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Streszczenie
Badania lokalnej populacji E. helleborine prowadzono w jednym sezonie
wegetacyjnym w 2012 r. Na terenie jego występowania (przydrożu) wyznaczono 4
powierzchnie badawcze, na których określono warunki fitosocjologiczne wzrastania badanego
gatunku, a następnie policzono możliwie wszystkie jego osobniki, które zakwalifikowano
potem do odpowiednich kategorii rozwojowych (wg Parnikozy, zmienione). Liczenie
wykonano dwukrotnie – w czasie kwitnienia i owocowania storczyków, w celu określenia ich
sukcesu reprodukcyjnego. W obrębie każdej powierzchni badawczej wybrano losowo pewną
liczbę osobników kwitnących, u których dokonano pomiarów biometrycznych wybranych
cech.
W

analizowanej

populacji

odnotowano

łącznie

832

osobniki

kruszczyka

szerokolistnego, co, jak na niezbyt dużą powierzchnię (łącznie 626 m2), wydaje się być dość
znaczną liczbą. Na wszystkich analizowanych poletkach liczba kwitnących (a następnie
owocujących) E. helleborine między lipcem, a wrześniem uległa zmniejszeniu (z 62,5 do 27,5
%). Przyczynami tego było przede wszystkim skoszenie, zjedzenie lub poważne uszkodzenie
przez owady (szczególnie mszyce i gąsienice), w wyniku czego rośliny obumarły. Większość
zbadanych przedstawicieli E. helleborine posiadało niewielkie uszkodzenia blaszki liściowej
oraz organów generatywnych i, pod kątem tej cechy, określono ich stan jako dobry.
Analiza cech grupowych wykazała, że w populacji (zarówno w lipcu jak i wrześniu)
przeważają osobniki kwitnące i owocujące, mniej jest roślin niekwitnących i nieowocujących,
natomiast najmniej - niedorozwiniętych. Rośliny skoszone i zjedzone, (co do których była
pewność), stanowiły w sumie tylko ok. 10 % ogółu. Bardzo dużej, bo aż 1/3, części
storczyków nie udało się jednak odnaleźć w trakcie ponownego liczenia. Najbardziej
zmiennymi cechami, spośród analizowanych parametrów populacji, okazały się liczba
owoców i kwiatów oraz długość kwiatostanu. Najmniej zmienna była szerokość najszerszego
liścia.
Ogólny sukces reprodukcyjny Epipactis helleborine, mierzony liczbą wszystkich
osobników kwitnących w stosunku do owocujących, w badanej populacji wyniósł 44 % i był
on aż o 35 % niższy od oczekiwanego (ilości kwitnących storczyków). Do jego obniżenia
przyczyniły się przede wszystkim uszkodzenia roślin w wyniku działalności owadów i innych
bezkręgowców oraz skoszenie części egzemplarzy.
Analiza warunków siedliskowych na badanym terenie wykazała, że odpowiadają one
w większości wymaganiom E. helleborine i wpływają modyfikująco na pewne cechy
osobników. Na tej podstawie oraz w odniesieniu do kondycji badanych roślin wyróżniono w

analizowanej populacji 2 grupy storczyków o podobnych parametrach poszczególnych cech.
Pierwszą stanowią kruszczyki z powierzchni A i C, gdzie dociera optymalna ilości światła, a
rośliny są dorodniejsze, wytwarzają większą ilość kwiatów i osiągają większy sukces
reprodukcyjny. Drugą stanowią osobniki z poletek B i D, gdzie światła jest mniej, rośliny są
wątłe, często uszkodzone i mają niewiele kwiatów, w związku z czym ich sukces
reprodukcyjny jest mniejszy.
Wyniki badań analizowanej populacji, w porównaniu z ukraińskimi populacjami z
Kijowa oraz badaniami naukowców kanadyjskich (Light i MacConaill 2006), pokazują, że
głównym czynnikiem wpływającym na stan i pojaw E. helleborine w danym sezonie
wegetacyjnym jest ilość opadów (związana także z rodzajem klimatu). Im jest ona wyższa
tym większy pojaw storczyków i więcej osobników generatywnych kwitnących w danej
populacji.
Na podstawie badań w 2012 r. oraz porównania z danymi ukraińskimi można określić
stan analizowanej populacji jako dobry. Nie wiadomo jednak jak będzie on wyglądał w
następnych latach, więc badania te powinny stanowić punkt wyjściowy do przyszłego
monitoringu. Głównym zagrożeniem dla badanego stanowiska kruszczyka szerokolistnego
jest obecnie niszczenie jego siedliska związane z remontem drogi przy której rośnie. Jednak
istnieje szansa, aby zachować przynajmniej część tego terenu w mało naruszonym stanie. Nie
jest więc wykluczone, że populacja po początkowym zmniejszeniu liczebności odbuduje się,
dzięki przewidywanym korzystnym warunkom do wzrostu i rozwoju. Wymaga to jednak
kontynuacji badań w następnych latach, dzięki czemu będzie można określić czy populacja
osiągnęła sukces, czy też nie.
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Wstęp i cel pracy
Storczyki należą do grup roślin bardzo bogatych w gatunki, a jednocześnie będących
jednymi z najsilniej zagrożonych na świecie. (Michalik 1975). Większość gatunków, a nawet
rodzajów z rodziny Orchidaceae znajduje się na granicy wyginięcia, a wiele z nich
umieszczonych jest na regionalnych i światowych spisach gatunków chronionych, ginących i
zagrożonych. (Sobko 1989). W Polsce występuje ok. 46 gatunków storczyków (Szlachetko
2001), z których co najmniej połowa zaliczana jest do rzadkich lub zagrożonych (Zarzycki,
Szeląg 2006). Ze względu na specyficzne wymagania siedliskowe oraz wyspecjalizowane
przystosowania życiowe (konieczność symbiozy z grzybami, redukcja organów rozmnażania,
czy specyfika zapylania), większość storczyków jest bardzo wrażliwa na zmiany warunków
siedliskowych. (Sobko 1989). W związku z tym wszelkie formy działalności człowieka,
destabilizujące naturalne warunki występowania tych roślin, prowadzą do ich gwałtownego
wymierania (Michalik 1975).
Głównymi przyczynami zaniku storczyków w Europie środkowej i Polsce było i jest
obecnie w mniejszym lub większym stopniu ich bezpośrednie tępienie przez zrywanie i
wykopywanie dla pięknych i różnokształtnych kwiatów oraz oddziaływanie pośrednie
poprzez niszczenie ich siedlisk. Pierwsza z tych przyczyn doprowadziła już do wyniszczenia
części gatunków, a wiele z nich, będących wcześniej licznymi, stanęło na skraju zagrożenia.
Pewne rodzaje oddziaływania człowieka na siedliska negatywnie wpływają natomiast na
konkretne grupy tych rzadkich roślin. W przypadku gatunków łąkowych jest to przede
wszystkim zmiana sposobu gospodarowania z ekstensywnej gospodarki łąkowo-pastwiskowej
na intensywną oraz osuszanie łąk, a także recesja wypasu i koszenia na halach i polanach. W
odniesieniu do leśnych przedstawicieli rodziny Orchidaceae największe zagrożenie stwarza
kurczenie się powierzchni lasów oraz zmiana składu gatunkowego i zwarcia drzewostanów.
(Michalik 1975). Stanowiska storczyków szczególnie zagrożone są w miastach, gdzie coraz
częściej, w wyniku nasilającej się antropopresji (a w przypadku zielonych stref –
antropopresji rekreacyjnej), zanikają ich potencjalne siedliska (Parnikoza, Shevchenko 2007
a, Kostjuszyn 1997).
Obecnie do ochrony storczyków (a także innych gatunków roślin) nie wystarczają już
tylko zakazy ich niszczenia i pozyskiwania ze stanu naturalnego. Konieczne jest przede
wszystkim zachowanie, a często również przywrócenie, właściwego dla poszczególnych
gatunków, stanu siedlisk. W takim wypadku bardzo ważna jest znajomość ekologii badanych
storczyków, jak również środowiska, w którym żyją (Michalik 1975). Do tego celu bardzo
przydatne są badania populacyjne, które mogą być następnie wykorzystane do poznania i
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właściwego sposobu ochrony istniejących stanowisk konkretnych gatunków, a także do ich
reintrodukcji (Parnikoza i in. 2008 a, Parnikoza 2012).
Mimo tego, że Epipactis helleborine jest szeroko rozprzestrzeniony w Polsce, (co
wyróżnia go na tle innych storczyków nie tylko naszego kraju, ale i całej Europy), to duża
część wiedzy odnośnie tego gatunku ograniczona jest tylko do stwierdzeń jego pojedynczych
stanowisk (m.in.: Celka 2004, Zając A., Zając M. (red.) 2001). Nie ma natomiast jeszcze
dostateczne dużo danych dotyczących stanu jego populacji w naszym kraju. Dla niektórych
części Polski m.in. Puszczy Białowieskiej (Adamowski 1990) istnieją co prawda publikacje
na ten temat, jednak dla przeważającej większości innych terenów – m.in. Wysoczyzny
Elbląskiej – wyraźnie ich brakuje. Storczyk ten jest więc tu, z tego punktu widzenia
praktycznie niezbadany. Ze względu na to, że badania populacyjne są niezbędne do określenia
zagrożenia czy rozwoju populacji danego taksonu, taki stan rzeczy jest nieodpowiedni.
Dodatkowo warto zaznaczyć, że Epipactis helleborine to gatunek który, w przeciwieństwie do
całkowicie zanikających pod presją antropogeniczną storczyków, może wytrzymywać pewien
stopień takiego oddziaływania. Ma on także możliwość dopasowania się do warunków
antropogenicznie zmienionych siedlisk, co prowadzi do określania go mianem apofita
(Adamowski 1990, Adamowski i Conti 1991) i czasem może powodować przeszacowywanie
tempa jego rozprzestrzeniania się. Jakiekolwiek wnioski o obecności lub braku zagrożenia dla
E. helleborine, sukcesie gatunku, czy sposobie zarządzania jego populacją, potrzebują więc
trwałego i szczegółowego badania. Istotne jest by badania te prowadzone były w warunkach
różnych regionów fitocenotycznych i szczegółowego sprawdzania skutków poziomu presji
antropogenicznej. Umiarkowane podejście do twierdzeń o dobrym stanie populacji i ogólnym
sukcesie gatunku w naszym kraju powinno wynikać z tego, że dane monitoringu
przeprowadzone w innych krajach nie pokazują rozwoju i powiększenia poszczególnych
populacji oraz trwałego i skutecznego ich odtwarzania. Parametry te, jak wiadomo, są jedną z
najważniejszych cech sukcesu populacyjnego (Parnikoza 2012).
Kanadyjscy naukowcy stwierdzili także, że większość osobników z danej populacji
może ukazywać się tylko raz w ciągu 20 lat obserwacji (Light i MacConaill 2006).
Jednosezonowe badania utrudniają więc dodatkowo pozyskiwanie wyników o sukcesie
populacji, a więc niezbędne są wieloletnie analizy tego gatunku.
Niniejsza praca, ze względu na konieczność długoletniego prowadzenia badań
populacyjnych, celem otrzymania wiarygodnych wyników, obejmuje jedynie zbadanie stanu
obecnego kilku stanowisk prawdopodobnie jednolitej populacji. Przy kontynuacji badań (i
monitorowaniu stanu populacji), może to posłużyć do pełniejszej charakterystyki oraz lepszej
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ochrony miejscowego stanowiska kruszczyka szerokolistnego. Z tego względu w pracy
przyjęto za cel:

a) Poznanie fitosocjologicznych warunków występowania badanej populacji
b) Określenie podstawowych cech stanu wybranej populacji Epipactis
helleborine oraz jej sukcesu reprodukcyjnego w obecnym roku
c) Próba określenia (głównych) czynników wpływających na stan tej populacji
d) Zdobycie danych, mogących przyczynić się do ochrony gatunku
e) Sformułowanie podejścia do dalszego badania i ochrony kruszczyka
szerokolistnego na Wysoczyźnie Elbląskiej

1. Charakterystyka badanego gatunku
Kruszczyk szerokolistny (Epipactis helleborine) to gatunek należący, pod względem
taksonomicznym, do rodziny Orchidaceae, rzędu Asparagales, podklasy Lilidae i klasy
Liliopsida, w gromadzie roślin nasiennych (Magnoliophyta) (por. Cole C. H. T., Hilger H.
H.: http://www2.biologie.fu-berlin.de, Reveal: http://www.plantsystematics.org, Smith A.
R.: http://www.pryerlab.net oraz Szweykowska A i Szweykowski J. 2005). Jego zasięg
występowania obejmuje Europę (głównie w jej strefie umiarkowanej), zachodnią Azję i
Afrykę. Jest również jednym z niewielu storczyków, który został zawleczony, a następnie
rozprzestrzenił się w Ameryce Północnej W Polsce jest dość pospolity i występuje na
obszarze całego kraju (Prochazka, Velisek 1983, Soȯ 1969, Adamowski 1995).
Pod względem ekologicznym jest to geofit korzeniowy, który posiada kłącze o
skróconych międzywęźlach. Pęd rośliny osiąga wysokość 15-100 cm i jest najczęściej
wzniesiony, prosty i sztywny, w przekroju obły. Część kwiatostanowa (górna) jest krótko i
szorstko owłosiona, natomiast część dolna – naga. Ulistnienie pędu przedstawia typ
skrętoległy. Liście siedzące, w ilości 5-14, mają długość średnio 3-15 cm i szerokość 2 - 10
cm). Kształt liści może być różny – od jajowatych (niemal okrągłych) do lancetowatych,
natomiast kolor od oliwkowego do jasnozielonego. Zwykle są łukowato wygięte, a na
nerwach i brzegiem szorstkie, ostre, tylko najniższe czasem stępione (Baumann 2006,
Szlachetko, Skakuj 1996, Mirek Z., Piękoś-Mirkowa H. 2003).
Kwiatostan o różnym zwarciu (luźny lub gęsty), osiąga 3-35 cm. wysokości. Kwiaty
średniej wielkości, szeroko otwarte, umieszczone na krótkich i skręconych omszonych
szypułkach (3-5 mm dł.), wyrastających w kątach wąskolancetowatych, ostrych i odgiętych
w dół przysadek. Warżka nektarodajna, składa się z dwóch części połączonych nieruchomo

3

między sobą. Nasadowa część warżki jest muszelkowato wklęsła, w kolorze od zielonego do
czerwono-brązowego na zewnątrz i ciemnobrązowego do fioletowego – wewnątrz.
Szczytowa część warżki ma kształt sercowaty do jajowatego i kolor od zielonego do
czerwonawego. Jest ona ostra z odgiętym w dół szczytem (Szlachetko, Skakuj 1996, Mirek
Z., Piękoś-Mirkowa H. 2003).
Okwiat z zewnątrz zielonkawy, wewnątrz w różnych odcieniach czerwieni. Górny,
zewnętrzny płatek okwiatu jest ostry i nagi, w kształcie jajowato-lancetowatym, natomiast
boczne są nieco asymetryczne. Wewnętrzne boczne płatki okwiatu mają kształt od szeroko
lancetowatych do eliptycznych i są z reguły intensywniej zabarwione niż płatki zewnętrzne.
Mogą być ostre lub stępione. Prętosłup - długości ok. 4 mm, ma kolor od żółtego do
zielonego, pyłkowiny są żółte. Zalążnia krótka (6-10 mm), omszona, lekko rozdęta, w
zielonym lub czerwonawym kolorze, zwęża się w szypułkę. Owoc z szypułą ma długość od
10 do15 mm. (Szlachetko, Skakuj 1996, Mirek Z., Piękoś-Mirkowa H. 2003).
Kruszczyk szerokolistny to gatunek bardzo zmienny pod wieloma względami
(wielkości i pokroju rośliny, wielkości i koloru kwiatów). W obrębie rodzaju tworzy
mieszańce z k. rdzawoczerwonym (E. atrorubens), sinym (E. purpurata) i drobnolistnym
(E. microphylla). Kwitnie od czerwca do września. Jest zapylany przez błonkówki (głównie
przez osy, ale także trzmiele i pszczoły), przywabiane przez intensywny zapach nektaru z
warżki. Często jednak następuje również samozapylenie (Szlachetko, Skakuj 1996, Mirek
Z., Piękoś-Mirkowa H. 2003).
Gatunek ten jest charakterystyczny dla lasów liściastych (Mirek Z., Piękoś-Mirkowa
H. 2003) – spotykany zwłaszcza w żyznych buczynach i grądach, ale też w lasach kwaśnych
i nasadzeniach sosnowych oraz na wydmach nadmorskich i łąkach. Wkracza także na tereny
przekształcone przez człowieka, jak przydroża czy rowy melioracyjne oraz składy rumoszu
przy kopalniach. Preferuje gleby brunatne oraz głębokie rędziny o odczynie słabo kwaśnym
do obojętnego (pH 5,0-7,2). Głównymi zagrożeniami dla kruszczyka szerokolistnego są:
kurczenie się powierzchni lasów i utrata siedlisk. Przypuszcza się także, że nie wytrzymuje
on zbyt wysokich stopni rekreacyjnej dygresji (Szlachetko, Skakuj 1996, Mirek Z., PiękośMirkowa H. 2003, Parnikoza, Shevchenko, 2007 a, Kostjuszyn 1997).
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2. Teren badań na tle Wysoczyzny Elbląskiej
Teren badań obejmuje 4 powierzchnie badawcze, na których występujące storczyki są
przypuszczalnie elementem niewielkiej powierzchniowo populacji E. helleborine na
stanowisku antropogenicznym – przydrożu. Powierzchnie te znajdują się w miejscowości
Brzezina (gmina Tolkmicko, powiat elbląski, województwo warmińsko-mazurskie),
usytuowanej na północno-wschodnim krańcu mezoregionu Wysoczyzny Elbląskiej (ryc. 1).

Ryc. 1. Lokalizacja terenu badań na tle Polski i Wysoczyzny Elbląskiej

Mezoregion ten pod względem geomorfologicznym, odznacza się młodoglacjalną
rzeźbą, ukształtowaną w czasie ostatniego zlodowacenia (Kondracki 1980). Większość
wysoczyzny, w tym również teren badań, stanowi falistą morenę denną, pokrytą glinami
polodowcowymi (Augustowski 1974), którą cechuje młody i chaotyczny układ sieci wód
powierzchniowych (spływających promieniście z kopuły wysoczyzny) z dużą liczbą mis
jeziornych i obszarów bezodpływowych (Łomniewski 1974). Dominują tu gleby brunatne
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wyługowane, wytworzone z piasków naglinowych (Witek 1978). W erodowanej strefie
krawędziowej wysoczyzny, gdzie znajdują się analizowane powierzchnie badawcze, gleby są
uboższe i lżejsze w porównaniu z glebami centralnej części tego regionu (Witek 1978).
Wysoczyzna Elbląska położona jest wyżej od sąsiednich terenów, w wyniku czego jej
średnie roczne temperatury powietrza są o 1-2°C niższe niż na Równinie Warmińskiej,
Wybrzeżu Staropruskim, czy Żuławach Wiślanych. Dla stacji meteorologicznej w Tolkmicku,
położonej najbliżej terenu badań, temperatury te w latach 1951-1960 wynosiły 7,8°C. Średnie
miesięczne temp. powietrza były tu najwyższe w miesiącu lipcu i osiągnęły 17,9°C, a
najniższe w lutym: - 2,4°C. Średnia roczna amplituda temperatur w tym okresie wyniosła
20,3°C (Kwiecień, Taranowska 1974).
Dane meteorologiczne pokazują, że na Wysoczyźnie Elbląskiej przeważają wiatry z
kierunków południowych i zachodnich, często o dużych prędkościach. Średnia roczna
prędkość wiatru dla Tolkmicka, w okresie 1951-1960 wynosiła 5,6 m/s. Najsilniejsze wiatry
(o średniej prędkości 6,6 m/s), notowane były w styczniu, natomiast najsłabsze (śr. 5,0 m/s) w czerwcu (Kwiecień, Taranowska 1974).
Z uwagi na to, że na terenach wyżej wyniesionych n.p.m. występuje więcej opadów niż
na równinnych, na obszarze Wysoczyzny Elbląskiej notuje się wyższą ich sumę w
porównaniu do sąsiednich regionów - przekracza ona tu rocznie 600 mm. W Tolkmicku
średnia roczna suma opadów dla ww. lat wynosiła 638 mm, z najwyższymi wartościami
notowanymi w lipcu (96 mm), a najniższymi w marcu (25 mm) (Kwiecień, Taranowska
1974). Liczba dni wietrznych i burzowych w omawianym regionie jest wyższa niż na
terenach przyległych, za to mało jest dni mglistych. Dla Tolkmicka średnie roczne wartości
tych wskaźników w latach 1951-1960 wynosiły odpowiednio: 104,3 dni z wiatrem ≥ 10 m/s,
20,6 dni z burzą oraz 15 dni z mgłą.
W rejonie Wysoczyzny Elbląskiej dłużej także zalega pokrywa śnieżna (Tolkmicko –
średnio 54,6 dni), a śnieg może pojawić się szybciej niż w sąsiednich krainach klimatycznych.
Z tego względu sezon wegetacyjny jest tu krótszy (ok. 200 dni) i zaczyna się później w
porównaniu z Równiną Warmińską, czy Żuławami Wiślanymi (Kwiecień, Taranowska 1974;
Kondracki 1980).
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3. Materiały i metody
W areale występowania populacji wydzielono 4 powierzchnie badawcze, na których
policzono wszystkie osobniki badanego gatunku.………………..
Rośliny zakwalifikowano następnie do odpowiednich kategorii. (według Parnikoza
2012, ryc. 2 - zmienione):
Gkw/ow – Generatywne kwitnące/owocujące
Gniekw – Generatywne niekwitnące
Gnied ( = Gnied + Gj/im/v) – Generatywne niedorozwinięte
oraz
Gskosz/zjedz – Generatywne skoszone/zjedzone (kategoria stworzona na potrzeby badanej
populacji)
Gnieodn – Generatywne nieodnalezione we wrześniu (kategoria stworzona na potrzeby
niniejszej pracy)

Ryc. 2. Kategorie stanu osobników generatywnych E. helleborine wg Parnikozy - ze
zmianami (Parnikoza 2012).
W metodzie tej przyjęto, że wszystkie widoczne na powierzchni osobniki są
osobnikami generatywnymi (nie wyróżniano stadiów juwenilnych, immaturalnych i
wirginilnych), z tego względu gdyż, bez wcześniejszych badań i oznaczeń, nie można
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jednoznacznie przyjąć, czy dany osobnik w roku poprzednim pojawił się i kwitnął lub nie,
czy też jest to jego pierwszy rok pojawu (Parnikoza 2012).
Badania przeprowadzono w jednym sezonie wegetacyjnym między czerwcem, a
wrześniem 2012 r. Końcem czerwca oraz początkiem lipca na wyznaczonych powierzchniach
badawczych wykonano zdjęcia fitosocjologiczne metodą Braun-Blanqueta, dla opisania
warunków fitosocjologicznych występowania lokalnej populacji. Następnie określono
przynależność fitosocjologiczną analizowanych zbiorowisk przy pomocy „Przewodnika do
oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski” W. Matuszkiewicza (2001). Nazewnictwo
taksonów odnotowanych na powierzchniach badawczych przyjęto za „Flowering plants and
pteridophytes of Poland. A checklist - Krytyczna lista roślin naczyniowych Polski” (Mirek i
in. 2002), a do ich oznaczenia wykorzystano: „Klucz do oznaczania roślin naczyniowych
Polski niżowej” L. Rutkowskiego (2007) oraz „Excursionflora von Deutchland” W.
Rothmaler’a i Jäger’a (2007). Mchy – do rodzaju – oznaczył dr Iwan Parnikoza (przyjęto, że
określanie gatunków, w przypadku niniejszej pracy nie ma istotnego znaczenia).
Celem wydzielenia powierzchni było objęcie badaniami jak największej części
populacji E. helleborine, dlatego też kształt i wymiary poszczególnych poletek nie były
jednakowe. Powierzchnie oznaczono kolejnymi dużymi literami alfabetu łacińskiego, jako A,
B, C, D.
W obrębie każdej powierzchni badawczej wybrano losowo pewną liczbę osobników
kwitnących, u których (Parnikoza i in. 2008 a), z dokładnością do 1mm., dokonano
następujących pomiarów (ryc. 3):

1) wysokości (od podłoża)
2) liczby liści
3) długości najdłuższego liścia
4) szerokości najszerszego liścia
5) długości kwiatostanu
6) liczby kwiatów
7) liczby owoców

Docelowo liczba osobników, wybranych na każdym poletku, miała wynosić 25. Ze
względu jednak na czynniki zewnętrzne (działające z różnym natężeniem na każdej
powierzchni), które spowodowały zniszczenie części populacji, konieczny był kilkukrotny
dobór egzemplarzy (do 25) z puli pozostałych. W ostatecznych analizach uwzględniono
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wszystkie pomiary, dlatego też ich liczba na każdej z powierzchni uległa w różnym stopniu
zwiększeniu. Otrzymane wyniki poddano później statystyce opisowej (określając średnie i
odchylenia standardowe), a następnie analizie statystycznej programem Statistica 8.0 (Statsoft
Inc. 2008). W tym celu zastosowano nieparametryczny test Kruskala-Wallisa, a następnie test
post hoc Dunna. Hipotezy weryfikowano na poziomie istotności α = 0,5.

Ryc. 3. Schemat pomiaru cech E. helleborine (bez uwzględnienia parametrów
niemetrycznych- 2,6,7)
1 – wysokość rośliny (cm), 2 – liczba liści, 3 – długość najdłuższego liścia, 4 – szerokość najszerszego liścia,
5 – długość kwiatostanu, 6 – liczba kwiatów, 7 – liczba owoców
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Za osobnika przyjęto każdy pojedynczy pęd E. helleborine. Przy pomiarach określono
także rodzaj i intensywność obecnych uszkodzeń blaszki liściowej i kwiatostanu.
Odnotowywano również obecność owadów, mogących powodować uszkodzenia roślin. Na
każdym poletku dokonano także pomiaru pH gleby, przy pomocy kwasomierza
glebowego.………
……………………...

4. Wyniki
4.1. Opis powierzchni badawczych (z analizą zdjęć fitosocjologicznych)
Ze względu na to, że analizowane powierzchnie występują na styku formacji
drzewiastych i zielnych, skład gatunkowy tworzących je zbiorowisk jest mieszany. Pod
względem fitosocjologicznym na badanych poletkach przeważają gatunki łąkowe z klasy
Molinio-Arrhenatheretea

oraz

ziołoroślowo-okrajkowe

z

podklasy

Galio-Urticenea

(Artemisietea vulgaris p.p.). Towarzyszą im rośliny leśne i zaroślowe z klasy QuercoFagetea, których obecność jest związana z sąsiedztwem lasów łęgowych i grądowych w
pobliżu badanych powierzchni. Sporadycznie, na kilku powierzchniach, notowano gatunki
ciepłolubnych

zbiorowisk

okrajkowych

(klasa

Trifolio-Geranietea

sanguinei)

oraz

ciepłolubnych zbiorowisk ruderalnych (klasa Agropyretea intermedio-repentis), natomiast
taksony o szerokiej amplitudzie fitocenotycznej stwierdzano w różnej, jednak niezbyt dużej,
liczbie na każdej z powierzchni (por tab. 1 a i 1 b oraz 2 a i 2 b).
Wszystkie wyznaczone powierzchnie badawcze znajdują się przy drodze asfaltowej w
miejscowości Brzezina. W wyniku bezpośredniej bliskości drogi do powierzchni docierają
zanieczyszczenia

pochodzące

z

przejeżdżających

pojazdów

silnikowych

(głównie

samochodów osobowych, traktorów oraz cystern mleczarskich). Ze względu jednak na to, że
droga ta nie jest drogą główną i przebiega przez niewielką miejscowość, natężenie ruchu na
niej nie jest zbyt duże i stopień zanieczyszczeń dostających się do środowiska jest również
ograniczony. Czynnik ten nie ma więc znacznego wpływu na analizowaną populację.

10

Ta b. 1 a. i 1 b. Zbiorowiska łąkowo-ziołoroślowo-okrajkowe na powierzchniach A i B
Numer kolejny zdjęcia

2

Numer zdjęcia w terenie

2/2012

Data: dzień

1

miesiąc

Numer kolejny zdjęcia

Lokalizacja

Brzezina-przydroże

Numer powierzchni

70

Zwarcie warstwy drzew

Pokrycie warstwy mszystej

d (%)

20
7

(m2)

Liczba gatunków roślin naczyniowych

30
39

B
80

Zwarcie warstwy krzewów

b (%)

50

Pokrycie warstwy zielnej

c (%)

40

Pokrycie warstwy mszystej

d (%)

30

(m2)

35

pH gleby

7

Liczba gatunków roślin naczyniowych

DRZEWA I KRZEWY
c

+
+

Fraxinus excelsior

+

Quercus robur

+

ROŚLINY ZIELNE I MSZAKI

31

DRZEWA I KRZEWY
Tilia cordata

a

-"- -"-

b

c

2
2

5
+

Acer platanoides

1

Sambucus nigra

1

Fraxinus excelsior

Ch. Molinio-Arrhenatheretea
Poa pratensis
Lysimachia nummularia

Brzezina-przydroże
a (%)

powierzchnia zdjęcia

Acer platanoides
Alnus glutinosa

2012

Lokalizacja

A
c (%)

powierzchnia zdjęcia

7

rok

Pokrycie warstwy zielnej
pH gleby

1

miesiąc

2012

Numer powierzchni

3/2012

Data: dzień

7

rok

3

Numer zdjęcia w terenie

-"- -"-

+
c

1

-"- -"-

b
c

1

Alnus glutinosa

b

+

Euonymus europaeus

+

Dactylis glomerata

1

Elymus repens

1

Quercus robur

Heracleum sphondylium

1

-"- -"-

Holcus lanatus

1

Cerasus avium

Poa trivialis

1

Achillea millefolium

+

ROŚLINY ZIELNE I MSZAKI

Carex hirta

+

Ch. Molinio-Arrhenatheretea

Cerastium holosteoides

+

Filipendula ulmaria

Deschampsia caespitosa

+

Carex hirta

+

Festuca rubra

+

Dactylis glomerata

+

Filipendula ulmaria

+

Deschampsia caespitosa

+

Lathyrus pratensis

+

Lysimachia nummularia

+

Plantago lanceolata

+

Lysimachia vulgaris

+

Ranunculus repens

+

Phleum pratense

+

Taraxacum officinale

+

Poa trivialis

+

Trifolium pratense

+

Rumex acetosa

+

Vicia cracca

+

Taraxacum officinale

+

Phleum pratense

+

Vicia cracca

+

Plantago major

+

Ranunculus acris

+

+
c

+
+

c

1

Ch. Galio-Urticenea (Artemisietea vulgaris p.p. )
c
Chaerophyllum aromaticum

+

Anthriscus sylvestris

+

Ch. Galio-Urticenea (Artemisietea vulgaris p.p. )
c
Chaerophyllum aromaticum

3

Geum urbanum

+

Anthriscus sylvestris

1

Glechoma hederacea

+

Geum urbanum

+

Lapsana communis

+

Glechoma hederacea

+

Impatiens parviflora

+

Ch. Artemisietea vulgaris
Arctium tomentosum

c

+

Ch. Artemisietea vulgaris
Artemisia vulgaris

c

+

Cirsium arvense

+

Urtica dioica

+

Artemisia vulgaris

+

Ch. Querco-Fagetea

Cirsium arvense

+

Anemone nemorosa

Rumex obtusifolius

+

Aegopodium podagraria

Urtica dioica

+

Campanula persicifolia

+

Epipactis helleborine

+

Stachys sylvatica

+

Ch. Querco-Fagetea
1

Epipactis helleborine
Ch. Agropyretea
Equisetum arvense

Ch. Agropyretea
Equisetum arvense

c

c

2
1

c

1

c

2

+
inne

inne

Rubus caesius

2

Equisetum pratense

+

Melandrium rubrum

+

Galium aparine

+

Pimpinella saxifraga

+

Melandrium rubrum

+

Stellaria graminea

+

Moehringia trinervia

Rubus idaeus

+

Mnium sp.
Brachytecium sp. 1
Brachytecium sp. 2

Anthoxanthum odoratum

Mnium sp.
Brachytecium sp. 1

c

d

2
1

+
d

2
1
1
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Tab. 2 a i 2b. Zbiorowiska łąkowo-ziołoroślowo-okrajkowe na powierzchniach C i D
Numer kolejny zdjęcia

4

Numer zdjęcia w terenie

4/2012

Data: dzień

3

miesiąc

7

rok

2012

Lokalizacja

Brzezina-przydroże

Numer powierzchni

C

Numer kolejny zdjęcia

1

Numer zdjęcia w terenie

1/2012

Data: dzień

30

miesiąc

6

rok

2012

Zwarcie warstwy drzew

a (%)

30

Lokalizacja

Zwarcie warstwy krzewów

b (%)

50

Pokrycie warstwy zielnej

c (%)

Numer powierzchni

50

Pokrycie warstwy mszystej

d (%)

40

Zwarcie warstwy drzew

a (%)

90

7

Zwarcie warstwy krzewów

b (%)

50

(m2)

189

Pokrycie warstwy zielnej

c (%)

20

(m2)

84

pH gleby
powierzchnia zdjęcia
Liczba gatunków roślin naczyniowych

62

DRZEWA I KRZEWY
a

-"- -"-

b

Populus sp. (x canadensis)

a

Fraxinus excelsior

b
c

-"- -"Salix caprea

b

2
1

Liczba gatunków roślin naczyniowych

2
+

DRZEWA I KRZEWY

1
1
+

Euonymus europaeus
-"- -"-

c

+

Alnus glutinosa

b

+

D

pH gleby
powierzchnia zdjęcia

Tilia cordata

Brzezina-przydroże

Tilia cordata
-"- -"Salix caprea
-"- -"-

7
19

a
c

4
1

b
c

+

a
c

+
+

+

Crataegus monogyna

+

Malus domestica

+

Betula pendula

Prunus domestica

+

Acer pseudoplatanus

Salix cinerea

+

Salix purpurea

+

Cerasus avium

+

Sambucus nigra

+

Fraxinus excelsior

+

+

Quercus robur

+

Acer platanoides

c

Cerasus avium

+

Crataegus monogyna

+

ROŚLINY ZIELNE I MSZAKI

Ch. Molinio-Arrhenatheretea

Ch. Molinio-Arrhenatheretea
Dactylis glomerata

ROŚLINY ZIELNE I MSZAKI

c

1

Angelica sylvestris

c

+
+

Festuca rubra
Lysimachia nummularia

1

Campanula patula

1

Carex hirta

+

Agrostis gigantea

+

+

Arrhenatherum elatius

+

Dactylis glomerata

Carex hirta

+

Deschampsia caespitosa

+

Dactylorhiza majalis

+

Heracleum sphondylium
Lysimachia nummularia

+

Taraxacum officinale

+

Deschampsia caespitosa

+

Filipendula ulmaria

+

Heracleum sphondylium

+

Leontodon autumnalis

+

Lysimachia vulgaris

+

Phleum pratense

+

Poa trivialis

+

Ranunculus repens

+

Rumex acetosa

+

Taraxacum officinale
Trifolium pratense

+

Ch. Galio-Urticenea (Artemisietea vulgaris p.p. )
c
Alliaria petiolata

+

Anthriscus sylvestris

+

+

Geum urbanum

+

+

Glechoma hederacea

+

Trifolium repens

+

Solidago canadensis

+

Plantago major

+

Ranunculus acris

+

Ch. Galio-Urticenea (Artemisietea vulgaris p.p. )
c
Chaerophyllum aromaticum

2

Alliaria petiolata

+

Anthriscus sylvestris

+

Epilobium montanum

+

Geranium robertianum

+

Anemone nemorosa
Epipactis helleborine

Geum urbanum

+

Galium odoratum

Glechoma hederacea

+

Impatiens parviflora

+

Lapsana communis

+

Solidago canadensis

+

Ch. Artemisietea vulgaris
Urtica dioica

c

+

c

+
+
+

c

+

Ch. Querco-Fagetea

Ch. Agropyretea
Equisetum arvense

Ch. Artemisietea vulgaris
Artemisia vulgaris

c

+
+

Urtica dioica

inne
Veronica chamaedrys

+

Ch. Querco-Fagetea
Aegopodium podagraria

c

1

Anemone nemorosa

1

Epipactis helleborine

+

Galium odoratum

+

Quercus robur

+

Ranunculus lanuginosus

+

Ch. Agropyretea
Equisetum arvense

c

1

Ch. Trifolio-Geranietea sanguinei
Vicia sepium

c

+

inne
Galium aparine

c

+

Veronica chamaedrys
Mnium sp.
Brachytecium sp. 1

+
+

Moehringia trinervia
d

2
1

Brachytecium sp. 2

1

Atrichum sp.

+
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Powierzchnia A – zajmuje ok. 40 m2 i ma kształt nieregularnego wielokąta. Obejmuje
fragment przydroża w pobliżu łąki wilgotnej i graniczy również z fragmentem łęgu (fot.1).

Fot.1. Fragment powierzchni A

Na analizowanej powierzchni występuje wyłącznie roślinność zielna – brak jest
warstwy drzew i krzewów. W umiarkowanie silnie rozwiniętym runie (70% pokrycia)
przeważają gatunki charakterystyczne dla klasy Molinio-Arrhenatheretea (22). Licznie
reprezentowane są również taksony z klasy Artemisietea (10), wśród których połowę stanowią
rośliny z podklasy Galio-Urticenea (Artemisietea vulgaris p.p.). Największą część
analizowanej powierzchni pokrywa Chaerophyllum aromaticum (ok. 40 %), natomiast udział
pozostałych gatunków jest niewielki. Warstwę mszystą, zajmującą bardzo małą część poletka
(20%), reprezentują tylko 2 gatunki z rodzaju Mnium i Brachytecium. Ze względu na brak
drzew i krzewów do powierzchni, która jest nieznacznie nachylona w kierunku wschodnim,
dociera dość duża ilość światła, a położenie w pobliżu strumienia zapewnia odpowiednią
wilgotność.
Część powierzchni jest kilka razy koszona w sezonie wegetacyjnym. Początkowo - w
trakcie pielęgnacyjnych prac drogowych, a następnie przez rolnika - podczas sianokosów. W
wyniku tych zabiegów wiele egzemplarzy Epipactis helleborine zostaje skoszonych w
różnych stadiach rozwojowych, z reguły przed kwitnieniem i/lub owocowaniem. Przycinanie
runa powoduje jednak zmniejszenie konkurencji dla pozostałych na powierzchni osobników
badanego storczyka i stwarza korzystne warunki do ich dalszego wzrostu i rozwoju.
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Powierzchnia B – znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie powierzchni A, jednak ze
względu na odmienne warunki biotyczne i abiotyczne nie została do niej włączona. Ma ona
wielkość ok. 35 m2 i kształt prawie prostokątny. Jest bardziej nachylona w kierunku
wschodnim w porównaniu do powierzchni A, gdyż znajduje się na granicy przydrożnego
rowu (jest jego zboczem) (fot.2).

Fot.2. Fragment powierzchni B
Fitocenoza składa się tu z 4, w różnym stopniu rozwiniętych warstw. W najwyższej
warstwie - drzew - występuje tylko 1 gatunek – Tilia cordata. Ma ona jednak dość duże
zwarcie koron, sięgające ok. 80 %. Warstwa krzewów jest umiarkowanie rozwinięta (ok. 50%
zwarcie), w większości z pojedynczymi okazami różnych gatunków. Runo dość ubogie – na
przeważającej części poletka prawie zupełnie brak innych roślin poza Epipactis helleborine.
W warstwie tej obecnych jest także kilka gatunków drzew, jak młode: Fraxinus excelsior,
Quercus robur oraz Cerasus avium. Spośród roślin zielnych, tak jak na powierzchni A,
przeważają taksony z klasy Molinio-Arrhenatheretea (11). Mniej liczne są rośliny
ziołoroślowo-okrajkowe z podklasy Galio-Urticenea (Artemisietea vulgaris p.p.) oraz rośliny
leśne z klasy Querco-Fagetea (po 5 gatunków) Wszystkie z nich mają jednak niewielkie
pokrywanie. Jedynie leśny Anemone nemorosa zajmuje trochę większą powierzchnię. W
grupie pozostałych roślin największą część poletka pokrywa Rubus caesius (ok. 30 %).
Powierzchnia C – największa z analizowanych powierzchni – ma 455 m2 i obejmuje
płat roślinności od przydroża, przez rów odwadniający do łąki (fot.3).
W warstwie drzew (o średnim zwarciu ok. 30%) występują, pochodzące z nasadzenia,
Populus xcanadensis oraz Tilia cordata. Warstwa krzewów dość dobrze rozwinięta –
przeważają w niej gatunki z rodzaju Salix, a sporadycznie występują również jabłonie i śliwy
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domowe. W runie (o zwarciu ok. 50%), przeważa Chaerophyllum aromaticum, jednak
występuje on tylko w części powierzchni graniczącej bezpośrednio z drogą asfaltową.
Wśród pozostałych gatunków nieznacznie większym pokrywaniem od reszty cechują się
trawy – Dactylis glomerata i Festuca rubra. Pod względem fitocenotyczno-ekologicznym w
warstwie c przeważają gatunki z klasy Molinio-Arrhenatheretea (21), o połowę mniej jest
roślin ziołoroślowo-okrajkowych z podklasy Galio-Urticenea (Artemisietea vulgaris p.p.)
(10), a wśród pozostałych najwięcej gatunków liczy klasa Querco-Fagetea (6). W warstwie
mchów występują 4 taksony (pokrycie 40%), z czego nieznacznie większą część powierzchni
od pozostałych zajmuje Mnium sp.

Fot.3. Fragment powierzchni C
Na powierzchnię dociera zróżnicowana ilość światła, ze względu na jej zmienne
ukształtowanie oraz częściowe ocienienie przez drzewa i krzewy. Krawędź poletka granicząca
z łąką jest trochę wyżej położona od krawędzi przydrożnej. Dodatkowo posiada również
ekspozycję zachodnią, w związku z czym jest lepiej doświetlona niż pozostała część
powierzchni. Gorsze warunki świetlne panują natomiast w rowie odwadniającym, który jest
najniżej położoną częścią powierzchni i najsilniej ocienioną przez drzewa i krzewy. W rowie
tym gromadzi się również bardzo gruba warstwa nierozłożonych topolowych liści, które
hamują odpływ wody przez przepust pod drogą, dlatego też, w okresie intensywnych opadów,
na dnie rowu często stoi woda. Takie warunki mają duży wpływ na charakter runa, które jest
tu najuboższe na całym poletku.
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Powierzchnia D – znajduje się na nieznacznie pochylonym terenie (przydrożu) w
pobliżu łąki i strumienia. Ma ona kształt prostokąta o wymiarach 8 m x 12 m (96 m2) i jest
najsilniej ocieniona ze wszystkich analizowanych powierzchni (fot.4). Zwarcie drzew (a
właściwie młodnika lipowego) osiąga tu ok. 90%, krzewów ok. 50%, a runo pokrywa tylko
20% badanej powierzchni. Brak jest natomiast warstwy mchów. Wszystkie gatunki w runie
występują bardzo nielicznie (mały % pokrycia), a pod względem fitocenotycznoekologicznym prawie równoliczne są gatunki z klasy Molinio-Arrhenatheretea (8) oraz z
podklasy Galio-Urticenea (Artemisietea vulgaris p.p.) (5). Wśród pozostałych, tak jak na
innych analizowanych poletkach, przeważają gatunki leśne z klasy Querco-Fagetea (3).
Na podłożu nagromadzona jest dość gruba warstwa ściółki w postaci nierozłożonych
liści, przykrywająca równomiernie niemal całą powierzchnię. Zmniejsza to parowanie wody i
utrzymuje stałą wilgotność podłoża.

Fot.4. Widok na powierzchnię D

4.2. Charakterystyka analizowanej populacji

4.2.1. Cechy grupowe populacji
Na każdym z wyznaczonych poletek dokonano dwukrotnego liczenia osobników
badanego gatunku. Pierwsze liczenie wykonano w lipcu podczas kwitnienia storczyków,
drugie we wrześniu – w czasie ich owocowania. Wyniki tych badań przedstawiono w
poniższej tabeli oraz na rycinie 4.
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Tab. 3. Liczba osobników E. helleborine w poszczególnych kategoriach rozwojowych w
lipcu i wrześniu na wyznaczonych. powierzchniach badawczych.
A

powierzchnia

B

C

D

ilość

stadium
Gkw/ow
Gniekw
Gnied
Gskosz/zjedz
Gnieodn
SUMA

lipiec

wrzesień

lipiec

126
34
4
48
212

42
34
8
56
72
212

64
27
8
6
105

wrzesień lipiec wrzesień
16
27
15
8
39
105

265
89
41
15
410

lipiec

wrzesień

65
27
8
5
105

25
27
13
7
33
105

146
89
62
19
94
410

Na wszystkich powierzchniach badawczych liczba kwitnących (a następnie
owocujących) E. helleborine między lipcem, a wrześniem uległa zmniejszeniu. Przyczyny
tego stanu można wyjaśnić w różny sposób. Największa część z tych osobników (zwłaszcza
na powierzchni A oraz w mniejszym stopniu na powierzchni C) została skoszonych. Niektóre
z kwitnących storczyków (na wszystkich poletkach) zostały zgryzione przez owady i/ lub
obumarły i przeszły do kategorii niedorozwiniętych.

%

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
A

B

C

D

A

lipiec
Gkw/ow

B

C

D

wrzesień
Gniekw/nieow

Gnied

Gskosz/zjedz

Gnieodn

Ryc. 4. Udział procentowy osobników E. helleborine w poszczególnych kategoriach stanu
generatywnego na wyznaczonych powierzchniach. badawczych w lipcu i wrześniu

Pewnej ilości roślin (odpowiednio 34, 37, 23 i 31 %) natomiast nie udało się odnaleźć
(ryc. 4). Najbardziej prawdopodobna wydaje się być hipoteza, że osobniki te obumarły z
różnych przyczyn, a ich szczątki rozłożyły się. W przypadku powierzchni A rośliny mogły
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również zostać skoszone po raz kolejny (po lipcowym liczeniu i pomiarach osobników) i
zebrane przez rolnika razem z sianem (stąd m.in. brak storczyków w miejscu zatknięcia
chorągiewek do ich zaznaczenia). Jesienią na powierzchni A i B zaobserwowano dodatkowo
intensywną działalność kretów (Talpa europaea). W miejscu powstania ich kopców nie
odnaleziono już powtórnie storczyków, które wcześniej tam rosły, brak było także zatkniętych
w lipcu chorągiewek. W przypadku powierzchni D nie odnaleziono powtórnie (wraz z
chorągiewkami) większości osobników w bezpośrednim sąsiedztwie drogi. Możliwe, że
przyczyniły się do tego niekorzystne warunki atmosferyczne w okresie letnim. Intensywne
deszcze oraz wiatr, w połączeniu ze słabą kondycją badanych osobników mogły spowodować
ich połamanie i zmycie na niższą część poletka. Może to przynajmniej częściowo tłumaczyć
odnalezienie w głębi powierzchni kilku egzemplarzy uschniętych, oderwanych od podłoża,
storczyków bez korzeni. W odniesieniu do reszty okazów zarówno na opisywanej
powierzchni oraz na pow. B najprawdopodobniejszą przyczyną ich braku wydaje się
zjedzenie przez owady oraz inne bezkręgowce, których obecność najliczniej stwierdzano na
tych poletkach.

4.2.2. Cechy osobnicze populacji
Wartości średnie i charakterystyki cech osobniczych roślin kwitnących na
poszczególnych powierzchniach badawczych przedstawiono w tabeli 4. Cechy najbardziej
zmienne – w przypadku współczynnika zmienności oznaczono pogrubioną czcionką. Średnie
wartości analizowanych cech badanej populacji wraz z odchyleniem standardowym
umieszczono na ryc. 5.

W analizowanej populacji wysokość roślin waha się od 21,7 do 98,5 cm. Cecha ta ma
jednak niewielką zmienność między poszczególnymi poletkami. Najniższe osobniki
notowano na powierzchni D (średnio 40,12 cm), a najwyższe na powierzchni C (średnio
57,92 cm). Liczba liści jest podobna u wszystkich badanych osobników i wynosi od 2 do 12.
Jedynie powierzchnia C odznacza się w tym wypadku większą zmiennością od pozostałych.
Średnie szerokości najszerszego liścia oraz długości najdłuższego liścia są do siebie zbliżone
na wszystkich poletkach i wynoszą odpowiednio od 3,75 cm. na pow. D do 4,55 cm. na pow.
C (dla szerokości) oraz od 9,10 cm. na pow. B do 10,71 cm. na pow. C. (dla długości). Są to z
reguły cechy mało zmienne i jedynie na poletku B obserwuje się tu większą różnicę w
stosunku do pozostałych. Najbardziej zmiennymi spośród wszystkich analizowanych
parametrów są liczba owoców i kwiatów oraz długość kwiatostanu. Najdłuższy kwiatostan
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posiadają rośliny na powierzchni C – średnio 15,76 cm., co ma także odzwierciedlenie
w liczbie kwiatów (średnio 22,80) i owoców (średnio 17,80), które są tu również najwyższe.

Tab. 4. Porównanie powierzchni badawczych pod wzglądem analizowanych cech kwitnących
osobników E. helleborine.
wartość
cecha

wysokość
roślin (cm)

liczba liści

szerokość
najszerszego
liścia

długość
najdłuższego
liścia

liczba kwiatów

powierzchnia

liczba
współczynnik odchylenie
pomiarów
zmienności standardowe
-N

min.

maks.

średnia

A

22,0

90,9

53,14

31,19

16,57

50

B

25,0

73,2

44,10

34,93

15,40

34

C

25,0

98,5

57,92

31,25

18,10

35

D

21,7

81,9

40,12

32,86

13,18

42

A

3,0

9,0

5,48

25,61

1,40

50

B
C
D

3,0
3,0
2,0

8,0
12,0
9,0

5,00
6,00
4,62

28,71
35,47
27,86

1,44
2,13
1,29

34
35
42

A
B

2,2
2,3

7,0
9,3

3,85
4,18

25,64
39,91

0,99

1,67

50
33

C

2,6

7,7

4,55

29,96

1,36

35

D

2,1

6,6

3,75

26,14

0,98

42

A

5,5

14,1

9,42

18,41

1,73

50

B

3,0

14,3

9,10

32,61

2,97

33

C

7,2

16,5

10,71

19,21

2,06

35

D

5,3

13,9

9,20

19,40

1,78

42

A
B
C
D

6,0
1,0
5,0
2,0

41,0
32,0
59,0
35,0

20,14
13,65
22,80
11,81

46,58
74,40
57,34
70,90

9,38
10,15
13,07
8,37

50
34
35
42

A

4,3

36,0

15,16

50,02

7,58

50

B

0,7

21,0

8,26

60,99

5,04

34

C

5,7

33,7

15,76

51,83

8,17

35

D

2,4

19,7

8,03

48,02

3,85

42

A

2,0

37,0

14,83

64,77

9,61
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B

0,0

26,0

7,25

112,79

8,18

16

C

1,0

35,0

17,80

61,37

10,92

25

D

0,0

34,0

7,96

104,82

8,34

25

długość
kwiatostanu

liczba
owoców
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Najkrótszy kwiatostan obserwowano u osobników na powierzchni D (średnio 8,03), co
także odpowiada najmniejszej liczbie kwiatów (średnio 11,81). Liczba owoców jest tu także
niewielka (średnio 7,96), jednak trochę mniej zanotowano ich na powierzchni B (średnio
7,25).

80
75
70
65
60
55
wartość średnia

50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
-5

wysokość
roślin

liczba
liści

szerokość
najszersz.
liścia

pow. A

długość
najdłuższ.
liścia

pow. B

liczba
kwiatów

pow. C

długość
kwiatostanu

liczba
owoców

pow. D

Ryc.5. Średnie wartości analizowanych cech kwitnących osobników E. helleborine na
poszczególnych powierzchniach badawczych (z zaznaczeniem odchylenia standardowego).

Tab.5. Wyniki testu Kruskalla-Wallisa dla poszczególnych pomiarów cech osobniczych
wszystkich storczyków na analizowanych powierzchniach badawczych (wartości istotne
statystycznie zaznaczono na czerwono).
Wysokość roślin

Liczba liści

Test Kruskalla-Wallisa, H3,161=14,80, p=0,002

Test Kruskalla-Wallisa H3,160=10,07, p=0,018

A
A
B
C
D

0,073151
1
0,000827

B
0,073151
0,008164
1

C
1
0,008164
0,000059

D
0,000827
1
0,000059

A
A
B
C
D

0,661072
1
0,025757

B
0,661072
0,218883
1

C
1
0,218883

D
0,025757
1
0,006666

0,006666

20

Szerokość najszerszego liścia

Długość najdłuższego liścia A

Test Kruskalla -Wallisa H3,160=7,71, p=0,0525

Test Kruskalla-Wallisa, H3,160=20,89, p<0,001

A
A
B
C
D

1
1
0,192186
1

0,490316
1

C
0,192186
0,490316

D
1
1
0,074054

0,074054

A
A
B
C
D

B
1

1
0,053371
1

0,042096
1

C
0,053371
0,042096

D
1
1
0,01287

0,01287

Ilość kwiatów

Długość kwiatostanu

Test Kruskalla-Wallisa, H3,161=25,30, p<0,001

Test Kruskalla-Wallisa, H3,161=31,56, p<0,001

A
A
B
C
D

B

0,006693
1
0,000163

B
0,006693
0,00375
1

C
1
0,00375

D
0,000163
1
0,000117

0,000117

A
A
B
C
D

0,000046
1
0,000015

B
0,000046
0,000137
1

C
1
0,000137

D
0,000015
1
0,000061

0,000061

Ilość owoców
Test Kruskalla-Wallisa, H3,90=17,36, p<0,001
A
A
B
C
D

0,028443
1
0,035769

B
0,028443
0,004718
1

C
1
0,004718

D
0,035769
1
0,004740

0,004740

Ryc.6a. Rozkład wysokości roślin w poszczególnych grupach

Ryc.6b. Rozkład ilości roślin w poszczególnych grupach
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Ryc.6c. Rozkład szerokości najszerszego liścia w
poszczególnych grupach

Ryc.6d. Rozkład długości najdłuższego liścia w
poszczególnych grupach

Ryc.6e. Rozkład ilości kwiatów w poszczególnych
grupach

Ryc.6f. Rozkład długości kwiatostanu w
poszczególnych grupach

Ryc.6g. Rozkład ilości owoców w
poszczególnych grupach
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Analiza statystyczna poszczególnych cech parametrów populacji wykazała, że wszystkie
powierzchnie badawcze różnią się między sobą istotnie najbardziej pod względem ilości
kwiatów i owoców oraz długości kwiatostanu, w dalszej kolejności wysokością osobników,
liczbą liści i długością najdłuższego liścia. W przypadku szerokości najszerszego liścia nie
zaobserwowano istotnych różnic między poszczególnymi powierzchniami. Osobniki z poletek
A i C są średnio o 10 cm. wyższe niż rośliny na powierzchniach C i D. Stwierdzono, że
kruszczyki szerokolistne w badanej populacji wytwarzają średnio 4,5-5 liści, przy czym
nieznacznie więcej na poletkach A i C. Osobniki z powierzchni C mają największą
powierzchnię liścia (najdłuższe i najszersze) w stosunku do pozostałych, natomiast z B i D najmniejszą. Cechy dotyczące struktur generatywnych między analizowanymi poletkami są
najbardziej zmienne ze wszystkich cech osobniczych. Największe wartości osiągają one na
powierzchni C oraz A, natomiast najmniejsze – B i D.
Na podstawie wyników z tabeli 4 ryciny 5 i analizy statystycznej oraz biorąc pod
uwagę warunki siedliskowe na poszczególnych poletkach badawczych można, w
analizowanej populacji, wyróżnić dwie grupy osobników o podobnych parametrach
poszczególnych cech. Pierwszą stanowią storczyki z powierzchni A i C, drugą – B i D. Mają
one podobne średnie wysokości, długości kwiatostanów oraz liczby kwiatów i owoców, przy
czym wszystkie z tych cech osiągają większe wartości w grupie pierwszej – gdzie rośliny
mają większą ilość światła, która odpowiada wartościom optymalnym podawanym dla
gatunku (Zarzycki i in. 2002).
Pojedyncze pędy kruszczyka na powierzchni A rosną w dość gęstym skupieniu. Mają one
(podobnie jak na powierzchni C) mocne i sztywne łodygi i osiągają znaczne rozmiary, a
większość z nich zakwita. Na powierzchni C kruszczyki rosną w skupieniach różnej wielkości
i osiągają zróżnicowaną (w większości przypadków dość dużą) wysokość. Najwięcej
notowano ich na brzegach analizowanej powierzchni (przy czym większa ich ilość skupiała
się na brzegu przydrożnym), natomiast najmniej – w rowie odwadniającym, gdzie wilgotność
gleby jest z reguły wyższa niż optymalna podawana dla gatunku (Zarzycki i in. 2002) i może
się wahać między 3, a 5 (gleba świeża - mokra) w różnych porach roku. Osobniki brzeżne na
powierzchni C w większości przypadków wytworzyły również kwiaty i owoce, co w części
środkowej (rowu melioracyjnego) miało miejsce dużo rzadziej.
Poletka B i D są bardziej ocienione od pozostałych, a wskaźnik świetlny jest tu z reguły
niższy od optymalnego dla kruszczyka szerokolistnego (Zarzycki i in. 2002) i wynosi od 2-1
(umiarkowany - głęboki cień) - na pow. D do 2-3 (umiarkowany cień - półcień) na pow. B.
Rozmieszczenie osobników na obu tych poletkach jest dość luźne, osiągają one niezbyt duże
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wysokości i mają z reguły dość giętkie i wątłe łodygi. Mimo że większa część z nich
wytwarza kwiaty (choć w mniejszej ilości niż na powierzchni A i C), to dużo z nich obumiera
i procent owocujących egzemplarzy jest dość mały.

4.2.3. Sukces reprodukcyjny
Analiza badanej populacji pod kątem udziału osobników generatywnych wykazała, że
w miesiącu lipcu (Gkw) stanowiły one prawie 2/3 wszystkich roślin, natomiast we wrześniu
(Gow) już tylko niewiele ponad ¼ (por. tab. 6 a).
Tab. 6. a Udział osobników generatywnych różnego stanu oraz ich sukces reprodukcyjny w
całej badanej populacji.
suma osobn. na
wszystkich
powierzchniach

stadium

suma
wszystkich
osobn. G

520

Gkw
Gow

62,5

832

229

%

27,5

Tab. 6. b Udział osobników generatywnych różnego stanu oraz ich sukces reprodukcyjny na
poszczególnych powierzchniach badawczych.
stadium

Gkw

Gow

sukces reprod. w %
(Gow/Gkw)

A

126

42

33,3

B

64

16

25,0

C

265

146

55,1

D

65

25

38,5

SUMA

520

229

44,0

powierzchnia

Dobra kondycja kruszczyka szerokolistnego na powierzchni C (przeważająca większość
kwitnących egzemplarzy posiada mocne i sztywne pędy, które mają nieliczne i drobne
uszkodzenia – por. tab. 7 i 8) oraz dość duża średnia liczba wytwarzanych kwiatów (ok. 23 –
por. tab. 4), dają podstawy, by oczekiwać, że na tym terenie jego sukces reprodukcyjny będzie
dość wysoki. I rzeczywiście na omawianym poletku owoce wydała ponad połowa
egzemplarzy

badanego

gatunku,

co

stanowi

najlepszy

wynik

wśród

wszystkich

analizowanych powierzchni (co potwierdzają również tutejsze warunki siedliskowe) (por. tab.
6 b).
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Na poletku A tylko 1/3 kwitnących wcześniej roślin owocowała (por. tab. 4 b), co przy
dość dużej średniej liczbie kwiatów (ok. 20 - por. tab. 4) oraz w miarę dobrej kondycji
badanych osobników (mocne i sztywne pędy oraz liczne, jednak niezbyt poważne
uszkodzenia – por tab. 7 i 8) może dziwić. Z uwagi jednak na to, że teren ten jest kilka razy
koszony w ciągu sezonu wegetacyjnego, duża część osobników generatywnych, mogących
wydać owoce, ulega przez to zniszczeniu (por. ryc. 4: pow. A – największy łączny udział
osobników skoszonych i nieodnalezionych ze wszystkich powierzchni). Można zatem
przypuszczać, że przy ograniczeniu tego czynnika (zwłaszcza po zakwitnięciu kruszczyka)
ilość owocujących osobników zwiększyłaby się.
Zarówno na powierzchni B, jak i D kwiaty wytwarza ok. 60 % wszystkich osobników
(por. tab. 3). Rośliny te mają jednak w większości dość wątłe i cienkie łodygi, osiągają z
reguły niezbyt dużą wysokość i liczba tworzonych przez nie kwiatów jest mniejsza niż na
pozostałych poletkach (por. tab. 4). Przy słabej kondycji ogólnej i łącznie największej liczbie
uszkodzeń osobników (w porównaniu z resztą poletek) (por tab. 5 i 6), duża część tutejszych
kruszczyków obumiera i procent owocujących egzemplarzy jest znikomy (odpowiednio 1/4
roślin na powierzchni B i trochę ponad 1/3 na pow. D).
Ogólny sukces reprodukcyjny Epipactis helleborine (mierzony liczbą wszystkich
osobników kwitnących w stosunku do owocujących) w badanej populacji wyniósł 44 % (por.
tab. 6 b). Na wynik ten miały przede wszystkim wpływ kondycja osobników (mierzona liczbą
uszkodzeń i stanem pędu) oraz czynnik mechaniczny w postaci koszenia. Z tych powodów
rzeczywisty sukces reprodukcyjny (ilość wytworzonych owoców), był aż o 35 % niższy od
oczekiwanego (ilość wytworzonych kwiatów).

4.2.4. Uszkodzenia
4.2.4.1. Uszkodzenia blaszki liściowej
Badana populacja, patrząc pod kątem liczby i rodzaju uszkodzeń blaszki liściowej oraz
organów generatywnych poszczególnych osobników, charakteryzuje się dość dobrą kondycją
ogólną. Na liściach kruszczyka szerokolistnego najczęściej notowano niewielkie uszkodzenia
w postaci drobnych perforacji, usychania drobnoplamkowego i niewielkich nadgryzień. Dużo
rzadziej obserwowano natomiast większe uszkodzenia jak silnie uschnięte i mocno
poobgryzane liście (tab.7).
Obecność owadów i innych bezkręgowców niezapylających stwierdzono łącznie na
liściach tylko 7 osobników z całej analizowanej populacji. Wśród nich były mszyce, pająki
oraz niewielkie ślimaki. Najwięcej uszkodzeń blaszki liściowej zaobserwowano wśród roślin
25

na powierzchni A, natomiast najmniej – na powierzchni C. Procent osobników z
uszkodzonymi liśćmi był jednak największy na powierzchniach D i B.

Tab. 7. Uszkodzenia blaszki liściowej u osobników E. helleborine na poszczególnych
powierzchniach badawczych.
liczba osobników z uszkodzeniami na
danej powierzchni
A
B
C
D
suma
perforacje

większe otwory

niewiele/
drobne

9

14

16

15

54

liczne

5

4

2

-

11

niewiele/
drobne

7

2

2

1

12

2
19
3

1
11

1
8
3

2
12
-

6
50
6

niewiele/
drobne

10

12

9

16

47

liczne

6

7

-

-

13

niewiele/
drobne

-

-

1

5

6

4
12
1
2

1
1
1
3
1

1
4
1
-

1
6
4
-

7
23
2
10
1

-

-

8

liczne

rodzaj uszkodzenia liścia

nadgryzienia

usychanie w post.
drobnych plam

usychanie w post.
większych plam

lekkie
mocne

liczne
usychanie ogólne
zwinięcie

lekkie
mocne
lekkie
mocne

całkowite zjedzenie (liczba os.
z ilością zjedzonych liści)
obecność owadów lub innych
bezkręgowców
niezapylających mogących
uszkadzać liście
% osobników z uszkodzonymi
liśćmi na danej powierzchni

5 (3 z 2,
2 z 1)

1 (2 małe

3 (1 z 1, 1
z 2, 1 z
wszystk.)

4 (pająk,

2

ślimaki)

(gniazdo
pająka)

-

mszyce,
małe
ślimaki)

92,86

97,10

91,43

97,50

7
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Przykłady uszkodzeń blaszki liściowej przedstawiono na poniższych zdjęciach

Fot. 5. Nadgryzienia

Fot. 7. Zwinięcie (w środku
gniazdo pająka)

Fot. 6. Powygryzane otwory

Fot. 8. Usychanie ogólne

Fot. 8. Usychanie plamkowe i
perforacje

4.2.4.2. Uszkodzenia organów generatywnych
Wśród osobników generatywnych kwitnących w badanej populacji, najczęstszym
uszkodzeniem kwiatów była degeneracja kilku z nich (w większości przypadków dotyczyło to
1 szczytowego kwiatu). U 11 osobników zaobserwowano zjedzone kwiaty – z czego z reguły
było to kilka sztuk, a tylko u 4 osobników wszystkie. Usychanie plamkowe kwiatów
zanotowano u 10 przedstawicieli kruszczyka szerokolistnego. Najrzadszym uszkodzeniem
były perforacje w kwiatach (1 osobnik) oraz uschnięty koniec kwiatostanu (2 os.). Owady i
inne bezkręgowce niezapylające zaobserwowano na kwiatostanach 9 osobników badanego
gatunku (z czego – ok. 56 % - stanowiły mszyce). Najczęściej notowano je na powierzchni B.
W przypadku powierzchni A, C i D zaobserwowano na osobniku także gąsienice, które dość
znacznie uszkadzały kwiatostany – niekiedy doszczętnie obgryzając kwiaty. W 8 przypadkach
kwiatostan był całkowicie zdegenerowany, natomiast w 7 brakowało jego szczytu (skoszony
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lub zjedzony). Najpoważniejsze uszkodzenia organów generatywnych oraz ich największą
ilość (w przeliczeniu na liczbę osobników na powierzchni) zaobserwowano na poletku A.
Procent badanych roślin z uszkodzonymi organami generatywnymi był najmniejszy na
powierzchni D (ok. 24), natomiast na poletkach B i C uszkodzone osobniki stanowiły trochę
ponad 1/3 ogółu storczyków na każdym z poletek. Wykaz uszkodzeń w przeliczeniu na liczbę
osobników na danej powierzchni przedstawiono w poniższej tabeli.

Tab. 8. Uszkodzenia kwiatów i kwiatostanów u osobników E. helleborine na poszczególnych
powierzchniach.badawczych.
liczba osobników na powierzchni

rodzaj uszkodzenia/
deformacji organów
generatywnych

suma
A

B

C

D

kwiaty
zdegenerowane

19

-

19

20

58

kwiaty zjedzone
(ilość)

2 (1 os.-3kw, 1
os.-conajmn.4)

3 (2os.wszystkie,1
os.-2)

4 (w tym 1os.wszystkie)

2 (1 os.wszystkie, 1
os.-dużo)

11

usychanie w postaci
plam na kwiatach

4

1

5

-

10

kwiatostan zgięty

6

2

-

1

9

kwiatostan
zdegenerowany

-

5

2 (os.
uschnięte)

1

8

brak szczytu kwtst.

1

3

2

1

7

brak/opadnięte
kwiaty

3

1

1

-

5

uschnięty koniec
kwiatostanu.

1

1

-

-

2

1

-

-

-

1

2 (kokon
pająka,
gąsienica)

4 (na wszystk.
–mszyce, na
1os.- mrówki

1 (gąsienica)

2 (mszyce,
mrówki;
gąsienica

9

-

2

2

/2

6

38,10

34,12

37,14

23,81

perforacje
owady lub inne
bezkręgowce
niezapylające
mogące uszkadzać
kwiaty
owoce
zdegenerowane/brak
owoców
% osobników z
uszkodzonymi
organami generat. na
danej powierzchni
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Przykłady uszkodzeń organów generatywnych przedstawiono na poniższych zdjęciach.

Fot. 6. Zjedzone kwiaty

Fot. 7. Kwiatostan
zdegenerowany
(uschnięty)

Fot. 8. Mszyca
uszkadzająca owoc

Fot. 8. Usychanie
plamkowe

Fot. 8. Gąsienica
zjadająca nasiona

5. Dyskusja
Wyniki niniejszej pracy są tylko wstępnymi rezultatami badań tego gatunku na
Wysoczyźnie Elbląskiej, gdyż konieczne jest jeszcze zbadanie jego całkowitego
rozprzestrzenienia oraz dynamiki stanu populacji.
Dokładne określenie kiedy E. helleborine pojawił się na omawianym przydrożu jest
utrudnione, gdyż wcześniej nie prowadzono tu żadnych obserwacji pod tym kątem. Jego
skupienia na kilku powierzchniach porozrywane dużo większymi bezstorczykowymi
fragmentami, mogą świadczyć o tym, że miało to miejsce już jakiś czas temu. Populacja
mogła wcześniej zajmować dużo większy areał, a wraz ze zmieniającymi się warunkami
siedliskowymi jej stan ustabilizował się na obecnym poziomie. Takie założenia (na podstawie
próby rekonstrukcji rozwoju populacji tego gatunku) podają również Adamowski i Conti
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(1991), którzy traktują skupienia E. helleborine na plantacjach topolowych w Czeremsze,
jako pozostałości dawnych stanowisk.
Adamowski i Conti (1991) twierdzą także, że skupianiu się storczyków sprzyja odkryty
teren i wzruszona gleba. Takie warunki, na analizowanej powierzchni, utworzyły się w
połowie lat 60 ub. w., kiedy to budowano we wsi drogę asfaltową. Po zniszczeniu
wcześniejszego krajobrazu (droga polna z dębami wokół) i zdarciu darni w związku z pracami
budowlanymi, wzdłuż drogi posadzono topole kanadyjskie oraz lipy. Większość
przydrożnych sadzonek stanowiła Tilia cordata, natomiast Populus x canadensis było ok. 20
sztuk (K. Ślęzak - informacja ustna). Część tych ostatnich wycięto kilka-kilkanaście lat temu,
a do lutego 2013 r. pozostało 14 sztuk – w tym 12 po stronie powierzchni badawczych C i D.
Biorąc pod uwagę biologię gatunku i zmieniające się z czasem, a korzystne dla storczyków,
warunki siedliskowe, można spróbować określić czas pojawienia się E. helleborine w tym
miejscu na lata 1980-2000. Wzrost ocienienia, przez rosnące drzewa, oraz obfity opad ściółki
liściowej stworzył kruszczykom korzystne warunki do obsiewu i pojawu.
Prohazka i Velisek (1983) podają także, że wzruszenie gleby stwarza dogodne warunki do
rozwoju grzybów mikoryzowych, stąd celowe rozluźnienie okrywy roślinnej daje w efekcie
wzrost liczebności storczyków. Można przez to wnioskować, że na storczykowate korzystnie
wpływają zwierzęta spulchniające glebę (Adamowski i Conti 1991). Szczególnie uwidacznia
się to na powierzchniach A i B, gdzie nie ma co prawda (i prawdopodobnie nie było) topól,
jednak obserwuje się intensywną działalność kretów, zwłaszcza w okresie jesiennym (w
czasie owocowania badanego gatunku), co sprzyja wzrastaniu nasion. Część pędów
nadziemnych może prawdopodobnie ginąć przez podkopywanie, jednak tworzą się warunki
dogodne do obsiewu i wzrostu kolejnych roślin.
Storczykom tym, według Adamowskiego i Conti (1991), sprzyja także obfity opad trudno
rozkładających się topolowych liści oraz znaczne ocienienie, co może skutecznie hamować
rozwój konkurencyjnej darni trawiastej. Analizując wpływ zależności między obecnością
topoli, a występowaniem storczyków można zaobserwować, że więcej osobników badanego
gatunku występuje po stronie przydroża z większą liczbą topól, co wiąże się ze znacznym
ograniczeniem konkurencji dla tego storczyka i ułatwionymi warunkami do rozwoju. Taką
sytuację widać na powierzchni C oraz częściowo B i D (w tym wypadku jednak liście
topolowe zastępuje gruba warstwa lipowej ściółki, która dzięki temu jest trudno rozkładalna).
Nie obserwuje się tego natomiast na powierzchni A, na której osobniki kruszczyka
szerokolistnego dają sobie jednak dość dobrze radę. Czynnikiem, który wpływa tu na
ograniczenie konkurencji jest koszenie (łąki i przydroża), które w połączeniu ze
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spulchnianiem gleby przez krety może działać w przybliżeniu jak warstwa nierozłożonych
liści, hamować rozwój traw i ułatwiać wzrost storczykom.
Adamowski i Conti (1991) przypuszczają także, że korzystne dla storczyków jest
nawożenie i wapnowanie oraz wzbogacanie gleby w azot. Każda z badanych powierzchni
graniczy z jednej strony z łąką, więc co jakiś czas rolnicy rozsiewają na nich nawozy, a
prawdopodobnie i wapnują, co może przyczynić się do polepszenia warunków rozwoju dla E.
helleborine (szczególnie widoczne jest to na powierzchni A, gdzie storczyki rosną bardzo
dobrze i osiągają znaczne wysokości). Korzystny wpływ ma tu również odczyn, który na
wszystkich badanych powierzchniach jest obojętny.
Czynnikiem sprzyjającym storczykom na analizowanych poletkach jest również
lokalizacja – wiejskie, mało uczęszczane i niezbyt intensywnie wydeptywane przydroże,
stwarza dogodne warunki do ich pojawu i utrzymania się. Parnikoza podaje, że E. helleborine
nie wytrzymuje zbyt wysokich stopni rekreacyjnej dygresji (Kostjuszyn 1997), stąd m. in.
brak jego w miejskich parkach (Parnikoza, Shevchenko 2007 a). Przy umiarkowanej i
nierosnącej presji ludzi i zwierząt (3 stopień presji antropogenicznej w 5-stopniowej skali Kostjuszyn 1997) gatunek ten pod tym względem powinien się tu utrzymać. Jednak prace
prowadzone w związku z remontem drogi w bieżącym roku nie dają już takiej gwarancji.
Analizując schemat rozwoju populacji kruszczyka szerokolistnego w warunkach plantacji
topolowej (Adamowski i Conti 1991), można spróbować określić przypuszczalny wpływ prac
budowlanych na stan badanej populacji. O ile wycięcie krzewów oraz młodych drzew (lip,
olch, jesionów) w lipcu-wrześniu 2012 r. zmniejszyło konkurencję o światło na bardzo
ocienionych powierzchniach (B, D), o tyle już wycięcie topól (luty 2013) połączone ze
spychaniem ziemi z poboczy (początek maja 2013) oraz pogłębianiem rowów melioracyjnych
przez koparki (planowane na koniec lata 2013) może spowodować znaczną redukcję lub zanik
populacji (przynajmniej na jednej powierzchni badawczej). Adamowski i Conti piszą, że
zniszczenie pokrywy roślinnej, przy użyciu sprzętu kołowego w połączeniu z głęboką orką
uniemożliwia przetrwanie storczyków zasiedlających wcześniej dany teren. W badanej
populacji na przetrwanie mają więc szanse tylko osobniki rosnące poza pasem drogowym –
jak najbliżej łąki (pow. A, C, D) oraz między lipami (pow. B). Zabiegi związane z remontem
drogi najprawdopodobniej najgorzej wpłyną na powierzchnię C (na której stwierdzono
najwięcej osobników E. helleborine i były one w najlepszej kondycji oraz osiągały
największy sukces reprodukcyjny). Po wycięciu topól oraz oczyszczeniu rowów znacznie
zmniejszy

się

tu

ilość

nierozłożonych

liści,

nastąpi

wzrost

oświetlenia

oraz

najprawdopodobniej inwazja nitrofitów (szczególnie Urtica dioica i Chaerophyllum
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aromaticum - obserwowane na częściach przydroża pozbawionego storczyków) i traw.
Uniemożliwi to swobodny obsiew kruszczyka szerokolistnego i zwiększy konkurencję o
przestrzeń, zmniejszając z czasem liczbę osobników i w konsekwencji prowadząc do zaniku
tej części populacji. Pozostałe powierzchnie wydają się być niezagrożone w tak silnym
stopniu, gdyż warunki siedliskowe nie powinny tu ulec tak radykalnym zmianom. Dodatkowo
gwarantowany jest opad liści z lip na i przy powierzchniach, co przynajmniej w pewnym
stopniu zmniejszy konkurencję dla badanego storczyka i po oczekiwanym początkowym
zmniejszeniu liczebności populacji może się ona odbudować.
Jak pokazują długoletnie badania kanadyjskich naukowców (Light i MacConaill 2006),
populacje E. helleborine ulegają dużym fluktuacjom pod kątem liczby osobników oraz ich
pojawów w kolejnych latach. Light i MacConaill (2006) dowodzą, że większość osobników w
danej populacji pojawia się tylko raz, a jedynie niewielka ich ilość – kilkukrotnie i niekiedy w
różnych odstępach czasowych. Piszą oni także, że stan oraz pojawy osobników uzależnione są
w dużej mierze od warunków siedliskowych, a w szczególności ilości opadów. Susze w
okresie wiosenno-letnim (maj-lipiec), powodują usychanie kwiatostanów oraz pojaw
mniejszej liczby osobników w jednym lub kilku następnych sezonach. Podobnych obserwacji
dokonano w czasie wieloletnich badań populacji tego gatunku na terenie Kijowa i jego okolic
(Parnikoza, Inozemcewa 2005, Parnikoza, Shevchenko 2007 a, Parnikoza, Shevchenko 2007
b, Parnikoza i in. 2008 a, Parnikoza i in. 2008 b, Parnikoza, Czernyszenko 2010, Parnikoza
2012).
Jedynie duża ilość opadów jest pozytywnie skorelowana z obfitym pojawem kruszczyka
w kolejnym roku. Takie warunki obserwowano w ciągu kilku ostatnich lat na terenie
występowania badanej populacji, gdzie, na okres wiosenno – letni przypadała największa w
ciągu roku (nierzadko bardzo duża) liczba opadów. Skutkiem tego może więc być dość
znaczna liczba stwierdzonych w bieżącym roku storczyków. Potwierdzeniem informacji
zebranych przez Light’a i MacConaill’a są także wyniki badań ukraińskich naukowców
(Parnikoza, Inozemcewa 2005, Parnikoza, Shevchenko 2007 a, Parnikoza, Shevchenko 2007
b, Parnikoza i in. 2008 a, Parnikoza i in.2008 b, Parnikoza, Czernyszenko 2010, Parnikoza
2012), które pokazują, że w warunkach klimatycznych, jakie panują w ich kraju
(prawdopodobnie przez bardziej kontynentalny klimat), przy częstych okresach wiosennoletniej suszy, sukces generatywny E. helleborine jest porównywalnie niewielki.
Jak się wydaje bardziej wilgotny klimat, jaki panuje na Wysoczyźnie Elbląskiej, w
porównaniu z Kijowem, sprzyja nie tylko pojawom, ale także zakwitaniu i owocowaniu
kruszczyka szerokolistnego. Dowody na to dają również badania porównawcze prowadzone
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w 2012 r. Na podstawie ryciny 7 można ocenić, że udział procentowy osobników
owocujących na badanym terenie był ogólnie wyższy niż na Ukrainie, natomiast roślin
nieowocujących i niedorozwiniętych - dużo niższy. W Kijowie nie prowadzono pomiarów w
okresie kwitnienia roślin, jednak, na podstawie danych z sierpnia i obserwacji (Parnikoza),
można z dużym prawdopodobieństwem przypuszczać, że udział osobników kwitnących w
tamtejszej populacji był także mniejszy niż w populacji z Brzeziny.
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Ryc.7. Udział procentowy wyróżnionych stanów generatywnych osobników E. helleborine na
badanym terenie oraz w poszczególnych populacjach z Kijowa w 2012 r.
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Porównując dane z 2012 r. pomiędzy analizowaną populacją oraz populacjami z Kijowa i
jego okolic (Parnikoza, Ślęzak niepubl.) można łatwo dostrzec, że ilość osobników (w
przeliczeniu na powierzchnię w m2), jest dużo wyższa na badanym terenie. Średnia liczba
osobników w analizowanej populacji wyniosła 208/powierzchnię badawczą (przy 4
powierzchniach), natomiast w przypadku Kijowa było to już tylko ok. 93 roślin/pow. badaw.
– przy aż 7 poletkach. Ogólna liczba osobników była tu również wyższa niż w Kijowie i jego
okolicach – o prawie 200 sztuk (por. tab. 8). Przyczyną tego stanu mogłyby być również
zaburzenia w danym siedlisku, które, jak podaje Falińska (1996), powodują wzrost
liczebności populacji w miejscu zaburzonym w porównaniu do siedlisk naturalnych. Na obu
porównywanych terenach mamy jednak do czynienia z podobnym stopniem rekreacyjnej
dygresji (stopień 3) (Kostjuszyn 1997) i nawet mimo tego, że w Kijowie i jego okolicach
kilka badanych powierzchni znajduje się w lasach (siedliska naturalne), to w porównaniu z
analizowanym przydrożem, nie są one mniej uczęszczane od niego. Na każdy z tych terenów
zaburzenia działają więc w porównywalnym stopniu, jednak nie przekłada się to na liczbę
stwierdzonych roślin oraz ich stan. Pokazuje to dodatkowo, że głównym czynnikiem
decydującym w tym wypadku jest klimat i związana z nim ilość opadów na danym terenie.
Rutkowska (1997) podaje, że warunki siedliskowe wpływają modyfikująco na
niektóre cechy E. helleborine m.in. wysokość roślin oraz ilość kwiatów w kwiatostanie, a w
konsekwencji także i liczbę zawiązywanych owoców. Na analizowanych powierzchniach
przydrożnych warunki siedliskowe odpowiadają w większości wymaganiom kruszczyka
szerokolistnego (Zarzycki i inni 2002). Jedynie w miejscach, gdzie widoczne są odstępstwa
we wskaźniku świetlnym (powierzchnie bardziej ocienione) oraz wilgotności (wyższa
wilgotność na dnie rowu melioracyjnego), obserwuje się osobniki o słabszej kondycji, które
mają z reguły mniej kwiatów i wydają mniejszą liczbę owoców.
Kruszczyk

szerokolistny,

jako

bylina

realizuje

strategię

życia

polegającą

na

długowieczności, dzięki zastępowaniu struktur starych przez młode, zwłaszcza w organach
podziemnych (Grime 1979), stąd też większość osobników w danej populacji ukazuje się
tylko raz (Light i MacConaill 2006). Według Falińskiej (1990) u gatunków wieloletnich
mechanizmy regulujące wielkość zagęszczenia ujawniają się w znacznej zmienności udziału
osobników kwitnących w cyklach wieloletnich populacji, przy czym zmienność ta jest
mniejsza w populacjach ustabilizowanych. Falińska (1990) podaje także, że niekorzystne
warunki środowiskowe mogą być przyczyną słabego wykształcenia osobników i znacznego
wyrównania struktury wielkości populacji, a dobre – dużego zróżnicowania. Jeśli w populacji
dominują rośliny o średnim wzroście świadczy to o jej ustabilizowaniu (Falińska 1990).
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Stwierdzenie jednak czy obserwowana populacja jest ustabilizowana, czy też nie wymaga
jeszcze długich badań.
Kijowscy naukowcy na podstawie wieloletnich badań prowadzonych w Kijowie i jego
okolicach rekomendują, w celu ochrony storczyków, tworzenie obszarów chronionych w
miejscach ich występowania (Parnikoza, Shevchenko 2007 a). Przed podejmowaniem działań
na rzecz ochrony kruszczyka szerokolistnego na Wysoczyźnie Elbląskiej należy najpierw
zinwentaryzować jego stanowiska na tym terenie, a następnie określić najlepszy sposób ich
ochrony.
Obecnie największym zagrożeniem dla lokalnego stanowiska badanego storczyka są
zmiany w jego siedlisku powodowane przez remont drogi, przy której rośnie. Aby
zminimalizować negatywny wpływ tego czynnika zaleca się przede wszystkim:
- zostawić bez naruszenia górne fragmenty rowów melioracyjnych podczas ich
oczyszczania, by część egzemplarzy badanego storczyka pozostało w tym miejscu i stanowiło
źródło nasion do obsiewu powierzchni w przyszłości
- składować ziemię wybraną z rowów (zawierającą organy wegetatywne i nasiona
badanych storczyków) w możliwie najbliższej odległości od pierwotnego miejsca jej
zalegania
- po zakończonym remoncie drogi, nawiązując do wyników niniejszej pracy,
prowadzić monitoring w celu dalszej oceny stanu lokalnej populacji i sprawdzenia, czy na
nowo utworzonej powierzchni pojawią się storczyki.

6. Podsumowanie wyników i wnioski
1.

Warunki siedliskowe, w jakich występuje E. helleborine na analizowanych
powierzchniach badawczych, są podobne i w większości odpowiadają wymaganiom
badanego gatunku, szczególnie pod kątem ilości padającego światła oraz wilgotności
gleby.

2.

Specyfika badanego miejsca występowania kruszczyka szerokolistnego, czyli przydroża
wiejskiego, jako układu sztucznego, wytworzonego przez człowieka, a zarazem strefy
przejściowej pomiędzy okolicznymi zbiorowiskami powoduje, że jego skład gatunkowy
jest dość zróżnicowany. Na usytuowanych tu 4 powierzchniach badawczych obserwuje
się liczny udział gatunków z formacji zielnych i drzewiastych, które to stykają się w tym
miejscu. We florze badanego terenu przeważają gatunki łąkowe z klasy Molinio35

Arrhenatheretea oraz ziołoroślowo-okrajkowe z podklasy Galio-Urticenea (klasa
Artemisietea vulgaris). Liczną grupę stanowią także towarzyszące im rośliny leśne i
zaroślowe (klasa Querco-Fagetea), których obecność związana jest z sąsiedztwem
łęgów oraz grądów w pobliżu badanych powierzchni.

3.

Większość odnotowanych na badanym terenie roślin naczyniowych cechuje się
nieznacznym pokrywaniem w warstwie runa, co sprzyja występowaniu Epipactis
helleborine, jako gatunku mało konkurencyjnego. Tylko w przypadku kilku roślin
pokrycie to przekroczyło 5%, a jeden gatunek – Chaerophyllum aromaticum – był
miejscami bardzo liczny i pokrywał ponad 20 % powierzchni (czasem aż 40), co miało
także częściowo wpływ na liczebność badanego storczyka w tym miejscu.

4.

W 2012 r. na 4 analizowanych poletkach badawczych odnotowano w sumie 832
osobniki kruszczyka szerokolistnego, co, jak na niezbyt dużą powierzchnię (łącznie 626
m2), wydaje się być dość znaczną liczbą (szczególnie w porównaniu z danymi z
Kijowa).

5.

Analiza cech grupowych populacji wykazała, że większość ze stwierdzonych w lipcu
egzemplarzy E. helleborine (ok. 60 %) zakwitało. Bardzo mało było roślin
niedorozwiniętych - ok. 7%, natomiast osobniki niekwitnące stanowiły ok. ¼
analizowanej populacji. Stwierdzono również rośliny skoszone oraz zjedzone, których
łączny udział wyniósł jednak niespełna 9 % ogółu.

6.

We wrześniu zaobserwowano, że na wszystkich poletkach badawczych liczba
owocujących E. helleborine była dużo mniejsza (ok. 28%), niż wskazywałaby na to
ilość osobników kwitnących. Niewiele wzrosła liczba niedorozwiniętych (o ok. 4 %)
oraz skoszonych kruszczyków (co do których miano pewność) – o ok. 2 %, a dużej
części osobników (prawie 1/3) nie udało się ponownie odnaleźć. Wpływ na to miały
różne czynniki przyrodnicze i antropogeniczne.

7.

Określono, że głównymi przyczynami zmniejszenia się ogólnej liczby osobników, w
tym roślin kwitnących, były przede wszystkim: słaba kondycja roślin oraz uszkodzenia
wywołane przez owady i inne bezkręgowce niezapylające (co najsilniej przejawiało się
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na poletku B i D) w wyniku czego część osobników obumarła, a także skoszenie
(głównie na powierzchni A, a w mniejszym stopniu na powierzchni C).

8.

Rozpatrując cechy grupowe populacji, widać, że najbardziej zmiennymi spośród
analizowanych parametrów są liczba owoców i kwiatów oraz długość kwiatostanu.
Najwyższe wartości pomiarów ww. cech notowano u storczyków z powierzchni C,
natomiast najmniejsze - z powierzchni D. Cechami najmniej zmiennymi były: wysokość
roślin, długość najdłuższego i szerokość najszerszego liścia a także liczba liści, które na
wszystkich analizowanych poletkach okazały się bardzo zbliżone.

9.

Analizując średnie wartości poszczególnych cech osobniczych i biorąc pod uwagę
warunki siedliskowe oraz kondycję osobników można, wyróżnić na badanym terenie
dwie grupy osobników o podobnych parametrach tych cech. Pierwszą stanowią
storczyki z powierzchni A i C, gdzie dociera optymalna ilości światła, natomiast drugą
kruszczyki z poletek B i D, gdzie światła jest mniej. Oceniono, że na powierzchniach
bardziej oświetlonych przedstawiciele E. helleborine osiągają większe rozmiary i mają
mocniejsze i sztywniejsze łodygi w porównaniu do powierzchni silniej ocienionych.
Poza tym posiadają one dłuższe kwiatostany wytwarzają więcej kwiatów i owoców,
osiągając tym samym większy sukces reprodukcyjny.

10.

Ogólna kondycja osobników E. helleborine na badanym terenie, oceniana na podstawie
liczby i rodzaju uszkodzeń blaszki liściowej oraz organów generatywnych jest dość
dobra. Mimo bardzo dużego odsetka osobników z uszkodzoną blaszką liściową (ponad
90% na każdej z analizowanych powierzchni), na liściach kruszczyka szerokolistnego
notowano najczęściej niewielkie uszkodzenia w postaci drobnych perforacji, usychania
drobnoplamkowego i niewielkich nadgryzień. Najrzadziej obserwowano natomiast silne
uschnięcie i poobgryzanie liści. Procent osobników z uszkodzonymi strukturami
rozmnażania na analizowanych poletkach badawczych był zróżnicowany i wahał się od
około 24 na powierzchni D do ok. 38 na powierzchni A. Najczęściej obserwowano tu
degenerację kilku kwiatów (z reguły 1 szczytowego), a najrzadziej perforacje kwiatów
oraz uschnięty koniec kwiatostanu.

11.

W trakcie prowadzenia badań na liściach 7 oraz kwiatach i kwiatostanach 9
przedstawicieli E. helleborine, spośród całej analizowanej populacji, stwierdzono
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obecność owadów i innych bezkręgowców niezapylających. Wśród nich były pająki,
niewielkie ślimaki oraz mszyce i gąsienice, które najbardziej uszkadzały kwiatostany,
czasem doszczętnie obgryzając kwiaty.

12.

Ogólny sukces reprodukcyjny Epipactis helleborine (mierzony liczbą wszystkich
osobników kwitnących w stosunku do owocujących) w badanej populacji wyniósł 44 %.
Najwyższy stwierdzono na powierzchni C (ponad połowa kwitnących osobników
wydała owoce), gdzie osobniki miały mało uszkodzeń i były w dobrej kondycji,
natomiast najniższy - na powierzchni B (tylko ¼ kwitnących roślin wydała owoce),
gdzie storczyki miały dość dużo uszkodzeń i były w gorszej kondycji (mniej
wytwarzanych kwiatów oraz wątłe i delikatne łodygi). Na pozostałych poletkach sukces
reprodukcyjny był również niezbyt duży i wyniósł ok. 1/3. Przy czym na powierzchni D,
przyczyniły się do tego głównie te same czynniki, co w przypadku poletka B, natomiast
na powierzchni A był to przeważnie skutek skoszenia dużej liczby osobników
kwitnących.

13.

Porównanie warunków występowania analizowanej populacji z danymi z Kijowa i jego
okolic (Parnikoza, Inozemcewa 2005, Parnikoza, Shevchenko 2007 a,

Parnikoza,

Shevchenko 2007 b, Parnikoza i in. 2008 a,

Parnikoza,

Parnikoza i in. 2008 b,

Czernyszenko 2010, Parnikoza 2012). oraz Kanady (Light i MacConaill 2006) pozwala
stwierdzić, że głównym czynnikiem wpływającym na jej stan jest klimat i związana z
nim ilość opadów. Więcej deszczu w okresie wiosenno-letnim wpływa na większy
pojaw oraz kwitnienie osobników kruszczyka szerokolistnego w jednym lub kilku
najbliższych latach, co można zaobserwować na badanym terenie. Dłuższe okresy suszy
osłabiają kondycję osobników (mniej z nich kwitnie i wytwarza owoce) i powodują, że
pojawia się ich mniej. Taki stan widać wśród populacji z Kijowa i jego okolic, gdzie
klimat jest bardziej kontynentalny i ilość notowanych na tym terenie opadów jest dużo
niższa, co wpływa niekorzystnie na tamtejsze populacje kruszczyka szerokolistnego.
14.

Głównym zagrożeniem dla badanego stanowiska E. helleborine jest obecnie niszczenie
jego siedliska związane z remontem drogi, przy której rośnie. Jednak istnieje szansa,
aby zachować przynajmniej część tego terenu w mało naruszonym stanie. Nie jest więc
wykluczone, że populacja po początkowym zmniejszeniu liczebności odbuduje się, jeśli
utrzymają się korzystne warunki do wzrostu i rozwoju.
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15.

Na podstawie wyników badań w 2012 r. można określić, że stan analizowanej populacji,
w porównaniu z danymi z Kijowa i okolic, jest dobry. Nie wiadomo jednak jak będzie
się on kształtował w następnych latach - po wykonaniu remontu drogi w miejscu
występowania badanego gatunku. W celu minimalizacji negatywnego wpływu dużego
naruszenia siedliska E. helleborine, które jest związane z tym remontem, zaleca się
przede wszystkim:
a. pozostawienie nienaruszonych górnych fragmentów rowów melioracyjnych
podczas ich oczyszczania, by część egzemplarzy badanego storczyka pozostała
w tym miejscu stanowiła później źródło nasion do obsiewu powierzchni w
przyszłości
b. składowanie ziemi wybranej z rowów melioracyjnych (z organami
wegetatywnymi oraz nasionami kruszczyka szerokolistnego) w możliwie
najbliższej odległości od pierwotnego miejsca jej zalegania (t. j. na pobliskim
polu)
c. prowadzenie monitoringu po zakończonym remoncie drogi, w celu dalszej
oceny stanu lokalnej populacji i sprawdzenia, czy w miejscu złożenia ziemi,
nawiezionej z naruszonych wcześniej powierzchni, również się ona odtworzy.

16.

Kontynuacja badań pomoże lepiej poznać stan lokalnej populacji E. helleborine i ocenić
czy odniosła ona sukces, czy też nie, a także przyczyni się do sprecyzowania czynników
jej zagrażających i określenia najlepszego sposobu jej ochrony.
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