
Pedicularis sudetica
Willd. subsp. sudetica
Gnidosz sudecki

*gatunek priorytetowy

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

Opis taksonu

Gnidosz sudecki Pedicularis sudetica w podgatunku typo-
wym subsp. sudetica jest endemicznym taksonem wyst´-
pujàcym wy∏àcznie w Karkonoszach (Sudety Zachodnie).
Gatunek zbiorowy P. sudetica ma 8 podgatunków
(Hultén 1961), wÊród których takson typowy tworzy izolo-
wanà sudeckà populacj´, uznawanà powszechnie za re-
likt polodowcowy (Jenik 1981). Jest roÊlinà pó∏paso˝ytni-
czà, o s∏abo rozwini´tym systemie korzeniowym, który
wnika do korzeni albo do dolnej cz´Êci ∏odygi wielu go-
spodarzy; w Karkonoszach najcz´Êciej jego ˝ywicielami
sà: starzec gajowy Senecio nemorensis s. l., wierzbownice
Epilobium – ró˝ne gatunki i trz´Êlica modra Molinia 
caerulea. Pojedyncza, wyprostowana ∏odyga dorasta
do 30 cm wysokoÊci. ¸odyga jest naga i ob∏a, rzadko
w górnej cz´Êci ow∏osiona, bezlistna lub z 1–2 skr´toleg∏y-
mi liÊçmi. LiÊcie ró˝yczkowe, w zarysie lancetowate, sà
osadzone na d∏ugich ogonkach, pierzastodzielne, o od-
cinkach wàskolancetowatych, równowàskich, zwykle g∏´-
boko zàbkowanych, nagich. LiÊcie ∏odygowe podobne
do odziomkowych. Od maja do sierpnia pojawiajà si´
doÊç zbite k∏osokszta∏tne kwiatostany. Charakterystyczne
sà dzwonkowate, obficie we∏nisto ow∏osione, pi´ciozàb-
kowe kielichy. Korona przyciàga uwag´ swym ró˝owo-
czerwonym lub purpurowym kolorem; osiàga d∏ugoÊç
do 20 mm, przy czym warga górna kwiatu jest dwu∏atko-
wa i silnie ∏ukowato wygi´ta do przodu, zaÊ krótsza
od niej warga dolna ma trzy ∏atki, na brzegu karbowane.
Pr´ciki 4 dwusilne; s∏upek jajowaty. Torebki bràzowawe, 2
razy d∏u˝sze od kielicha, dojrzewajà póênà jesienià i za-
wierajà ciemne nasiona, cz´sto niedojrza∏e i o s∏abej sile
kie∏kowania.

Mo˝liwoÊç pomy∏ki 
przy identyfikacji taksonu

Z uwagi na brak rosnàcych w pobli˝u podgatunków po-
krewnych nie zachodzi mo˝liwoÊç pomylenia gnidosza su-
deckiego z jakimkolwiek innym taksonem. Nale˝àcy do te-
go samego rodzaju inny gatunek o ró˝owych kwiatach
– gnidosz rozes∏any P. sylvatica – ma znacznie szerszy za-
si´g, ale inne wymagania siedliskowe, a w górach si´ga
tylko po regiel dolny.

Biologia

RoÊlina wieloletnia (hemikryptofit), o interesujàcych w∏aÊci-
woÊciach pó∏paso˝ytniczych. Nie jest znany komplet jej ˝ywi-
cieli ani mechanizm tworzenia zwiàzków paso˝ytniczych. Po-
szczególne subpopulacje karkonoskie majà ró˝nà por´ za-
kwitania, która tylko cz´Êciowo zale˝y od wysokoÊci n.p.m.
Zwykle niewielka wydajnoÊç w produkcji nasion, s∏aba si∏a
kie∏kowania (30%), jak i bardzo cz´sto ich póêne dojrzewa-
nie (Fabiszewski 2001) powodujà, ˝e gnidosz sudecki roz-
mna˝a si´ g∏ównie wegetatywnie, w dodatku po „odnalezie-
niu” odpowiedniego gospodarza. Gnidosz jest roÊlinà allo-
gamicznà (Proházka i in. 2001), zapylanà g∏ównie przez
trzmiele i motyle, ale prawdopodobnie, w niekorzystnych
warunkach, mo˝e równie˝ zachodziç autogamia.

Rozmna˝anie generatywne
Niewielka produkcja nasion i inne s∏abo jeszcze poznane
przyczyny powodujà, ˝e siewki gnidosza sudeckiego spotyka
si´ niezwykle rzadko. W ciàgu 30 lat obserwacji tylko jed-
na subpopulacja wytworzy∏a dwukrotnie niewielkà liczb´
(2–4) siewek. Siewki te rozwija∏y si´ doÊç daleko (oko∏o 4 m)
poza miejscem bytowania roÊlin macierzystych. Niska ̋ ywot-
noÊç nasion wynika prawdopodobnie z niedorozwoju zarod-
ka, ale przyczyny tego zjawiska czekajà na wyjaÊnienie.

Rozmna˝anie wegetatywne
Wzgl´dna stabilnoÊç sudeckich populacji gnidosza utrzy-
muje si´ w wyniku rozmna˝ania wegetatywnego. Wyst´pu-
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je on na omawianym terenie albo w formie pojedynczych
osobników (populacje wiekowo inicjalne), albo – najcz´-
Êciej – w postaci niewielkich skupisk klonalnych (populacje
ustabilizowane i najstarsze). Najlepiej utrwalone struktury
klonalne gnidosza stwierdzono w Kotle ¸omniczki, w obec-
noÊci starca gajowego Senecio nemorensis s. l. jako ˝ywi-
ciela. Nie uda∏o si´ ustaliç ani tempa do∏àczania nowych
osobników do istniejàcych struktur klonalnych, ani wieku
klonów. Badania te sà z oczywistych wzgl´dów niemo˝liwe,
gdy˝ musia∏yby si´ odbywaç z naruszeniem egzystencji
cz´Êci populacji. Brak, jak dotàd, prób prowadzenia po-
dobnych badaƒ ex situ, choç ich powodzenie wydaje si´
znikome.

Aspekty populacyjne

Aspekty te sà mocno zwiàzane z wegetatywnym sposobem
rozmna˝ania i klonalnym – zwykle – po∏àczeniem osobni-
ków. Brak siewek nie Êwiadczy o ich nieobecnoÊci w ogó-
le, ale dowodzi znikomej rekrutacji osobników na drodze
generatywnej. Wi´ksze skupienie osobników, liczàce po-
nad 40 sztuk, znajduje si´ w okolicach Wielkiego Stawu.
Jest to populacja zakwitajàca w maju albo w czerwcu, póê-
niej staje si´ prawie niewidoczna. Stanowisko jest, byç
mo˝e, wynikiem powstania struktury klonalnej, której wiek
(liczàc przyrosty na dost´pnych k∏àczach) mo˝na oceniç
na 40–50 lat. RoÊliny utrzymujà najcz´Êciej stabilnà wiel-
koÊç populacji, pomijajàc nieliczne osobniki zgryzane
przez zwierz´ta. Nie stwierdzono nowych siewek, zaÊ oma-
wiana populacja utrzymuje si´ dzi´ki zwiàzkom
pó∏paso˝yta z wierzbownicà Epilobium.

Charakterystyka ekologiczna

Autekologia
Do najistotniejszych wymagaƒ ekologicznych gnidosza su-
deckiego nale˝y obecnoÊç zimnych i czystych wód êródlisko-
wych w zakresie pH 4,5–5,4, a wi´c o odczynie kwaÊnym.
Sà to wymagania zbli˝one do wymagaƒ niebielistki trwa∏ej
Swertia perennis i czosnku syberyjskiego Allium sibiricum, ale
z wi´kszym zapotrzebowaniem na fosfor i kationy zasado-
we. Natomiast gnidosz sudecki bardzo s∏abo toleruje prze-
jawy eutrofizacji, zw∏aszcza podwy˝szonà obecnoÊç azotu
(szczególnie zaÊ formy azotanowej). Azot tzw. antropoge-
niczny, z kwaÊnych deszczów, eliminuje wyst´powanie oka-
zów gnidosza. Ten sam gatunek reaguje negatywnie na za-
cienienie, stwarzane w ostatnich latach przez masowy roz-
wój traw. Jedynie k´piaste skupienia trz´Êlicy modrej Molinia
caerulea, np. w Kotle ¸omniczki, zapewniajà prze˝ycie gni-
dosza, a nawet prowadzà do wspó∏wyst´powania obu roÊlin
(por. punkt „Biologia”).
Ekologiczne liczby wskaênikowe Êwiat∏a, temperatury, re-
akcji (odczynu gleby) i trofizmu wg Zarzyckiego i in. (2002)
wynoszà odpowiednio: L = 4, T = 2, R = 3, Tr = 3.

Zbiorowiska roÊlinne, z którymi takson 
jest zwiàzany
Badacze czescy kompetentnie podajà (Štursová, Ko-
ciánová 1996; Procházka i in. 1999), ˝e po obu stronach
granic paƒstwowych gnidosz sudecki wyst´puje
w êródliskowych zbiorowiskach mszaków z klasy Montio-
-Cardaminetea zwiàzku Cardamino-Montion, szczególnie
w zespo∏ach Swertietum perennis i Allietum sibirici.

Siedliska 
(wg Za∏àcznika I Dyrektywy Siedliskowej)
P25     – êródliska niewapienne – typ siedliska zapropo-

nowany przez Polsk´ do w∏àczenia do Za∏àczni-
ka I Dyrektywy Siedliskowej, nie uzyska∏ akcepta-
cji. Zosta∏ zamieszczony pod kodem P25 w kate-
gorii „Inne siedliska”.

Rozmieszczenie geograficzne

Wyst´powanie na Êwiecie
Gatunek ogólnie cyrkumpolarno-arktyczny. Poszczególne
podgatunki (wed∏ug Hultena 1961, 1968 – jest ich 8) zaj-
mujà ró˝ne obszary strefy arktycznej i subarktycznej,
od Pó∏wyspu Kolskiego, przez Ural i Syberi´ – po Alask´
i pó∏nocnà Kanad´. Podgatunek typowy (subsp. sudetica)
wyst´puje tylko w Karkonoszach po stronie polskiej i cz´-
Êciej po stronie czeskiej (Jenik 1961, Štursová, Ko-
ciánová 1996, Fabiszewski 1985) i jest endemicznym pod-
gatunkiem europejskim (Hadač 1983).

Wyst´powanie w Polsce
Opisywany takson jest u nas reliktem glacjalnym. Jego
polskie stanowiska znajdujà si´ jedynie w Karkonoszach,
w rejonie Ânie˝ki, Wielkiego i Ma∏ego Stawu oraz (rzadko)
w rejonie Ânie˝nych Kot∏ów, na wysokoÊci 1100–1430 m
n.p.m. (Limpricht 1930, Fabiszewski 1985, 2001). Aktual-
nie, w Karkonoszach stwierdzono ponad 30 stanowisk gni-
dosza sudeckiego (Krukowski 1998).
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Status taksonu

Prawo mi´dzynarodowe: 
Konwencja Berneƒska (1979) – Za∏àcznik I; 
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) – V; 
„Czerwona ksi´ga [...] S∏owacji i Czech” (Čeřovský i in.
1999) CR;
„Polska czerwona ksi´ga roÊlin” (Kaêmierczakowa,
Zarzycki 2001) – EN;
„Zagro˝one gatunki [...] Dolnego Âlàska” (Kàc-
ki 2003) – EN.

Wyst´powanie na obszarach chronionych
w Polsce
Wszystkie stanowiska gnidosza sudeckiego znajdujà si´
na terenie Karkonoskiego Parku Narodowego.

Stan i dynamika populacji, 
potencjalne zagro˝enia

Stan i dynamika populacji
Pomijajàc klonalny charakter omawianej roÊliny, w Karko-
noszach znajduje si´ obecnie oko∏o 1000 „osobników” (p´-
dów) gnidosza sudeckiego. W ciàgu 30 lat uby∏o oko∏o 30%
osobników, natomiast utrzymujà si´ stanowiska znane
od 100 i wi´cej lat (Schube 1903; Šourek 1968). Lokalnie
populacje wykazujà wyraêne tendencje do zmniejszania si´.
Najbogatsze stanowisko, liczàce ponad 200 osobników,
znajduje si´ w rejonie Ânie˝ki. Ró˝nice w szacunku liczebno-
Êci osobników mogà wynikaç z odmiennego czasu kwitnie-
nia ró˝nych populacji, a zw∏aszcza z nieuwzgl´dnienia ro-
Êlin kwitnàcych bardzo wczeÊnie (maj/czerwiec), które
po przekwitni´ciu sà trudne do zauwa˝enia wÊród innych
zió∏. Na marginesie mo˝na dodaç, ˝e po stronie czeskiej
naliczono a˝ 5400 osobników gnidosza.

Potencjalne zagro˝enia
Silne zanieczyszczenie atmosfery i du˝y opad py∏ów w re-
jonie Karkonoszy w minionym 40-leciu (Fabiszewski, Woj-
tuƒ 2001) powodujà g∏´bokie zmiany Êrodowiska glebo-
wego, a zw∏aszcza jego zakwaszenie i eutrofizacj´, g∏ów-
nie zwiàzkami azotu. Zmiany te odbijajà si´ bezpoÊrednio
na reakcji typowego przedstawiciela stenotopowej flory,
jak równie˝ powodujà masowy rozwój kilku gatunków traw
zacieniajàcych i konkurencyjnych, m.in. dla gnidosza su-
deckiego. Zw∏aszcza pot´˝na inwazja trzcinnika ow∏osio-
nego Calamagrostis villosa eliminuje liczne okazy rzadkie-

go gnidosza ze êródlisk i innych zbiorowisk. Dodatkowo,
zmiany stosunków wodnych w ostatnich latach, rozbudowa
sieci dróg i drenowanie wielu terenów bagiennych i êródli-
skowych zmieni∏o biotopy i zagra˝a skrajnie izolowanym
populacjom gnidosza.

Ochrona taksonu i jego siedlisk

Propozycje dzia∏aƒ ochronnych
Optymalne i realne w tym zakresie wydaje si´ tylko utrzy-
manie obecnie istniejàcych stanowisk gnidosza sudeckiego
poprzez zapewnienie mu odpowiednich warunków siedli-
skowych. W tym celu konieczna jest ca∏kowita likwidacja
emisji przemys∏owych i komunalnych oraz wprowadzenie
zasad czynnej ochrony roÊlin na terenie Karkonoskiego
Parku Narodowego. Przeciwdzia∏anie zmianom siedlisk
nale˝y rozpoczàç od usuwania traw, sitów i turzyc nad-
miernie rozrastajàcych si´ i zag∏uszajàcych gnidosza su-
deckiego. Przywrócenie koniecznych warunków wilgotno-
Êciowych mo˝na w kilku przypadkach uzyskaç poprzez za-
hamowanie nadmiernego drena˝u odwadniajàcego tere-
ny torfowiskowe i êródliskowe. Wszystkie te dzia∏ania sà
mo˝liwe, gdy˝ mogà znaleêç si´ w planach dzia∏alnoÊci
ochroniarskiej s∏u˝b Parku Narodowego.

Przyk∏ady obszarów obj´tych dzia∏aniami
ochronnymi 
Na terenie wyst´powania gnidosza nie wyznaczono jeszcze
obszarów, gdzie prowadzona by∏aby ochrona tego gatunku.

Kierunki i zakres badaƒ naukowych

W pierwszym rz´dzie nale˝y poznaç szczegó∏owo biologi´
i wymagania ekologiczne gatunku. Badania populacyjne
nale˝a∏oby prowadziç z zastosowaniem metod s∏u˝àcych
poznaniu struktury klonalnej subpopulacji gnidosza, pa-
mi´tajàc równoczeÊnie, ˝e mamy do czynienia z roÊlinà
pó∏paso˝ytniczà, posiadajàcà równie˝ subtelnà biologi´
rozwoju generatywnego i wegetatywnego. Nale˝y te˝ dà-
˝yç do przenoszenia przynajmniej cz´Êci eksperymentów
poza teren parku i poza teren w ogóle, tak aby nie niszczyç
roÊlin i ich populacji w imi´ badaƒ naukowych. W przy-
sz∏oÊci konieczne wydaje si´ stwierdzenie metodami mole-
kularnymi rzeczywistej odr´bnoÊci systematycznej i drogi
ewolucyjnej karkonoskiego gnidosza sudeckiego w porów-
naniu z jego pozosta∏ymi siedmioma odleg∏ymi geogra-
ficznie arktycznymi krewniakami.

Monitoring

Obecnie 3 populacje obj´te sà ogólnopolskim monitorin-
giem przyrodniczym. W monitoringu nale˝y zwróciç uwa-
g´ na struktur´ klonalnà gnidosza i rzeczywistà wielkoÊç
jego populacji lokalnych oraz liczb´ osobników tworzà-
cych klony. Trzeba pog∏´biç wiedz´ o biologii i ekologii
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taksonu, szczególnie o wielkoÊci jego reprodukcji wege-
tatywnej i generatywnej. Niezb´dne jest te˝ ustalenie listy
roÊlin wspó∏˝yjàcych z gnidoszem oraz powiàzanie biolo-
gii gatunku z wielkoÊcià i stabilnoÊcià populacji karkono-
skich. 
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