
Apium repens
(Jacq.) Lag. 
Selery b∏otne
P´czyna b∏otna

Syn. Helosciadium repens (Jacq.) W. D. J. Koch, Apium no-
diflorum subsp. repens (Jacq.) P. Fourn., Sium repens Jacq.
(bazonim).

Spermatophyta, Magnoliophytina [= Angiospermae], 
Magnoliopsida [= Dicotyledoneae], Apiaceae [=Umbelli-
ferae] – selerowate [=baldaszkowate]

Opis gatunku

Wieloletnia roÊlina zielna o czo∏gajàcych si´, nagich, d´-
tych ∏odygach, d∏ugoÊci od kilku do kilkudziesi´ciu cm
(zwykle 10–30), wytwarzajàcych w w´z∏ach, oprócz liÊci,
p´dy kwiatonoÊne skierowane ku górze oraz korzenie
przybyszowe. LiÊcie d∏ugoogonkowe, nieparzysto pierza-
ste, zwykle z 9 (11) siedzàcymi odcinkami. Odcinki li-
Êciowe skoÊnie okràg∏awojajowate, o brzegu nierówno
zàbkowanym. Baldachy z∏o˝one z 3–6 (7) baldaszków.
Szypu∏y baldachów o d∏ugoÊci 1–3,5 cm wyrastajà z kà-
tów liÊci. Szypu∏ki baldaszków zwykle krótsze od szypu∏
baldachu. Pokrywy (3–6) lancetowate, ca∏obrzegie, nie-
trwa∏e. Listki pokrywek eliptyczne, 3-nerwowe, z jasnym,
b∏oniastym obrze˝eniem. Kwiaty bia∏e; zàbki kielicha
niewyraêne; p∏atki oko∏o 0,5 mm d∏ugie. Owoce typu
roz∏upni, w zarysie okràg∏awe, krótsze ni˝ szersze, oko-
∏o 1mm d∏ugoÊci. 

Mo˝liwoÊç pomy∏ki 
przy identyfikacji gatunku 

Apium repens mo˝na pomyliç z selerami w´z∏obaldachowy-
mi A. nodiflorum, taksonem, do którego selery b∏otne by∏y
kiedyÊ w∏àczane w randze podgatunku (m.in. Dostal 1954,
Hegi 1965). Apium nodiflorum ró˝ni si´ od A. repens m.in.
wzniesionà ∏odygà, siedzàcymi baldachami (1) (niekiedy
na krótkich – do 1 cm – trzonkach), brakiem lub mniejszà
liczbà (1–2) pokryw (2) i wi´kszymi roz∏upkami (1,5–2,4 mm
d∏ugoÊci). W Polsce mo˝liwoÊç pomy∏ki in situ praktycznie nie
istnieje, poniewa˝ A. nodiflorum jest gatunkiem unikatowym,
wyst´pujàcym tylko na jednym stanowisku (˚ukowski
i in. 1985, 1988, ˚ukowski, Jackowiak 1993). W stanie
p∏onnym selery b∏otne mo˝na tak˝e pomyliç z m∏odymi
osobnikami gatunków rozpowszechnionych nad wodami,
takich jak: marek szerokolistny Sium latifolium i potocznik
wàskolistny Berula erecta. 

Biologia gatunku

Forma ˝yciowa
Hemikryptofit, rzadziej hydrofit.

Rozmna˝anie generatywne
Kwiaty obup∏ciowe, pojawiajà si´ od czerwca (u nas znacz-
nie póêniej) do paêdziernika; obficie wyst´pujà w okresie
jesieni. Zapylane sà za poÊrednictwem owadów oraz
na drodze samozapylenia (Frank, Klotz 1990). W bada-
nych populacjach spotykano nieliczne owoce, z których tyl-
ko cz´Êç uzyskiwa∏a pe∏nà dojrza∏oÊç. Rozprzestrzeniajà si´
przy udziale wody, wiatru, ptaków (ornitochorycznie) i cz∏o-
wieka (antropochorycznie).

Rozmna˝anie wegetatywne
Selery b∏otne rozmna˝ajà si´ poprzez roz∏ogi rosnàce po-
ziomo przy lub pod powierzchnià ziemi. Zakorzeniajà si´
one w pewnej odleg∏oÊci od roÊliny macierzystej, a tracàc
z nià kontakt, dajà poczàtek nowemu osobnikowi. 

Aspekty populacyjne 

Niskie, czo∏gajàce si´ roÊliny tworzà k´py ró˝nej wielkoÊci,
miejscami przechodzàce w ∏any (por. te˝ punkt „Stan i dy-
namika populacji“).
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Charakterystyka ekologiczna

Autekologia
Selery b∏otne rosnà na ods∏oni´tych, okresowo zalewanych
lub podtapianych brzegach jezior, rzadziej stawów i drobnych
cieków (˚ukowski i in. 1988). Mogà wyst´powaç na glebach
o doÊç zró˝nicowanej wilgotnoÊci i sk∏adzie mechanicznym,
na pod∏o˝u mineralnym (piaszczysto-˝wirowym), mulistym,
a tak˝e na glebach drobnoziarnistych, ˝yznych, cz´sto zasob-
nych w azot. Niektóre populacje tego gatunku wyst´pujà
w strefie d∏ugotrwa∏ego zalewu, inne sà podtopione bardzo
krótko. Jest to gatunek doÊç wra˝liwy na zacienienie, dlatego
najlepiej rozwija si´ w miejscach ca∏kowicie ods∏oni´tych.
Ekologiczne liczby wskaênikowe Êwiat∏a, temperatury, re-
akcji (odczynu gleby) i trofizmu (azotu) dla selerów b∏ot-
nych wynoszà odpowiednio: wg Ellenberga i in. (1992):
L = 9, T = 6, R = 7, N = 7; wg Zarzyckiego i in. (2002):
L = 4, T = 4, R = 4, Tr = 4.

Zbiorowiska roÊlinne, z którymi gatunek
jest zwiàzany
Zró˝nicowanie florystyczne zbiorowisk z udzia∏em A. repens
odpowiada zmiennoÊci zajmowanych siedlisk. Na siedli-
skach krótkotrwale zalewanych i pod∏o˝u bogatym w sub-
stancje organiczne jest sk∏adnikiem niskich muraw zalewo-
wych ze zwiàzku Agropyro-Rumicion crispi (rzàd Trifolio fra-
giferae-Agrostietalia stoloniferae, klasa Molinio-Arrhena-
theretea), w których towarzyszà mu m.in.: mietlica roz∏ogo-
wa Agrostis stolonifera, pi´ciornik g´si Potentilla anserina,
jaskier roz∏ogowy Ranunculus repens oraz ostrzew sp∏asz-
czony Blysmus compressus. W strefie d∏ugotrwa∏ego zalewu,
na pod∏o˝u zwykle zamulonym, piaszczysto-˝wirowym,
wchodzi w sk∏ad pionierskich zbiorowisk nale˝àcych
do zwiàzku Elatini-Eleocharition ovatae (rzàd Cyperetalia
fusci, klasa Isoëto-Nanojuncetea), towarzyszàc takim gatun-
kom, jak: cibora brunatna Cyperus fuscus, sit dwudzielny
Juncus bufonius i ponik∏o ig∏owate Eleocharis acicualaris. 
Fitocenozy z udzia∏em A. repens cz´sto tworzà drobnopo-
wierzchniowe kompleksy z umiarkowanie nitrofilnymi zbio-
rowiskami terofitów letnich z klasy Bidentetea tripartiti (˚u-
kowski i in. 1988).

Siedliska 
(wg Za∏àcznika I Dyrektywy Siedliskowej)
3270   – zalewane, muliste brzegi rzek z nitrofilnymi zbio-

rowiskami terofitów;
3130   – brzegi lub osuszane dna zbiorników wodnych

z roÊlinnoÊcià nale˝àcà do Isoëto-Nanojuncetea
(lub Littorelletea).

Rozmieszczenie geograficzne

Wyst´powanie na Êwiecie
Apium repens jest gatunkiem o zasi´gu subatlantyckim.
Zwarty area∏ tworzy w Europie Zachodniej i w cz´Êci Eu-

ropy Ârodkowej. Na pó∏nocy obejmuje Pó∏wysep Ju-
tlandzki oraz przewa˝ajàcà cz´Êç Wysp Brytyjskich
– z wyjàtkiem pó∏nocnej Szkocji oraz Êrodkowej i za-
chodniej Irlandii. Zachodnia granica zasi´gu biegnie ku
po∏udniowi wzd∏u˝ linii brzegowej Oceanu Atlantyckie-
go. Granica po∏udniowa rozdziela Pó∏wysep Iberyjski
na cz´Êç pó∏nocnà, w której A. repens wyst´puje, oraz
po∏udniowà, pozbawionà stanowisk tego gatunku,
po czym biegnie ku wschodowi wzd∏u˝ Morza Âródziem-
nego. Nieznane sà placówki A. repens na Pó∏wyspie
Apeniƒskim. Wschodnia granica zwartego zasi´gu prze-
biega przez wschodnià cz´Êç Niemiec, Czechy, S∏owacj´
oraz tereny by∏ej Jugos∏awii. Izolowane stanowiska tego
gatunku znane sà z Europy Ârodkowej (Polski) oraz Afry-
ki Pó∏nocnej. Apium repens zosta∏ stwierdzony tak˝e
w Ameryce Pó∏nocnej, lecz tylko jako gatunek zawleczo-
ny (Casper, Krausch 1981). 

Wyst´powanie w Polsce
Apium repens podawany by∏ od koƒca XIX wieku, ∏àcznie
z oko∏o 17 stanowisk skupionych w trzech regionach:
na Pomorzu Zachodnim (5 oddalonych od siebie stano-
wisk), na Pojezierzu Leszczyƒskim w Wielkopolsce po∏u-
dniowo-zachodniej (3 stanowiska) oraz na Pojezierzu
Gnieênieƒskim we wschodniej Wielkopolsce (9 silnie sku-
pionych stanowisk). Za ma∏o prawdopodobnà nale˝y
uznaç informacj´ zamieszczonà w zestawieniu Rostafiƒ-
skiego (1873) o wyst´powaniu tego gatunku w okolicach
Ojcowa, na Wy˝ynie Krakowsko-Wieluƒskiej (˚ukowski
i in. 1988; Chmiel, Jackowiak 1993, 2001).

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.

Wyst´powanie gatunku na obszarach
chronionych
˚adne ze stanowisk nie znajduje si´ na obszarach obj´tych
ochronà prawnà.

Stan i dynamika populacji, 
potencjalne zagro˝enia

Stan i dynamika populacji
W ostatniej dekadzie A. repens obserwowano na 9 stano-
wiskach na Pojezierzu Gnieênieƒskim oraz 2 stanowiskach
na Pojezierzu Leszczyƒskim, przy czym jednego z nich
(w Szreniawie) nie potwierdzono w r. 2003 mimo specjal-
nych poszukiwaƒ. Ju˝ wczeÊniej, mimo wielokrotnych ba-
daƒ, nie odnaleziono trzeciego stanowiska tego gatunku,
podawanego wczeÊniej z Pojezierza Leszczyƒskiego.
Od wielu lat nie uda∏o si´ potwierdziç 5 stanowisk zachod-
niopomorskich. 
Najwi´ksza populacja A. repens w Polsce zlokalizowa-
na jest nad jeziorem Brenno, le˝àcym na Pojezierzu Lesz-
czyƒskim. Sk∏ada si´ ona z kilkuset kwitnàcych i kilkudzie-
si´ciu s∏abo owocujàcych osobników. Na podstawie wielo-
krotnych obserwacji mo˝na stwierdziç, ˝e liczebnoÊç tej po-
pulacji utrzymuje si´ na sta∏ym poziomie. WielkoÊç popu-
lacji skupionych w 9 blisko siebie po∏o˝onych punktach
na Pojezierzu Gnieênieƒskim waha si´ od kilkunastu do kil-
kudziesi´ciu osobników. 

Potencjalne zagro˝enia
Wi´kszoÊç stanowisk A. repens znajduje si´ w bliskim sà-
siedztwie ma∏ych miejscowoÊci. RoÊliny nara˝one sà na nisz-
czenie bezpoÊrednie (niezamierzone) przez mieszkaƒców
pobliskich wsi, „dzikie” obozowiska oraz modernizacj´ i re-
kreacyjnà zabudow´ brzegów (szczególnie nad jeziorami
Pojezierza Gnieênieƒskiego). Zagro˝enie wyst´puje tak˝e
w zwiàzku z sukcesjà roÊlinnoÊci makrofitycznej, ∏àkowej,
a nawet leÊnej, wynikajàcà mi´dzy innymi z zaprzestania
ekstensywnego wypasu (Chmiel, Jackowiak 2001).

Ochrona gatunku i siedlisk

Propozycje dzia∏aƒ ochronnych
W odpowiedzi na istniejàce ju˝ zagro˝enia dzia∏ania
ochronne powinny polegaç na: 
• wprowadzeniu zakazu modernizacji brzegów jezior,

nad którym wyst´puje A. repens;
• respektowaniu zakazu biwakowania oraz niedopuszcze-

niu do rozbudowy urzàdzeƒ rekreacyjnych; 

• czynnej ochronie przed zarastaniem brzegów roÊlinno-
Êcià szuwarowà, ∏àkowà i leÊnà poprzez ekstensywny
wypas oraz okresowe usuwanie niepo˝àdanej ze wzgl´-
du na A. repens roÊlinnoÊci.

Ewentualny wp∏yw dzia∏aƒ ochronnych
na inne gatunki
Ochrona siedlisk zajmowanych przez A. repens sprzyjaç
b´dzie tak˝e gatunkom terofitów z klasy Isoëto-Nanojunce-
tea.

Przyk∏ady obszarów obj´tych dzia∏aniami
ochronnymi
Stanowiska zlokalizowane sà poza krajowym systemem
obszarów chronionych.

Kierunki i zakres badaƒ naukowych

Program badaƒ rozpocz´tych lub planowanych w Zak∏a-
dzie Taksonomii RoÊlin UAM w Poznaniu obejmuje:
• poszukiwania A. repens na historycznych stanowiskach

zachodniopomorskich, a tak˝e na dwóch niepotwierdzo-
nych stanowiskach na Pojezierzu Leszczyƒskim;

• szczegó∏owe badania z zakresu biologii populacji;
• badania porównawcze nad zmiennoÊcià wewnàtrz-

i mi´dzypopulacyjnà organów wegetatywnych i genera-
tywnych.

Monitoring

Raz w roku, pod koniec sezonu kwitnienia, nale˝y skontro-
lowaç znane obecnie stanowiska A. repens w Polsce, bio-
ràc pod uwag´ szczególnie stan zachowania siedlisk. Nie-
zb´dna jest ocena rzeczywistych i potencjalnych zagro˝eƒ.
Prowadzone obserwacje powinny dotyczyç zajmowanego
area∏u i liczebnoÊci populacji (z uwzgl´dnieniem proporcji
p´dów wegetatywnych i generatywnych).
Co 3 lata powinny byç przeprowadzane szczegó∏owe ba-
dania na dwóch stanowiskach: nad jeziorem Brenno
i nad jeziorem Powidzkim. Na ka˝dym stanowisku nale˝a-
∏oby wyznaczyç po 5 sta∏ych powierzchni (1 m2). Zakres
obserwacji powinien objàç podstawowe parametry opisu-
jàce struktur´ i dynamik´ populacji (Faliƒska 2002).
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