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ABSTRACT : Hacquetia epipactis (Scop.) DC. of the family Apiaceae is one of the
most peculiar species in the Polish flora. Outside of Pogórze Cieszyñskie and l¹sk
Opolski, it is found at a few isolated sites in southern Poland. It has been protected
since 2004 as a rare species. It is listed as vulnerable in the Polish Red Book of
Vascular Plants. This paper presents a comparison of two insular populations of
H. epipactis in Pogórze Wielickie.
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Wstêp
Cieszynianka wiosenna (Hacquetia epipactis (Scop.) DC.), jest monotypowym przedstawicielem rodziny selerowatych  Apiaceae. Ten stary,
prawdopodobnie trzeciorzêdowy gatunek stanowi jedn¹ z wiêkszych osobliwoci
rodzimej flory.
Hacquetia epipactis jest gatunkiem illiryjsko-(wschodnio)-transalpejskozachodnio-karpackim, posiadaj¹cym obecnie dwa orodki wystêpowania
w Europie, oddzielone od siebie rozleg³¹ dysjunkcj¹ (Tumidajowicz 1964; Korna,
Medwecka-Korna 2002). Wed³ug najnowszej klasyfikacji reprezentuje
europejsko-umiarkowano ba³kañski (dysjunktywny) typ zasiêgowy (Zaj¹c, Zaj¹c
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2009). Uznawany za g³ówny, orodek po³udniowy, rozci¹ga siê od pó³nocnowschodnich W³och po S³oweniê, Chorwacjê i po³udniow¹ czêæ Alp austriackich.
Orodek pó³nocny natomiast obejmuje zachodni¹ czêæ Karpat Zachodnich wraz
z Morawami (Tumidajowicz 1964; Guzikowa 1970). W wymienionych dwóch
ostojach gatunek przetrwa³ zlodowacenie plejstoceñskie, a nastêpnie,
prawdopodobnie w holocenie wkroczy³ przez Bramê Morawsk¹ do Polski, dlatego
te¿ cieszyniankê zalicza siê do reliktów wêdruj¹cych (Korna, MedweckaKorna 2002). Szczegó³owa historia wêdrówek oraz ewentualnych fragmentacji
siedlisk cieszynianki na terenie Europy nie zosta³a dotychczas poznana.
Zasiêg geograficzny cieszynianki w naszym kraju jest ograniczony do Polski
po³udniowej  z centrum najobfitszego wystêpowania na Pogórzu Cieszyñskim,
a tak¿e rozproszonymi stanowiskami w województwach Opolskim, l¹skim,
Ma³opolskim oraz najbardziej wysuniêtym na pó³noc stanowiskiem na
Lubelszczynie (Fija³kowski 1965; Szotkowski 1969; Nowak, Nowak 2001; Henel
2006). Prowadzone w licznych orodkach naukowych w Polsce badania nad
rozmieszczeniem cieszynianki wiosennej wci¹¿ weryfikuj¹ istnienie znanych
dotychczas z literatury stanowisk. Odnajdywane s¹ nowe, a równoczenie niektóre
z dotychczas znanych populacji cieszynianki zanik³o (Duda i in. 2001; Henel
2006; Gajewski i in. 2009; Sitek i in. 2009). Przyczyn zmniejszania siê zasobów
naturalnych gatunku mo¿na upatrywaæ w zrywaniu dobrze widocznych w runie
wczesnowiosennym kwiatostanów, a tak¿e w wykopywaniu i przenoszeniu do
ogrodów ca³ych rolin (Guzik i in. 2008). Problemem jest tak¿e ma³o efektywne
rozmna¿anie generatywne in situ.
Jako gatunek rzadki od 2004 roku jest objêty ochron¹ prawn¹ (Rozporz¹dzenie
Ministra rodowiska 2004). Jest tak¿e wpisany na czerwon¹ listê rolin
naczyniowych w Polsce (kategoria [V]), jako gatunek zagro¿ony na izolowanych
stanowiskach, poza g³ównym obszarem wystêpowania (Zarzycki, Szel¹g 2006).
Do takich izolowanych, wyspowych populacji nale¿¹ dwie z Pogórza
Wielickiego (Ma³opolska). Pierwsza z nich znajduje siê w okolicach Mogilan
ko³o Krakowa na terenie rezerwatu Cieszynianka. Druga, oddalona w linii prostej
o 9 km, zlokalizowana jest w miejscowoci Wola Radziszowska ko³o Skawiny
(ryc. 1). Ta w³anie, opisana w 2009 roku populacja (Sitek i in. 2009) jest zupe³nie
nieznana, dlatego w 2009 roku rozpoczêto d³ugoterminowe badania maj¹ce na
celu ocenê jej liczebnoci, kondycji i ewentualnych zmian zachodz¹cych
w kolejnych latach. W prezentowanej pracy przedstawiono wyniki oceny
struktury populacji z pierwszego sezonu badañ. Jako punkt odniesienia przyjêto
lepiej poznane i udokumentowane stanowisko z Mogilan.
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Ryc. 1. Rozmieszczenie porównywanych stanowisk H. epipactis na Pogórzu Wielickim.
Objanienia: Stan 1.  Mogilany, Stan 2.  Wola Radziszowska

Fig. 1. Location of the compared localities of H. epipactis in Pogórze Wielickie.
Explanations: Stan 1.  Mogilany, Stan 2.  Wola Radziszowska

1. Charakterystyka terenu i obiektu badañ
Zgodnie z regionalizacj¹ fizyczno-geograficzn¹ badane stanowiska Hacquetia
epipactis znajduj¹ siê w mezoregionie Pogórza Wielickiego, w makroregionie
Pogórza Zachodniobeskidzkiego, w podprowincji Zewnêtrznych Karpat
Zachodnich, w prowincji Karpat Zachodnich z Podkarpaciem (Kondracki 2009).
Wed³ug geograficznego podzia³u Polski stanowiska zlokalizowane s¹ w Dziale
Karpat Zachodnich, Okrêgu Beskidy, Podokrêgu Pogórze Lessowe (Szafer,
Zarzycki 1972). Obydwa stanowiska znajduj¹ siê na terenie Nadlenictwa
Mylenice.
Stanowisko w Woli Radziszowskiej po³o¿one jest na po³udniowy-zachód od
centrum wsi, na pó³nocnym stoku niewielkiego, przebiegaj¹cego ze wschodu
na zachód wyniesienia, którego kulminacj¹ jest góra Pochów (392 m n.p.m.).
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Doln¹ czêæ stoku zajmuj¹ wilgotne ³¹ki i pola uprawne, natomiast czêæ szczytow¹ pokrywaj¹ lasy, w niektórych fragmentach okresowo podmok³e, na terenie
których wystêpuje populacja H. epipactis. Kompleks leny w Woli Radziszowskiej nie by³ dotychczas obiektem szczegó³owych obserwacji florystycznych,
jednak w trakcie niniejszych badañ stwierdzono wystêpowanie licznych gatunków
chronionych, m.in.: Asperula odorata L.=Galium odoratum (L.) Scop.,
Cephalanthera longifolia L.=Cephalanthera longifolia L. Fritsch,
Convallaria majalis L., Daphne mezereum L., Gentiana asclepiadea L.,
Lilium martagon L., Melittis melissophyllum L., Viburnum opulus L.
Populacja H. epipactis w Woli Radziszowskiej zajmuje niewielk¹ powierzchniê.
Jej zasiêg ograniczony jest kwadratem o wymiarach 100 na 100 m i tworzy
dwa, oddalone od siebie o oko³o 80 m skupienia. Pierwsze z nich o powierzchni
ok. 120 m2 pokrywa fragment zalesionego stoku. Powierzchnia ta zosta³a opisana
wstêpnie przez Sitek i in. (2009). Drugie skupienie H. epipactis zajmuj¹ce
powierzchnie ok. 100 m 2, zosta³o odnalezione póniej i po³o¿one jest poni¿ej
pierwszego na terenie o nieznacznym nachyleniu. W pracy przedstawiono wyniki
dotycz¹ce tego w³anie skupiska. W jego pobli¿u widoczne s¹ p³ytkie koryta
wiadcz¹ce o okresowym przep³ywie wody, wzd³u¿ których równie¿ wystêpuj¹
pojedyncze kêpy tego gatunku. Sporadyczne wystêpowanie rolin stwierdzono
tak¿e pomiêdzy obydwoma skupieniami, jak równie¿ wzd³u¿ drogi lenej oddalonej
o kilkadziesi¹t metrów.
Stanowisko w Mogilanach znajduje siê na terenie rezerwatu florystycznego
Cieszynianka o powierzchni 10,7 ha, zatwierdzonego w 1969 r. dla ochrony
stanowiska H. epipactis. Rezerwat graniczy od wschodu, po³udnia i zachodu
z u¿ytkami rolniczymi, które ze wzglêdu na bliskoæ aglomeracji krakowskiej
w ostatnich latach stopniowo podlegaj¹ zabudowie wiejskiej i osiedlowej.
Drzewostany obecnego rezerwatu by³y w przesz³oci intensywnie eksploatowane,
jednak po objêciu obszaru ochron¹ rezerwatow¹ ogólna kondycja lasu ulega
poprawie i nastêpuje powolna zmiana struktury w kierunku stanu typowego
dla naturalnych lasów gr¹dowych (S. Michalik 1996, mat. npbl). Na terenie
rezerwatu oprócz H. epipactis potwierdzono wystêpowanie 14 gatunków rolin
podlegaj¹cych ochronie prawnej (Michalik, Michalik 2004).
Populacja H. epipactis koncentruje siê w pó³nocno-zachodniej czêci rezerwatu
w s¹siedztwie przep³ywaj¹cego potoku Rzepnik. Gatunek wystêpuje w sposób
ci¹g³y na powierzchni o d³ugoci oko³o 300 m i szerokoci 5080 m (S. Michalik
1996, mat. npbl).
Stanowisko to znane jest od lat 50. XX wieku i by³o ju¿ wczeniej przedmiotem
szczegó³owych badañ florystycznych i demograficznych (Tumidajowicz 1964;
Michalik, Michalik 2004; Sitek, Nowak 2009). Populacja w Woli Radziszowskiej

181

Porównanie-dwóch-wyspowych-populacji-Hacquetia-epipactis-na-Pogórzu-Wielickim

181

zosta³a odnaleziona przez pracowników Katedry Botaniki Wydzia³u Ogrodniczego
Akademii Rolniczej w Krakowie w latach 80. ubieg³ego wieku (K. Korlakowska
inf. ustna) i dopiero od niedawna zosta³a objêta szczegó³owymi obserwacjami
(Gajewski i in. 2009; Sitek i in. 2009).

2. Materia³ i metody
Badania przeprowadzono w sezonie wegetacyjnym 2009 roku. W okresie
wiosennym w p³atach z H. epipactis na obydwu badanych stanowiskach
wykonano zdjêcia fitosocjologiczne z wykorzystaniem klasycznej metody BraunBlanqueta (1951). Nomenklaturê rolin naczyniowych przyjêto za Mirkiem
i in. (2002). W miejscach du¿ego zagêszczenia kêp H. epipactis za³o¿ono po
jednym sta³ym poletku badawczym o powierzchni 100 m2, w obrêbie których
analizowano strukturê przestrzenn¹ populacji. Dla ka¿dego z nich ustalono
dok³adne po³o¿enie przy pomocy rêcznego odbiornika GPS eTrex Vista C firmy
Garmin oraz sporz¹dzono kartogramy przedstawiaj¹ce strukturê przestrzenn¹
ramet H. epipactis. W ich obrêbie oceniano przypadaj¹c¹ na ka¿dy m2 ca³kowit¹
liczbê ramet oraz ramet kwitn¹cych, a tak¿e liczbê lici i pêdów kwiatostanowych.
Jako rametê przyjêto dobrze rozró¿nialne ponad powierzchni¹ ziemi skupienie
lici, wykszta³cone z jednego p¹ka na k³¹czu podziemnym.

3. Wyniki
Na obydwu stanowiskach H. epipactis wystêpuje w lasach liciastych o drzewostanie mieszanym. W rezerwacie w Mogilanach jest to gr¹d subkontynentalny
o charakterze naturalnym Tilio-Carpinetum, natomiast w Woli Radziszowskiej
poza gatunkami gr¹dowymi w s¹siedztwie p³atu obserwowano równie¿ gatunki
zwi¹zane z buczynami m.in. Dentaria glandulosa Waldst. & Kit., gatunek
charakterystyczny dla Dentario glandulosae-Fagetum.
Sk³ad florystyczny zbiorowisk rolinnych na badanych stanowiskach
H. epipactis na Pogórzu Wielickim obrazuj¹ zdjêcia fitosocjologiczne (tab. 1).
W obu populacjach stwierdzono skupiskowy typ rozmieszczenia, typowy
dla wieloletnich rolin klonalnych (ryc. 2). Pe³ne dane dotycz¹ce struktury obydwu
porównywanych populacji przedstawia tab. 2.
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Tabela 1. Zbiorowiska lene z Hacquetia epipactis w Woli Radziszowskiej i Mogilanach
Table 1. Forest communities with Hacquetia epipactis in Wola Radziszowska and
Mogilany
Stanowisko/
Site
Wspó³rzêdne geograficzne/ Coordinates
kwadrat ATPOL/ ATPOL square
Wysokoæ n.p.m./ Altitude [m]
Data/ Date
Powierzchnia zdjêcia/ Surface of record [m2]
Ekspozycja/ Aspect
Nachylenie/ Slope
Zwarcie warstwy drzew/ Cover of tree layer [%]
Zwarcie warstwy krzewów/ Cover of shrub layer [%]
Pokrycie warstwy zielnej/ Cover of herb layer [%]
Liczba gatunków w zdjêciu/ Number of species in record
ChAss. Tilio-Carpinetum
Ranunculus cassubicus
ChAll. Carpinion betuli:
Carpinus betulus
a
b
c
Cerasus avium
c
ChO. Fagetalia silvaticeae
Galeobdolon luteum
Paris quadrifolia
Polygonatum multiflorum
Pulmonaria obcura
Ranunculus lanuginosus
Viola reichenbachiana
Carex sylvatica
Daphne mezereum
Drypteris filix-mas
Ficaria verna
Lilium martagon
Stachys sylvatica
ChCl. Querco-Fagetea
Aegopodium podagraria
Anemone nemorosa
Corylus avellana
b
c
Brachypodium sylvaticum
Carex digitata
Euonymus europaea
c
Fraxinus excelsior
b
c
Melica nutans
Poa nemoralis

Wola
Mogilany
Radziszowska
N49º53`43.7`` N49º56`51.8``
E019º47`04.6`` E019º52`23.9``
DF 88
DF 79
302
347
28.04.2009
14.04.2009,
27.04.2011
100
100
SSE
NNE
3º
15º
90
80
30
10
90
75
34
26
+

.

3
2
1
1

2
.
+
.

1
+
2
1
+
+
+
+
.
.
.
1

2
1
1
1
1
+
.
.
1
2
1
.

2
4
+
.
+
+
1
1
+
+
+

2
3
.
+
.
.
.
.
.
.
.
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Gatunki towarzysz¹ce/ Accompanying species:
Acer pseudoplatanus
a
b
c
Betula pendula
a
Circaea lutetiana
Hacquetia epipactis
Hedera helix
Quercus robur
a
Sambucus nigra
b
c
Abies alba
c
Actaea spicata
Athyrium filix-femina
Ajuga reptans
Crataegus monogyna
c
Crataegus sp.
c
Maianthemum bifolium
Oxalis acetosella
Ribes sp.
c
Rubus sp.
Sorbus aucuparia
c
Viburnum opulus
b
c

.
1
2
3
1
1
+
2
2
1
+
1
.
.
1
.
1
.
.
+
+
.
.
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3
1
2
1
1
2
1
2
2
+
.
.
+
+
.
+
.
+
+
.
.
1
1

Ryc. 2. Struktura przestrzenna populacji H. epipactis na sta³ych powierzchniach
badawczych (100 m 2) w Mogilanach i w Woli Radziszowskiej. Ko³o o rednicy
boku kwadratu odpowiada wartoci max=16 ramet/m2
Fig. 2. The spatial structure of the H. epipactis populations on permanent research
plots (100 sq m) in Mogilany and Wola Radziszowska. Circle with diameter
equaling the side of the square refers to max value=16 ramets/m 2

Liczba
ramet/

Liczba ramet
kwitn¹cych/

Liczba
lici/

Number of
Number of
Number of
ramets flowering ramets
leaves

Liczba
kwiatostanów/

Udzia³ ramet
kwitn¹cych/

Liczba pêdów
kwiatostanowych
na rametê/

Number of
inflorescences

Proportion of
flowering ramets

Number of floral
stems per ramet

[szt.]/ [no.]

[szt.]/ [no.]

[szt.]/ [no.]

[szt.]/ [no.]

[%]

[szt.]/ [no.]

MOGILANY
Rez. „Cieszynianka”

394

154

663

319

39,0

0,80

WOLA
RADZISZOWSKA

156

88

312
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56,4

1,14
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Tabela 2. Struktura populacji cieszynianki wiosennej w 2009 roku na sta³ych powierzchniach badawczych (100 m 2) w Rezerwacie
Cieszynianka w Mogilanach k. Krakowa i w Woli Radziszowskiej
Table 2. The structure of the population of Hacquetia epipactis in 2009 on permanent research plots (100 sq m) at
Cieszynianka Nature Reserve in Mogilany near Kraków and Wola Radziszowska
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W badanym kwadracie o powierzchni 100 m 2 na stanowisku w Woli
Radziszowskiej stwierdzono obecnoæ 156 ramet, czyli o 60,4% mniej ni¿
w Mogilanach (394 ramety). Ni¿sza by³a tak¿e liczba ramet kwitn¹cych
(o 42,8%), kwiatostanów (o 43,8%) i lici (o 52,9%). Populacja w Woli
Radziszowskiej charakteryzowa³a siê z kolei wy¿szym odsetkiem ramet
kwitn¹cych wynosz¹cym 56,4% (Mogilany 39,0%) i wiêksz¹ liczb¹ pêdów
kwiatostanowych przypadaj¹cych na rametê 1,14 (Mogilany 0,8).
Ca³kowit¹ liczebnoæ populacji na stanowisku w Woli Radziszowskiej mo¿na
szacunkowo oceniæ na 250300 ramet.
Ze wzglêdu na du¿y obszar i ci¹g³y sposób wystêpowania ca³kowita liczebnoæ ramet H. epipactis w Mogilanach jest trudna do oszacowania. O jej
wielkoci mo¿e wiadczyæ fakt, ¿e wy³¹cznie w obrêbie sta³ego poletka
badawczego (100 m2) stwierdzono wiêksz¹ liczbê ramet (tab. 2) ni¿ na ca³ym
stanowisku w Woli Radziszowskiej.

4. Dyskusja
Badania demograficzne czêsto stwierdzaj¹ z³y stan, zw³aszcza niewielkich,
wyspowych populacji H. epipactis spowodowany zarówno czynnikami
naturalnymi, jak i antropogenicznymi. Najczêciej jako przyczyny tej sytuacji
wymienia siê: wzrost zacienienia, zag³uszanie przez rozrastaj¹ce siê je¿yny,
zgryzanie przez dzikie zwierzêta, zrywanie kwiatostanów oraz pozyskiwanie
ca³ych rolin do prywatnych ogrodów (Duda i in. 2001; Malara i in. 2004).
Niektóre z oddzia³ywañ obserwowano tak¿e na porównywanych stanowiskach
na Pogórzu Wielickim.
Obserwacje fitosocjologiczne potwierdzi³y w obydwu przypadkach podawany
przez innych autorów zwi¹zek H. epipactis z lasami liciastymi z rzêdu Fagetalia
(Tumidajowicz 1964; Guzikowa 1970; Nowak, Nowak 2001; Malara i in. 2004;
Guzik i in. 2008). Wspóln¹ cech¹ porównywanych populacji by³o tak¿e
skupiskowe rozmieszczenie rolin. Podobn¹ struktur¹ przestrzenn¹ charakteryzowa³a siê populacja H. epipactis opisana w okolicach Zawiercia na Wy¿ynie
Wonicko-Wieluñskiej (Malara i in. 2004).
Populacje ró¿ni³y siê natomiast zarówno wielkoci¹ zajmowanego obszaru,
liczebnoci¹, zagêszczeniem oraz udzia³em rolin kwitn¹cych. G³ównej przyczyny
tej sytuacji mo¿na upatrywaæ w zró¿nicowanych formach u¿ytkowania lasu
na obydwu stanowiskach. Na podstawie danych literaturowych nie mo¿na
jednoznacznie stwierdziæ, by w ostatnich latach zasiêg powierzchniowy
cieszynianki w Mogilanach uleg³ istotnemu powiêkszeniu, jednak wydaje siê,
¿e gatunek zwiêkszy³ swój stopieñ pokrycia, co mo¿e mieæ zwi¹zek z procesem
renaturyzacji gr¹du w efekcie zaniechania gospodarki lenej na terenie rezerwatu
(S. Michalik 1996, mat. npbl). Las na stanowisku w Woli Radziszowskiej, nie
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objêty dotychczas ¿adn¹ form¹ ochrony jest u¿ytkowany gospodarczo. Struktura
drzewostanu wskazuje na jego degeneracjê (wysoki udzia³ Betula pendula),
a zwarcie rolinnoci we wszystkich warstwach fitocenozy jest du¿e, co mo¿e
hamowaæ rozwój populacji H. epipactis na skutek ocienienia runa na tym
stanowisku. Trudno natomiast jednoznacznie wyjaniæ przyczynê wiêkszego
udzia³u ramet kwitn¹cych na stanowisku w Woli Radziszowskiej na podstawie
obserwacji z jednego sezonu.
Sporód innych form antropopresji wp³ywaj¹cych na kondycjê badanych
populacji nale¿y wymieniæ urbanizacjê oraz bezporedni¹ penetracjê przez ludzi.
Pod tym wzglêdem szczególnie nara¿ona jest populacja w Mogilanach.
W bezporednim s¹siedztwie rezerwatu powstaj¹ osiedla mieszkalne,
obserwowano pojedyncze przypadki uszkadzania lub wykopywania rolin.
W niektórych miejscach wyrzucane s¹ mieci. Mo¿na przypuszczaæ, ¿e
powstaj¹ca zabudowa spowoduje niekorzystne zmiany stosunków wodnych.
Las po³o¿ony w Woli Radziszowskiej jest eksploatowany przez miejscow¹ ludnoæ
w niewielkim stopniu i pe³ni g³ównie funkcjê rekreacyjn¹. Lokalizacja stanowiska
(oddalenie od g³ównej drogi, wykroty, teren miejscami podmok³y) powoduje,
¿e ten rodzaj oddzia³ywañ nie stanowi powa¿niejszego zagro¿enia dla populacji
H. epipactis. Obserwowano jedynie przypadki uszkadzania kwiatostanów
i zgryzania rolin przez zwierzêta.
Pe³niejszy obraz populacji H. epipactis w Woli Radziszowskiej powinny
przynieæ obserwacje, które zaplanowano na kolejne lata.

5. Podsumowanie
Populacje by³y zró¿nicowane pod wzglêdem wielkoci: populacja w Woli
Radziszowskiej zajmuje mniejszy obszar i jest wielokrotnie mniejsza pod
wzglêdem liczebnoci.
Na obydwu stanowiskach H. epipactis wystêpowa³a w p³atach gr¹du
subkontynentalnego Tilio-Carpinetum o ró¿nym stopniu naturalnoci. Tym
samym potwierdzono zwi¹zek gatunku z lasami liciastymi z rzêdu Fagetalia.
Struktura przestrzenna populacji analizowana na sta³ych poletkach
badawczych reprezentuje skupiskowy typ rozmieszczenia, typowy dla
gatunków klonalnych, do których zalicza siê H. epipactis.
Liczba ramet na sta³ej powierzchni badawczej w Woli Radziszowskiej by³a
o 60,4% mniejsza ni¿ w Mogilanach. Mniejsza by³a tak¿e liczba ramet kwitn¹cych (o 42,8%), kwiatostanów (o 43,8%) i lici (o 52,9%). Populacja w Woli
Radziszowskiej charakteryzowa³a siê z kolei wy¿szym odsetkiem ramet kwitn¹cych i wiêksz¹ liczb¹ pêdów kwiatostanowych przypadaj¹cych na rametê.
Populacje na obydwu stanowiskach nara¿one s¹ na presjê antropogeniczn¹,
jednak w ró¿nym stopniu. Ze wzglêdu na powstaj¹ce w pobli¿u osiedla
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mieszkalne, pomimo objêcia ochron¹ rezerwatow¹ bardziej nara¿ona jest
populacja w Mogilanach.
Otrzymane wyniki pozwalaj¹ wstêpnie oceniæ, ¿e populacja w Woli
Radziszowskiej jest mniej liczna, ale jej kondycja jest zadowalaj¹ca; wymaga
to jednak potwierdzenia w kolejnych latach.
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Summary
Hacquetia epipactis (Scop.) DC is one of the most interesting representatives
of the Apiaceae family in the Polish flora. Outside of Pogórze Cieszyñskie and l¹sk
Opolski, it is found at a few isolated sites in southern Poland. It has been protected
since 2004 as a rare species. It is listed as vulnerable in the Polish Red Book of
Vascular Plants. This paper presents a comparison of two insular populations of H.
epipactis in Pogórze Wielickie. The first one is in the Cieszynianka nature reserve
near Mogilany by Kraków. The second is in Wola Radziszowska near Skawina. This
second population, described in 2009, is completely unknown, and therefore studies
were undertaken to assess its condition and possible changes that may occur
within it in the coming years. The better known and documented site in Mogilany
served as a reference.
In 2009, the species composition of both sites was compared with the use of
phytosociological records. Two 100 sq m research plots, one at each site, were
created in places were clumps of H. epipactis were in abundance. Within them, the
spatial structure of the population has been analysed as well as the number of
ramets, leaves and floral stems per each square meter.
156 ramets were found in Wola Radziszowska, 60.4% less than in Mogilany (394
ramets). The number of flowering ramets, inflorescences and leaves was also lower
by 42.8%, 43.8% and 52.9% respectively. The Wola Radziszowska population, in turn,
had a higher percentage of flowering ramets (56.4%, vs. 39.0% in Mogilany) and a
greater number of floral stems per ramet (1.14, vs. 0.80 in Mogilany). Both populations
exhibit an aggregated type of spatial structure that is typical of clonal species.
The results suggest that the Wola Radziszowska population is less numerous,
but that its condition is satisfactory. This needs to be confirmed in future studies.

