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Abstract. Erysimum pieninicum is a rare endemic plant species which occurs 
only in the Pieniny Mts. The aim of this study was to investigate how  protective 
measures, such as removal shrubs and trees and sowing additional seed, affect 
population and habitat of Erysimum pieninicum in Czorsztyn Castle site. The 
data show the improvement of conservation status during monitoring period 
in 2014–2017 years. The active conservation, including grazing, should be con-
tinued over the next years. 
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Wstęp

Pszonak pieniński Erysimum pieninicum (Zapał.) 
Pawł. jest rośliną dwuletnią lub rzadziej wie-
loletnią, należącą do rodziny kapustowatych (Bras-
sicaceae) (Fot. 1). Uważany jest za gatunek 
endemiczny dla Pienin, rośnie tylko po polskiej 
stronie (Benčaťová 2001; Korzeniak, Wróbel 2014). 
Do niedawna znane były trzy stanowiska zlokalizo-
wane w Pieninach Właściwych: Zamek Czorsztyn, 
Flaki oraz Pod Upszarem (Korzeniak 2001). 
W ostatnich latach odnaleziono niewielkie skupiska 
na kilku nowych stanowiskach w Parku: w Wąwo-
zie Macelowym, Wąwozie Sobczańskim, w dolinie 

Kotłowego Potoku i na stanowisku Szewców Gro-
nik (Korzeniak, Wróbel 2014), oraz poza jego gra-
nicami: w Wąwozie Homole (Vončina, Wróbel 
2004) i w dolinie Białej Wody (Vončina 2013). Poza 
Pieninami znane są stanowiska antropogeniczne 
na Podhalu (Rogoźnik) i w Beskidzie Wyspowym 
(Wróbel 2010; Korzeniak, Wróbel 2014). 

Pszonak pieniński uznany został w programie 
Natura 2000 za gatunek priorytetowy (II i IV zał. 
Dyrektywy Siedliskowej). W Polsce od 2001 r. 
podlega ochronie ścisłej (Rozporządzenie 2014). 
Ponadto znajduje się w Polskiej Czerwonej Księdze 
Roślin z kategorią EN – zagrożony (Korzeniak, 
Wróbel 2014) oraz w Czerwonej Księdze Karpat 
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Polskich z kategorią VU (narażony) (Korzeniak 
2008). Na Polskiej czerwonej liście paprotników 
i roślin kwiatowych (Kaźmierczakowa i in. 2016) 
widnieje z kategorią EN (zagrożony). 

Pszonak pieniński jest rośliną umiarko-
wanie światłolubną, ściśle związaną z podłożem 
wapiennym i wychodniami skalnymi. Rozmnaża 
się wyłącznie w sposób generatywny. Zacie-
nienie oraz zanik mikrosiedlisk z odkrytą ziemią, 
które są konieczne do kiełkowania nasion, sta-
nowią poważną barierę w rozwoju populacji 
(Wróbel 2010). 

W latach 2014–15, na stanowisku w obrębie 
wzgórza zamkowego w Czorsztynie, przeprowa-
dzono zabiegi z zakresu ochrony czynnej, pole-
gające na wycince podrostów drzew i krzewów 
oraz dosiewaniu nasion pszonaka pienińskiego. 
Dodatkowo w tym okresie wykonano także prace 
remontowe murów zamkowych, które mogły 
wiązać się z istotnym oddziaływaniem na popu-
lację pszonaka, preferującego poletka w bezpo-
średnim sąsiedztwie murów. 

Celem niniejszej pracy była ocena wpływu 
przeprowadzonych zabiegów ochronnych i prac 
konserwatorskich na stan populacji i siedlisko 
pszonaka pienińskiego. 

Materiały i Metody

Monitoring pszonaka pienińskiego przeprowa-
dzono na wzgórzu zamkowym w Czorsztynie 
w latach 2014, 2015 i 2017. Ocenę stanu zacho-
wania populacji i siedliska wykonano zgodnie 
z metodyką Głównego Inspektoratu Ochrony Śro-
dowiska (GIOŚ) (Wróbel 2010). W interpretacji 
wyników końcowych uwzględniono modyfikację 
metodyki opublikowaną przez GIOŚ w 2015 r., 
zgodnie z którą wartości procentowe, zarówno 
w odniesieniu do populacji jak i siedliska, należy 
traktować jako wskazówkę, nie zaś sztywną miarę 
(Wróbel 2015). 

Badania populacyjne w 2014 r. przeprowa-
dzono przed wykonaniem zabiegów ochronnych. 
Obejmowały one większy fragment siedliska niż 
w latach 2015 i 2017 (Ryc. 1). Zabiegi ochronne 
polegały na jednorazowym odkrzaczaniu i usu-
waniu wysokich bylin. Nasiona zebrane w lecie 
2014 r. z osobników rosnących w zasięgu pla-
nowanych prac konserwatorskich i odkrzaczeń 
dosiewano na poletkach eksperymentalnych 
jesienią 2014 oraz wiosną 2015 r. Dodatkowo 
jesienią 2015 r. wysiano 10 000 nasion w obrębie 
całego wzgórza zamkowego. 

W celu oceny skuteczności dosiewania nasion, 
na sześciu poletkach eksperymentalnych, w 2015 r. 
zliczono siewki pszonaka, a w 2017 r. osobniki 
we wszystkich fazach rozwojowych: siewki, 
osobniki wegetatywne i generatywne. W ocenie 
struktury całej populacji pszonaka uwzględniono 
zarówno poletka wybrane zgodnie z metodyką 
GIOŚ (poletka monitoringowe), jak i te, w któ-
rych dosiewano nasiona pszonaka (poletka eks-
perymentalne).

Wyniki i dyskusja

Rozmieszczenie głównych skupisk osobników 
generatywnych pszonaka pienińskiego w poszcze-
gólnych latach (2014, 2015 i 2017) zmieniało 
się (Ryc. 1). Liczba siewek pojawiających się 

Fot. 1. Kwiatostan pszonaka pienińskiego, fot. Katarzyna 
Kozłowska-Kozak
Phot. 1. Erysimum pieninicum inflorescence, phot. by Kata-
rzyna Kozłowska-Kozak
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na poletkach eksperymentalnych, w których 
dosiewano nasiona była w 2017 r. o ponad 
połowę niższa niż w 2015 r. (Tab. I), co może być 
związane z szybkim kiełkowaniem większości 
wysianych nasion. W obu latach na poletkach 
eksperymentalnych siewki stanowiły największy 
udział wśród wszystkich stadiów rozwojo-
wych pszonaka, w przeciwieństwie do poletek 
wybranych do monitoringu, gdzie udział siewek 
był  najniższy (Ryc. 2). Niski udział siewek 
na poletkach monitoringowych może być spo-
wodowany ich sposobem wyboru, czyli kierowa-
niem się obecnością osobników generatywnych. 
Spowodowało to, że w wyborze całkowicie 
pominięto miejsca, w których osobnikom wege-
tatywnym i siewkom nie towarzyszyły osobniki 
generatywne.

Po uwzględnieniu w ocenie końcowej całości 
populacji rosnącej na monitorowanym terenie 
(w tym w miejscach dosiewania nasion), stan 
zachowania populacji pszonaka pienińskiego 
w okresie objętym monitoringiem uległ poprawie. 
Wzrosła bezwzględna liczba osobników genera-
tywnych na stanowisku (ze 146 w 2014 r., przez 
356 w 2015 r. do 590 w 2017 r.), natomiast sama 
ocena wskaźnika „liczba osobników” pozostała 
bez zmian (jako FV); wskaźnik ten otrzymał 
 również w pierwszym roku monitoringu naj-
wyższą ocenę. Liczba osobników wegetatyw-
nych stwierdzona w latach 2014–17 w obrębie 
poletek monitoringowych wynosiła odpowiednio: 
29, 28 i 34.

Większe różnice zaobserwowano w liczebności 
siewek (Ryc. 2). W 2014 r. stwierdzono 46 siewek, 

Ryc. 1. Obszar monitoringu oraz miejsca licznego występowania pszonaka pienińskiego w poszczególnych latach: A – 2014 r., 
B – 2015 r., C – 2017 r.; a – miejsca wykonania zdjęć fitosocjologicznych, b – miejsca zwartego występowania osobników 
generatywnych pszonaka, c – obszar monitoringu 
Fig. 1. Monitoring area and high occurrences of generative specimens of Erysimum pieninicum in different years, A – 2014, 
B – 2015, C – 2017; a – relevés, b – high occurrences of generative specimens of Erysimum pieninicum, c – monitoring area
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jednak aż 35 wykazano tylko na jednym poletku. 
W pozostałych pięciu poletkach liczba siewek 
wahała się od 0 do 8, podobnie jak w latach 
2015 i 2017. Duża liczba siewek w obrębie jed-
nego poletka może być zdarzeniem losowym 
lub też może być związana z lukami w pokryciu 
roślinności, które mogły powstać w tym miejscu 
podczas zabiegów ochronnych prowadzonych 
we wcześniejszych latach. Wskaźniki „obecność 

siewek” oraz „udział osobników wegetatywnych” 
na monitorowanym stanowisku uzyskały ocenę 
U1 (Tab. II). W tym miejscu warto zwrócić 
uwagę, że „Przewodnik metodyczny do moni-
toringu gatunków roślin” (Wróbel 2010) zaleca 
ocenę parametru „populacja” poprzez wyliczenie 
procentowego udziału osobników generatyw-
nych, wegetatywnych i siewek. W związku z tym, 
w przypadku dużego wzrostu liczby osobników 
generatywnych, jaki miał miejsce w badanym 
obszarze, struktura populacji może zostać 
zachwiana, a oceny wskaźników „udział osob-
ników wegetatywnych” oraz „obecność siewek” 
automatycznie może ulec obniżeniu. Problem 
ten został poruszony w modyfikacji metodyki 
(Wróbel 2015), która zaleca wartości procentowe 
traktować wyłącznie jako wskazówkę, niemniej 
należy mieć na uwadze, że bardzo duży wzrost 
liczby osobników generatywnych, będący niewąt-
pliwie zjawiskiem pozytywnym, może paradok-
salnie wpływać na pogorszenie podręcznikowego 
parametru „populacja”. Stąd też w niniejszych 
badaniach, pomimo większości cząstkowych 
ocen niezadowalających (U1), całkowitą ocenę 

Tabela I. Zmiany liczby osobników pszonaka pienińskiego na poletkach monitoringowych i eksperymentalnych (pow. 
poletek 1 m2)
Table I. Changes in the number of Erysimum pieninicum specimens recorded on monitoring and experimental plots (plot 
area 1 m2) 

Rok
Year

Osobniki 
generatywne
Generative 
specimens

Osobniki 
wegetatywne

Vegetative 
specimens

Siewki
Seedlings

Wszystkie 
osobniki

All 
specimens

Udział osobników 
generatywnych

Percentage 
of generative 

specimens

Udział osobników 
wegetatywnych 

Percentage 
of vegetative 

specimens

Udział 
siewek

Percentage 
of seedlings

[%] [%] [%]

Poletka monitoringowe
Monitoring plots (6 szt.)

2014 22 29 46 97 22,7 29,9 47,4
2015 59 28 15 102 57,8 27,5 14,7
2017 91 34 30 155 58,7 21,9 19,4

Poletka eksperymentalne
Experimental plots (6 szt.)

2015 0 0 270 270 0,0 0,0 100,0
2017 9 20 106 135 6,7 14,8 78,5

Poletka monitoringowe + eksperymentalne
Monitoring + experimental plots

2017 100 54 136 290 34,5 18,6 46,9

Ryc. 2. Liczba osobników pszonaka pienińskiego na wzgórzu 
zamkowym w Czorsztynie w latach 2014–17. PE – poletka 
eksperymentalne, PM – poletka monitoringowe, a – osobniki 
generatywne, b – osobniki wegetatywne, c – siewki
Fig. 2. Abundance of Erysimum pieninicum on Czorsztyn 
Castle site, PE – experimental plots, PM – monitoring plots, 
a – generative specimens, b – vegetative specimens, c – seed-
lings
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parametru „populacja” przyjęto jako niezadowa-
lającą/właściwą (U1/FV). 

W trakcie monitoringu nastąpiła także poprawa 
stanu zdrowotnego roślin. Odnotowano spadek 
liczby osobników porażonych pasożytniczym 

grzybem Erysiphe cruciferarum, co może być 
bezpośrednią przyczyną wzrostu produkcji nasion. 
Grzyb ten został stwierdzony na osobnikach pszo-
naka na wzgórzu czorsztyńskim w 2000 r. (Piątek 
2004). Zmiana ta nie jest jednak wystarczająca 

Tabela II. Parametry i wskaźniki oceny stanu populacji i stanu siedliska pszonak pienińskiego Erysimum pieninicum na wzgórzu 
zamkowym w Czortszytnie w monitorowanym okresie 2014–2017
Table II. Parameters and indices of the conservation status of Erysimum pieninicum in 2014–2015 years

Wskaźnik
Indices

Miara
Measure

Ocena / Assessment

2014 2015 2017

Populacja/ Population
Liczebność
Abundance

Liczba osobników
Number of specimens FV 

U1

FV 

U1

FV 

U1/FV

Typ rozmieszczenia
Spatial pattern U1 U1 U1

Struktura
Structure

Udział osobników genera-
tywnych
Percentage of generative 
specimens

FV FV FV

Udział osobników wegeta-
tywnych
Percentage of vegetative 
specimens

FV U1 U1

Udział siewek
Percentage of seedlings U1 U2 U1

Produkcja nasion
Seed production U1 FV FV

Stan zdrowotny
Health condition U1 U1 U1

Siedlisko / habitat
Powierzchnia potencjalnego siedliska
Potential surface area of the habitat XX

U1

FV

U1

FV

U1/FV

Powierzchnia zajętego siedliska
Surface area of the habitat XX FV FV

Fragmentacja siedliska
Site fragmentation level U1 U1 FV

Ocienienie siedliska
Shade level U1 U1 U1

Miejsca do kiełkowania
Germination spots U1 U1 U1

Negatywne wpływy z otoczenia
Negative impacts FV FV FV

Perspektywy ochrony
Conservation prospects FV FV FV

Ocena ogólna
Overall assesment U1 U1 U1 (40%) 

/ FV (60%

Os. – osobniki / specimens; FV – stan właściwy / favourable status; U1 – stan niezadowalający / unfavourable status; U2 – stan 
zły / unfavourable bad 



180 Pieniny – Przyroda i Człowiek 15, 2018

do uznania stanu zdrowotnego pszonaka za wła-
ściwy. Ocenę właściwą (FV) w latach 2015 i 2017 
uzyskał natomiast wskaźnik „produkcja nasion”, 
który w 2014 roku oceniony został jako niezado-
walający (U1).

Na częściowe obniżenie oceny zachowania 
siedliska wpływa przede wszystkim zacienienie 
i niewystarczająca liczba miejsc dogodnych 
do kiełkowania pszonaka, czyli luk w roślin-
ności z odsłoniętą glebą. Zabiegi polegające 
na wycięciu podrostu drzew i krzewów zmniej-
szyły z 40 do 10% zacienienie stanowiska. Mimo 
to wskaźnik „ocienienie siedliska” utrzymał oceną 
niezadowalającą (U1) z powodu obecności wyso-
kich bylin, osiągających miejscami do 140 cm 
wysokości. Ogólna ocena stanu zachowania popu-
lacji pszonaka pienińskiego oraz jego siedliska 
na wzgórzu zamkowym w Czorsztynie oceniona 
została jako niezadowalająca (U1) na około 40% 
powierzchni, natomiast właściwa (FV) na ok. 
60% powierzchni. Z kolei parametr „perspek-
tywy ochrony” oceniony został jako właściwy 
(Tab. II). Wskazuje to na poprawę stanu zacho-
wania pszonaka pienińskiego w latach 2014–17 
na tym stanowisku oraz świadczy o skuteczności 
wykonanych zabiegów ochronnych. 

Wahania liczby osobników generatywnych 
w obrębie wzgórza zamkowego w Czorsztynie, 
również w kontekście prac modernizacyjnych 
zamku oraz budowy Zbiornika Czorsztyńskiego, 
odnotowane zostały także we wcześniejszych 
publikacjach. Waloszek (1993) wykazał w 1988 r. 
około 250 kwitnących osobników pszonaka pie-
nińskiego. Inwentaryzacja prowadzona po wyko-
naniu zabiegów odkrzaczania w latach 1992–93 
wykazała prawie 1800 pędów generatywnych, 
a 40% z nich występowało na terenie objętym 
zabiegami ochronnymi (Zarzycki, Korzeniak 
1994). Pomimo, iż część populacji pszonaka 
została zalana w wyniku uruchomienia zapory 
wodnej, badania prowadzone w latach 2006–10 
wykazały 800–1700 pędów generatywnych tej 
rośliny. Liczne okazy generatywne pojawiły się 
także w 2005 r. u podnóża skarpy zamkowej 
w miejscach ruderalnych powstałych na skutek 
montażu ogrodzenia (Wróbel, Zarzycki 2010). 

Eksperyment z dosiewaniem nasion dał pozy-
tywne efekty. W dwa lata po obsianiu całego 

wzgórza zaobserwowano zarówno większą 
liczbę siewek na poletkach eksperymentalnych 
w porównaniu do poletek monitoringowych, jak 
i większą liczbę osobników generatywnych. Prace 
konserwatorskie prowadzone w obrębie wzgórza 
zamkowego nie wywarły negatywnego wpływu 
na populację pszonaka, a nawet w przypadku 
lokalnego wydeptywania i zaburzenia powierzch-
niowej warstwy gleby mogły przyczynić się 
do utworzenia dogodnych miejsc do kiełkowania 
osobników. Z uwagi na możliwość zniszczenia 
generatywnych osobników przed wysianiem 
nasion, w przyszłości wskazanym byłoby kon-
tynuowanie zasady dokonania zbioru nasion 
z osobników rosnących w miejscach planowa-
nego remontu oraz wysianie ich po zakończeniu 
prac. Koniecznym wydaje się intensyfikacja 
prac z zakresu ochrony czynnej, polegających 
na zmniejszeniu pokrycia stanowiska przez 
wysokie byliny. Z uwagi na duże nachylenie oraz 
obecność wychodni skalnych, korzystne byłoby 
wprowadzenie ekstensywnego wypasu owiec 
i kóz z doraźnymi zabiegami podkaszania. Obec-
ność zwierząt pozwoli utrzymać efekty wycinki 
drzew i krzewów, przyczyni się do wzburzania 
gleby oraz pojawiania się luk dogodnych do kieł-
kowania pszonaka. 
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suMMary

Erysimum pieninicum is a rare endemic plant 
species which occurs only in the Pieniny Mts. 
(Phot. 1). In the Czorsztyn Castle site three-time 
monitoring of Erysimum pieninicum habitat and 
population was carried out. The research was 
conducted in 2014 before implementing protective 
measures, and in 2015 and 2017 after removal 
shrubs and trees and seed sowing on experimental 
plots. The conservation of the castle walls was also 
carried out. The monitoring area differs slightly 
in the monitoring period (Fig. 1). The results of 
the monitoring indicated that the implemented 
measures have successfully improved the 
conservation status of Erysimum pieninicum on 
Czorsztyn site. There has been a large increase 
in the number of generative specimens and seed 
production. The health condition of plants has also 
improved – the number of individuals infected with 
the parasitic fungus Erysiphe cruciferarum has 
decreased (Tab. II). The seed sowing experiment 
gave positive results. The number of seedlings in 
experimental plots was significantly higher than 
in monitoring plots without additional sowing 
(Tab. I, Fig. 2). An inadequate status of habitats is 
caused by shading and few numbers of gaps with 
exposed soil which facilitate seed germination. 
The protective measures have reduced shading 
by shrubs and trees, but high perennials still 
cover large surface. It is recommended to keep 
and intensify active protection, especially focused 
on removing perennial herbs. It would be good 
to introduce extensive sheep and goat grazing. 
The presence of animals allows to keep the 
effects of cutting down trees and shrubs and will 
contribute to the appearance of gaps suitable for 
germinating.


