
Carlina onopordifolia
Besser
Dziewi´çsi∏ pop∏ocholistny

Syn.: Carlina acanthifolia All. subsp. onopordifolia (Bess.) Jas.

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

Opis gatunku

Wieloletnia roÊlina o palowym, grubym, wrzecionowatym
i mi´sistym korzeniu. Osobniki p∏onne tworzà rozet´ liÊci;
kwitnàce majà silnie skróconà ∏odyg´ (do oko∏o 1–2 cm),
zakoƒczonà jednym koszyczkiem. LiÊcie sà barwy oliwko-
wozielonej, w zarysie lancetowate, pierzastoklapowane,
na brzegu opatrzone ostrymi kolcami, okryte paj´czyno-
watym, bia∏awym ow∏osieniem. LiÊcie osobników p∏onnych
majà do 50 cm d∏ugoÊci; na roÊlinach kwitnàcych sà krót-
sze, silniej podzielone i opatrzone mocniejszymi kolcami.
Kwiatostan to wielokwiatowy koszyczek otoczony okrywà
z∏o˝onà z wielu szeregów ∏usek, z których zewn´trzne sà
ciemnobrunatne, szeroko ∏opatkowato eliptyczne, kolcza-
ste, natomiast najbardziej wewn´trzne sà s∏omiaste, barwy
jasno˝ó∏tawej, stopniowo zw´˝one i d∏ugo, ostro zakoƒ-
czone. Kwiatostan wraz z rozpostartymi wewn´trznymi list-
kami okrywy osiàga 15–20 cm Êrednicy. Kwiaty w koszycz-
ku wszystkie jednakowe, obup∏ciowe, rurkowate; koro-
na ˝ó∏tawa, czerwonawo zabarwiona, 15 do 20 mm d∏u-
ga, zakoƒczona ∏atkami d∏ugoÊci oko∏o 3 mm. Dno ko-
szyczka jest p∏askie, a plewinki na szczycie ostro zakoƒczo-
ne. Owocki – nie∏upki 6–8 mm d∏ugie, sà ow∏osione i opa-
trzone puchem kielichowym d∏ugoÊci 20–25 mm. 

Mo˝liwoÊç pomy∏ki 
przy identyfikacji gatunku

RoÊlina jest ∏atwa do rozpoznania. Najbardziej podobnym
gatunkiem jest dziewi´çsi∏ bez∏odygowy Carlina acaulis,
ten jednak ma koszyczki znacznie mniejsze (7–15 cm Êred-
nicy), liÊcie szarozielone, silniej podzielone – pierzasto-
sieczne (1). Wewn´trzne ∏uski okrywy sà lÊniàco bia∏e, szer-
sze ni˝ u dziewi´çsi∏u pop∏ocholistnego i krótko zaostrzone
zewn´trzne g∏´biej wcinane (2). Plewinki na szczycie sà
maczugowato zgrubia∏e. 
Oba gatunki tworzà niekiedy mieszaƒce o nazwie Carli-
na x szaferi, o cechach poÊrednich miedzy formami rodzi-
cielskimi. 

Biologia gatunku

Forma ˝yciowa
Dziewi´çsi∏ pop∏ocholistny jest wieloletnim hemikryptofi-
tem. Jest to roÊlina semelparyczna, a wi´c osobnik zakwi-

ta i owocuje tylko raz, po czym ginie. W warunkach labo-
ratoryjnych nasiona kie∏kujà niemal w 100% (Poznaƒ-
ska 1991a). Siewki pojawiajà si´ w terenie jedynie w lu-
kach murawy.

Rozmna˝anie generatywne
Kwitnie w lipcu i sierpniu; jest owadopylna. Owocki doj-
rzewajà w jesieni, a wysypujà si´ z koszyczka dopiero na-
st´pnej wiosny. Sà roznoszone przez wiatr lub mogà byç
sp∏ukiwane przez wod´ w dó∏ stoku. Prawdopodobne jest
tak˝e roznoszenie owocków przez zwierz´ta. Intensyw-
noÊç kwitnienia zmienia si´ z roku na rok w du˝ych gra-
nicach, prawdopodobnie zale˝nie od warunków pogo-
dowych.

Rozmna˝anie wegetatywne
Nie zachodzi.

Aspekty populacyjne

Okazy dziewi´çsi∏u pop∏ocholistnego wyst´pujà w luênych
skupieniach. WielkoÊç populacji na stanowiskach natural-
nych w Polsce waha si´ od kilkudziesieciu do kilkunastu ty-
si´cy osobników. LiczebnoÊç populacji z roku na rok zmie-
nia si´ tylko nieznacznie.
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Charakterystyka ekologiczna
Autekologia
Dziewi´çsi∏ pop∏ocholistny roÊnie w murawach kseroter-
micznych, na stokach i zboczach o ekspozycji po∏udnio-
wej lub po∏udniowo-zachodniej, zwykle na r´dzinach w´-
glanowych wytworzonych z wapieni kredowych. Sà to gle-
by p∏ytkie, doÊç silnie szkieletowe, bogate w w´glan wap-
nia, a ubogie w azot, o odczynie oboj´tnym lub zasado-
wym (Poznaƒska 1989). Jest gatunkiem wybitnie ksero-
termicznym i heliofilnym. Ocienienie, wynikajàce z zara-
stania muraw przez krzewy i drzewa, nie pozwala roÊli-
nom na wejÊcie w stadium generatywne i doprowadza
do ich zaniku. 
Ekologiczne liczby wskaênikowe Êwiat∏a, temperatury, od-
czynu gleby i trofizmu wg Zarzyckiego i in. (2002) wynoszà
odpowiednio: L = 5, T = 5, R = 5, Tr = 3.

Zbiorowiska roÊlinne, z którymi gatunek
jest zwiàzany
Dziewi´çsi∏ pop∏ocholistny ma wàskà skal´ ekologicznà. Wy-
st´puje w ciep∏ych i suchych murawach kserotermicznych,
z klasy Festuco-Brometea. Uwa˝any jest za gatunek charak-
terystyczny dla zespo∏u omanu wàskolistnego Inuletum ensi-
foliae, nale˝àcego do zwiàzku Cirsio-Brachypodion pinnati. 

Siedliska 
(wg Za∏àcznika I Dyrektywy Siedliskowej)
6210   – murawy kserotermiczne na pod∏o˝u zasobnym

w wapƒ, nawiàzujàce do zbiorowisk stepowych.

Rozmieszczenie geograficzne

Wyst´powanie na Êwiecie
RoÊlina o bardzo niewielkim zasi´gu, ograniczonym
do po∏udniowo-wschodniej Polski i zachodniej Ukrainy.
Zasi´g dziewi´çsi∏u pop∏ocholistnego obejmuje Wy˝yn´
Ma∏opolskà, Wy˝yn´ Lubelsko-Lwowskà oraz Wy˝yn´ Wo-
∏yƒskà. Na tym obszarze roÊlina znana jest z niewielu po-
jedynczych stanowisk, z których na Ukrainie znaczna cz´Êç
ma ju˝ charakter historyczny (Poznaƒska, Kaêmierczako-
wa 2001).

Wyst´powanie w Polsce
RoÊnie na Garbie Piƒczowskim, od jego pó∏nocno-zachod-
niego kraƒca z rezerwatem „Skowronno” a˝ po Piƒczów
oraz ko∏o Pasturki w cz´Êci wschodniej Garbu; na Wy˝ynie
Miechowskiej w rezerwacie „Wa∏y” i na obszarze przylega-
jàcym do niego od strony wschodniej; na Polesiu Wo∏yƒ-
skim w rezerwacie „Stawska Góra” oraz na Wy˝ynie Lubel-
skiej w rezerwacie „Rogów”. Oprócz wymienionych stano-
wisk naturalnych roÊlina zosta∏a introdukowana na trzy
dalsze: na Wy˝ynie Miechowskiej w okolicy wsi Rac∏awice
i w rezerwacie „Dàbie” (oba mieszczà si´ w tym samym
kwadracie ATPOL-u co rezerwat „Wa∏y”; Poznaƒ-

ska 1991b, Kaêmierczakowa 2003) oraz na Wy˝ynie Cz´-
stochowskiej w okolicy Mstowa (Wenda 2003). 

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 1957 r.

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

Wyst´powanie gatunku na obszarach
chronionych w Polsce
Wszystkie stanowiska naturalne znajdujà si´, przynajmniej
po cz´Êci, w rezerwatach przyrody. Ponadto Garb Piƒczow-
ski le˝y w granicach Nadnidziaƒskiego Parku Krajobrazo-
wego. Na terenie chronionym znajduje si´ tak˝e introdu-
kowana populacja w rezerwacie „Dàbie”. 

Stan i dynamika populacji, 
potencjalne zagro˝enia

Stan i dynamika populacji
Najliczniejsza i w najlepszej kondycji jest populacja w „Wa-
∏ach”. Sk∏ada si´ z kilkunastu tysi´cy osobników, wykazuje
prawid∏owà struktur´ wiekowà i ekspansj´ w murawy,
kszta∏tujàce si´ na od∏ogach przylegajàcych do rezerwatu.
Liczba osobników kwitnàcych w poszczególnych latach jest
ró˝na, ale przynajmniej w niektóre lata osiàga wysokie
wartoÊci, np. w 2001 r. kwit∏o i owocowa∏o 886 roÊlin, na-
tomiast w 2003 r. zaledwie 120 (Kaêmierczakowa,
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materia∏y npbl.). DoÊç liczna, dochodzàca do tysiàca, jest
populacja na Garbie Piƒczowskim mi´dzy Skowronnem
a Piƒczowem; roÊlina równie˝ tam jest w dobrej kondycji,
kwitnie i owocuje; pojawiajà si´ siewki. W okolicy Pasturki,
dwa skupienia w 1996 r. liczy∏y ∏àcznie oko∏o 130 roÊlin
(Pe∏ka 1997). Na Stawskiej Górze w 1990 r. ros∏o oko∏o
2 tysi´cy osobników i populacja wykazywa∏a lekkà tenden-
cj´ wzrostowà; zasiedla∏a stopniowo od∏ogi przyleg∏e
do rezerwatu. W Rogowie w ostatnich kilkudziesi´ciu la-
tach liczba roÊlin stale si´ zmniejsza∏a i w 1990 r.
populacja liczy∏a zaledwie 14 osobników (Poznaƒ-
ska 1991b). 

Potencjalne zagro˝enia
Mimo ˝e dziewi´çsi∏ pop∏ocholistny jest w Polsce od
1957 r. obj´ty Êcis∏à ochronà prawnà i wi´kszoÊç jego po-
pulacji roÊnie na obszarach chronionych, jest zagro˝ony
bezpoÊrednio przez zrywanie kwitnàcych okazów. Wp∏ywa
to ograniczajàco na rozmna˝anie i mo˝liwy wzrost liczeb-
noÊci populacji. Zagro˝enie poÊrednie stwarzajà naturalne
procesy sukcesyjne, zachodzàce w murawach kseroter-
micznych wy∏àczonych z gospodarowania, a równoczeÊnie
przez dziesiàtki lat pozbawionych zabiegów ochrony czyn-
nej. Rozrost krzewów i drzew w murawach, niekiedy przy-
spieszany przez nasadzenia (np. na Garbie Piƒczowskim),
powoduje zacienienie muraw i wycofywanie si´ dziewi´çsi-
∏u. Ocienione roÊliny przez wiele lat nie osiàgajà stadium
kwitnienia, a nast´pnie ginà. Do ograniczenia liczebnoÊci
populacji przyczyniajà si´ Êlimaki z gatunku Helicella
obvia, które zjadajà siewki.

Ochrona gatunku i jego siedlisk

Propozycje dotyczàce gatunku
Owocki dziewi´çsi∏u po∏ocholistnego ze wszystkich stano-
wisk naturalnych powinny byç przechowywane w bankach
nasion, polskim i zagranicznych. W poszczególnych ogro-
dach botanicznych nale˝y prowadziç upraw´ gatunku,
w danym ogrodzie – tylko z jednego stanowiska, aby nie
dopuÊciç do ewentualnego krzy˝owania si´ roÊlin pocho-
dzàcych z ró˝nych stanowisk. RoÊliny z poszczególnych sta-
nowisk nie sà jeszcze przebadane pod kàtem ró˝nic mor-
fologicznych i genetycznych. Wskazane by∏oby powo∏anie
opiekunów dla poszczególnych stanowisk, aby zabezpie-
czyç roÊliny przed wykopywaniem i zrywaniem. 

Propozycje dotyczàce siedlisk
Zachowanie dziewi´çsi∏u pop∏ocholistnego na stanowi-
skach naturalnych wymaga utrzymywania w odpowiednim
stanie jego biotopu. Murawy kserotermiczne utworzy∏y si´
w naszym kraju pod wp∏ywem ekstensywnych zabiegów
gospodarczych, g∏ównie wypasu, w specyficznych warun-
kach siedliskowych. Zabiegi ochrony czynnej powinny wi´c
naÊladowaç dawne formy gospodarowania. W miar´

mo˝liwoÊci nale˝y tak˝e zwi´kszaç chronionà powierzchni´
stanowisk przez powi´kszanie istniejàcych rezerwatów
i utworzenie nowych.
• Konieczne jest obj´cie ochronà po∏udniowych zboczy

Garbu Piƒczowskiego, co najmniej na odcinku mi´dzy
Skowronnem a Piƒczowem. Postulat ochrony Garbu by∏
wielokrotnie bezskutecznie wysuwany przez przyrodni-
ków w ciàgu ostatnich ponad 80 lat. 

• Stanowisko w Pasturce nale˝y objàç ochronà w formie
u˝ytku ekologicznego.

• Bardzo wa˝ne jest powi´kszenie niezwykle cennego re-
zerwatu „Wa∏y” przez do∏àczenie do niego przylegajà-
cych od∏ogów. Na od∏ogach tych utworzy∏o si´ inicjalne
stadium zespo∏u Inuletum ensifoliae z licznych udzia∏em
dziewi´çsi∏u pop∏ocholistnego, wykazujàcego tam bar-
dzo dobrà kondycj´.

• Rych∏ej kontroli i ewentualnego podj´cia zabiegów
ochronnych wymagajà stanowiska na Stawskiej Górze
i w Rogowie.

• Na wszystkich stanowiskach naturalnych zabiegi ochro-
ny czynnej powinny objàç ods∏anianie muraw przez
usuwanie drzew i cz´Êci krzewów. Wskazane by∏oby tak-
˝e umiarkowane spasanie muraw z dziewi´çsi∏em po-
p∏ocholistnym przez kozy, owce, a nawet konie. RoÊli-
na jest zabezpieczona przed zgryzaniem, a wypas za-
pobiegnie rozwojowi krzewów i drzew, ograniczy odk∏a-
danie si´ martwej substancji organicznej i spowoduje
powstanie luk w zwartej murawie. W wyniku tych zmian
mo˝na si´ spodziewaç lepszej kondycji roÊlin i pojawie-
nia si´ wi´kszej liczby siewek. Ze wzgl´du na wysoki
walor taksonu efekty dzia∏aƒ ochronnych powinny byç
monitorowane. 

• Niezb´dne jest utworzenie wokó∏ rezerwatów otulin za-
bezpieczajàcych murawy przed ocienieniem, sp∏ywem
nawozów i Êrodków ochrony roÊlin z otaczajàcych pól
oraz wyrzucaniem chwastów i resztek po zbiorach.
Od strony po∏udniowej i zachodniej szerokoÊç otuliny,
pozbawionej drzew i wysokich krzewów, powinna wyno-
siç co najmniej 20 m. 

Powy˝sze wskazówki powinny byç dostosowane do lokalnej
sytuacji poszczególnych stanowisk. 

Ewentualny wp∏yw dzia∏aƒ ochronnych
na inne gatunki
Nale˝y zaznaczyç, ˝e wraz z dziewi´çsi∏em pop∏ocholistnym
wyst´puje szereg niezwykle cennych i bardzo rzadkich w Pol-
sce roÊlin kserotermicznych. Zabiegi ochronne prowadzone
w murawach przyczynià si´ tak˝e do ich ochrony.

Przyk∏ady obszarów obj´tych dzia∏aniami
ochronnymi 
W ostatnich latach podj´to zabiegi ochrony czynnej mu-
raw w rezerwacie „Wa∏y”. Usuni´to cz´Êç drzew i krze-
wów, co wyraênie poprawi∏o kondycj´ dziewi´çsi∏u pop∏o-
cholistnego.
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Kierunki i zakres badaƒ naukowych

Interesujàce by∏oby zbadanie d∏ugoÊci ˝ycia poszczegól-
nych osobników; dotychczasowe dane, okreÊlajàce czas
˝ycia roÊlin na 3–20 lat, opierajà si´ na przypadkowych
obserwacjach z ogrodów botanicznych. Nie wiadomo
równie˝, jaki czynnik decyduje o wejÊciu roÊliny w faz´
generatywnà ani jaki procent osobników dochodzi
do kwitnienia. Wskazane sà badania nad pozycjà syste-
matycznà taksonu, szczególnie wyjaÊnienie jego stosun-
ku do po∏udniowoeuropejskiego gatunku Carlina acan-
thifolia. 

Monitoring

Populacje w rezerwatach „Skowronno” i „Wa∏y” oraz intro-
dukowane w rezerwacie „Dàbie” i w Rac∏awicach sà moni-
torowane w ramach ogólnopolskiego monitoringu przyro-
dniczego. Nale˝y objàç kontrolà wszystkie stanowiska,
zwracajàc szczególnà uwag´ na efekty zabiegów prowa-
dzonych w ramach ochrony czynnej. 
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