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NOWE STANOWISKA JUNCUS TENAGEIA
W BORACH DOLNOŚLĄSKICH
New localities of sand rush Juncus tenageia in Dolnośląskie Forest
(SW Poland)

ABSTRAKT: W artykule opisano nowe stanowiska Juncus tenageia położone w powiecie żarskim, na
byłym poligonie wojskowym zlokalizowanym na zachód od Żagania. Wskazano miejsca występowania, scharakteryzowano siedlisko i skład florystyczny oraz określono liczebność populacji.
SŁOWA KLUCZOWE: Juncus tenageia, Lythrum hyssopifolia, terofity, gatunki zagrożone, poligon wojskowy, Bory Dolnośląskie
ABSTRACT: The article describes new localities of sand rush Juncus tenageia, located in Żary district,
on the former military training area to the west of Żagań (SW Poland). The places of its occurrence
were shown, its habitat was characterized, floristic species composition and the size of its population
were determined.
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Wstęp
Sit błotny Juncus tenageia Ehrh. ex L.f.
należy do sekcji Tenageia z podrodzaju
Agathryon reprezentowanej przez 11 gatunków, które centrum swojego występowania
mają w basenie Morza Śródziemnego (Kirschner 2002). W jego obrębie wyróżniono
dwa podgatunki Juncus tenageia Ehrh. ex
L.f. subsp. tenageia i Juncus tenageia subsp.
perpusillus Fern. – Carv. & Navarro. W Polsce występuje tylko podgatunek typowy. Sit
błotny reprezentuje element łącznikowy europejsko-umiarkowany-śródziemnomorski
o zasięgu rozszerzonym o atlantycką część
Europy – sa–CE–M(w) (Zając i Zając 2009).

Centrum swojego występowania ma w południowo-zachodniej Europie. Najdalej na
północ wysunięte stanowiska znajdują się w
Holandii i Niemczech, na wschodzie sięga
po Ukrainę i Kazachstan. Poza Europą występuje w północno-zachodniej Afryce oraz
w Turcji i na Kaukazie (Kirschner 2002, Popiela et al. 2010). W Polsce gatunek osiąga
północno-wschodnią granicę europejskiego
zasięgu (Popiela 1999) i zaliczany jest do zachodniego, rozszerzonego typu zasięgowego
(Popiela 2005). Jego stanowiska koncentrują się głównie na Pojezierzu Chełmińskim,
Gnieźnieńskim i Pomorskim (Popiela 1999).
Na historycznych ziemiach wschodnich Łużyc Dolnych (Östlich Niederlausitz) miał
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