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ABSTRACT: Two localities of Orchis pallens L. were described from the eastern part of the Beskid
Wyspowy Mts (Jaworze range, Western Carpathians). The first locality was discovered in 1990
on the slopes of the Białowodzka Góra Mt., while the second one was known since the beginning
of the 20th century and confirmed in 1990 in the area of the Chełmiecka Góra Mt.
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WSTE˛P
Orchis pallens L. (storczyk blady) należy do najrzadszych i najpie˛kniejszych storczyków
wyste˛puja˛cych na terenie Polski. Podobnie jak i wszystkie pozostałe gatunki z rodziny
Orchidaceae zasługuje na wnikliwa˛ uwage˛, zważywszy na to, że należy w naszej florze
do gatunków gina˛cych. W „Polskiej czerwonej ksie˛dze roślin” uzyskał status gatunku
narażonego na wyginie˛cie (ZAJA˛C 1993).
Gatunkiem tym zajmowało sie˛ wielu badaczy, publikuja˛c nowo znalezione stanowiska
zarówno w wie˛kszych pracach dotycza˛cych flory badanego przez nich terenu (m. in.
PAWŁOWSKI 1925, 1949; PACYNA 1993; PELC 1967; ZARZYCKI 1981), jak i w oddzielnych
pracach, poświe˛conych tylko jemu (BRZYSKI 1961; MATYJASZKIEWICZ 1990; SZLACHETKO
1985; ZAJA˛C 1988). Znany był z ponad 20 stanowisk, z których wiele już nie istnieje
(Ryc.1). Wie˛kszość z nich skupiała sie˛ na Pogórzu Cieszyńskim oraz w dolinie Dunajca
(ZAJA˛C 1993). Najdalej na północ wysunie˛te stanowisko, znajduja˛ce sie˛ na Wyżynie Miechowskiej, znalezione zostało w 1987 r. Za historyczne uznanych zostało kilka górskich
stanowisk storczyka bladego (ZAJA˛C 1993): z Tatr Zachodnich (PAWŁOWSKI 1949), Pienin (GUSTAWICZ 1881) i Szczawnicy (ZIELENIEWSKI 1852). Niektóre stanowiska uznane
zostały za błe˛dne (Beskid Niski – ŚWIE˛S 1978, Beskid Żywiecki – REHMANN 1868).
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WYKAZ I OPIS STANOWISK
Przedmiotem niniejszej notatki sa˛ stanowiska storczyka bladego ze wschodniej cze˛ści
Beskidu Wyspowego, w pasmie Jaworza. Pierwsze, leża˛ce w obre˛bie wsi Białawoda, na
południowo-wschodnim zboczu Białowodzkiej Góry, schodza˛cym do doliny Dunajca,
znalezione w 1990 r. przez autorke˛ (WILK 1991) oraz drugie, położone nieco na południe
na stokach Chełmieckiej Góry, podawane przez PAWŁOWSKIEGO (1925) i potwierdzone w
1990 r. (RESZKIEWICZ 1991).
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Ryc. 1. Stanowiska Orchis pallens L. istnieja˛ce – 1, stanowiska istnieja˛ce opisywane w pracy – 2, stanowiska wymarłe – 3.
Fig. 1. Localities of Orchis pallens L. presently existing – 1, presently existing described in the paper – 2, extinct – 3.

Białowodzka Góra
Białowodzka Góra jest fragmentem pasma Jaworza – najdalej na wschód wysunie˛tej cze˛ści Beskidu Wyspowego. Odcina sie˛ ona zdecydowanie od rejonów sa˛siednich zarówno
budowa˛ geologiczna˛, jak i specyficznym mikroklimatem, co powoduje że jest ona kolonia˛
wielu gatunków nie wyste˛puja˛cych na otaczaja˛cych terenach. Sa˛ to mie˛dzy innymi:
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Allium montanum, Bupleurum falcatum, Cotoneaster intergerrima, C. melanocarpa i inne
(WILK 1991). Na ekstrazonalne wyste˛powanie wielu gatunków roślin wpływa również
położenie Białowodzkiej Góry w bezpośrednim sa˛siedztwie szlaku migracyjnego tych
roślin wzdłuż doliny Dunajca.
Na Białowodzkiej Górze storczyk blady rośnie w kilku miejscach, o różnym charakterze. W 1990 r. obserwowano populacje˛ licza˛ca˛ około kilkudziesie˛ciu kwitna˛cych osobników rosna˛cych w starym sadzie jabłoniowym. W 1991 r. w miejscu tym kwitna˛cych
osobników nie odnaleziono. Odszukano natomiast kilkanaście osobników rozproszonych
po zaroślach, na fragmencie wilgotnej ła˛ki oraz pojedyncze okazy na niewielkim zre˛bie
lasu jodłowego. W 1999 r. powtórzono kontrole˛ stanowiska. Storczyk został odnaleziony
w kilku miejscach w obre˛bie zarośli na skraju lasu gra˛dowego, na wilgotnej ła˛ce oraz
w obre˛bie wspomnianego wcześniej starego sadu. W miejscach wyste˛powania storczyka
wykonano zdje˛cia fitosocjologiczne metoda˛ Braun-Blanquet’a.
1. Stanowisko w obre˛bie gra˛du. Data: 25.04.1999, nachylenie: 5 o, ekspozycja: E, pokrycie w warstwach: A (drzew) – 90%, B (krzewów) – 20%, C (roślin zielnych) – 80%, powierzchnia zdje˛cia 50 m2.
A: Acer campestre 2, Carpinus betulus 1 ;
B: Acer pseudoplatanus +, Cornus sanguinea +, Corylus avellana +, Crataegus sp. +, Euonymus
europaeus +, Hedera helix +, Rubus idaeus +, Sambucus nigra +;
C: Anemone nemorosa 4, Asarum europaeum 2, Carpinus betulus +, Crataegus sp. +, Galeobdolon
luteum 1, Hedera helix 2, Isopyrum thalictroides 3, Melica nutans 2, Orchis pallens + (20 szt.), Polygonatum multiflorum +, Pulmonaria obscura 1, Salvia glutinosa 1, Taraxacum officinale +, Tilia cordata
+, Viola reichenbachiana +;
2. Stanowisko w obre˛bie sadu. Data: 25.04.1999, nachylenie: 5 o, ekspozycja: E, pokrycie w warstwach: A (drzew) – 60%, B (krzewów) – 0%, C (roślin zielnych) – 90%, powierzchnia zdje˛cia 100 m2.
A: Malus domestica 3;
C: Acer campestre +, A. pseudoplatanus +, Aegopodium podagraria 2, Agrimonia eupatoria +, Agrostis capillaris +, Ajuga reptans 1, Asarum europaeum 2, Campanula rapunculoides 1, Carex digitata 2,
C. ornithopoda +, C. sylvatica +, Carpinus betulus +, Carum carvi +, Dactylis glomerata +, Festuca
rubra +, Fragaria vesca +, Galeopsis sp. +, Galium vernum 1, Glechoma hederacea +, Heracleum
sphondylium +, Holcus lanatus +, Leontodon hispidus subsp. hastilis +, Lotus corniculatus +, Lysimachia nummularia +, Melica nutans 2, Orchis pallens 2, Origanum vulgare +.2, Plantago media +,
Pulmonaria obscura 1, Ranunculus polyanthemos 1, R. repens +, Rumex acetosa +, Salvia glutinosa 1,
Taraxacum officinale +, Veronica chamaedrys 1, Vicia sepium +.

W 2000 r. przeprowadzono ponowna˛ kontrole˛ stanowiska. Populacje˛ w sadzie oceniono na kilkaset (ponad 500) kwitna˛cych osobników, a w zaroślach znaleziono kilkanaście
rozproszonych kwitna˛cych osobników. Skontrolowano również stanowisko znane z 1991 r.,
na niewielkim zre˛bie lasu jodłowego, które całkowicie zmieniło swój charakter. W warstwie drzew zanotowano: Cerasus avium, Fraxinus excelsior (sadzony, ok. 10 m wysokości), w warstwie krzewów wyste˛powały: Carpinus betulus, Cerasus avium, Corylus avellana,
Crataegus sp. Zaobserwowano tutaj około 20 kwitna˛cych osobników. Na wilgotnej ła˛ce
kwitna˛cych osobników nie zaobserwowano. Całość populacji na Białowodzkiej Górze
oszacowano na około 1000 osobników.
Biotopy zajmowane przez opisywanego storczyka maja˛ podobny charakter jak na innych stanowiskach tego gatunku w Polsce (ZAJA˛C 1993). Utrzymywanie sie˛ tego gatunku
w sadzie, w biotopie o charakterze zmienionym przez człowieka, świadczy o tym, że
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prowadzona jest tutaj gospodarka o charakterze ekstensywnym. Prawdopodobnie nie sa˛
stosowane środki ochrony roślin, herbicydy ani nawozy sztuczne. Zachowanie tego stanowiska be˛dzie możliwe tylko przy utrzymaniu dotychczasowego sposobu użytkowania.
Stanowiska zlokalizowane w obre˛bie gra˛du i na skraju wilgotnej, nie użytkowanej ła˛ki
wydaja˛ sie˛ nie zagrożone.

Chełmiecka Góra
Chełmiecka Góra, położona nieco na południe od Białowodzkiej Góry graniczy bezpośrednio z Kotlina˛ Sa˛decka˛. Storczyk blady rośnie tutaj w lesie lipowo-grabowym. Drzewostan jest dojrzały, na obserwowanej powierzchni rosna˛ tylko pojedyncze okazałe drzewa, runo rozwija sie˛ płatami, w miejscach wie˛kszego uwilgocenia.
Stanowisko na Chełmieckiej Górze znane było z literatury, lecz publikowane dane
pochodziły z 1925 r. Później storczyk obserwowany był tutaj w latach 60. przez Staszkiewicza (ZAJA˛C 1993). W 1990 r. stanowisko potwierdzone zostało przez W. Reszkiewicz. Zanotowano wówczas około kilkudziesie˛ciu osobników (nie wie˛cej niż 30), przy
czym wie˛kszość osobników była płona (RESZKIEWICZ 1991). W 2000 r. skontrolowano
opisywane stanowisko. Na powierzchni około kilkunastu arów znaleziono 20 okazów,
w tym 7 kwitna˛cych. W miejscu najwie˛kszego skupienia storczyków i najbujniejszego
runa wykonano zdje˛cie fitosocjologiczne.
Data: 01.05.2000, nachylenie: 5 o, ekspozycja: E, pokrycie w warstwach: A (drzew) – 90%, B (krzewów) – 0,5%, C (roślin zielnych) – 60%, powierzchnia zdje˛cia 100 m2.
A: Acer campestre 1, Alnus glutinosa 1, Carpinus betulus 1, Tilia cordata 4, Ulmus scabra 1;
B: Acer campestre +, Crataegus sp. +, Sambucus nigra +;
C: Abies alba (juv.) +, Acer campestre +, A. pseudoplatanus +, Aegopodium podagraria 1, Ajuga
reptans +, Allium vinneale R, Anemone nemorosa 1, Asarum europaeum 2, Astrantia major +, Carex
sylvatica 1, Carpinus betulus 1, Dactylis glomerata +, Euonymus europaeus +, Euphorbia dulcis +,
Ficaria verna 2, Galanthus nivalis 2, Galeobdolon luteum +, Geum urbanum +, Lathyrus vernus +,
Lonicera xylosteum +, Maianthemum bifolium +, Melica nutans +, Mycelis muralis +, Orchis pallens +
(ok. 10 szt., w tym 3 kwitna˛ce), Phyteuma spicatum +, Polygonatum multiflorum +, Pulmonaria obscura
+, Ranunculus auricomus +, Salvia glutinosa +, Sanicula europaea 1, Symphytum tuberosum 1, Taraxacum officinale +, Viola reichenbachiana +.

Populacja storczyka bladego na Chełmieckiej Górze jest znacznie uboższa od stanowiska na Białowodzkiej Górze, jednakże utrzymuje sie˛ w podobnej kondycji od dłuższego czasu. Trudno oceniać szanse˛ przetrwania tego stanowiska, gdyż zależy ona od wielu
czynników. Znajduje sie˛ ono w niewielkim oddaleniu od rozwijaja˛cego sie˛ osiedla domków jednorodzinnych, co z pewnościa˛ be˛dzie miało negatywny wpływ na kondycje˛ wyste˛puja˛cej tutaj populacji (zrywanie, zadeptywanie widoczne sa˛ już w tej chwili). Dużo
zależy też od sposobu użytkowania lasu. Istnieje niebezpieczeństwo prowadzenia zrywki
w bezpośrednim sa˛siedztwie stanowiska, co może spowodować znaczne naruszenie pokrywy glebowej i zniszczenie cze˛ści populacji. Eliminacja opisywanych niebezpieczeństw jest bardzo trudna, a nawet niemożliwa do przeprowadzenia. Stanowisko na
Chełmieckiej Górze w wie˛kszym stopniu niż opisywane z Białowodzkiej Góry wymaga
stałych kontroli stanu populacji.
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MATYJASZKIEWICZ M. 1990. Orchis pallens L. na Wyżynie Miechowskiej. – Zesz. Nauk. Uniw. Jagiell.
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SUMMARY
Orchis pallens L. is one of the rarest and most beautiful orchids in Poland. It has the status of vulnerable
species (V) (ZAJA˛C 1993).
The author describes localities of Orchis pallens L. from the eastern part of the Beskid Wyspowy
Mts, in the Jaworze range (Western Carpathians). The first locality was discovered in 1990 on the slopes
of the Białowodzka Góra Mt., while the second one was known since the beginning of the 20th century
and confirmed in 1990 in the area of Chełmiecka Góra Mt.
In the result of the research conducted in the area of the Białowodzka Góra Mt. in 1990–1991 and
1999–2000, is finding a population estimated on 1000 specimens. The population is thriving and seems
not to be endangered. At the same time not more than 30 flowering and sterile specimens were observed
on the Chełmiecka Góra Mt. This population is suffering from the strong anthropogenic pressure.
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