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Giant Epipactis helleborine (L.) Crantz on the outskirts
of the Bia³owie¿a Forest
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ABSTRACT: While observing Epipactis helleborine (L.) Crantz on the edge of Bia³owie¿a
Forest we encountered giant ramets of the species. The tallest shoot was 149 cm
high. This is much taller than figures given in the plant identification keys and
scientific papers. Mean values of shoot height in the studied populations (6174
cm) were also falling within top height ranges found in the literature. The authors
are looking for an explanation of this phenomenon.
S³owa kluczowe: Epipactis helleborine, Bia³owie¿a Forest, anthropogenic habitats

Wstêp
Kruszczyk szerokolistny Epipactis helleborine (L.) Crantz, to jeden
z 9 gatunków storczyków z rodzaju Epipactis rosn¹cych w Polsce (Szlachetko
2009). Jest to okaza³a rolina dorastaj¹ca do 100 cm wysokoci, a wed³ug
niektórych róde³ nawet wiêcej (tab. 1).
Kruszczyk szerokolistny odznacza siê bardzo du¿¹ zmiennoci¹, nie tylko
wysokoci pêdu, ale równie¿ budowy i barwy kwiatu oraz pokroju roliny (Ehlers
A DAMOWSKI W., S TEFANIAK A.,  WIÊCZKOWSKA E. 2012. Olbrzymie kruszczyki szerokolistne
(Epipactis helleborine (L.) Crantz) na obrze¿ach Puszczy Bia³owieskiej. Acta Botanica
Silesiaca 8: 129135.
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i in. 2002; Jakubska-Busse 2008; J. Naumowicz 2009, mat. npbl.). Gatunek
ten ma szerok¹ amplitudê ekologiczn¹; najczêciej ronie w ¿yznych lasach
liciastych, ale tak¿e w borach, kwanych buczynach i wtórnych nasadzeniach
(Adamowski 1996; Jakubska-Busse 2008). W ostatnich dziesiêcioleciach storczyk
ten coraz czêciej pojawia siê na siedliskach przekszta³conych przez cz³owieka
takich jak przydro¿a, kamienio³omy, nasypy kolejowe, nasadzenia topolowe
i sosnowe, nasadzenia pozostaj¹ce pod wp³ywem emisji z cementowni
(Adamowski 2006 i cytowana tam literatura; wiercz 2004, 2006; E. wiêczkowska 2010, mat. npbl.), b¹d te¿ wrêcz ruderalnych (Dickson 1990; Wittig,
Wittig 2007).
Celem prezentowanej pracy jest przedstawienie wyników pomiarów
wyj¹tkowo wysokich pêdów kruszczyka szerokolistnego na siedliskach
antropogenicznych.
Tabela 1. Wysokoæ pêdów Epipactis helleborine wed³ug ró¿nych róde³
Table 1. Height of Epipactis helleborine according to various sources
ród³o/ Source
Hegi 1925

Wysokoæ [cm]/ Height [cm]
(18)20–50(90)

Sundermann 1975

30–80(100)

Moore 1989

35–80(100)

Baumann i in. 2010

15–100

Szlachetko i Skakuj 1996

18–100

Szafer i in. 1986

20–100

Keller i Schlechter 1928
Delforge 2006

30–125
15–100(130)

1. Materia³ i metody
Obserwacjom poddano 4 stanowiska kruszczyka szerokolistnego zlokalizowane na obrze¿ach Puszczy Bia³owieskiej. Wszystkie badane populacje
znajdowa³y siê przy drogach przebiegaj¹cych przez nasadzenia lub zarola:
topolowe na peryferiach Hajnówki (GC54) i we wsi Mik³aszewo (GC45), sosnowe
we wsi Narewka (GC45) lub ruderalne zarola w pobli¿u wsi Guszczewina
(GC45; ryc. 1).
Populacje Epipactis helleborine badano od lipca do wrzenia 2010 roku.
Na ka¿dym ze stanowisk zosta³y za³o¿one powierzchnie badawcze: Hajnówka
120 m2, Mik³aszewo 130 m2, Narewka 45 m2, Guszczewina 30 m2. Wielkoæ
powierzchni badawczych odzwierciedla obszar zajmowany przez poszczególne
populacje.
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Przedstawione wyniki stanowi¹ wstêp do badañ ekologicznych nad
utrzymywaniem siê i kondycj¹ kruszczyka szerokolistnego na siedliskach
przekszta³conych przez cz³owieka i dotycz¹ analizy wysokoci pêdów
generatywnych tego storczyka. Pomiarom poddano 114 pêdów generatywnych
(Hajnówka, Mik³aszewo, Guszczewin  po 30 pêdów, Narewka  24 pêdy).
Zaskakuj¹ce wyniki sk³oni³y autorów do ich porównania z literatur¹ i danymi
niepublikowanymi.

Ryc. 1. Lokalizacja stanowisk Epipactis helleborine
Fig. 1. Distribution of Epipactis helleborine localities
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2. Wyniki
Najni¿szy ze zmierzonych pêdów generatywnych mierzy³ 17 cm, a najwy¿szy
149 cm. Najmniejsze i najwiêksze wysokoci pêdów kwiatostanowych
w poszczególnych próbach wynosi³y odpowiednio: 34 cm i 90 cm w populacji
Narewka, 17 cm i 105 cm w populacji Mik³aszewo, 45 cm i 116 cm w populacji
Hajnówka oraz 38 cm i 149 cm w populacji Guszczewina (ryc. 2). rednia
wysokoæ pêdów generatywnych w poszczególnych próbach wynios³a: 61,1 cm
w populacji Mik³aszewo, 63,3 cm w populacji Narewka, 72,4 cm w populacji
Guszczewina oraz 74,3 cm w populacji Hajnówka. rednia wysokoæ dla
wszystkich 114 zmierzonych pêdów ³¹cznie wynios³a 68,0 cm.

Ryc. 2. Rozk³ad wysokoci pêdów generatywnych w badanych populacjach Epipactis
helleborine
Fig. 2. Frequency distribution of generative shoot height in investigated Epipactis
helleborine populations

3. Dyskusja
Najwy¿szy zmierzony pêd generatywny kruszczyka szerokolistnego osi¹gn¹³
149 cm wysokoci, co znacznie przekracza wartoci podawane w kluczach
i monografiach (por. tab. 1). Jak dot¹d uzyskalimy jedn¹ informacjê o obserwacji
jeszcze wy¿szego kruszczyka  161 cm, na gr¹dzikach w Kotlinie Biebrzañskiej
(I. Ta³a³aj, inf. ustna). Wzmiankê o wystêpowaniu rolin wysokoci 150 cm
znaleziono w pracy Piotrowskiej i innych (1997). W mieszañcowej populacji
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kruszczyków zasiedlaj¹cych plantacje topolowe w okolicach Czeremchy
odnotowano osobniki mierz¹ce 130 cm (Adamowski 2006), a Stolarz (1994)
podawa³ 120 cm jako najwiêksz¹ wysokoæ kruszczyków szerokolistnych
rosn¹cych na nasypach kolejki w¹skotorowej pod Warszaw¹. Kruszczyki
szerokolistne z borowej populacji w Górze l¹skiej osi¹ga³y maksymalnie 103 cm
(Krukowski-Zdanowicz, Sarosiek 1993), a w reglu dolnym na pogórzu Karkonoszy
zaledwie 63 cm (Mróz 1998).
Olbrzymie kruszczyki w S³owiñskim Parku Narodowym wyros³y na zasypanym
ziemi¹ mietniku, a wiêc siedlisku w znacznym stopniu zmienionym przez
dzia³alnoæ cz³owieka. Plantacje topolowe i nasypy kolejek to równie¿ przyk³ady
takich siedlisk. Pojawianie siê rolin o nietypowo wysokim wzrocie nie jest
jednak ograniczone wy³¹cznie do siedlisk przekszta³conych. Gigant z Kotliny
Biebrzañskiej wyrós³ w warunkach zbli¿onych do naturalnych  na zalesionym
gr¹dziku wród bagien (I. Ta³a³aj, inf. ustna). Zakres wysokoci pêdów podawany
w monografii Kellera i Schlechtera (1928; por. tab. 1) wskazuje, ¿e olbrzymie kruszczyki wyrasta³y ju¿ na pocz¹tku XX wieku, kiedy to ich rozpowszechnienie na
stanowiskach przekszta³conych przez cz³owieka by³o zapewne znacznie mniejsze.
rednia wysokoæ pêdów generatywnych w badanych populacjach mieci³a
siê miêdzy 61 a 74 cm. Dla porównania w mieszañcowej populacji kruszczyków
z plantacji topolowych (Adamowski 1996) wartoæ ta wynosi³a od 31 do 50 cm,
a w borowej populacji kruszczyka szerokolistnego z Dolnego l¹ska (KrukowskiZdanowicz, Sarosiek 1993)  47 cm. Porównywaln¹ redni¹ wysokoæ (61 cm)
osi¹ga³y jedynie mieszañce kruszczyka szerokolistnego i rdzawoczerwonego
z lenych przydro¿y w Puszczy Bia³owieskiej (Adamowski 1996).
Stanowiska kruszczyka w ruderalnych zarolach pod Guszczewin¹
potwierdzaj¹ wystêpowanie w Polsce zjawiska opisywanego wczeniej z Europy
Zachodniej  wkraczania tego gatunku na siedliska silnie przekszta³cone
w bezporednim s¹siedztwie b¹d te¿ w obrêbie ludzkich osiedli (Dickson 1990;
Wittig, Wittig 2007). Warto te¿ zwróciæ uwagê na fakt, ¿e w dwóch przypadkach
na cztery g³ównym sk³adnikiem towarzysz¹cych kruszczykom nasadzeñ (zaroli)
by³y topole kanadyjskie.
Obserwacje z Kotliny Biebrzañskiej pokazuj¹ rolê czynników przypadkowych,
mimo kilkuletnich obserwacji tylko raz zaobserwowano kruszczyka tak bardzo
odbiegaj¹cego swym wzrostem od normy; w pozosta³ych latach maksymalne
wysokoci niewiele przekracza³y 100 cm (I. Ta³a³aj, inf. ustna).
Adamowski (2006) wskazywa³ na znaczne rozmiary storczyków rosn¹cych
na siedliskach przekszta³conych przez cz³owieka, jako jedn¹ ze szczególnych
cech przynajmniej czêci ich populacji zasiedlaj¹cych wtórne stanowiska. Wyniki
naszych badañ potwierdzaj¹ te obserwacje.
Trudno ustaliæ co by³o przyczyn¹ tak bujnego wzrostu kruszczyków. Mog³y
na to wp³yn¹æ specyficzne w³aciwoci siedliskowe przydro¿y (zawartoæ
wêglanów w pod³o¿u, silniejsze ni¿ w warunkach lenych owietlenie, itp.(por.
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Adamowski 2006). Mo¿na by siê równie¿ doszukiwaæ zale¿noci miêdzy
kruszczykiem a topol¹, za porednictwem hipotetycznie wspólnego grzyba
mikoryzowego, ze wzglêdu na czêste notowania kruszczyków w pobli¿u b¹d
te¿ pod okapem topól. Kolejnym czynnikiem móg³ byæ nietypowy przebieg zjawisk
meteorologicznych, a zw³aszcza wysokie sumy opadów jakie odnotowano latem
2010 roku. Autorzy maj¹ nadziejê, ¿e dalsze badania pozwol¹ na wyjanienie
tej przyrodniczej zagadki.
Podziêkowania. Autorzy pragn¹ gor¹co podziêkowaæ Pani dr Izabeli Ta³a³aj
z Uniwersytetu w Bia³ymstoku za udostêpnienie swoich danych.
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Summary
The observation of both the average (68 cm) and maximum height (149 cm) of
Epipactis helleborine shoots in anthropogenic habitats on the outskirts of Bia³owie¿a
Forest showed that the species exceeded the values reported in the literature. This
phenomenon may be related to the specific conditions of the occupied habitat
(carbonate content, strong lighting), the atypical course of the weather during the
growing season, or other factors not yet identified. All of these points are further
evidence of the high degree of morphological plasticity of Epipactis helleborine,
as well as its ability to colonize new habitats.

