
Ligularia sibirica
(L.) Cass.
J´zyczka syberyjska

Spermatophyta, Magnoliophytina [=Angiospermae], 
Magnoliopsida [=Dicotyledoneae], Asteraceae 
[=Compositae] – astrowate [z∏o˝one]

Opis gatunku

Okaza∏a roÊlina zielna wieloletnia, o charakterystycznych
du˝ych liÊciach i ozdobnych kwiatostanach, wysoko-
Êci 50–150 cm (w korzystnych warunkach wilgotnoÊcio-
wych i Êwietlnych nawet 200 cm). ¸odygi s∏abo ow∏osio-
ne, zwykle nierozga∏´zione, w czasie kwitnienia czerwo-
nawobrunatne. M∏ode roÊliny wytwarzajà tylko liÊcie wy-
rastajàce z krótkiego k∏àcza, co roku o 1–2 wi´cej, do-
piero w 4 lub 5 roku spoÊród rozety 4–8 liÊci wyrasta p´d
kwiatonoÊny. W miar´ starzenia si´ roÊliny liczba p´dów
zwi´ksza si´ (nawet do 30) i roÊlina przybiera postaç du-
˝ej k´py. Ulistnienie naprzemianleg∏e, liÊcie ciemnozielo-
ne, po∏yskujàce; blaszka szeroka, trójkàtna, o zaokràglo-
nych wierzcho∏kach, z g∏´bokim sercowatym wci´ciem
przy ogonku, o brzegach wyraênie zàbkowanych. Dolne
liÊcie na d∏ugich, oskrzydlonych ogonkach, górne coraz
mniejsze, z ogonkiem obejmujàcym ∏odyg´, najwy˝sze
siedzàce. Koszyczki kwiatowe na szypu∏ach d∏ugo-
Êci 1–5 cm, wyrastajà w kàtach lancetowatych liÊci pod-
kwiatostanowych, zebrane w d∏ugi, nierozga∏´ziony kwia-
tostan groniasty. Na jednym p´dzie wyrasta od kilku
do 30 koszyczków. Koszyczki o Êrednicy 2–4 cm z 6–16
kwiatami rurkowatymi i zwykle 8 intensywnie ˝ó∏tymi
kwiatami j´zyczkowatymi o d∏ugoÊci 15 mm. Okrywa ko-
szyczka z∏o˝ona z 8 listków. Owocki (nie∏upki) d∏ugoÊci
oko∏o 5 mm, z d∏u˝szym od nich puchem kielichowym
w kolorze ˝ó∏tawoszarym.

Mo˝liwoÊç pomy∏ki 
przy identyfikacji gatunku

Osobniki wegetatywne i m∏odociane mogà byç latem my-
lone z liÊçmi knieci b∏otnej, czyli kaczeƒca Caltha palustris,
o podobnym kolorze, po∏ysku i wielkoÊci. Obie roÊliny cz´-
sto rosnà obok siebie.
Podobne kszta∏tem liÊcie majà kultywary Ligularia dentata,
uprawianej jako roÊlina ozdobna i gdzieniegdzie dziczejà-
cej. Ró˝ni si´ od j´zyczki syberyjskiej kwiatostanem (ko-
szyczki zebrane w podbaldach), ciemnoczerwonymi ogon-
kami i nerwami liÊci (Tutin i in. 1976). Na ∏àkach górskich
Karpat Wschodnich oraz w murawach stepowych Podola
(tak˝e Bu∏garii, Rumunii) wyst´puje L. glauca o liÊciach
eliptycznych, zw´˝ajàcych si´ w ogonek, g∏adkich, lekko
szarawych (Paw∏owski, Jasiewicz 1971).

Biologia gatunku

Forma ˝yciowa
J´zyczka syberyjska jest hemikryptofitem. LiÊcie na zim´
obumierajà, suche p´dy utrzymujà si´ do wiosny. Niezna-
ny jest czas ˝ycia pojedynczej roÊliny, prawdopodobnie
oko∏o 15–20 lat.
Czasami Êlimaki zjadajà liÊcie i m∏ode p´dy (Buczek
2004), poza tym zwierz´ta roÊlino˝erne raczej omijajà j´-
zyczk´. O chorobach i paso˝ytach tej roÊliny brak danych
(Olaczek 2001).

Rozmna˝anie generatywne
RoÊlina kwitnie d∏ugo, od pierwszej po∏owy lipca do poczàt-
ku wrzeÊnia. Osobniki wytwarzajà po kilka, nawet do 30 p´-
dów kwiatostanowych, ich liczba wzrasta z wiekiem osobnika
i – podobnie jak liczba koszyczków w kwiatostanie – zale˝y
od warunków Êwietlnych i glebowych. Kwiaty sà owadopylne,
rurkowate w Êrodku koszyczka – obup∏ciowe; j´zyczkowate
na obrze˝u koszyczka – ˝eƒskie, czasami p∏onne. Owoce
dojrzewajà w sierpniu i wrzeÊniu, wiatr je rozsiewa przez je-
sieƒ i zim´. Wed∏ug Procházki, Pivniãkovej (1999) owocki
majà du˝à zdolnoÊç kie∏kowania, w warunkach laboratoryj-
nych nawet do 96%. Spostrze˝enie to potwierdza si´ w wa-
runkach naturalnych: przy odpowiedniej wilgotnoÊci gleby
i niezbyt g´stym zwarciu traw i turzyc siewki j´zyczki sà bar-
dzo liczne. RoÊlina znosi przesadzanie i mo˝e byç uprawia-
na w odpowiednich warunkach. Jednak˝e przesadzanie ro-
Êlin w porze letniej, z p´dami kwiatostanowymi, nie udaje si´. 

140

P
or

a
d
ni

k
i 

oc
hr

on
y 

si
ed

li
sk

 i
 g

a
tu

nk
ów

Gatunki roÊlin

1758
Ligularia sibirica

owoc

10
cm

1c
m

1c
m



Rozmna˝anie wegetatywne
Stare okazy, tworzàce du˝e k´py, czasami dzielà si´ na kil-
ka cz´Êci pozostajàcych w bliskim sàsiedztwie; to wegeta-
tywne rozmna˝anie nie ma jednak znaczenia dla rozsze-
rzania area∏u populacji. 

Aspekty populacyjne

W ma∏ych populacjach roÊliny tworzà luênà grup´. W du-
˝ych populacjach rozmieszczenie osobników zale˝ne jest
od lokalnych warunków Êrodowiskowych. W lesie osobniki
wyst´pujà pojedynczo, podobnie w zbiorowiskach turzyco-
wych i trawiastych. Natomiast w zbiorowiskach zaroÊlowych
skupiajà si´ w grupy rozmieszczone w lukach i na polankach
pomi´dzy krzewami. Charakterystyczna jest zmiennoÊç 
w przedziale paru lat liczby osobników, p´dów kwitnàcych 
i struktury wiekowej populacji j´zyczki. Wykaza∏ to moni-
toring na stanowiskach w Pakos∏awiu i Suchym M∏ynie, piszà
o tym tak˝e inni autorzy (Kukk 2003, Buczek 2004).

Charakterystyka ekologiczna

Autekologia
J´zyczka jest roÊlinà wilgotnych gleb torfowych, Êwiat∏olub-
nà, a przy tym umiarkowanie cienioznoÊnà, wapieniolubnà.
Toleruje wahania poziomu wody; na g∏´bokim torfie znosi
powierzchniowy zalew, jak i spadek poziomu wody poni-
˝ej 1 m od powierzchni w wybitnie suche lata. Optymalne
warunki ma na otwartej przestrzeni lub brzegach lasu (zaro-
Êli), na glebie torfowej lub murszowej o odczynie pH
(4,5) 5–6 i poziomie wody 0–20 cm pod powierzchnià.
Wszystkie stanowiska tej roÊliny w Polsce, Czechach i S∏owa-
cji znajdujà si´ na obszarach, gdzie na powierzchni lub tu˝
pod powierzchnià wyst´pujà ska∏y w´glanowe (wapieƒ,
margiel) lub gips. Odpowiadajà jej torfowiska êródliskowe
lub zasilane wysi´kami wód gruntowych. Nie roÊnie nato-
miast na obszarach zalewowych rzek. Nie wyst´puje na tor-
fie kwaÊnym torfowisk wysokich ani na pod∏o˝u krzemiano-
wym. Wed∏ug Zarzyckiego i in. (2002) jest to gatunek sub-
kontynentalny, umiarkowanie Êwiat∏olubny i ciep∏olubny, wy-
magajàcy siedlisk wilgotnych lub mokrych, gleb eutroficz-
nych, bogatych w materi´ organicznà, o odczynie raczej za-
sadowym. Ekologiczne liczby wskaênikowe Êwiat∏a, tempe-
ratury, reakcji (odczynu gleby) i trofizmu wg wspomnianych
autorów wynoszà odpowiednio: L = 4, T = 4, R = 5, Tr = 4. 

Zbiorowiska roÊlinne
J´zyczka na ni˝u wchodzi w sk∏ad wielu zbiorowisk roÊlinnych.
Optimum znajduje w zespo∏ach torfowisk niskich i przejÊcio-
wych z klasy Scheuchzerio-Caricetea nigrae, m.in. w zespo-
∏ach Caricetum diandrae i Caricetum davallianae. RoÊnie
na ∏àkach trz´Êlicowych (Molinietalia), a tak˝e w zespole le-
Ênym olsu porzeczkowego Ribeso nigri-Alnetum, z m∏odym
i luênym drzewostanem, lecz w miar´ wzrostu i zag´szczenia
koron drzew, j´zyczka przestaje kwitnàç i stopniowo zanika.

Nie roÊnie w starych olsach o strukturze k´pkowo-dolinkowej.
Na torfowisku w Pakos∏awiu dobrze si´ ma te˝ w zespole Be-
tulo-Salicetum repentis (Olaczek 2001), gdzie jej p´dy, a na-
wet dolne liÊcie wyrastajà ponad niskie krzewy wierzby rokity
Salix repens subsp. rosmarinifolia i brzozy niskiej Betula humi-
lis. Mniej wiadomo o zbiorowiskach, w jakich j´zyczka roÊnie
w górach, gdzie wyst´puje tylko w pi´trach leÊnych. Ogólnie
charakteryzuje si´ je jako torfowiska przejÊciowe i wilgotne ∏à-
ki, êródliska oraz zio∏oroÊla na brzegach rzek. Konkurencj´
dla j´zyczki stanowià wysokie i zwarte k´py trz´Êlicy modrej
Molinia caerulea i zio∏oroÊla pokrzywy zwyczajnej Urtica dio-
ica na przesuszonym torfie, rzadziej trzcina pospolita Phrag-
mites australis i sadziec konopiasty Eupatorium cannabinum.
W normalnych warunkach wodnych silnie rosnàca j´zyczka
nie ust´puje tym i innym roÊlinom zielnym, natomiast bezrad-
na jest wobec sukcesji zaroÊli wierzb szerokolistnych, a nast´p-
nie lasu. Ekspansja zaroÊli ∏ozowych Salicetum pentandro-ci-
nereae i olsu porzeczkowego, jako nast´pstwo zaburzenia
stosunków wodnych, jest najpowa˝niejszym zagro˝eniem dla
populacji j´zyczki na ni˝u (Olaczek, Kurzac 1998).

Siedliska 
(wg Za∏àcznika I Dyrektywy Siedliskowej)
6410  – jednokoÊne, zmiennowilgotne ∏àki trz´Êlicowe; 
6430  – zio∏oroÊla górskie i nadrzeczne; 
7210  – torfowiska typu niskiego i przejÊciowe, nawa-

pienne (zasilane wodami zasobnymi w zwiàzki
wapnia);

91D0  – bory i lasy bagienne.

Rozmieszczenie geograficzne

Wyst´powanie na Êwiecie
Ligularia sibirica ma zasi´g dysjunktywny, eurosyberyjski, bo-
realno-górski. Wyst´puje we wschodniej Syberii, osiàgajàc
wschodnià granic´ nad Morzem Ochockim, a pó∏nocno-
-wschodnià w dorzeczu Olekmy w Jakucji (Andrejev 1987);
drugi obszar zasi´gowy le˝y w górach Azji Ârodkowej. Po ko-
lejnej dysjunkcji, obejmujàcej Nizin´ Zachodniosyberyjskà,
j´zyczka pojawia si´ na Uralu i w pó∏nocnej cz´Êci Rosji eu-
ropejskiej. Dalej na zachód wyst´pujà ju˝ tylko nieliczne, od-
dalone od siebie wyspowe stanowiska w Estonii, ¸otwie, Pol-
sce, S∏owacji, Czechach, W´grzech, Rumunii, Bu∏garii,
Chorwacji i wschodniej Austrii. Skrajne zachodnie stanowiska
by∏y podawane z Masywu Centralnego i Pirenejów we Fran-
cji (Hulten 1971, Meusel, Jäger 1992). Na ni˝u Europy Ârod-
kowej omija obszary m∏odoglacjalne; nie sà znane ˝adne
stanowiska z Niemiec i Skandynawii ani z pó∏nocnej Polski,
gdzie nie brak torfowisk na kredzie jeziornej. W Karpatach j´-
zyczka mia∏a po jednym stanowisku w Tatrach i Ni˝nich Ta-
trach (obydwa wygin´∏y), jedno niewielkie stanowisko w pa-
Êmie Branisko ko∏o Preszowa w S∏owacji, kilka stanowisk
w Karpatach Wschodnich w Rumunii. W Bu∏garii sà dwa bli-
sko siebie le˝àce stanowiska w górach Piryn na wysoko-
Êci 900–1140 m n.p.m. W Czechach wyst´puje tylko w oko-
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licy Czeskiej Lipy na Âredniogórzu Czeskim i Nowego Boru
w Górach ¸u˝yckich (5 stanowisk i jedno pochodzàce z upra-
wy, utrzymujà si´ od koƒca XIX w.) oraz 1 stanowisko na Szu-
mawie. W S∏owacji du˝e populacje j´zyczki wyst´pujà na ob-
szarze krasowym S∏owackiego Raju, w trzech miejscach
w dolinach Hnilca i Hornadu (Procházka, Pivniãková 1999).
Na ni˝u Europy Ârodkowej, poza Rosjà, wyst´puje tylko w Es-
tonii, na ¸otwie i w Polsce, wsz´dzie jako jeden z najrzadszych
gatunków roÊlin, z malejàcà liczbà stanowisk, np. w Estonii z
18 znanych stanowisk istnieje jeszcze tylko 8 (Kukk 2003).
Niektórzy botanicy rosyjscy i ukraiƒscy (Pojarkova 1961,
Minderova 1957, cyt. za Kucowà 1971) sàdzà, ˝e L. sibiri-
ca (L.) Cas. wyst´puje tylko na Syberii, w Europie zaÊ za-
st´pujà jà trzy inne, blisko spokrewnione gatunki: 
• Ligularia lydiae Minder w dorzeczu górnego Dniepru,

g´sto ow∏osiona, z mniejszà liczbà kwiatów w koszyczku,
• Ligularia arctica Pojark. w pó∏nocnej cz´Êci Rosji euro-

pejskiej, niska roÊlina (30 cm) z nielicznymi p´dami,
• Ligularia bucovinensis Nakai w Karpatach Wschodnich,

delikatna i niewysoka.
Bioràc pod uwag´ zmiennoÊç j´zyczki na stanowiskach
w Polsce, uzasadniony jest poglàd, i˝ sà to tylko formy eko-
logiczne, zale˝ne od lokalnych warunków Êrodowiskowych
(Kucowa 1971, Tutin i in. 1976).

Wyst´powanie w Polsce
W Polsce znanych jest 6 stanowisk j´zyczki syberyjskiej.
Jedno z nich ju˝ nie istnieje – po∏o˝one by∏o na Podtatrzu
w Zakopanem. Dwa blisko siebie le˝àce stanowiska znaj-
dujà si´ we wschodniej Polsce – na Wy˝ynie Lubelskiej: Za-
wadówka na zachód od Che∏ma i Bagno Serebryskie
na wschód od tego miasta. Trzy pozosta∏e le˝à w po∏udnio-
wej cz´Êci Polski Êrodkowej: Pakos∏aw ko∏o I∏˝y, Suchy M∏yn
ko∏o Szczekocin nad górnà Pilicà oraz mi´dzy Buskiem
a Chmielnikiem. Odleg∏oÊci pomi´dzy tymi trzema izolo-
wanymi populacjami wynoszà 50–80 km, a dwa pierw-
sze od trzech pozosta∏ych dzieli 150 km (Szafer 1923,
Bró˝,  Przemyski 1983, Zajàc, Zajàc 2001, Olaczek 2001,
Pi´koÊ-Mirkowa, Mirek 2003, Przemyski 2003).

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. 

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

Wyst´powanie gatunku na obszarach
chronionych prawem
W Polsce tylko jedno stanowisko j´zyczki jest chronione
prawem: rezerwat torfowiskowy „Bagna Serebryskie”
w Che∏mskim Parku Krajobrazowym. Wszystkie osobniki
na ka˝dym stanowisku naturalnym podlegajà prawnej
ochronie gatunkowej na mocy rozporzàdzenia ministra
Êrodowiska, co oznacza zakaz zrywania, wykopywania,
uszkadzania, zbioru kwiatów i owocków, obrotu handlo-
wego okazami ˝ywymi lub zielnikowymi.

Stan i dynamika populacji, 
potencjalne zagro˝enia

Stan i dynamika populacji
W okolicy Che∏ma j´zyczka by∏a notowana w XIX w. (Ro-
stafiƒski 1872), potem przez ponad 100 lat brak by∏o ja-
kiejkolwiek obserwacji, mimo intensywnych badaƒ flory
Wy˝yny Lubelskiej. Stanowisko to uznano nawet za wy-
mar∏e, ale w wyniku badaƒ nad zagro˝onymi gatunkami
flory polskiej, zosta∏o odnalezione w latach dziewi´çdzie-
siàtych XX w. Populacje te sà bardzo ma∏e: w Zawadówce
kilkanaÊcie roÊlin w fazie maturalnej i oko∏o 100 juwenil-
nych, na „Bagnie Serebryskim” tak˝e tylko kilkanaÊcie ro-
Êlin (Buczek 2004). Stanowisko w Zakopanem, odkryte
w 1912 r. (Szafer 1923), zosta∏o zniszczone przez zabu-
dow´ terenu po 1950 r. W Suchym M∏ynie j´zyczk´ odkry-
to na poczàtku lat osiemdziesiàtych (Bró˝, Przemy-
ski 1983). W 1986 r. ros∏o tam 78 k´p j´zyczki z p´dami
kwiatostanowymi na torfowisku w zbiorowisku turzycowym
i m∏odym lesie olszowym. Obecnie jest ok. 100 roÊlin, ale
tylko kilka wytwarza nieliczne kwiatostany, z powodu sil-
nego ocienienia przez olsz´ czarnà (Alnus glutinosa); po-
za lasem j´zyczka wygin´∏a z powodu osuszenia torfowi-
ska. Ostatnio zosta∏o odkryte nowe stanowisko j´zyczki
w Niecce Nidziaƒskiej, pomi´dzy Buskiem a Chmielni-
kiem, gdzie na ÊródleÊnym torfowisku zboczowym, zasila-
nym wysi´kami wód gruntowych, roÊnie ok. 1000 roÊlin
(A. Przemyski 2003, informacja ustna). Najwi´ksza popu-
lacja j´zyczki wyst´puje na stanowisku w Pakos∏awiu,
gdzie roÊlina zosta∏a odkryta w 1920 r. (Szafer 1923, Sza-
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fran 1925). LiczebnoÊç tej populacji zosta∏a oszacowa-
na w 1964 i 1984 r. na niespe∏na 500 k´p roÊlin kwitnà-
cych; torfowisko by∏o wówczas u˝ytkowane: cz´Êciowo ko-
szone lub wypasane, tu i ówdzie dobywano torf. Od koƒ-
ca lat osiemdziesiàtych zaniechano u˝ytkowania roÊlinno-
Êci, tote˝ populacja j´zyczki szybko wzros∏a: w la-
tach 1998–2000 ros∏o tu ok. 1100 osobników matural-
nych (k´p z p´dami kwiatostanowymi) i ok. 3000 osobni-
ków juwenilnych i siewek (Olaczek, Kurzac 1998, Ola-
czek 2001). W Êrodowisku torfowiska zachodzi∏y jednak
niekorzystne zmiany: nastàpi∏o g∏´bokie odwodnienie
wskutek zadzia∏ania rowów odwadniajàcych, wykopanych
w przesz∏oÊci, w warunkach kilku kolejnych lat suchych
oraz Êciàgania wody przez gospodarstwo stawowe, za∏o-
˝one na odp∏ywie z torfowiska, a tak˝e dzia∏ania w okoli-
cy studni g∏´binowych zaopatrujàcych wodociàgi wiejskie.
Przyspieszy∏a si´ sukcesja zaroÊli ∏ozowych, trz´Êlicy mo-
drej i zio∏oroÊli, które uniemo˝liwiajà odnawianie si´ j´-
zyczki. èle na roÊlinnoÊç wp∏ywa te˝ wzmo˝one u˝ytkowa-
nie ∏owieckie: wywo˝enie na torfowisko paszy dla zwie-
rzàt, podsiewanie topinamburu Helianthus tuberosus i in-
nych roÊlin pastewnych. W 2003 r. powierzchnia zaj´ta
przez j´zyczk´ zmniejszy∏a si´ znacznie, liczba osobników
kwitnàcych zmala∏a o ok. 25%, za to osobniki najstarsze
osiàgn´∏y niespotykane wczeÊniej rozmiary – do 30 p´-
dów kwiatonoÊnych w jednej k´pie. Radykalnie zreduko-
wane zosta∏y osobniki juwenilne, siewki z 1–2 liÊçmi pra-
wie zupe∏nie znikn´∏y. Populacja wydatnie si´ postarza∏a,
wielki wysi∏ek reprodukcyjny z lat poprzednich zosta∏
zmarnowany, osobniki juwenilne, tak liczne jeszcze
w 1998 i 2000 r., nie wytrzyma∏y konkurencji z zio∏oroÊla-
mi i zaroÊlami ∏ozowymi.

Potencjalne zagro˝enia
Mimo du˝ych rozmiarów i wyrazistej formy j´zyczka w te-
renie d∏ugo nie by∏a zauwa˝ana, tote˝ w ostatnich dwu-
dziestu latach odkryto w Polsce dwa nowe stanowiska i od-
szukano dwa sprzed stu lat. Tak˝e w Czechach stanowisko
na Szumawie zosta∏o odkryte dopiero w latach dziewi´ç-
dziesiàtych XX w. Mo˝na wi´c mieç nadziej´ na odkrycie
jeszcze nieznanych stanowisk, ale tak˝e przypuszczaç, ˝e
niektóre stanowiska mog∏y zaniknàç niezauwa˝one.
W przesz∏oÊci, w niektórych krajach (Czechy, ¸otwa), j´-
zyczka by∏a zrywana jako roÊlina ozdobna, nie to jednak
zagra˝a∏o jej bytowi. G∏ównà i powszechnà przyczynà za-
gro˝enia j´zyczki jest osuszanie torfowisk i innych jej sie-
dlisk, czego nast´pstwem jest zmiana sposobu u˝ytkowa-
nia gruntów (intensyfikacja gospodarki ∏àkowej lub leÊnej)
albo – przy zaniechaniu u˝ytkowania – sukcesja g´stych
zaroÊli i lasu. Tam, gdzie j´zyczka roÊnie w zbiorowisku le-
Ênym lub na gruntach leÊnych, zagro˝eniem jest zarówno
zràb zupe∏ny ze sztucznym odnowieniem lasu, jak i wzrost
zag´szczenia drzewostanu, rozwój koron drzew i podszy-
cia. Potencjalnym zagro˝eniem jest te˝: eksploatacja torfu,
zamiana torfowiska na stawy rybne lub zbiornik retencyjny.

Ochrona gatunku i jego siedlisk

Propozycje dotyczàce gatunku
J´zyczka syberyjska ma w Polsce zapewnionà prawnà
ochron´ jako gatunek, co usuwa bezpoÊrednie zagro˝e-
nie zrywaniem, wykopywaniem itp. J´zyczka powin-
na byç uprawiana w ogrodach botanicznych, a jej owoc-
ki, zebrane z kilku stanowisk, przechowywane w bankach
genów.

Propozycje dotyczàce siedlisk
Ochrona gatunkowa nie zapewnia ochrony siedlisk tego
gatunku. Poniewa˝ liczba stanowisk jest niewielka, dla ka˝-
dego z nich powinien istnieç indywidualny program ochro-
ny, najlepiej przez uznanie obszaru jej wyst´powania za re-
zerwat przyrody. Obowiàzek zorganizowania odpowied-
niej ochrony spoczywa na wojewódzkich konserwatorach
przyrody.

Ewentualny wp∏yw dzia∏aƒ ochronnych
na inne gatunki
Ochrona siedlisk, przede wszystkim zapobieganie odwod-
nieniu, wp∏ynie korzystnie na inne gatunki torfowiskowe,
szczególnie na relikty glacjalne i wczesnoholoceƒskie.

Przyk∏ady obszarów obj´tych dzia∏aniami
ochronnymi
Dotychczasowy zakres ochrony:

• „Bagna Serebryskie” – istnieje rezerwat, nad którym
opiek´ sprawuje zarzàd Che∏mskiego Parku Krajobrazo-
wego i Wojewódzki Konserwator Przyrody w Lublinie.

• Zawadówka – projektowane jest utworzenie rezerwatu.
• Pakos∏aw – populacja j´zyczki wyst´puje w cz´Êci torfowi-

ska b´dàcej prywatnà w∏asnoÊcià kilkudziesi´ciu rolników
(pozosta∏a cz´Êç jest w∏asnoÊcià Skarbu Paƒstwa). Jest
opracowane studium hydrogeologiczne i geobotaniczne
oraz dokumentacja na obj´cie ochronà rezerwatowà ca-
∏ego torfowiska (ok. 400 ha). Ochron´ popierajà w∏adze
dwóch gmin (I∏˝y i Wierzbicy), natomiast nie wyra˝ajà zgo-
dy w∏aÊciciele gruntów. Konieczny jest wykup gruntów, ob-
j´cie terenu prawnà ochronà i zamkni´cie odp∏ywu wód
z torfowiska – jako warunek poprawy stosunków wilgotno-
Êciowych – i przez pewien czas, dopóki nie ukszta∏tuje si´
nowy stan równowagi, hamowanie sukcesji przez wycina-
nie krzewów wierzb i kruszyny, podrostów brzozy i olszy
oraz selektywne wykaszanie. Zabiegami takimi nale˝a∏oby
objàç powierzchni´ ok. 10 ha (Olaczek, Kurzac 1998). 

• Suchy M∏yn – populacja znajduje si´ na gruntach Lasów
Paƒstwowych. O jej obecnoÊci i naukowym znaczeniu
poinformowano w∏adze leÊne, wst´pnie ustalono zakres
niezb´dnych zabezpieczeƒ. Po˝àdane jest utworzenie re-
zerwatu. 

• Ostatnia, niedawno odkryta populacja w Niecce Ni-
dziaƒskiej jest przedmiotem badaƒ.
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Kierunki i zakres badaƒ naukowych

J´zyczka syberyjska w Europie jest reliktem glacjalnym,
który móg∏ prze˝yç ostatnie zlodowacenie w refugiach
po po∏udniowej stronie Karpat, a byç mo˝e tak˝e in situ
w po∏udniowej Polsce, i we wczesnym postglacjale i okre-
sie preborealnym (a mo˝e i póêniej) rozprzestrzeniç si´
na nowe tereny. Trzy jej populacje obj´te sà systemem
ogólnopolskiego monitoringu przyrodniczego, brak jed-
nak powa˝nych d∏ugoterminowych studiów dynamiki po-
pulacji, demografii, warunków siedliskowych, prze˝ywania
siewek, mo˝liwoÊci uprawowych, struktury genetycznej itd.
Badania takie powinny byç podj´te, a motywacjà do nich
mo˝e byç nie tylko obowiàzek utrzymania biologicznej ró˝-
norodnoÊci, lecz tak˝e szansa wprowadzenia do uprawy
nowej, efektownej roÊliny ozdobnej.

Monitoring

Na stanowiskach: Pakos∏aw, Such M∏yn i Bagna Serebry-
skie co 2–3 lata oceniany jest stan Êrodowiska i szacowa-
na zasobnoÊç populacji j´zyczki. Dane z monitoringu gro-
madzi Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie.
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