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STANOWISKA SASANKI WIOSENNEJ (PULSATILLA VERNALIS 
(L.) MILLER) W NADLEŚNICTWIE KALISKA

SPRING ANEMONE (PULSATILLA VERNALIS (L.) MILLER) SITES IN 
FOREST INSPECTORATE KALISKA.
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Abstract. Attempt was made to determine the prevalence of spring pasque flower 
(Pulsatilla vernalis (L.) Miller) at the Forest Inspectorate Kaliska. As a result, field 
reconnaissance, analysis of available documentation and a modest literature on the 
five positions found in the area of 20 000 hectares of forest. Has also been an attempt 
to harvest the seeds and grow seedlings for later planting in the wild to strengthen 
them.

WSTĘP
Sasanka wiosenna należy do roślin bardzo rzadko występujących na 

naturalnych stanowiskach Polski. Należy do rzędu jaskrowców (Ranunculales) 
rodziny jaskrowatych (Ranunculaceae). Sasanki rosną głównie w Europie i Azji 
w przeważającej większości na stanowiskach górskich [Szweykowska 
i Szweykowski 2003] w liczbie 30 gatunków, z czego w Polsce występuje sześć 
i wszystkie podlegają ścisłej ochronie [Pięknoś-Mirkowa i Miechówka 1999]. Dwa 
gatunki, sasanka wiosenna (Pulsatilla vernalis (L.) Mill.) i słowacka (Pulsatilla 
slavica G. Reuss.) są skrajnie zagrożone wyginięciem, co skłoniło do umieszczenia 
ich w Polskiej Czerwonej Księdze [Kaźmierczakow i Zarzycki 2010]. Sasanki są 
bylinami kłączowymi z odziomkowymi liśćmi. Liście są owłosione i tylko u sasanki 
wiosennej zimotrwałe. Wszystkie sasanki są roślinami trującymi. 

Sasanki są owadopylne i wykształcają owocostany zawierające niełupki 
opatrzone puszystym wąsem, który jest pozostałością słupka i przystosowane do 
rozsiewania przez wiatr. Owocostany sasanki wyglądem przypominają puszyste 
kule.

Są kwitnącymi wczesną wiosną roślinami, o dużych, pojedynczych i kwiatach 
pokrytych jedwabistymi włoskami. Z uwagi na walory dekoracyjne są chętnie 
uprawiane w ogrodach. Najczęściej w uprawie można spotkać sasankę łąkową 
(Pulsatilla pratensis (L.) Mill.). Sasanka wiosenna rośnie w całej Polsce, jednak 
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najczęściej w Borach Tucholskich, gdzie należy do najrzadziej spotykanych roślin 
[Boiński 1985] . 

Większość lasów Nadleśnictwa Kaliska położona jest w zasięgu Borów 
Tucholskich i w związku z tym postanowiono sprawdzić czy i w jakiej ilości 
sasanka wiosenna tu występuje. W dalszych planach i w oparciu o Arboretum Wirty, 
będące częścią Nadleśnictwa Kaliska zakładano możliwość rozmnażania 
i wprowadzania do naturalnych stanowisk wyhodowanych w ten sposób roślin.

MATERIAŁ I METODY
Pierwsze, wstępne badania lokalizacji sasanki wiosennej prowadzono już 

w roku 2006. Poszukiwania tego gatunku na terenie Nadleśnictwa Kaliska 
rozpoczęto od zapoznania się z zapisami historycznymi i przeprowadzoną w Lasach 
Państwowych inwentaryzacją przyrodniczo-leśną. Mała ilość publikacji na temat 
sasanek, a także niewiele odniesień w literaturze zaciekawiła i skłoniła do próby 
określenia stanowisk tego gatunku na terenie Nadleśnictwa Kaliska [Perzanowska 
2010]. Przeprowadzono wiele rozmów z pracownikami Służby Leśnej na temat 
występowania sasanki wiosennej na terenie tego nadleśnictwa. Dokładne badania
przeprowadzono od 2006 i do końca maja 2012 roku. 
W roku 2010 i 2011 podjęto próbę wysiewu nasion i uzyskania siewek. Nasiona, 
zaraz po zbiorze (VII/VIII), wysiano do skrzyneczek, a wiosną następnego roku 
młode siewki przesadzano do pojemników w ziemię kompostową z dodatkiem 
piasku (3:1).   

 

 

Ryc. 1. Rozmieszczenie stanowisk sasanki wiosennej (Pulsatilla vernalis (L.) Mill.) na 
obszarze Nadleśnictwa Kaliska.
Źródło: Opracowanie własne.
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Rejestrację stanowisk prowadzono na palmtopie NawRoad z wbudowanym 
modułem SiRFstarIII z zainstalowanym oprogramo-waniem ArcPad 6.0, a dalszą 
obróbkę danych prowadzono na Leśnej Mapie Numerycznej. Ostateczną mapę 
występowania opracowano w programie ArcMap 10.0 przy pomocy, którego 
wykonano także tabelę atrybutów z podaniem przybliżonej ilości osobników na 
stanowisku. Prowadząc badania terenowe określano także siedliska, na których 
występowała sasanka wiosenna i porównywano je do preferencji tego gatunku.

WYNIKI
Na terenie Nadleśnictwa Kaliska stwierdzono pięć stanowisk sasanki 

wiosennej. Wszystkie znalezione rośliny rosły na obrzeżach drzewostanów i przy 
drogach leśnych (głównie liniach podziału powierzch-niowego), większość na 
siedlisku boru świeżego (Bśw) i boru mieszanego świeżego (BMśw). W BMśw.,
a więc na siedlisku bogatszym, stwierdzono dominację innych roślin, przez co 
sasanki tam rosnące nie mają dużych szans na przetrwanie. Zdecydowanie 
najlepszą kondycję, najobfitsze kwitnienie i owocowanie, ten gatunek wykazywał 
na siedlisku Bśw w leśnictwie Cieciorka. Rosnące tam rośliny nie miały 
konkurencji traw, mchów i krzewinek. Piaszczyste podłoże i skłon o wystawie 
południowo-zachodniej stanowi odpowiedniejsze siedlisko dla sasanki. Gleba 
pokryta jest płytką ściołą z opadającego igliwia sosen, ale prawie pozbawiona 
humusu. Zdecydowanie słabiej kwitły i owocowały osobniki występujące na 
siedlisku Bśw i na stanowiskach z zadarnieniem. W przypadku jednego ze 
stanowisk, na siedlisku Bśw częściowo zadarnionego i porośniętego mchami 
i krzewinkami borówki brusznicy, kwitnienie a tym samym i zawiązywanie nasion 

Ryc. 2. Stanowisko sasanki wiosennej (Pulsatilla vernalis (L.) Mill.) silnie zadarnione
Foto: K. Frydel
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było słabe i tylko co dwa, trzy lata. Na stanowisku w BMśw kwitnienie 
obserwowano tylko raz w 2006 roku. Nie zebrano  nasion, z powodu uszkodzenia 
kwiatów w czasie kwitnienia. Uszkodzenie nastąpiło prawdopodobnie z powodu 
zjadania ich przez sarny albo innego przedstawiciela zwierzyny leśnej. Na tym 
stanowisku w roku 2006 znaleziono trzy rośliny sasanki wiosennej, z których do 
dnia dzisiejszego przetrwała tylko jedna. Stanowisko to jest silnie porośnięte 
mchami i położone na glebie bielicowej na piaskach z grubą warstwą humusu.

Ryc. 3. Kwitnąca sasanka wiosenna (Pulsatilla vernalis (L.) Mill).
Foto: K. Frydel

Ryc. 4. Stanowisko sasanki wiosennej (Pulsatilla vernalis (L.) Mill.) na optymalnym
siedlisku. Foto: K. Frydel 
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Sasanka wiosenna preferuje siedliska kwaśne na piaszczystych i dobrze 
przesiąkliwych glebach [Pięknoś-Mirkowa i Mirek 2003]. Analiza preferencji 
siedliskowych wykazuje małą elastyczność sasanki wiosennej szczególnie na 
zachwaszczenie i konkurencję innych gatunków, szczególnie traw i krzewinek. 
Występujące pokrycie gleby mchami i tworzenie się grubej warstwy humusu może 
doprowadzić do całkowitego zaniku roślin na niektórych stanowiskach. 
Zdecydowanie negatywnie zaznacza się wpływ antropopresji na występowanie 

Ryc. 5. Stanowisko sasanki wiosennej (Pulsatilla vernalis (L.) Mill.) na BMśw silnie 
zamszone i z grubym humusem Foto: K. Frydel

Ryc. 6. Rozeta liściowa sasanki wiosennej (Pulsatilla vernalis (L.) Mill.). Foto: K. Frydel

81



stanowisk tego gatunku. Próby wykopywania i przesadzania roślin do ogródków 
kończą się z reguły zniszczeniem stanowiska jak i przesadzonych osobników. 

W oparciu o obserwacje, które wskazują na zmniejszanie się ilości roślin na 
stanowiskach naturalnych i pogarszanie ich kondycji przygotowano koncepcję 
i projekt restytucji sasanki wiosennej do drzewostanów na terenie Nadleśnictwa 
Kaliska. Jest to próba opracowania metody i technologii rozmnażania oraz 
wprowadzania na wybrane stanowiska roślin tego gatunku w celu zapewnienia mu 
przetrwania. Od 2008 roku rozpoczęto zbiór nasion z części kwitnących 
i owocujących roślin i wysiewania ich w kontrowanych warunkach w szklarni 
Arboretum Wirty. Brak literatury i opisów sposobów rozmnażania sasanki 
wiosennej z nasion spowodował w pierwszym roku małą wydajność siewu (około 
20%), z czego przeżyła do wysadzenia tylko jedna roślina. W następnych latach na 
wniosek Nadleśnictwa Kaliska uzyskano zgodę na RDOŚ na rozmnożenie
 i przetrzymywanie sasanki wiosennej w Wirtach. Wydajność siewów także wzrosła 
do około 80%, jednak wiele roślin jest atakowanych przez pasożytnicze grzyby 
i ginie, pomimo stosowanych oprysków preparatami grzybobójczymi (Sadoplon 
75WP i Previcur Energy 840SL). Siewki uzyskane w 2010 roku, także były 
porażone przez grzyby i zamierały, co przedstawiono w tabeli 1. Można 
przypuszczać, że jedną z przyczyn zamierania była między innymi zbyt duża 
wilgotność podłoża w pojemnikach i późno rozpoczęte opryski. W 2011 roku 
wykonywano opryski profilaktycznie (naprzemiennie obydwoma wymienionymi 
preparatami) przed pojawieniem się chorób, począwszy od 20 kwietnia do 16 
września, co trzy tygodnie. Uzyskane wyniki świadczą, że sasanka wiosenna jest 
rośliną wymagającą troskliwej pielęgnacji, szczególnie w fazie małych siewek.

Tab. 1. Zestawienie ilości wysianych nasion i uzyskanych roślin w latach 2010-2011. 

Rok 

wysiewu
 

Wysiano 

nasion
 

Uzyskano siewek  
Udatność w 

%
 

Udział roślin 

zamierających 

w %
razem

 

w tym 

zamierających
 

2010
 

131
 

41
 

6
 

31,3
 

14,6

2011

 
334

 
173

 
41

 
51,8

 
23,7

Razem 465 214 47 46,0 22,0

Źródło: Opracowanie własne.

W stanowiskach naturalnego jej występowania, porośnięta mchem 
i zadarniona gleba leśna nie stanowi dobrego siedliska do naturalnego odnawiania 
się tego gatunku. Z obserwacji wschodów i pielęgnowania młodych roślin nasuwa 
się także wniosek, że stosunkowo duża ilość siewek, to rośliny słabe, które mogą nie 
przeżyć do następnego sezonu wegetacyjnego pomimo stosowania zabiegów 
ochronnych (opryski przeciwko pasożytom grzybowym). Dalsze badania nad 
odpowiednimi warunkami do rozmnażania sasanki wiosennej z nasion będą 
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prowadzone w następnych latach. To pozwoli na większą udatność, a także 
opracowanie skutecznej metody rozmnażania, co przyczyni się do zwiększenia 
populacji tej rzadko spotykanej i chronionej rośliny. 

PODSUMOWANIE
Sasanka wiosenna jest rośliną trudną do zlokalizowania w naturze. Powodem 

jest krótki okres kwitnienia, a przede wszystkim niepozorny wygląd i ukryte 
w ściółce leśnej liście. Niewielkie rozmiary i rozproszone na dużym obszarze 
występowanie również nie ułatwia znalezienia roślin tego gatunku na stanowiskach 
naturalnych. Na naturalnych stanowiskach występuję wiele czynników, które 
ograniczają, albo uniemożliwiają naturalne odnawianie się tego gatunku. Główne to 
podwyższenie żyzności siedlisk, zmiany klimatyczne i antropopresja. Wiele 
stanowisk sasanki wiosennej może być jeszcze niezidentyfikowanych, jednakże na 
podstawie wieloletnich obserwacji można stwierdzić, że jest to gatunek bardzo 
rzadki, a ilość roślin na poszczególnych stanowiskach nie powiększa się. 
Zlokalizowanie tylko pięciu stanowisk na terenie Nadleśnictwa Kaliska, które 
zarządza 20 tys. hektarów lasu i na optymalnych dla tego gatunku siedliskach 
wskazuje na słabą dynamikę i wycofywanie się sasanki wiosennej z obszaru 
naturalnego występowania. Nadmienić należy, że Bory Tucholskie są obszarem 
o najliczniejszym występowaniu tego gatunku w Polsce. Daje to podstawę 
do opracowania programu restytucji i próby przywrócenia sasanki wiosennej 
do naturalnych stanowisk. Przy niewielkiej ilości roślin, z których można 
pozyskiwać nasiona i dużych trudnościach podczas rozmnażania generatywnego 
może to być trudne zadanie. Oprócz wysiewu nasion można zastosować metodę 
rozmnażania in vitro, ale w tym przypadku może dojść do znacznego zubożenia puli 
genowej, gdyż ilość roślin matecznych, z których można będzie pobrać materiał do 
dalszej produkcji jest bardzo ograniczona. Pomimo tego podjęto próbę zbioru 
nasion i wyhodowania sadzonek sasanki wiosennej w Nadleśnictwie Kaliska. Jeśli 
uzyskamy stosowną zgodę RDOŚ można będzie zasilić naturalne stanowiska 
wyhodowanymi z pozyskanych nasion roślinami. Może pozwoli to na wzmocnienie 
populacji tego gatunku tak skrajnie rzadkiego i zagrożonego wyginięciem.
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STRESZCZENIE
Sasanka wiosenna (Pulsatilla vernalis (L.) Mill.) jest bardzo rzadko 

występującą rośliną na terenie Polski. Rośnie na rozproszonych stanowiskach 
w górach i na wyżynach, a największe jej stanowiska na niżu są notowane w Borach 
Tucholskich. Nadleśnictwo Kaliska zarządza częścią tego obszaru. Postanowiono 
rozpoznać ilość i liczebność stanowisk występującej na naturalnych stanowiskach 
sasanki wiosennej. W wyniku rozpoznania terenowego, analizy dostępnej 
dokumentacji i niezwykle skromnej literatury dotyczącej tego znaleziono pięć 
stanowisk tego gatunku na obszarze 20000 hektarów lasu. Podjęto także próbę 
zbioru nasion i wyhodowania sadzonek do późniejszego wysadzenia na naturalnych 
stanowiskach w celu ich wzmocnienia.

SUMMARY
Spring pasque flower (Pulsatilla vernalis (L.) Mill.) is a very rare plant on the 

Polish territory. It grows on scattered sites in the mountains and highlands, and its 
largest position in the lowlands is listed in Bory Tucholskie Forests. Kaliska Forest 
Inspectorate manages a part of the area. It was decided to identify the number and 
size of the positions occurring in the natural spring pasque flower positions. As 
a result, field reconnaissance, analysis of available documentation and a modest 
literature on the five positions have found this species in the area of 20 000 hectares 
of forest. There has been an attempt to harvest the seeds and grow seedlings for later 
planting in the wild to strengthen them.
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