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ABSTRACT: The occurence of the new localities of four protected and rare Polish
orchid species: Dactylorhiza baltica (Klinge) Nevski, D. incarnata (L.) Soó, D. maculata (L.) Soó and D. traunsteineri (Saut. ex Rchb. f.) Soó was recorded in the
„Mecheliñskie £¹ki” nature reserve (the Pobrze¿e Kaszubskie region). Due to intensive tourist traffic near the reserve, a futher monitoring of these populations
seems to be necessary.
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Rodzaj stoplamek (Dactylorhiza Necker ex Nevski), nale¿¹cy do rodziny storczykowatych (Orchidaceae), obejmuje zale¿nie od ujêcia taksonomicznego od
12 to 75 gatunków (Klinge 1898; Averanov 1990) bylin o d³oniasto podzielonych
bulwach. Liœcie tych roœlin umieszczone s¹ na pêdzie i stopniowo malej¹ ku górze. Skrêcone o 180° kwiaty zebrane s¹ w dosyæ gêsty, wielokwiatowy kwiatostan. U nasady war¿ki znajduje siê cylindryczna lub sto¿kowata ostroga. Boczne, zewnêtrzne p³atki okwiatu odgiête s¹ do tylu, pozosta³e natomiast stulone s¹
w he³m. Skierowana w dó³, odró¿niaj¹ca siê od pozosta³ych elementów okwiatu, war¿ka jest niepodzielona do wyraŸnie 3-³atkowej.
Zasiêg rodzaju obejmuje Europê, pozatropikaln¹ Azjê, pó³nocn¹ czêœæ Afryki i pó³nocno-zachodni¹ czêœæ Ameryki Pó³nocnej (Szlachetko, Skakuj 1996).
W Polsce wystêpuje 10 gatunków z rodzaju Dactylorhiza: D. baltica (Klinge) Nevski,
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D. cruenta (O.F. Müll.) Soó, D. fuchsii (Druce) Soó, D. incarnata (L.) Soó, D. maculata (L.) Soó, D. majalis (Rchb. f.) P.F. Hunt & Summerh., D. praetermissa (Druce)
Soó, D. russowii (Klinge) Holub, D. sambucina (L.) Soó oraz D. traunsteineri (Saut.
ex Rchb. f.) Soó (Szlachetko 2001).
Po³o¿ony w gminie Kosakowo (województwo pomorskie) rezerwat „Mecheliñskie £¹ki” obejmuje fragment nizin nadmorskich, które rozci¹gaj¹ siê wzd³u¿ zachodniego brzegu po³udniowej czêœci Zatoki Puckiej, pomiêdzy miejscowoœciami
Mosty, Mechelinki i Rewa. Ochron¹ rezerwatow¹ objêto teren niskiej wydmy nadzatokowej z fitocenozami psammofilnymi oraz nadmorskie mokrad³a z roœlinnoœci¹
³¹kow¹ i szuwarow¹ wraz z wystêpuj¹c¹ tam faun¹ i flor¹ (¯ó³koœ i in. 2007).
Podczas badañ prowadzonych na terenie rezerwatu „Mecheliñskie £¹ki”
w okresie od maja do lipca 2008 roku stwierdzono istnienie stanowisk czterech
gatunków z rodzaju Dactylorhiza, dotychczas nie podawanych z tego terenu
(ryc. 1): Dactylorhiza baltica (Klinge) Nevski, D. incarnata (L.) Soó, D. maculata (L.)
Soó oraz D. traunsteineri (Saut. ex Rchb. f.) Soó. Potwierdzono równie¿ obecnoœæ
Dactylorhiza majalis. Wszystkie odnalezione gatunki podlegaj¹ w kraju œcis³ej
ochronie gatunkowej od 1983 (Rozporz¹dzenie… 1983, 2004). D. baltica, D. maculata i D. traunsteineri nara¿one s¹ na wyginiêcie w skali Polski – kategoria V
wed³ug Zarzyckiego i Szel¹ga (2006). W skali Pomorza Gdañskiego D. baltica
uwa¿any jest za gatunek wymieraj¹cy (EN), D. incarnata oraz D. maculata maj¹
status nara¿onych na wyginiêcie (VU), natomiast dane dotycz¹ce D. traunsteineri
s¹ niewystarczaj¹ce do okreœlenia jego ryzyka wymarcia w skali regionalnej
(Markowski, Buliñski 2004).
Pierwsze stanowisko znajduje siê w pobli¿u wejœcia do rezerwatu od strony
Mechelinek (ATPOL: CA59). Stwierdzono tutaj wystêpowanie D. baltica, D. incarnata oraz D. maculata w p³acie s³onaw Juncetum gerardi (por. Meissner i in. 2004).
Na drugim stanowisku, usytuowanym oko³o 500 m dalej na pó³noc (w kierunku
Rewy), stwierdzono wystêpowanie D.baltica, D.incarnata oraz D. traunsteineri
w zbiorowisku trawiasto-turzycowym na p³ytkim pod³o¿u piaszczystym (por.
Meissner i in. 2004).
W roku 2008 oszacowano liczebnoœæ populacji poszczególnych gatunków
z rodzaju Dactylorhiza i na tej podstawie zaklasyfikowano ka¿d¹ z nich do jednej
z czterech klas obfitoœci: klasa I – powy¿ej 100 osobników, klasa II – od 50 do 100
osobników, klasa III – od 10 do 50 osobników i klasa IV – poni¿ej 10 osobników
(tab. 1). Na obu stanowiskach zdecydowanie dominowa³ stoplamek szerokolistny, który jest jednym z najbardziej rozpowszechninych krajowych storczyków
(Sporek, Sporek 2009). Obecnoœæ D. traunsteineri zarejestrowano wy³¹cznie na
stanowisku drugim, gdzie odnaleziono niewielk¹, licz¹c¹ zaledwie szeœæ osobników populacjê tego gatunku.
Podczas monitoringu prowadzonego w latach 2009 i 2010 potwierdzono obecnoœæ wszystkich gatunków na obu stanowiskach. Ponadto, zaobserwowano
wzrost liczebnoœci populacji Dactylorhiza baltica, D. incarnata oraz D. majalis, jednak ze wzglêdu na brak wyraŸnych przekszta³ceñ siedliskowych, nale¿y uznaæ
i¿ s¹ to wy³¹cznie zmiany fluktuacyjne.
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Ryc. 1. Rozmieszczenie nowych stanowisk gatunków z rodzaju Dactylorhiza na terenie rezerwatu „Mecheliñskie £¹ki”.
Fig. 1. Distribution of new localities of Dactylorhiza species in the “Mecheliñskie £¹ki”
nature reserve.

Opisywane stanowiska znajduj¹ siê na terenie objêtym ochron¹ rezerwatow¹, lecz du¿e nasilenie ruchu turystycznego i zwi¹zane z tym czêste akty niszczenia flory rezerwatu, sk³aniaj¹ do objêcia odnalezionych populacji monitoringiem w kolejnych latach.

128

Marta Kolanowska, Justyna Naumowicz, Emilia Œwiêczkowska

Tab. 1 Klasy obfitoœci populacji gatunków z rodzaju Dactylorhiza odnalezionych w rezerwacie „Mecheliñskie £¹ki”: I – powy¿ej 100 osobników; II – od 50 do 100 osobników;
III – od 10 do 50 osobników; IV – poni¿ej 10 osobników.
Tab. 1 Abundance classes of populations of species of the genus Dactylorhiza found in the
„Mecheliñskie £¹ki” Nature Reserve: I – above 100 specimens; II – from 50 to 100 specimens; III – from 10 to 50 specimens; IV – less than 10 specimens.
Gatunek
(Species)
Dactylorhiza baltica
Dactylorhiza incarnata
Dactylorhiza maculata
Dactylorhiza majalis
Dactylorhiza traunsteineri

Klasa obfitoœci populacji
(Abundance class)
stanowisko 1
stanowisko 2
(locality 1)
(locality 2)
IV
IV
III
–
III
IV
II
II
–
IV
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