
Rhododendron luteum
Sweet
Ró˝anecznik ˝ó∏ty 
Azalia pontyjska

Syn.: Rhododendron flavum G. Don fil., Azalea pontica L.

Spermatophyta, Magnoliophytina [= Angiospermae],
Magnoliopsida [= Dicotyledoneae], Ericaceae
– wrzosowate

Opis gatunku

Krzew 1–2,5 (4) m wysoki. System korzeniowy silny, p∏aski.
LiÊcie opadajàce na zim´, pod∏ugowatolancetowa-
te 6–12 cm d∏ugie, brzegiem szczeciniasto orz´sione, je-
sienià ˝ó∏te i czerwonopomaraƒczowe. Kwiaty okaza∏e,
wonne, zebrane w kwiatostany na szczytach p´dów. Kielich
o 5 lancetowatych dzia∏kach. Korona z∏ocisto˝ó∏ta,
ow∏osiona, nieco grzbiecista, o Êrednicy oko∏o 5 cm, sze-
roko otwarta, o wàskiej rurce i 5 (rzadko 6 lub 7) ∏atkach.
Pr´cików tyle, ile ∏atek korony; pr´ciki i s∏upek (1) wystajà
z korony. Owocem jest torebka p´kajàca przegrodo-
wo, 2–3 cm d∏uga. Nasiona d∏ugoÊci 1–2 mm, bardzo licz-
ne, z ma∏ymi skrzyde∏kami.

Mo˝liwoÊç pomy∏ki 
przy identyfikacji gatunku

Ró˝anecznik ˝ó∏ty jest roÊlinà na tyle charakterystycznà, ˝e
pomy∏ki z roÊlinami dziko rosnàcymi u nas nie wchodzà
w gr´.

Biologia gatunku

Forma ˝yciowa 
Fanerofit.

Rozmna˝anie generatywne
Kwiaty rozwijajà si´ przed liÊçmi. Okres kwitnienia przypada
na maj lub poczàtek czerwca. Kwiaty zawierajà nektar ukry-
ty w d∏ugich rurkach (u podstawy zalà˝ni znajduje si´ tarcz-
ka z pi´ciu gruczo∏ów miodnikowych) i przystosowane sà
do zapylania przez d∏ugotràbkowe motyle – zmierzchnikow-
ce. W ciàgu dnia w zapylaniu uczestniczà te˝ inne owady
(Macko 1930); zdarza si´, ˝e trzmiele rabujà nektar. Toreb-
ki dojrzewajà jesienià, p´kajà zimà. Nasiona rozsiewane sà
w okresie zimy i wiosnà. Nasiona tworzone sà obficie, jed-
nak zarówno w Polsce, jak i na stanowiskach na Ukrainie,
kie∏kujà s∏abo, np. podczas kontroli stanowiska w Ko∏aczni,
w 1993 r., nie stwierdzono siewek (Szkudlarz 1995). Nato-
miast w warunkach laboratoryjnych kie∏kujà w 90%, ale de-
likatne siewki masowo atakowane sà przez grzyby.

Rozmna˝anie wegetatywne
Ró˝anecznik na stanowisku w Polsce rozmna˝a si´ g∏ównie
na drodze wegetatywnej, tworzàc obficie p´dy odroÊlowe.

Aspekty populacyjne

ZaroÊla ró˝anecznika ˝ó∏tego na jedynym u nas stanowi-
sku, w rezerwacie „Ko∏acznia”, zajmujà w pierwszych la-
tach XXI w. powierzchni´ oko∏o 0,01 ha. Naliczono 190
krzewów o bardzo zró˝nicowanej liczbie p´dów, od 1
do 30. Rozwój krzewów przebiega w kierunku optymalnej
zwartoÊci p∏atów, tak˝e w miejscach nas∏onecznionych
i otwartych. Populacja rozmna˝a si´ g∏ównie na drodze
wegetatywnej; siewki spotyka si´ rzadziej. 

Charakterystyka ekologiczna

Autekologia
W Ko∏aczni ró˝anecznik ˝ó∏ty porasta niski pagór wydmo-
wy z sosnà, schodzàc w obni˝enie zaj´te przez olszyn´. Ro-
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Ênie na p∏ytkich, ubogich glebach pochodzenia bielicowe-
go, umiarkowanie wilgotnych, mezotroficznych. Gatunek
o du˝ej tolerancji; znosi zarówno du˝e nas∏onecznienie,
jak te˝ cz´Êciowe ocienienie. W Polsce nie jest to roÊli-
na konkurencyjna w widnych lasach, a zw∏aszcza w m∏od-
nikach, jakkolwiek w ogrodach najlepiej roÊnie w du˝ym
zag´szczeniu.
Ekologiczne liczby wskaênikowe Êwiat∏a, temperatury, re-
akcji (odczynu gleby) i trofizmu wynoszà wg Zarzyckiego
i in. (2002) – odpowiednio: L = 4, T = 4, R = 3, Tr = 3.

Zbiorowiska roÊlinne, z którymi gatunek
jest zwiàzany 
W centrum zasi´gu (Kaukaz, Anatolia) gatunek wyst´puje
w ni˝szych partiach gór, si´gajàc do 1800-2000 m
n.p.m. (Cross 1975). W obr´bie wyspy zasi´gowej na
Wo∏yniu tworzy podszyt (miejscami bardzo zwarty) w la-
sach sosnowych.
W Polsce ró˝anecznik roÊnie w borze mieszanym Êwie˝ym
(zwiàzek Dicrano-Pinion), silnie zniekszta∏conym; w sàsied-
nim obni˝eniu – wyst´puje w wilgotnym lesie olszowym
(Zarzycki 2001). W lukach i na obrze˝ach ró˝anecznikowi
towarzyszà krzewy: kruszyna Frangula alnus, jarz´bi-
na Sorbus aucuparia, tarnina Prunus spinosa, je˝yna fa∏do-
wana Rubus plicatus, malina w∏aÊciwa Rubus idaeus. RoÊli-
ny zielne w runie reprezentujà: wierzbówka kiprzyca Epilo-
bium angustifolium, trzcinnik piaskowy Calamagrostis epi-
gejos i inne (Szkudlarz 1995).

Siedliska 
(wg Za∏àcznika I Dyrektywy Siedliskowej) 
Siedliska, na których wyst´puje ró˝anecznik w Polsce, nie
znalaz∏y si´ w za∏àczniku I Dyrektywy Siedliskowej.

Rozmieszczenie geograficzne

Wyst´powanie na Êwiecie
Centrum wyst´powania ró˝anecznika ˝ó∏tego znajduje si´
w górach Anatolii i na Kaukazie; du˝a oderwana wyspa
– na pograniczu Wo∏ynia i Podola i we wschodnich Alpach
(Meusel i in. 1978, Macko 1930, Sychowa 1962, KornaÊ,
Medwecka-KornaÊ 2002). Jest interesujàce, ˝e gatunek
wprowadzony na Wyspy Brytyjskie pod koniec XVIII w. sze-
roko si´ rozprzestrzeni∏ w tamtejszych zbiorowiskach le-
Ênych (Cross 1975).

Wyst´powanie w Polsce
Jedyne uznane za naturalne stanowisko w Polsce, odkryte
w 1909 r., znajduje si´ w Ko∏aczni, na pó∏noc od Woli 
Zarczyckiej ko∏o Le˝ajska (Raciborski 1909), w dawnej
Puszczy Sandomierskiej. Po∏o˝one jest oko∏o 300 km
na po∏udniowy zachód od wyspowego stanowiska ró˝a-
necznika na Wo∏yniu (Macko 1930). Area∏ wyst´powania
gatunku w Ko∏aczni od 100 lat nie powi´kszy∏ si´.

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 (Mako-
maska-Juchiewicz i in. 2001); w∏àczony na mocy Trak-
tatu Akcesyjnego podpisanego w Atenach w 2003 r.

Prawo krajowe:
Ochrona gatunkowa – Êcis∏a do 2001 r., obecnie po-
nownie na liÊcie gatunków chronionych.

Kategorie IUCN:
„Czerwona lista IUCN” (1996) – nie uwzgl´dniono; 
„Polska czerwona ksi´ga roÊlin” (Kaêmierczakowa,
Zarzycki 2001) – CR.

Wyst´powanie gatunku na obszarach
prawem chronionych 
Ca∏a polska populacja chroniona jest w rezerwacie przyro-
dy „Ko∏acznia” (pow. 0,11 ha), gdzie wyst´puje w postaci
jednego zwartego p∏atu.

Stan i dynamika populacji, 
potencjalne zagro˝enia

Stan i dynamika populacji
Od 1909 r., a wi´c od pierwszego opisu azalii w Ko∏aczni
przez Raciborskiego, liczebnoÊç populacji i zajmowany
przez nià area∏ ulega∏ niewielkim wahaniom. Liczba roÊlin
by∏a niekiedy ograniczana przez k∏usownicze pozyskiwanie
m∏odych krzewów lub siewek. Okresowo, zw∏aszcza
przed ogrodzeniem stanowiska, wyst´powa∏y szkody spo-
wodowane przez po˝ary i wypas byd∏a. Po ogrodzeniu zaÊ
rezerwatu azalia by∏a nadmiernie ocieniona oraz wypiera-
na przez dynamicznie rozwijajàce si´ je˝yny lub samosiew
sosnowy i olchowy.
Wspó∏czeÊnie, w planie ochronnym rezerwatu, wszystkie
wymienione gatunki sà eliminowane. 
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W okresie ostatniego stulecia nie zauwa˝ono rozprzestrze-
niania si´ gatunku poza wymienione stanowisko w dawnej
Puszczy Sandomierskiej. Fakt, ˝e jest to jedyne oderwane
stanowisko, to jednoczeÊnie najpowa˝niejsza groêba za-
g∏ady gatunku.

Potencjalne zagro˝enia
W przesz∏oÊci populacja by∏a silnie zagro˝ona przez wy-
pas, po˝ary, zrywanie kwiatów i wykopywanie roÊlin.
Utworzenie w 1957 r. rezerwatu oraz zabiegi czynnej
ochrony – usuwanie masowo rozrastajàcej si´ je˝yny
– wp∏yn´∏o pozytywnie na populacj´ ró˝anecznika. Ró˝a-
necznikowi ˝ó∏temu, jako roÊlinie umiarkowanie Êwiat∏o-
˝àdnej, zagra˝a zacienienie ze strony szybko rozprzestrze-
niajàcej si´ sosny. Atakowany by∏ te˝ niegdyÊ przez grzyb
Exobasidium discoideum, który powodowa∏ powstanie licz-
nych galasów (Raciborski 1909), ostatnio nieobserwowa-
nych (Nannfaldt 1981 wymienia E. harrvathinum (Thomas)
Nannfeldt i E. dusium Raciborski).

Ochrona gatunku i jego siedlisk

Propozycje dotyczàce gatunku
Gatunek od stu lat utrzymuje si´ na jednym niewielkim sie-
dlisku w Polsce. Podstawà zabezpieczenia stanowiska jest
dziesi´ciokrotne powi´kszenie powierzchni rezerwatu
i ustanowienie otuliny, ograniczenie zbiorowisk leÊnych,
zw∏aszcza m∏odników (samosiew o du˝ym zwarciu). Nale-
˝y na bie˝àco kontrolowaç stan populacji i oprócz samo-
siewu sosnowego eliminowaç tak˝e je˝yn´. Zalecana jest
ochrona czynna, tj. usuwanie na ograniczonej powierzch-
ni darni i podsiewanie nasion azalii. 
Ró˝anecznik ˝ó∏ty przez wiele stuleci nie wkroczy∏ do leÊnych
zbiorowisk w Polsce, jak np. ekspansywna dziÊ czeremcha
amerykaƒska Padus serotina, pomimo i˝ oba gatunki zajmu-
jà podobne siedliska. Wiadomo jednak, i˝ w okolicznych
szkó∏kach leÊnych w po∏owie XX w. ros∏y krzewy azalii z Ko-
∏aczni, a pod nimi znajdowa∏y si´ liczne siewki. 
Z uwagi na naturalne zainteresowanie ludnoÊci miejscowej
uprawà tej roÊliny w ogrodach przydomowych mo˝na równie˝
zapobiegaç pokàtnemu jej rozprowadzeniu czy wykradaniu
przez udost´pnienie sadzonek pochodzàcych z arboretów.
Dokumentacja i plan ochrony rezerwatu „Ko∏acznia” ze
stanowiskiem ró˝anecznika ˝ó∏tego znajduje si´ w Biurze
Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody w Rzeszowie.

Propozycje dotyczàce siedlisk
Wskazane by∏oby znaczne powi´kszenie powierzchni re-
zerwatu i wprowadzenie strefy ochronnej, rezygnacja z re-
gulowania i pog∏´biania potoku, zasypanie rowów melio-
racyjnych, zaniechanie wydobywania piasku na wydmie
poroÊni´tej ró˝anecznikiem, a tak˝e przesuni´cie drogi pol-
nej poza stref´ rezerwatu i otuliny. Zaleca si´ te˝ wyku-
pienie przyleg∏ych do rezerwatu terenów, które sà w∏asno-
Êcià wsi Ko∏acznia. 

Dotychczasowy sposób ochrony jedynego w Polsce i nie-
wielkiego stanowiska ró˝anecznika ˝ó∏tego wydaje si´ nie-
wystarczajàcy i êle rokuje na przysz∏oÊç. Celowe jest zabez-
pieczenie populacji przez jej wprowadzenie na inne stano-
wiska zast´pcze i wtórne w Kotlinie Sandomierskiej,
zw∏aszcza do nadleÊnictw Puszczy Sandomierskiej. 

Ewentualny wp∏yw dzia∏aƒ ochronnych
na inne gatunki
Nieznany.

Przyk∏ady obszarów obj´tych dzia∏aniami
ochronnymi
Rezerwat w Ko∏aczni to jedyny obszar ochrony gatunku
w Polsce. Ró˝anecznik ˝ó∏ty jest jednak z powodzeniem
uprawiany w Arboretum w Bolestraszycach, Wojs∏awicach
i Sycowie, a tak˝e utrzymywany w wielu ogrodach bota-
nicznych w Polsce. Warto wprowadziç go, jako roÊlin´
ozdobnà, do innych ogrodów. 

Kierunki i zakres badaƒ naukowych

Nale˝y kontynuowaç, rozpocz´te w Arboretum w Bolestra-
szycach i w Arboretum LeÊnym w Sycowie, prace
nad wprowadzeniem ró˝anecznika ˝ó∏tego do podszycia
lasów sosnowych w Kotlinie Sandomierskiej. Wytypowano
w dawnej Puszczy Sandomierskiej kilka stanowisk zast´p-
czych, optymalnych dla reintrodukcji gatunku. W warun-
kach uprawy ogrodowej utrzymywana jest zró˝nicowa-
na pokoleniowo populacja pochodzàca z Ko∏aczni. W wa-
runkach laboratoryjnych – szklarniowych – uzyskano po-
myÊlne efekty dotyczàce fazy kie∏kowania nasion oraz
prze˝ywalnoÊci siewek. Obecnie w obu arboretach przygo-
towano ju˝ oko∏o 800 m∏odych krzewów, otrzymanych
z nasion zebranych w Ko∏aczni. Nale˝y jednak zwracaç
uwag´ na patogeniczne grzyby.
Opracowano tak˝e metodyk´ renaturyzacji gatunku
na stanowiskach wtórnych. Ma to na celu nie tylko powi´k-
szenie krajowej populacji i area∏u ró˝anecznika, ale tak˝e
prowadzenie tzw. wieczystej kartoteki zawierajàcej dane
dotyczàce rozmna˝ania, dynamiki wzrostu i liczebnoÊci,
jak te˝ biologii i ekologii gatunku. Gatunek jest od daw-
na z powodzeniem uprawiany w ogrodach i arboretach
w Polsce i dlatego w kartotece krajowej nale˝a∏oby
uwzgl´dniç tak˝e i te populacje. W Ko∏aczni, wobec utrzy-
mywania si´ od dziesi´cioleci populacji na tym samym po-
ziomie, interesujàce jest przede wszystkim poznanie przy-
czyn d∏ugoletniej jej stabilnoÊci na tym stanowisku oraz
prognozowanie ewentualnego procesu jej rozprzestrzenia-
nia si´. 

Monitoring

Z uwagi na niewielkà liczb´ roÊlin na stanowisku w Ko∏acz-
ni nale˝y objàç je monitoringiem. Niezb´dne sà: 
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• obserwacje naturalnego obsiewania si´ azalii na stano-
wisku naturalnym, zw∏aszcza pojawiania si´ siewek w lu-
kach po usuni´ciu samosiewu sosny; 

• obserwacje siewek, dynamiki ich wzrostu oraz fenologii, pro-
wadzone równolegle tak˝e na stanowiskach zast´pczych; 

• gromadzenie szczegó∏owych danych dotyczàcych dyna-
miki wzrostu azalii, a˝ do wykszta∏cenia si´ kwiatów
i pe∏nej dojrza∏oÊci nasion; 

• sta∏e obserwacje wyst´powania grzybów patogennych
i innych chorób we wszystkich fazach wegetacji roÊlin.
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