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Nowe stanowisko Cladium mariscus (Cyperaceae) w Polsce

Cladium mariscus (L.) Pohl (kłoć wiechowata) należy do roślin o suboceanicznym typie 
zasięgowym. Większość stanowisk tego gatunku skupiona jest w Polsce północnej i północ-
no-zachodniej; wyspowe zagęszczenie stanowisk występuje też na południowym wschodzie 
na Lubelszczyźnie, natomiast z pojedynczych stanowisk znana jest z południowej części 
Polski, m.in. z okolic Krakowa i Wiślicy (HRYNIEWIECKI 1922; ŚWIEBODA 1967, 1968; 
MIREK 1983; ZAJĄC & ZAJĄC 2001; BUCZEK 2005). Pod względem charakteru geografi 
cznego kłoć wiechowata reprezentuje element łącznikowy kosmopolityczny (PAWŁOWSKA 
1972).

Cladium mariscus rośnie w szuwarach z klasy Phragmitetea i związku Magnocaricion 
nad brzegami zbiorników wodnych, a także na torfowiskach niskich z klasy Scheuchzerio-
Caricetea fuscae i z rzędu Caricetalia davallianae (MATUSZKIEWICZ 2005). Ze względu na 
znaczny stopień osuszenia tych siedlisk w Polsce jest gatunkiem zagrożonym i zaliczonym 
do roślin ściśle chronionych (na mocy rozporządzenia Ministra Środowiska z 9 lipca 2004 
r.). W byłym województwie krakowskim gatunek ten zamieszczony został na lokalnej 
„czerwonej liście” roślin naczyniowych „zaginionych i wymarłych” (ZAJĄC & ZAJĄC 1998). 
Aktualnie nie potwierdzono już jego występowania w Podgórkach w okolicach Krakowa 
(ŚWIEBODA 1967). Stanowisko to uległo zniszczeniu podczas budowy przebiegającej tam-
tędy autostrady.

W dniu 18 czerwca 2008 r. w miejscowości Słupów na Płaskowyżu Proszowickim, w 
kwadracie EF 32 siatki ATPOL (Ryc. 1) znaleziono kilkanaście kwitnących kęp kłoci 
wiechowatej. Rosła ona wzdłuż rowu melioracyjnego przecinającego niewielki płat torfo-
wiska niskiego. Ponadto jeszcze jedną kwitnącą kępę znaleziono w bliskim sąsiedztwie, 
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w innym mocno osuszonym płacie torfowiska zarastanego przez Phragmites australis 
i Calamagrostis epigejos. Ze względu na niewielką liczebność tej populacji oraz znaczne 
przesuszenie siedliska, na którym rośnie (odwodnionego przez liczne rowy melioracyjne) 
należy uznać je za silnie zagrożone.

Skład fl orystyczny płatu wzdłuż rowu melioracyjnego, z liczniejszym udziałem Cladium 
mariscus reprezentuje zdjęcie fi tosocjologiczne:

Pow. zdjęcia 15 m2, zwarcie warstwy „c” 80%, d – brak. C: Cladium mariscus 3; Briza media +; 
Carex fl acca 1; C. hirta +; C. lepidocarpa 2; Dactylis glomerata +; Eleocharis uniglumis +; Eupatorium 
cannabinum 1; Galium mollugo +; Holcus lanatus +; Linum catharticum 1; Lythrum salicaria 2; Mentha 
aquatica 2; Phragmites australis +; Plantago lanceolata +; Salix cinerea +; Schoenus ferrugineus +.

Nowo znalezione stanowisko kłoci wiechowatej razem z wcześniej już znanym z Gory-
sławic koło Wiślicy (położonym około 27 km na zachód w kwadracie EF 35 – MIREK 
1983) są obecnie najdalej wysuniętymi na południe stanowiskami tego gatunku w Polsce. 
Stanowisko w Gorysławicach zostało ostatnio potwierdzone i aktualnie można stwierdzić, 
że jest w dobrym stanie.

Summary. A new locality of Cladium mariscus (Cyperaceae) in Poland. Cladium mariscus is a rare 
and protected species in Poland (Fig. 1). In June 2008, the new locality for this species have been found 
near Działoszyce (EF 32 according to ATPOL square system) in the Proszowice Plateau. With the locality 
in Gorysławice they are the farthest southern localities of this species in Poland.
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Ryc. 1. Rozmieszczenie Cladium mariscus (L.) Pohl w Polsce: ● – stanowiska niezróżnicowane, + – stanowisko zanikłe 
(opublikowane wg ZAJĄC & ZAJĄC 2001), ▲ – nowe stanowisko

Fig. 1. Distribution of Cladium mariscus (L.) Pohl in Poland: ● – undiversifi ed station, + – extinct station (published 
acc. to ZAJĄC & ZAJĄC 2001), ▲ – new locality
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