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ROŚLINY CHRONIONE WYSTĘPUJĄCE W DOLINIE  
SANU NA ODCINKU OD TREPCZY DO KUŃKOWIC 

 

Streszczenie 

Dolina Sanu jest obszarem obejmującym tereny wzdłuż rzeki San. Stanowi ona korytarz 
migracyjny dla wielu gatunków roślin rozprzestrzeniających się wzdłuż dolin rzecznych. Od-
powiednie warunki siedliskowe umożliwiają występowanie gatunków, które we florze Polski  
objęte są ochroną gatunkową ścisłą i częściową. Przedstawione dane dotyczą 9 chronionych  
ściśle i 26 chronionych częściowo gatunków roślin naczyniowych. Odnalezione taksony posia- 
dają w dolinie Sanu nieliczne stanowiska i są to gatunki występujące głównie w lasach i nad-
rzecznych zaroślach. 

Słowa kluczowe: rośliny chronione, dolina Sanu, ochrona ścisła, ochrona częściowa 
 
 

PROTECTED PLANTS OF THE SAN RIVER VALLEY 
BEETWEEN TREPCZA AND KUŃKOWCE 

 

Summary 

San River Valley is an area including areas along the San River. It is a migratory corridor for 
many species spreading along river valleys. Favorable habitat conditions allow the occurrence  
of species which are strictly and partially protected in the Poland flora. Presented data concern  
9 strictly protected and 26 partially protected vascular plants species. Described taxa are found  
in the River San Valley in very few sites of this area – mainly in forests and riverside thickets. 

Keywords: protected plants, San River Valley, strict protection, partial protection 
 

1. Wprowadzenie 

Obszar Pogórza Dynowskiego, pomimo iż jest bardzo interesujący pod względem 
florystycznym, nie posiadał do tej pory całościowego opracowania botanicznego. 
Dotychczas istniały jedynie fragmentaryczne dane dotyczące występowania tylko 
pojedynczych gatunków roślin. 

Usytuowanie Pogórza Dynowskiego na styku flor górskich i niżowych w dużym 
stopniu wpływa na zwiększenie bogactwa florystycznego na tym obszarze. Szczególny 
pod tym względem jest teren, który rozciąga się wzdłuż lewego brzegu rzeki San, na 
odcinku od Trepczy do Kuńkowic, gdzie dominują strome zbocza w znacznym stopniu 
porośnięte lasami, będącymi ostoją dla wielu rzadkich i chronionych gatunków roślin. 
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Tylko niewielkie fragmenty tego obszaru to płaskie tereny zalewowe wykorzystywane 
pod uprawy rolnicze. 

Celem niniejszego opracowania jest prezentacja danych dotyczących stanowisk 
gatunków roślin naczyniowych objętych ochroną gatunkową (zgodnie z Rozporządze-
niem Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r.) [1], które zostały stwierdzone  
w trakcie badań terenowych prowadzonych  na tym terenie. 

2. Metodyka badań 

Badania terenowe prowadzone były w latach 2000–2013. zastosowana została  
metoda kartogramu, zgodnie z „Założeniami metodycznymi „Atlasu rozmieszczenia roślin 
naczyniowych w Polsce” [7]. Lokalizacja stanowisk została podana w kartogramie siatki 
ATPOL o boku 2 x 2 km. Układ systematyczny i nazewnictwo gatunków przyjęte  
zostały za Mirek i in. [2]. Przy opracowywaniu wykazu gatunków roślin chronionych 
uwzględnione zostały najnowsze zmiany wprowadzone Rozporządzeniem Ministra 
Środowiska z dnia 9 października 2014 r. [1]. 

3. Wyniki badań 

Na badanym odcinku doliny Sanu stwierdzono występowanie 35 gatunków roślin 
naczyniowych objętych ochroną gatunkową. Z tej grupy 9 gatunków podlega ochro- 
nie ścisłej, zaś pozostałe 26 gatunków objęte jest ochroną częściową. Na badanym  
obszarze stanowiska odnalezionych gatunków rozmieszczone są nierównomiernie  
i są zlokalizowane głównie w lasach, nadrzecznych zaroślach czy specyficznych siedli-
skach jak np. na torfowisku z rosiczką okrągłolistną (Drosera rotundifolia L.). Obszary 
występowania gatunków chronionych są skorelowane przeważnie z terenami słabo 
przekształconymi, o niskim stopniu antropopresji. 

3.1. Taksony ściśle chronione 

Całkowita (ścisła) ochrona gatunkowa nie dopuszcza żadnych form pozyskiwania 
przedstawicieli chronionego gatunku. 
 

Polystichum aculeatum (L.) ROTH – paprotnik kolczysty 

Roślina o zimotrwałych liściach dochodzących do 1 m długości i około 12–20 cm 
szerokości, lancetowatych, lśniących [5]. Na terenie doliny Sanu występuje rzadko,  
rośnie w lasach liściastych, w miejscach zacienionych i wilgotnych. Gatunek reglowy. 

9 stan. FF: 9704 – Krążki Bachowskie – W część. FF: 9600 – Rzeki, 9601 – Las  
Żurawiec, 9640 – Niewistka, 9641 – Niewistka, FG: 0622 – Malówki, 0633 – Łodzina,  
1601 – Dębna, 1610 – Międzybrodzie. 

Aconitum firmum RCHB. – tojad mocny 

Takson posiadający bulwiaste kłącze, prostą, nagą łodygę, liście 3-klapowe,  
5–7-sieczne, grubo ząbkowane. Kwiaty barwy ciemnofioletowej. Owocem jest mieszek 
długości do 2 cm. Roślina trująca [4]. 
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1 stan. FF: 9610 – Nozdrzec. 
 

Aconitum moldavicum HACQ. – tojad mołdawski 

Roślina o pojedynczej lub rozgałęzionej łodydze dochodzącej do 50–120 cm dłu- 
gości, mająca liście 5–7-klapowane oraz fioletowo-różowe kwiaty. Roślina trująca [4]. 

2 stan. FF: 9610 – Nozdrzec, FG: 1610 – Międzybrodzie. 
 

Drosera rotundifolia L. – rosiczka okrągłolistna 

Drobna bylina wytwarzająca przyziemną rozetkę liściową. Liście długoogonkowe  
o okrągłych blaszkach liściowych. Kwiaty drobne, osadzone na wzniesionym pędzie 
kwiatowym, który jest 2–3 razy dłuższy niż liście. Rosiczka kwitnie od czerwca do 
sierpnia. Owocem jest torebka zawierająca bardzo drobne, liczne nasiona [4]. Roślina 
owadożerna. Występuje bardzo rzadko – wyłącznie na torfowisku. 

2 stan. FF: 8730 – Bachórzec, 8731 – Winne. 
 

Staphylea pinnata L. – kłokoczka południowa (fot. 1) 

Krzew o jasnoszarej lub zielonej korze, nieparzystopierzastych liściach zbudo- 
wanych z 5 lub 7 jajowatych, piłkowanych listków oraz kwiatostanach typu grono. 
Owocem jest kulista torebka zawierająca twarde nasiona [5]. Takson występuje  
rzadko – w lasach, na suchych skrajach dróg. 

3 stan. FF: 8920 – leśnictwo Bełwin, 9600 – Rzeki, 9610 – Nozdrzec. 

Fot. 1. Staphylea pinnata L. – kłokoczka południowa 
Źródło: fot. B. Gutkowska 

 

Lilium martagon L. – lilia złotogłów (fot. 2) 

Bylina osiągająca wysokość 40–150 cm, łodyga pojedyncza, posiadająca w dolnej  
części jeden okółek liści, w wyższych partiach liście wyrastają pojedynczo i są ułożone 
skrętolegle. Kwiaty są 6-działkowe, koloru bladoróżowego wewnątrz ciemno nakra- 
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piane, tworzą kwiatostan typu grono [5]. Występuje dość często w lasach liściastych, 
zarówno w grądach, jak też w buczynach. 

12 stan. FF: 8740 – Pasieka, 9601 – Las Żurawiec, 9620 – Nozdrzec, 9630 – Wara,  
9640 –Niewistka, 9641 – Niewistka, 9900 – Korytniki. FG: 1601 – Góra Głęboka, 1602  
– Dębna, 1610 – Międzybrodzie, 1611 – Międzybrodzie Machlina, 1620 – Trepcza. 

Fot. 2. Lilium martagon L. – lilia złotogłów 
Źródło: fot. B. Gutkowska 

 

Cephalanthera damasonium (MILL.) DRUCE – buławnik wielkokwiatowy 

Roślina posiadająca podziemne kłącze, pojedynczą łodygę o wysokości do 60 cm,  
liście jajowato-lancetowate, 7-centymetrowej szerokości o wystających nerwach i białe  
lub żółtawo-białe kwiaty tworzące kwiatostan typu grono. Kwitnie maj – początek  
lipca [6]. Takson rzadki, występuje w lasach liściastych: grądach, buczynach, a także  
w zaroślach leśnych. 

3 stan. FF: 8932 – Wapowce FG: 1601 – Dębna Podlas, 1602 – Dębna. 
 

Cephalanthera longifolia (L.) FRITSCH – buławnik mieczolistny 

Roślina z podziemnym kłączem, łodygą 15–60 cm długości, lancetowatymi  
liśćmi (węższymi od gatunku poprzedniego) oraz białymi, bezwonnymi kwiatami. 
Kwitnie maj – czerwiec [6]. Występuje rzadko – w lasach liściastych, buczynach, na 
obrzeżach lasów.  

2 stan. FF: 8924 – Pod Łętownią, 9610 – Nozdrzec. 
 

Epipactis purpurata SM. – kruszczyk siny 

Gatunek o łodydze od 25 do 80 cm wysokości, górą krótkoowłosionej. Liście sine, 
lancetowate lub jajowato-lancetowate. Kwiatostan typu grono, kwiaty wewnątrz fio-
letowe, na zewnątrz zielonawobiałe. Kwitnie w drugiej połowie lipca – do września  
[6]. Występuje bardzo rzadko, w lasach liściastych. 

1 stan. FG: 1601 – Dębna Podlas. 
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3.2. Taksony częściowo chronione 

Częściowa ochrona gatunkowa dopuszcza możliwość redukcji liczebności popu- 
lacji, a także zbiór i pozyskiwanie osobników tych gatunków lub ich części, jednakże 
obszar eksploatacji i dopuszczalna wielkość zbiorów są ściśle określone. 
 

Matteucia struthiopteris (L.) TOD. – pióropusznik strusi (fot. 3)  

Roślina wieloletnia posiadająca kłącza, podwójnie pierzaste liście płonne o wyso- 
kości od 30 do 150 cm oraz krótsze od nich liście zarodnionośne, początkowo zielone,  
a w miarę dojrzewania brunatniejące, sztywne [5]. Występuje w wilgotnych zaroślach  
nad brzegami rzek i potoków. 

2 stan. FG: 0643 – Hłomcza, 1610 – Międzybrodzie. 
 

Fot. 3. Matteucia struthiopteris (L.) TOD. – pióropusznik strusi 
Źródło: fot. B. Gutkowska 

 

Blechnum spicant (L.) ROTH – podrzeń żebrowiec (fot. 4) 

Takson posiadający grube kłącze, z którego wyrastają pojedynczo pierzaste liście 
płonne – skórzaste, ciemnozielone, zimotrwałe, tworzące przyziemną rozetkę oraz liście 
zarodnionośne, dłuższe od płonnych, niezimujące [3]. Podrzeń występuje na terenie 
doliny Sanu bardzo rzadko, rośnie w suchych lasach liściastych, głównie w buczynach. 

1 stan. FG: 1601 – Góra Głęboka. 
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Fot. 4. Blechnum spicant (L.) ROTH – podrzeń żebrowiec 

Źródło: fot. B. Gutkowska 

 

Aquilegia vulgaris L. – orlik pospolity 

Roślina o wysokości 30–80 cm z długoogonkowymi liśćmi odziomkowymi o od-
cinkach 3-klapowych, karbowanych. Liście łodygowe są mniejsze od odziomkowych  
i mają krótsze ogonki. Kwiaty zwisające, najczęściej koloru fioletowego, czasem  
różowego lub białego [5]. Orlik rośnie w lasach liściastych, zaroślach, na zrębach  
i kamienistych zboczach. 

1 stan. FG: 1611 – Międzybrodzie Machlina. 
 

Daphne mezereum L. – wawrzynek wilczełyko (fot. 5) 

Krzew wysokości od 30 cm do 1 m z gałązkami nagimi (za młodu pokrytymi 
kutnerem), klinowato-lancetowatymi, zaostrzonymi liśćmi wyrastającymi głównie  
w górnej części łodyg. Kwiaty są koloru różowego lub czerwonego, wonne, pojawiające  
się bardzo wczesną wiosną, przed rozwojem liści. Owocem jest kulista, żywoczerwo- 
na jagoda. Roślina trująca [4]. Na terenie doliny Sanu wawrzynek występuje często,  
rośnie w lasach liściastych – grądach i buczynach, zwłaszcza w miejscach wilgotnych, 
wzdłuż cieków wodnych. 

12 stan. FF: 9600 – Rzeki, 9601 – Karolówka, 9620 – Nozdrzec, 9630 – Wara, 9640  
– Niewistka, 9641 – Niewistka, 9700 – Słonne, 9901 – Korytniki, FG: 0600 – Oba- 
rzym, 1601 – Dębna Podlas, 1610 – Międzybrodzie, 1611 – Międzybrodzie Machlina. 
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Fot. 5. Daphne mezereum L. – wawrzynek wilczełyko 
Źródło: fot. B. Gutkowska 

 

Pyrola minor L. – gruszyczka mniejsza 

Zimozielona bylina wytwarzająca przyziemną rozetkę okrągławych lub jajowa- 
tych, drobno karbowanych liści. Kwiaty tworzą kwiatostan typu grono i mają kolor  
biały lub bladoróżowy [5]. Takson rzadki. Występuje w lasach iglastych i mieszanych. 

1 stan. FG: 1601 – między Raczkową a Dębną. 
 

Ledum palustre L. – bagno zwyczajne 

Krzewinka wysokości 50–150 cm o gałązkach wzniesionych, pokrytych rdzawym 
kutnerem. Liście zimotrwałe, skórzaste, lancetowate lub równowąskie, o podwiniętym 
brzegu. Kwiaty białe zebrane w szczytowe kwiatostany, kwitnie w maju i czerwcu. 
Owocem jest torebka zawierająca liczne nasiona. Cała roślina wydziela charaktery- 
styczny intensywny, swoisty zapach, a jej pyłek ma właściwości odurzające [4]. Bagno 
występuje bardzo rzadko, rośnie na torfowisku. W tradycji ludowej stosowany jako  
środek odstraszający mole. 

2 stan. FF: 8730 – Bachórzec, 8731 – Winne. 
 

Primula elatior (L.) HILL – pierwiosnek wyniosły 

Roślina wieloletnia wysokości 10–40 cm o liściach okrągławych lub podłużnie 
jajowatych, spodem krótko owłosionych, zwężających się ku ogonkowi, zebranych  
w przyziemną rozetkę. Łodyżka i kielich także krótko owłosione, kielich na krawę- 
dziach jest zielony, natomiast pomiędzy krawędziami biały. Kwiaty barwy żółtej  
[5]. Na terenie doliny Sanu gatunek występuje bardzo często, rośnie w lasach nad 
strumieniami, w zaroślach oraz na łąkach. 
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28 stan. FF: 8622 – Bachórz, 8640 – Przedmieście Dynowskie, 8641 – Dynów,  
9600 – Rzeki, 9601 – Karolówka, 9610 – Nozdrzec, 9611 – między Dynowem a Noz- 
drzcem, 9620 – Nozdrzec, 9621 – Nozdrzec, 9630 – Wara, 9631 – Nozdrzec, 9640  
– Niewistka, 9641 – Niewistka, 9700 – Słonne, 9814 – Przedchołowice, 9900 – Ko- 
rytniki, FG: 0600 – Obarzym, 0611 – Temeszów, 0622 – Malówki, 0623 – Łodzina,  
0633 – Łodzina, 0634 – między Łodziną a Dobrą, 0643 – Hłomcza, 1600 – Między- 
brodzie – W część, 1601 – Dębna Podlas, 1602 – Dębna, 1610 – Międzybrodzie, 1611  
– Międzybrodzie Machlina. 
 

Aruncus sylvestris KOSTEL. – parzydło leśne 

Bylina osiągająca wysokość do 2 m. Liście podwójnie (lub potrójnie) pierzaste, 
kwiatostan dość okazały typu wiecha, kwiaty męskie koloru żółtawobiałego, żeńskie  
białe [5]. Występuje rzadko, głównie nad strumieniami w lasach liściastych. Gatu- 
nek reglowy. 

6 stan. FF: 9601 – Dynów Karolówka, FG: 0610 – Krzemienna, 0611 – Temeszów,  
0622 – Malówki, 1601 – Góra Głęboka, 1610 – Międzybrodzie. 
 

Menyanthes trifoliata L. – bobrek trójlistkowy 

Bylina o wysokości 10–30 cm, wytwarzająca grube, segmentowane kłącza, z których 
wyrastają długoogonkowe trójlistkowe, mięsiste liście o długości do 30 cm, o kształcie 
okrągławym lub odwrotnie jajowatym. Groniaste kwiatostany są umieszczone na  
długiej, bezlistnej łodyżce, kwiaty koloru białego lub lekko różowego. Kwitnie w maju. 
Owocem jest torebka zawierająca drobne, spłaszczone nasiona barwy brunatnej [4].  
Rośnie na podmokłych łąkach oraz w rowach z wodą. 

2 stan. FF: 8730 – Bachórzec, 8731 – Winne. 
 

Centaurium erythraea RAFN – centuria pospolita 

Roślina wysokości 15–50 cm o łodydze pojedynczej lub górą rozgałęzionej, liście  
dolne zebrane w rozetkę, natomiast łodygowe podługowato-jajowate, naprzeciwległe, 
kwiatostan typu baldach, kwiaty drobne koloru różowego. Owocem jest niewielka  
torebka [4]. Rośnie na łąkach i pastwiskach, na suchych zboczach i porębach. Wyko- 
rzystywana jako roślina lecznicza. 

8 stan. FF: 8732 – Dubiecko, 9700 – Słonne, FG: 0610 – Krzemienna, 0611 –  
Temeszów, 0622 – Malówki, 0623 – Łodzina, 1600 – Międzybrodzie, 1601 – między 
Raczkową a Dębną. 
 

Atropa belladonna L. – pokrzyk wilcza jagoda (fot. 6) 

Roślina o wysokości do 2 m, gruczołowato omszona, o rozgałęzionej łodydze,  
dużych jajowatych lub eliptycznych liściach, zaostrzonych. Korona rurkowato dzwon-
kowata, brunatnofioletowa, wewnątrz brudnożółta. Kielich ciemnozielony, mięsisty, 
podczas dojrzewania owoców rozrasta się przybierając gwiaździsty kształt. Kwitnie  



Rośliny chronione występujące w dolinie Sanu na odcinku od Trepczy do Kuńkowic 

151 

od czerwca. Owocem jest dwukomorowa, soczysta, fioletowo-czarna, lśniąca jagoda  
[4]. Pokrzyk rośnie w lasach liściastych, najczęściej na zrębach, w pobliżu potoków. 
Roślina silnie trująca, wykorzystywana w medycynie, szczególnie w okulistyce. 

5 stan. FF: 8930 – leśnictwo Korytniki, FG: 1600 – Międzybrodzie, 1601 – Dębna  
Podlas, 1602 – Dębna, 1610 – Międzybrodzie. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fot. 6. Atropa belladonna L. – pokrzyk wilcza jagoda 
Źródło: fot. B. Gutkowska 

 

Digitalis grandiflora MILL. – naparstnica zwyczajna 

Roślina wieloletnia o wysokości 30–20 cm, pokryta krótkim kutnerem. Liście  
są jajowate lub jajowato-lancetowate, karbowane, kwiaty jasnopurpurowe lub białe, 
wewnątrz brunatne, zwisłe, dzwonkowate, tworzące kwiatostan typu grono [5]. Na  
terenie doliny Sanu występuje rzadko, rośnie w lasach liściastych oraz w zaroślach. 
Gatunek leczniczy, zawierający związki o właściwościach nasercowych. 

4 stan. FF: 9700 – Zasanie – Słonne, FG: 0643 – Hłomcza, 1600 – Międzybrodzie,  
1610 – Dębna Podlas. 
 

Melittis melissophyllum L. – miodownik melisowaty 

Roślina osiągająca wysokość 30–80 cm, o silnej cytrynowej woni i kanciastej, 
owłosionej łodydze, liściach ogonkowych kształtu sercowatego lub podługowato-
jajowatego, o zaostrzonych końcach. Kwiaty białoróżowe, pachnące, umieszczone  
w kątach liści [5]. Rośnie w ciepłych lasach liściastych. 

6 stan. FF: 9601 – Las Żurawiec, 9610 – Nozdrzec, 9620 – Nozdrzec, FG: 1600  
– Międzybrodzie, 1601 – Dębna Podlas, 1602 – Dębna. 
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Fot. 7. Melittis melissophyllum L. – miodownik melisowaty 
Źródło: fot. B. Gutkowska 

 

Scilla bifolia L. S. STR. – cebulica dwulistna 

Bylina cebulowa o wysokości 10–40 cm, o dwóch równowąskich liściach i kwiatach 
koloru ciemnoniebieskiego, tworzących grono [5]. Na terenie doliny Sanu występuje  
dość często, rośnie w lasach liściastych: grądach, łęgach, nad ciekami wodnymi. 

W dolinie Sanu występuje również cebulica trójlistna (Scilla kladnii SCHUR),  
(fot. 8) takson bardzo podobny do opisanego, jednakże posiadający trzy równowąskie 
liście i nieco większy kwiatostan. Gatunek ogólnogórski. 

14 stan. FF: 8640 – Przedmieście Dynowskie, 9600 – Rzeki, 9601 – Karolówka,  
9610 –Nozdrzec, 9611 – między Dynowem a Nozdrzcem, 9630 – Wara, 9640 – Niewist- 
ka, 9641 – Niewistka, 9900 – Korytniki, FG: 0622 – Malówki, 1600 – Międzybrodzie  
– W część, 1602 – Dębna, 1610 – Międzybrodzie, 1611 – Międzybrodzie Machlina. 

Fot. 8. Scilla kladnii SCHUR – cebulica trójlistna 

Źródło: fot. B. Gutkowska 

 
 
 



Rośliny chronione występujące w dolinie Sanu na odcinku od Trepczy do Kuńkowic 

153 

Allium ursinum L. – czosnek niedźwiedzi (fot. 9) 

Bylina cebulowa o wysokości 15–30 cm, wytwarzająca najczęściej po dwa jajo- 
wato-lancetowate liście, wyrastające z gleby wczesną wiosną. Kwiaty białe, zebrane  
w półkolisty baldach. Cała roślina wydziela charakterystyczny zapach [4]. Liście  
czosnku niedźwiedziego używane są jako produkt spożywczy. Gatunek rośnie w la- 
sach liściastych, najczęściej w łęgach i buczynach, na terenach podmokłych i wzdłuż 
cieków wodnych. Gatunek ogólnogórski. 

3 stan. FF: 9630 – Las Warski, FG: 1600 – Międzybrodzie, 1611 – Międzybro- 
dzie Machlina. 
 

Fot. 9. Allium ursinum L. – czosnek niedźwiedzi 
Źródło: fot. B. Gutkowska 

 

Galanthus nivalis L. – śnieżyczka przebiśnieg 

Roślina cebulowa dochodząca do 30 cm wysokości, najczęściej z dwoma, rzadziej  
z 3–4 odziomkowymi liśćmi. Kwiat jest pojedynczy, biały, zwisający [5]. Takson wy-
stępuje w lasach liściastych. 

14 stan. FF: 8930 – leśnictwo Korytniki, 9600 – Rzeki, 9601 – Las Żurawiec, 9610  
– między Dynowem a Nozdrzcem, 9611 – Nozdrzec, 9621 – Nozdrzec, 9630 – Las War- 
ski, 9640 – Niewistka, 9641 – Niewistka, 9802 – Krzywcza S część, 9900 – Korytniki,  
FG: 1600 – Międzybrodzie, 1610 – Międzybrodzie, 1611 – Międzybrodzie Machlina. 
 

Veratrum lobelianum BERNH. – ciemiężyca zielona 

Bylina o wysokości dochodzącej do 150 cm, z szerokoeliptycznymi liśćmi i wie-
chowatym kwiatostanem [4]. Rośnie w lasach liściastych na podmokłych terenach. 
Wszystkie części rośliny są trujące. Gatunek ogólnogórski. 

1 stan. FG: 1600 – Międzybrodzie. 
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Dactylorhiza maculata (L.) SOÓ – kukułka plamista 

Bylina o wysokości 10–60 cm, lancetowatych i plamistych liściach, różowych, 
bezwonnych kwiatach. Kwitnie w czerwcu i lipcu [6]. Rośnie na łąkach i w zaro- 
ślach leśnych. 

1 stan. FF: 8730 – Bachórzec. 
 

Dactylorhiza majalis (RCHB.) P. F. HUNT & SUMMERH. – kukułka szerokolistna  

Bylina o wysokości 20–60 cm, jajowatych liściach, fioletowych, czerwono-różo- 
wych lub białych, bezwonnych kwiatach. Kwitnie w maju i czerwcu [6]. Występuje  
na mokrych łąkach, najczęściej koło lasu. 

1 stan. FF: 8933 – Łętownia. 
 

Dactylorhiza xaschersoniana (HAUSSKN.) SOÓ 

Mieszaniec międzygatunkowy Dactylorhiza incarnata (L.) SOÓ i Dactylorhiza  
majalis (RCHB.) P. F. HUNT & SUMMERH. 

Na obszarze doliny Sanu odnaleziono tylko jedno stanowisko w zaroślach nad rzeką. 
1 stan. FF: 9814 – Przedchołowice. 

 

Epipactis atrorubens (HOFFM.) BESSER – kruszczyk rdzawoczerwony 

Bylina o wysokości 10–80 cm o czerwono lub fioletowo-czerwonym pędzie, jajo-
watych, szorstko owłosionych wzdłuż nerwów liściach i wonnych kwiatach. Kwitnie  
w czerwcu i lipcu [6]. Gatunek występuje na jednym stanowisku, na stromym zboczu  
w lesie liściastym. 

1 stan. FG: 1601 – Dębna Podlas. 
 

Epipactis helleborine (L.) CRANTZ S. STR. – kruszczyk szerokolistny 

Roślina dorastająca do wysokości od 20 cm do 1 m. Ma podługowato-lancetowate, 
jajowato-lancetowate lub lancetowate, szorstko unerwione liście i zielono-fioletowe, 
wewnątrz różowawe kwiaty. Kwitnie od czerwca do września [6]. Występuje rzadko, 
rośnie w lasach liściastych – przy drogach oraz w zaroślach leśnych i na przydrożach. 

2 stan. FF: 9704 – Krążki Bachowskie W część, FG: 1601 – między Raczkową  
a Dębną. 
 

Neottia nidus-avis (L.) RICH. – gnieźnik leśny (fot. 10) 

Storczyk bezzieleniowy o grubych korzeniach skupionych w kształcie gniazda, 
łodydze osiągającej wysokość 20–50 cm, na której wyrastają małe łuskowate liście.  
Kwiaty, podobnie jak i cała roślina, są koloru żółtobrunatnego i mają miodowy zapach. 
Jest to gatunek pasożytniczy. Kwitnie w maju i czerwcu [6]. Na terenie doliny Sanu 
występuje głównie w lasach liściastych: buczynach i grądach oraz przy leśnych drogach. 
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13 stan. FF: 8740 – Podbukowina, 8940 – Wesołówka – leśnictwo Korytniki,  
9600 – Rzeki, 9601 – Karolówka, 9610 – Nozdrzec, 9620 – Nozdrzec, 9630 – Wara,  
9700 – Słonne, FG: 0622 – Malówki, 0632 – Od Witryłowa, 1600 – Międzybrodzie –  
W część, 1601 – między Raczkową a Dębną, 1602 – Dębna. 

Fot. 10. Neottia nidus-avis (L.) RICH. – gnieźnik leśny 
Źródło: fot. B. Gutkowska 

 

Platanthera bifolia (L.) RICH. – podkolan biały (fot. 11) 

Roślina o wysokości 20–50 cm, posiadająca dwa odziomkowe jajowate liście oraz  
białe mocno pachnące kwiaty. Kwiaty mają równowąską ostrogę, bez zgrubień na  
końcu i całobrzegą warżkę i pyłkowiny do 2 mm ułożone równolegle. Kwitnie w maju  
i czerwcu [6]. Występuje w widnych lasach na polanach oraz na łąkach. 

11 stan. FF: 8641 – Dynów, 8744 – w Potoku, 8832 – las Ruszelczycki, 9640 –  
Niewistka, 9641 – Niewistka, 9804 – Reczpol, 9901 – Korytniki E część, FG: 0622  
– Malówki, 0643 – Hłomcza, 1600 – Międzybrodzie – W część, 1601 – Dębna Podlas. 
 

Fot. 11. Platanthera bifolia (L.) RICH. – podkolan biały 

Źródło: fot. B. Gutkowska 
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Platanthera chlorantha (CUSTER) RCHB. – podkolan zielonawy 

Gatunek osiągający wysokość do 50 cm, mający dwa odziomkowe liście oraz 
zielonawobiałe lub żółtobiałe kwiaty, większe od kwiatów podkolana białego (Pla- 
tanthera bifolia (L.) RICH.), ale o zdecydowanie słabszym zapachu. Ostroga kwiatów 
podkolana zielonawego jest zgrubiała na końcu, pyłkowiny mają długość 4 mm i są  
od siebie oddalone. Kwitnie od maja do lipca [6]. Gatunek rośnie w cienistych lasach. 

1 stan. FG: 1601 – Dębna Podlas. 
 

Arum alpinum SCHOTT & KOTSCHY – obrazki alpejskie 

Bylina osiągająca wysokość do 40 cm, o bulwiastych kłączach, strzałkowatych  
liściach i kwiatostanie otoczonym pochwą kwiatostanową koloru zielonawego  
z zewnątrz i fioletowo nabiegłego wewnątrz. Roślina kwitnie od kwietnia do maja, 
zapylana jest przez owady, głównie muchy [3]. Kwiaty wydzielają charakterystyczny 
zapach podobny do zapachu padliny. Na terenie doliny Sanu występuje w lasach na 
terenach wilgotnych i w pobliżu strumieni. 

6 stan. FF: 9620 – Nozdrzec, 9630 – Las Warski, 9641 – Niewistka, FG: 0622 –  
Malówki, 1600 – Międzybrodzie – W część, 1610 – Międzybrodzie. 

4. Podsumowanie 

Badany odcinek doliny Sanu charakteryzuje się występowaniem gatunków ob- 
jętych ochroną ścisłą i częściową. Zmiany wprowadzone Rozporządzeniem Ministra 
Środowiska z dnia 9 października 2014 r. znacznie wpłynęły na zmianę statusu  
ochrony części gatunków, przede wszystkim taksonów z rodziny storczykowatych 
(Orchidaceae). Niektóre z odnalezionych gatunków chronionych występujących na 
badanym obszarze doliny Sanu posiadają jeszcze dość liczne stanowiska – wawrzynek 
wilczełyko (Daphne mezereum L.), śnieżyczka przebiśnieg (Galanthus nivalis L.), lilia 
złotogłów (Lilium martagon L.), gnieźnik leśny (Neottia nidus-avis (L.) RICH.), pod- 
kolan biały (Platanthera bifolia (L.) RICH.), pierwiosnek wyniosły (Primula elatior (L.) 
HILL.), cebulica dwulistna (Scilla bifolia L.), natomiast pozostałe taksony występują  
na nielicznych stanowiskach. Stan taki jest skorelowany z prowadzeniem racjonalnej 
gospodarki leśnej oraz zaniechaniem działalności rolniczej na znacznych obszarach  
doliny Sanu, co przyczynia się do zwiększenia różnorodności siedlisk. 
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