
Saxifraga hirculus
L.
Skalnica torfowiskowa
Spermatophyta, Magnoliophytina [= Angiospermae], 
Magnoliopsida [= Dicotyledoneae], Saxifragaceae
– skalnicowate

Opis gatunku

Skalnica torfowiskowa jest roÊlinà wieloletnià, z krótkimi
i cienkimi roz∏ogami, wyrastajàcymi w kàtach liÊci odziom-
kowych. P´d kwiatostanowy jest pojedynczy, o wysokoÊci
przewa˝nie 10–40 cm, w dolnej cz´Êci zwykle czerwonawy
i nagi, w cz´Êci górnej doÊç g´sto, rdzawo ow∏osiony, zakoƒ-
czony pojedynczym kwiatem lub najwy˝ej 2–5-kwiatowym
kwiatostanem. LiÊcie, podobnie jak ∏odyga, majà barw´
brudno˝ó∏tozielonà. LiÊcie odziomkowe sà ogonkowe, lan-
cetowate lub jajowatolancetowate, nie tworzà wyraênych ró-
˝yczek. LiÊcie ∏odygowe liczne, równowàskie lub lancetowa-
te, siedzàce, ustawione skr´tolegle, wyraênie zmniejszajà si´
ku górze. Majà one d∏ugoÊç 1–3 cm i szerokoÊç do 3 (4)
mm. Pokryte sà d∏u˝szymi (u nasady) lub bardzo krótkimi,
rzadkimi w∏oskami. Kwiaty wyst´pujà na szypu∏kach k´dzie-
rzawo ow∏osionych. P∏atki korony sà ˝ó∏te, w cz´Êci dolnej
pomaraƒczowo nakrapiane, pod∏ugowate lub odwrotnie ja-
jowate, d∏ugoÊci 8–13 mm, 2–3,5 razy d∏u˝sze od krótko
i rdzawo ow∏osionych dzia∏ek. Owocem jest pod∏u˝niejajo-
wata torebka z krótkimi, rozchylonymi szyjkami.

Mo˝liwoÊç pomy∏ki 
przy identyfikacji gatunku

Trudno pomyliç z innymi gatunkami kwitnàce lub owocujà-
ce okazy S. hirculus, natomiast jest prawdopodobieƒstwo
niedostrzegania skalnicy torfowiskowej w stanie p∏onnym.
Luêne ró˝yczki liÊci odziomkowych mogà byç ewentualnie
postrzegane jako wierzbownica b∏otna Epilobium palustre,
tojeÊç bukietowa Lysimachia thyrsiflora, rogownica pospoli-
ta Cerastium holosteoides, krzy˝ownica gorzkawa Polygala
amarella lub gwiazdnica grubolistna Stellaria crassifolia.
Nale˝y wi´c zwracaç szczególnà uwag´ na czerwonawà
barw´ nasady brudno˝ó∏tozielonych liÊci i ∏odyg – typowà
cech´ S. hirculus. 

Biologia gatunku

Forma ˝yciowa
Skalnica torfowiskowa jest krótkoroz∏ogowà bylinà; forma
˝yciowa – hemikryptofit (Szafer, Paw∏owski 1955, Bloch,
Za∏uski 2001, Zarzycki i in. 2002). 

Rozmna˝anie generatywne
Gatunek mo˝e rozmna˝aç si´ generatywnie. Kwitnie
od lipca (nawet czerwca) do wrzeÊnia. Kwiaty sà protan-

dryczne, co ogranicza samozapylenie i warunkuje ró˝-
norodnoÊç genetycznà. ObcopylnoÊç ogranicza pro-
dukcj´ nasion w ma∏ych populacjach. RoÊlina jest owa-
dopylna (Warncke i in. 1993), zapylajà jà m.in. mu-
chówki, b∏onkówki, chrzàszcze i motyle. Py∏ek przeno-
szony jest na krótkie dystanse, co sprzyja zapylaniu we-
wnàtrz populacji; zdecydowana wi´kszoÊç zapylanych
osobników roÊnie w odleg∏oÊci nie wi´kszej ni˝ 2 m.
Drobne nasiona rozprzestrzeniane sà na odleg∏oÊç za-
ledwie 13 cm. 

Rozmna˝anie wegetatywne
Skalnica torfowiskowa rozmna˝a si´ g∏ównie wegetatyw-
nie, co nast´puje przez fragmentacj´ krótkich i cienkich
roz∏ogów.

Aspekty populacyjne

Osobniki S. hirculus wyst´pujà w ró˝nej wielkoÊci popula-
cjach. Nie tworzà jednak na ogó∏ zwartych skupisk, cho-
cia˝ podawane sà w literaturze przyk∏ady wyst´powa-
nia 30–80 osobników na 1 m2, w tym kwitnàcych i wege-
tatywnych. 
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Charakterystyka ekologiczna

Autekologia
Skalnica torfowiskowa roÊnie na torfowiskach przejÊcio-
wych i niskich, zwykle na mechowiskach zasilanych cz´-
Êciowo przez wody wysi´kowe. Wyst´puje na mezotroficz-
nych glebach organogenicznych, o odczynie przewa˝nie
oboj´tnym lub alkalicznym, rzadziej umiarkowanie kwa-
Ênym. Wymaga siedlisk mokrych, umiarkowanie ch∏od-
nych i dobrze oÊwietlonych (Oberdorfer 1990, Bloch, Za-
∏uski 2001, Zarzycki i in. 2002). 
Ekologiczne liczby wskaênikowe Êwiat∏a, temperatury, reak-
cji (odczynu gleby) i trofizmu (azotu) wynoszà odpowiednio:
wg Ellenberga i in. (1992): L = 9, T = 5, R = 4, N = 2; wg
Zarzyckiego i in. (2002): L = 4, T = 3, R = 3–5, Tr = 2. 

Zbiorowiska roÊlinne, z którymi gatunek
jest zwiàzany
Skala fitocenotyczna skalnicy torfowiskowej nie jest szero-
ka. Takson zwiàzany jest przede wszystkim ze zbiorowiska-
mi mechowiskowymi z klasy Scheuchzerio-Caricetea nigrae
(Oberdorfer 1990, Bloch, Za∏uski 2001, Zarzycki
i in. 2002). Oberdorfer (1990) uznaje gatunek za charak-
terystyczny dla zwiàzku Caricion lasiocarpae. 
W Polsce opisywany gatunek preferuje wyraênie zbiorowi-
ska mszysto-turzycowe, nale˝àce do zwiàzku Caricion la-
siocarpae (klasa: Scheuchzerio-Caricetea nigrae), m.in.
Caricetum diandrae i Caricetum lasiocarpae (Lisowski, Sza-
fraƒski, Tobolski 1965, ¸achacz 1995, Szczepaƒski, Koso-
wicz, Za∏uski 1999). Gatunek notowano równie˝ w zespo-
∏ach zwiàzku Rhynchosporion albae z tej samej klasy, np.
w Caricetum limosae (Polakowski 1963, Soko∏owski 1978,
1988), a tak˝e w mechowiskach ze wspó∏dominacjà turzy-
cy pospolitej Carex nigra i turzycy prosowatej C. panicea
(Soko∏owski 1988). Zwraca uwag´ fakt, ˝e fitocenozy me-
chowiskowe z S. hirculus wyró˝niajà si´ cz´sto licznym wy-
st´powaniem bobrka trójlistkowego Menyanthes trifoliata,
udzia∏em gatunków kalcyfilnych oraz obecnoÊcià relikto-
wych mchów – Paludella squarrosa, Tomentypnum nitens,
Helodium blandowii i in. (Lisowski, Szafraƒski, Tobol-
ski 1965, Soko∏owski 1978, 1988, Za∏uski 1988, ¸a-
chacz 1995, Szczepaƒski, Kosowicz, Za∏uski 1999, Osa-
dowski 1999). Znany jest ponadto udzia∏ skalnicy torfowi-
skowej w fitocenozach z innych klas: w zaroÊlach z brzozà
niskà Betulo-Salicetum repentis z klasy Alnetea glutinosae
(Soko∏owski 1981), jak i w mszystych, êródliskowych posta-
ciach turzycowiska Caricetum paniculatae z klasy Phragmi-
tetea (Kosiƒski 2000). Wszystkie wymienione wy˝ej zbioro-
wiska roÊlinne sà rzadkimi i zanikajàcymi sk∏adnikami ro-
ÊlinnoÊci Polski i Europy.

Siedliska 
(wg Za∏àcznika I Dyrektywy Siedliskowej)
7140   – torfowiska przejÊciowe i trz´sawiska – naturalne

mszary i mechowiska torfotwórcze, pod wzgl´-

dem hydrologicznym, fitocenotycznym i dyna-
micznym zajmujàce poÊrednià pozycj´ mi´dzy
typowymi torfowiskami niskimi i wysokimi;

7230   – torfowiska zasadowe – torfowiska niskie zasilane
przez wody cz´sto zasobne w wapƒ, poroÊni´te
przez fitocenozy z du˝ym udzia∏em drobnych tu-
rzyc i bogatà florà mchów w∏aÊciwych. 

Rozmieszczenie geograficzne

Wyst´powanie na Êwiecie 
Saxifraga hirculus nale˝y do grupy gatunków o zasi´gu
cyrkumpolarnym. Wyst´puje na obszarze Europy, Azji
i Ameryki Pó∏nocnej. Gatunek w Europie zaliczany jest
do grupy taksonów arktyczno-borealno-górskich (Meusel 
i in. 1965). Jego area∏ obejmuje m.in.: Skandynawi´, An-
gli´, Szkocj´, Francj´, Polsk´, obszary górskie Êrodkowej
Europy oraz wschodnià cz´Êç Europy – Rosj´, Bia∏oruÊ
i Ukrain´ (Meusel i in. 1965, Hulten, Fries 1986). W Êrod-
kowej Europie i w Polsce skalnica torfowiskowa uznawa-
na jest za relikt glacjalny (Czubiƒski 1950, Oberdor-
fer 1990, Bloch, Za∏uski 2001). 

Wyst´powanie w Polsce
W Polsce S. hirculus jest g∏ównie rozmieszczona na pó∏no-
cy, w granicach ostatniego zlodowacenia (Bloch, Za∏u-
ski 2001, Zajàc, Zajàc 2001). W pozosta∏ej cz´Êci kraju
notowana w rozproszonych, cz´sto nieistniejàcych ju˝ sta-
nowiskach (Wielkopolska, Podlasie, Lubelszczyzna, Âlàsk,
Tatry). Stanowiska potwierdzone w ostatnich latach znajdu-
jà si´ przede wszystkim na Pomorzu Zachodnim i w Polsce
pó∏nocno-wschodniej. 

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. 
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Kategorie IUCN:
„Czerwona lista IUCN” (1996) – nie uwzgl´dniono; 
„Polska czerwona ksi´ga roÊlin” (Kaêmierczakowa,
Zarzycki 2001) – EN;
„Czerwona ksi´ga roÊlin naczyniowych Karpat Pol-
skich” (Pi´koÊ-Mirkowa, Mirek – w druku) – EX.

Wyst´powanie gatunku na obszarach
prawem chronionych
Skalnica torfowiskowa wyst´puje w obr´bie parków naro-
dowych – Bia∏owieskiego, Biebrzaƒskiego i Wigierskiego,
jak równie˝ parków krajobrazowych, m.in. Mazurskiego,
Welskiego i Wdzydzkiego. Niektóre dawne lub niepotwier-
dzone stanowiska skalnicy torfowiskowej znane sà z rezer-
watów, np. „So∏tysek”, „Redykajny” i „Bagno Stawek”. Ist-
niejàce stanowiska z regu∏y nie sà obj´te ochronà rezerwa-
towà. ¸àcznie na terenach chronionych znajduje si´ oko-
∏o 2/3 obecnych stanowisk. 

Stan i dynamika populacji, 
potencjalne zagro˝enia

Stan i dynamika populacji 
W Polsce znane sà stanowiska zarówno ubogie
pod wzgl´dem liczebnoÊci, jak i bogate, skupiajàce nawet
kilkadziesiàt lub kilkaset osobników (Bloch, Za∏uski 2001).
Populacje gatunku zajmujà ma∏e area∏y, zwykle od kilku
do kilkunastu, rzadziej do kilkudziesi´ciu metrów
kwadratowych. Stwierdza si´ niewielkie fluktuacyjne zmia-
ny liczebnoÊci na obserwowanych stanowiskach (Kosiƒ-
ski 2000, Szczepaƒski, materia∏y npbl., Bloch-Or∏owska,
materia∏y npbl.). Zmienny jest udzia∏ osobników zakwita-
jàcych. Na stanowisku w Przytarni na powierzchni kilkuna-
stu metrów kwadratowych bywa nawet kilkaset osobników
wegetatywnych, natomiast osobników kwitnàcych tylko kil-
kadziesiàt. W niekorzystnych warunkach obserwuje si´
brak pojawu lub mniejszà liczb´ p´dów kwiatostanowych
(Bloch-Or∏owska, materia∏y npbl.).

Potencjalne zagro˝enia
Skalnicy torfowiskowej zagra˝a g∏ównie osuszanie i zarasta-
nie torfowisk. Z ponad 50 jej stanowisk zanotowanych
na Pomorzu Zachodnim pod koniec XIX w. (Abromeit
i in. 1898–1940) obecnie potwierdzono zaledwie 4. W Pol-
sce pó∏nocno-wschodniej stwierdzono ∏àcznie ponad 70 sta-
nowisk, a zachowa∏o si´ tylko kilkanaÊcie (Bloch, Za∏u-
ski 2001, Zajàc, Zajàc 2001). Znaczna cz´Êç stanowisk za-
nik∏a w∏aÊnie na skutek prowadzenia, g∏ównie w ostatnim
stuleciu, wszelkiego rodzaju prac odwadniajàcych. Dotyczy
to ca∏ego naszego kraju oraz innych obszarów Europy (Ohl-
son 1987). Zanikanie skalnicy zwiàzane jest te˝ z naturalny-
mi, niekorzystnymi dla populacji gatunku procesami hydro-
logicznymi na torfowiskach. Na ubo˝enie i zanikanie popu-
lacji S. hirculus negatywny wp∏yw ma równie˝ zmiana sposo-
bów u˝ytkowania, zw∏aszcza zaprzestanie ekstensywnej go-

spodarki i zwiàzanego z nià okresowego koszenia. W efek-
cie nast´puje sukcesja roÊlinnoÊci, zw∏aszcza ekspansja wy-
sokich bylin oraz wkraczanie drzew i krzewów (Bloch, Za∏u-
ski 2001, Pi´koÊ-Mirkowa, Mirek 2003). 

Ochrona gatunku i jego siedlisk

Propozycje dotyczàce gatunku
Zachowanie populacji skalnicy torfowiskowej polega m.in.
na zahamowaniu aktualnie przebiegajàcych procesów suk-
cesyjnych. Nie mo˝na dopuszczaç do zarastania torfowisk.
W miar´ potrzeby nale˝y prowadziç ochron´ czynnà, pole-
gajàcà na usuwaniu drzew i krzewów oraz na okresowym
koszeniu, celem przeÊwietlania roÊlinnoÊci i eliminowania
ekspansywnych gatunków. Odpowiednie zabiegi ochronne
muszà byç ustalone indywidualnie dla ka˝dego ze stano-
wisk. Korzystna mo˝e byç równie˝ ochrona populacji ex situ
w ogrodach botanicznych. Stworzy∏oby to mo˝liwoÊç ewen-
tualnej reintrodukcji gatunku na stanowiska naturalne. 

Propozycje dotyczàce siedlisk
Ochrona skalnicy torfowiskowej jest mo˝liwa g∏ównie
przez zachowanie bàdê stabilizacj´ dotychczasowych wa-
runków hydrologicznych na torfowiskach oraz w ich bez-
poÊrednim sàsiedztwie. Nie nale˝y wi´c odwadniaç eko-
systemów torfowiskowych i ich otoczenia. 

Ewentualny wp∏yw dzia∏aƒ ochronnych
na inne gatunki 
Wp∏yw wszelkiego rodzaju dzia∏aƒ ochronnych dla stabili-
zacji mechowisk b´dzie jednoczeÊnie korzystny dla wszyst-
kich komponentów flory torfowiskowej.

Przyk∏ady obszarów obj´tych dzia∏aniami
ochronnymi 
Brak danych odnoÊnie do zabiegów ochrony czynnej pro-
wadzonej na stanowiskach S. hirculus. Odr´bnym przyk∏a-
dem jest ochrona ex situ niewielkiej populacji pochodzàcej
z jedynego stanowiska podtatrzaƒskiego, obecnie ju˝ hi-
storycznego. Populacja ta chroniona jest w Górskim Ogro-
dzie Botanicznym PAN w Zakopanem (Pi´koÊ-Mirkowa,
Mirek 2003). Ponadto populacje skalnicy na trzech stano-
wiskach w∏àczone sà do ogólnopolskiego monitoringu
przyrodniczego, prowadzonego od czterech lat pod kie-
runkiem Instytutu Ochrony Przyrody PAN w Krakowie.

Kierunki i zakres badaƒ naukowych

Proponuje si´ badania populacyjne dla stwierdzenia, w ja-
kim stopniu gatunek ma szanse utrzymywaç si´ na mecho-
wiskach bez prowadzenia ochrony czynnej. Celowe wyda-
je si´ równie˝ przeprowadzenie badaƒ wp∏ywu zabiegów
ochrony czynnej, zw∏aszcza okresowego koszenia i usuwa-
nia pojawiajàcych si´ drzew i krzewów na dynamik´ i li-
czebnoÊç populacji S. hirculus.
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Monitoring

Obserwacje gatunku nale˝y prowadziç co roku, w pe∏ni se-
zonu wegetacyjnego, w okresie kwitnienia i owocowania.
Monitoring powinien obejmowaç zarówno wielkoÊç area∏u
zajmowanego przez populacj´, jak równie˝ liczebnoÊç po-
pulacji, z uwzgl´dnieniem podzia∏u na osobniki kwitnàce
i wegetatywne. Nale˝y zaznaczyç, ˝e w niekorzystnych wa-
runkach obserwuje si´ brak pojawu p´dów kwiatostano-
wych, co w znaczàcy sposób utrudnia odnalezienie i roz-
poznanie gatunku.
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