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ABSTRACT: The paper describes locality of Orchis militaris newly discovered in the
�nie¿nik Massif (the Sudetes, Lower Silesia). Until the year 2010 the species has
not been observed in south-western Poland for 31 years. The single flowering
specimen of the orchid was found in the worked-out quarry near Kletno. In spite
of a detailed search, other specimens or leaf rosettes were not observed. Both the
historical range of Orchis militaris in Lower Silesia and its current localities in
adjacent parts of the Czech Republic are analyzed in this paper. The newly found
locality of Orchis militaris probably developed from diaspores of populations in
northern Moravia. The locality is seriously threatened by anthropogenic pressure.
Therefore a regular monitoring to determine the possibility of its persistence in this
area is required.
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Wstêp

Storczykowate na Dolnym �l¹sku zanikaj¹ w bardzo szybkim tempie. Wiele
z taksonów czêsto notowanych na prze³omie wieku XIX i XX (Fiek, Uechtritz
1881; Schube 1903), po stu latach nale¿y do gin¹cych w regionie lub te¿ od
dawna nie by³o obserwowanych. Wystarczy zauwa¿yæ, ¿e niemal wszystkie
storczykowate Orchidaceae (poza Listera ovata i Epipactis hellborine) znalaz³y
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siê na czerwonej li�cie gatunków zagro¿onych na Dolnym �l¹sku (K¹cki i in.
2003), a a¿ 7 z nich uznano za wymar³e w regionie (Anacamptis pyramida-
lis, Gymnadenia odoratissima, Hammarbya paludosa, Herminium monorchis,
Orchis coriophora, Orchis palustris, Spiranthes spiralis).

Kolejnych 13 taksonów posiada w chwili obecnej status krytycznie
zagro¿onych w regionie (kategoria CR), przy czym niektóre z nich posiadaj¹
obecnie tylko jedno lub dwa znane stanowiska. Do grupy tej nale¿¹ Goodyera
repens (�wierkosz, Podlaska 2002), Orchis ustulata subsp. aestivalis
(Krukowski 2002), Traunsteinera globosa (Szefer, Go³¹b 1998), Pseudorchis
albida (M. Malicki, inf. ustne) oraz Coeloglosum viride, znany dzi� tylko
z Karkonoszy (Kwiatkowski 2006a) oraz Gór Bystrzyckich (Mróz 2004; Smoczyk,
Jakubska 2006).

Sytuacja kolejnych gatunków z tej kategorii równie¿ nie jest dobra � Cyp-
ripedium calceolus z 35 stanowisk utrzyma³ siê obecnie tylko na niewielkiej
ich czê�ci (Jakubska-Busse i in. 2010; E. Szczê�niak, inf. ustne), za� pozosta³e
(Epipogium aphyllum, Orchis morio, Dactylorhiza incarnata, Malaxis
monophyllos, Liparis loeselii) albo nie by³y obserwowane od dawna, albo
te¿ ich pojedyncze stanowiska by³y zagro¿one bezpo�rednim zniszczeniem
i ostatnio nie poddane kontroli. Niektóre z nich w kolejnej edycji Czerwonej
Listy zostan¹ prawdopodobnie uznane za wymar³e w regionie.

W najlepszej kondycji spo�ród tej grupy gatunków wydaje siê byæ Corallo-
rhiza trifida, który by³ ostatnio obserwowany w Karkonoszach (M. Malicki,
S. Wierzcholska, inf. ustna), Górach Kaczawskich (Kwiatkowski 2006b) oraz
Krowiarkach (Szel¹g 2000; E. Szczê�niak, inf. ustna).

Do grupy gatunków krytycznie zagro¿onych zaliczony jest tak¿e Orchis
militaris, ostatnio obserwowany w roku 1979 na Po³omie w Górach Kaczawskich
(Wilczyñska 1979), po tej dacie nie potwierdzony ani na tym stanowisku, ani
na terenie Gór i Pogórza Kaczawskiego (Kwiatkowski 2002, 2006b).

Do gatunków zagro¿onych zaliczamy w chwili obecnej Cephalanthera rubra,
Epipactis atrorubens, E. palustris, Listera cordata, Platanthera chlorantha,
za� do nara¿onych: Cephalanthera damasonium, C. longifolia, Epipactis
purpurata, Dactylorhiza maculata, D. sambucina, Gymnadenia conopsea,
Neottia nidus-avis oraz Orchis mascula subsp. signifera. Stan populacji tych
gatunków jest równie¿ bardzo ró¿ny, jednak jego analiza nie jest przedmiotem
tego artyku³u.

Tylko 5 gatunków uznano wiêc za gatunki mniejszej troski, bli¿sze zagro¿enia
lub w ogóle nie zagro¿one na Dolnym �l¹sku, za� trzy gatunki z rodzaju Epipactis
umieszczono w kategorii DD.

Konieczne jest zatem, aby ka¿de z nowo znalezionych stanowisk storczy-
kowatych, z grup o najwy¿szych kategoriach zagro¿enia, by³o odnotowane,
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zarówno z uwagi na mo¿liwo�æ poszerzenia stanu wiedzy o tej grupie
systematycznej, jak z uwagi na obowi¹zek ich ochrony biernej lub czynnej.

1. Metody

W celu kartograficznego zobrazowania rozmieszczenie gatunku, przyjêto
metodê kartogramu, przy czym zrezygnowano z siatki ATPOL aby w
uniwersalnie stosowanej siatce kwadratów UTM (uk³ad WGS 84 UTM 33N)
mog³y równocze�nie znale�æ siê stanowiska z polskiej czê�ci Dolnego �l¹ska,
jak i przyleg³ych rejonów Republiki Czeskiej. Obliczenie odleg³o�ci stanowisk
oraz ustalenie centroidów poligonów siatki UTM wykonano w oprogramowaniu
Quantum GIS 1.0.5.

Zdjêcie fitosocjologiczne na stanowisku wykonano zgodnie z metod¹
�rodkowoeuropejskiej szko³y fitosocjologicznej (Mueller-Dombois, Ellenberg
2003). Do oceny stopnia zwarcia i pokrycia gatunków wykorzystano standardow¹
skalê Braun-Blanqueta (Westhoff, van der Maarel 1978), za� powierzchniê
p³atu dobrano do wymiarów proponowanych dla muraw (Chytrý, Otýpková 2003).
Nazewnictwo zgodne jest z opracowaniem Mirka i in. (2002), za� klasyfikacjê
fitosocjologiczn¹ przyjêto za Matuszkiewiczem (2001) i Górskim (2003).

2. Rozmieszczenie stanowisk historycznych

Orchis militaris jest gatunkiem �wiat³olubnym i termofilnym, co ogranicza
jego rozmieszczenie do okre�lonych typów siedlisk, którymi s¹ murawy
kserotermiczne oraz zbiorowiska ³¹kowe ze zwi¹zków Molinion i Arrhena-
therion (Bernacki 1999). Znacznie rzadziej by³ notowany w �wietlistych zaro�lach
lub okrajkach termofilnych. W po³udniowej czê�ci Polski zwi¹zany jest g³ównie
z glebami o podwy¿szonej zawarto�ci wêglanu wapnia, gdzie wystêpuj¹ jego
najwiêksze liczebnie populacje, licz¹ce do kilkunastu tysiêcy okazów (Piêko�-
Mirkowa, Mirek 2006). Podobny historyczny wzorzec rozmieszczenia gatunek
ten realizowa³ na Dolnym �l¹sku, choæ jego populacje nigdy nie by³y tu tak
liczne (ryc. 1).

Z regionu �l¹skiego w czasach niemieckich Orchis militaris podawany by³
³¹cznie z 17 stanowisk, z których na obecnym terenie Dolnego �l¹ska le¿y 13
(ryc. 2). Pozosta³e znajdowa³y siê na terenie Pojezierza S³awskiego (woj. lubuskie)
i �l¹ska Cieszyñskiego, gdzie gatunek ten uznany jest za wymar³y (Bernacki
1999) oraz ko³o Opawy, obecnie w granicach Republiki Czeskiej. Prawdopodobne
stanowiska gatunku mog³y tak¿e znajdowaæ siê na Pogórzu Orlickim, po stronie
czeskiej (Proházka 1964). Jednak do dzisiaj ich obecno�æ, na tym obszarze,
nie zosta³a potwierdzona.
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Ryc. 1. Zgeneralizowane rozmieszczenie Orchis militaris L. na Dolnym �l¹sku i tere-
nach przyleg³ych przedstawione w siatce kwadratów UTM, z podaniem okresów
w których po raz ostatni notowano gatunek w kwadracie
1 � stanowisko prawdopodobne, 2 � stanowisko obserwowane do roku 1910, 3 � stanowisko
obserwowane w latach 1910�1980, 4 � stanowisko obserwowane po roku 1980

Fig. 1. Generalized distribution of Orchis militaris L. in Lower Silesia and adjacent areas
presented in an UTM grid of squares, showing periods in which species was noted
in a square last time
1 � probable locality, 2 � locality observed until 1910, 3 � locality observed in 1910�1980,
4 � locality observed after 1980

3. Wykaz stanowisk historycznych

Nizina �l¹ska: Kobierzyce, podmok³a ³¹ka w parku (leg. Vogel 1835; leg.
Fiek 1880; Fiek, Uechtritz 1881; Schube 1903); Szczepankowice (Schube 1903,
obs. 1887); Skoroszów (Schube 1905, obs. Eitner 1904).

Przedgórze Sudeckie: Ksiêginice Ma³e (Fiek, Uechtritz 1881 za Leupold
f. d. G. e; leg. Lorensen, bez daty); Otmuchów (Schube 1903, obs. 1899);
Krzywina (Schube 1929).

Sudety Zachodnie: Jastrowiec (Schube 1903; Limpricht 1944, jednak ostatnia
pewna obserwacja w roku 1989); Grudno (Schube 1903; Limpricht 1944; ostatnia
obserwacja w roku 1881); Mys³ów (Fiek, Uechtritz 1881 za Bartsch); Okole
(Fiek, Uechtritz 1881 za K.G. Limpricht); Po³om (Schube 1903; Limpricht 1944;
Wilczyñska 1979), Mi³ek (Schube 1903; Limpricht 1944, leg. Pax 1920);
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Miedzianka (Fiek, Uechtritz 1881 za Ness von Essenbeck). Szczegó³owy wykaz
cytowañ stanowisk tego gatunku dla Gór i Pogórza Kaczawskiego poda³ te¿
Kwiatkowski (2006b).

4. Podsumowanie dotychczasowych danych o rozmieszczeniu Orchis
militaris

Jak wynika z powy¿szego przegl¹du danych Orchis militaris na Dolnym
�l¹sku wystêpowa³ tylko w kilku izolowanych miejscach. Centrum rozmieszczenia
gatunku stanowi³y Góry Kaczawskie i ich najbli¿sze otoczenie, gdzie gatunek
ten przetrwa³ najd³u¿ej, bo a¿ do lat 80-tych ubieg³ego wieku (ryc. 1). Ostatnie
notowanie z Przedgórza Sudeckiego pochodzi z roku 1928, z okolic Krzewiny

Ryc. 2. Rozmieszczenie Orchis militaris L. na Dolnym �l¹sku i terenach przyleg³ych
przedstawione punktowo, z podaniem okresów w których po raz ostatni notowano
gatunek na stanowisku, wraz prób¹ rekonstrukcji historycznych zasiêgów gatunku
1 � stanowisko obserwowane do roku 1910, 2 � stanowisko obserwowane w latach
1910�1980, 3 � stanowisko obserwowane po roku 1980, lini¹ przerywan¹ zaznaczono
prawdopodobny zasiêg Orchis militaris L.

Fig. 2. Distribution of Orchis militaris L. in Lower Silesia and adjacent areas
presented by points, showing periods in which species was observed last time,
with an attempt to reconstruct its historical ranges
1 � locality observed until 1910, 2 � locality observed in 1910�1980, 3 � locality
observed after 1980, dashed line indicates probable range of Orchis militaris
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w otoczeniu Wzgórz Strzeliñskich � pozosta³e stanowiska w otoczeniu Masywu
�lê¿y wymar³y prawdopodobnie ju¿ w wieku XIX.

Izolowane placówki na Nizinie �l¹skiej wymar³y ju¿ najprawdopodobniej
na pocz¹tku wieku XX, poniewa¿ ostatnie notowanie gatunku pochodzi z roku
1904 i pó�niej nie by³ on ju¿ tam obserwowany.

Na ca³ym terenie Dolnego �l¹ska Orchis militaris po raz ostatni obserwo-
wany by³ przez Wilczyñsk¹ (1979) w Masywie Po³omu, pó�niej ju¿ jednak nie
by³ potwierdzany, co ka¿e podejrzewaæ, ¿e jego stanowisko zosta³o zniszczone
wskutek eksploatacji kamienio³omu (Kwiatkowski 2002, 2006b).

5. Nowe stanowisko gatunku

Jeden okaz Orchis militaris znaleziony zosta³ podczas badañ terenowych
na terenie Masywu �nie¿nika dn. 11.06.2010 r. Jego stanowiskiem jest jeden
z nieczynnych kamienio³omów wapienia krystalicznego w okolicy Kletna.
Autorzy dysponuj¹ dok³adn¹ lokalizacj¹ oraz wspó³rzêdnymi stanowiska, jednak
z uwagi na mo¿liwo�æ jego zniszczenia przez zbieraczy okazów zielnikowych
zadecydowali o nie publikowaniu ich w niniejszym artykule. Dane te bêd¹
udostêpnione specjalistom po bezpo�rednim zwróceniu siê do autorów.

Okaz znajdowa³ siê w pe³ni kwitnienia, o czym �wiadczy walcowaty (a nie
sto¿kowaty) kszta³t kwiatostanu i mia³ 45 cm wysoko�ci. U podstawy znajdowa³y
siê 3 li�cie odziomkowe. Kwiatostan mia³ 15 cm wysoko�ci i sk³ada³ siê z 29
w pe³ni rozwiniêtych kwiatów (ryc. 3�4).

Pomimo specjalnych poszukiwañ nie odnaleziono na stanowisku ani innych
okazów kwitn¹cych, ani te¿ innych, p³onych ró¿yczek li�ciowych gatunku.

6. Charakterystyka siedliska

Na stanowisku wykonane zosta³o zdjêcie fitosocjologiczne dla udokumento-
wania obecnych stosunków florystycznych w otoczeniu okazu Orchis militaris.
Lokalizacjê okazu przyjêto za centralny punkt zdjêcia.

Data /Date 11.06.2010. Powierzchnia /Area 25m2, teren p³aski /flat area, wysoko�æ /
altitude 730 m n.p.m. /a.s.l.; zwarcie warstwy krzewów /shrub layer density 5%; pokrycie
runa /ground cover 70%; pokrycie mszaków /mosses cover 10%.

Warstwa /Layer b: Salix purpurea +, Salix caprea +.
Warstwa /Layer c: Orchis militaris r; Leontodon hispidus 2; Luzula luzuloides 2;

Dactylis glomerata 1; Dactylorhiza fuchsii 1; Chamaenerion angustifolium 1; Fragaria
vesca 1; Hieracium murorum 1; Leontodon autumnalis 1; Linum catharticum 1; Luzula
multiflora 1; Medicago lupulina 1; Picea abies 1; Acer pseudoplatanus +; Achillea
millefolium +; Alchemilla monticola +; Betula pendula +; Cardaminopsis arenosa +;
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Cerastium holosteoides +; Poa compressa +; Salix caprea +; Taraxacum sect. Vulgaria
+; Trifolium pratense +; Tussilago farfara +; Veronica chamaedrys +; Lychnis flos-
cuculi r; Lysimachia nemorum r; Sorbus aucuparia r.

Warstwa /Layer d: Brachythecium albicans 2.

W sk³adzie florystycznym w otoczeniu stanowiska wystêpuj¹ zarówno gatunki
synantropijne, jak i inne gatunki o charakterze termofilnym. Sk³ad zbiorowiska
jest nieustabilizowany i trudno przypisaæ go do okre�lonej jednostki syntaksono-
micznej nie tylko na poziomie zespo³u, ale nawet klasy. Najwiêksze podobieñstwa
zbiorowisko to wykazuje do nie opisywanych z Polski rumowisk nawapiennych
ze zwi¹zku Petasition paradoxi Zollitsch ex Lippert 1966 (Górski 2003).

Problemem w dalszym rozwoju fitocenozy mo¿e byæ ekspansja �wierka,
który w chwili obecnej zarasta czê�æ kamienio³omu powoduj¹c wycofywanie
siê gatunków murawowych.

W s¹siedztwie stanowiska wystêpuje tak¿e bardzo liczna populacja
Dactylorhiza fuchsii, któr¹ mo¿na szacowaæ na co najmniej 1000 okazów,
liczna populacja Primula elatior (ok. 300 okazów) oraz oko³o 50 okazów
Asplenium viride na �cianach kamienio³omu.

7. Geneza stanowiska

W ¿adnej z dotychczasowych publikacji nie znaleziono wzmianki o wystê-
powaniu Orchis militaris w Masywie �nie¿nika lub te¿ w jego bezpo�rednim
otoczeniu po stronie polskiej. Najbli¿sze stanowisko tego gatunku podano
z Otmuchowa (Schube 1903), przy czym nie by³o ono potwierdzone od ponad
100 lat.

Dwa stanowiska podawane w latach 1986�1991 znajduj¹ siê jednak po stronie
Republiki Czeskiej (Jatiová, �miták 1996). S¹ to Vycpálkùv lom na wzgórzu
Vápenná oraz Filipovice � przysió³ek miejscowo�ci Belá pod Pradedem (ryc. 1).
Stanowiska te znajduj¹ siê poza zwartym zasiêgiem gatunku w Republice Czeskiej,
który znacznie czê�ciej wystêpuje przy po³udniowej granicy kraju. Le¿¹ one
odpowiednio w odleg³o�ci zaledwie 17 (Vápenná) oraz 25 (Belá) kilometrów
w linii prostej od nowo odnalezionego stanowiska ko³o Kletna. Kolejne stanowisko
ko³o Opawy, notowane ju¿ w wieku XIX przez Urbana (Fiek, Uechtritz 1881;
Limpricht 1949), obserwowane by³o ostatni raz w roku 1956 przez �mardê
(Jatiová, �miták 1996) i obecnie uwa¿ane jest za wymar³e. Le¿y ono jednak
w odleg³o�ci 58 km w linii prostej od stanowisk aktualnych, poza zasiêgiem
objêtym niniejszym opracowaniem.

Nale¿y przypuszczaæ wiêc, ¿e znalezione stanowisko gatunku ma zwi¹zek
raczej z aktualnym zasiêgiem storczyka kukawki w pó³nocnej czê�ci Czech,
ni¿ z historycznym zasiêgiem gatunku po stronie polskiej. Prawdopodobnie
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Ryc. 3. Okaz Orchis militaris L. z okolic Kletna
� widok ogólny (fot. K. �wierkosz)

Fig. 3. Orchis militaris L. from the vicinity of
Kletno � general view (phot. K. �wierkosz)

Ryc. 4. Okaz Orchis militaris L. z okolic Kletna � kwiatostan (fot. K. Reczyñska)
Fig. 4. Orchis militaris L. from the vicinity of Kletno � inflorescence (phot. K. Reczyñska)
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znaleziony okaz rozwin¹³ siê z diaspor populacji morawskiej, co jednak mo¿e
byæ potwierdzone tylko przez szczegó³owe badania genetyczne. Byæ mo¿e
równie¿ � jak wskazuje na to zasiêg historyczny gatunku przedstawiony na
ryc. 2 � wiêkszo�æ stanowisk znanych ze wschodniej czê�ci Dolnego �l¹ska
i Opolszczyzny ma takie w³a�nie pochodzenie.

8. Mo¿liwo�æ zachowania stanowiska

Stanowisko bêdzie regularnie monitorowane w latach kolejnych, dla ustalenia
czy jest to przypadkowy pojaw czy te¿ wykszta³ci siê tu stabilna populacja
gatunku.

Stanowisko jest silnie zagro¿one, poniewa¿ kamienio³om jest regularnie
odwiedzany przez turystów. W bezpo�rednim s¹siedztwie okazu znajduj¹ siê
�lady dawnego obozowiska, za� wypalony grunt po ognisku, ze �ladami wêgla
drzewnego znajduje siê w odleg³o�ci zaledwie piêciu metrów od niego. Obszar
kamienio³omu nie jest objêty ochron¹. Dot¹d nie zosta³y podjête ¿adne dzia³ania,
mog¹ce zmieniæ t¹ sytuacjê.
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Summary

The paper describes locality of Orchis militaris newly discovered in the �nie¿nik
Massif (the Sudetes, Lower Silesia). Until the year 2010 the species has not been
observed in south-western Poland for 31 years. The single flowering specimen of
this orchid was found in the worked-out quarry near Kletno. In spite of a detailed
search, other specimens or leaf rosettes were not observed.

German researchers reported Orchis militaris from 17 localities in the Silesian
region. 13 of them occurred within the present boundaries of Lower Silesia. The rest
were known from S³awskie Lake District (Lubuskie province) and Cieszyn region
where the military orchid is considered to be extinct and from the vicinity of Opawa
(currently within the boundaries of the Czech Republic) where it has not been
observed since 1956.

Distribution analysis (Figs 1 and 2) shows that Orchis militaris had two historical
centers of the range. The first of them was in the Kaczawskie Mountains and the
second in the eastern part of Lower Silesia.

Newly found locality of Orchis militaris probably developed from diaspores of
populations in northern Moravia. The locality is seriously threatened by anthropogenic
pressure. Therefore a regular monitoring to determine the possibility of its persistence
in this area is required.


