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ABSTRACT : Bupleurum rotundifolium is one of the rarest vascular plants in Opole
Silesia. It belongs to the critically endangered species in the region. The taxon has
not been confirmed for last few decades, so the described location is the only
existing population of Bupleurum rotundifolium within Opolskie voivodeship. The
existing population consists of about 250 individuals growing in crops on calcareous
substrate and demands special conservation means.
K EY WORDS : Bupleurum rotundifolium, Apiaceae, archaeophyte, segetal weeds,
endangered species, Opole Silesia, SW Poland

Wstêp
Przewiercieñ okr¹g³olistny Bupleurum rotundifolium L. jest gatunkiem
nale¿¹cym do elementu ³¹cznikowego ródziemnomorsko-iranoturañskorodkowoeuropejskiego (Schubert, Hilbig 1969). Wystêpuje w zachodniej,
po³udniowej i rodkowej Europie, na pó³nocy siêga po Angliê, rodkowe Niemcy,
Polskê i pó³nocn¹ Ukrainê. Notowany w Turcji, Zakaukaziu oraz w pó³nocnym
Iranie (Meusel i in. 1978). Wed³ug Weinerta (1973) i Zaj¹ca (1979) to takson
pochodz¹cy z obszaru ródziemnomorskiego i iranoturañskiego (zachodnia czêæ
Prowincji Iranoanatolijskiej), który jako chwast polny rozszerzy³ swój zasiêg
na Europê rodkow¹. W Polsce ronie na ni¿u i wy¿ynach po³udniowo-zachodniej,
po³udniowej i po³udniowo-wschodniej czêci kraju oraz na kilku oderwanych
stanowiskach w czêci pó³nocnej (Zaj¹c, Zaj¹c 2001; ryc. 1). Jest on tu chwastem
N OWAK S., N OWAK A. 2009. Occurrence of Bupleurum rotundifolium L. (Apiaceae) in
Opole Silesia. Acta Botanica Silesiaca 4: 117123.
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Ryc. 1. Rozmieszczenie Bupleurum rotundifolium w Polsce (Zaj¹c & Zaj¹c 2001).
Znakiem x zaznaczono kwadrat z potwierdzonym stanowiskiem
Fig. 1. Distribution of Bupleurum rotundifolium in Poland (Zaj¹c & Zaj¹c 2001).
With x the square with confirmed location was marked

segetalnym, pojawiaj¹cym siê w uprawach na rêdzinach. Jako gatunek zwi¹zany
ze specyficznym pod³o¿em, posiadaj¹cy w Polsce bardzo ma³¹ liczbê stanowisk,
a w ostatnich dziesiêcioleciach wykazuj¹cy wyran¹ tendencjê regresywn¹
(np. Zarzycki i in. 2002) zosta³ uznany za takson zagro¿ony i umieszczony na
czerwonej licie w kategorii E (wymieraj¹cy  krytycznie zagro¿ony; Zarzycki,
Szel¹g 2006). Na l¹sku Opolskim ma status gatunku krytycznie zagro¿onego
 CR (Nowak 2002; Nowak i in. 2008). W s¹siednich województwach posiada
tak¿e wysokie kategorie zagro¿enia; w województwie dolnol¹skim  RE (K¹cki
i in. 2003), a w l¹skim  E (Bernacki i in. 2000). W Republice Czeskiej jest
taksonem krytycznie zagro¿onym (C1; Procházka 2001).
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1. Morfologia i biologia
Bupleurum rotundifolium jest rolin¹ roczn¹, osi¹gaj¹c¹ 1575 cm wysokoci.
Posiada sinozielone, pod³u¿niejajowate lub prawie okr¹g³e, krótko zaostrzone
licie, z których górne s¹ przeroniête, obejmuj¹ce ³odygê, a dolne u nasady
zwê¿one, siedz¹ce. ¯ó³te kwiaty s¹ skupione w 510-szypu³owe baldachy bez
pokryw, a ¿ó³tawozielone pokrywki, z³o¿one z 35 jajowatych, zaostrzonych
listków, tworz¹ kryzê wokó³ kwiatów. Roz³upki s¹ matowe, pod³ugowatojajowate, nieco d³u¿sze od szypu³. Okres kwitnienia gatunku przypada na czerwiec, lipiec i sierpieñ (Mowszowicz 1986; ourková, Hrouda 1997; Rutkowski 2004).
Przewiercieñ ok¹g³olistny to ciep³olubny i kalcyfilny chwast polny  archeofit,
rosn¹cy przewa¿nie w uprawach zbo¿owych (g³ównie pszenicy), na glebach
wytworzonych ze ska³ wapniowcowych, najczêciej kredowych. Preferuje
miejsca suche i nas³onecznione. Wed³ug Matuszkiewicza (2007) jest to gatunek
charakterystyczny dla zespo³u Caucalido-Scandicetum, przywi¹zany do gleb
rêdzinowych. Na Opolszczynie by³ spotykany równie¿ na siedliskach
ruderalnych, np. na ugorach, rumowiskach, terenach kolejowych (Michalak
1970, 1972).

2. Rozmieszczenie Bupleurum rotundifolium na
l¹sku Opolskim
Przed II wojn¹ wiatow¹ przewiercieñ okr¹g³olistny notowany by³ g³ównie
w Opolu (Fiek 1881; Schube 1903; leg. Bialucha 1938) i wokó³ miasta (Wimmer
1844). Z tego okresu znane s¹ nastêpuj¹ce stanowiska Bupleurum rotundifolium: Gos³awice, droga na Kêpê (Fiek 1881; Schube 1903), Groszowice
(Schube 1903), teren dworca wschodniego w Opolu (Schalow 1931), Zakrzów
(pole przy kamienio³omie przy nasypie kolejowym)  leg. Bialucha 07.07.1938
(Michalak 1970; Nowak, Nowak 2005a), miêdzy Folwarkiem a Chrz¹szczycami
(pola przy drodze)  leg. Bialucha 04.07.1943 (Michalak 1965; Nowak, Nowak
2005a) oraz Skorochów (Pod³ê¿ek) ko³o Nysy (Fiek 1881; Schube 1903).
Po II wojnie wiatowej stwierdzono wystêpowanie gatunku na stanowiskach
segetalnych i ruderalnych w kilku dzielnicach miasta Opola, tj. w dzielnicy
Zakrzów: na skraju drogi do kamienio³omu  1 okaz; na polu buraków ko³o
nieczynnego kamienio³omu  1 okaz; na polu ko³o nasypu kolejowego  2 okazy;
na rumowisku ko³o kamienio³omu  1 okaz; na rumowisku niedaleko cementowni
 2 okazy, na polu uprawnym wród okopowych przy ul. Luboszyckiej  2 okazy
(Michalak 1968, 1970, 1972); Groszowice: na polu uprawnym niedaleko
kamienio³omu ko³o dworca  licznie; na polu uprawnym przy kamienio³omie
nad Odr¹  masowo (Michalak 1972; Nowak, Nowak 2005b); Kolonia
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Gos³awicka: na polu uprawnym przy ul. Ozimskiej  kilka okazów (Michalak
1972); Gos³awice: na polu uprawnym na granicy dzielnicy  leg. Michalak
17.09.1968 (Nowak, Nowak 2005b); ródmiecie: na rumowisku ko³o dworca
wschodniego  1 okaz (Michalak 1968, 1970), na polu ziemniaków przy ul.
Oleskiej  leg. Michalak 23.07.1963 (Nowak, Nowak 2005b); Dzielnica ZWM:
na polu uprawnym przy ul. Stokrotek  kilkanacie okazów (Michalak 1972);
Osiedle Chabry: na polu przylegaj¹cym do kamienio³omu niedaleko ul. Chabrów
 masowo (Michalak 1970; Nowak, Nowak 2005b). Na tym ostatnim stanowisku
w latach 1991 i 1992 Nalewaja (1993) obserwowa³a jeszcze Bupleurum
rotundifolium, jednak wystêpowa³ tu nielicznie (+ w skali Braun-Blanqueta).
Poza Opolem gatunek notowano tak¿e w miejscowoci Czarnow¹sy, miêdzy
torami kolejowymi na dworcu  1 okaz (Michalak 1976) oraz w G³ogówku na
polu pszenicy  leg. Urban (Nowak, Nowak 2005b).

2. 1. Stanowisko w Groszowicach
W trakcie badañ terenowych prowadzonych na polach uprawnych miasta
Opola w roku 2009 odnaleziono stosunkowo liczn¹ populacjê Bupleurum
rotundifolium na jego dawnym stanowisku w dzielnicy Groszowice. Ostatnie
notowanie gatunku na tym stanowisku pochodzi z lat 19661969 (Michalak
1972), gdzie stwierdzono wówczas masowe jego wyst¹pienie. Obecnie na
ciernisku po uprawie pszenicy, na powierzchni 50 m2 znajduje siê ok. 250
osobników Bupleurum, w towarzystwie wielu interesuj¹cych chwastów ze
zwi¹zku Caucalidion lappulae.
Stosunki florystyczne zbiorowiska, w którym odnotowano Bupleurum
rotundifolium przedstawia poni¿sze zdjêcie fitosocjologiczne.
Data: 08.08.2009; powierzchnia: 15 m 2; nachylenie: 2%; wystawa: W; pH gleby 8.2;
rêdzina gruze³kowata o bardzo du¿ej zawartoci rumoszu kredowego; pokrycie roliny uprawnej
 45%; pokrycie chwastów c  90%; pokrycie warstwy d  2%; liczba chwastów  28;
Rolina uprawna: Triticum aestivum 3;
Ch.Ass. Caucalido-Scandicetum: Bupleurum rotundifolium 1, Anagallis foemina +, Adonis
aestivalis r;
Ch.(lok.*)All. Caucalidion lappulae: Avena fatua 1, Euphorbia exigua 1, Melandrium
noctiflorum 1, Aethusa cynapium subsp. agrestis +, Stachys annua +, Galium spurium
subsp. spurium* 1;
Ch.O. Centauretalia cyani: Consolida regalis 1, Valerianella dentata +, Papaver rhoeas
+, Lithospermum arvense +;
Ch.O. Polygono-Chenopodietalia: Euphorbia helioscopia +, Veronica persica +, Chenopodium
album +;
Ch.Cl. Stellarietea mediae: Allium oleraceum +, Anagallis arvensis 1, Fallopia convolvulus
1, Lapsana communis 1, Matricaria maritima subsp. inodora 2, Myosotis arvensis 1,
Polygonum aviculare s.l. +, Stellaria media +;
Inne: Taraxacum sp. 1, Arenaria serpyllifolia 2, Rubus caesius (c) +, Brachythecium
rutabulum (d) 1.
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3. Aktualny stan populacji Bupleurum rotundifolium
na Opolszczynie, zagro¿enia i mo¿liwoci ochrony
Podczas systematycznych poszukiwañ w ostatnich latach uda³o siê
potwierdziæ obecnoæ Bupleurum rotundifolium tylko na jednym ze znanych
z literatury stanowisk (Groszowice). Nie powiod³y siê natomiast próby
potwierdzenia wystêpowania gatunku na znanym z pocz¹tku lat 90-tych
stanowisku za osiedlem Chabry. Nie znaleziono równie¿ nowych populacji gatunku
na obszarze wystêpowania wychodni ska³ wêglanowych na l¹sku Opolskim.
Przewiercieñ okr¹g³olistny jest gatunkiem wyranie ustêpuj¹cym ze swych
stanowisk na l¹sku Opolskim i obecnie uwa¿any jest za krytycznie zagro¿ony
w województwie (jedno stanowisko w Groszowicach).
Zmniejszanie siê liczby stanowisk, a w wiêkszoci przypadków ich zanik
upatrywaæ nale¿y przede wszystkim w odejciu od tradycyjnych metod uprawy
roli w zwi¹zku z intensyfikacj¹ i modernizacj¹ rolnictwa. Do najwa¿niejszych
czynników antropogenicznych odpowiedzialnych za regres tego interesuj¹cego
gatunku nale¿¹: intensywna chemizacja, a zw³aszcza d³ugotrwa³e stosowanie
herbicydów, mechanizacja prac polowych, selekcjonowanie materia³u siewnego,
wprowadzanie nowych odmian rolin uprawnych, coraz bardziej konkurencyjnych
dla chwastów. Na procesy wycofywania siê taksonu ze swoich area³ów wp³yw
mia³y równie¿ postêpy urbanizacyjne miasta Opola oraz przeznaczanie gruntów
ornych na cele nierolnicze, w tym g³ównie pod eksploatacjê surowców
mineralnych.
Nie mo¿na jednak wykluczyæ mo¿liwoci odnalezienia Bupleurum rotundifolium na nowych lub znanych z literatury stanowiskach, zw³aszcza na
zachowanych w miecie i w najbli¿szej okolicy rêdzinach kredowych. Jest to
prawdopodobne, ale tylko na polach o niskiej kulturze rolnej, na których stosowane
by³yby tradycyjne metody uprawy ziemi. Nale¿y wiêc d¹¿yæ do ochrony
istniej¹cych, niewielkich enklaw interesuj¹cej, kalcyfilnej i termofilnej rolinnoci
synantropijnej, tworz¹c na wybranych powierzchniach pól np. agrorezerwaty.
Niestety dotychczas nie utworzono tego typu obszarów, a kompetentne
w ochronie bioró¿norodnoci jednostki administracyjne nie wykazuj¹ zainteresowania w tym zakresie. Szczególnie dotyczy to Wojewódzkiego Orodka
Doradztwa Rolniczego w £osiowie, który powinien wiêksz¹ wagê przyk³adaæ
do realizacji programów rolno-rodowiskowych i w³¹czyæ siê do dzia³añ na rzecz
ochrony ró¿norodnoci biologicznej na obszarach wiejskich.
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Summary
Bupleurum rotundifolium is a species growing mainly in arable fields in the
Caucalido-Scandicetum association and sporadically also in ruderal communities.
The species is considered to be endangered by extinction in Opole Silesia as well
as in Poland. It was known from ca. 17 locations mostly restricted to the Opole city
and its surroundings, located on the Cretaceous bedrock where rendzina soils
predominate. The taxon has not been confirmed for last few decades, so the described
location is the only existing population of Bupleurum rotundifolium within Opolskie
voivodeship. The found population grows on calcareous substrate with a large
amount of limestone gravel on the west oriented slope on the edge of the Odra river
valley. The existing population consists of about 250 individuals occurring alongside
field balk in a narrow verge of Triticum aestivum crops. To ensure the long lasting
existence of this population the special conservation means should be implemented
including agro-environmental schemes and agroreserves.

