51

Anthriscus Anthriscus-cerefolium-var.-cerefolium-(Apiaceae)
cerefolium var. cerefolium (Apiaceae)
na Dolnym l¹sku  rozmieszczenie i stopieñ
zagro¿enia
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Anthriscus cerefolium var. cerefolium (Apiaceae) in Lower
Silesia  distribution and category of threat
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Abstract: Anthriscus cerefolium origins from the eastern part of Mediterranean area and west
part of central Asia. In Poland, it occurs in lowlands in the western part of the country. In
Lower Silesia, it was noticed on 18 locations in 13 ATPOL squares 10.x.10 km; in majority
before 1945 year. Only two localities has been observed after 1995 in anthropogenic habitats
of Kaczawskie Piedmont. There are no sufficient data to describe it conservation status
however.
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Wstêp
Trybula ogrodowa w odmianie typowej
Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm. var. cerefolium
jest jednym z czterech gatunków z rodzaju
Anthriscus wystêpuj¹cych w Polsce. Do Polski
trafi³a prawdopodobnie wraz z przybyciem
zakonów - po raz pierwszy wymieniona (pod
nazw¹ trzebnicy) w Antidotarium Jana Stañki
z 1472 roku [1].
Na terenach s¹siaduj¹cych z Dolnym l¹skiem stopieñ jej zagro¿enia nie jest okrelony
 nie jest wymieniona jako gatunek zagro¿ony
ani na Opolszczynie [2] ani w Wielkopolsce [3].
Gatunek ten nie zosta³ wymieniony tak¿e
w czerwonej licie Dolnego l¹ska [4]. W Polsce
zosta³a uznana za gatunek nara¿ony (VU) dopiero w roku 2009 [5]. Przedstawiana praca jest
pierwsz¹ waloryzacj¹ stanu zachowania i stopnia
zagro¿enia gatunku na Dolnym l¹sku.

Charakterystyka gatunku

(synonimy: Anthriscus longirostris Bertol.,
A. sativus Bess., Chaerefolium cerefolium (L.)
Schinz. et Thell., Scandix cerefolium L.)
Morfologia i biologia: terofit.
Rolina rozga³êziona, wysokoci do 80 cm.
Licie delikatne, miêkkie, jasnozielone, 2-3 (4)krotnie pierzaste, gór¹ nagie, spodem na nerwach

i na brzegu szczecinkowato ow³osione. Baldachy czêciowo prawie siedz¹ce, czêciowo na
krótkich, ow³osionych szypu³ach 2-6 szypu³owe.
Pokryw najczêciej brak; pokrywki kilkulistkowe,
zwykle jednostronne o listkach równow¹skolancetowatych, brzegiem ob³onionych i orzêsionych. Kwiaty drobne w kolorze bia³ym, o niewyranym kielichu. Owocem roz³upnia o dwóch
roz³upkach, koloru ciemnobrunatnego. Owoce
lni¹ce, o zapachu any¿u, do 11 mm d³ugoci
z dzióbkiem równym 1/3 do 1/2 d³ugoci owocu.
U var. cerefolium owoc g³adki; u dziko rosn¹cej
na po³udniu i wschodzie Europy var. trichocarpa
Neilr. owoce s¹ opatrzone szczecinkami, szczególnie u nasady. Korzeñ cienki, wrzecionowaty.
2n = 18. [6, 7].
Siedlisko: wystêpuje na siedliskach umiarkowanie cienistych, na glebach ciep³ych i bogatych w sk³adniki mineralne. Najczêciej
spotykana w otoczeniu ludzkich siedzib
w zbiorowiskach ze zwi¹zków Arction,
Onopordion acanthii, Alliarion i BallotoSambucion [7].
Rozmieszczenie geograficzne: pierwotnie
trybula ogrodowa wystêpowa³a na terenie
wschodniej czêci basenu Morza ródziemnego,
w rodkowej czêci Rosji, Azji Mniejszej, na
Kaukazie, w Armenii, Iranie, Turkmenii i zachodniej Syberii. Uprawiana lub zdzicza³a wystêpuje
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w Europie rodkowej, Azji Wschodniej i Afryce
Pó³nocnej, Zosta³a zawleczona na zachodnie oraz
wschodnie wybrze¿e USA, do po³udniowej
czêci Afryki oraz na Grenlandiê i po³udniow¹
Australiê [8, 9].
W Polsce zanotowana ³¹cznie w 55 kwadratach
ATPOL, w rozproszeniu na terenie ca³ego kraju,
zdecydowanie czêciej w Polsce za-chodniej.
Liniê Wis³y przekracza tylko na Warmii [10].
Informacje dodatkowe: surowiec zielarski:
wytwarza olejek eteryczny (bogaty w metylochawikol, anetol, dimery anetolu o dzia³aniu
estrogennym), kumaryny, poliacetyleny, sitosterol, trójterpeny. Napar z ziela i nasion trybuli
dzia³a moczopêdnie, ¿ó³ciopêdnie, rozgrzewaj¹co, rozkurczowo i u³atwia trawienie. Jest
rodkiem mlekopêdnym i napotnym; wykazuje
tak¿e aktywnoæ wykrztun¹ i przeciwastmatyczn¹.
Klasyczna przyprawa kuchni francuskiej,
w³oskiej oraz niemieckiej. Drobno posiekane,
wie¿e licie dodaje siê do zup i sosów. £¹cz¹
w sobie smak i zapach kminu rzymskiego i kminku z any¿kiem [11].

Wyniki
Wystêpowanie w regionie: na Dolnym
l¹sku trybula ogrodowa by³a notowana
w czasach przedwojennych na 15 stanowiskach
w 11 kwadratach ATPOL, przede wszystkim na
ni¿u: Wroc³aw (WSRL: Grabowski & Wimmer,
Wichura, Dittrich, Uechtritz  brak dat; Schube
1896; Schalow 1939) [12]; tak¿e [13] podaje
ogólnie 6 notowañ z Wroc³awia; Oborniki
l¹skie: WSRL, Uechtritz, 1892 [12]; Milicz:
WSRL, Schalow, 1915 [12]; G³ogów: WSRL,
Mielke, 1849 [7]; Boles³awiec: WSRL, Alt., 1987
[12], Os³a [13]; Chojnów: WSRL, Alt., 1983 [12],
Forsthaus [13]. Sporadycznie wystêpowa³a
w Sudetach, na Pogórzu Wa³brzyskim: wiebodzice (zamek Ksi¹¿): WSRL, Uechtritz, 1860 [12,
13], w Górach i na Pogórzu Kaczawskim: Godnów [13, 14], Brunów [15]. Nie jest jasne czy
stano-wisko w Zgorzelcu (Görlitz) [13] le¿a³o po
stronie polskiej czy niemieckiej, jednak równie¿
wziêto je pod uwagê. Po wojnie gatunek by³
notowany z trzech stanowisk w 3 kwadratach
ATPOL: na Niznnie l¹sko-£u¿yckiej w Legnicy
w zarolach przydro¿nych [16] oraz w Górach
i na Pogórzu Kaczawskim: Bo¿ejowice i £aziska
[17].
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Populacja regionalna: brak danych o wielkoci historycznych oraz istniej¹cych populacji.
Aktualny zasiêg w regionie: wed³ug obecnego stanu wiedzy regionalny obszar zasiêgu
[18] trybuli ogrodowej wynosi 87 kwadratów
ATPOL 10.x.10 km, obecny obszar wystêpowania taksonu na Dolnym l¹sku to zaledwie
2 jednostki, co stanowi nieco ponad 2% regionalnego obszaru zasiêgu. Powierzchnia zasiedlenia zmniejszy³a siê z 13 do 2 jednostek.
Zagro¿enia: gatunek nie jest niszczony
bezporednio. Niewielkie, izolowane populacje
mog¹ zanikn¹æ z przyczyn losowych, wskutek
dzia³alnoci cz³owieka lub w wyniku naturalnych
procesów populacyjnych i sukcesyjnych.
Status na Dolnym l¹sku: trybula ogrodowa z pewnoci¹ jest gatunkiem rzadkim
w regionie, spadek regionalnego zasiêgu wskazywa³by na wysoki stopieñ jej zagro¿enia, jednak
niski stopieñ zbadania flor synantropijnych nie
pozwala na jednoznaczne okrelenie stopnia
i kategorii zagro¿enia. Nadal prawdopodobne
jest odnalezienie jej we Wroc³awiu oraz innych
miejscowociach, szczególnie na Nizinie l¹skiej.
Gatunek o niedostatecznej liczbie danych
 DD.
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Summary
Anthriscus cerefolium origins from the eastern
part of Mediterranean area and west part of central
Asia. In Poland, it occurs in lowlands in the western
part of the country, where it has been noted from
55 ATPOL 10x10 squares.
In Lower Silesia, it was noticed on 18 locations
in 13 ATPOL squares 10.x.10 km; in majority
before 1945 year. Only two localities have been
observed after 1995, in anthropogenic habitats of
the Kaczawskie Piedmont, and one locality in 1974
in Legnica City. There are no information about
the status of the population and risk of extinction
on these localities, moreover data on the distribution
of the species in the region are insufficient. It
means that in Lower Silesia Antriscus cerefolium
should be categorized in category DD (data deficient).

