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Tajęża jednostronna Goodyera repens  
– nowy gatunek storczyka w Kampinoskim Parku Narodowym
 
Creeping lady’s tresses Goodyera repens  
– a new orchid species in Kampinos National Park (central Poland)
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Słowa kluczowe: gatunki rzadkie i bliskie zagrożenia, uroczysko Nadłuże, nadleśnictwo Laski.

Tajęża jednostronna Goodyera repens (L.) R. Br. (Orchidaceae) jest gatunkiem cyrkumborealnym, 
najliczniej występuje na północy i północnym wschodzie kraju oraz w reglu górnym w Sudetach 
i Karpatach. W czerwcu 2008 roku stwierdzono niepodawane dotąd dla flory Kampinoskiego 
Parku Narodowego stanowisko tajęży jednostronnej. W chwili odnalezienia populacja liczyła trzy 
pędy kwitnące oraz 18 wegetatywnych. Tajęża jednostronna rośnie w pozostałościach okopów  
z czasów II wojny światowej. Podczas monitoringu wykonywanego w sierpniu 2011 roku nie za-
obserwowano znacznych zmian w liczebności. Głównym zagrożeniem dla opisywanego stanowi-
ska jest postępująca sukcesja biocenotyczna oraz trudne do przewidzenia zdarzenia losowe.

Badania flory naczyniowej na obszarze Kam -
pinoskiego Parku Narodowego trwają od końca 
XIX wieku (Rostafiński 1886, Łapczyński 1890, 
Błoński 1892, Kobendza 1930, Nowak 1983). 
Obecnie stwierdzono ponad 1400 gatunków, 
jest to jednak niepewna liczba m.in. ze względu 
na dużą powierzchnię Parku, brak odpowiedniej 
inwentaryzacji siedlisk czy obecność gatunków 
efemerycznych o liczebności poniżej poziomu 
wykrywalności. Są też gatunki od dawna niepo-
twierdzone, wymarłe lub brakuje wystarczają-
cych danych, aby określić ich status (Głowacki, 
Ferchmin 2003; Kębłowska i in. 2010).

Tajęża jednostronna Goodyera repens (L.) R. 
Br. (Orchidaceae) jest gatunkiem cyrkumbo-
realnym (Zając, Zając 2009). Występuje w Eu - 

ropie, Azji Środkowej, na Syberii, Dale kim 
Wschodzie oraz w Ameryce Północnej. W Eu-
ropie jej zasięg obejmuje północną, północno- 
-wschodnią i środkową część kontynentu (Hul - 
tén, Fries 1986; Oberdorfer 1990). W Pol  sce 
najliczniej występuje na północy i północnym 
wschodzie oraz w reglu górnym w Sude tach 
i Karpatach (Zając, Zając 2001; Piękoś-Mirko-
wa, Mirek 2003). Populacje tajęży jednostron-
nej są jednak nieliczne i składają się z kilku do 
kilkunastu osobników (Witosławski, Stefaniak 
2012). Tajęża reprezentuje element górski. Pre  - 
feruje stanowiska cieniste o glebach kwaśnych, 
suchych lub słabo wilgotnych, ubogich w związ-
ki azotowe. Jest gatunkiem charakterystycznym 
dla borów świerkowych i jodłowych z rzędu 


