on the land development plans. The site should be monitored. In 1971, in was known 6
locations of this rodent were known in the district of Oświęcim.
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