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Pajęcznica gałęzista Anthericum ramosum – nowy gatunek we 
florze Tatrzańskiego Parku Narodowego
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Nowe stanowisko pajęcznicy gałęzistej Anthericum ramosum L. z liczbą około 200 pędów genera-
tywnych odkryto w 2017 roku w Tatrach Wysokich, w Tatrzańskim Parku Narodowym, na połu-
dniowo-wschodnim stoku Łysej Skałki nad Łysą Polaną, w przedziale wysokości od 1030 m n.p.m. 
do 1065 m n.p.m. Jest to pierwsza lokalizacja tego gatunku w polskich Tatrach i jednocześnie ak-
tualnie najwyżej położone znane stanowisko tego gatunku w Polsce.

Pajęcznica gałęzista Anthericum ramosum 
L. (Anthericaceae)  jest gatunkiem o rozmiesz-
czeniu submediterańsko-subatlantycko-euro-
pejskim. Występuje od południowej Szwecji 
i Litwy do Pirenejów, środkowych Włoch, 
Tur cji i Krymu (Meusel i in. 1965). W Polsce 
występuje dość często na niżu i w pasie wyżyn 
oraz rzadko na pojedynczych stanowiskach 
w górach (Zając, Zając 2001). W polskich Kar-
pa tach stwierdzono do tej pory sześć stanowisk 
tego gatunku: dwa na Pogórzu Cieszyńskim, 
jedno na Pogórzu Wielickim, jedno w Beskidzie 
Wyspowym i dwa w Pieninach. Po 2000 roku 
potwierdzono występowanie pajęcznicy gałęzi-
stej tylko na dwóch z wyżej wymienionych sta-
nowisk: na Pogórzu Wielickim i w Pieninach 
(Vončina 2008). Gatunek został uznany za nara-
żony na wyginięcie (VU) w polskich Karpatach 
(Vončina 2008).

Dnia 5 lipca 2017 roku znaleziono stano-
wisko pajęcznicy gałęzistej (ryc.1) w Tatrach 
Wysokich, na południowo-wschodnim stoku 
Łysej Skałki, nad Łysą Polaną (ryc. 2). Rośliny 
w początkowej fazie kwitnienia obserwowano 
w przedziale wysokości od 1030 m n.p.m. do 
1065 m n.p.m., na stoku o nachyleniu ok. 50° 
i w dolnej części, wznoszącej się nad nim, pio-
nowej ściany skalnej. Pajęcznica gałęzista rośnie 
tu dość licznie na podłożu skał węglanowych, 
w murawie przechodzącej niżej w prześwietlo-
ny drzewostan, jak również sporadycznie w dol-
nej części wznoszących się tu skał. Stanowisko 
skontrolowano ponownie w dniu 17 lipca 2017 
roku, kiedy rośliny były w optimum  kwitnie-
nia. Stwierdzono wtedy ok. 200 pędów kwiato-
wych. Powierzchnia stanowiska wynosi ok. 0,2 
ha. W murawach, pod skałami pajęcznicy gałę-
zistej towarzyszą: barszcz zwyczajny Heracleum 


