
Erysimum pieninicum
(Zapa∏.) Paw∏. 
Pszonak pieniƒski

*gatunek priorytetowy

Syn.: E. wahlenbergii (Asch. Engl.) Borbás var. pieninicum
Zapa∏., E. hungaricum Zapa∏.

Spermatophyta, Magnoliophytina [= Angiospermae], 
Magnoliopsida [= Dicotyledoneae], Brassicaceae 
[=Cruciferae] – kapustowate [=krzy˝owe]

Opis gatunku

RoÊlina zielna, o palowym systemie korzeniowym i pojedyn-
czej, kanciastej, wysokiej od 50 do 150 cm ∏odydze. LiÊcie
szarozielone, lancetowate, z 4–8 zàbkami na brzegu, okry-
te drobnymi 3-rzadziej 4-dzielnymi w∏oskami. U nasady ∏o-
dygi zeschni´te liÊcie ró˝yczkowe. Kwiatostanem jest grono.
Kwiaty 4-krotne, o siarkowo˝ó∏tych p∏atkach d∏ugo-
Êci 11–15 mm. W kwiecie znajduje si´ 6 czterosilnych pr´ci-
ków. Owocem sà równowàskie ∏uszczyny o d∏ugo-
Êci 45–65 mm, z dzióbkiem 1,6–1,9 mm, ± przylegajàce
do ∏odygi, pokryte 3–5-ramiennymi w∏oskami. Nasiona licz-
ne, drobne, g∏adkie, z ma∏ymi skrzyde∏kami. Gatunek jest
heksaploidem o liczbie chromosomów 2n=48 (Jan-
kun 1965).

Mo˝liwoÊç pomy∏ki 
przy identyfikacji gatunku

Pszonak pieniƒski, ze wzgl´du na ograniczone do Pienin
wyst´powanie, raczej nie mo˝e byç mylony z innymi pszo-
nakami. Wyst´pujàcy w Pieninach (tak˝e w Tatrach) gatu-
nek – pszonak Wittmanna Erysimum wittmanni ró˝ni si´
pokrojem (rozetka liÊci zachowana w czasie kwitnienia),
zàbkowaniem liÊci (1), wi´kszymi jasno˝ó∏tymi kwiatami
i ∏uszczynami pokrytymi 2-ramiennymi w∏oskami. Od wy-
st´pujàcego jedynie w Tatrach pszonaka Wahlenberga 
E. wahlenbergii, za którego odmian´ bywa uznawany, ró˝-
ni si´ g´Êciej i ostrzej zàbkowanymi liÊçmi (1) i ow∏osie-
niem liÊci i ∏uszczyn (przewaga w∏osków 3-ramiennych
nad 4-ramiennymi). 

Biologia gatunku

Forma ˝yciowa 
Hemikyptofit.

Rozmna˝anie generatywne
Kwitnie od czerwca do lipca. Kwiaty nie posiadajà spe-
cjalnych przystosowaƒ do zapylania, lecz odwiedzane sà
licznie przez motyle i b∏onkówki. W trakcie rozwijania si´

kwiatostanu na ∏odydze mogà znajdowaç si´ zarówno
pàki kwiatowe, kwiaty, jak i niedojrza∏e owoce. Nasio-
na kie∏kujà jesienià. W warunkach laboratoryjnych kie∏-
kuje do 90% nasion. W nast´pnym roku rozwija si´ p∏on-
na rozeta i w takiej postaci roÊlina zimuje. W drugim ro-
ku zakwita i najcz´Êciej ginie – rzadko dochodzi do wy-
tworzenia p´du generatywnego w nast´pnych latach (se-
melparycznoÊç).

Rozmna˝anie wegetatywne
Pszonak pieniƒski nie rozmna˝a si´ wegetatywnie.

Aspekty populacyjne

G∏ówna populacja wyst´puje na terenie rezerwatu „Zamek
Czorsztyn” i osiàga, w zale˝noÊci od warunków edaficz-
nych, liczebnoÊç od 1000 do 2000 osobników kwitnàcych.
Druga liczna populacja (odkryta w 1998 r.) szacowana jest
na oko∏o 1000 osobników. Antropogeniczne stanowisko
u podnó˝a Upszaru zwi´kszy∏o swojà liczebnoÊç od kilku
osobników w 1996 r. do ponad 30 w 2001 r. W roku 2000
kilka osobników zosta∏o odnalezionych u wylotu wàwozu
Homole (Korzeniak 2001, Vončina, Wróbel 2004).
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Charakterystyka ekologiczna

Autekologia
Pszonak pieniƒski jest gatunkiem wapieniolubnym. RoÊnie
na glebach typu r´dziny i parar´dziny, na wychodniach
skalnych, rumoszu i murach zamku w Czorsztynie. Licznie
pojawia si´ w miejscach z naruszonà glebà, w miejscach
nas∏onecznionych i pó∏cienistych. 
Ekologiczne liczby wskaênikowe Êwiat∏a, temperatury,
odczynu gleby i trofizmu wynoszà wg Zarzyckiego i in.
(2002), odpowiednio: L = 4–3, T = 4, R = 5, Tr = 3.

Zbiorowiska roÊlinne, z którymi gatunek
jest zwiàzany 
Zbiorowiska te to murawy naskalne ze zwiàzku Seslerio-Fe-
stucion duriusculae (klasa Festuco-Brometea), murawy
kserotermiczne Origano-Brachypodietum pinnati, ciep∏o-
lubne zaroÊla ze zwiàzku Berberidion, a tak˝e zaburzone
zbiorowiska zr´bowe.

Siedliska 
(wg Za∏àcznika I Dyrektywy Siedliskowej) 
6210-1 – kserotermiczne murawy naskalne – ekstrazonal-

ne zbiorowiska ciep∏olubnych muraw na pod∏o-
˝u wapiennym.

Rozmieszczenie geograficzne

Wyst´powanie na Êwiecie
Gatunek endemiczny, niespotykany poza Polskà.

Wyst´powanie w Polsce
Notowany jedynie w Pieninach, po polskiej stronie (Zarzyc-
ki 1981, Dostál 1989), w zakresie wysokoÊciowym od 500
do 790 m n.p.m. Opisany zosta∏ przez H. Zapa∏owicza
(1913) na podstawie okazów z Czuby Czorsztyƒskiej.

Status gatunku

Prawo mi´dzynarodowe: 
Konwencja Berneƒska (1979) – nie uwzgl´dniono;
Dyrektywa Siedliskowa (1992) – gatunek proponowany

przez Polsk´ jako uzupe∏nienie do Za∏àcznika II DS, uzy-
ska∏ akceptacj´ ekspertów Unii Europejskiej (Makoma-
ska-Juchiewicz i in. 2001); w∏àczony na mocy Traktatu
Akcesyjnego podpisanego w Atenach w 2003 r.

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) – VU;
„Czerwona ksi´ga roÊlin naczyniowych Karpat Pol-
skich” (Mirek, Pi´koÊ-Mirkowa – w druku) – VU.

Wyst´powanie gatunku na obszarach
prawem chronionych 
Wi´kszoÊç populacji znajduje si´ na terenie Pieniƒskiego
Parku Narodowego, jedynie populacja na wzgórzu Flaki jest
poza jego jurysdykcjà. Jednak, ze wzgl´du na trudny dost´p
i mocne nachylenie stoku nie, wydaje si´ byç zagro˝ona.

Stan i dynamika populacji, 
potencjalne zagro˝enia

Stan i dynamika populacji
Odkrycie nowych miejsc wyst´powania tego gatunku na te-
renie Pienin nie jest wykluczone. Choçby ostatnie pojawienie
si´ kilku osobników u wylotu wàwozu Homole mo˝e Êwiad-
czyç o tendencji rozprzestrzeniania si´ gatunku, byç mo˝e
za przyczynà coraz bardziej rozwijajàcej si´ turystyki.

Potencjalne zagro˝enia.
Gatunek jest czasami atakowany przez polifagiczny grzyb
Erisiphe cruciferarum. W 2000 r. 90% populacji zosta∏o
nim pora˝one. Nie wiemy jednak, jak mocno wp∏ywa to
na ogólnà kondycj´ gatunku.

Ochrona gatunku i jego siedlisk

Propozycje dotyczàce gatunku
Dzia∏ania ochronne prowadzone sà przez Pieniƒski Park
Narodowy. Zabiegi stosowane w obr´bie ruin zamku
w Czorsztynie zapewniajà pszonakowi pieniƒskiemu do-
godne warunki. Dodatkowo jest on, od czasu do czasu,
w tym rejonie podsiewany.

Propozycje dotyczàce siedlisk
Nale˝y usuwaç co jakiÊ czas zaroÊla i naruszaç gleb´. Do-
kumentacja planu ochrony znajduje si´ w Dyrekcji Pieniƒ-
skiego Parku Narodowego.

Ewentualny wp∏yw dzia∏aƒ ochronnych
na inne gatunki
Nie przewiduje si´ negatywnego wp∏ywu dzia∏aƒ ochron-
nych na inne rzadkie gatunki.
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Przyk∏ady obszarów obj´tych dzia∏aniami
ochronnymi
Nale˝y Êledziç losy populacji na wzgórzu Flaki i ewentual-
nie (w porozumieniu z w∏aÊcicielami gruntu) przeprowadziç
cz´Êciowe usuwanie krzewów. Gatunek ponadto znajduje
si´ w uprawie w wielu ogrodach botanicznych (Bydgoszcz
– IHAR, Bolestraszyce – Arboretum i Zak∏ad Fizjografii,
Kraków – UJ, Warszawa – UW) i w ogródkach dydaktycz-
nych na terenie Pieniƒskiego Parku Narodowego i w Nie-
dzicy, a nasiona przechowywane sà w banku nasion
w Ogrodzie Botanicznym PAN w Powsinie. 

Kierunki i zakres badaƒ naukowych

Nale˝y zwróciç uwag´ na patogeniczne grzyby atakujàce
pszonaka i na ich wp∏yw na ograniczenie rozmna˝ania.

Monitoring

Gatunek jest obj´ty obserwacjami w ramach ogólnopol-
skiego monitoringu przyrodniczego. Na wyznaczonych sta-
∏ych powierzchniach (w ró˝nych warunkach siedliskowych)
co 2–3 lata okreÊlany jest demograficzny stan populacji
wraz z szacowaniem liczby kwiatów i nasion. Nale˝y zwra-
caç szczególnà uwag´ na paso˝ytnicze grzyby i stopieƒ po-
ra˝enia populacji.
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