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Cochlearia polonica
E. Fröhlich
Warzucha polska

Cochlearia polonica

*gatunek priorytetowy

Mo˝liwoÊç pomy∏ki
przy identyfikacji gatunku
Podobna do warzuchy tatrzaƒskiej Cochlearia tatrae, ta
jednak ma p∏atki blado˝ó∏tawe i wyst´puje w Polsce tylko
w Tatrach. Na ni˝u C. polonica w pe∏ni rozwini´ta jest nie
do pomylenia z innymi gatunkami, natomiast siewki
trudno odró˝niç od siewek rze˝uchy gorzkiej Cardamine
amara.

Biologia gatunku
Forma ˝yciowa
Warzucha polska jest helofitem, roÊlinà dwuletnià, zimozielonà. W optymalnych warunkach obficie kwitnie i owocuje, wydajàc liczne, dobrze wykszta∏cone nasiona.
Rozmna˝anie generatywne
Rozmna˝a si´ g∏ównie przez nasiona. Jest barochorem,
lecz nasiona mogà byç tak˝e roznoszone przez wod´.
Kwitnie od maja do wrzeÊnia; g∏ówna faza kwitnienia przypada na miesiàce wiosenne (IV do VI), w póêniejszym
okresie kwitnà tylko nieliczne osobniki. Nasiona kie∏kujà
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Warzucha polska jest roÊlinà êródliskowà, osiàgajàcà wysokoÊç od 10 do 30 cm. ¸odyga poczàtkowo wzniesiona,
póêniej pok∏ada si´. LiÊcie sà nieco mi´siste, ciemnozielone, odziomkowe – nerkowate lub jajowate, d∏ugoogonkowe, ca∏obrzegie, ∏odygowe – siedzàce, nieco wyd∏u˝one,
o uszastej nasadzie. Kwiatostan groniasty, poczàtkowo
wzniesiony i doÊç zwarty, w trakcie kwitnienia znacznie si´
wyd∏u˝a, a ∏odyga przygina si´ do ziemi. Kwiaty sà czterokrotne, o p∏atkach bia∏ych, jajowatych lub pod∏u˝nie
eliptycznych, 5,5–9,5 mm d∏ugich i 2,3–4,0 mm szerokich. Po obu stronach nerwu g∏ównego p∏atka nerwy
boczne ∏àczà si´ ze sobà, tworzàc dwa lub wi´cej poletek.
Zewn´trzne pr´ciki sà krótsze od wewn´trznych. Owoce
– jajowate lub eliptycznojajowate ∏uszczynki, 5–7 mm d∏ugie, z dzióbkiem d∏ugoÊci oko∏o 1 mm, niemal prostopadle odstajàce od ∏odygi, osadzone sà na doÊç d∏ugich,
cienkich szypu∏kach o Êrednicy 0,2–0,4 mm. Nasiona
brunatne, jajowatoeliptyczne, pokryte doÊç du˝ymi brodaweczkami.
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Opis gatunku

10cm

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

p∏atek

owoc

póênym latem i jesienià. RoÊlina przetrzymuje zim´ w formie p∏onnych rozet; zakwita wiosnà nast´pnego roku.
Rozmna˝anie wegetatywne
Niewielka cz´Êç osobników w populacji rozmna˝a si´ tak˝e wegetatywnie. M∏ode osobniki mogà tworzyç si´ w kàtach liÊci ∏odygowych; zakorzeniajà si´ po przegi´ciu si´
∏odygi do ziemi.

Aspekty populacyjne
Warzucha polska tworzy∏a na swoim naturalnym stanowisku rozleg∏e ∏any, liczàce tysiàce osobników. Obecnie zbli˝onà do naturalnej struktur´ wiekowà i przestrzennà ma
jedynie populacja w êródliskach Centurii.

Charakterystyka ekologiczna
Autekologia
Warzucha polska jest Êwiat∏olubnà roÊlinà wodno-b∏otnà,
rosnàcà w êródliskach z czystà, zimnà wodà, o piaszczystym pod∏o˝u; mo˝e te˝ rosnàç w miejscach okresowo
wilgotnych, lecz wówczas jest skarla∏a i wytwarza niewiele nasion. Przez wiele lat po osuszeniu jej naturalnych stanowisk kie∏kowa∏a wiosnà w wilgotnych zag∏´bieniach terenu, zamierajàc w ciàgu lata. Pojawianie si´ tam nowych

RoÊliny kwiatowe

ska i niewielkie górne odcinki rzeki Bia∏ej i jej dop∏ywów
w okolicy Olkusza (Zalewski 1886, Piech 1924,
Fröhlich 1937, Bajer 1950, Kwiatkowska 1957, 1962).
Na skutek nasilenia w latach szeÊçdziesiàtych i siedemdziesiàtych ubieg∏ego wieku prac górniczych, zwiàzanych
z eksploatacjà rudy cynku i o∏owiu, teren ten uleg∏ ca∏kowitemu osuszeniu, a roÊlina wygin´∏a. Dla ocalenia taksonu utworzono stanowiska zast´pcze na Wy˝ynie Âlàsko-Krakowskiej i Wy˝ynie Ma∏opolskiej (Kwiatkowska 2001).
Najliczniejsza populacja rozwin´∏a si´ w êród∏ach Centurii,
gdzie w 1970 r. przeniesiono kilkanaÊcie roÊlin z populacji
wymierajàcej na stanowisku pierwotnym. W póêniejszych
latach stanowisko wzbogacano, wysadzajàc siewki wyhodowane z nasion. Z materia∏u pochodzàcego znad Centurii za∏o˝ono kilkanaÊcie dalszych stanowisk, z których
obecnie utrzymujà si´ tylko dwa: w êródliskach Wiercicy
ko∏o Z∏otego Potoku i Rajecznicy ko∏o O∏udzy.

Zbiorowiska roÊlinne, z którymi gatunek
jest zwiàzany
Warzucha polska tworzy∏a dawniej na stanowisku naturalnym swój w∏asny endemiczny zespó∏ Cochlearietum polonicae Kwiatk. 1957, w którym by∏a gatunkiem panujàcym
(Kwiatkowska 1957). Nale˝y go zaliczyç do zwiàzku Cardamino-Montion, z rz´du Montio-Cardaminetalia i klasy
Montio-Cardaminetea (Kwiatkowska 1962, 2001). Na stanowiskach zast´pczych roÊnie w zbiorowiskach êródliskowych, które równie˝ mo˝na zaliczyç do wymienionego
zwiàzku.
Siedliska
(wg Za∏àcznika I Dyrektywy Siedliskowej)
7220 – êródliska, zbiorowiska z dominacjà mszaków,
zwiàzane z obficie wyp∏ywajàcà, czystà i zimnà
wodà.

Rozmieszczenie geograficzne
Wyst´powanie na Êwiecie
Cochlearia polonica jest endemitem polskim. Nale˝y
do grupy tzw. apoendemitów, która obejmuje taksony poliploidalne o niewielkich zasi´gach, powsta∏e skokowo
w obr´bie szeroko rozmieszczonego diploidalnego taksonu wyjÊciowego. Warzucha polska jest autoheksaploidem
(2n=36); najbardziej zbli˝onym taksonem jest C. pyrenaica, niewyst´pujàca w Polsce (Bajer 1950, Vogt 1985).
Wyst´powanie w Polsce
Warzucha polska wyst´powa∏a z natury tylko na jednym
niewielkim obszarze w po∏udniowej Polsce, na Wy˝ynie
Âlàsko-Krakowskiej. Naturalny zasi´g wyst´powania warzuchy polskiej by∏ bardzo niewielki; obejmowa∏ on êródli-

Status gatunku
Prawo mi´dzynarodowe:
Konwencja Berneƒska (1979) – Za∏àcznik I;
Dyrektywa Siedliskowa (1992) – gatunek proponowany przez Polsk´ jako uzupe∏nienie do Za∏àcznika II DS, uzyska∏ akceptacj´ ekspertów Unii Europejskiej (Makomaska-Juchiewicz i in. 2001); w∏àczony
na mocy Traktatu Akcesyjnego podpisanego w Atenach w 2003 r.
Prawo krajowe:
Ochrona gatunkowa – Êcis∏a, od 1983 r.
Kategorie IUCN:
„Czerwona lista IUCN” (1996) – EX/E;
„Polska czerwona ksi´ga roÊlin” (Kaêmierczakowa,
Zarzycki 2001) – EW.
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osobników by∏o mo˝liwe dzi´ki d∏ugowiecznoÊci nasion
(Kwiatkowska 1962, 1993, 2001). W obr´bie êródlisk roÊnie w miejscach z wolno p∏ynàcà wodà, o g∏´bokoÊci kilku centymetrów, a tak˝e na nieznacznie wyniesionych,
wilgotnych, piaszczystych ∏achach. Cochlearia polonica
jest gatunkiem ma∏o ekspansywnym o niewielkiej sile
konkurencyjnej. Z kilku stanowisk zast´pczych zosta∏a
w krótkim czasie wyparta przez inne gatunki roÊlin, takie
jak: rze˝ucha gorzka (Cardamine amara), mi´ta d∏ugolistna (Mentha longifolia), tr´downik skrzydlaty (Scrophularia
umbrosa), niezapominajka b∏otna (Myosotis palustris),
potocznik wàskolistny (Berula erecta) czy przetacznik bobowniczek (Veronica beccabunga). W warunkach naturalnych ros∏a w wodzie o odczynie zbli˝onym do oboj´tnego
(pH: 6,5–7,0) i temperaturze 12–16°C (Kwiatkowska 1957). Na stanowiskach zast´pczych, w êród∏ach woda ma zawartoÊç jonów wodorow´glanowych powy˝ej 200mg/l, typowà dla wapiennych obszarów jurajskich, odczyn 6,8–7,4 pH i temperatur´ 8,2–8,7°C
(Szcz´sny, materia∏y npbl.).

Wyst´powanie gatunku na obszarach
chronionych w Polsce
Stanowiska w êródliskach Centurii i Wiercicy le˝à na obszarze Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd; ponadto
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drugie z nich znajduje si´ w rezerwacie przyrody „Parkowe”. Natomiast postulat ochrony êróde∏ Centurii, wysuwany od wielu lat (Drza∏, Dynowska 1981), dotychczas nie
doczeka∏ si´ realizacji (Okoƒ, Tyc 2002). Stanowisko
w êród∏ach Rajecznicy nie jest obj´te ochronà obszarowà.
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Stan i dynamika populacji,
potencjalne zagro˝enia
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Stan i dynamika populacji
LiczebnoÊç populacji na stanowiskach zast´pczych jest silnie zró˝nicowana. W êródliskach Centurii rosnà tysiàce
osobników o du˝ej ˝ywotnoÊci i jedynie ta populacja rokuje nadziej´ przetrwania. Pozosta∏e sk∏adajà si´ z zaledwie
kilkudziesi´ciu roÊlin o s∏abej kondycji, a ich liczebnoÊç
od wielu lat utrzymuje si´ na tym samym poziomie. Przyczynà s∏abego rozwoju jest prawdopodobnie nadmierne
ocienienie przez otaczajàcy drzewostan.
Potencjalne zagro˝enia
Potencjalne zagro˝enia warzuchy polskiej sprowadzajà si´
do zagro˝enia jej siedlisk. Najwa˝niejszym zadaniem staje
si´ ochrona populacji w êródliskach Centurii, gdy˝ jest to
równoznaczne z utrzymaniem tego endemicznego taksonu.
Zasadnicze znaczenie ma zabezpieczenie istniejàcych stosunków wodnych i ochrona êródliska przed ewentualnym
bezpoÊrednim zniszczeniem przez dzia∏ania cz∏owieka.

Ochrona gatunku i jego siedlisk
Propozycje dotyczàce gatunku
RoÊlina znajduje si´ w uprawie w Ogrodzie Botanicznym
PAN w Powsinie; nasiona sà przechowywane istniejàcym
tam banku nasion. Wskazana by∏aby uprawa warzuchy
polskiej tak˝e w innych ogrodach botanicznych oraz – ze
wzgl´du na wysoki endemiczny walor taksonu – dodatkowe zabezpieczenie diaspor w zagranicznych bankach nasion. Konieczne jest tak˝e podj´cie prób za∏o˝enia nowych
stanowisk zast´pczych, aby zwi´kszyç szans´ przetrwania
taksonu.
Propozycje dotyczàce siedlisk gatunku
Obszar êródliskowy Centurii nale˝y bezwzgl´dnie objàç
ochronà prawnà w formie rezerwatu przyrody. Konieczne
jest zachowanie siedliska, a szczególnie dotychczasowych
stosunków hydrologicznych, przez utworzenie odpowiednio rozleg∏ej otuliny. Obszar ten nale˝y w∏àczyç do Parku
Krajobrazowego Orlich Gniazd, nieznacznie przesuwajàc
jego dotychczasowe granice. Konieczne jest tak˝e zabezpieczenie innych êródlisk na obszarze Wy˝yny Âlàsko-Krakowskiej jako potencjalnych stanowisk zast´pczych gatunku. W tym celu nale˝y przeprowadziç na tym obszarze inwentaryzacj´ êróde∏ pod kàtem wymagaƒ siedliskowych
warzuchy polskiej.

Przyk∏ady obszarów obj´tych dzia∏aniami
ochronnymi
Z istniejàcych stanowisk na ochron´ zas∏ugujà przede
wszystkim êródliska Centurii. Monitoring stanu populacji
i warunków siedliskowych na istniejàcych obecnie stanowiskach zast´pczych powinien pozwoliç na podj´cie
w odpowiednim momencie ewentualnych zabiegów
ochrony czynnej.

Kierunki i zakres badaƒ naukowych
Niezb´dne wydaje si´ za∏o˝enie na Wy˝ynie Âlàsko-Krakowskiej nowych stanowisk zast´pczych z materia∏u pochodzàcego znad Centurii i sta∏e monitorowanie zarówno istniejàcych, jak i nowych populacji. Wskazane by∏yby
badania systematyczne nad warzuchà polskà i gatunkami pokrewnymi z grupy Cochlearia pyrenaica, z u˝yciem
najnowszych metod, m.in. analizy DNA, celem wyjaÊnienia rangi systematycznej i pokrewieƒstwa nale˝àcych tu
taksonów.

Monitoring
Wskazane sà coroczne obserwacje stanowisk, obejmujàce
stan zachowania siedlisk, charakterystyk´ podstawowych
czynników siedliskowych (pH i temperatura wody, przewodnictwo elektrolityczne, zawartoÊç w wodzie kationów
i anionów), a tak˝e ocen´ wielkoÊci i struktury wiekowej
i przestrzennej populacji. Obecnie populacje warzuchy
polskiej na wszystkich trzech zast´pczych stanowiskach obj´te sà ogólnopolskim monitoringiem przyrodniczym.
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