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ABSTRACT. The article presents the list and distribution of vascular plant species in the “Dąbrowa 
koło Biadek Krotoszyńskich” reserve, southern Wielkopolska. 
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Wstęp 

Rezerwat przyrody „Dąbrowa koło Biadek Krotoszyńskich” został utworzony 26 
kwietnia 1963 roku Zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego (Monitor 
Polski Nr 41, poz. 202). Obszar ten chroni ekosystemy lasów liściastych, w tym szcze-
gólnie acidofilne dąbrowy charakterystyczne dla południowej Wielkopolski. Jego po-
wierzchnia wynosi obecnie 16,20 ha i w całości jest własnością Skarbu Państwa w za-
rządzie PGL Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Krotoszyn. Chroniony obszar znajduje 
się w południowej Wielkopolsce, w powiecie ostrowskim (i gminie Ostrów Wielkopol-
ski), przy trasie Krotoszyn-Ostrów Wielkopolski, niedaleko miejscowości Biadki Kro-
toszyńskie (ryc. 1). W podziale geobotanicznym Polski teren rezerwatu jest zlokalizo-
wany w Prowincji Niżowo-Wyżynnej Środkowoeuropejskiej, Dziale Bałtyckim, Pod-
dziale Pasa Wielkich Dolin, Krainie Wielkopolsko-Kujawskiej (Szafer 1977). 
Wykaz leśnych zespołów roślinnych rezerwatu podawali wcześniej Borysiak i in. 

(1991) oraz Brzeg i Kasprowicz (2001). Prowadzone tutaj inwentaryzacje faunistyczne 
dotyczyły chrząszczy (Brylewski 2000) oraz ptaków (Stawowy 1987). 
Celem pracy było przedstawienie zasobów inwentarza flory naczyniowej rezerwatu 

według stanu na 2004 rok, a więc z chwilą gdy zaczął obowiązywać nowy Plan Ochrony 
tego obszaru. 
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Ryc. 1. Mapa przeglądowa rezerwatu przyrody „Dąbrowa koło Biadek Krotoszyńskich” 
Fig. 1. Review map of the nature reserve “Dąbrowa koło Biadek Krotoszyńskich” 
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Charakterystyka przyrodnicza rezerwatu 

Budowa geologiczna i rzeźba terenu 

Ukształtowanie terenu jest wybitnie płaskie, z niewielkim nachyleniem na południe, 
w kierunku rzeki Baryczy. Deniwelacja terenu wynosi 2,3 m. Najwyższy punkt jest 
położony na wysokości 130 m n.p.m. (skrzyżowanie linii oddziałowych wydzieleń 66, 
67 i 76, 77), najniższy – 127,7 m n.p.m. – leży w oddziale 76 j. Od północy, zachodu  
i południa rezerwat jest otoczony rowami odwadniającymi. 
Skały macierzyste, na których zostały wytworzone gleby rezerwatu, są głównie po-

chodzenia plejstoceńskiego – zlodowacenia środkowopolskiego. Występują tu odgórnie 
spiaszczone, zalegające cienką warstwą gliny zwałowe stadiału Warty (trzebnickiego). 
Często, jeszcze w zasięgu profilu glebowego, spotkać można iły plioceńskie (Plan urzą-
dzenia... 1989) 

Gleby i typy siedliskowe lasu 

Największą powierzchnię rezerwatu zajmują gleby opadowo-glejowe (oddziały 76 
b, c, f, h, i). W profilach tego typu gleb, pod stosunkowo grubą (5 cm) warstwą moderu 
typowego i brązowo-czarnym poziomem próchnicznym, spotyka się szary z jaśniejszy-
mi plamami poziom opadowo-glejowy. Pod podłożem opadowo-glejowym występuje 
albo glina średnia (barwa zielonkawa z brązowymi plamami), albo też skała macierzysta 
(sinożółty piasek luźny). Drugim typem gleb rezerwatu są gleby bielicowe – oddział 76 g 
i gleby torfowo-glejowe – oddział 76 d (Plan urządzenia... 1989). 
Na terenie rezerwatu występują cztery typy siedliskowe lasu:  
– Lśw2 (las świeży, silnie świeży) – oddziały 76 b, c, f, h, i, 
– Lw2 (las wilgotny, silnie wilgotny) – oddział 76 d, 
– LMśw2 (las mieszany świeży, silnie świeży) – oddział 76 g, 
– bagno – oddział 76 j. 

Roślinność 

Panującym typem roślinności leśnej rezerwatu są fitocenozy acidofilnego lasu gra-
bowo-dębowego Aulacomnio androgyni-Quercetum roboris Brzeg et Kasprowicz in 
Brzeg et al. 2000, zajmujące 11,57 ha. Na pozostałe ekosystemy leśne składają się płaty 
dąbrowy trzcinnikowej Calamagrostio arundinaceae-Quercetum petraeae (Hartmann 
1934) Scamoni et Passarge 1959 em. Brzeg, Kasprowicz et Krotoska 1989, zróżnicowa-
nej na C.-Q. typicum i C.-Q. molinietosum caeruleae (łącznie 2,35 ha), kwaśnej buczy-
ny niżowej Deschampsio flexuosae-Fagetum Schröder 1938 (0,44 ha), olsu porzeczko-
wego Carici elongatae-Alnetum W. Koch 1926 ex R. Tx. 1931 (0,31 ha), dębniaka 
turzycowego Carici elongatae-Quercetum Sokołowski 1972 (0,43 ha) oraz fitocenozy 
zbiorowiska Betula pendula-Alnus glutinosa (0,79 ha). Roślinność nieleśną rezerwatu 
stanowią zarośla wierzbowe typu Salicetum cinereae Kobendza 1939 (w postaci z tor-
fowcami), szuwary turzycowe Caricetum ripariae Soó 1928 oraz drobnopowierzchniowe 
zbiorowiska terofitów z klasy Bidentetea tripartiti R. Tx., Lohm. et Prsg 1950 (ryc. 2). 
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Ryc. 2. Roślinność rzeczywista rezerwatu przyrody „Dąbrowa koło Biadek Krotoszyńskich” 
Fig. 2. Vegetation of the nature reserve “Dąbrowa koło Biadek Krotoszyńskich” 
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Materiał i metodyka 

Badania terenowe prowadzono w latach 2003-2004. Spisy florystyczne prowadzono 
odrębnie dla każdego wydzielenia leśnego. Nazewnictwo roślin przyjęto za Mirkiem  
i in. (2002). 

Wyniki 

Wykaz flory 

Na terenie rezerwatu stwierdzono występowanie 187 gatunków roślin. Poniżej za-
mieszczono ich wykaz w porządku alfabetycznym oraz lokalizację w wydzieleniach 
leśnych. 
 
Objaśnienia: 

b, c, d, f, g, h, i, j – pododdziały wydzielenia 76, 
cdr – droga, zlokalizowana w południowej części oddziału 76 c. 
 

Acer campestre – f, i 
Acer platanoides – i 
Acer pseudoplatanus – b, i, j 
Achillea millefolium – cdr 
Adoxa moschatellina – f 
Aegopodium podagraria – f 
Agrimonia procera – f 
Agrostis canina – d, f, i, j 
Agrostis capillaris – b 
Agrostis stolonifera – b, c, cdr 
Ajuga reptans – c, f 
Alliaria petiolata – f 
Alnus glutinosa – b, h, i, j 
Alopecurus aequalis – cdr, f 
Anagallis arvensis – cdr 
Anemone nemorosa – b, c, f, i, j 
Angelica sylvestris – cdr 
Anthriscus sylvestris – c 
Artemisia vulgaris – cdr 
Athyrium filix-femina – c, cdr, f, i, j 
Atriplex patula – cdr 
Betula pendula – c, d, f, g, i, j 
Betula pubescens subsp. pubescens – b, 
c, d, f, g, h, i 

Bidens tripartita – cdr, f, j 
Brachypodium sylvaticum – c 
Calamagrostis arundinacea – b, c, f, g 

Calamagrostis canescens – c, d, j 
Calamagrostis epigejos – b, c, f, g, h, j 
Callitriche verna – cdr 
Campanula trachelium – f 
Capsella bursa-pastoris – cdr 
Carex acutiformis – b, c, d 
Carex canescens – i 
Carex echinata – b 
Carex elata – d 
Carex elongata – b, c, i, j 
Carex lasiocarpa – j 
Carex nigra – c, d, g 
Carex ovalis – c, d, f 
Carex pallescens – b, c, d, f 
Carex pilulifera – b, c, d, f, g, h, i 
Carex remota – b, c, f 
Carex riparia – d 
Carex sylvatica – c, f 
Carex vesicaria – b, c, d, f, i, j 
Carpinus betulus – b, c, d, f, g, i 
Cerastium glomeratum – cdr 
Cerastium holosteoides – cdr 
Chaerophyllum temulum – f 
Chamaenerion angustifolium – c 
Chrysosplenium alternifolium – j 
Circaea lutetiana – c, f 
Cirsium arvense – cdr, f 
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Convallaria majalis – b, g, i 
Conyza canadensis – h 
Corylus avellana – b, c, i 
Crataegus monogyna – c 
Deschampsia caespitosa – b, c, f, i, j 
Deschampsia flexuosa – c, f 
Dryopteris carthusiana – b, c, d, f, g, h, 
i, j 

Dryopteris dilatata – b, j 
Echinochloa crus-galli – cdr 
Epilobium ciliatum – c 
Epilobium montanum – c 
Equisetum palustre – i, j 
Equisetum pratense – f 
Euonymus europaea – f, h 
Euphorbia peplus – cdr 
Fagus sylvatica – c, cdr, f, g, h, i 
Fallopia convolvulus – b 
Festuca gigantea – f, i 
Festuca rubra – b 
Ficaria verna – f 
Fragaria vesca – b 
Frangula alnus – b, c, d, f, g, h, i, j 
Fraxinus excelsior – i 
Galeobdolon luteum – i 
Galeopsis tetrahit – i 
Galinsoga ciliata – cdr 
Galinsoga parviflora – cdr 
Galium odoratum – i 
Galium palustre – b, c, d, f, j 
Galium verum – f 
Geranium robertianum – j 
Geum urbanum – b, c, f 
Glechoma hederacea – f, i 
Glyceria fluitans – b, cdr, f, j 
Hedera helix – b, f, h 
Hieracium laevigatum – b 
Hieracium murorum – b 
Hieracium sabaudum – b, f, h 
Holcus lanatus – h 
Holcus mollis – b, c 
Hottonia palustris – j 
Humulus lupulus – i 
Hypericum perforatum – cdr, f 
Hypericum tetrapterum – cdr 
Impatiens noli-tangere – b, f, i, j 
Iris pseudacorus – b, cdr, d, f, j 
Juncus effusus – b, c, cdr, d, f, i, j 

Juncus tenuis – cdr 
Lactuca serriola – f 
Lapsana communis – f 
Larix decidua – f 
Lathyrus pratensis – cdr 
Leontodon autumnalis – cdr 
Luzula pilosa – b, c, d, f, g, h, i 
Lycopus europaeus – c, cdr, d, j 
Lysimachia nummularia – c, f 
Lysimachia vulgaris – b, c, cdr, d, f, i, j 
Maianthemum bifolium – b, c, d, f, g, h, i 
Malus sylvestris – b, i 
Melampyrum nemorosum – f 
Melampyrum pratense – b, c, g 
Melica uniflora – c, i 
Mentha arvensis – c, cdr 
Milium effusum – b, c, f, g, i, j 
Moehringia trinervia – b, c, f, i, j 
Molinia caerulea – b, c, f, g, h, i 
Mycelis muralis – b, c 
Myosotis palustris – cdr 
Myosoton aquaticum – b, cdr, f 
Neottia nidus-avis – f 
Oenanthe aquatica – b, i 
Oxalis acetosella – b, c, f, g, i, j 
Oxalis fontana – cdr 
Padus serotina – b, c, h 
Peucedanum palustre – d, i, j 
Phragmites australis – i 
Picea abies – b, c, d, f, g, h, i 
Pinus sylvestris – b, c, d, f, g, h, j 
Plantago major – cdr 
Poa annua – cdr 
Poa compressa – h 
Poa nemoralis – b, c 
Poa trivialis – c, f, h 
Polygonatum multiflorum – c, f, i 
Polygonum minus – b, c, cdr, f, i 
Polygonum mite – b, c, cdr, f 
Populus tremula – b, cdr, d, f, i 
Potentilla anglica – b, f 
Potentilla anserina – cdr 
Potentilla erecta – cdr 
Potentilla reptans – cdr, f 
Prunella vulgaris – c, f 
Prunus cerasifera – f (2 siewki) 
Pteridium aquilinum – c, f, g, i 
Pyrola minor – c 
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Quercus robur – b, c, d, g, h, i 
Quercus rubra – b, c, f 
Ranunculus acris – f 
Ranunculus flammula – f 
Ranunculus repens – c, cdr, f 
Rorippa palustris – cdr 
Rubus idaeus – c, d, f, g, i, j 
Rubus nessensis – b, f, j 
Rumex obtusifolius – cdr 
Rumex sanguineus – f 
Sagina procumbens – cdr 
Salix aurita – d, i 
Salix cinerea – i 
Sambucus nigra – c, f, i, j 
Scirpus sylvaticus – b, c, f, i, j 
Scrophularia nodosa – cdr, f, i 
Scutellaria galericulata – c, i 
Sisymbrium officinale – cdr 
Solanum dulcamara – c 
Solidago virgaurea – b, f 

Sonchus oleraceus – cdr 
Sorbus aucuparia – b, c, d, f, g, h, i 
Sorbus torminalis – f 
Stachys sylvatica – f 
Stellaria holostea – b, c, cdr, f, i 
Stellaria media – c, cdr 
Stellaria uliginosa – b, c, cdr, f, j 
Taraxacum officinale – c, h 
Torilis japonica – cdr, f 
Trientalis europaea – b, c, f, g, h, i 
Tussilago farfara – cdr 
Urtica dioica – b, c, cdr, d, f, i, j 
Vaccinium myrtillus – b, c, d, f, g, h, i 
Vaccinium vitis-idaea – g 
Veronica chamaedrys – b, f 
Veronica officinalis – h 
Vicia sepium – cdr, f 
Viola reichenbachiana – c, f, i, j 
Viscum album subsp. austriacum – f, h 

Synantropizacja flory rezerwatu 

Na florę rezerwatu w ogromnej większości składają się elementy rodzime. Gatunki 
synantropijne skupiają się głównie na drodze, w południowej części wydzielenia 76 c. 
Ich obecność i trwanie jest warunkowane stałym, umiarkowanym użytkowaniem drogi. 
Flora tego niewielkiego obszaru obejmuje 55 gatunków, w tym 29 roślin występujących 
wyłącznie w tym miejscu. Wśród nich znajdują się typowe synantropy, tj. Artemisia 

vulgaris, Echinochloa crus-galli, Galinsoga ciliata, G. parviflora, Juncus tenuis, Plan-

tago major, Poa annua czy Sisymbrium officinale.  
Kolejne miejsce występowania antropofitów w rezerwacie, tym razem w obrębie 

zwartego kompleksu leśnego, to zarastające wysypiska śmieci (gruzu) znajdujące się  
w południowej części wydzielenia 76 f oraz w oddziale 76 h. Powierzchnie tych „wysp 
synantropijnych” są jednak niewielkie, a ich flora stosunkowo uboga. 
Zbiorowiska leśne rezerwatu wykazują dużą odporność na penetrację neofitów.  

W runie leśnym wszystkich typów fitocenoz brak jest Impatiens parviflora. Obserwo-
wano natomiast kilkanaście sztuk dębu czerwonego (Quercus rubra) w wydzieleniach 
76 b, c, f oraz kilka sztuk czeremchy amerykańskiej (Padus serotina) w oddziałach 76 b, 
c, h. Gatunki te nie wykazują tendencji do rozprzestrzeniania i nie stanowią obecnie 
zagrożenia dla funkcjonowania ekosystemów leśnych rezerwatu. 

Gatunki rzadkie 

W rezerwacie stwierdzono występowanie roślin, które są uznawane za regionalnie 
rzadkie bądź zagrożone dla Wielkopolski (wg listy Żukowskiego i Jackowiaka 1995).  
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Są to: 
1. Acer campestre L. (kategoria zagrożenia w Wielkopolsce: R) – na terenie rezer-

watu, kilka okazów w wydzieleniach 76 f oraz 76 i. 
2. Neottia nidus-avis (L.) Rich. (kategoria zagrożenia: E) – na terenie rezerwatu, 

siedem okazów w południowo-zachodniej części oddziału 76 f. 
3. Sorbus torminalis (L.) Crantz (kategoria zagrożenia: R) – na terenie rezerwatu, 

jeden okaz (w warstwie zielnej), w części północnej oddziału 76 f. 
4. Stellaria uliginosa Murray (kategoria zagrożenia: V) – na terenie rezerwatu, kil-

kadziesiąt okazów w oddziałach 76 b, c, f. 
5. Rumex sanguineus L. (kategoria zagrożenia: V) – na terenie rezerwatu, dwa okazy 

w wydzieleniu 76 f. 
Gatunkami lokalnie rzadkimi, stwierdzonymi w rezerwacie, są: Agrimonia procera, 

Callitriche verna, Cerastium glomeratum, Malus sylvestris czy Potentilla anglica. 

Podsumowanie 

1. Na terenie rezerwatu „Dąbrowa koło Biadek Krotoszyńskich”, chroniącego fito-
cenozy dąbrów charakterystycznych dla południowej Wielkopolski, stwierdzono wystę-
powanie 187 gatunków roślin naczyniowych. 
2. Gatunki synantropijne stanowią niewielki odsetek flory naczyniowej rezerwatu. 

Są skupione głównie na umiarkowanie użytkowanej drodze w południowej części wy-
dzielenia 76 c. 
3. Fitocenozy leśne rezerwatu są w dużym stopniu odporne na penetracje neofitów. 
4. Na badanym obszarze obecnych jest pięć gatunków regionalnie rzadkich dla 

Wielkopolski. Wśród nich w najwyższym stopniu zagrożona jest Neottia nidus-avis, 
którą obserwowano w wydzieleniu 76 f. 
 

Podziękowania. Autorzy składają serdeczne podziękowania Państwu Renacie i Krzysz-
tofowi Kulińskim z Radziwiłłowa za okazaną życzliwość i gościnność w trakcie badań 
terenowych. 

Literatura 

Borysiak J., Brzeg A., Kasprowicz M. (1991): Wstępna waloryzacja przyrodnicza projektowa-
nego obszaru chronionego krajobrazu „Dąbrowy Krotoszyńskie”. Ekspertyza dla Wojewódz-
kiego Konserwatora Przyrody w Kaliszu. Maszyn. Poznań. 

Brylewski P. (2000): Obserwacje nad występowaniem chrząszczy (Coleoptera) w Rezerwacie 
Dąbrowa koło Biadek Krotoszyńskich. Maszyn. Praca magisterska wykonana w Katedrze En-
tomologii Leśnej AR w Poznaniu. 

Brzeg A., Kasprowicz M. (2001): Dąbrowy Wielkopolski ze szczególnym uwzględnieniem 
„Płyty Krotoszyńskiej”. W: Szata roślinna Wielkopolski i Pojezierza Południowopomorskie-
go. Red. M. Wojterska. Przewodnik sesji terenowych 52. Zjazdu PTB, 24-28 września 2001. 
Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań: 177-192. 

Mirek Z., Piękoś-Mirkowa H., Zając A., Zając M. (2002): Flowering plants and pteridophytes 
of Poland. A checklist. Vol. 1. Biodiversity of Poland. – Krytyczna lista roślin naczyniowych 



Rośliny naczyniowe rezerwatu przyrody... 93

Polski. T. 1. Różnorodność biologiczna Polski. W. Szafer Institute of Botany, Polish Acad-
emy of Science, Kraków. 

Plan urządzenia gospodarstwa rezerwatowego rezerwatu „Dąbrowa koło Biadek Krotoszyńskich”, 
Nadleśnictwo Krotoszyn, Obręb Gliśnica, na okres od 01.01.1988 do 31.12.1997 r. (1989). 
Okręgowy Zarząd Lasów Państwowych w Poznaniu, Poznań. 

Stawowy R. (1987): Badania ilościowe w dąbrowach w różnych klasach wieku w nadleśnictwie 
Krotoszyn (południowa Wielkopolska). Maszyn. Praca magisterska wykonana w Zakładzie 
Biologii i Ekologii Ptaków UAM w Poznaniu. 

Szafer W. (1977): Szata roślinna Polski Niżowej. W: Szata roślinna Polski. T. II. Red. W. Szafer, 
K. Zarzycki. PWN, Warszawa: 17-188. 

Żukowski W., Jackowiak B. (1995): Lista roślin naczyniowych ginących i zagrożonych na 
Pomorzu Zachodnim i w Wielkopolsce. W: Ginące i zagrożone rośliny naczyniowe Pomorza 
Zachodniego i Wielkopolski. Red. W. Żukowski, B. Jackowiak. Pr. Zakł. Takson. Rośl. UAM 
Pozn. 3: 9-92. 

VASCULAR PLANTS 
OF THE “DĄBROWA KOŁO BIADEK KROTOSZYŃSKICH” RESERVE 

S u m m a r y  

The “Dąbrowa koło Biadek Krotoszyńskich” reserve protects ecosystems of deciduous forests, 
especially acidophile oak forests characteristic for southern Wielkopolska. A total of 187 species 
of vascular plants were recorded in the reserve. Regionally rare species were: Acer campestre, 
Neottia nidus-avis, Sorbus torminalis, Stellaria uliginosa, and Rumex sanguineus. Forest phyto-
coenoses of the reserve contain little neophytes. 

Adres do korespondencji: Małgorzata Klimko, Katedra Botaniki, Akademia Rolnicza im. Au-

gusta Cieszkowskiego, ul. Wojska Polskiego 71 C, 60-625 Poznań, e-mail: klim@au.poznan.pl 

 


