
Pulsatilla patens
(L.) Mill.
Sasanka otwarta

Syn. Anemone patens L.

Spermatophyta, Magnoliophytina [= Angiospermae], 
Magnoliopsida [= Dicotyledoneae], Ranunculaceae
– jaskrowate

Opis gatunku

Bylina o 5–12 liÊciach odziomkowych skupionych w przy-
ziemnej rozecie. Ogonki tych liÊci d∏ugie (8–12 cm), u nasa-
dy pochwowato rozszerzone. Blaszki w zarysie okràg∏awe,
d∏oniasto trójsieczne, o odcinkach 2–3-dzielnych i ∏atkach
równowàskolancetowatych. LiÊcie ∏odygowe w liczbie 3, sie-
dzàce, zroÊni´te w okó∏ek u podstawy szypu∏y kwiatowej; ich
blaszki silnie podzielone na liczne równowàskie odcinki. ¸o-
dyga wraz z liÊçmi ∏odygowymi oraz zewn´trzna strona dzia-
∏ek okwiatu g´sto srebrzyÊcie ow∏osiona. Kwiaty du˝e
(3–6 cm Êrednicy), poczàtkowo dzwonkowate, póêniej szero-
ko otwarte. Okwiat pojedynczy, z∏o˝ony z 6 fioletowych dzia-
∏ek, znacznie d∏u˝szych ni˝ pr´ciki i s∏upki. Owoce – liczne
jednonasienne nie∏upki zaopatrzone w aparat lotny powsta-
jàcy z silnie wyd∏u˝onej i ow∏osionej szyjki s∏upka.

Mo˝liwoÊç pomy∏ki 
przy identyfikacji gatunku

W zasadzie nie ma mo˝liwoÊci pomylenia tej sasanki z in-
nymi pokrewnymi gatunkami – ró˝ni jà wyraênie kszta∏t li-
Êci odziomkowych. Zdarzajà si´ natomiast, chocia˝ rzad-
ko, mieszaƒce Pulsatilla patens x P. vernalis lub Pulsatilla
patens x P. pratensis. Te ostatnie niekiedy b∏´dnie diagno-
zowane sà jako P. vulgaris.

Biologia gatunku 

Forma ˝yciowa
Hemikryptofit – organami trwa∏ymi u tej sasanki sà: s∏abo
rozga∏´ziony korzeƒ g∏ówny oraz wyrastajàce u jego nasa-
dy p´dy zakoƒczone przyziemnymi pàkami odnawiajàcy-
mi. Z pàków tych rozwijajà si´ najpierw kwiaty; a dopiero
pod koniec okresu kwitnienia wyrastajà liÊcie odziomkowe.
LiÊcie te zamierajà jesienià, jednak pozostajà z∏àczone
z roÊlinà jeszcze przez d∏ugi okres, stanowiàc dodatkowà
ochron´ pàków odnawiajàcych. Rozk∏ad martwych liÊci,
zw∏aszcza ich cz´Êci nasadowych, jest bardzo powolny
i mo˝e trwaç do kilku lat.

Rozmna˝anie generatywne
Sasanka otwarta jest jednym z najwczeÊniej zakwitajàcych
gatunków naszej flory. Kwitnienie trwa od marca do maja.
Kwiaty sà zapylane przez owady. Samozapylenie, choç mo˝-

liwe, wyst´puje u tego gatunku bardzo rzadko. Owoce doj-
rzewajà w okresie od kwietnia do poczàtku czerwca (w pó∏-
nocno-wschodniej cz´Êci Polski – do koƒca czerwca). Cz´Êç
z nich opada w pobli˝u roÊliny macierzystej, jednak wi´k-
szoÊç rozsiewana jest przez wiatr. W okresie owocowania wy-
st´puje silny postfloralny wzrost szypu∏ki kwiatowej, dzi´ki
czemu owoce zostajà wyniesione w stref´ oddzia∏ywania wia-
tru wspomagajàcego ich rozsiewanie. Dzi´ki specyficznej bu-
dowie owoce majà zdolnoÊç czynnego przenikania do gleby
(Zimmermann 1964). Nasiona skutecznie kie∏kujà jedynie
w miejscach, gdzie istniejà luki w pokrywie roÊlinnej. 
Pulsatilla patens rozmna˝a si´ wy∏àcznie generatywnie. In-
tensywnoÊç kwitnienia i owocowania, zw∏aszcza w zachod-
niej cz´Êci zasi´gu gatunku, jest wyraênie powiàzana z uk∏a-
dem czynników klimatycznych. W latach, w których na tym
obszarze przewa˝a wp∏yw klimatu oceanicznego, zarówno
kwitnienie, jak i owocowanie jest wyraênie s∏absze.

Aspekty populacyjne

W po∏udniowo-wschodniej cz´Êci Polski P. patens spotyka-
na jest stosunkowo cz´sto, a jej populacje sà na tyle liczne, ˝e
tworzà wyraêny wiosenny aspekt w zbiorowiskach borów Êwie-
˝ych, gdzie gatunek ten wyst´puje. W centralnej cz´Êci kraju
stanowiska sà rozproszone, a populacje liczà od kilku do kil-
kunastu osobników. Dalej na zachód i po∏udnie sasanka
otwarta wyst´puje rzadko i bardzo rzadko. Jej populacje sk∏a-
dajà si´ tu z bardzo niewielu osobników (od jednego do kilku). 
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Niezwykle rzadko, przy sprzyjajàcym uk∏adzie warunków
klimatycznych (wyrównane temperatury w zimie, bez okre-
sów Êródzimowych ociepleƒ oraz ciep∏a i s∏oneczna wio-
sna), obserwuje si´ nag∏y, skokowy, lecz krótkotrwa∏y
wzrost liczebnoÊci populacji tego gatunku. Po jednym,
maksymalnie dwóch sezonach wegetacyjnych nast´puje
powrót do stanu wyjÊciowego (Wójtowicz 2000).

Charakterystyka ekologiczna

Autekologia
Sasanka otwarta wyst´puje w miejscach przeÊwietlonych,
o wystawie po∏udniowo-zachodniej i po∏udniowej, zwykle
na skraju borów sosnowych. RoÊnie na glebach suchych,
piaszczystych do gliniasto-piaszczystych, ze znacznym udzia-
∏em cz´Êci szkieletowych. Sà to gleby ubogie w sk∏adniki mine-
ralne, o odczynie kwaÊnym, rzadziej zbli˝onym do oboj´tne-
go. Istnieje wyraêne powiàzanie mi´dzy wyst´powaniem tej
sasanki a stopniem kontynentalizmu klimatu danego regionu.
Ekologiczne liczby wskaênikowe Êwiat∏a, temperatury, re-
akcji (odczynu gleby) i trofizmu (azotu) wynoszà – wg Ellen-
berga i in. (1992): L = 7, T = 6, R = 6, N = 2; wg Za-
rzyckiego i in. (2002) – odpowiednio: L = 4–5, T = 4,
R= 3–5, Tr = 2.

Zbiorowiska roÊlinne, z którymi gatunek
jest zwiàzany
W Polsce sasanka otwarta zwiàzana jest ze zbiorowiskami
borowymi. W pó∏nocno-wschodniej cz´Êci kraju jest gatun-
kiem lokalnie wyró˝niajàcym subkontynentalny zespó∏ boru
Êwie˝ego Peucedano-Pinetum, w którym wyst´puje ze sta∏o-
Êcià IV–V przy iloÊciowoÊci 1.1. Równie˝ pozosta∏e stanowi-
ska zlokalizowane sà w zbiorowiskach z klasy Vaccinio-Pice-
etea oraz w nawiàzujàcych do nich, sztucznych nasadze-
niach sosnowych o mszystym, wrzosowym lub trawiastym ru-
nie. Pulsatilla patens wyst´puje tam m.in. z ja∏owcem
pospolitym Juniperus communis, groszkiem wiosennym La-
thyrus vernus, poziomkà pospolità Fragaria vesca, sasankà
wiosennà Pulsatilla vernalis, borówkà brusznicà Vaccinium
vitis-idaea i fio∏kiem skalnym Viola rupestris. RoÊnie przy tym
najcz´Êciej wzd∏u˝ dróg leÊnych, pasów przeciwpo˝arowych,
przecinek i linii wysokiego napi´cia, si´gajàc nie wi´cej
ni˝ 1m w g∏àb od linii zwartego drzewostanu. Sporadycznie
sasanka ta notowana by∏a równie˝ w zespole muraw ostni-
cowych Potentillo-Stipetum capillatae (Ceynowa 1968).
W innych cz´Êciach zasi´gu gatunek zwiàzany jest: w Rosji
– ze zbiorowiskami stepu i lasostepu i rzadkimi laskami so-
snowymi (Rysina 1984), w Finlandii – z bardzo bogatymi flo-
rystycznie zbiorowiskami borowymi wyst´pujàcymi na wzgó-
rzach morenowych i ˝wirowych ozach (Uotilla 1969).

Siedliska 
(wg Za∏àcznika I Dyrektywy Siedliskowej)
Siedlisk, w których sasanka otwarta wyst´puje na terenie
Polski, nie mo˝na uto˝samiç wprost z ˝adnym z wymienio-

nych we wspomnianej wy˝ej dyrektywie (zbiorowiska z Di-
crano-Pinion nie majà „znaczenia europejskiego”). 

Rozmieszczenie geograficzne

Wyst´powanie na Êwiecie
Pulsatilla patens jest gatunkiem ni˝owym, boreo-meridio-
nalno-kontynentalnym (Meusel i in. 1965), wykazuje roz-
mieszczenie wokó∏biegunowe (Hulten, Fries 1986). W Eur-
azji obszar jej rozprzestrzenienia okreÊlajà nast´pujàce
wspó∏rz´dne: 40º30”–63º30” szerokoÊci geograficznej
pó∏nocnej i 12º–70º d∏ugoÊci geograficznej wschodniej
(Aichele, Schwegler 1957). 
W granicach Europy gatunek ten jest dobrze wydzielony
pod wzgl´dem cech morfologicznych, natomiast na Uralu,
a szczególnie na Syberii, jest skrajnie polimorficzny (Tol-
mačev 1976).

Wyst´powanie w Polsce
Ponad 80% stanowisk sasanki otwartej znajduje si´
w granicach województw: podlaskiego i warmiƒsko-
-mazurskiego oraz kujawsko-pomorskiego. W woje-
wództwach: mazowieckim, Êwi´tokrzyskim i lubelskim
gatunek ten wyst´puje stosunkowo rzadko, a jego po-
pulacje liczà do kilkunastu osobników. Na Pomorzu Za-
chodnim i w Wielkopolsce zaliczany jest do gatunków
nara˝onych V (˚ukowski, Jackowiak 1995). Jednak
z obserwacji poczynionych podczas weryfikacji w tere-
nie stanowisk tej sasanki, dokonanej w latach osiem-
dziesiàtych ubieg∏ego stulecia, wynika, ˝e jest to oce-
na zbyt optymistyczna. Na Âlàsku sasanka otwarta
mia∏a status gatunku wymierajàcego E (Parusel 1996).
Na Opolszczyênie, z 4 stanowisk podawanych na po-
czàtku XX w., w roku 1974 potwierdzono istnienie zale-
dwie jednego (Michalak 1976). Obecnie uznana jest
na Dolnym Âlàsku za gatunek wymar∏y w regionie
(Kàcki 2003).
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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 1958 r.

Kategorie IUCN:
„Czerwona lista IUCN” (1996) – nie uwzgl´dniono; 
„Polska czerwona ksi´ga roÊlin” (Kaêmierczakowa,
Zarzycki 2001) – LR;
„Czerwona ksi´ga roÊlin naczyniowych Karpat Pol-
skich” (Pi´koÊ-Mirkowa, Mirek – w druku) – CR;
„Zagro˝one gatunki... Dolnego Âlàska“ (Kàcki 2003) – RE.

Wyst´powanie gatunku na obszarach
chronionych prawem
Sasanka otwarta wyst´puje:
• w parkach narodowych: Bia∏owieskim, Wigierskim, Bo-

rów Tucholskich, Kampinoskim, Wielkopolskim; 
• w parkach krajobrazowych, m.in. Suwalskim, Puszczy

Knyszyƒskiej, Ch´ciƒsko-Kieleckim, Przedborskim, Tu-
cholskim; 

• w rezerwatach przyrody: florystycznych – „Opalenie“,
„Wios∏o Du˝e“, „Wios∏o Ma∏e“; stepowych – „Gajtowo“;
leÊnych – „Czarnia“, „Kulka“, „Mingos“, „Granica“, „Ja-
ta“ (Walczak i in. 2001, Pi´koÊ-Mirkowa, Mirek 2003).

Stan i dynamika populacji, 
potencjalne zagro˝enia

Stan i dynamika populacji
W zestawieniu aktualnych obserwacji z danymi na temat
rozmieszczenia stanowisk P. patens z pierwszej po∏owy
ubieg∏ego stulecia stwierdziç nale˝y, ˝e utraci∏a ona wi´k-
szoÊç stanowisk w zachodniej Polsce, wyraênie zmniejszy∏a
si´ ich liczba oraz liczebnoÊç poszczególnych populacji
w centralnej cz´Êci kraju. Natomiast w regionie pó∏nocno-
-zachodnim zanik∏a tylko niewielka cz´Êç stanowisk.

Potencjalne zagro˝enia
Najwi´kszym zagro˝eniem dla tego gatunku jest sta∏e
zmniejszanie powierzchni kompleksów leÊnych oraz rolni-
cze, przemys∏owe i urbanistyczne przekszta∏cenia na ob-
szarze jego naturalnego wyst´powania. Drugim wa˝nym
czynnikiem wydaje si´ byç post´pujàce ocieplenie klima-
tu i du˝a niestabilnoÊç warunków termicznych w okresie
zimowym. Pàki odnawiajàce sà przez system ∏usek okry-
wajàcych i pochew liÊciowych chronione przed wp∏ywem
niskich temperatur. Zabezpieczenie to jest tak skuteczne,
˝e temperatura wewnàtrz pàka mo˝e byç nawet o 9ºC
wy˝sza od temperatury otoczenia, co pozwala na ich po-
wolny rozwój i bardzo wczesne zakwitanie (Zimmer-
mann 1964). Przy ∏agodnych zimach i cz´stych Êródzimo-

wych ociepleniach rozwój pàków zostaje zak∏ócony (byç
mo˝e zbyt przyspieszony), przez co w pojawiajàcych si´
z kolei okresach mroênych dochodzi do ich uszkodzenia.
Nie bez znaczenia jest równie˝ cz´sto wyst´pujàcy brak
pokrywy Ênie˝nej, pe∏niàcej funkcj´ zabezpieczenia
przed mrozem.
Sasanka otwarta, ze wzgl´du na wczeÊnie zakwitajàce, du-
˝e i efektowne kwiaty, podlega te˝ bezpoÊredniemu nisz-
czeniu. Zrywane sà kwiaty lub ca∏e roÊliny przenoszone sà
ze stanu naturalnego do ogródków przydomowych. Pro-
wadzone na tej zasadzie próby uprawy zwykle koƒczà si´
niepowodzeniem. 
Jednak niektóre formy dzia∏alnoÊci cz∏owieka mogà te˝,
w pewnym stopniu, wspomagaç rozwój sasanki otwartej.
Siewki i m∏ode osobniki znajdujà bowiem optymalne wa-
runki rozwoju w miejscach, gdzie dzi´ki ods∏oni´ciu frag-
mentów gleby nie napotykajà konkurencji ze strony innych
roÊlin. Takie warunki powstajà m.in. na przeorywanych
zr´bach, przecinkach i pasach przeciwpo˝arowych. W lite-
raturze spotkaç mo˝na nawet poglàd, ˝e sasanka otwarta
wykazuje pewne cechy wspólne z apofitami (Uotilla 1969,
Civanowa 1976, Rysina 1981).
Sasanki sà te˝ wypierane ze swych stanowisk w wyniku od-
dzia∏ywania naturalnej sukcesji, gdy˝ êle znoszà konkuren-
cj´ innych gatunków. 

Ochrona gatunku i jego siedlisk

Propozycje dzia∏aƒ ochronnych
Sasanki nale˝à do roÊlin o ma∏ej konkurencyjnoÊci i dlate-
go niekiedy korzystna okazuje si´ umiarkowana ingerencja
cz∏owieka na ich siedliskach, prowadzàca do zmniejszenia
presji ze strony innych gatunków. Mo˝e to byç np. zmniej-
szenie zacienienia, u∏atwienie kie∏kowania nasion przez
zapewnienie im dost´pu do ods∏oni´tej powierzchni pod∏o-
˝a itp. Du˝e znaczenie ma tu równie˝ ochrona ma∏ych po-
pulacji przed bezpoÊrednim niszczeniem. Mo˝na to osià-
gnàç m.in. przez oferowanie mi∏oÊnikom dekoracyjnych
bylin zakupu roÊlin uzyskiwanych w warunkach uprawy.
Sasanka otwarta ∏atwo si´ mno˝y, a m∏ode osobniki bar-
dzo dobrze znoszà przesadzanie z pojemników do gruntu
i silnie si´ rozrastajà. Uprawiane na miejscach s∏onecz-
nych, obficiej kwitnà i owocujà ni˝ na stanowiskach natu-
ralnych, choç z drugiej strony ˝yjà znacznie krócej, gdy˝ ju˝
po 3–5 latach pojawiajà si´ u nich oznaki starzenia i za-
mierania. Dajà jednak liczny samosiew.

Przyk∏ady obszarów obj´tych dzia∏aniami
ochronnymi 
Rezerwaty „Czarnia“ i „Kulka“. W charakterystyce tych re-
zerwatów P. patens wymieniana jest w grupie gatunków
obj´tych ochronà, w ˝adnym przypadku nie jest to jednak
ochrona czynna. Niestety, nie ma rezerwatów chroniàcych
ten gatunek na terenie zachodniej Polski, gdzie jest on co-
raz rzadszy.
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Kierunki i zakres badaƒ naukowych

Badania nad rozmieszczeniem stanowisk tego gatunku
w Polsce, jego autekologià i biologià oraz mno˝eniem,
rozwojem osobniczym i fenologià, zarówno in situ jak ex
situ, prowadzone by∏y w ramach przygotowywania rozpra-
wy doktorskiej w latach 1978–1986 w Ogrodzie Botanicz-
nym UAM w Poznaniu (Wójtowicz 2000).
Interesujàce wyniki mo˝na by uzyskaç, prowadzàc przez
wiele lat szczegó∏owe obserwacje wybranych, tych samych
populacji sasanki otwartej, co pozwoli∏oby okreÊliç tenden-
cje dynamiczne i efekty oddzia∏ywania czynników klima-
tycznych.

Monitoring

W ramach monitoringu stanowisk nale˝a∏oby przynaj-
mniej raz do roku, w okresie kwitnienia i owocowania,
dokonywaç przeglàdu stanowisk. Ocenie podlegaç powi-
nien stan zachowania siedlisk (wp∏yw czynników antropo-
genicznych, naturalna sukcesja, oddzia∏ywanie zwierzàt)
oraz stan populacji, jej liczebnoÊç, struktura wiekowa,
zdrowotnoÊç (wyst´pujàce choroby i szkodniki) i skutecz-
noÊç reprodukcji.
Aby zwi´kszyç precyzj´ i wiarygodnoÊç obserwacji, powin-
no si´ prowadziç bie˝àce znakowanie osobników.
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