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Streszczenie 
Przedłożony „Krajowy plan zarządzania gatunkiem – sasanka otwarta (Pulsatilla 

patens (L.) Mill.” jest wynikiem projektu Transition Facility 2004/016-829.03.03 – 

„Opracowanie planów renaturalizacji siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków na 

obszarach Natura 2000 oraz planów zarządzania dla wybranych gatunków objętych 

Dyrektywą Ptasią i Dyrektywą Siedliskową”, realizowanego przez Ministerstwo Środowiska 

RP we współpracy bliźniaczej ze Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Pn. 

oraz Królestwem Niderlandów. Powstał po serii dyskusji warsztatowych, w których wzięło 

udział blisko 40 ekspertów i praktyków ochrony przyrody, leśników oraz osób 

odpowiedzialnych za realizację przepisów ochrony przyrody w Polsce. 

 Plan niniejszy dotyczy sasanki otwartej (Pulsatilla patens, Ranunculaceae), gatunku 

umieszczonego w załączniku I Konwencji Berneńskiej i załącznikach II i IV Dyrektywy 

Siedliskowej, w Polsce objętego ochroną ścisłą, umieszczonego w ‘Czerwonych księgach’ lub 

‘Czerwonych listach’ Czech, Estonii, Finlandii, Litwy, Łotwy, Niemiec, Okręgu 

Kaliningradzkiego Federacji Rosyjskiej, Polski, Słowacji i Szwecji. 

 Roślina ta jest gatunkiem występującym w Polsce w ubogich borach sosnowych, 

rzadziej na ciepłolubnych murawach, głównie w północno-wschodnim i centralnym regionie 

kraju, z oderwanymi stanowiskami na zachodzie i południu. Jest to długowieczna bylina 

wytwarzająca wczesną wiosną atrakcyjne fioletowo-niebieskie kwiaty, której organem 

zimującym jest werykalnie rozgałęziony, kłączopodobny korzeń. Sasanka otwarta jest rośliną 

owadopylną, rozmnaża się wyłącznie generatywnie, a kiełkowanie nasion i przeżywanie 

siewek jest determinowane przez odpowiednie warunki siedliskowe – głównie występowanie 

luk w pokrywie roślinnej runa. 

 Zasięg występowania sasanki otwartej wykazuje rozmieszczenie cyrkumpolarne i 

rozciąga się na terenach północnej Eurazji i środkowo-zachodniej Ameryki Pn. osiągając 

zachodnią granicę europejskiego występowania w Niemczech i Szwecji, przy czym przez 

Polskę przebiega granica zwartego zasięgu. 

Źródłem obecnych zagrożeń tego gatunku są głównie czynniki antropogeniczne 

związane z fragmentacją i utratą siedlisk, zmianą sposobu użytkowania gospodarczego lasów, 

zanikiem naturalnych zaburzeń ekosystemów leśnych (np. pożarów) warunkujących 

odnawianie populacji, być może także zmianą warunków klimatycznych. Poważnym 

zagrożeniem dla tej rośliny jest także fizyczne niszczenie stanowisk i osobników.  
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Gatunek ten nie jest obecnie przedmiotem intensywnych działań ochronnych. Aby 

zatem utrzymać dotychczasowy stan populacji i zasięg występowania sasanki otwartej w 

Polsce proponuje się  

• Objęcie ochroną czynną populacji brzegowych o niskiej liczebności 

• Poprawę warunków siedliskowych w populacjach nieodnawiających się 

• Ochronę wszystkich populacji sasanki otwartej leżących na terenach będących w 

zarządzie Lasów Państwowych poprzez odpowiednią modyfikację planów urządzenia 

lasów 

• Poszerzenie wiedzy o obecnym rozmieszczeniu i stanie populacji sasanki otwartej 

oraz jej preferencjach siedliskowych i ekologicznych poprzez prowadzenie badań 

naukowych i monitoringu 

• Edukację społeczną w zakresie konieczności utrzymania różnorodności biologicznej, 

w szczególności gatunków roślin Natura 2000. 
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Wstęp  
Niniejszy „Krajowy plan zarządzania gatunkiem – sasanka otwarta (Pulsatilla 

patens (L.) Mill.” jest wynikiem projektu Transition Facility 2004/016-829.03.03 – 

„Opracowanie planów renaturalizacji siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków na 

obszarach Natura 2000 oraz planów zarządzania dla wybranych gatunków objętych 

Dyrektywą Ptasią i Dyrektywą Siedliskową”, realizowanego przez Ministerstwo Środowiska 

RP we współpracy bliźniaczej ze Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Pn. 

oraz Królestwem Niderlandów. Powstał on po licznych dyskusjach i konsultacjach z udziałem 

blisko 40 przedstawicieli różnych grup interesariuszy (Załącznik 1) podczas trzech tur 

warsztatów, które odbyły się odpowiednio 29-30 maja 2007 r. w Nowogrodzie, 17-18 lipca 

2007 r. w Górznieńsko-Lidzbarskim Parku Krajobrazowym oraz 21-22 sierpnia 2007 r. w 

Białowieży. 

 

 
Uczestnicy warsztatów w trakcie pracy w terenie – poszukiwanie stanowiska sasanki otwartej w Górznieńsko-
Lidzbarskim PK. 

Opis gatunku 
Sasanka otwarta (Pulsatilla patens (L.) Mill.; synonim Anemone patens L.; rodzina 

jaskrowate, Ranunculaceae) jest długowieczną byliną o wertykalnie rozgałęziającym się 

kłączokształtnym korzeniu wytwarzającym do kilkunastu rozet liściowych. Pojedyncza rozeta 
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wytwarza 5–12 liści odziomkowych o długich (8–12 cm), u nasady pochwowato 

rozszerzonych ogonkach. Blaszki liściowe są w zarysie okrągławe, dłoniasto trójsieczne, o 

odcinkach 2–3-dzielnych i łatkach równowąskolancetowatych – bardzo zmienne. Na 

podstawie morfologii liści wyróżnia się kilka taksonów niższej rangi (w Polsce odnajdywano 

dwa: P. patens subsp. patens i P. patens subsp. teklae; Kucowa 1985, Ciosek 1999). 

 

 
Uczestnicy warsztatów na stanowisku sasanki otwartej w Leśnictwie Czerlonka w Puszczy Białowieskiej 

 

Siedzące liście łodygowe w liczbie trzech zrastają się tworząc okółek w połowie pędu 

kwiatowego; ich blaszki są silnie podzielone na liczne równowąskie odcinki. Cała łodyga, 

liście łodygowe oraz zewnętrzna strona działek okwiatu pokryte są gęsto srebrzystymi 

włoskami.  

Kwiaty sasanki otwartej są protogyniczne (przedsłupne), duże (średnica 3–6 cm), w 

czasie kwitnienia początkowo dzwonkowate, później szeroko się otwierają. Okwiat jest 

niezróżnicowany na kielich i koronę, składa się z 6 fioletowoniebieskich (czasem różowych, 

rzadko białych) działek, znacznie dłuższych od licznie w nim występujących pręcików i 

słupków (słupkowie jest wolnoowockowe, apokarpiczne). Z pojedynczego kwiatu powstają 

liczne owoce – jednonasienne niełupki opatrzone aparatem lotnym powstałym z silnie 

wydłużonej i owłosionej szyjki słupka. Wytwarzane są one na wydłużonej (do 40 cm 

wysokości) szypule kwiatowej. 
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Gatunki z rodzaju sasanka, w tym 
Pulsatilla patens,  to rośliny o 
atrakcyjnych kwiatach, 
zakwitających wczesną wiosną. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Wszystkie organy nadziemne sasanki otwartej zawierają gorzkie protoanemoniny, co 

powoduje, że są niechętnie zjadane przez bydło domowe i konie. Związki te są jednak 

tolerowane przez zające i nornice, dla których zimujące pączki stanowią pożywny pokarm, 

oraz sarny i łosie zjadające kwitnące i owocujące pędy (Uotila 1996). 

 

Możliwości pomyłki przy identyfikacji gatunku 
Dość trudno pomylić ten gatunek z innymi pokrewnymi sasankami – różni się 

wyraźnie kształtem liści odziomkowych. Do pomyłki może ewentualnie dojść przy spotkaniu 

mieszańców Pulsatilla patens × P. vernalis lub Pulsatilla patens × P. pratensis. Zwłaszcza te 

ostatnie niekiedy błędnie mogą być diagnozowane jako P. vulgaris (Wójtowicz 2004). 

Rośliny młode, niekwitnące, bez wykształconych owoców mogą być, z powodu 

podobieństwa liści, brane za inne gatunki z rodziny jaskrowatych – zwłaszcza jaskra ostrego 

(Ranunculus acris). W przypadku odnalezienia potencjalnie nowego stanowiska sasanki 

otwartej – jeżeli w znalezionej populacji nie występują osobniki kwitnące i owocujące – 

konieczne jest potwierdzenie oznaczenia w czasie kwitnienia roślin (marzec/maj) lub 

owocowania (maj/lipiec). 

 

Biologia gatunku 

Forma życiowa 
Sasanka otwarta jest byliną, hemikryptofitem. Pojedynczy osobnik może żyć nawet do 

kilkudziesięciu lat. Dość trudno, bez niszczenia roślin i analizy ich systemu korzeniowego, 

ustalić czy dany osobnik jest juwenilny, dorosły czy senilny (Kalliovirta et al. 2003).  
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Organami zimującymi są u niej słabo rozgałęziony korzeń główny oraz wyrastające u 

jego nasady pędy zakończone przyziemnymi pąkami odnawiającymi. Z pąków takich 

rozwijają się najpierw kwiaty (marzec-maj); a dopiero pod koniec okresu kwitnienia 

wyrastają liście odziomkowe tworzące rozetę. Liście rozetowe zasychają jesienią, jednak nie 

odrywają się od pędu i pozostają połączone z rośliną jeszcze przez kilka-kilkanaście miesięcy. 

Stanowią tym samym ochronę pąków odnawiających. Rozkład zaschniętych liści, zwłaszcza 

ogonków liściowych, jest bardzo powolny i może trwać nawet kilka lat (Wildeman & Steeves 

1982, Wójtowicz 2000, 2004).  

Ze względu na wytwarzanie głębokiego systemu korzeniowego oraz produkcję 

licznych pąków śpiących wytwarzanych poniżej poziomu gleby, sasanka otwarta jest rośliną 

bardzo odporną na uszkodzenia nadziemnych części pędu powodowane np. przez zwierzęta 

lub pożary. Obserwacje wskazują nawet, że największe, najsilniej rozgałęzione osobniki 

spotka się właśnie na regularnie wypalanych, koszonych lub spasanych stanowiskach – 

pojedyncza roślina na siedliskach poddawanych periodycznym zaburzeniom może w jednym 

sezonie wytwarzać nawet ponad 20 kwiatów i 50 liści (Wildeman & Steeves 1982). Gatunek 

ten jest jednak wrażliwy na uszkodzenia korzeni – osobniki juwenilne znoszą jeszcze 

przesadzanie dość dobrze (przeżywalność wynosi ponad 80%), lecz przesadzanie starszych 

roślin (zwłaszcza dokonywane jesienią) kończy się na ogół ich śmiercią (Wójtowicz 2000). 

 

Rozmnażanie generatywne 
Sasanka otwarta to jeden z najwcześniej zakwitających gatunków flory Polski. 

Kwitnienie rozpoczynają na ogół osobniki kilkuletnie (Uotila 2007), najwcześniej w drugim-

trzecim roku życia (Wójtowicz 2000). Kwitnienie trwa zwykle od marca do maja. 

Intensywność kwitnienia zależy od warunków świetlnych – najliczniej i najlepiej kwitną 

rośliny rosnące w miejscach otwartych (Uotila 1996), osobniki takie mogą się jednak 

najszybciej starzeć (Wójtowicz 2000). Gęsta i gruba pokrywa mszysta oraz duża ilość 

nagromadzonej ściółki negatywnie wpływa na dynamikę kwitnienia – ograniczając liczbę 

kwitnących osobników w populacji, ale także liczbę kwiatów na pojedynczej roślinie 

(Kalliovirta et al. 2006). 
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Sasanki rosnące na 

stanowiskach o 

zwartej pokrywie 

roślin runa słabiej 

kwitną i owocują. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dorosła roślina wytwarza od jednego do kilkudziesięciu kwiatów (średnio trzy – dane 

dla Finlandii; Kalliovirta et al. 2006). Kwiaty sasanki otwartej są samozgodne (self-

compatible) i protogyniczne – słupki stają się receptywne zanim dojrzeją pręciki (Jonsson et 

al. 1991). Roślina jest zoogamiczna, zapylana przez owady, głównie pszczołowate (Knuth 

1898, Bock & Peterson 1975). W Polsce zapylanie dokonywane jest najprawdopodobniej 

przez wcześnie aktywne dzikie pszczoły (np. trzmiele Bombus spp. i pszczolinki Andrena 

spp.), w czasie ciepłych wiosen również przez pszczołę miodną (Apis mellifera), a być może 

także przez niektóre muchówki (zwłaszcza z rodziny bzygowatych, Syrphidae).  

Rozdział faz płciowych w kwiecie nie jest kompletny, możliwe zatem jest wystąpienie 

samozapylenia (Jonsson et al. 1991), które zdarza się jednak bardzo rzadko (Wójtowicz 

2002). Na podstawie stosunku liczby ziaren pyłku do liczby zalążków w kwiecie 

(pollen/ovule ratio) zaliczono sasankę otwartą do grupy gatunków ksenogamicznych 

(obcopylnych) (Cruden 1977). Produkcja nasion jest dość wysoka – zwykle wytwarza je 

ponad 60% kwiatów, z których każdy produkuje średnio ponad 100 jednonasiennych niełupek 

(dane dla Estonii; Kalliovirta et al. 2006). 

Owoce dojrzewają w okresie od kwietnia do początku czerwca (w północno-

wschodniej Polsce – do końca czerwca) (Wójtowicz 2000). Większość z nich opada w 

pobliżu rośliny macierzystej, część może być rozsiewana przez wiatr. Wydaje się jednak, iż 

długodystansowy transport nasion zdarza się sporadycznie (Kalliovirta et al. 2003). 

Eksperymenty symulacyjne wskazują, że 90% nasion spada w obrębie populacji macierzystej, 

a zaledwie 0,05% przenoszonych jest anemochorycznie na odległość większą niż 100 m. 
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Niewykluczone, że część nasion może być rozsiewana także epizoochorycznie, co może być 

ważne w kolonizacji nowych siedlisk (Tackenberg 2001). 

W okresie po zapyleniu kwiatów następuje silny postfloralny wzrost szypułki 

kwiatowej, co może wspomagać rozsiewanie. Dzięki specyficznej budowie owoce mają 

zdolność „wkręcania” się w wierzchnią warstwę gleby (Zimmermann 1964). Nasiona 

skutecznie kiełkują jedynie w miejscach, gdzie istnieją luki w pokrywie roślinnej (Uotila 

1996, Wójtowicz 2000, Kalamees et al. 2005, Kalliovirta et al. 2006). Do niedawna panował 

pogląd, iż nasiona tego gatunku tracą żywotność po jednym sezonie, opinii tej przeczą 

eksperymenty, które wskazują, iż sasanka otwarta tworzy przejściowy bank nasion 

(Kalliovirta et al. 2003), a jej nasiona zachowują żywotność i zdolność kiełkowania nawet 

przez kilka lat (Wójtowicz 2000). Jednak w dzikich populacjach kiełkowanie następuje 

zwykle jesienią tego samego roku (przy sprzyjających warunkach wilgotnościowych w 

sierpniu i wrześniu; czynnik krytyczny także dla przeżywalności siewek) lub wiosną 

następnego (Wójtowicz 2000, Kalliovirta et al. 2003, 2006, Uotila 2007). 

 

 
Owocujący osobnik sasanki otwartej w Nadleśnictwie Nowogród 

 

Istnieje dość wyraźna korelacja intensywności kwitnienia i owocowania, a nawet 

wytwarzania rozet liściowych, z czynnikami klimatycznymi takimi jak: pokrywa śnieżna, 

temperatura zimowa, opady jesienią, temperatura i nasłonecznienie wiosną. W sprzyjających 

latach obserwuje się wtedy nagłe, skokowy wzrost liczebności populacji sasanki otwartej. 
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Zwykle jednak, w kolejnych sezonach, następuje szybki powrót do stanu wyjściowego (Uotila 

1996, Wójtowicz 2000, 2004).  

Sasanka otwarta może krzyżować się z innymi gatunkami sasanek. W naturze spotyka 

się m.in. mieszańce Pulsatilla patens × P. vernalis lub P. patens × P. pratensis (Uotila 1980, 

1996, Wójtowicz 2004). Mieszańce są płodne, choć produkują zwykle mniej nasion, i mogą 

dalej introgresywnie krzyżować się w populacji macierzystej (Uotila 1980). 

 

Rozmnażanie wegetatywne 
Choć istnieją nieliczne doniesienia o możliwości rozmnażania wegetatywnego, 

większość badaczy stanowczo wyklucza istnienie tego typu rozmnażania u sasanki otwartej 

(Wildeman & Steeves 1982, Wójtowicz 2000, Kalliovirta et al. 2003). W praktyce zatem 

reprodukcja dzikich populacji odbywa się wyłącznie na drodze płciowej poprzez nasiona. 

 

Mikoryza 
Zarówno na siedliskach murawowych jak i borowych gatunek ten jest związany z 

arbuskularnymi grzybami mikoryzowymi (AMF; m.in. gatunkami z rodzaju Glomus, 

Acaulospora, Scutellospora i Gigaspora) (Öpik et al. 2003). W badaniach laboratoryjnych 

obserwuje się niższą przeżywalność siewek w glebie wyjałowionej, pozbawionej szczepów 

AMF. Oznacza to, iż skuteczna kolonizacja nowych terenów przez sasankę otwartą może 

zależeć od występowania na danym terenie odpowiednich mikoryzowych grzybów 

arbuskularnych (Moora et al. 2004). 

 

Ekologia i siedlisko gatunku 
W Polsce sasanka otwarta rośnie w miejscach prześwietlonych, o południowo-

zachodniej i południowej wystawie. Zwykle występuje w widnych sośninach oraz na skraju 

borów sosnowych i mieszanych, na liniach oddziałowych, niekiedy na suchych wzgórzach 

wapiennych (Kucowa 1985, Ciosek 1999, Wójtowicz 2000). Preferuje gleby ubogie w 

składniki mineralne, kwaśne do obojętnych, suche, piaszczyste do gliniasto-piaszczystych, ze 

znacznym udziałem części szkieletowych (Wójtowicz 2004). Na niektórych stanowiskach na 

Górnym Śląsku (np. koło Olkusza i Bolesławia) sasanka rośnie na terenach galmanowych, 

gdzie od wczesnego średniowiecza eksploatuje się rudy cynku i ołowiu (Nowak et al. 2000).  
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Istnieje wyraźne powiązanie między występowaniem tej sasanki a stopniem 

kontynentalizmu klimatu danego regionu (Wójtowicz 2004). 

Ekologiczne liczby wskaźnikowe światła, temperatury, odczynu podłoża i trofii 

(azotu) wynoszą odpowiednio: 

wg Ellenberga et al. (1992):  

L = 7,  

T = 6,  

R = 6,  

N = 2;  

wg Zarzyckiego et al. (2002): 

L = 4–5,  

T = 4,  

R= 3–5,  

Tr = 2. 

 
Ubogie bory sosnowe są typowym siedliskiem 
sasanki otwartej. 
 

Sasanka otwarta jest uważana za 

gatunek słabo konkurencyjny związany z 

wczesnymi stadiami sukcesji zbiorowisk 

borowych, pojawiający się w miejscach 

występowania naturalnych zaburzeń w 

strukturze lasu – powodowanych przez 

wiatr, pożary, spasanie – które osłabiały lub 

znosiły konkurencję ze strony bardziej 

ekspansywnych gatunków runa, takich jak 

np. trawy lub paproć orlica, rośliny 

odpowiedzialne prawdopodobnie za 

zaniknięcie stanowiska sasanki na Sodowej 

Górze (D. Chmura, inf. ustna). W Finlandii 

jest to gatunek występujący głównie na 

okrajkach lasów, pól uprawnych i kamienistych wzgórzach – praktycznie wszystkie znane 

stanowiska w tym kraju znajdowały się w miejscach, w których prowadzono regularny wypas 

bydła (Uotila 1996). W USA znajdowano go na pastwiskach, wzdłuż linii kolejowych, na 
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cmentarzach – w miejscach regularnie spasanych, wypalanych lub wykaszanych (Wildeman 

& Steeves 1982). 

 
Stanowiska odsłonięte, pozbawione pokrywy 
roślinnej są optymalnym miejscem kiełkowania 
nasion sasanki otwartej 
 

Kluczowe dla bytowania i 

odnawiania się populacji tego gatunku jest 

występowanie odpowiednich zaburzeń 

gleby umożliwiających kiełkowanie 

nasion i wzrost siewek, co następuje 

wyłącznie w lukach w roślinności runa, 

zwłaszcza pokrywy mszystej (Uotila 

1996). Do niedawna uważano, że 

krytycznym czynnikiem kiełkowania są 

warunki świetlne (kiełkowanie miało nie 

odbywać się w warunkach silnego 

zacienienia). Jednak jak wynika z badań 

przeprowadzanych w Finlandii i Estonii, 

czynnik ten nie ma istotnego znaczenia, a 

nawet kiełkowanie na stanowiskach 

leśnych może być skuteczniejsze w miejscach słabiej oświetlonych (Kalamees et al. 2005). 

Wskazuje to, że najważniejszym czynnikiem limitującym kiełkowanie i rekrutację siewek jest 

grubość i zwartość pokrywy mszystej oraz ilość nagromadzonej ściółki (Uotila 1969). Jednak 

najliczniej występujące osobniki juwenilne obserwuje się w siedliskach o średniej zwartości i 

grubości warstwy mszystej – oznacza to, że dla skutecznej regeneracji populacji konieczne 

jest utrzymanie stosunkowo dużej różnorodności mikrosiedlisk: gęsta warstwa mszysta 

uniemożliwia kiełkowanie i przeżywanie siewek lecz całkowite usuwanie pokrywy mchów, 

które działają jak swoista warstwa buforowa, może oznaczać zachwianie warunków 

wilgotnościowych oraz wystawiać młode rośliny na gwałtowne zmiany temperatury 

(Kalliovirta et al. 2006; dane dla populacji fińskich). Podobne spostrzeżenia dotyczą populacji 

występującej w zbiorowisku murawowym. W badaniach przeprowadzonych w Niemczech 

wykazano, że liczba osobników z wszystkich grup wiekowych koreluje negatywnie ze 

stopniem zwartości pokrywy roślin naczyniowych i ilością szczątków organicznych w 
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przypadku płatów o długiej historii, natomiast w miejscach, w których zbiorowisko to jest we 

wczesnej fazie sukcesji, ilość nagromadzonych szczątków roślinnych i występowanie mchów 

i roślin kwiatowych wpływa pozytywnie na występowanie roślin sasanki otwartej poprzez 

zapewnienie ochrony jej siewkom (Röder & Kiehl 2006). 

Ważnym czynnikiem regulującym skuteczność kiełkowania i przeżywalność siewek, a 

tym samym umożliwiającym regenerację populacji, było występowanie naturalnych, mniej 

lub bardziej cyklicznych pożarów lasów, dzięki którym następowało częściowe niszczenie 

warstwy mszystej i nierozłożonej ściółki (Kalamees et al. 2005, Uotila 2007). Dodatkowym 

rezultatem pożarów jest obecność w glebie węgla drzewnego, który skutecznie absorbuje np. 

liczne związki fenolowe wydzielane do gleby przez rośliny wrzosowate. Związki takie, na 

drodze oddziaływań allelopatycznych, mogą utrudniać kiełkowanie i wzrost siewek innych 

gatunków roślin – np. sasanki otwartej – występujących w tym samym siedlisku (Kalamees et 

al. 2005). 

Obecnie tego rodzaju zaburzenia mogą być zastępowane przez inne czynniki naturalne 

– działanie zwierząt (np. buchtowanie ściółki przez dziki), wiatrołomy lub działalność 

człowieka – odsłanianie gleby na skutek prac leśnych: zrywki drzew, nowych nasadzeń, 

zaorywania pasów przeciwpożarowych itp. 

 

 
Często rośliny pojawiają się w miejscach zaburzonych – na przykład nowych nasadzeniach leśnych. 
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Zbiorowiska roślinne, w których występuje Pulsatilla patens 
W Polsce sasanka otwarta związana jest przede wszystkim ze zbiorowiskami 

borowymi z klasy Vaccinio-Piceetea, zwłaszcza ze związku Dicrano-Pinion, oraz w 

nawiązujących do nich, sztucznych nasadzeniach sosnowych o mszystym, wrzosowym lub 

trawiastym runie. Zespoły i ich odmiany, w których była stwierdzana to m.in. Serratulo-

Pinetum pulmonarietosum, Serratulo-Pinetum typicum – odmiana sarmacka, Cladonio-

Pinetum, Peucedano-Pinetum pulsatilletosum, Peucedano-Pinetum typicum (Matuszkiewicz 

2001). W północno-wschodniej części kraju jest gatunkiem lokalnie wyróżniającym 

subkontynentalny zespół boru świeżego Peucedano-Pinetum, zwłaszcza w jego wariancie 

sasankowym (P.-P. pulsatilletosum), w którym występuje ze stałością IV–V przy ilościowości 

1.1. Pulsatilla patens występuje tam m.in. z jałowcem pospolitym Juniperus communis, 

groszkiem wiosennym Lathyrus vernus, poziomką pospolitą Fragaria vesca, sasanką 

wiosenną Pulsatilla vernalis, borówką brusznicą Vaccinium vitis-idaea, wrzosem 

zwyczajnym Calluna vulgaris. Rośnie przy tym najczęściej na poboczach dróg leśnych, 

pasów przeciwpożarowych, przecinek i linii wysokiego napięcia, linii oddziałowych, sięgając 

zwykle nie więcej niż 1 m w głąb od linii zwartego drzewostanu (Wójtowicz 2000, 2004). 

Nierzadko, w obrębie opisanych powyżej zbiorowisk, osobniki P. patens mogą pojawiać się 

w miejscach zaburzonych – na zrębach oraz w nowych nasadzeniach leśnych 

zlokalizowanych w obrębie istniejących borów sosnowych. 

W Polsce sporadycznie sasanka ta notowana była również w zespole muraw 

ostnicowych Potentillo-Stipetum capillatae (Ceynowa 1968). 

Opisane powyżej zbiorowiska w znakomitej większości zawierają się w kategorii 

śródlądowy bór chrobotkowy (91T0), który jako siedlisko przyrodnicze jest chroniony w 

myśl załącznika I Dyrektywy Siedliskowej na obszarach Natura 2000. 

W innych częściach zasięgu gatunek związany jest: w Niemczech – z murawami 

nawapiennymi (jedyne obecnie istniejące stanowisko w okolicach Monachium, Röder & 

Khiel 2006), w Finlandii – z bardzo bogatymi florystycznie zbiorowiskami borowymi 

występującymi na wzgórzach morenowych i żwirowych ozach (Uotilla 1969, 2007), w Rosji 

– ze zbiorowiskami stepu i lasostepu oraz rzadkimi laskami sosnowymi (Rysina 1984), w 

Chinach – z trawiastymi zbiorowiskami na zboczach górskich (Wang & Bartholomew 2001), 

w Ameryce Pn. – ze zbiorowiskami preriowymi, rzadziej suchymi otwartymi lasami lub 

wzniesieniami mineralnymi (Wildeman & Steeves 1982, Dutton et al. 1997). 
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Europejski zasięg występowania sasanki otwartej. Źródło ryciny: Wójtowicz 2001. 

Stan obecny 

Występowanie na świecie 
Pulsatilla patens jest gatunkiem niżowym, borealno-meridionalno-kontynentalnym (Meusel 

et al. 1965), wykazuje rozmieszczenie cyrkumpolarne (Hulten & Fries 1986). W Europie 

występuje w środkowej i środkowo-wschodniej części kontynentu, osiągając zachodnią 

granicę w Szwecji i Niemczech (Akeroyd 1993), z tym, że granica zwartego zasięgu znajduje 

się w centralnej Polsce. Azjatycki zasięg sasanki otwartej obejmuje całą Syberię, Kazachstan, 

Mongolię i północną część Chin (prowincje Xinjiang, Nei Monggol i Heilongjiang) (Wang & 

Bartholomew 2001). W Ameryce Płn., gdzie występuje podgatunek Pulsatilla patens subsp. 

multifida (syn. Anemone patens subsp. multifida), spotyka się go w środkowo-zachodnich 

USA, środkowej i północno-zachodniej Kanadzie oraz wschodniej Alasce (Wildeman & 

Steeves 1982, Dutton et al. 1997). 
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Źródło ryciny Wójtowicz (2001) 

Występowanie w Polsce 
Znakomita większości 

stanowisk sasanki otwartej 

(ponad 80%) położona jest w 

obrębie województw: 

podlaskiego, warmińsko--

mazurskiego oraz kujawsko-

pomorskiego (Wójtowicz 

2004), a także na terenie 

Puszcz: Białej i Zielonej (woj. 

mazowieckie; M. Ciosek, inf. 

ust.). W obrębie województw: 

świętokrzyskiego i 

lubelskiego oraz południowej części woj. mazowieckiego gatunek ten jest dość rzadki 

(populacje liczą do kilkunastu osobników). Najgorzej zachowane są populacje w zachodniej i 

południowej części kraju: na Pomorzu Zachodnim i w Wielkopolsce zaliczany jest do 

gatunków narażonych V (Żukowski & Jackowiak 1995), na Śląsku sasanka otwarta miała 

status gatunku wymierającego E (Parusel 1996), na Górnym Śląsku z 25 historycznych 

stanowisk w roku 2000 potwierdzono pięć (Nowak et al. 2000), natomiast na Opolszczyźnie, 

z 4 stanowisk podawanych na początku XX w., w roku 1974 potwierdzono istnienie zaledwie 

jednego (Michalak 1976). Obecnie uznana jest na Dolnym Śląsku za gatunek wymarły w 

regionie (Kącki 2003). 

Występowanie gatunku na obszarach chronionych prawem 
Sasanka otwarta występuje: 

• w parkach narodowych:  

Białowieskim,  

Biebrzańskim, 

Borów Tucholskich,  

Kampinoskim,  

Wielkopolskim,  

Wigierskim; 
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• w parkach krajobrazowych, m.in. Brodnickim, Brudzeńskim, Chełmińskim, Chęcińsko-

Kieleckim, Drawieńskim, Kozienickim, Gostynińsko-Włocławskim, Górznieńsko-

Lidzbarskim, Łomżyńskim-Doliny Narwi, Kazimierskim, Mazurskim, Nadburzańskim, 

Nadwiślańskim, Narwiańskim, Przedborskim, Puszczy Knyszyńkiej, Suwalskim, 

Tucholskim, Wdeckim, Welskim, Zaborowskim; 

• w rezerwatach przyrody, m.in. „Bór Wąkole”, „Czarnia“, „Dolina Rzeki Brdy”, 

„Gajtowo“; „Gnilec”, „Góra Pieszczana”, „Góra Uszeście” (od kilku lat nie stwierdzana – 

M. Ciosek, inf. ust.), „Granica“, „Jata“, „Jezioro Kalejty”, „Krasne”, „Krzemienne Góry”, 

„Kukle”, „Kulka“, „Kuriańskie Bagno”, „Lasy Naturalne Puszczy Białowieskiej”, 

„Łażyn”, „Łokieć”, „Międzyrzecze”, „Mingos“, „Opalenie Dolne“, „Piłackie Wzgórza”, 

„Rycerski Kierz”, „Sodowa Góra” (obecnie zanikła, D. Chmura, inf. ustna); „Stare Biele”, 

„Szelągówka”, „Wiosło Duże“, „Wiosło Małe“, „Woronicza” (Walczak et al. 2001, 

Piękoś-Mirkowa & Mirek 2003, Rąkowski 2005). 

• na następujących obszarach Natura 2000 (stan na 1 października 2007 r., Ministerstwo 

Środowiska 2007):  

PLH 200008 Dolina Biebrzy,  

PLB040003 Dolina Dolnej Wisły, 

PLH040023 Doliny Brdy i Stężki w Borach Tucholskich, 

PLH220033 Dolna Wisła,  

PLH040011 Dybowska Dolina Wisły,  

PLB320016 Lasy Puszczy nad Drawą,  

PLH040012 Nieszawska Dolina Wisły,  

PLH280016 Ostoja Borecka,  

PLH200006 Ostoja Knyszyńska,  

PLB140013 Ostoja Kozienicka,  

PLH280012 Ostoja Lidzbarska,  

PLH140011 Ostoja Nadbużańska,  

PLH300009 Ostoja Nadwarciańska,  

PLH260004 Ostoja Przedborska,  

PLB300017 Ostoja Rogalińska, 

PLH300010 Ostoja Wielkopolska, 

PLH200004 Ostoja Wigierska, 

PLH200007 Pojezierze Sejneńskie, 

PLH060045 Przełom Wisły w Małopolsce, 
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PLH200005 Puszcza Augustowska,  

PLC200004 Puszcza Białowieska, 

PLC140001 Puszcza Kampinoska, 

PLB300012 Puszcza nad Gwdą,  

PLH220026 Sandr Brdy,  

PLH040003 Solecka Dolina Wisły 

 

• oraz w następujących Ostojach roślinnych w Polsce (Important Plant Areas; Mirek 2006), 

niewłączonych jeszcze do sieci Natura 2000 (patrz wyżej): 

Ostoja Gostynińsko-Włocławska (woj. kujawsko-pomorskie, mazowieckie) 

Ostoja Napiwodzko-Ramucka (woj. warmińsko-mazurskie) 

Ostoja Piska (woj. warmińsko-mazurskie, podlaskie) 

Pojezierze Brodnickie (woj. kujawsko-pomorskie, warmińsko-mazurskie) 

Puszcza Biała (woj. mazowieckie) 

Puszcza Drawska (zachodniopomorskie, wielkopolskie, lubuskie) 

Wzgórza Chęcińsko-Kieleckie (woj. świętokrzyskie) 

 

Aspekty populacyjne 
W północno-wschodniej części Polski P. patens jest dość częsta, a populacje są na tyle 

liczne, że kwitnące osobniki tworzą wyraźny wiosenny aspekt w zbiorowiskach borów 

świeżych (jest tak np. w Puszczy Augustowskiej). W centralnej Polsce stanowiska są bardziej 

rozproszone, a populacje liczą zwykle nie więcej niż kilkanaście roślin. W Polsce zachodniej i 

południowej sasanka otwarta jest gatunkiem rzadkim lub ginącym – jej populacje są nieliczne 

(jeden-kilka osobników) (Wójtowicz 2000, 2004). Wyjątkiem była populacja na Sodowej 

Górze w Jaworznie (woj. śląskie), która w 1995 r. liczyła prawie 400 roślin (Chmura 2003). 

Niestety od roku 1999 na stanowisku tym nie stwierdzono żadnego osobnika sasanki otwartej 

(D. Chmura inf. ust.) 

 

Stan i dynamika populacji 
Po przeanalizowaniu najnowszych danych dotyczących rozmieszczenia stanowisk 

sasanki otwartej należy stwierdzić, że w rejonie północno-wschodnim zaniknęło niewiele 

stanowisk (prawdopodobnie głównie z przyczyn naturalnych – np. w Puszczy Białowieskiej 

wycofała się ona ze starodrzewu w tzw. „Rezerwacie Ścisłym”, w którym notowana była w 
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latach 60-tych XX w.), na obszarze tym odnajdowane są także nowe, nieznane do tej pory 

stanowiska tego gatunku (M. Karczewska, niepubl.; M. Orzoł, inf. ustna). W centralnej części 

kraju zmniejsza się liczba stanowisk oraz liczebność poszczególnych populacji, natomiast na 

zachodzie i południu Polski gatunek ten utracił w ostatnich dziesięcioleciach większość 

stanowisk (Pawlaczyk et al. 2004, Wójtowicz 2004). 

 

Ocena stanu zachowania gatunku  
Trudno jednoznacznie ocenić stan zachowania sasanki otwartej ze względu na 

nieregularny wzorzec występowania gatunku oraz brak wiarygodnych informacji co do 

liczebności i stopnia zachowania poszczególnych populacji.  

W północno-wschodniej części stan populacji wydaje się właściwy i w przypadku 

większości stanowisk poza działaniami monitoringowymi (patrz: Monitoring) nie ma 

potrzeby wprowadzania reżimów ochrony czynnej. Najważniejsze ostoje sasanki w tym 

rejonie (np. Puszcza Augustowska, Knyszyńska) zostały włączone do sieci Natura 2000, co 

powinno zagwarantować bezpieczeństwo populacji tej roślin.  

W przypadku stanowisk położonych w Centralnej Polsce sytuacja zależy od sposobu 

użytkowania lasów – plądrownicza gospodarka leśna prowadzona na gruntach prywatnych w 

niektórych przypadkach sprzyja wzmacnianiu lokalnych populacji sasanki, natomiast 

odlesienia związane z chęcią pozyskania nowych gruntów ornych z uwagi na dopłaty UE 

prowadzą do zaniku innych. Generalnie w rejonie tym stan zachowania gatunku wydaje się 

niezadowalający, a z uwagi na długofalowe bezpieczeństwo występowania gatunku na tym 

obszarze, należałoby rozpocząć prowadzenie działań ochrony czynnej w populacjach 

znajdujących się na terenie Lasów Państwowych.  

Odmiennie prezentuje się sytuacja populacji P. patens w Zachodniej i Południowej 

Polsce, gdzie obserwuje się drastyczny spadek liczby stanowisk (w tym tak bogatych jak na 

Sodowej Górze; Chmura 2003), a istniejące składają się zwykle z jednego bądź zaledwie 

kilku osobników. Populacje w tym rejonie są najsilniej narażone na skumulowane działanie 

niekorzystnych czynników natury zarówno biologicznej jak i antropogenicznej 

pogarszających ich stan. Stan zachowania gatunku w tej części kraju należy zatem określić 

jako zły. Jeżeli w krótkim czasie nie nastąpi poprawa warunków siedliskowych (np. poprzez 

wprowadzenie wybranych elementów ochrony czynnej we wszystkich zachowanych 

populacjach), gatunek może wyginąć w przeważającej części tego obszaru. 
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Polityka i prawodawstwo 

Obecny stan prawny 
 Obecnie sasanka otwarta jest w Polsce objęta ochroną ścisłą, jako gatunek 

wymagający ochrony czynnej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dn. 9 lipca 

2004 r. w sprawie gatunków dziko występujących roślin objętych ochroną (Dz. U. nr 168, 

poz. 1764), jednocześnie nie stosuje się wobec niej odstępstw od zakazów określonych w § 7 

Rozporządzenia*.  

 Gatunek ten jest także wymieniony w załączniku nr 2 do Rozporządzenia Ministra 

Środowiska z dnia 16 maja 2005 r. w sprawie typów siedlisk przyrodniczych oraz gatunków 

roślin i zwierząt, wymagających ochrony w formie wyznaczenia obszarów Natura 2000 (Dz. 

U. nr 94, poz. 795). 

 

Status ochronny gatunku w Polsce i krajach ościennych 
Sasanka otwarta jest w Polsce gatunkiem objętym ochroną prawną od 1958 roku. Nie 

została jednak umieszczona w wydanej w 1993 roku „Czerwonej księdze roślin” (Zarzycki & 

Kaźmierczakowa 1993), trafiła tam dopiero w roku 2001, jako gatunek o nieokreślonym 

statusie LR (Wójtowicz 2001), natomiast w ujęciu ostatnio wydanej ‘Czerwonej listy roślin’ 

traktowana jest już jako gatunek krytycznie zagrożony (E) (Zarzycki & Szeląg 2006). 

Gatunek ten uznawany jest za krytycznie zagrożony (ranga IUCN – CR) we florze 

Czech (Holub & Procházka 2000), umieszczany jest w ‘Czerwonych księgach’ w Niemczech 

(Röder & Kiehl 2006), Finlandii (Rassi et al. 2001) , Estonii (występuje tu na zaledwie 27 

stanowiskach; Pilt & Kukk 2002), Słowacji (Průša et al. 2005), Szwecji, Litwie, Łotwie 

(EUNIS 2005) i Okręgu Kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej (Noskov 2000). 

 

 
                                                 
* Dz. U. nr 168 poz. 1764, § 7. 1. Zakazy, o których mowa w § 6 pkt 1-3, w stosunku do dziko występujących 
roślin należących do gatunków, o których mowa w § 2 i 3, z wyjątkiem gatunków oznaczonych w załączniku nr 
1 do rozporządzenia symbolem (1), nie dotyczą: 
1) wykonywania czynności związanych z prowadzeniem racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej lub 
rybackiej, jeżeli technologia prac uniemożliwia przestrzeganie zakazów; 
2) usuwania roślin niszczących materiały lub obiekty budowlane. 
2. Zakazy, o których mowa w § 6 pkt 4-6, w stosunku do dziko występujących roślin należących 
do gatunków, o których mowa w § 4, nie dotyczą: 
1) pozyskiwania roślin lub ich części i produktów pochodnych przez podmioty, które uzyskały 
zezwolenie wojewody na ich pozyskiwanie; 
2) przetrzymywania, zbywania, nabywania, oferowania do sprzedaży, wymiany, darowizny, a także 
wywożenia poza granice państwa, żywych, martwych, przetworzonych i spreparowanych roślin, 
o których mowa w pkt 1, oraz ich części i produktów pochodnych. 
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Prawo międzynarodowe 

Konwencja Berneńska (1979) – Załącznik I; 

Dyrektywa Siedliskowa (1992) – Załącznik II, IV. 

 

Kategorie IUCN 

„Czerwona lista IUCN” (2007) – nie uwzględniono; 

„Polska czerwona księga roślin” (Wójtowicz 2001) – LR; 

„Polska czerwona lista roślin i grzybów” – E (Szeląg & Zarzycki 2006) 

„Czerwona księga roślin naczyniowych Karpat Polskich” (Piękoś-Mirkowa & Mirek – w 

druku) – CR; 

„Zagrożone gatunki... Dolnego Śląska“ (Kącki 2003) – RE. 

 

Zagrożenia 
Źródłem obecnych zagrożeń dla populacji sasanki otwartej są zarówno czynniki o charakterze 

naturalnym jak i antropogenicznym. Do najistotniejszych przyczyn naturalnych należą: 

• Naturalne procesy sukcesyjne powodujące wycofywanie się gatunku 

Ze względu na niską konkurencyjność sasanki otwartej w stosunku do innych roślin runa, 

zanik czynników skutkujących tworzeniem się naturalnych luk w drzewostanie i 

niszczeniem pokrywy roślinności zielnej (naturalne zaburzenia – pożary, wiatrołomy etc., 

ekstensywny wypas w lasach i na polanach leśnych) prowadzi do wycofywania się 

gatunku z miejsc, gdzie dochodzi do zwiększania się zwarcia pokrywy mszystej oraz 

warstwy krzewów i krzewinek, ponieważ uniemożliwia to naturalne odnawianie się 

populacji. Nasiona P. patens mogą znaleźć odpowiednie warunki do kiełkowania w 

miejscach tworzenia się luk w pokrywie roślinnej np. w nowych nasadzeniach leśnych, 

wzdłuż dróg leśnych, pasów przeciwpożarowych. Jednak przeżywalność siewek jest 

uzależniona od szybkości kolonizacji takich miejsc przez inne, szybciej rosnące, silniej 

konkurencyjne gatunki np. traw. Proces utraty siedlisk przez sasankę otwartą, 

spowodowany ustaniem naturalnych zaburzeń w ekosystemach leśnych, obserwuje się w 

wielu krajach europejskich – m.in. w Estonii i Finlandii (Uotila 1996, 2007, Kalliovirta et 

al. 2006). 
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• Zniszczenia spowodowane przez zwierzęta  

Na wielu stanowiskach występowania sasanki otwartej (np. w Górznieńsko-Lidzbarskim 

PK) corocznie obserwuje się zgryzanie kwiatów i pędów owocujących przez zwierzęta 

leśne – prawdopodobnie głównie sarny i jelenie. Z uwagi na generatywny sposób 

reprodukcji sasanki otwartej może to znacząco zmieniać strukturę wiekową populacji na 

korzyść osobników starszych i senilnych. Zjawisko to jest niebezpieczne zwłaszcza w 

przypadku populacji niewielkich, gdzie tego typu szkody mogą wręcz zahamować 

naturalne procesy regeneracji populacji. 

 

• Spadek produkcji nasion spowodowany niedopyleniem kwiatów  

Ponieważ sasanka otwarta jest gatunkiem owadopylnym, rozmnażającym się wyłącznie 

generatywnie, występowanie jakichkolwiek zaburzeń dotykających populacji zapylaczy 

tej rośliny (np. lokalny spadek liczebności trzmieli Bombus spp. spowodowany 

niewłaściwie stosowanymi insektycydami) może w krótkim okresie doprowadzić do tzw. 

„kryzysu zapyleń” objawiającego się spadkiem lub ustaniem aktywności owadów 

zapylających. Oznacza to spadek produkcji nasion, a w efekcie osłabienie naturalnych 

procesów odnawiania się populacji. Dodatkowo, przy braku aktywności owadów, 

okazjonalnie może dochodzić do produkcji nasion samopylnych, co może prowadzić do 

wystąpienia depresji wsobnej, polegającej na kojarzeniu się blisko spokrewnionych 

osobników, a objawiającej się np. spadkiem płodności populacji. 

 

• Hybrydyzacja z innymi gatunkami sasanek (zwłaszcza P. vernalis; Uotila 1980) 

Występowanie sympatryczne (tzn. na tych samych stanowiskach) sasanki otwartej z 

innymi gatunkami dzikich sasanek może prowadzić do krzyżowania się tych gatunków i 

tworzenia płodnych mieszańców mogących dalej introgresywnie krzyżować się w 

populacjach macierzystych. Prowadzi to do utraty tożsamości genetycznej i erozji 

genetycznej wyjściowej populacji. Istnienie podobnego mechanizmu przepływu genów 

można podejrzewać w przypadku populacji występujących w pobliżu siedzib ludzkich 

(ogrodów), gdzie uprawia się ozdobne gatunki (odmiany) sasanek.  

 

Do najważniejszych czynników antropogenicznych można zaliczyć: 

• Nowoczesną gospodarkę leśną (gospodarcze wykorzystanie lasów) 
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Dzięki nowoczesnej gospodarce leśnej (np. sprawnie działającej ochronie 

przeciwpożarowej) możliwe jest utrzymywanie gęstszych, bardziej zwartych 

drzewostanów oraz minimalizowane są skutki naturalnych zaburzeń w drzewostanach, 

które umożliwiały niektórym roślinom zdobywanie nowych siedlisk lub umacnianie się na 

już istniejących (tworzenie mikrosiedlisk sprzyjających kiełkowaniu nasion i przeżywaniu 

siewek). Zarzuca się także, jako nieopłacalne, tradycyjne sposoby użytkowania lasów – 

np. wypas, który sprzyjał gatunkom o biologii podobnej do sasanki otwartej, mającej wg 

niektórych autorów cechy wspólne z apofitami (np. Uotila 1969). Niebezpieczne mogą 

być również praktyki stosowania przez służby leśne chemicznych środków zwalczania 

chwastów lub owadów. Pierwsze, zastosowane w pobliżu siedlisk P. patens mogą 

bezpośrednio niszczyć rośliny, natomiast drugie mogą negatywnie wpływać na populacje 

owadów zapylających (patrz: niedopylenie). 

Jednocześnie niektóre formy gospodarczej aktywności człowieka mogą pozytywnie 

wpływać na stan populacji sasanki otwartej – mechaniczne prowadzenie zrywki drzew, 

odsłanianie gleby przy zrębach, przeorywanie pasów przeciwpożarowych itp. może 

prowadzić do tworzenia siedlisk o warunkach optymalnych dla kiełkowania nasion i 

rozwoju siewek tego gatunku. 

 

• Fragmentację siedlisk i stałe zmniejszanie się powierzchni kompleksów leśnych 

Zjawisko to jest niezwykle istotne zwłaszcza w Zachodniej Polsce, gdzie obserwuje 

się systematyczne kurczenie się obszarów leśnych na rzecz pól uprawnych. Należy tu 

zauważyć, że tworzenie nowych siedlisk borowych poprzez zalesianie obszarów 

porolnych nie wydaje się, ze względu na ich eutrofizację, rozwiązaniem neutralizującym 

negatywny trend.  

 

• Eutrofizacja siedlisk 

Wzrost trofii siedlisk leśnych może odbywać się bezpośrednio w wyniku ich 

nawożenia (praktyka stosowana niegdyś na bardzo ubogich siedliskach borowych, 

obecnie zarzucona) lub pośrednio poprzez akumulację związków azotu i fosforu 

spływających bądź nanoszonych wiatrem z pobliskich pół uprawnych. Postępująca 

eutrofizacja ubogich siedlisk naturalnego występowania sasanki otwartej może zwiększać 

konkurencyjność ze strony bujnie rozrastających się mchów, różnych gatunków traw czy 

innych roślin zielnych.
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• Fizyczne niszczenie stanowisk i roślin 

Stanowiska sasanki otwartej zlokalizowane są na ogół w pobliżu dróg leśnych, których 

pobocza są często miejscem składowania drewna wycinkowego. W połączeniu z pracami 

polegającymi na utwardzaniu czy poszerzaniu dróg śródleśnych stanowi to ryzyko 

bezpośredniego niszczenia populacji tego gatunku.  

 W niektórych regionach, zwłaszcza tam, gdzie populacje sasanki otwartej występują w 

pobliżu siedzib ludzkich lub przy szlakach turystycznych, roślina ta jest zrywana dla 

atrakcyjnych kwiatów, a całe osobniki próbuje się przenosić do ogródków przydomowych 

(zwykle nieskutecznie). Istnieją doniesienia np. z Puszczy Białowieskiej, gdzie w latach 

60-tych XX wieku istniał zwyczaj dekorowania domów kwiatami sasanki otwartej z 

okazji Zielonych Świątek. W wielu przypadkach wiąże się to z niedostateczną edukacją 

społeczną. 

 

• Zmiana warunków klimatycznych 

Zgodnie z diagnozą przedstawioną w tomie 9. ‘Poradnika ochrony siedlisk i gatunków 

Natura 2000…” (Wójtowicz 2004): „ważnym czynnikiem wydaje się być postępujące 

ocieplenie klimatu i duża niestabilność warunków termicznych w okresie zimowym. Pąki 

odnawiające są przez system łusek okrywających i pochew liściowych chronione przed 

wpływem niskich temperatur. Zabezpieczenie to jest tak skuteczne, że temperatura 

wewnątrz pąka może być nawet o 9˚C wyższa od temperatury otoczenia, co pozwala na 

ich powolny rozwój i bardzo wczesne zakwitanie (Zimmermann 1964). Przy łagodnych 

zimach i częstych śródzimowych ociepleniach rozwój pąków zostaje zakłócony (być może 

zbyt przyspieszony), przez co w pojawiających się z kolei okresach mroźnych dochodzi do 

ich uszkodzenia. Nie bez znaczenia jest również często występujący brak pokrywy śnieżnej, 

pełniącej funkcję zabezpieczenia przed mrozem.”  

Wpływ tego czynnika, jakkolwiek bardzo prawdopodobny, nie był przedmiotem 

badań w przypadku populacji sasanki otwartej. Powyższe wnioski są zatem wysnuwane 

na zasadzie analogii z innymi gatunkami o podobnych właściwościach biologicznych i 

ekologicznych. Jednym z ważnych celów przyszłego monitoringu populacji P. patens 

powinno być właśnie oszacowanie wpływu zmian klimatycznych na ich żywotność i stan 

zachowania. 
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Działania proponowane przez wiodące instytucje odpowiedzialne 
za ochronę przyrody 

W „Ogólnych zaleceniach dla ochrony typów siedlisk […] przewidywanych na 

terenach SOO sieci Natura 2000 w Polsce” (Makomaska-Juchiewicz & Perzanowska 2003) 

dla roślin leśnych i murawowych (sasanki otwartej i obuwika pospolitego) proponuje się 

następujące Zalecenia i zakazy: 

• okresowe prześwietlanie drzewostanu 

• zachowanie siedlisk w dotychczasowym stanie 

• ochrona stanowisk w trakcie prac leśnych 

W wydanym w 2004 r. przez Ministerstwo Środowiska RP ‘Poradniku ochrony 

siedlisk i gatunków Natura 2000 …” znalazły się następujące Propozycje działań ochronnych 

(Wójtowicz 2004):  

„Sasanki należą do roślin o małej konkurencyjności i dlatego niekiedy korzystna 

okazuje się umiarkowana ingerencja człowieka na ich siedliskach, prowadząca do 

zmniejszenia presji ze strony innych gatunków. Może to być np. zmniejszenie zacienienia, 

ułatwienie kiełkowania nasion przez zapewnienie im dostępu do odsłoniętej powierzchni 

podłoża itp. Duże znaczenie ma tu również ochrona małych populacji przed bezpośrednim 

niszczeniem. Można to osiągnąć m.in. przez oferowanie miłośnikom dekoracyjnych bylin 

zakupu roślin uzyskiwanych w warunkach uprawy. Sasanka otwarta łatwo się mnoży, a młode 

osobniki bardzo dobrze znoszą przesadzanie z pojemników do gruntu i silnie się rozrastają. 

Uprawiane na miejscach słonecznych, obficiej kwitnę i owocują niż na stanowiskach 

naturalnych, choć z drugiej strony żyją znacznie krócej, gdyż już po 3–5 latach pojawiają się 

u nich oznaki starzenia i zamierania. Dają jednak liczny samosiew.” 

 

Działania prowadzone obecnie 
 Obecnie ochrona bierna jest realizowana w parkach narodowych, krajobrazowych i 

rezerwatach przyrody. 

 Prowadzenie ochrony czynnej stanowisk sasanki otwartej znajduje się w zaleceniach 

ochronnych niektórych parków narodowych oraz krajobrazowych w ramach operatów 

ochrony flory (np. Welskiego PK). W Górznieńsko-Lidzbarskim Parku Krajobrazowym 

zabiegi ochrony czynnej polegają na usuwaniu roślin wrzosowatych (M. Szulc, inf. ustna). 

 Próby reintrodukcji sasanki otwartej prowadzono w Kampinoskim Parku Narodowym, 

gdzie rozmnożone ex situ rośliny przenoszono na dogodne pod względem siedliskowym 
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stanowiska w obrębie Puszczy Kampinoskiej. Wysadzone rośliny kwitły i owocowały w 

pierwszym roku projektu lecz w kolejnych sezonach nie obserwowano ich ponownie (M. 

Owadowska, inf. ustna). 

 

Cele planu działania 
Cel główny: Zachowanie obecnego rozmieszczenia populacji sasanki otwartej w Polsce. Z 

uwagi na występowanie zwartego zasięgu P. patens w północno-wschodniej części kraju, w 

ramach którego poszczególne populacje sasanki są zachowane w stopniu zadowalający. Za 

szczególnie cenne i jednocześnie narażone należy uznać populacje brzegowe – położone w 

zachodniej i południowej części Polski. 

 

Cel drugorzędny: Sasanka otwarta jest gatunkiem lokalnie wyróżniającym sasankowy 

wariant subkontynentalnego zespółu boru świeżego Peucedano-Pinetum oraz gatunkiem 

charakterystycznym dla innych zespołów świeżych i suchych borów chrobotkowych, zatem 

ochrona jej stanowisk, w tym proponowanie działania ochrony czynnej, stoją w zbieżności z 

zaleceniami ochronnymi dla tych siedlisk i będą przyczyniać się do poprawy ich stanu 

(Danielewicz & Pawlaczyk 2004). 

 

Cele szczegółowe: 

• Objęcie ochroną czynną populacji brzegowych o niskiej liczebności 

• Poprawa warunków siedliskowych w populacjach nieodnawiających się 

• Ochrona wszystkich populacji sasanki otwartej leżących na terenach będących w 

zarządzie Lasów Państwowych, poprzez odpowiednią modyfikacja planów urządzenia 

lasów 

• Poszerzenie wiedzy o obecnym rozmieszczeniu i stanie populacji sasanki otwartej 

oraz jej preferencjach siedliskowych i ekologicznych 

• Edukacja społeczna w zakresie konieczności utrzymania różnorodności biologicznej, 

w szczególności gatunków roślin Natura 2000 

 

Proponowane działania ochronne 
W związku z wyraźnym zróżnicowaniem rozmieszczenia i liczebności stanowisk 

sasanki otwartej należy zwrócić szczególną uwagę na populacje małe, położone na skraju 
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zwartego zasięgu. Działania ochrony czynnej winny być wykonywana w pierwszym rzędzie 

w tych populacjach, w których następuje słabe kwitnienie roślin i nie obserwuje się 

osobników juwenilnych. W nadleśnictwach, gdzie stwierdza się stanowiska gatunku, należy 

umieścić zatem stosowne zapisy w Programie Ochrony Przyrody w zależności od 

geograficznej lokalizacji nadleśnictwa. 

Generalną zasadą stosowaną na całym obszarze występowania gatunku powinno być 

uwzględniane lokalizacji wszystkich znanych stanowisk sasanki otwartej przy planowaniu 

prac leśnych (odpowiednie umiejscowienie składnic leśnych z dala od znanych stanowisk 

gatunku, remonty dróg leśnych prowadzone z należytą starannością w miejscach 

występowania, typy zakładanych rębni) w obrębie terenów w zarządzie Lasów Państwowych. 

W pobliżu wszystkich populacji krajowych, w razie konieczności, zaleca się stosowanie rębni 

gniazdowych i nie prowadzenie zrębów zupełnych. 

W zależności od stanu lokalnych populacji zaleca się stosowanie poniższych zabiegów 

ochronnych: 

• Wszystkie populacje wykazujące spadek liczebności roślin: usuwanie roślin silnie 

konkurencyjnych (wrzosowatych, traw, podrostu drzew i krzewów – zwłaszcza 

gatunków ekspansywnych i zmieniających siedlisko: robinii akacjowatej czy 

czeremchy amerykańskiej) z pobliża osobników sasanki. Zabieg powinien być 

dokonywany co dwa-pięć lat w zależności od tempa zarastania stanowiska i 

towarzyszących roślin (częściej na stanowiskach, gdzie wstępują trawy – np. 

Brachypodium pinnatum, rzadziej tam, gdzie rosną wyłącznie wrzosowate i mchy). 

• Populacje niewielkie, nieodnawiające się, bez osobników juwenilnych: tworzenie 

mozaiki mikrosiedlisk sprzyjających kiełkowaniu nasion i wzrostowi siewek poprzez 

odsłanianie fragmentów gleby – należy przy tym zwracać uwagę by nie usuwać 

pokrywy mszystej na zbyt dużych powierzchniach (prowadzi to do zasychania 

siewek). Luki pozbawione roślinności nie powinny być większe niż 0,5 m2. Zabieg 

ten należy wykonywać co trzy lata, wiosną, w czasie tuż po kwitnieniu roślin, w 

pobliżu (0,5-5 m) roślin owocujących. 

• W populacjach, gdzie w/w zabiegi nie doprowadzą w przeciągu 2-3 lat do pojawienia 

się osobników juwenilnych należy zastosować wzmocnienie populacji przy pomocy 

roślin uprawianych ex situ. Źródłem nasion winna być populacja macierzysta lub 

najbliższa jej populacja zlokalizowana w odległości nie większej niż 10 km. Prace 

takie winny być wykonywane pod nadzorem eksperckim, po uprzednim uzyskaniu 
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stosownych pozwoleń z Ministerstwa Środowiska zgodnie z aktualnie obowiązującą 

Ustawą o ochronie przyrody.  

• W regionach, gdzie dodatkowo istnieje duże niebezpieczeństwo nielegalnego 

pozyskiwania roślin z natury częścią programów zasilania populacji poprzez uprawę 

ex situ może być nieodpłatnie oferowanie siewek/sadzonek sasanki lokalnym 

społecznościom. Działania takie winny być poprzedzone odpowiednią kampanią 

informacyjną. 

• W niewielkich populacjach, gdzie nadziemne pędy roślin są często niszczone przez 

jeleniowate i inne zwierzęta leśne, należy w okresie kwitnienia i owocowania 

stosować osłony ograniczające dostęp zwierząt roślinożernych. Osłony takie nie 

powinny jednak ograniczać dostępu zapylaczy, należy zatem stosować siatkę 

metalową lub plastikową lub analogiczne materiały o odpowiedniej wielkości oczek 

(średnica minimalna otworów – 50 mm). 

• W obecnej sytuacji prowadzenie reintrodukcji lub restytucji gatunku wydaje się 

niecelowe, między innymi z powodu niedostatecznego poznania biologii i wymagań 

ekologicznych sasanki otwartej w naszym kraju. Jeżeli takie działania będą w 

przyszłości podejmowane powinny toczyć się w myśl zasady, że skuteczna 

reintrodukcja jest możliwa dopiero po ustaniu czynnika(ów) zagrażających gatunkowi 

lub takich, które spowodowały jego wymarcie (Pullin 2007). 

 

Monitoring 
Aby precyzyjnie określić stan zachowania populacji sasanki otwartej oraz wpływ 

ewentualnych zabiegów ochrony czynnej na populacje gatunku należy wdrożyć program 

monitoringowy, którym zostanie objęte co najmniej 20% dobrze zachowanych populacji z 

Polski Pn.-Wsch. oraz co najmniej 50% populacji ze skraju zasięgu. Dla każdej z wybranych 

populacji winna być przygotowana Karta Informacyjna Stanowiska (projekt Karty – 

Załącznik 2), a spisy monitoringowe powinny być dokonywane corocznie (projekt 

Formularza monitoringowego – Załącznik 3). 

 Bardzo istotne jest aby działania monitoringowe prowadzone były w odpowiednim 

terminie podczas sezonu wegetacyjnego – najlepszą porą jest okres między kwitnieniem a 

owocowaniem, kiedy rośliny mają już wykształcone liście, a pędy kwiatowe jeszcze nie 

zaschły (maj/lipiec) (Kalliovirta et al. 2003). Późniejsze lub zbyt wczesne monitorowanie 
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populacji może powodować znaczące zaniżanie (trudności z odnalezieniem roślin 

niekwitnących) lub zawyżanie wyników (pomyłki w identyfikacji).  

W chwili obecnej instytucją publiczną zobligowaną do gromadzenia danych 

monitoringowych jest Inspekcja Ochrony Środowiska. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o 

ochronie przyrody umieszcza monitoring przyrody w ramach monitoringu środowiska (Art. 

112). Zgodnie z ustawą monitoring przyrody ma polegać na obserwacji i ocenie stanu oraz 

zachodzących zmian w składnikach różnorodności biologicznej i krajobrazowej na 

wybranych obszarach, a także na ocenie skuteczności stosowanych metod ochrony przyrody, 

w tym na obserwacji siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, dla których 

ochrony został wyznaczony obszar Natura 2000. Dyrektywa Siedliskowa (Dyrektywa Rady 

Nr 92/43 z 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory), 

wymaga monitorowania stanu zachowania siedlisk przyrodniczych i gatunków z załącznika I, 

II, IV i V tego dokumentu (art. 11.), w tym sasanki otwartej. Niestety w chwili obecnej 

monitoringiem zostały objęte wyłącznie niektóre gatunki roślin z Dyrektywy Siedliskowej z 

wyłączeniem P. patens i żadna z krajowych instytucji nie przeprowadza działań 

monitoringowych dla tego gatunku. Mimo to w przyszłych działaniach monitoringowych dla 

sasanki otwartej słuszne wydaje się stosowanie zasad wypracowanych w trakcie realizacji w 

latach 2006-2008 projektu ‘Monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych ze szczególnym 

uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000’ realizowanego przez 

Instytut Ochrony Przyrody PAN, a zleconego przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska 

w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska – podsystemu Monitoringu Przyrody.† 

Obecnie głównym zadaniem projektu jest wypracowanie metodyki badań 

monitoringowych oraz założeń organizacyjnych. W przyszłości jednak ma on zostać 

rozszerzony na kolejne gatunki fauny i flory – w pierwszej kolejności gatunki Natura 2000. 

Wydaje się, że w przypadku sasanki otwartej i niektórych innych gatunków roślin i 

zwierząt, po uprzednio przeprowadzonych odpowiednich zmianach legislacyjnych, rolę 

instytucji odpowiedzialnej za zabieranie danych monitoringowych mogłyby pełnić Lasy 

Państwowe w ramach swoich działań statutowych (z zastrzeżeniem merytorycznego nadzoru 

Ministra Środowiska lub wyznaczonej przez niego instytucji naukowej). Lasy Państwowe, 

                                                 
† Szczegóły http://www.iop.krakow.pl/gios/monitoring/default.asp?nazwa=monitoring_2006_2008&je=pl. 
Użyteczne informacje, co do sposobów przeprowadzania monitoringu można także znaleźć we „Wskazówkach 
do opracowania projektów raportów do Komisji Europejskiej z wyników monitoringu i nadzoru stanu 
zachowania gatunków roślin i zwierząt oraz typów siedlisk przyrodniczych, wymienionych w załącznikach 
Dyrektywy Siedliskowej.” 
http://www.iop.krakow.pl/gios/monitoring/..%5Cmonitoring%5Cpdf%5Cwskazowki.pdf 
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m.in. ze względu na strukturę organizacyjną, zdają się dobrze przygotowane do pełnienia 

takiej funkcji. W związku z przeprowadzaniem w latach 2006-2007 „Inwentaryzacji 

gatunków roślin Natura 2000 w Lasach Państwowych” istnieje już zaczątek odpowiednich 

procedur i bazy danych monitoringowych. Niewielka jej modyfikacja powinna pozwolić na 

połączenie jej z bazą danych monitoringowych GIOŚ. Możliwym źródłem finansowania 

takiego przedsięwzięcia jest system Global Biodiversity Information Facility (GBIF) 

realizowany w Polsce przez Węzeł Krajowy– Krajową Sieć Informacji o Bioróżnorodności 

(http://www.ksib.pl/). Celem GBIF jest umożliwienie dostępu do informacji o gatunkach 

zamieszkujących dowolny rejon świata oraz wszystkich możliwych związanych z nimi 

danych. Skupia ona państwa i organizacje, które podpisały stosowną umowę i wciąż zwiększa 

liczbę członków. Polska ma status członka stowarzyszonego (Associated Member), co 

obliguje ją m.in. do rozwijania już istniejącej sieci wymiany informacji. Czynione jest to przy 

pomocy grantów SPUB przyznawanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 

 

Propozycje zmian legislacyjnych 
W obecnej sytuacji prawnej, w świetle braku możliwości finansowania prac 

związanych z czynną ochroną sasanki otwartej na terenach prywatnych, co oznacza faktyczny 

brak możliwości ochrony takich populacji, postuluje się wprowadzenie stosownych pakietów 

leśno-środowiskowych wg propozycji zawartej w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich 

na lata 2007-2013.  

W związku z potrzebą kontrolowania prac leśnych prowadzonych w obrębie stanowisk 

sasanki otwartej proponuje się wprowadzenie ochrony strefowej i umieszczenie sasanki 

otwartej w Załączniku nr 4 „Gatunki dziko występujących roślin wymagających ustalenia 

stref ochrony ich ostoi lub stanowisk” do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dn. 9 lipca 

2004 r. w sprawie gatunków dziko występujących roślin objętych ochroną (Dz. U. nr 168 poz. 

1764). 

 

Instytucje odpowiedzialne za wdrażanie planu i prowadzenie 
działań ochronnych 
 Za wdrażanie planu odpowiedzialne są następujące instytucje: 

• Ministerstwo Środowiska – wdrażanie całości planu (w ramach działalności 

statutowej), realizacja zadań informacyjnych 
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• Parki narodowe: Białowieski, Biebrzański, Borów Tucholskich, Kampinoski, 

Wielkopolski, Wigierski – wdrażanie planu na terenie parków narodowych (w ramach 

działalności statutowej) 

• Parki krajobrazowe w porozumieniu z odpowiednimi nadleśnictwami – wdrażanie 

planu na terenie parków krajobrazowych (w ramach projektów finansowanych przez 

Fundusze Ochrony Środowiska i GW) 

• Wojewoda, Wojewódzki Konserwator Przyrody – nadzór nad działaniami ochronnymi 

(w ramach działalności statutowej) 

• Lasy Państwowe – realizacja planu na podległym sobie terenie (w zakresie 

przeprowadzania lub modyfikacji prac leśnych – w ramach działalności statutowej) 

• Ogrody botaniczne – realizacja projektów uprawy roślin ex situ 

• Urzędy Marszałkowskie – nadzór nad lasami prywatnymi (w ramach działalności 

statutowej) 

• Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi – realizacja pakietów leśno-środowiskowych 

(w ramach działalności statutowej) 

• Prywatni właściciele lasów – realizacja zadań ochronnych w ramach pakietów leśno-

środowiskowych 

• Koła łowieckie – realizacja zadań związanych z ochroną sasanki otwartej przed 

zgryzaniem przez zwierzęta łowne (nadzór odpowiednie nadleśnictwo) 

• Ministerstwo Edukacji, Kuratorium Oświaty, organizacje pozarządowe – realizacja 

zadań edukacyjnych  

 

Doradztwo merytoryczne 
Postuluje się stworzenie eksperckiej grupy doradczej, która konsultowałaby 

merytorycznie planowane działania ochronne. Do grupy takiej wchodziłyby osoby zajmujące 

się naukowo biologią, ekologią, ochroną sasanki otwartej. 

W chwili obecnej na włączenie do grupy eksperckiej wyraziły zgodę następujące osoby: 

• Dr Damian Chmura (Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków) 

• Dr hab. Marek Ciosek (Akademia Podlaska, Siedlce) 

• Dr Wanda Wójtowicz (Ogród Botaniczny UAM w Poznaniu) 

• Dr Marcin Zych (Ogród Botaniczny Uniwersytetu Warszawskiego) 
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Proponuje się także stworzenie roboczej grupy dyskusyjnej, złożonej z praktyków i osób 

naukowo zajmujących się ochroną przyrody. Grupa taka byłaby forum wymiany doświadczeń 

i dobrych praktyk z zakresie ochrony sasanki otwartej oraz innych gatunków roślin Natura 

2000. Dyskusje mogą mieć formę internetowej listy dyskusyjnej lub/i corocznych spotkań 

seminaryjnych. 

 

Proponowane działania informacyjne, edukacyjne i 
komunikacyjne 
 Proponuje się wprowadzenie programów edukacyjnych (ulotek, pogadanek w 

szkołach, informacji dla lokalnej prasy) dotyczących wszystkich gatunków Natura 2000 oraz 

samej sieci Natura 2000 i potrzeby ochrony całości różnorodności biologicznej (zwłaszcza 

siedlisk przyrodniczych), w tym lokalne akcentowanie występowania sasanki otwartej na 

terenach, gdzie jest to gatunek częsty. Istotny wydaje się dobór odpowiednich grup 

docelowych – jedną z ważniejszych wydają się leśnicy, a także młodzież szkolna. 

 W regionach, gdzie roślina jest narażona na zrywanie i wykopywania zasadne wydaje 

się prowadzenie działań propagandowych zmierzających do wypromowania gatunku jako 

symbolu regionu poprzez odpowiednie odwoływanie się do ‘dumy’ regionalnej i urządzanie 

imprez o charakterze ‘Święta sasanki’ połączonych np. z konkursami fotograficznymi itp. 

Takie działania winny być prowadzone w porozumieniu z lokalnymi instytucjami ochrony 

przyrody (parkami narodowymi i krajobrazowymi), stowarzyszeniami gospodarstw 

agroturystycznych, PTTK. 

 

Źródła finansowania 
• W większości przypadków finansowanie wdrażania planu powinno odbywać się w 

ramach działalności statutowej instytucji odpowiedzialnej (patrz wyżej). W przypadku 

parków krajobrazowych i narodowych dla prowadzenia zadań ochronnych konieczne 

może być przygotowanie odpowiednich wniosków o finansowanie z środków 

Funduszy Ochrony Środowiska i GW odpowiedniego szczebla. 

• Prowadzenie działań ochronnych na terenach zarządzanych przez Lasy Państwowe 

winno odbywać się w ramach działalności statutowej Lasów Państwowych (po 

wpisaniu ich do planów urządzania lasu lub Programów Ochrony Przyrody 

odpowiednich nadleśnictw).  
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• Działania dotyczące ochrony roślin przed zgryzaniem prowadzone przez stosowne 

Koła Łowieckie winny być finansowane ze środków Koła. 

• Działania dotyczące uprawy ex situ roślin przeznaczonych do wzmacniania populacji 

lub oferowania lokalnym społecznościom powinny być prowadzone w ramach 

działalności statutowej Szkółek Leśnych lub w ramach środków z Funduszy Ochrony 

Środowiska i GW odpowiedniego szczebla w przypadku ogrodów botanicznych. 

• Działania edukacyjne i propagandowe – finansowane z środków Funduszy Ochrony 

Środowiska i GW różnych szczebli, podmiotów prywatnych, środków pozyskiwanych 

z zagranicy 

 

Odniesienia do innych planów zarządzania 
Niniejszy plan ma związek z planami: 

• ochrony kuraków leśnych (głuszca i cietrzewia),  

• śródlądowych borów chrobotkowych (91T0) – siedlisk Natura 2000 będących 

środowiskiem życia sasanki otwartej oraz,  

• w zakresie mechanizmów finansowania poprzez programy leśno-środowiskowe, z 

planem zarządzani obuwika pospolitego.
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Załącznik 1. Lista uczestników warsztatów dla sasanki otwartej 
 

Imię Nazwisko Instytucja Kontakt 
Beata Bezubik Podlaski Urząd Wojewódzki bbezubik@bialystok.uw.gov.pl 
Marcin Bilski Nadl. Lidzbark  
Damian Chmura Instytut Ochrony Przyrody PAN chmura@iop.krakow.pl 
Albert Corporaal WUR (Alterra)  
Janusz Czachów Lubelski Urząd Wojewódzki  
Renata Dołęga KP Puszczy Knyszyńskiej pkpk@sitech.pl 
Andrzej Drozdowski Gostynińsko-Włocławski PK gwpk@xl.wp.pl 
Łukasz Ferschke Nadl. Wipsowo wipsowo.edu@olsztyn.lasy.gov.pl 
Tomasz Ginszt Nad. Hajnówka  
Tadeusz Iskra Nadl. Lidzbark  
Malgorzata Karczewska Białowieski PN mkarczewska@bpn.com.pl 
Andrzej Karczewski Białowieski PN karczewski@bpn.com.pl 
Radosław  Kowalski Nadl. Hajnówka  
Alicja Kruszelnicka Mazurski PK mpkraj@box43.pl 
Łukasz Kurkowski Górznieńsko-Lidzbarski PK  
Justyna Kwiatkowska Welski PK  
Romuald Luto RDLP Białystok romuald.luto@bialystok.lasy.gov.pl 
Mikołaj  Malanowski Contact pscontact@eranet.pl 
Małgorzata Michalak Nadl. Jedwabno  
Mariola Modrzejewska Gostynińsko-Włocławski PK gwpk@xl.wp.pl 
Mariusz Orzoł Nadl. Ostrów Mazowiecka  
Dorota Pilawska Nadl. Nidzica  
Elżbieta Piotrowska Tucholski PK tuchpark@tuchola.pl 
Lech Pochowski Tucholski PK lechpoch@list.pl 
Dorota Radziwiłł Główny Inspektorat Ochrony Środowiska d.radziwill@gios.gov.pl 
Joanna Sobiesierska Welski PK fax: (023)6981036 
Piotr Stasiuk Contact pscontact@eranet.pl 
Marian Szulc Górznieńsko-Lidzbarski PK  
Cezary Werpachowski Biebrzański PN cezarbot@cksr.ac.bialystok.pl 
Piotr Witkowski Górznieńsko-Lidzbarski PK pk_gorzno@interia.pl 
Wanda Wójtowicz Uniwersytet im. Adama Mickiewicza wwojtowicz@o2.pl 
Tomasz Załuski Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika  
Krzysztof Zamojski Nadl. Białowieża zamojski@op.pl 
Marcin Zych Uniwersytet Warszawski mzych@biol.uw.edu.pl 
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Załącznik 2. Projekt Karty informacyjnej stanowiska sasanki 
otwartej (Pulsatilla patens) 
1. Lokalizacja 
(możliwie dokładny opis lokalizacji stanowiska jeżeli to możliwe z podaniem danych GPS, adresem leśnym itp.) 

2. Obszary chronione, na których znajduje się stanowisko 

3. Opis skrócony miejsca występowania 
(np. 50 m od drogi leśnej, w pobliżu krzyża) 

4. Liczebność gatunku (dokładna liczba lub podkreślić właściwe) 

jeden osobnik – kilka osobników – 10-20 osobników – pow. 20 do 50 osobników – 50-100 

osobników – powyżej 100 osobników 

5. Od kiedy jest znane stanowisko? 

Od dawna i gatunek stale się tu utrzymuje – od dawna, gatunek stwierdzany okazjonalnie – 

stanowisko nowe, wcześniej gatunek tu nie występował – stanowisko nowe, brak informacji o 

wcześniejszym występowaniu 

6. Stan populacji 

· struktura wiekowa 

· liczba siewek 

· liczba osobników wegetatywnych (niekwitnących) 

· liczba osobników generatywnych (kwitnących/owocujących) 

· typ rozmieszczenia: równomierny – skupiskowy – losowy  

· dostępność odkrytego podłoża dla obsiewających się roślin:  

tak – nie – trudno określić 

· stan zdrowotny roślin:  

rośliny zdrowe bez śladów chorób i uszkodzeń – rośliny z niewielkimi uszkodzeniami – 

rośliny w słabej kondycji 

· ocienienie: rośliny silnie ocienione – miejsce prześwietlone – teren odkryty 

7. Siedlisko 

  ogólny charakter terenu (np. suchy bór chrobotkowy) 

  skład i wiek drzewostanu  

  siedliska przyrodnicze w sąsiedztwie (np. 100 m na pn. murawa kserotermicza) 

· fragmentacja siedliska 

· powierzchnia potencjalnego siedliska 

· powierzchnia zajętego siedliska 
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· stopień zarośnięcia siedliska przez roślinność drzewiastą i krzewiastą 

  możliwie dokładny opis warunków glebowych (odczyn, rodzaj gleby, uwodnienie etc.) 

  stopień zwarcia pokrywy mszystej 

  ilość nagromadzonej ściółki: naga gleba – niewiele ściółki – gruba warstwa ściółki 

8. Dane historyczne o stanowisku 

(np. obszar zalesiony w roku 1980, w latach 90-tych XX w. zniszczenia pożarowe etc.) 

9. Informacje o ewentualnych zagrożeniach stanowiska lub działalności ludzkiej w 

okolicy 

(np. za dwa lata w odległości 200 m planowane założenie rębni gniazdowej o pow. 1500 m2, 

budowa drogi etc.) 

10. Czy prowadzone są zabiegi ochronne? Jakie? 

11. Osoba wypełniająca Kartę i data wypełnienia 

 

DANE TOWARZYSZĄCE 

• Zdjęcie fitosocjologiczne lub spis gatunków towarzyszących. 

• Fotografia stanowiska 

• Mapa stanowiska w skali 1:1000 lub 1:10 000 
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Załącznik 3. Projekt Formularza monitoringowego dla sasanki 
otwartej  

Sasanka otwarta 
(Pulsatilla patens) 

  

 

 

 

 
 
 
Siedlisko 

Teren otwarty   Okrajek lasu, przydroże   We wnętrzu lasu  

Inne? 
 
Gatunki towarzyszące runa: 

   

Czy obserwuje się niszczenie roślin?  

Wykopywanie   Zrywanie   Zgryzanie  

Inne (jakie?) 

 

Nowe zdarzenia zmieniające stan siedliska: 

(np. pożar, wiatrołom w pobliżu, remont drogi etc.) 

 

Imię i nazwisko osoby wypełniającej formularz   

Adres   
 

 

Nazwa stanowiska 
nr identyfikacyjny 

 

Miejscowość, powiat, 
województwo  

 

Nadleśnictwo   
Leśnictwo Oddział/Pododdział  
Inne określenie miejsca 
występowania (np. dane GPS) 

 

Data   

Liczba obserwowanych rozet/kęp (w tym 
juwenilnych): 

  

Liczba roślin kwitnących (nieuszkodzonych):   

Liczba roślin owocujących (nieuszkodzonych):   

Liczba roślin z uszkodzonym pędem kwiatowym   

Liczba osobników juwenilnych   


