
Linaria odora
(M. Bieb.) Fisch.
Lnica wonna

Syn. Linaria loeselii Schweig.

Spermatophyta, Magnoliophytina [=Angiospermae], 
Magnoliopsida [=Dicotyledoneae], Scrophulariaceae
– tr´downikowate

Opis gatunku

Bylina rosnàca wy∏àcznie na wydmach nadmorskich,
od 15 do 50 cm wysokoÊci, naga, mocno pokryta wo-
skiem. ¸odyga doÊç rzadko ulistniona, wzniesiona lub
podnoszàca si´, przewa˝nie rozga∏´ziona, rzadziej poje-
dyncza. LiÊcie siedzàce, mniej wi´cej równowàskie, ca∏o-
brzegie, ostro zakoƒczone, 3-nerwowe, oko∏o 60 mm d∏u-
gie, 1–2 (4) mm szerokie, ustawione na ∏odydze skr´tole-
gle. Kwiatostan groniasty, luêny. Kwiaty wonne. Zàbki kie-
licha do 3 mm d∏ugie, do 1 mm szerokie, jajowato lance-
towate, zaostrzone, niewyraênie unerwione, z wàskim b∏o-
niastym obrze˝eniem. Korona jasno˝ó∏ta, d∏ugo-
Êci 7–11 mm (bez ostrogi); rurka korony tworzy w dole
prostà ostrog´ 5–7 (10) mm d∏ugà, bladoczerwonawà.
Pr´ciki 4 i 1 krótki pràtniczek. Zalà˝nia odwrotnie jajowa-
to-kulista, pokryta gruczo∏kami; znami´ nieco szersze
od szyjki. Owoce: torebki d∏ugoÊci 5,5–8 mm, zawierajàce
do 20 nasion, oko∏o 3,5 mm d∏ugich, p∏askich, nerkowa-
tych w kszta∏cie, z szerokim pomarszczonym obrze˝eniem.

Mo˝liwoÊç pomy∏ki 
przy identyfikacji gatunku

W polskiej florze nie ma gatunków z tego rodzaju, z który-
mi L. odora mo˝e byç pomylona. Powszechnie spotyka-
na na siedliskach ruderalnych bezwonna lnica pospolita 
(L. vulgaris) ma bardziej zwarty pokrój, g´sto ustawione
kwiaty (z ˝ó∏tà ostrogà) i liÊcie. Oba gatunki wykluczajà si´
siedliskowo.

Biologia gatunku

Forma ˝yciowa
Linaria odora jest geofitem. Posiada doÊç dobrze rozwini´-
ty, rozleg∏y system cienkich roz∏ogów. Wytwarza okaza∏y
korzeƒ pierwotny, charakteryzujàcy si´ wtórnym przyro-
stem i odÊrodkowym obumieraniem, oraz korzenie przyby-
szowe na podziemnych nasadach p´dów (reprezentuje typ
ryzokaulofitu roz∏ogowo-korzeniowego). W warunkach
konkurencji osobniki wytwarzajà tylko przypowierzchniowy
system korzeniowy, zaÊ przy braku konkurencji korzenie
rozrastajà si´ w piasku na ró˝nych poziomach, wytwarza-
jàc liczne odroÊla korzeniowe. D∏ugoÊç korzeni na ogó∏ nie
przekracza 1 m, chocia˝ mogà one osiàgaç wi´cej ni˝ 5 m,

a w skrajnych przypadkach nawet ponad 30 m. Przy szyi
korzeniowej powstajà niekiedy galasy, wskutek atakowania
roÊliny przez owady z rodzaju Gymnotron (Stasiak 1988,
¸ukasiewicz 1992, Filinger 1995, Kowalska 2002).

Rozmna˝anie generatywne
RoÊlina kwitnie w lipcu i sierpniu. Najwi´cej owoców
i nasion produkujà dobrze wyroÊni´te osobniki. Produk-
cja owoców zale˝y od warunków pogodowych danego
lata, a bezpoÊrednio od aktywnoÊci owadów zapylajà-
cych. Kwitnienie, dojrzewanie i owocowanie jest rozcià-
gni´te w czasie, tote˝ na jednym osobniku wyst´pujà or-
gany generatywne w ró˝nym etapie rozwoju. Nasiona êle
znoszà przebywanie w wodzie morskiej, dlatego roÊli-
na nie rozsiewa si´ przy udziale fal i pràdów morskich.
Zalà˝nie bywajà pora˝one przez paso˝ytnicze grzyby
z rz´du Ustilaginales (Paw∏owski 1963, Stasiak 1988, Fi-
linger 1995). 

Rozmna˝anie wegetatywne
Cienkie podziemne roz∏ogi sprzyjajà rozmna˝aniu wegeta-
tywnemu (m∏odociane p´dy mogà byç po∏àczone z roÊlinà
macierzystà na odleg∏oÊç do kilku metrów). Na trwa∏ych
nasadach p´dów powstajà p´dy odnawiajàce, pojawiajà-
ce si´ na powierzchni gruntu w ró˝nych porach okresu we-
getacyjnego – najwi´cej w okresie wiosennym (Sta-
siak 1988, ¸ukasiewicz 1992, Kowalska 2002).
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Aspekty populacyjne

Populacj´ lnicy wonnej tworzà osobniki (polikormony) z∏o-
˝one zwykle z niewielkiej liczby p´dów, od 1 do 20. 
WielkoÊç populacji zale˝y przede wszystkim od warunków
siedliska (bardzo rzadko wydma przednia, g∏ównie bia∏a
i/lub szara) oraz konkurencji innych gatunków. Liczba
osobników w poszczególnych populacjach mo˝e si´ wahaç
od 10 do ponad 2000. Z uwagi na d∏ugi okres wegetacji
gatunku, trwajàcy ponad 200 dni, i du˝à liczb´ produko-
wanych propagul, osobniki m∏odociane sà stale obecne
w populacji, a zw∏aszcza na poczàtku i pod koniec okresu
wegetacyjnego (Stasiak 1988, Filinger 1995, Kowalska
2002). 

Charakterystyka ekologiczna

Autekologia
Linaria odora jest gatunkiem luênych piasków wydm bia-
∏ych i szarych. Jest to roÊlina Êwiat∏olubna (w niesprzyjajà-
cych warunkach Êwietlnych, zw∏aszcza w towarzystwie wy-
sokich traw, osiàga maksymalnà wysokoÊç, tworzàc wiot-
kie, zwykle pojedyncze p´dy). Preferuje umiarkowanie cie-
p∏e warunki klimatyczne, suche i ubogie gleby mineralno-
-próchnicze, zasadowe lub oboj´tne, o pH = lub > 7. S∏a-
ba konkurencyjnie, cz´Êciej wyst´puje w fitocenozach roz-
luênionych. Niezbyt dobrze znosi zasypywanie piaskiem,
chocia˝ jest do tego przystosowana. Po ustaniu procesów
eolicznych i ustabilizowaniu si´ warunków Êrodowiskowych
mo˝e pojawiç si´ nawet na nagim piasku, gdzie pozba-
wiona jest konkurencji ze strony innych roÊlin. Wówczas
dobrze si´ obsiewa i rozwija. Dlatego cz´sto roÊnie w za-
cisznych zag∏´bieniach mi´dzywydmowych (Stasiak 1988,
¸ukasiewicz 1992, Filinger 1995). 
Ekologiczne liczby wskaênikowe Êwiat∏a, temperatury,
odczynu pod∏o˝a i trofizmu wg Zarzyckiego i in. (2002) wy-
noszà odpowiednio: L = 5, T = 4, R = 5, Tr = 2.

Zbiorowiska roÊlinne, z którymi gatunek
jest zwiàzany
Lnica wonna roÊnie g∏ównie na bia∏ych i szarych wydmach,
w towarzystwie m.in. piaskownicy zwyczajnej Ammophila
arenaria, wydmuchrzycy piaskowej Leymus arenarius,
kostrzewy czerwonej Festuca rubra subsp. arenaria = F. vil-
losa, bylicy polnej Artemisia campestris subsp. sericea czy
szczotlichy siwej Corynephorus canescens, najcz´Êciej w ze-
spo∏ach: Elymo-Ammophiletum (klasa Ammophiletea, rzàd
Ammophiletalia, zwiàzek Ammophilion borealis), dla które-
go jest gatunkiem charakterystycznym, oraz w Helichryso-
-Jasionetum litoralis, dla którego jest gatunkiem wyró˝nia-
jàcym, podobnie jak i dla zwiàzku Koelerion albescentis
(klasa Koelerio glaucae-Corynephoretea canescentis, rzàd
Corynephoretalia canescentis). W pierwszym z zespo∏ów
udzia∏ lnicy wonnej jest na ogó∏ ni˝szy ni˝ w zespole dru-
gim (Stasiak 1988, Matuszkiewicz 2001).

Elymo-Ammophiletum, nie halofilne zbiorowisko, które
rozpoczyna sukcesj´ roÊlinnoÊci na polskim wybrze˝u Ba∏-
tyku, jest mocno zagro˝one wskutek post´pujàcej abrazji
i przez masowà turystyk´. Natomiast zespó∏ Helichryso-Ja-
sionetum litoralis, zwarte murawy stanowiàce g∏ówny
sk∏adnik wydmy szarej, z udzia∏em takich gatunków, jak:
jasieniec piaskowy Jasione montana var. litoralis i wspo-
mniane ju˝ szczotlicha siwa i bylica polna, wykszta∏ca si´
w zonacyjno-dynamicznym szeregu zbiorowisk nadmor-
skich na utrwalonym i ju˝ niezasolonym piasku; w dal-
szym stadium sukcesji mo˝e przekszta∏caç si´ w nadmor-
ski bór ba˝ynowy – Empetro nigri-Pinetum (Filinger 1995,
Matuszkiewicz 2001).

Siedliska 
(wg Za∏àcznika I Dyrektywy Siedliskowej)
2110   – inicjalne stadia nadmorskich wydm bia∏ych – wy-

dmy przednie albo pierwotne (wyjàtkowo, tylko
gdy mo˝liwe jest ich wykszta∏cenie mimo ciàg∏ej
antropopresji);

2120   – nadmorskie wydmy bia∏e (wtórne), wy˝sze
od wydmy przedniej, rosnàce dzi´ki akumulacji
przez wiatr piasku morskiego;

2130   – nadmorskie wydmy szare, stanowiàce nast´pne
stadium po wydmie bia∏ej, w zasadzie ustabilizo-
wane.

Rozmieszczenie geograficzne

Rozmieszczenie na Êwiecie
Lnica wonna wyst´puje wy∏àcznie w Europie, na wydmach
nadmorskich po∏udniowo-wschodniego wybrze˝a Morza
Ba∏tyckiego, od Zatoki Ryskiej (¸otwa, gdzie jest uwa˝a-
na za gatunek rzadki) – na wschodzie, po Êrodkowà cz´Êç
polskiego wybrze˝a (tutaj uznany za nara˝ony) – na za-
chodzie. Odnotowany tak˝e na obszarze Litwy (jako nie-
zagro˝ony) i w regionie Kaliningradzkim (nara˝ony).
Znajduje si´ na liÊcie roÊlin endemicznych regionu Ba∏tyc-
kiego (Meusel i in. 1978, Ingelög i in. 1991, Stasiak,
Frey 2001).

Rozmieszczenie w Polsce
W Polsce roÊnie tylko na wydmach nadmorskich od Mierzei
WiÊlanej na wschodzie, po Êrodkowà cz´Êç wybrze˝a
na zachodzie. Nie by∏a obserwowana na zachodnich brze-
gach Zatoki Gdaƒskiej i Puckiej. Z poczàtkiem XX w.
za kresowe (na zachodzie) uwa˝ano stanowiska z mierzei
jeziora Bukowno oraz z obszaru pomi´dzy Dar∏owem a Ja-
ros∏awcem. W 1983 r. najdalej na zachód wysuni´te sta-
nowisko stwierdzono w miejscowoÊci UnieÊcie k. Mielna,
na mierzei jeziora Jamno (Preuss 1911–1912, Sta-
siak 1988, Ingelög i in. 1993). Stanowiska istniejàce, po-
twierdzone w latach 1995–2002, znajdujà si´ obecnie
przede wszystkim na Mierzejach ¸ebskiej i Sarbskiej (Pio-
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trowska i in. 1997, Markowski, Fa∏tynowicz 2000, Stasiak,
Frey 2001).

Status gatunku

Prawo mi´dzynarodowe: 
Konwencja Berneƒska (1979) – Za∏àcznik I; 
Dyrektywa Siedliskowa (1992) – gatunek propono-
wany przez Polsk´ jako uzupe∏nienie do Za∏àczni-
ka II DS, uzyska∏ akceptacj´ ekspertów Unii Europej-
skiej (Makomaska-Juchiewicz i in. 2001); w∏àczony
na mocy Traktatu Akcesyjnego podpisanego w Ate-
nach w 2003 r.

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

Kategorie IUCN:
„Czerwona lista IUCN” (1996) – VU; 
„Polska czerwona ksi´ga roÊlin” (Kaêmierczakowa,
Zarzycki 2001) – VU;
„Czerwona lista Pomorza Zachodniego” (˚ukowski,
Jackowiak 1995) – V.

Wyst´powanie gatunku na obszarach
chronionych prawem
Na terenie S∏owiƒskiego Parku Narodowego oraz Mierzei
Sarbskiej gatunek wraz z siedliskiem podlega ochronie
prawnej. 

Stan i dynamika populacji, 
potencjalne zagro˝enia

Stan i dynamika populacji
W skali kraju jest to obecnie gatunek rzadki. 
Na wielu stanowiskach jego populacje sà bardzo nieliczne
(mniej ni˝ 10 osobników), rzadziej nieco liczniejsze lub
Êrednio du˝e (od ok. 100 do kilkuset osobników). Tylko
na kilku stanowiskach liczba osobników wynosi od 1000
do 2000. RoÊliny rosnà zwykle na stosunkowo niedu˝ej po-
wierzchni, od ok. 15–20 do 50–70 m2 (rzadko wi´kszej,
nawet do oko∏o 500 m2). Najliczniej lnica wonna wyst´pu-

je na terenie S∏owiƒskiego Parku Narodowego; najcz´Êciej
na wydmach nadmorskich, znacznie rzadziej na wydmach
parabolicznych w g∏´bi Mierzei ¸ebskiej (Stasiak 1988, Ko-
walska 2002). 
Niewiele jest najnowszych danych o zasobach populacyj-
nych lnicy wonnej. Dane z lat osiemdziesiàtych wskazywa-
∏y, ˝e najobfitsze populacje znajdowa∏y si´ na Mierzei Wi-
Êlanej, na wschód od Gdaƒska, w okolicach Lubiatowa
i Ustki. Po 1990 r. przeprowadzano jedynie wyrywkowe
kontrole populacji: S∏owiƒski Park Narodowy – na Mierzei
¸ebskiej – populacje liczne i dobrze zachowane (gatunek
okreÊlany jako bardzo cz´sty); Mierzeja Sarbska – popula-
cja nieliczna, ale istniejàca od lat szeÊçdziesiàtych do dzi-
siaj (2002 r.); populacje najbardziej nara˝one na zniszcze-
nie na Mierzei Helskiej – populacja notowana w 1980 r.
w Jastarni nie zosta∏a odnaleziona w 2001 r. (Sta-
siak 1988, Piotrowska i in. 1997, Markowski, Fa∏tyno-
wicz 2000, Stasiak, Frey 2001).

Potencjalne zagro˝enia
Lnica wonna jest nieodporna na deptanie, ze wzgl´du
na ∏amliwe p´dy, i wra˝liwa na zmiany warunków edaficz-
nych oraz wzbogacanie siedliska w substancje humusowe.
Dlatego najwi´kszym zagro˝eniem jest pla˝owanie na wy-
dmach, powodujàce mechaniczne niszczenie siedlisk wy-
dmowych (deptanie), jak te˝ ich eutrofizacj´ (wskutek za-
Êmiecania i zanieczyszczania). Niebezpieczne jest masowe
nasadzanie drzew od strony làdu, powodujàce ogranicze-
nie w∏aÊciwej dla lnicy wonnej strefy ekologicznej oraz kon-
kurencja ze strony innych roÊlin wydmy szarej. Zagro˝e-
niem jest równie˝ niszczenie przez silne sztormy siedlisk lni-
cy wonnej, czyli wydm bia∏ych, a niekiedy – sporadycznie
i lokalnie – nawet szarych (Stasiak 1988, Filinger 1995,
Kowalska 2002).

Ochrona gatunku i jego siedlisk

Propozycje dotyczàce gatunku
Lnica wonna wyst´puje zarówno na obszarach obj´tych
ochronà prawnà, jak te˝ poza nimi. Dlatego nale˝y braç
pod uwag´ ró˝norodne formy ochrony gatunku. Na Mie-
rzei ¸ebskiej, znajdujàcej si´ w obr´bie S∏owiƒskiego Parku
Narodowego, oraz w rezerwacie cz´Êciowym na Mierzei
Sarbskiej lnica wonna jest doÊç dobrze zabezpieczo-
na przed zniszczeniem, zw∏aszcza pod wp∏ywem antropo-
presji. Te obszary mogà zatem z powodzeniem spe∏niaç
rol´ banku puli genowej gatunku.
Poza parkiem narodowym i rezerwatami zagro˝enie egzy-
stencji lnicy wonnej na stanowiskach naturalnych jest
znaczne (por. punkt „Potencjalne zagro˝enia”). Ochro-
na ex situ wydaje si´ ma∏o realna i skuteczna z uwagi
na bardzo specyficzne siedlisko, jakim sà wydmy. Dlatego
najlepszà formà ochrony lnicy wonnej powinna byç ochro-
na in situ, czyli zachowanie we w∏aÊciwym stanie biotopu
w∏aÊciwego dla tego gatunku.
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Propozycje dotyczàce siedlisk 
Pla˝a i wydmy sà terenami wra˝liwymi przyrodniczo, najsilnej
poddanymi antropopresji w sezonie wakacyjnym (letnim). To-
te˝ nale˝y chroniç ten teren przede wszystkim poprzez: 
• odpowiednie zagospodarowanie pla˝y i wydm (czyli za-

niechanie jakiejkolwiek ingerencji budowlanej na tych
miejscach lub przynajmniej ograniczenie jej do mini-
mum);

• lokalizacj´ przejÊç przez wydmy w wybranych miejscach
(czyli bez mo˝liwoÊci swobodnej penetracji wydm); 

• zapewnienie odpowiedniego zaplecza sanitarnego. 
Najlepszym i najbardziej racjonalnym sposobem ochrony
lnicy wonnej jest zachowanie, w mo˝liwie ma∏o zmienionym
stopniu, du˝ych obszarów zbiorowisk wydmowych poprzez
tworzenie, jeÊli nie rezerwatów, to przynajmniej u˝ytków eko-
logicznych (zgodnie z art. 30 Ustawy o ochronie przyrody),
zw∏aszcza ˝e w rozporzàdzeniu Ministra Ârodowiska, 
z 14 sierpnia 2001 r. siedliska, na których wyst´puje L. odo-
ra, a wi´c nadmorskie wydmy przednie, wydmy bia∏e (Minu-
artio-Agropyretum juncei) oraz wydmy szare (Koelerion albe-
scentis), zosta∏y uznane za podlegajàce ochronie. 
Tego rodzaju dzia∏ania ochronne, w po∏àczeniu ze zdolno-
Êcià gatunku do opanowywania cz´Êciowo zaburzonych
siedlisk wydmowych, zwi´kszajà szanse jego przetrwania
(Filiger 1995, Stasiak, Frey 2001).

Ewentualny wp∏yw dzia∏aƒ ochronnych
na inne gatunki
Wydaje si´, ˝e wskazane dzia∏ania w celu ochrony lnicy
wonnej wy˝ej, nie powinny w ˝aden sposób wp∏ywaç nega-
tywnie na inne gatunki.

Przyk∏ady obszarów obj´tych dzia∏aniami
ochronnymi
Na terenie S∏owiƒskiego Parku Narodowego oraz w re-
zerwacie (cz´Êciowym) „Mierzeja Sarbska” L. odora i jej
siedlisko podlegajà dzia∏aniom ochronnym na podstawie
prawnej. 

Kierunki i zakres badaƒ naukowych

Do najwa˝niejszych zadaƒ badawczych nale˝y:
• gruntowna weryfikacja taksonomiczna gatunku dla osta-

tecznego ustalenia pozycji systematycznej roÊlin wyst´-
pujàcych na polskim odcinku wybrze˝a Ba∏tyku;

• sporzàdzenie aktualnej listy stanowisk i populacji,
a zw∏aszcza penetracja terenów na zachód od skrajnych
stanowisk, z których wczeÊniej podawano stanowiska 
L. odora.

Monitoring

Wskazane jest przeprowadzanie obserwacji populacji,
szczególnie na terenach nieobj´tych ochronà (poza S∏o-
wiƒskim Parkiem Narodowym), co najmniej w 2-letnich

odst´pach. Nale˝y okreÊlaç: stan zachowania siedlisk (za-
burzone lub niezaburzone), post´py sukcesji naturalnej
i wywo∏anej przez dzia∏alnoÊç cz∏owieka, liczebnoÊç i struk-
tur´ wiekowà populacji.
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