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Len złocisty Linum flavum (Linaceae) w Górach Świętokrzyskich  
– nowe stanowisko na północno-zachodniej granicy zasięgu

Golden flax Linum flavum (Linaceae) in the Świętokrzyskie 
Mountains (S Poland) – new locality on the north-western 
edge of the species range
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W niniejszej pracy opisano pierwsze i jedyne dotąd stwierdzone stanowisko lnu złocistego Linum 
flavum L. w Górach Świętokrzyskich; jedno z najbardziej skrajnych na północno-zachodniej gra-
nicy zasięgu. Stanowisko znajduje się niedaleko wsi Kowala Duża, w płacie murawie kseroter-
micznej, na szczycie niewielkiego wyniesienia, które przecina trasa kolejowa Kraków–Kielce.  
W 2013 roku liczebność populacji oszacowano na około 30 generatywnych osobników na 5 m2.  
W kolejnych sezonach wegetacyjnych liczebność utrzymywała się na podobnym poziomie.

Len złocisty Linum flavum L. jest gatun-
kiem pontyjsko-pannońskim, który na obszar 
Europy Środkowej trafił szlakiem południowo- 
-wschodnim (Szafer, Zarzycki 1977; Zając, Za-
jąc 2009). Gatunek zwartym zasięgiem obej-
muje obszar od Austrii na zachodzie po Ural 
na wschodzie. W Polsce jest rośliną rzadko spo-
tykaną, zajmującą stanowiska w południo wej  
i południowo-wschodniej części kraju. Noto wa-
ny był m.in. na Wyżynie Małopolskiej (przede 
wszystkim w południo wej i wschodniej jej czę-
ści, m.in. na Wyżynie Miechowskiej, Gar bie 
Pińczowskim i Płaskowyżu Proszo wickim), 
Wyżynie Lubelskiej, na Roztoczu, w oko licach 
Przemyśla oraz na jednym stanowisku w Kar-
patach. Z obszaru Gór Świętokrzyskich do-

tychczas nie był podawany (Łuszczyńska, Łusz  - 
czyński 1991; Zając, Zając 2001; Towpasz i in. 
2004; Piękoś-Mirkowa 2008; Loster 2012). 

Len złocisty jest gatunkiem światło- i cie-
płolubnym. Rośnie na murawach kserotermicz-
nych wykształconych na rędzinach, na zbo-
czach i silnie erodowanych ścianach wąwozów 
(Piękoś-Mirkowa, Mirek 2006). Jest wskazywa-
ny jako gatunek charakterystyczny bogatych 
florystycznie, kwiecistych muraw z zespołu 
Inu  letum ensifoliae (Matuszkiewicz 2008). 

Gatunek objęty jest ochroną ścisłą, przy 
czym wymaga ochrony czynnej (Rozporzą-
dzenie 2014). Ze względu na niewielką liczbę 
stanowisk i zanikanie jego siedlisk został uzna-
ny za narażony na wyginięcie w kraju (katego-


