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Nowe stanowisko rosiczki pośredniej Drosera intermedia  
na Pojezierzu Wałeckim
 
New locality of the oblong-leaved sundew Drosera intermedia  
in Wałcz Lakeland (NW Poland)
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Rosiczka pośrednia Drosera intermedia Hayne jest rośliną owadożerną występującą w miejscach 
o ubogiej trofii, m.in. na torfowiskach wysokich i przejściowych. W Polsce jest gatunkiem zagro-
żonym (kategoria EN – zagrożony) i podlega ścisłej ochronie. W pracy opisano nowe, odkryte 
w 2016 roku, stanowisko tego taksonu na Pojezierzu Wałeckim.

Torfowiska wysokie i przejściowe charakte-
ryzują się niewielką trofią, co związane jest z wy-
sokim zakwaszeniem i dużą wilgotnością pod-
łoża, hamującymi procesy rozkładu roślinności 
tworzącej torf. Rośliny torfowiskowe wykształ-
ciły wiele sposobów radzenia sobie z niedostat-
kiem substancji odżywczych. Jednym z nich jest 
pozyskiwanie niezbędnych do życia składników 
ze schwytanych owadów. Taktykę tę wykorzy-
stują m.in. rosiczki (Wiland-Szy mańska 1998). 
Na całym świecie do rodziny rosiczkowatych 
należy około 185 gatunków (Stevens 2001), na-
tomiast w Polsce występują cztery gatunki rosi-
czek: rosiczka okrągłolistna Drosera rotundifolia 
L., rosiczka długolistna Drosera anglica Huds., 
rosiczka pośrednia Drosera intermedia Hayne 
i rosiczka owalna Drosera × obovata Mert. & 
W. D. J. Koch – mieszaniec rosiczki długolistnej 
z okrągłolistną (Mirek i in. 2002). 

Rosiczka pośrednia występuje w Europie, 
Ameryce Północnej, Środkowej oraz na pół-
nocy Ameryki Południowej (GRIN 2018). 
W Polsce rośnie w zbiorowiskach roślinnych 
należących do związku Rhynchosporion albae 
(Matuszkiewicz 2001). Jest rzadkim gatun-
kiem i podlega ścisłej ochronie gatunkowej 
(Rozporządzenie 2014). Rosiczka pośrednia 
(ryc. 1) jest wymieniona w Polskiej czerwonej li-
ście paprotników i roślin kwiatowych z kategorią 
zagrożenia EN – zagrożony (Kaźmierczakowa 
i in. 2016). Znajduje się również na listach roślin 
ginących i zagrożonych Pomorza Zachodniego 
i Wielkopolski (V – zagrożone) (Żukowski, 
Jackowiak 1995) oraz Pomorza Gdańskiego 
(VU – narażone) (Markowski, Buliński 2004). 
Na Pomorzu rosiczkę pośrednią stwierdzono 
dotychczas na 128 stanowiskach (Sotek 2010; 
Popiela, Łysko 2018).


