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ABSTRACT: The role of fishpond complexes and their surrounding as refugees for
orchid species is presented in the paper. The total number of 7 species and 2 interspecific hybrids was recorded in the studied area. Habitat preferences of species
were also investigated. The effect of fish farming on occurrence of particular species was analyzed.
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Wstêp
Zanikanie stanowisk i kurczenia siê zasiêgów europejskich gatunków storczyków to efekt uboczny dzia³alnoœci cz³owieka, prowadz¹cy do nieodwracalnych zmian warunków œrodowiskowych. Oprócz zaburzeñ stosunków wodnych, eutrofizacji siedlisk i urbanizacji istotnym czynnikiem jest przekszta³canie
ca³ych zbiorowisk i krajobrazów roœlinnych przez zmianê sposobu ich u¿ytkowania. W Polsce szczególnie widoczne jest to w sektorze rolniczym. Z jednej
strony zanik tradycyjnego, ekstensywnego ³¹kowo-pasterskiego u¿ytkowania
gruntów na obszarach nieekonomicznych przyspiesza sukcesjê wtórn¹. Z drugiej, powstaj¹ preferowane przez politykê Unii Europejskiej gospodarstwa
wysokoproduktywne, monokulturowe i wielkopowierzchniowe. W obu przy-
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padkach wraz z kulturowym krajobrazem zanikaj¹ m.in. pospolite do niedawna
Dactylorhiza majalis i D. incarnata.
W sprzyjaj¹cych okolicznoœciach niektóre gatunki storczyków potrafi¹ jednak dostosowaæ siê do zmieniaj¹cych siê warunków i z powodzeniem egzystowaæ na wtórnych siedliskach stworzonych rêk¹ cz³owieka. Tym samym apofityzm wœród tej grupy roœlin nie jest zjawiskiem rzadkim (Letten 1989; Dickson
1990; Adamowski 1990, 1995, 2000; Adamowski, Conti 1991). Dotychczas na
przekszta³conych siedliskach stwierdzono obecnoœæ 22 krajowych storczyków
i 2 mieszañce (Adamowski 1998).
Istotnym elementem krajobrazu kulturowego œrodkowo-wschodniej Polski
s¹ du¿e kompleksy stawów rybnych, których geneza w wiêkszoœci przypadków
siêga XVIII i XIX w. Obiekty te maj¹ istotne znaczenie w zwiêkszeniu ró¿norodnoœci biologicznej szaty roœlinnej (Falkowski, Nowicka-Falkowska 2001a).
Celem pracy jest zwrócenie uwagi na kompleksy stawów rybnych wraz z ich
najbli¿szym otoczeniem stanowi¹cych refugia dla storczyków, okreœlenie preferencji siedliskowych oraz przeanalizowano wp³yw intensywnoœci gospodarki
rybackiej na wystêpowanie poszczególnych gatunków.

1. Metody
W trakcie 7 sezonów wegetacyjnych w latach 1998-2004 badaniami geobotanicznymi objêto 44 kompleksy stawów rybnych wraz z ich najbli¿szym otoczeniem (o promieniu 50m od zewnêtrznej krawêdzi grobli). Ich charakterystykê
omówiono w pracy Falkowskiego i Nowickiej-Falkowskiej (2004a). Obiekty te
zró¿nicowane by³y pod wzglêdem wielkoœci (od 10 do 325 ha), intensywnoœci¹
gospodarki rybackiej oraz stopniem sukcesji. W niektórych kompleksach
wykszta³ci³y siê na znacznych powierzchniach zbiorowiska leœne: olsy Ribeso
nigri-Alnetum i ³êgi jesionowo-olszowe Fraxino-Alnetum.
Nomenklaturê gatunków podano za Mirkiem i in. (2002), a mieszañców miêdzygatunkowych za Bernackim (1989). Te ostatnie ze wzglêdu na trudnoœci
zwi¹zane z identyfikacj¹ w terenie zosta³y pominiête w analizie. W pracy ograniczono siê jedynie do wykazu obiektów, w których je stwierdzono. Nazewnictwo zbiorowisk roœlinnych przyjêto za Matuszkiewiczem (2001).

2. Wyniki
W najbli¿szym otoczeniu kompleksów stawów rybnych, jak i w ich obrêbie
stwierdzono 7 gatunków storczyków i 2 mieszañce miêdzygatunkowe (tab. 1).
Znaczne ró¿nice w preferencji siedlisk wystêpuj¹ pomiêdzy Dactylorhiza incarnata
i D. majalis. Pierwszy gatunek posiada znacznie szersz¹ amplitudê ekologiczn¹
z wyraŸn¹ przewag¹ zbiorowisk ze zwi¹zku Caricetalia nigrae (ryc. 1A). Drugi,
roœnie g³ównie w fitocenozach ³¹kowych zwi¹zku Calthion palustris, które stanowi¹ 53% wszystkich zajmowanych siedlisk (ryc. 1B). Wy³¹cznie w zbiorowi-
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skach nale¿¹cych do krêgu dynamicznego ³êgów Fraxino-Alnetum roœnie Dactylorhiza fuschii. Z kolei Listera ovata preferuje zbiorowiska nale¿¹ce do klasy Alnetea
glutinosae, zw³aszcza zaroœla Salicetum pentandro-cinereae (ryc. 1C). Bardzo silny
zwi¹zek ze zbiorowiskami torfowiskowymi wykazuje Epipactis palustris, przy
czym 61% populacji roœnie w fitocenozach nale¿¹cych do zwi¹zku Caricetalia
nigrae (ryc. 1D). Ze zbiorowiskami okrajkowymi Trifolio–Agrimonietum i Glechometalia hederaceae oraz zaroœlowymi Rhamno-Cornetum sanguinei porastaj¹cymi
g³ównie groble zwi¹zany jest Epipactis helleborine (ryc. 1E). Te ostatnie s¹ równie¿
miejscem wystêpowania Platanthera bifolia, przy czym gatunek ten preferuje fitocenozy zwi¹zku Molinion caeruleae (ryc. 1F).

Tabela 1. Wykaz kompleksów stawów rybnych, na których stwierdzono poszczególne
gatunki i mieszañce.
Table. 1. List of fishpond complexes with occurrence of particular species and hybrids.

Lp.

Nazwa gatunkowa
Name of species

fuchsii (Druce)
1. Dactylorhiza
Soó
incarnata (L.)
2. Dactylorhiza
Soó
majalis (Rchb.)
3. Dactylorhiza
P. F. Hunt & Summerh.
Naschersoniana
4. Dactylorhiza
(Haussknecht)BorsosetSoó
Nbraunii (Hal.)
5. Dactylorhiza
Borsos et Soó
palustris (L.)
6. Epipactis
Crantz
helleborine (L.)
7. Epipactis
Crantz

Liczba
stanowisk
Kompleksy stawów rybnych
Number
Fishpond complexes
of localities
4
9, 13, 19, 25 (Falkowski i in. 2001b)
1, 2, 4-7, 8 (Jówko, G³owacki 1976), 9-18, 19 (Jówko,
1976), 20-23, 24 (Falkowski i in. 1998),
44 G³owacki
25 (Falkowski i in. 2001b), 26, 27, 28 (Jówko, G³owacki
1976; Falkowski i in. 2000), 29- 44
1 (Ciosek i in. 1997), 2, 6, 8 (Jówko, G³owacki 1976),
15 (Oleksiuk 1984), 19, 22, 24 (Falkowski i in.
26 10-14,
1998), 25 (Falkowski i in. 2001b), 28 (Jówko, G³owacki
1976, Falkowski i in. 2000), 29, 31, 33, 36, 41-43
3
8, 28, 31
2

9, 13,
(Jówko, G³owacki 1976), 11, 13, 14, 19, 24, 25, 28
13 8(Falkowski
i in. 2000), 36, 44
2,
3,
6,
7,
9,
12,
13, 15, 17, 19, 22, 25 (Falkowski i in.
17 2001), 28 (Falkowski
i in. 2000), 36, 38, 42, 43
2, 3, 6, 7, 8 (Falkowski i in. 1998), 9, 11-14, 15 (Oleksiuk
19, 21, 22, 24 (Falkowski i in. 1998), 25 (Falkowski
8. Listera ovata (L.) R. Br.
32 1984),
i in. 2001b), 26, 28 (Falkowski i in. 2000), 29-31, 33, 36,
37 (Falkowski i in. 1998), 38, 40-44
15, 19, 22, 25 (Falkowski i in. 2001b),
9. Platanthera bifolia (L.) Rich.
13 2,2811-13,
(Falkowski i in. 2000), 33, 40, 41, 42
Objanienia - Explanations: Kompleksy stawów rybnych (fishpond complexes): Adamów (1), Burzec
(2), Bartków (3), Czarna (4), Czo³omyje (5), Cielenica (6), Ga³ki-Chojeczno (7), Golice (8), Go³êbiówka
(9), Gójszcz (10), Jagie³³a (11), Jagodne (12), Klimonty (13), Kobyla Wola (14), Ko³odzi¹¿ (15), Korytnica
(16), Kotuñ (17), Krzywda (18), Mocibrody (19), Mroków (20), Nowodwór (21), Nowy wiat (22),
Przekop (23), Radory¿ Kocielny (24), Rezerwat Stawy Broszkowskie (25), Rudka (26), Rudnik (27),
Rybakówka (28), Ryczyca (29), Ryki (30), Seroczyn (31), Sino³êka (32), Sucha (33), Sulbiny (34), Szczeglacin (35), Szostek (36), Trojanów (37), Wodynie (38), Wola Mys³owska (39), Wola Rowska (40),
Woniki-Czuchleby (41), Wólka Sobieszyñska (42), Zagródzie (43), Zastawie (44).
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A

Da ctylorhiza incarna ta

B

Dactylorhiza majalis
8%

6%
17%

20%

48%
53%

14%
8%

19%

7%

Caricion nigrae
Caricion davallianae
M agnocaricion
M olinion cae rule a
Calthion palus tris
Pozos
ta³e
Pozosta³e

Calthion palustris
Caricion nigrae
Caricion davallianae
Pozosta³e
Pozosta³e

C

Listera ovata

D

Epipactis palustris

6%

6%
43%

33%
40%

61%

11%
Salicetum pentandro-cinereae

Caricion nigrae
Caricion davallianae
Calthion palustris

Ribeso nigri-Alnetum
Fraxino-Alnetum
Pozosta³e
Pozosta³e

E

Epipactis helleborine
6%
24%

F

Platanthera bifolia
3%

14%

5%

11%

5%

48%
33%
12%

39%
Salicetum pentandro-cinereae
Fraxino-Alnetum
Trifolio-Agrimonietum
Rhamno-Cornetum sanguinei
Glechometalia hederacea
Pozosta³e
Pozosta³e

Salicetum pentandro-cinereae
Rhamno-Cornetum sanguinei
Glechometalia hederacea
Molinion caerulea
Pozosta³e
Pozosta³e

Ryc. 1. Preferencje siedliskowe poszczególnych gatunków storczyków na badanym terenie.
Fig. 1. Habitat preferences of particular orchid species in the studied area.
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Obfite wystêpowanie Dactylorhiza incarnata, D. majalis, Epipactis palustris i Listera
ovata zaobserwowano na terenach bezpoœrednio przylegaj¹cych do kompleksów
stawów u¿ytkowanych ekstensywnie. Gatunki te, jak równie¿ Epipactis helleborine
i Platanthera biflolia stwierdzono tak¿e wewn¹trz tych obiektów. Równie dogodne warunki do rozwoju storczyki znajduj¹ w s¹siedztwie stawów z intensywn¹
hodowl¹ ryb. Ten model gospodarki eliminuje jednak z terenu kompleksu:
Dactylorhiza majalis, D. incarnata i Epipactis palustris Jedynie na groblach i to
wy³¹cznie zaroœniêtych przez krzewy wystêpuj¹ a Epipactis helleborine, Listera
ovata i Platanthera bifolia. Tereny przylegaj¹ce do kompleksów wy³¹czonych
z u¿ytkowania rybackiego wydaj¹ siê stwarzaæ ca³kowicie odmienne warunki
dla storczykowatych. W prawdzie nadal rosn¹ tu Dactylorhiza incarnata, D. majalis,
Epipactis palustris i Listera ovata, ale w znacznie mniejszych iloœciach. Gatunków
tych poza Listera ovata brak w obrêbie osuszonych, silnie zaroœniêtych przez
krzewy i drzewa zbiorników. W takich obiektach wystêpuj¹ natomiast: Dactylorhiza fuschii, Epipactis helleborine i Platanthera biflolia.

3. Dyskusja i wnioski
Wystêpowanie, na ogó³ obfite, storczykowatych w obrêbie kompleksów
stawów, jak i ich najbli¿szym otoczeniu jest wynikiem korzystnych warunków
jakie tu panuj¹. Przesi¹ki wody przez groble odgrywaj¹ znaczna rolê w kszta³towaniu zasobów retencji gruntowej tak w obrêbie samego kompleksu zw³aszcza
w tych kwaterach, które cechuje znaczne zl¹dowacenie, jak i terenów przyleg³ych. W efekcie obni¿anie siê poziomu wód gruntowych jest ok. 1,75 razy
wolniejsze ni¿ na innych obszarach znacznie oddalonych od zbiorników. Równie¿ uwilgotnienie gleb terenów przystawowych jest wiêksze o oko³o 50 mm
(Nyc, Kamionka 1994, 1995). Niejednokrotnie retencja ta jest znacznie wiêksza
ni¿ mia³oby to miejsce w naturalnych warunkach (Marcilonek i in. 1990). Ma to
szczególne znaczenie na terenach, gdzie poziom wód gruntowych wykazuje
du¿¹ zmiennoœæ w zale¿noœci od zasilania wodami opadowymi i roztopowymi
(Kostrzewa i in. 1994). Stawy rybne ponad to korzystnie wp³ywaj¹ na z³agodzenie re¿imu termicznego lokalnego mikroklimatu. Minimalne temperatury s¹ tu
znacznie wy¿sze ni¿ ma to miejsce na obszarach pozbawionych zbiorników
wodnych. Du¿e powierzchnie parowania, jakimi s¹ nape³nione wod¹ stawy, powoduj¹ zwiêkszenie wilgotnoœci powietrza, zw³aszcza w czerwcu (Sasik 1990).
Œrednie sumy parowania z powierzchni stawów s¹ wy¿sze o ponad 100 mm od
œrednich sum parowania terenowego obszarów znajduj¹cych siê w znacznym
oddaleniu od zbiorników (Drabiñski 1991).
Du¿y wp³yw na znaczne liczebnoœci storczykowatych mo¿e mieæ ¿yznoœæ
siedlisk. Stawy rybne koncentruj¹ znaczne iloœci zwi¹zku pokarmowych. Stosowanie w gospodarce rybackiej nawozów powoduje wysycenie wody i gleby
w zwi¹zki CaO i KCl. Równie¿ ekskrementy ptactwa wodno-b³otnego zw³aszcza
w okresach migracji wprowadzaj¹ do zbiorników znaczn¹ iloœæ fosforu i azotu.
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W wyniku fotosyntezy nastêpuje rozpad zawartego w wodzie dwuwêglanu
wapnia spowodowany zu¿yciem tlenu, na dwutlenek wêgla, wodê i wêglan
wapnia. Ten ostatni w postaci nalotu osiad³ego na liœciach makrofitów lub
wytr¹cany przez glony planktonowe w postaci mikroskopijnych kryszta³ków
opada na dno stawów, tworz¹c pok³ady kredy jeziornej. W skutek biologicznego odwapnienia wytr¹ca siê równie¿ kwas fosforowy rozpuszczony w wodzie,
który wi¹¿e siê z wytracanym wêglanem wapnia w fosforan wapniowy, opadaj¹cy jako osad na dno. Tutaj w warunkach beztlenowych w wyniku wytworzonych kwasów organicznych zmniejszaj¹cych wartoœæ odczynu pH nastêpuje
wymywanie fosforanów wapniowych i znaczny ich wzrost w wodach przesi¹kaj¹cych przez groble na tereny przystawowe (Murat-B³a¿ejewska 1997).
Najkorzystniejsze warunki dla rozwoju i zró¿nicowania szaty roœlinnej,
w tym storczykowatych zapewnia ekstensywna gospodarka rybacka (Falkowski
i Nowicka-Falkowska 2004b). W jej wyniku w obrêbie kompleksów stawów
powstaje znaczna mozaika siedlisk, w tym: ³¹kowych, torfowiskowych, zaroœlowych i leœnych, a utrzymywana w wybranych zbiornikach woda w skutek
przesiêków zapewnia odpowiedni¹ wilgotnoœæ pod³o¿a terenów bezpoœrednio
przylegaj¹cych. W efekcie intensyfikacji produkcji jedynym miejscem w obrêbie
kompleksu, w którym mog¹ rosn¹æ storczyki s¹ groble i to tylko te zaniedbane.
Obfite nawo¿enie, znaczna iloœæ wody, a tym samym zwiêkszenie intensywnoœci przesiêków powoduj¹ wzrost trofii i uwilgotnienia terenów przyleg³ych.
Ca³kowite zaniechanie u¿ytkowania rybackiego i zwi¹zane z tym zwiêkszenie
udzia³u wewn¹trz kompleksu zbiorowisk zaroœlowych i leœnych (olsy i ³êgi)
umo¿liwia wystêpowanie tylko gatunków toleruj¹cych znaczne ocienienie.
Wskutek zaniku przesi¹ków na terenach bezpoœrednio przylegaj¹cych zmniejsza siê zabagnienie co przyspiesza procesy sukcesyjne i stopniowe zarastanie
przez drzewa i krzewy otwartych do niedawna przestrzeni.
Bior¹c pod uwagê znaczne zró¿nicowanie siedlisk zarówno w obrêbie kompleksów stawów rybnych, jak równie¿ ich najbli¿szego otoczenia oraz dynamicznie
zmieniaj¹ce siê w czasie warunki bêd¹ce wynikiem dzia³alnoœci gospodarczej
cz³owieka obiekty te stanowi¹ interesuj¹cy i wieloaspektowy temat badawczy
nad apofityzmem storczykowatych.
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Summary

Fishpond areas in the Po³udniowopodlaska Lowland are places, where 7 species of
Orchidaceae and 2 interspecific hybrids were noted. These are: Dactylorhiza incarnata,
D. majalis, D. fuchsii, D. Naschersoniana, D. Nbraunii, Epipactis palustris, E. helleborine, Platanthera bifolia and Listera ovata. In the neighbourhood of fishponds and inside fishpond
complexes exploited extensively, populations of Dactylorhiza incarnata, D. majalis, Epipactis
palustris and Listera ovata are composed of several hundred up to more than a thousand
specimens. Intensive management diminishes their number in the area of fishpond complexes and simultaneously leads to increase of their population size in the neighbourhood of fishponds. Total relinquishing of fish-farming diminishes or eliminates the first
three mentioned above species and reduces numerical force of Listera ovata. At the same
time in small areas Dactylorhiza fuschii appears. Fish farming intensity do not affect the
populations of Epipactis helleborine.
Differences between Orchidaceae species are also visible in environment preferences.
By way of example, Dactylorhiza incarnata, species of the wider ecological range, is found
mainly in communities of Caricetalia nigrae, while D. majalis in meadow communities of
Calthion palustris alliance. Factors favourable for Orchidaceae occurrence within the area
and in the vicinity of fishpond complexes are: open water-levels, creating resources of
ground retention, affecting moisture, retarding drop in the level of ground waters, which
have a positive impact on appeasement of thermal regime; large areas of evaporation
increasing local microclimate humidity; soil saturation with calcium carbonate and phosphorus (due to storage of fertilizers on dams and their exposure to atmospheric conditions).

