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W 2015 roku w Ogrodzie Botanicznym Krajowego Centrum Roślinnych Zasobów 
Genowych rozpoczęto realizację zadania „Gromadzenie, charakterystyka, ocena, 
dokumentacja oraz udostępnianie zasobów genetycznych gatunków roślin łąkowo-
pastwiskowych”, w ramach Programu Wieloletniego na lata 2015-2020 pt. 
„Tworzenie naukowych podstaw postępu biologicznego i ochrona roślinnych 
zasobów genowych źródłem innowacji i wsparcia zrównoważonego rolnictwa oraz 
bezpieczeństwa żywnościowego kraju”. 

Głównym celem realizowanego tematu jest zabezpieczenie przed utratą zasobów 
genetycznych gatunków roślin łąkowo – pastwiskowych poprzez ich zbiór oraz 
utrzymywanie w stanie żywym w warunkach ex situ.  



MATERIAŁ I METODY 
 
Wykonano inwentaryzację obiektów roślin łąkowo – pastwiskowych 
zgromadzonych w kolekcjach Ogrodu Botanicznego w Bydgoszczy oraz 
zdeponowanych w długoterminowej przechowalni nasiennej Krajowego 
Centrum Roślinnych Zasobów Genowych. Materiały roślinne, z wyłączeniem 
gatunków roślin z rodziny motylkowatych (Fabaceae), traw (Poaceae) i turzyc 
(Cyperaceae) pozyskiwano w latach 1993 – 2015 w trakcie ekspedycji 
terenowych oraz w ramach wymiany nasiennej z placówkami naukowo-
badawczymi. 
W oparciu o dane paszportowe zawarte w dokumentacji Krajowego Centrum 
Roślinnych Zasobów Genowych w Radzikowie, dla zgromadzonych obiektów 
oraz gatunków im towarzszących określono przynależność fitosocjologiczną 
zbiorowisk. Układ systematyczny i nazewnictwo gatunków podano za 
opracowaniem Mirka i współautorów (2002). Nomenklaturę zbiorowisk przyjęto 
za Matuszkiewiczem (2008). Charakterystykę liczebności stanowisk, aktualne 
tendencje dynamiczne gatunków, wskaźnik kontynentalizmu oraz stopień 
zagrożenia, opracowano za pomocą wskaźników ekologicznych dla gatunków 
roślin naczyniowych Polski według Zarzyckiego i współautorów (2002) 
 



 
• W wyniku prac realizowanych w Ogrodzie 

Botanicznym KCRZG IHAR-PIB w Bydgoszczy 
zgromadzono 311 obiektów, w ramach 167 gatunków 
roślin łąkowo-pastwiskowych 

• Spośród 311 obiektów, 86 przechowywanych jest w 
długoterminowej przechowalni KCRZG w Radzikowie, 
natomiast 225 obiekty w kolekcjach polowych 
Ogrodu Botanicznego w Bydgoszczy  

• Zgromadzone obiekty ekotypy należą do 35 rodzin, z 
których najliczniej reprezentowane są: Asteraceae 
(67 obiektów, 36 gatunków), Lamiaceae (37 
obiektów, 18 gatunków), Caryophyllaceae (32 
obiekty, 10 gatunków) i Rosaceae (23 obiekty, 16 
gatunków) 

 

WYNIKI 



WYNIKI 

 
 

Rodzaj 

 
 

Liczba obiektów 

 
 

Liczba gatunków 

Campanula 16 6 

Dianthus 16 5 

Centaurea 15 7 

Veronica 14 6 

Potentilla 10 8 

Thymus 8 5 

Ajuga  5 2 

Zestawienie rodzajów reprezentowanych przez największą liczbą obiektów 



WYNIKI 

 
Forma życiowa 

 
Liczba gatunków (%) 

 
Hemikryptofity 

 

134 

 

80,2 

 
Chamefity zielne 

 

18 

 

10,8 

 
Geofity 

 

14 

 

8,4 

 
Chamefity drzewiaste 

 

1 

 

0,6 

Udział form życiowych w kolekcji roślin łąkowo-pastwiskowych 



WYNIKI 
Rejony pozyskiwania ekotypów  



WYNIKI 
Siedliska pozyskiwania ekotypów  



WYNIKI 

Liczebność stanowisk gatunków zgromadzonych w kolekcji łąkowo-pastwiskowej 

(1 – liczba stanowisk bardzo mała (kilka do kilkunastu) 2 – mała liczba stanowisk (do 100), 3 – duża liczba 
stanowisk, głównie w jednym regionie, 4 – duża liczba stanowisk w wielu regionach, 5 – pospolity w całym kraju) 
(Zarzycki i in., 2002). 



WYNIKI 
Tendencje dynamiczne gatunków zgromadzonych w kolekcji łąkowo-pastwiskowej 

 (-2 – duży spadek liczby stanowisk, -1 – spadek liczby stanowisk lub wyraźny ubytek osobników na stanowiskach, +1 
– wzrost liczby stanowisk lub wyraźny przyrost osobników na stanowiskach, +2 – duży wzrost i zajmowanie nowych 
stanowisk, -/+ - stanowiska zanikają i pojawiają się nowe) (Zarzycki i in., 2002). 



WYNIKI 
Stopień zagrożenia gatunków zgromadzonych w kolekcji łąkowo-pastwiskowej 

(E – szczególnie zagrożone wymarciem, R –rzadkie, V –narażone na wyginięcie (Zarzycki i in., 2002). 



WYNIKI 
Stopień zagrożenia gatunków zgromadzonych w kolekcji łąkowo-pastwiskowej 

Adonis  
vernalis 

Allium  
angulosum 

Aster  
tripolium 

Dianthus  
superbus 

Iris  
sibirica 

Linum  
hirsutum 

Gatunki narażone na wyginięcie 

Gatunki rzadkie 

Centaurea 
kotschyana 

Euphorbia  
epithymoides 

Linum  
flavum 

Veratrum  
nigrum 

Gatunki szczególnie zagrożone wymarciem 

Adenophora  
liliifolia 

Apium  
nodiflorum 



WYNIKI 
Wskaźnik kontynentalizmu gatunków zgromadzonych w kolekcji łąkowo-pastwiskowej 



WYNIKI 
Klasyfikacja fitosocjologiczna gatunków zgromadzonych w kolekcji łąkowo-pastwiskowej 



PODSUMOWANIE 

 Zgromadzona dokumentacja pozwala na monitorowanie stanu i zasobów 

różnorodności biologicznej, a także otwiera dostęp do danych o bioróżnorodności.  

 Dane zawarte w dokumentacji umożliwiają analizę siedlisk, ich ochronę oraz 

odtworzenie utraconych elementów różnorodności biologicznej.  

 Inwentaryzacja zgromadzonych w Krajowym Centrum Roślinnych Zasobów 

Genowych obiektów roślin łąkowo-pastwiskowych wykazała niewielki udział 

gatunków z terenów o największej w skali kraju powierzchni trwałych użytków 

zielonych.  

 Eksploracji wymagają obszary cenne pod względem gatunkowym i siedliskowym z 

terenów województw: warmińsko-mazurskiego, małopolskiego, podkarpackiego i  

podlaskiego.   

 



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ 


