
Thesium ebracteatum
Hayne 
Leniec bezpodkwiatkowy
Spermatophyta, Magnoliophytina [= Angiospermae], 
Magnoliopsida [= Dicotyledoneae], Santalaceae
– sanda∏owcowate

Opis gatunku

Leniec bezpodkwiatkowy jest bylinà o wysokoÊci 10–30 cm,
barwy oliwkowozielonej. Z p∏o˝àcego si´ k∏àcza z roz∏ogami
wyrastajà liczne, prosto wzniesione i nierozga∏´zione ∏odygi.
LiÊcie sà nagie, szerokoÊci 2–3,5 mm, równowàskolanceto-
wate, niewyraênie 3-nerwowe. Kwiatostan – groniasty, luêny,
z p´czkiem p∏onnych liÊci na szczycie. Szypu∏y, czyli rozga∏´-
zienia pierwszego rz´du w kwiatostanie, sà 1-kwiatowe, ich
d∏ugoÊç wynosi 5–18 mm. Okwiat jest dzwonkowaty, 5-krot-
ny, osadzony na bardzo krótkiej szypu∏ce (1,5–1,8 mm). Jest
on pozbawiony podkwiatków, a jedynie opatrzony wielokrot-
nie od niego d∏u˝szà przysadkà. Owoc typu orzeszka jest
skórzasty, elipsoidalny, s∏abo pod∏u˝nie ˝eberkowany, o d∏u-
goÊci (2–2,5 mm) nieco wi´kszej lub równej d∏ugoÊci zacho-
wanej na jego szczycie cz´Êci okwiatu. 

Mo˝liwoÊç pomy∏ki 
przy identyfikacji gatunku

Mo˝na pomyliç opisywany takson z innym gatunkiem z tego
samego rodzaju – leƒcem pospolitym Thesium linophyllon,
równie˝ wyst´pujàcym w murawach. Osobniki z kwiatostana-
mi ró˝nià si´ wyraênie, gdy˝ Th. linophyllon ma kwiatostan
wiechowaty (a nie groniasty), pod kwiatem znajdujà si´ 2
podkwiatki i 1 przysadka (1), a nie tylko 1 przysadka; owoc
jest 3 razy d∏u˝szy (a nie troch´ d∏u˝szy) od zachowanej na je-
go wierzcho∏ku cz´Êci okwiatu (2), a na szczycie p´du brak
p´czka liÊci. W stanie p∏onnym mo˝na próbowaç odró˝niç
oba gatunki po liÊciach, gdy˝ Th. linophyllon ma liÊcie z re-
gu∏y 1-nerwowe (3), a nie 3-nerwowe i w po∏owie troch´ bar-
dziej rozszerzone. Mo˝na równie˝ niekiedy nie dostrzec poje-
dynczych p´dów w stanie p∏onnym, bioràc je np. za lnic´ po-
spolità Linaria vulgaris, wilczomlecz sosnk´ Euphorbia cypa-
rissias lub gatunki lnu Linum sp. div.

Biologia gatunku

Forma ˝yciowa
Thesium ebracteatum jest bylinà k∏àczowà; forma ˝yciowa
– geofit, pó∏paso˝yt (Jasiewicz 1992, Rutkowski 1998, Za-
rzycki i in. 2002, Pi´koÊ-Mirkowa, Mirek 2003). 

Rozmna˝anie generatywne
Leniec bezpodkwiatkowy rozmna˝a si´ g∏ównie generatyw-
ne. Kwitnie zwykle w maju, a na prze∏omie maja i czerwca

owocuje. Jest zapylany przez owady. Owocki rozsiewajà si´
na drodze autochorii i byç mo˝e anemochorii (Wróblewska,
materia∏y npbl.). Najlepsze warunki do kie∏kowania stwarza
istnienie luk w warstwie zielnej. Na niektórych stanowiskach
osobniki pod okapem drzew nie kwitnà i nie owocujà. 

Rozmna˝anie wegetatywne
Gatunek byç mo˝e pomna˝a si´ wegetatywnie, poniewa˝
ok. 5–10% p´dów w populacjach ma widoczne roz∏ogi
(Wróblewska, materia∏y npbl.).

Aspekty populacyjne

Thesium ebracteatum na ogó∏ nie roÊnie pojedynczo. Popu-
lacje omawianego gatunku wykazujà prawie zawsze struk-
tur´ skupiskowà. 

Charakterystyka ekologiczna

Autekologia
Omawiany gatunek wyst´puje na siedliskach suchych, cie-
p∏ych, widnych lub cz´Êciowo zacienionych, Êrednio ˝y-
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znych. Preferuje gleby o odczynie oboj´tnym lub zasado-
wym (Oberdorfer 1990, Fija∏kowski 1994, Zarzycki
i in. 2002). 
Ekologiczne liczby wskaênikowe Êwiat∏a, temperatury, re-
akcji (odczynu gleby) i trofizmu (azotu) wynoszà odpowied-
nio: wg Ellenberga i in. (1992): L = 7, T = 6, R = 2, 
N = 2; wg Zarzyckiego i in. (2002): L = 4, T = 4–3, R = 4,
Tr = 3. 

Zbiorowiska roÊlinne, z którymi gatunek
jest zwiàzany
Leniec bezpodkwiatkowy zwiàzany jest z ciep∏olubnà ro-
ÊlinnoÊcià murawowà, okrajkowà, zaroÊlowà i leÊnà; za-
siedla widne skraje lasów i zaroÊli, kserotermiczne zbo-
cza, pobocza leÊnych dróg (Fija∏kowski 1959, 1994,
G∏owacki 1985, Za∏uski 1988, Wróblewska 2000, Ku-
charczyk 2001). Znany jest jego udzia∏ w zespo∏ach Ge-
ranio-Trifolietum alpestris z klasy Trifolio-Geranietea
sanguinei (K´pczyƒski, Za∏uski 1991, Paszek 2002), Po-
tentillo-Stipetum capillatae z klasy Festuco-Brometea
(Ceynowa 1968) oraz Arctostaphyllo-Callunetum z klasy
Nardo-Callunetea (Soko∏owski 1988). Gatunek notowa-
ny by∏ te˝ w kserotermicznym zbiorowisku z dominacjà
Medicago falcata (Soko∏owski 1988) oraz na suchych
∏àkach z Armeria maritima subsp. elongata (Fija∏kow-
ski 1962). Ze zbiorowisk leÊnych preferuje najbardziej
Êwietlistà dàbrow´ Potentillo albae-Quercetum z klasy
Querco-Fagetea (Kobendza 1933, Soko∏owski 1988,
Kacprzak 1991). 

Siedliska 
(wg Za∏àcznika I Dyrektywy Siedliskowej)
4030   – subatlantyckie i subkontynentalne Êródlàdowe

suche wrzosowiska (najprawdopodobniej po-
chodzenia antropogenicznego);

6210   – murawy kserotermiczne na pod∏o˝u zasobnym
w wapƒ, nawiàzujàce do zbiorowisk stepowych;

91I0    – Êwietlista dàbrowa – umiarkowanie ciep∏olubny,
bogaty florystycznie las d´bowy.

Rozmieszczenie geograficzne

Wyst´powanie na Êwiecie 
Thesium ebracteatum mo˝na okreÊliç jako gatunek euro-
pejsko-kontynentalny (Oberdorfer 1990). Jego area∏ jest
ograniczony zaledwie do Êrodkowej i wschodniej Europy
(Hulten, Fries 1986), na zachód si´ga po Niemcy i Dani´,
a na wschód – dochodzi od Uralu. 

Wyst´powanie w Polsce
Zasi´g Th. ebracteatum obejmuje niemal ca∏à Polsk´
(z wyjàtkiem gór), jednak najwi´cej stanowisk koncentru-
je si´ na Lubelszczyênie, Podlasiu, Suwalszczyênie, Ma-
zowszu i Pojezierzu Mazurskim, w pó∏nocnej cz´Êci Ku-
jaw oraz w rejonie dolnej Wis∏y (Zajàc, Zajàc 2001).

W niektórych regionach stanowiska ca∏kowicie lub cz´-
Êciowo zanik∏y, np. na Dolnym Âlàsku i w Wielkopolsce
(˚ukowski i in. 2001, Szcz´Êniak 2003), natomiast na
Podlasiu i Suwalszczyênie du˝o obserwowanych jest
w ostatnich latach. 

Status gatunku

Prawo mi´dzynarodowe: 
Konwencja Berneƒska (1979) – Za∏àcznik I; 
Dyrektywa Siedliskowa (1992) – Za∏àcznik II, IV.

Prawo krajowe:
Ochrona gatunkowa – Êcis∏a, od 2001 r.

Kategorie IUCN:
„Czerwona lista IUCN” (1996) – nie uwzgl´dniono; 
„Polska czerwona ksi´ga roÊlin” (Kaêmierczakowa,
Zarzycki 2001) – nie uwzgl´dniono.

Wyst´powanie gatunku na obszarach
prawem chronionych
Cz´Êç stanowisk leƒca bezpodkwiatkowego znajduje si´
w granicach obszarów chronionych, np. na terenie parków
narodowych, m.in. Bia∏owieskiego, Kampinoskiego, Bie-
brzaƒskiego i Wigierskiego. Gatunek wyst´puje tak˝e
w parkach krajobrazowych, m.in. Górznieƒsko-Lidzbar-
skim, Skierbieszowskim, Mazurskim i in. Niektóre stanowi-
ska znane sà z rezerwatów, np. „D´bice”, „Wieprzec”
i „Wios∏o Du˝e”. 

Stan i dynamika populacji, 
potencjalne zagro˝enia

Stan i dynamika populacji 
Populacje gatunku zajmujà zwykle ma∏e area∏y, najcz´Êciej
od kilku/kilkunastu do kilkudziesi´ciu metrów
kwadratowych. W Polsce znane sà niektóre stanowiska 
o znacznej liczebnoÊci. Monitorowane stanowiska w Brze-
zinach Kapickich skupiajà ponad 100 (do 180) osobników
ka˝de. Obserwuje si´ wyraêne wahania liczebnoÊci, nawet
rz´du 20–40%, co mo˝e byç jednak naturalnà cechà po-
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pulacji (Wróblewska, materia∏y npbl.). W rezerwacie „Wio-
s∏o Du˝e” (Herbich 1974) leniec bezpodkwiatkowy wyraê-
nie zmniejszy∏ swoje zasoby populacyjne w zwiàzku z za-
cienianiem siedlisk. Natomiast na stanowisku w Nowych
Konopatach (Za∏uski, materia∏y npbl.) stwierdzono wzrost
liczebnoÊci gatunku, nawet do kilkuset osobników, co na-
stàpi∏o na skutek wyci´cia drzewostanu Êwietlistej dàbrowy
i pozostawienia powierzchni pod odnowienia naturalne. 

Potencjalne zagro˝enia
Istniejàcym stanowiskom zagra˝a najcz´Êciej zacienianie,
a tak˝e wszystkie inne czynniki dzia∏ajàce negatywnie
na roÊlinnoÊç lasów, takie jak gospodarka zr´bowa i pi-
netyzacja, oraz – na roÊlinnoÊç okrajków i muraw – g∏ów-
nie likwidacja muraw i poboczy dróg, ich eutrofizacja, za-
lesianie, itp. 

Ochrona gatunku i jego siedlisk

Propozycje dotyczàce gatunku
Zachowanie populacji Th. ebracteatum mo˝liwe b´dzie
w warunkach utrzymywania widnych skrajów lasu, mo-
zaik lasu, zaroÊli i muraw, a tak˝e szerokich, nie zarasta-
jàcych pasów poboczy leÊnych dróg. Cz´sto jest to mo˝li-
we w warunkach prawid∏owo prowadzonej gospodarki
leÊnej, bez dodatkowych nak∏adów. W innych przypad-
kach mogà byç potrzebne zabiegi ochronny czynnej (np.
wycinanie zacieniajàcych krzewów lub roz∏o˝ystych, g´-
stych ga∏´zi drzew) dla przeciwdzia∏ania zarastaniu mu-
raw krzewami i lasem.

Propozycje dotyczàce siedlisk
Nie nale˝y likwidowaç ani zmieniaç odpowiadajàcych ga-
tunkowi siedlisk. Istotnym czynnikiem jest ograniczenie eu-
trofizacji fragmentów muraw le˝àcych na granicy z grunta-
mi ornymi. 

Ewentualny wp∏yw dzia∏aƒ ochronnych
na inne gatunki 
Wp∏yw dzia∏aƒ ochronnych b´dzie korzystny tak˝e dla in-
nych sk∏adników flory Êwiat∏olubnej. 

Przyk∏ady obszarów obj´tych dzia∏aniami
ochronnymi 
Brak jest danych na temat ochrony czynnej prowadzonej
na stanowiskach gatunku. Niektóre jego populacje sà w∏à-
czone do monitoringu przyrodniczego kierowanego przez
Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie.

Kierunki i zakres badaƒ naukowych

Proponuje si´ badania populacyjne w celu szczegó∏owego
okreÊlenia dynamiki populacji w warunkach zmieniajàce-
go si´ zacieniania. 

Monitoring

Obserwacje populacji gatunku nale˝y prowadziç ka˝dego
roku, w pe∏ni sezonu wegetacyjnego, w okresie kwitnienia
i owocowania. Ârodek i koniec lata to czas zbyt póêny
na obserwacje. Monitorowaç nale˝y liczebnoÊç populacji
oraz jej area∏, wskazane jest uwzgl´dnianie osobników
kwitnàcych i p∏onnych. 

Bibliografia

CEYNOWA M. 1968. Zbiorowiska roÊlinnoÊci kserotermicznej
nad Dolnà Wis∏à. Stud. Soc. Scient. Torunensis D, 8.4:
1–156. 

ELLENBERG H., WEBER H. E., DÜLL R., WIRTH V., WERNER W.,
PAULIßEN D.. 1992. Zeigerwerte von Pflanzen in Mitteleuro-
pa. Scripta Geobotanica 18.2: 5–258.

FIJA¸KOWSKI D. 1959. Wykaz rzadszych roÊlin Lubelszczyzny.
Cz´Êç III. Enumeratio plantarum rariorum terrae Lublinensis.
Fragm. Flor. Geobot. 5.1: 11–35.

FIJA¸KOWSKI D. 1962. Wykaz rzadszych roÊlin Lubelszczyzny.
Cz´Êç V. Enumeratio plantarum rariorum terrae Lublinensis.
Fragm. Flor. Geobot. 8.4: 443–468.

FIJA¸KOWSKI D. 1994. Flora roÊlin naczyniowych Lubelszczyzny.
Tom 1 i 2. Lubelskie Tow. Nauk., Lublin.

G¸OWACKI Z. 1985. Materia∏y florystyczne z Podlasia i Mazow-
sza. Zesz. Nauk. WSRP w Siedlcach 4: 51–78.

HERBICH J. 1974. Problem zachowania rezerwatów leÊnych
w okolicach Opalenia nad Dolnà Wis∏à. Problem of
preservation of forest reserves near Opalenie on the lower
Vistula. Ochr. Przyr. 40: 113–138.

HULTEN E., FRIES M. 1986. Atlas of North European vascular
plants. North of the Tropic of Cancer. Vol. 1. Koeltz Scientific
Books, Königstein.

JASIEWICZ A. (red.) 1992. Flora Polski. RoÊliny naczyniowe. T. 3.
Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN, Kraków.

KACPRZAK J. 1991. Zespó∏ Êwietlistej dàbrowy (Potentillo albae-
-Quercetum) w okolicach Bryƒska. Praca magisterska. Za-
k∏ad Taksonomii i Geografii RoÊlin UMK, Toruƒ (mscr.).

KAèMIERCZAKOWA R., ZARZYCKI K. (red.) 2001. Polska
czerwona ksi´ga roÊlin. Paprotniki i roÊliny kwiatowe. Polish
red data book of plants. Pteridophytes and flowering plants.
Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN i Instytut Ochrony
Przyrody PAN, Kraków.

K¢PCZY¡SKI K., ZA¸USKI T. 1991. Szata roÊlinna projektowane-
go rezerwatu „D´bice”. Acta Univ. Nic. Copern., Biolo-
gia 36: 3–40.

KOBENDZA R. 1933. Las Wawerski ze stanowiska fitosocjologii.
Pflanzenassoziationen im Walde von Wawer Ochr.
Przyr. 13: 41–59.

KUCHARCZYK M. 2001. Distribution Atlas of Vascular Plants in
the Middle Vistula river valley. Maria Curie-Sk∏odowska Uni-
versity Press, Lublin.

OBERDORFER E. 1990. Pflanzensoziologische Exkursionsflora. 
E. Ulmer Verl., Stuttgart.

189

RoÊliny kwiatowe
P

ora
d
nik

i ochrony sied
lisk

 i g
a
tunków

1437



PASZEK I. 2002. Wp∏yw dróg na ró˝norodnoÊç szaty roÊlinnej
stref ekotonowych w lasach Górznieƒsko-Lidzbarskiego Par-
ku Krajobrazowego. Praca doktorska. Pracownia Kartografii
Geobotanicznej, Zak∏ad Taksonomii i Geografii RoÊlin UMK,
Toruƒ, Mscr.

PI¢KOÂ-MIRKOWA H., MIREK Z. 2003. Flora Polski. Atlas roÊlin
chronionych. Multico Oficyna Wydawnicza, Warszawa.

RUTKOWSKI L. 1998. Klucz do oznaczania roÊlin naczyniowych
Polski ni˝owej. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

SOKO¸OWSKI A. W. 1988. Fitosocjologiczna charakterystyka
zbiorowisk roÊlinnych Wigierskiego Parku Narodowego. Pra-
ce IBL 673: 3–80.

SZCZ¢ÂNIAK E. 2003. Rzadkie i zagro˝one gatunki ciep∏olub-
nych muraw na Dolnym Âlàsku. W: Kàcki Z. (red.) Zagro˝o-
ne gatunki flory naczyniowej Dolnego Âlàska. Instytut Biologii
RoÊlin Uniwersytetu Wroc∏awskiego, Polskie Towarzystwo
Przyjació∏ Przyrody „Pro Natura”, Wroc∏aw, s. 85–107.

WRÓBLEWSKA A. 2000. RoÊliny chronione i rzadkie wysp mine-
ralnych uroczyska Brzeziny Kapickie w Biebrzaƒskim Parku
Narodowym. Parki Nar. Rez. Przyr. 19.3: 21–27. 

ZAJÑC A., ZAJÑC M. (red.) 2001. Atlas rozmieszczenia roÊlin na-
czyniowych w Polsce. Distribution Atlas of Vascular Plants in
Poland. Nak∏. Prac. Chorologii Komputerowej Instytutu
Botaniki UJ, Kraków. 

ZA¸USKI T. 1988. Reliktowe i rzadkie gatunki roÊlin okolic Górz-
na i Nowego Miasta Lubawskiego. Relikt- und selten
Pflanzenarten der Gegend von Górzno und Nowe Miasto
Lubawskie. Acta Univ. Nic. Copern., Biologia 29: 99–114.

ZARZYCKI K., TRZCI¡SKA-TACIK H., RÓ˚A¡SKI W., SZELÑG Z.,
WO¸EK J., KORZENIAK U. 2002. Ecological indicator values
of vascular plants of Poland. Ekologiczne liczby wskaênikowe
roÊlin naczyniowych Polski. Biodiversity of Poland 2. Instytut
Botaniki im. W. Szafera PAN, Kraków.

˚UKOWSKI W., CELKA Z., CHMIEL J., JACKOWIAK B., LATOW-
SKI K., SZKUDLARZ P. 2001. Rozmieszczenie wybranych ga-
tunków roÊlin ginàcych w Wielkopolsce. Prace Zak∏adu Tak-
sonomii RoÊlin UAM w Poznaniu12: 5–68.

Tomasz Za∏uski

190

P
or

a
d
ni

k
i 

oc
hr

on
y 

si
ed

li
sk

 i
 g

a
tu

nk
ów

Gatunki roÊlin

1437


