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RZADKIE I ZAGRO¯ONE GATUNKI ROŒLIN POLESIA ZACHODNIEGO

WSTÊP

Polesie Zachodnie obejmuje obwody
Wo³yñski i Riwnieñski na Ukrainie, znaczn¹
czêœæ po³udnia Bia³orusi i i niewielki skrawek
terytorium Polski — Polesie Lubelskie. Region
ten jest najbardziej na zachód wysuniêtym
skrawkiem wielkiego wschodnioeuropejskie-
go obszaru bagien i torfowisk w dorzeczu Pry-
peci. Charakterystyczn¹ cech¹ Polesia Zachod-
niego s¹ torfowiska i bagna, liczne jeziora o
ró¿nym trofizmie (Pojezierze £êczyñsko-
W³odawskie, Jeziora Szackie), ma³e i spokojnie
p³yn¹ce rzeki, ³¹ki oraz ró¿norodne zespo³y le-
œne. Kompleksy wodno-bagienne, tereny pod-
mok³e, lasy z dominuj¹cymi olsami, kontynen-
talnymi borami sosnowymi i kserotermiczny-
mi murawami napiaskowymi (MATUSZKIEWICZ
1991) stanowi¹ typowy element poleskiego
krajobrazu. Du¿a bioró¿norodnoœæ regionu, a
tak¿e wysoki stopieñ zachowania naturalnoœci
zespo³ów roœlinnych tworz¹ sprzyjaj¹ce wa-
runki œrodowiskowe do bytowania oraz roz-
woju bardzo licznych gatunków roœlin. Na tery-
torium Polesia wystêpuj¹ liczne gatunki rzad-
kich i chronionych roœlin, zachowa³o siê te¿
wiele stanowisk reliktowych (relikty roœlinno-
œci pó³nocnej i atlantyckiej).

Miêdzynarodowy Rezerwat Biosfery „Pole-
sie Zachodnie”, wraz z po³o¿onym na jego tere-

nie Poleskim Parku Narodowym, le¿y w cen-
tralnej czêœci Polesia Lubelskiego. Flora parku
narodowego liczy 1027 gatunków roœlin naczy-
niowych, a rezerwatu biosfery oko³o 1500
(URBAN 2000, FIJA£KOWSKI i IZDEBSKI 2002).

W stosunku do ca³ego Polesia Zachodnie-
go, flora ta charakteryzuje siê zwiêkszonym
udzia³em gatunków strefy atlantyckiej (relik-
tów atlantyckich), borealnej (reliktów boreal-
nych) oraz wystêpowaniem du¿ej grupy gatun-
ków wapniolubnych (kserotemicznych)
(FIJA£KOWSKI i IZDEBSKI 2002).

W centralnej czêœci Polesia Zachodniego, w
ukraiñskiej jego czêœci, zlokalizowany jest Park
Krajobrazowy „Prypeæ — Stochid” (Ryc. 1).
Park ten zostanie w najbli¿szym czasie prze-
kszta³cony w park narodowy.

Na terytorium parku zachowa³y siê w stanie
naturalnym charakterystyczne dla Polesia kra-
jobrazy przyrodnicze. Niestety, flora roœlin na-
czyniowych nie jest poznana w dostatecznym
stopniu. Wstêpne rozpoznanie pozwala s¹dziæ,
¿e dominuj¹cymi s¹ gatunki borealne i œrodko-
woeuropejskie. Oprócz typowych gatunków,
które tworz¹ zbiorowiska wodne, bagienne,
³¹kowe i leœne, liczn¹ grupê we florze parku
stanowi¹ gatunki rzadkie i chronione w skali
regionu lub Ukrainy (PRJADKO 2001).
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Wy¿ej wymienione obszary chronione le¿¹
na trasie wa¿nego korytarza ekologicznego
³¹cz¹cego Europê Wschodni¹ i Zachodni¹: od
doliny Dniepru poprzez dolinê Prypeci, Bugu i
Wieprza do Wis³y. Z tym szlakiem krzy¿uje siê
drugi — o przebiegu pó³noc-po³udnie wzd³u¿
doliny Bugu — ³¹cz¹cy Wy¿yny Ukraiñskie z Po-
lesiem i Podlasiem (CHMIELEWSKI 2000). Miê-
dzynarodowy Rezerwat Biosfery „Polesie Za-
chodnie” i Regionalny Park Krajobrazowy „Pry-

peæ — Stochid” znajduj¹ siê w g³ównych
wêz³ach struktury ekologicznej Polesia Za-
chodniego. Szczególne po³o¿enie pozwala
s¹dziæ, ¿e obszary te stanowi¹ oœrodki ró¿no-
rodnoœci okreœlane w literaturze jako „richness
hotspots”.

Zlewnie Bugu i Prypeci, to tak¿e bardzo wa-
¿ne ze wzglêdów gospodarczych zasoby wod-
ne, którymi zainteresowane s¹ trzy pañstwa:
Ukraina, Bia³oruœ i Polska. Transgraniczne
po³o¿enie obszaru i zwi¹zane z tym trudnoœci

w opracowaniu spójnej polityki gospodarowa-
nia tymi zasobami pozwalaj¹ s¹dziæ, ¿e dokony-
waæ siê bêd¹ znacz¹ce przekszta³cenia œrodo-
wiska przyrodniczego. Badania œrodowiska
przyrodniczego ca³ego Polesia Zachodniego
winny mieæ charakter interdyscyplinarny i
priorytetowy.

W oparciu o dostêpne dane dokonano oce-
ny zagro¿enia i zasobów gatunków rzadkich
Miêdzynarodowego Rezerwatu Biosfery „Pole-

sie Zachodnie” i Regionalnego Parku Krajobra-
zowego „Prypeæ — Stochid”.

Ze wzglêdu na szczup³oœæ danych flory-
stycznych z obszaru Parku „Prypeæ — Stochid”
ocena ta jest jedynie orientacyjna. Nie mo¿na
zastosowaæ tu powszechnie ju¿ stosowanej,
nowej klasyfikacji zagro¿eñ IUCN (G£OWA-
CIÑSKI 1997). U¿yto tu kategorii zagro¿enia,
wykorzystywanych m. in. w pierwszym wyda-
niu „Polskiej Czerwonej Ksiêgi Roœlin”
(ZARZYCKI i KA�MIERCZAKOWA 1993).

WYKAZ GATUNKÓW

W Tabeli 1 zestawiono gatunki rzadkie i za-
gro¿one Miêdzynarodowego Rezerwatu Bios-
fery „Polesie Zachodnie” i Regionalnego Parku
Krajobrazowego „Prypeæ – Stochid”. W kolum-
nach 3 i 5 oceniono zagro¿enie wykorzystuj¹c
nastêpuj¹ce kategorie:

E — gatunki wymieraj¹ce, zagro¿one wy-
marciem, jeœli nie przestan¹ dzia³aæ czynniki
powoduj¹ce zagro¿enie;

V — gatunki nara¿one, które w niedalekiej
przysz³oœci znajd¹ siê w kategorii wymiera-
j¹cych, jeœli nie przestan¹ dzia³aæ czynniki za-
gro¿enia;

R — gatunki rzadkie o niewielkiej liczbie sta-
nowisk lub reprezentowane przez ma³e popu-
lacje. Ich stan nie kwalifikuje do powy¿szych
kategorii zagro¿enia, ale ich byt jest zagro¿ony;

I — gatunki o nieokreœlonym zagro¿eniu, o
których wiadomo, ¿e s¹ zagro¿one, ale brak wy-
starczaj¹cych wiadomoœci nie pozwala na zali-
czenie ich do ww. kategorii.

W kolumnach 4 i 6 okreœlono szacunkow¹
liczebnoœæ stanowisk: 1 — kilka, 2 — kilkanaœcie,
3 — kilkadziesi¹t, 4 -— liczne stanowiska.

W czêœci dotycz¹cej rezerwatu biosfery wy-
korzystano zestawienie gatunków „specjalnej
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Ryc. 1. Po³o¿enie Miêdzynarodowego Rezerwatu Biosfery „Polesie Zachodnie” i Regionalnego Parku
Krajobrazowego „Prypeæ – Stochid”.
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Tabela 1. Gatunki rzadkie i zagro¿one Miêdzynarodowego Rezerwatu Biosfery „Polesie Zachodnie”
i Regionalnego Parku Krajobrazowego „Prypeæ – Stochid”.
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Tabela 1. Ci¹g dalszy
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troski” sporz¹dzone przez URBAN (2000)
wprowadzaj¹c niezbêdne poprawki i uzu-
pe³nienia.

Przedstawiona lista liczy 142 gatunki. 140
gatunków wystêpuje w MRB „Polesie Zachod-
nie”, 116 — w RPK „Prypeæ — Stochid”.

Niestety, niewielka iloœæ danych o florze
centralnej czêœci Polesia nie pozwala na ocenê
skali zanikania gatunków (gatunki wymar³e nie
zosta³y uwzglêdnione w tabeli).

Spoœród notowanych na obszarze MRB „Po-
lesie Zachodnie” nie obserwuje siê obecnie wy-
stêpowania 8 gatunków:
— Carlina acaulis L. — Dziewiêæsi³ bez³odygo-

wy
— Littorella uniflora (L.) Asch. — Brze¿yca jed-

nokwiatowa
— Lythrum hyssopifolia L. — Krwawnica

w¹skolistna
— Najas minor All. — Jezierza mniejsza
— Pedicularis sylvatica L. — Gnidosz ro-

zes³any
— Rhynchospora fusca (L.) W. T. Aiton — Przy-

gie³ka brunatna

— Saxifraga tridactylites L. — Skalnica trójpal-
czasta

— Swertia perennis L. — Niebielistka trwa³a
Ponad po³owa z nich to gatunki, których

centrum wystêpowania to obszar subatlantyc-
ki. Mia³y one w skrajnie zachodniej czêœci Pole-
sia swoje kresowe, najdalej na wschód wysu-
niête stanowiska.

Spoœród wystêpuj¹cych na obszarze MRB
„Polesie Zachodnie” gatunków, do kategorii
wymieraj¹cych zaliczono 6, a w RPK „Prypeæ —
Stochid” — 3 gatunki. Znacznie liczniejsze s¹ ga-
tunki nara¿one, odpowiednio: 49 i 24.

Kategoria gatunków rzadkich obejmuje te
taksony, które zagro¿one s¹ w ma³ym stopniu,
zasobnoœæ stanowisk pe³ni w ocenie mniejsz¹
rolê. Do tej kategorii zaliczono 65 gatunków wy-
stêpuj¹cych w MRB „Polesie Zachodnie” i 38 w
RPK „Prypeæ – Stochid”. Szczególnie du¿¹ grupê
stanowi¹ gatunki o nieznanym stopniu zagro¿e-
nia: a¿ 52 w parku krajobrazowym i 19 w rezer-
wacie biosfery. W przypadku 39 gatunków nie-
znana jest obecna liczebnoœæ stanowisk.

GRUPY SIEDLISKOWE I ZASIÊGOWE

Wœród gatunków rzadkich i zagro¿onych
Polesia Zachodniego najliczniejsz¹ grupê sta-
nowi¹ roœliny torfowisk wysokich i przejœcio-
wych (Tabela 2). Stanowi¹ one blisko 24%
wszystkich gatunków. G³ównym zagro¿eniem
s¹ zmiany stosunków wodnych i trofii
wywo³ane przez melioracje, budowy kana³ów i
intensyfikacjê rolnictwa na s¹siaduj¹cych ob-
szarach.

Drug¹ pod wzglêdem liczebnoœci grupê sta-
nowi¹ gatunki wodne (16%). Najwa¿niejszym
zagro¿eniem jest dla nich zmiana ¿yznoœci wód

wywo³ana przez bezpoœrednie u¿ytkowanie
zbiorników wodnych: przekszta³canie jezior w
zbiorniki retencyjne, gospodarstwo rybackie
czy wykorzystanie turystyczne, jak i od-
dzia³ywania poœrednie: intensyfikacja rolnic-
twa, odlesienie, urbanizacja. Najbardziej wra-
¿liwymi s¹ zbiorniki wód oligo- i mezotroficz-
nych. Niekorzystne zmiany zachodz¹ce w tor-
fowiskach, odbijaj¹ siê negatywnie na towa-
rzysz¹cych im zbiornikach wód dystroficz-
nych. W ró¿nym stopniu zagro¿ona jest znako-
mita wiêkszoœæ gatunków miêso¿ernych, bu-
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duj¹cych fitocenozy z klasy Utricularietea. Wy-
stêpuj¹ one w zbiornikach o ró¿nej wielkoœci i
pochodzeniu: jeziorach, zag³êbieniach œródtor-
fowych, torfiankach i rowach melioracyjnych.

Najbardziej odporne na przekszta³cenia s¹
zbiorniki wód eutroficznych. Spoœród gatun-
ków w nich wystêpuj¹cych, zagro¿one wygi-
niêciem s¹ roœliny pleustonowe o wiêkszych
wymaganiach termicznych, jak Lemna gibba i
Wolffia arrhiza. Gospodarcze wykorzystanie
jezior, a zw³aszcza presja turystyczna, od-
dzia³ywuje negatywnie na gatunki szuwarowe.

Wœród zagro¿onych taksonów 14% stano-
wi¹ gatunki ³¹kowe. Wchodz¹ one w sk³ad ³¹k
œwie¿ych, jak i wilgotnych. Zagro¿eniem dla
tych gatunków jest zmiana formy i intensywno-
œci wykorzystywania (zarówno wzrost jak i spa-
dek), nawo¿enie i podsiewanie traw. Najbar-
dziej wra¿liwe s¹ charakterystyczne dla Polesia
³¹ki zmiennowilgotne (rz¹d Molinietalia).
U¿ytkowane s¹ one ekstensywnie, koszone
okazjonalnie, zwykle pod koniec lata.

Co trzeci spoœród rzadkich i zagro¿onych,
to gatunek leœny. Nieco ponad 14% (w przy-
padku RPK „Prypeæ – Stochid” — 17%), to roœli-
ny gr¹dów, a oko³o 9% — borowe. Na uwagê
zas³uguje grupa gatunków ciep³olubnych zaro-
œli i œwietlistej d¹browy (klasa Rhamno–Prune-
tea, klasa Querco–Fagetea: rz¹d Quercetalia
pubescenti-petraeae). WyraŸnie wiêcej gatun-
ków wystêpuje w MRP „Polesie Zachodnie” (12
gat.) ni¿ w RPK „Prypeæ–Stochid” (6 gat.). Za-

gro¿enia dla gatunków leœnych to zmiany w go-
spodarce: jej intensyfikacja (gat. borowe i
gr¹dowe), jak i zaniechanie wykorzystywania
(gat. ciep³olubnych zaroœli i œwietlistej d¹bro-
wy).

Najmniej liczne s¹ grupy gatunków b³ot-
nych i murawowych. Pierwsza z nich, licz¹ca 5
gatunków, skupia roœliny zwi¹zane z efeme-
rycznymi zbiorowiskami (klasa Isoëto–Nano-
juncetea) na mokrych i okresowo wysy-
chaj¹cych pod³o¿ach: namu³ach, b³otnistych
brzegach zbiorników wodnych i polach. Wœ-
ród gatunków murawowych wyró¿niæ mo¿na
grupê zwi¹zan¹ z siedliskami piaszczystymi,
ubogimi w wapñ. Buduj¹ one fitocenozy z kla-
sy Koelerio-Corynephoretea (6 gat.). Druga
grupa, wchodzi w sk³ad zbiorowisk z klas Fe-
stuco-Brometea i Trifolio-Geranietea (6 gat.).
Ze wzglêdu na niewielk¹ powierzchniê sie-
dlisk dla nich typowych — suchych, bogatych w
wapñ — udzia³ tych gatunków we florze Polesia
jest niewielka.

Gatunki, których centrum wystêpowania
le¿y w obszarze eurosyberyjskim, maj¹ najwiê-
kszy udzia³ wœród analizowanych taksonów.
Do tej grupy zaliczono gatunki nale¿¹ce do po-
delementu eurosyberyjskiego i elementów
³¹cznikowych: subatlantycko-eurosyberyjskie-
go i submediterañsko-eurosyberyjskiego. Gru-
pa ta liczy 44 gatunki w MRB „Polesie Zachod-
nie” i 39 w RPK „Prypeæ — Stochid”. Równie
liczne s¹ taksony œrodkowoeuropejskie, odpo-
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Tabela 2. Zró¿nicowanie siedliskowe gatunków.



wiednio: 40 i 36 gatunki. Podelement cyrkum-
borealny reprezentowany jest przez 34 i 30 ga-
tunków.

WyraŸnie odmienny jest udzia³ tych gatun-
ków, których centrum wystêpowania le¿y w
obszarze atlantyckim i subatlantyckim (podele-
menty subatlantycki i amfiatlantycki oraz ele-
menty ³¹cznikowe atlantycko-œrodkowoeuro-
pejski i atlantycko-mediterañsko- œrodkowoeu-
ropejski). W skrajnie zachodniej czêœci Polesia
wystêpuje 13 gatunków, w czêœci œrodkowej
jedynie 5. Zró¿nicowanie udzia³u tych gatun-
ków w porównywanych obszarach obrazuje
rycina 2. Widaæ wyraŸnie, ¿e w zachodniej czê-
œci Polesia udzia³ gatunków atlantyckich jest
znacznie wiêkszy. W RPK „Prypeæ — Stochid”
wiêcej jest gatunków cyrkumborealnych.

Pozosta³e grupy zasiêgowe (kosmopoli-
tyczne, holarktyczne, arktyczno-alpejskie i
pontyjsko-pannoñskie) reprezentowane s¹
przez pojedyncze gatunki.

Zró¿nicowanie elementów geograficznych
zwi¹zane jest wyraŸnie z elementami kierunko-
wymi. Wœród gatunków rzadkich i za-
gro¿onych Polesia Zachodniego, znacz¹ca wiê-
kszoœæ (95 gat.) to elementy przechodnie
(Ryc. 3). Wœród pozosta³ych gatunków zwra-
caj¹ uwagê te, które osi¹gaj¹ granicê wschod-
ni¹ (37 gat.). Spoœród nich, 5 gatunków osi¹ga
tak¿e pó³nocn¹ granicê zasiêgu. Znacz¹cy
udzia³ tego elementu kierunkowego zwi¹zany
jest z równole¿nikow¹ rozci¹g³oœci¹ Polesia Za-
chodniego. Wschodni¹ granicê zasiêgu
osi¹gaj¹ niektóre gatunki œrodkowoeuropej-
skie (np. Isopyrum thalictroides, Potentilla ru-
pestris, Viscum album subsp. austriacum) i
wszystkie “atlantyckie” (np. Drosera interme-
dia, Myriophyllum alterniflorum). Spoœród
analizowanych gatunków jedynie Silene lithu-
anica osi¹ga granicê zachodni¹ zasiêgu.

Granicê po³udniow¹ osi¹gaj¹ niektóre ga-
tunki cyrkumborealne i eurosyberyjskie (12
gat.).

PODSUMOWANIE

Polesie Zachodnie jest najbardziej na za-
chód wysuniêtym skrawkiem wielkiego
wschodnioeuropejskiego obszaru bagien i tor-
fowisk w dorzeczu Prypeci. Dwa obszary chro-
nione: Miêdzynarodowy Rezerwat Biosfery
„Polesie Zachodnie” i Regionalny Krajobrazo-
wy Park „Prypeæ – Stochid” znajduj¹ siê w
g³ównych wêz³ach struktury ekologicznej tego
regionu przez to pe³ni¹ bardzo wa¿n¹ rolê w
zachowaniu biologicznej ró¿norodnoœci i bo-
gactwa flory.

Stan zbadania analizowanych obszarów jest
nierównomierny. Szczegó³owo rozpoznana
jest flora skrajnie zachodniej, polskiej czêœci
Polesia. Im dalej na wschód tym iloœæ dostêp-
nych danych florystycznych i ekologicznych
wyraŸnie maleje. Z tego wzglêdu, do oceny za-
gro¿eñ nie mo¿na by³o zastosowaæ wspó³cze-
snych kryteriów stosowanych przy tworzeniu
„czerwonych list”.

Na podstawie dostêpnych danych oszaco-
wano zagro¿enia i zasobnoœæ 142 gatunków ro-
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Ryc. 2. Spektrum geograficzne gatunków rzad-
kich i zagro¿onych w Miêdzynarodowym Rezer-
wacie Biosfery „Polesie Zachodnie” (wykres gór-
ny) i Regionalnym Parku Krajobrazowym „Pry-
peæ – Stochid” (wykres dolny).

Objaœnienia: cb — gatunki cyrkumborealne, es — euro-
syberyjskie, ce — œrodkowoeuropejskie, at — sub-atlan-
tyckie, cos — kosmopolityczne i holarktyczne, aa —
arktyczno-alpejskie, pp — pontyjsko-pannoñskie.



œlin naczyniowych wystêpuj¹cych w wy¿ej wy-
mienionych obszarach chronionych. Gatunki
te stanowi¹ niespe³na 10% flory tej czêœci Pole-
sia Zachodniego. W stosunku do ca³oœci woje-
wództwa lubelskiego, gdzie na liœcie gatunków
zagro¿onych znajduje siê 27% wszystkich ga-
tunków (Kucharczyk dane niepbl.), liczba ta
wydaje siê niska. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e
szczup³oœæ dostêpnych danych nie pozwala na
ocenê zagro¿eñ wielu gatunków, np. flory se-
getalnej.

Wiêkszoœæ gatunków zakwalifikowano do
niskich kategorii zagro¿enia: nara¿onych (V) i
rzadkich (R). Liczn¹ grupê, szczególnie w RPK
„Prypeæ – Stochid”, stanowi¹ te, których sto-
pieñ zagro¿enia nie jest znany (I). Prowadzone
tam badania florystyczne i fitosocjologiczne
pozwol¹ na precyzyjne okreœlenie zagro¿eñ.

Spoœród analizowanych gatunków, najlicz-
niejsze s¹ gatunki torfowiskowe, wodne, torfo-
wiskowe i leœne (g³ównie gr¹dowe). WyraŸna
ró¿nica w spektrum siedliskowym zaznacza siê
jedynie w grupie gatunków ciep³olubnych za-
roœli i œwietlistej d¹browy: w zachodniej czêœci
Polesia tych gatunków jest wyraŸnie wiêcej.

Znakomita wiêkszoœæ to gatunki eurosybe-
ryjskie, œrodkowo-europejskie i cyrkumboreal-
ne. WyraŸnie odmienny jest udzia³ tych gatun-
ków, które maj¹ swoje centrum wystêpowania
w obszarze atlantyckim i subatlantyckim. W
skrajnie zachodniej czêœci Polesia wystêpuje
13 gatunków, w czêœci œrodkowej jedynie 5.

Wœród elementów kierunkowych zwracaj¹
uwagê te gatunki, które osi¹gaj¹ granicê
wschodni¹ wystêpowania (37 gat.). Spoœród
nich, 5 gatunków osi¹ga tak¿e granicê
pó³nocn¹ zasiêgu. Znacz¹cy udzia³ tego ele-

mentu kierunkowego zwi¹zany jest z równo-
le¿nikow¹ rozci¹g³oœci¹ Polesia Zachodniego.
Wschodni¹ granicê zasiêgu osi¹gaj¹ niektóre
gatunki œrodkowoeuropejskie i wszystkie

„atlantyckie”. Spoœród analizowanych gatun-
ków jedynie Silene lithuanica osi¹ga granicê
zachodni¹ zasiêgu.

Ze wzglêdu na szczególne po³o¿enie roz-
patrywanych obszarów chronionych: Miêdzy-
narodowego Rezerwatu Biosfery „Polesie Za-
chodnie” i Regionalnego Parku Krajobrazo-
wego „Prypeæ–Stochid” nale¿y prowadziæ dal-
sze badania nad flor¹, dynamik¹ stanowisk i
populacji kluczowych gatunków roœlin. Moni-
torowanie zasobów i ochrona gatunków para-
solowych (ang. umbrella species) pozwoli na
zachowanie bogactwa gatunkowego Polesia
Zachodniego — obszaru o znaczeniu miêdzy-
narodowym.

RARE AND VULNERABLE PLANT SPECIES OF THE WESTERN POLESIE

S u m m a r y

The Western Polesie is situated on the very west-
ern outskirts of great Eastern European area of bogs
and moors, located in the basin of the Prypec River.
Two areas under protection are The International
Biospere Reserve “Polesie Zachodnie” and the Re-
gional Landscape Park “Prypeæ – Stochid”. They both
remain in major knots of ecological structure of the re-
gion and play a major role in conserving biological di-
versity and flora abundance.

Analysis of available data shows threats and abun-
dance of 142 vascular plant species that can be found
in the above mentioned protected areas.

Majority of species are qualified as medium-risk:
vulnerable (V) and rare (R). Numerous plants, espe-
cially in RLP “Prypeæ – Stochid” are labelled (I) – not
sure how vulnerable they really are.

Among analysed species most numerous were
moor, water, and forest species (mainly oak-horbeam
forest species). Major difference in habitat spectra oc-
curs among thermophilous scrub and oak wood. In
western part of Polesye, those species are found in
greater abundance.

Details of these analysis are presented and further
directions of research delineated.
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Ryc. 3. Elementy kierunkowe gatunków rzadkich
i zagro¿onych Polesia Zachodniego.

Objaœnienia: E — gatunki z granic¹ wschodni¹, N & E —
gatunki z granic¹ pó³nocn¹ i wschodni¹, N — gatunki z
granic¹ pó³nocn¹, S — gatunki z granic¹ po ³udniow¹,
W — gatunki z granic¹ zachodni¹.
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