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ABSTRACT: A new locality of Epipactis atrorubens was found during the field investigation carried out in July 2009, on the stone embankment of disused railway line,
near the village Mielêcino (the Kêpice commune, northern Poland). In 2010, the
population from this locality consisted of 19 generative individuals, which occurred in three clumps. Specific procedures connected with maintenance of the
railway line in recent years, combined with poor, sandy ground, contribute to rise
a psammophilic mosaic of plant association. This population seems to be threatened due to instability of the ground, associated with slide stones.
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Kruszczyk rdzawoczerwony Epipactis atrorubens (Hoffm.) Besser, o ciemnoczerwonych kwiatach na krótkich szypu³kach, nale¿y do rodziny storczykowatych (Orchidaceae). Jest gatunkiem o eurosyberyjskim zasiêgu, obejmuj¹cym
niemal ca³¹ Europê, zachodni¹ Syberiê, Kaukaz, a tak¿e Azjê Mniejsz¹ i Œrodkow¹ (Meusel i in. 1965; Hultén, Fries 1986; Piêkoœ-Mirkowa, Mirek 2003). W Polsce wystêpuje na rozproszonych stanowiskach, g³ównie w pó³nocnej czêœci kraju
oraz w pasie wy¿yn i w górach (Zaj¹c, Zaj¹c 2001). Preferuje siedliska otwarte
lub umiarkowanie zacienione. Roœnie przewa¿nie w lasach liœciastych, g³ównie
w ciep³olubnych buczynach, w borach sosnowych lub mieszanych, w zaroœlach,
na trawiastych zboczach oraz na wydmach i klifach, na glebach œwie¿ych lub suchych, na ró¿nych podtypach rêdzin lub na glebach piaszczystych, o odczynie
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obojêtnym do zasadowego (Szlachetko, Skakuj 1996; Szlachetko 2001). Jest to
gatunek charakterystyczny dla zbiorowisk z klasy Erico-Pinetea i podzwi¹zku
Cephalanthero-Fagenion. Regionalnie jest równie¿ taksonem charakterystycznym
dla nadmorskiej ciep³olubnej buczyny storczykowej Cephalanthero rubrae-Fagetum
(Matuszkiewicz 2005).
Epipactis atrorubens podlega w Polsce œcis³ej ochronie gatunkowej (Rozporz¹dzenie… 2004). Na terenie Pomorza Gdañskiego (Markowski, Buliñski
2004) oraz Pomorza Zachodniego (¯ukowski, Jackowiak 1995) zosta³ uznany za
gatunek umiarkowanie zagro¿ony wymarciem (kategoria V).
Nowe stanowisko kruszczyka rdzawoczerwonego znaleziono podczas badañ
florystycznych w lipcu 2009 roku, w powiecie s³upskim, w gminie Kêpice, oko³o
400 m na pó³noc od zabudowañ przysió³ka Mielêcino oraz oko³o 150 m na
wschód od rzeki Bystrzenica (ryc. 1). Pod wzglêdem fizyczno-geograficznym
znajduje siê ono na obszarze Równiny S³upskiej (Kondracki 2002). Stanowisko
po³o¿one jest w kwadracie ATPOL BA99, a opisywany gatunek nie by³ dotychczas podawany z tego obszaru (Zaj¹c, Zaj¹c 2001).
Epipactis atrorubens zosta³ odnaleziony na kamiennym nasypie kolejowym,
pomiêdzy torami kolejowymi, a leœn¹ drog¹ gruntow¹. Nasypem biegnie nieczynna dziœ linia kolejowa S³awno – Bytów. Specyficzne zabiegi zwi¹zane z utrzymaniem tej trasy w ubieg³ych latach, w po³¹czeniu z ubogim, piaszczystym
pod³o¿em, doprowadzi³y do wytworzenia siê interesuj¹cej mozaiki psammofilnych zbiorowisk roœlinnych. Fitocenozy wystêpuj¹ce w bezpoœrednim s¹siedztwie stanowiska kruszczyka, zaliczono do suchych wrzosowisk ze zwi¹zku
Pohlio-Callunion i muraw napiaskowych Corynephorion canescentis.
Populacja Epipactis atrorubens rozwinê³a siê pomiêdzy kamieniami u¿ywanymi do budowy nasypu kolejowego. W miejscu tym dominuj¹c¹ rolê odgrywaj¹
mszaki, które pokrywaj¹ nasyp w ponad 70%. Najliczniej wystêpuj¹cymi gatunkami s¹: Pleurozium schreberi, Dicranum scoparium i Pohlia nutans. W du¿ym rozproszeniu wystêpuj¹ tak¿e gatunki roœlin naczyniowych, które zajmuj¹ jedynie
10% powierzchni. Odnotowano wystêpowanie m. in.: Calluna vulgaris, Corynephorus canescens, Festuca rubra, F. ovina, Hieracium pilosella, Hypericum perforatum,
Knautia arvensis, Pimpinella saxifraga, Trifolium arvense oraz Vicia cracca i V. hirsuta.
W 2010 roku populacjê oszacowano na 19 osobników kwitn¹cych. Wiêkszoœæ z nich by³a skupiona w kêpy, licz¹ce odpowiednio 15 i 3 osobniki, oddalone ok. 1 m od siebie. W odleg³oœci ok. 10 m od pozosta³ych dwóch skupieñ, znaleziono jeszcze jeden kwitn¹cy okaz. Nie jest wykluczone, ¿e zaobserwowane
kêpy o mniejszej liczbie osobników, powsta³y na drodze pomna¿ania wegetatywnego. Na stanowisku nie zaobserwowano osobników juwenilnych i wegetatywnych. W porównaniu z rokiem 2009, populacja powiêkszy³a siê o 4 pêdy generatywne, rosn¹ce w obrêbie najwiêkszej kêpy. Kruszczyki mimo du¿ej liczby kwiatów w poszczególnych kwiatostanach, zawi¹za³y bardzo ma³¹ iloœæ owoców, co
obserwowano w roku 2009 lub nie zawi¹za³y ich wcale – sytuacjê tak¹ zaobserwowano w 2010 roku.
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Ryc. 1. Nowe stanowisko Epipactis atrorubens na Pomorzu Œrodkowym
1 – stanowisko, 2 – lasy, 3 – rzeki, 4 – drogi, 5 – tory kolejowe

Fig. 1. The new locality of Epipactis atrorubens in the Pomorze Œrodkowe region
1 – locality, 2 – forests, 3 – rivers, 4 – roads, 5 – railways

Potencjalnym zagro¿eniem dla nowo odkrytej populacji Epipactis atrorubens
mo¿e byæ niestabilnoœæ pod³o¿a, zwi¹zana z osuwaniem siê kamieni, wskutek
nielegalnego pozyskiwania kruszywa w bezpoœrednim s¹siedztwie populacji.
Tak¿e mo¿liwa w przysz³oœci rozbiórka linii kolejowej, mo¿e przyczyniæ siê do
zaniku opisanego stanowiska.
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