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Szczególne przystosowania roślin wy-
stępują tam, gdzie istotne znaczenie mają 
czynniki silnie ograniczające rozwój szaty 
roślinnej, np. okresowe pożary, silne wia-
try, bardzo cienka warstwa gleby, długo-
trwała pokrywa śnieżna czy skrajnie wy-
sokie temperatury, działające zarówno w 
warunkach naturalnych, jak i stworzonych 
przez człowieka. Gatunki zepchnięte na 
skrajne siedliska mają tu szansę uniknięcia 
konkurencji.

tropogeniczne siedliska skrajne, jak szczeliny 
płyt chodnikowych, torowiska tramwajowe 
czy kolejowe, miejsca zwykle silnie przesu-
szone, których powierzchnia może nagrze-
wać się nawet do 50oC! Niewiele gatunków 
jest w stanie przetrwać w takich warunkach. 
Należy do nich przybysz z południa „trawka 
kolejowa i tramwajowa”, miłka drobna (Era-
grostis minor), zawleczona w XIX w. i w cią-
gu ostatnich kilkudziesięciu lat intensywnie 
rozprzestrzeniająca się na siedliskach antro-
pogenicznych w Polsce. 

THERMOPHILOUS AND ‘HEAT TOLERANT’ PLANT SPECIES AT YELLOWSTONE — NATIONAL 
PARK IN THE VOLCANIC CRATER

Summary

Yellowstone is the oldest national park in the 
world. The geological phenomena and processes oc-
curring in the park have been protected for nearly 
140 years. Their number is estimated at 10 000 (e.g. 
geysers, hot springs, mud volcanoes, fumaroles and 
travertine terraces). The flora (about 1100 species 
including 200 aliens) and the vegetation of the Park, 
dominated by forest, are also interesting. Pyrophytes 
— plants tolerating fires (e.g. Pinus contorta and 
Pseudotsuga menziesii) play a special role among 

PARK NARODOWY W KRATERZE WULKANU — ROŚLINY YELLOWSTONE TOLERUJĄCE 
WYSOKIE TEMPERATURY

Streszczenie

forest species. The thermophilous plants as Mimu-
lus guttatus and Gentiana detonsa give colourful as-
pect to the geothermally heated soils. ‘Heat-tolerant 
species’ adapted to chronic rhizospheare tempera-
ture above 40oC (e.g. Dichanthelium lanuginosum, 
Juncus tweedyi or Rumex acetosella) are especially 
noteworthy in the flora of Yellowstone Park.

The protection of nature in the Park is a priori-
ty. Conservation efforts are well organized, although 
some mistakes have not been avoided.

Park Narodowy Yellowstone — najstarszy z par-
ków narodowych świata — to jedno z najbardziej 
niezwykłych miejsc na Ziemi, zaskakujące zmienno-
ścią krajobrazów. Zajmuje kalderę potężnego super-
wulkanu, którego ostatni wybuch miał miejsce 640 
tysięcy lat temu. Główną atrakcją parku są, chronio-
ne od blisko 140 lat, zjawiska i procesy geologiczne. 
Ogólną liczbę cennych obiektów przyrodniczych 
ocenia się na 10 000. Należą do nich: gejzery — oko-
ło 400, w tym 200–250 czynnych, gorące źródła 
(zasiedlone przez termofilne mikroorganizmy, które 
razem z krystalizującymi minerałami nadają źródłom 
niezwykłe barwy), wulkany błotne, fumarole oraz 
trawertynowe tarasy naciekowe. Nie brak również 
różnorodnych formacji skał wulkanicznych. 

Nie mniej interesująca jest współczesna roślin-
ność i flora Yellowstone. Znaczną część Parku — 
około 4/5 powierzchni — zajmują lasy, głównie igla-
ste, reszta to zbiorowiska zaroślowe i murawowe. 
Flora Parku liczy około 1100 gatunków roślin naczy-
niowych, w tym około 200 — obcego pochodzenia. 
Specyficzne dla Parku grupy gatunków, związane z 

warunkami, jakie panują na obszarze kaldery to: pi-
rofity — rośliny odporne na pożary, a więc na na-
głe i zwykle krótkotrwałe, ale wysokie temperatury 
oraz gatunki termofilne — znoszące stałe, dość wy-
sokie temperatury. Są to rośliny o bardzo interesują-
cej biologii, ekologii i fizjologii. Do pirofitów nale-
żą (różniące się strategią) gatunki drzew, np. Pinus 
contorta i Pseudotsuga menziesii. Charakterystyczny 
aspekt barwny nadają terenom geotermalnym maso-
wo występujące gatunki termofilne: Mimulus gutta-
tus i Gentiana detonsa. Wśród roślin ciepłolubnych 
wyróżnia się grupę gatunków „wysoce termofilnych” 
(np. Dichanthelium lanuginosum, Juncus tweedyi 
czy Rumex acetosella, Tabela 2), związanych z sie-
dliskami ekstremalnymi — w strefie ryzosfery (korze-
niowej) stale znoszą one temperatury powyżej 400C!  

W Yellowstone znajduje się największe na świe-
cie i najbardziej aktywne pole gejzerów. Ochrona 
przyrody w Parku jest sprawą priorytetową, działa-
nia na rzecz ochrony — dobrze zorganizowane, choć 
w przeszłości nie zdołano uniknąć pewnych błędów.
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