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Nowe stanowisko Malaxis monophyllos (Orchidaceae)
w Ojcowskim Parku Narodowym
Z 50 gatunków reprezentujących rodzaj Malaxis w Europie i Polsce występuje tylko jeden
Malaxis monophyllos (L.) Sw. (wyblin jednolistny). Gatunek ma bardzo szeroką skalę ﬁtocenotyczną i ekologiczną. Preferuje siedliska bogate w węglan wapnia, wilgotne i świeże,
zwykle o ekspozycji północnej, o różnym stopniu zacienienia. Może być także składnikiem
muraw nawapiennych (SZLACHETKO & SKAKUJ 1996; BERNACKI 2008).
Stanowiska tego gatunku są rozproszone na obszarze całego kraju. Na wielu dotychczas
znanych stanowiskach nie został on ostatnio potwierdzony, jednak obserwuje się jego równoczesne wkraczanie na nowe stanowiska, często powstałe lub zmienione przez człowieka
(SZLACHETKO & SKAKUJ 1996).
Malaxis monophyllos podlega w Polsce ścisłej ochronie gatunkowej (ROZPORZĄDZENIE…
2004; BERNACKI 2008) i jest wpisany na czerwoną listę roślin naczyniowych w Polsce
jako gatunek zagrożony – kategoria V (ZARZYCKI & SZELĄG 2006). Jest także umieszczony
w „Czerwonej księdze Karpat polskich” – kategoria EN (BERNACKI 2008).
Dotychczas gatunek ten był podawany na terenie OPN tylko z dwu stanowisk znajdujących się orograﬁcznie po prawej stronie potoku Prądnik: przy serpentynach szosy w Prądniku Czajowskim oraz z Wąwozu Jamki (MICHALIK 1978). W ostatnich latach nie udało się
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Ryc. 1. Lokalizacja nowego stanowiska Malaxis monophyllos (L.) Sw. w Ojcowskim Parku Narodowym. ● – nowe
stanowisko, ○ – prawdopodobne wcześniej znane stanowiska
Fig. 1. Location of a new stand of Malaxis monophyllos (L.) Sw. in the Ojców National Park. ● – new locality,
○ – localities known probably before

potwierdzić, czy te stanowiska jeszcze istnieją (ZAJĄC & ZAJĄC 2001; MEDWECKA-KORNAŚ
2008; MICHALIK 2008).
W 2009 r. zlokalizowano nowe stanowisko wyblinu jednolistnego na terenie OPN. Znajduje się ono w centralnej jego części przy drodze łączącej Skałę z Grodziskiem (Ryc. 1),
około 100 m poniżej nieczynnego już kamieniołomu (ATPOL DF48). Teren ten posiada
ekspozycję północną i północno-zachodnią, a stok jest bardzo silnie nachylony (40–45°).
Podłoże jest tu wilgotne, z licznymi wysiękami wód gruntowych i dużą ilością rumoszu
wapiennego. Potwierdzono w tym miejscu obecność 74 kwitnących osobników Malaxis
monophyllos. Były one rozproszone nierównomiernie na całym stoku, najczęściej pojedynczo, jednak stwierdzano też skupiska kilku osobników rosnących obok siebie. Poza kwitnącymi, obserwowano także pojedyncze okazy płonne. Ze względu na znaczne nachylenie
stoku oraz niedostępność niektórych miejsc dane te mogą być jednak niepełne i należy je
traktować szacunkowo. Stwierdzono także wkraczanie pojedynczych osobników w bezpośrednie sąsiedztwo przebiegającej u podnóża stoku drogi (rów melioracyjny), co potwierdza
zdolności tego gatunku do zasiedlania terenów antropogenicznych.
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Skład ﬂorystyczny płatu z Malaxis monophyllos obrazuje poniższe zdjęcie ﬁtosocjologiczne (stopnie ilościowości podano według Braun-Blanqueta):
Data: 22.06.2009; powierzchnia płatu 400 m2. Ekspozycja NNW, nachylenie 45°. Pokrycie warstwy
a – 95%, b – 10%, c – 50%. A: Pinus silvestris 5, Picea abies 1. B: Acer pseudoplatanus +, Betula pubescens +, Cornus sanguinea +, Crataegus sp. +, Picea abies 1, Quercus sessilis +, Rubus sp. +, Sorbus
aucuparia +. C: Asperula tinctoria 1, Brachypodium silvaticum +, Briza media +, Carlina vulgaris +,
Chrysanthemum leucanthemum +, Cruciata glabra +, Fragaria vesca +, Gymnocarpium robertianum +,
Hieracium murorum +, Hypericum perforatum +, Leontodon hispidus +, Lotus corniculatus +, Malaxis
monophyllos +, Medicago lupulina +, Melica nutans +, Moneses uniﬂora +, Orthilia secunda +, Polygala vulgaris +, Potentilla erecta 1, Ranunculus acris +, Sanguisorba minor +, Trifolium pratense +,
T. repens +, Thymus sp. +, Toﬁeldia calyculata 1.

Wydaje się, że odkryte stanowisko nie było dotychczas opisywane. Duża liczba potwierdzonych osobników pozwala uznać, że jest to bardzo liczna populacja, a obecność okazów
juwenilnych może świadczyć o jej dobrej kondycji. Z tego powodu, a także ze względu na
ciekawą ﬂorę i obecność bardzo rzadkich gatunków, stanowisko to zasługuje na dokładne
badania, obejmujące szczególnie dynamikę populacji Malaxis monophyllos w kolejnych
latach.
Podziękowania. Składam serdeczne podziękowania Panu dr. Józefowi Partyce i Pani mgr Annie Klasie
za otrzymane materiały i informacje.
Summary. A new locality of Malaxis monophyllos (Orchidaceae) in the Ojców National Park.
Malaxis monophyllos (L.) Sw. is a rare (V category of threat) and strictly protected orchid in Poland. This
species was recognized as probably extinct in the Ojców National Park (both known locations were not
conﬁrmed at present). In 2009 the new locality for this species have been found on the slope, near the
road between Skała and Grodzisko (ATPOL square DF48). The population consists of about 74 ﬂowering
individuals.
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Nieznane(?) stanowisko Dactylorhiza maculata (Orchidaceae)
w paśmie Radziejowej (Beskid Sądecki, S Polska)
Dactylorhiza maculata (L.) Soó (Orchis maculata L.) [kukułka plamista (storczyk plamisty)] jest rozproszona w Polsce niemal na całym jej obszarze, w górach sięga po regiel
dolny. Większe jej skupienia występują na południu, na północy i w środkowej części
kraju. Rośnie najczęściej na torfowiskach niskich i przejściowych, na łąkach, zwłaszcza
wilgotnych oraz w różnych zbiorowiskach lasów łęgowych (ZAJĄC & ZAJĄC 2001; PIĘKOŚMIRKOWA & MIREK 2006).
Z obszaru Sądecczyzny PAWŁOWSKI (1925) podawał ten gatunek jako rozpowszechniony
po łąkach i zaroślach, aczkolwiek był zdania, że w części północnej tego obszaru jest nieczęsty, natomiast w części południowej „w krainie górskiej” – częsty. Jako przykładowe podał
„wyższe miejsca występowania”: Dzwonkówka 984, na pn. od Gabońskiej Skałki 1000, nad
„Koszarkami” 920 (w paśmie Radziejowej)”. STASZKIEWICZ i WITKOWSKI (1986) zaliczali
Dactylorhiza maculata do storczyków występujących stosunkowo często na terenie Sądecczyzny, na łąkach i polanach. O występowaniu kukułki plamistej na obszarze Popradzkiego
Parku Krajobrazowego, na wilgotnych łąkach i w ziołoroślach (Cirsietum rivularis) wspominał też SZEWCZYK (2000). JAGIEŁŁO (1986–1987) podała ten gatunek na podstawie okazów
zielnikowych: z Rytra (06. 1926, leg. Wołoszyn, KRA; 22.06.1954, leg. J. Kotarba, KRA),
z Radziejowej (23.05.1918, leg. Pawłowski, KRAM; 25.07.1980, leg. M. Jagiełło, KRAM).
W zielniku znaleziono jeszcze okaz z Wdżarów Wyżnych (23.06.1952, leg. J. Staszkiewicz,
KRAM). Podczas szczegółowych badań prowadzonych w latach 2005–2009 STAWOWCZYK
(2010) nie odnalazł D. maculata w paśmie Radziejowej.
Dlatego warto odnotować obecność tego gatunku na polanie Cieluszki, po prawej stronie
szlaku turystycznego z Bereśnika na Dzwonkówkę, gdzie w czerwcu 2009 r. znaleziono
trzy kwitnące osobniki. Prawdopodobnie stanowisko to nie było dotychczas odnotowane
w literaturze.
Wydaje się, że w paśmie Radziejowej Dactylorhiza maculata występuje, chociaż
obecnie raczej rzadko. Być może przyczyny zanikania kukułki plamistej na tym terenie
są podobne do tych, z powodu których została wpisana na ogólnopolską „czerwoną
listę” i zaliczona do kategorii VU, tzn. wskutek zanikania odpowiadających mu wilgotnych siedlisk, zarastania łąk i torfowisk przez krzewy lub trzcinę czy też niszczenie lasów
łęgowych (PIĘKOŚ-MIRKOWA & MIREK 2006; ZARZYCKI & SZELĄG 2006). Do tej samej

