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Asplenium adulterinum
Milde 
Zanokcica serpentynowa

Syn.: Asplenium fallax (Heufler) Dörfler, A. viride Huds.
var. fallax Heufler, A. viride Huds. var. adulterinum
(Milde) Wünsche

Pteridophyta, Polypodiopsida, Aspleniaceae
– zanokcicowate

Opis gatunku

Sporofit: k´pki zanokcicy serpentynowej sk∏adajà si´ z kil-
ku do kilkunastu pojedynczo pierzastych liÊci wyrastajàcych
z krótkiego k∏àcza, osiàgajàcych d∏ugoÊç od kilku do 20
(25) cm. Ogonek i dolna cz´Êç osadki (osi) liÊcia czerwo-
nawobrunatne, koƒcowy odcinek osadki zielony. Na dolnej
stronie ogonka i osadki przebiega p∏ytka rynienka. Odcin-
ki liÊciowe okràg∏awe lub wachlarzowate, od góry wypu-
k∏e, zaopatrzone w krótkie ogonki, ustawione prostopadle
do osadki; wyst´pujà w 20–30 parach. Pod∏u˝ne kupki za-
rodni nie dochodzà do brzegów listków, os∏oni´te sà zawij-
kami o lekko postrz´pionym brzegu. Zarodniki majà
kszta∏t fasolowaty, pokryte sà wàskimi listewkami.
Gametofit: niewielki, szerokoÊci 2–7 mm.
Asplenium adulterinum jest allotetraploidem (2n = 144),
pochodzàcym ze skrzy˝owania gatunków diploidalnych
(2n = 72) – zanokcicy skalnej A. trichomanes i zielonej 
A. viride (Lovis, Reichstein 1968, Reichstein 1981).

Mo˝liwoÊç pomy∏ki 
przy identyfikacji gatunku

Zanokcica serpentynowa mo˝e byç mylona z gatunkami,
których jest mieszaƒcem. Podstawowà odró˝niajàcà jà ce-
chà jest dwubarwna osadka liÊcia, w dolnej cz´Êci czerwo-
nawobrunatna, tak jak ogonek, w koƒcowym odcinku zie-
lona. U zanokcicy skalnej A. trichomanes osadka liÊcia
w ca∏oÊci jest czerwonobrunatna, natomiast u zanokcicy
zielonej A. viride – zielona.

Biologia gatunku

Forma ˝yciowa
RoÊlina wieloletnia – hemikryptofit, roÊnie w szczelinach
skalnych.

Biologia rozmna˝ania
Zarodniki dojrzewajà w lipcu – sierpniu i rozsiewane sà
do paêdziernika. W hodowlach prowadzonych w warun-
kach laboratoryjnych obserwuje si´ powolny rozwój
przedroÊli, przechodzàcych kolejno: faz´ m´skà (plemnie
pojawiajà si´ po oko∏o 7 tygodniach), krótkotrwa∏à faz´

obup∏ciowoÊci, a nast´pnie, po oko∏o 12 tygodniach – fa-
z´ ˝eƒskà – z rodniami (Karpowicz 1972). Rozwój rzadko
koƒczy si´ wytworzeniem sporofitów (K. Kromer – inf. ust-
na). Zapewne podobnie proces ten przebiega w warun-
kach naturalnych. 
W literaturze brak doniesieƒ na temat mo˝liwoÊci i ewen-
tualnego znaczenia wegetatywnego rozmna˝ania zanokci-
cy serpentynowej. Osobniki juwenilne, rzadko spotykane
w jej dolnoÊlàskich populacjach, przewa˝nie wyst´pujà po-
jedynczo, co zdaje si´ wskazywaç na rozsiewanie zarodni-
ków, jako podstawowy sposób propagacji gatunku.

Aspekty populacyjne

Populacje zanokcicy serpentynowej na Dolnym Âlàsku li-
czà od kilku do oko∏o 200 osobników i wykazujà ró˝ne
wzorce ich przestrzennego rozmieszczenia. Spotyka si´
zarówno pojedyncze k´pki rozproszone w obr´bie stano-
wisk, jak i rosnàce w skupieniach wzd∏u˝ szczelin skal-
nych. Wi´kszoÊç populacji, przy niewielkich liczebno-
Êciach, wykazuje objawy starzenia si´ – w ich strukturze
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demograficznej osobniki juwenilne nie wyst´pujà lub ma-
jà znikomy udzia∏.

Charakterystyka ekologiczna

Autekologia
Naturalne stanowiska zanokcicy serpentynowej, w ca∏ym
zasi´gu, zwiàzane sà niemal wy∏àcznie ze ska∏ami serpen-
tynitowymi bàdê zbli˝onymi do nich pod wzgl´dem pocho-
dzenia lub w∏aÊciwoÊci chemicznych (perydotyty, magnezyt,
dunity itp.). Inicjalne gleby pochodzàce z serpentynitów
odznaczajà si´ zespo∏em osobliwych w∏aÊciwoÊci, do któ-
rych nale˝à: wysokie zawartoÊci magnezu przy niskich
wapnia, co daje w rezultacie odwrócony, na tle innych
gleb, stosunek iloÊci tych pierwiastków, a tak˝e wysokie,
potencjalnie toksyczne koncentracje niklu. Siedliska ser-
pentynitowe charakteryzujà si´ ponadto zbli˝onym do obo-
j´tnego odczynem gleb, cz´sto niskà zasobnoÊcià w azot
i przewa˝nie silnym kseryzmem.
Zanokcica serpentynowa jest gatunkiem dobrze przystoso-
wanym do tego specyficznego kompleksu czynników siedli-
skowych. RoÊnie ona najcz´Êciej w szczelinach skalnych,
rzadziej poza nimi na p∏ytkich pok∏adach rumoszu skalne-
go. Paproç ta preferuje pó∏cieƒ, zapewniajàcy odpowied-
nià wilgotnoÊç gleby i powietrza. Przy wi´kszym dost´pie
Êwiat∏a zdolna jest do wzrostu tylko w warunkach dobrego
zaopatrzenia w wod´. Ust´puje równie˝ z miejsc silnie za-
cienionych, np. pod wp∏ywem zwi´kszajàcego si´ zwarcia
drzewostanu i rozwijajàcych si´ zaroÊli krzewów.
Ekologiczne liczby wskaênikowe Êwiat∏a, temperatury, re-
akcji (odczynu pod∏o˝a) i trofizmu (azotu) wynoszà odpo-
wiednio: wg Ellenberga i in. (1992): L = 5, T = 4, R = 6,
N = 1; wg Zarzyckiego i in. (2002): L = 4, T = 4-3, R = 4,
Tr = 2. 

Zbiorowiska roÊlinne, z którymi gatunek
jest zwiàzany
Asplenium adulterinum, wraz z cz´sto z nià wspó∏wyst´pu-
jàcà zanokcicà klinowatà (A. cuneifolium), jest gatunkiem
charakterystycznym zespo∏u Asplenietum serpentini (zwià-
zek Androsation vandellii, klasa Asplenietea rupestria). 

Siedliska 
(wg Za∏àcznika I Dyrektywy Siedliskowej)
8220   – Êciany skalne i urwiska krzemianowe poroÊni´te

roÊlinnoÊcià.

Rozmieszczenie geograficzne

Wyst´powanie na Êwiecie
Gatunek wczeÊniej uznawany by∏ za endemit europejski,
niedawno jednak odnaleziono go w rejonie Vancouver,
na zachodnim wybrze˝u Kanady (Käsermann 1999).
W europejskim zasi´gu zanokcicy serpentynowej zazna-
cza si´ nieciàg∏oÊç pomi´dzy stanowiskami w Êrodkowej

cz´Êci kontynentu a obszarem Fennoskandii, gdzie gatu-
nek ten z najwi´kszà cz´stoÊcià wyst´puje na po∏udnio-
wo-zachodnim wybrze˝u Norwegii, a ponadto nielicznie
w Szwecji i po∏udniowej Finlandii. Stanowiska Êrodkowo-
europejskie wyst´pujà w zachodnich i wschodnich Al-
pach, w obszarze hercyƒskich pasm górskich na terenie
po∏udniowych Niemiec, w Czechach i w Polsce, a poje-
dyncze, rozproszone stanowiska stwierdzono w S∏owacji,
na W´grzech, w BoÊni i Grecji (Glauckler 1954, Jalas, 
Suominen 1972, Hegi 1984, Vogel, Breckle 1992,
Čeřovský, Klaudisová 1999).

Wyst´powanie w Polsce
W Polsce zanokcica serpentynowa roÊnie wy∏àcznie
na serpentynitach i stàd jej stanowiska zwiàzane sà z Su-
detami i ich pogórzem, jako jedynym obszarem wyst´po-
wania tych ska∏ (Fabiszewski, Zarzycki 1993, ˚o∏nierz
1993, 2001). Polskie stanowiska tej paproci wyst´pujà
w zakresie wysokoÊci od oko∏o 300 m n.p.m. (Wzgórza
Kie∏czyƒskie) do 1150 m n.p.m. (˚mijowiec w Masywie
Ânie˝nika). 

Status gatunku

Prawo mi´dzynarodowe: 
Konwencja Berneƒska (1979) – nie uwzgl´dniono;
Dyrektywa Siedliskowa (1992) – gatunek proponowa-
ny przez Polsk´ jako uzupe∏nienie do Za∏àcznika II DS,
uzyska∏ akceptacj´ ekspertów Unii Europejskiej (Ma-
komaska-Juchiewicz i in. 2001); w∏àczony na mocy
Traktatu Akcesyjnego, podpisanego w Atenach
w 2003 r.

Prawo krajowe:
Ochrona gatunkowa – Êcis∏a, od 2004 r.; 
Ochrona strefowa – wymaga ustalenia strefy ochrony
w promieniu 30 m od granic stanowiska.

Kategorie IUCN:
„Czerwona lista IUCN” (1996) – R;
„Czerwona ksi´ga [...] Czech i S∏owacji” (Čeřovský 
i in. 1999) – CR;
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„Polska czerwona ksi´ga roÊlin” (Kaêmierczakowa,
Zarzycki 2001) – EN;
„Zagro˝one gatunki [...] Dolnego Âlàska” (Kàc-
ki 2003) – CR.

Wyst´powanie gatunku na obszarach
chronionych prawem 
Trzy stanowiska zanokcicy serpentynowej znajdujà si´
na terenie Âl´˝aƒskiego Parku Krajobrazowego, jedno
w granicach Ânie˝nickiego Parku Krajobrazowego. Stano-
wiska z Masywu Âl´˝y zosta∏y obj´te ochronà w formie
u˝ytków ekologicznych. 
Na zweryfikowanà list´ Natura 2000 wesz∏o tylko stanowi-
sko w Kamionkach, co oznacza, ˝e 7 pozosta∏ych stano-
wisk gatunku o znaczeniu europejskim znajdzie si´ po-
za siecià Natura 2000 (w tym 2 bogate na Wzgórzach
Kie∏czyƒskich). Populacja z Kamionek obejmuje tylko nieco
ponad 10% polskich zasobów gatunku.

Stan i dynamika populacji, 
potencjalne zagro˝enia

Stan i dynamika populacji
Na prze∏omie XIX i XX wieku zanokcica serpentynowa by∏a
gatunkiem rzadkim, podawanym z dziesi´ciu stanowisk
(Schube 1903). Do chwili obecnej zachowa∏o si´ 8 miejsc
jej wyst´powania: na wzgórzu Popiel ko∏o Janowic Wiel-
kich w Górach Kaczawskich, 4 stanowiska na terenie
Wzgórz Kie∏czyƒskich w po∏udniowej cz´Êci Masywu Âl´-
˝y, 2 stanowiska w Górach Sowich w rejonie Kamionek
i Przygórza i 1 na ˚mijowcu w Masywie Ânie˝nika. Stano-
wisko na Raduni w Masywie Âl´˝y zanik∏o w latach szeÊç-
dziesiàtych minionego stulecia. Wspó∏czeÊnie nie uda∏o si´
potwierdziç historycznych danych dotyczàcych wyst´powa-
nia gatunku w Masywie Grochowej ko∏o Zàbkowic Âlàskich
oraz jego antropogenicznych stanowisk na murach w Wi-
toszowie i Âwidnicy. W ostatnim wypadku zachodzi podej-
rzenie, ˝e gatunek móg∏ byç wczeÊniej podawany b∏´dnie
– na murach pozosta∏oÊci twierdzy Êwidnickiej przetrwa∏a
do naszych czasów zanokcica skalna (A. trichomanes)
– por. „Mo˝liwoÊç pomy∏ki...“
Stanowisko na Popielu jest zasiedlone przez 25 k´p zanok-
cicy serpentynowej. W ostatnim dziesi´cioleciu stwierdzono
nieznaczny wzrost liczebnoÊci tej populacji. O jej potencja-
le rozwojowym Êwiadczy obecnoÊç osobników juwenilnych,
jednak szanse rozprzestrzeniania si´ paproci ogranicza
niedobór odpowiednich mikrosiedlisk. Dwa najbogatsze
stanowiska znajdujà si´ na Wzgórzach Kie∏czyƒskich.
Zasiedlajàce je populacje liczà ok. 200 i ok. 90 k´p. 
W Kamionkach roÊnie ok. 50 osobników; pozosta∏e
populacje liczà od kilku (Przygórze) do kilkunastu okazów.
Jesienià 2004 r., ∏àcznie na wszystkich stanowiskach,
stwierdzono wyst´powanie ok. 400 osobników zanokcicy
serpentynowej.

Potencjalne zagro˝enia
Do g∏ównych przyczyn zagro˝enia populacji zanokcicy ser-
pentynowej nale˝à:
• ma∏a liczba stanowisk i ich rozproszenie uniemo˝li-

wiajàce przep∏yw genów mi´dzy populacjami;
• niskie, a w cz´Êci skrajnie niskie liczebnoÊci populacji, cze-

go konsekwencjà jest ich ma∏e zró˝nicowanie genetyczne.
Populacje zanokcicy serpentynowej w wi´kszoÊci odzna-
czajà si´ zachwianà strukturà demograficznà, z uwagi
na niski udzia∏ czy wr´cz brak osobników juwenilnych;

• na stanowiskach gatunku obserwuje si´ silnà konkuren-
cj´ o miejsce w szczelinach skalnych. Paprocie sà stam-
tàd wypierane przez ekspansywne trawy i zio∏a. Z tego
te˝ powodu brak jest wolnych szczelin, gdzie mog∏yby
si´ wysiewaç zarodniki i rozwijaç nowe osobniki. Przy-
czyny wzmo˝onej konkurencji zapewne mo˝na upatry-
waç w nast´pstwach opadu zanieczyszczeƒ, sztucznie
u˝yêniajàcych z natury ubogie siedliska i tym samym
sprzyjajàcych rozwojowi konkurentów paproci;

• na niektórych stanowiskach wyst´pujà niekorzystne dla
paproci zmiany sukcesyjne biocenoz, prowadzàce
do modyfikacji warunków mikroklimatycznych. Warunki
Êwietlne i wilgotnoÊciowe drastycznie zmieni∏y si´ na sta-
nowiskach ko∏o Przygórza i na ˚mijowcu, w których oto-
czeniu dosz∏o do rozleg∏ych wylesieƒ;

• stanowiska gatunku w wi´kszoÊci znajdujà si´ w pobli˝u
osad lub szlaków turystycznych i, tym samym, sà nara-
˝one na bezpoÊrednie skutki obecnoÊci cz∏owieka.

Ochrona gatunku i jego siedlisk

Jak si´ wydaje, przetrwanie gatunku na terenie Dolnego Âlà-
ska wymaga ca∏oÊciowo prowadzonej ochrony jego stano-
wisk. Z uwagi na rozproszenie i niewielkie powierzchnie
obiektów najlepszà formà ochrony biernej wydajà si´ u˝ytki
ekologiczne. U˝ytki takie, zaprojektowane dla stanowisk za-
nokcicy serpentynowej oraz równie˝ rzadkich zanokcic klino-
watej A. cuneifolium i ciemnej A. adiantum-nigrum na tere-
nie Masywu Âl´˝y (˚o∏nierz 1997), zosta∏y w 2003 r. zatwier-
dzone decyzjà Wojewody DolnoÊlàskiego. Wskazane by∏oby
obj´cie tego rodzaju ochronà równie˝ pozosta∏ych stanowisk
gatunku. Powierzchnie u˝ytków ekologicznych powinny
obejmowaç mo˝liwie szerokie strefy wokó∏ miejsc wyst´po-
wania paproci, tak by z jednej strony zapewniç zanokcicom
odpowiednie i stabilne warunki mikroklimatyczne, a z dru-
giej objàç ochronà równie˝ cenne zbiorowiska roÊlinne
– przewa˝nie murawy kserotermiczne – wyst´pujàce w ich
otoczeniu. Oprócz zapewnienia ochrony biernej, nieodzow-
ne wydajà si´ zabiegi ochrony czynnej, dotyczàce zarówno
stanowisk paproci, jak i ich populacji. 

Propozycje dotyczàce siedlisk
Wskazane jest odpowiednie kszta∏towanie drzewostanów
w otoczeniu stanowisk paproci, tak by zapewniç im pó∏-
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cieƒ, nie dopuszczajàc do nadmiernego zacienienia ani
do zbytniego nas∏onecznienia i osuszania siedlisk. Istot-
na jest tak˝e eliminacja gatunków konkurencyjnych ze
szczelin skalnych, tworzenie wolnych, nadajàcych si´
do zasiedlenia mikrosiedlisk oraz aktywne wspomaganie
rozprzestrzeniania si´ paproci.

Propozycje dotyczàce gatunku
Z uwagi na bardzo niskà liczebnoÊç populacji zanokcicy
serpentynowej wydaje si´ konieczne ich zabezpieczenie
i namna˝anie w uprawach ex situ i nast´pnie reintrodukcja
na naturalne stanowiska, po odpowiednim przygotowaniu
mikrosiedlisk, jak to przedstawiono powy˝ej.

Przyk∏ady obszarów obj´tych dzia∏aniami
ochronnymi
Dotychczas aktywna ochrona gatunku nie jest prowadzona. 

Kierunki i zakres badaƒ naukowych

Badania naukowe dotyczàce zanokcicy serpentynowej i jej
stanowisk konieczne sà zarówno ze wzgl´dów czysto po-
znawczych, jak i dla stworzenia podstaw programu ochro-
ny gatunku i jego siedlisk. Do najwa˝niejszych kierunków
badaƒ mo˝na zaliczyç:
• badania autekologiczne s∏u˝àce dok∏adnemu poznaniu

wymagaƒ siedliskowych gatunku;
• badania nad mo˝liwoÊciami aktywnego kszta∏towania

w∏aÊciwoÊci mikrosiedlisk paproci na ich stanowiskach;
• badania mo˝liwoÊci uprawy ex situ, hodowli gametofi-

tów in vitro oraz mo˝liwoÊci i technik reintrodukcji
na stanowiska naturalne. Badania takie od kilku lat pro-
wadzone sà w pracowniach Ogrodu Botanicznego Uni-
wersytetu Wroc∏awskiego (Marsza∏ i in. 1999, K. Kromer
– inf. ustna);

• badania stanu ró˝norodnoÊci genetycznej populacji za-
nokcicy serpentynowej.

Monitoring

Brak jest danych historycznych dotyczàcych liczebnoÊci po-
pulacji. Autor monitoruje ich stan od 15 lat. Wydaje si´, ˝e
kompleksowo traktowany monitoring powinien dotyczyç nie
tylko w∏aÊciwoÊci populacji paproci, takich jak: liczebnoÊç,
struktura demograficzna i, ewentualnie, cechy biometryczne
osobników. Celowe by∏oby uzupe∏nienie go o obserwacje
stosunków konkurencji pomi´dzy gatunkami na stanowi-
skach, a tak˝e stanu zbiorowisk roÊlinnych w ich otoczeniu,
jako czynników ekologicznych decydujàcych o warunkach
wzrostu i szansach przetrwania zanokcicy serpentynowej. 
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