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ARTYKUŁY

Wstęp

Buławnik czerwony Cephalanthera rubra 
(L.) Rich należy do rodziny storczykowatych 
Orchidaceae i podrodziny Neottioideae, która 
jest uznawana za jedną z bardziej pierwotnych 
grup w obrębie storczykowatych. Atrakcyjność 
przedstawicieli rodziny Orchidaceae wynika 
z wielu przyczyn: uważane są za szczytowe osią-
gnięcie ewolucyjne roślin kwiatowych, o nie-
zwykłej i skomplikowanej biologii rozwoju, in-
teresującej chorologii i ekologii, wysokiej wraż-
liwości na zmiany środowiska oraz wyjątkowych 
walorach estetycznych. Jest to jednocześnie naj-
bardziej zagrożona grupa roślin naczyniowych.

Buławnik czerwony Cephalanthera rubra (Orchidaceae)  
na Wyżynie Małopolskiej

Red helleborine Cephalanthera rubra (Orchidaceae)  
on the Małopolska Upland
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Niniejsza praca stanowi podsumowanie dotychczasowej wiedzy na temat rzadkiego, chronionego i za-
grożonego gatunku z rodziny storczykowatych Orchidaceae – buławnika czerwonego Cephalanthera 
rubra (L.) Rich na Wyżynie Małopolskiej. Przedstawiono aktualne dane dotyczące warunków sie-
dliskowych oraz stanu zachowania wszystkich znanych z literatury, a także opisano 6 nowych stano-
wisk buławnika czerwonego, dla których zamieszczono tabelę fitosocjologiczną. Rozmieszczenie ga-
tunku przedstawiono na mapie Wyżyny Małopolskiej z naniesioną siatką kwadratów ATPOL 10 × 
10 km. Wskazano również przyczyny kurczenia się zasobów populacyjnych gatunku.

W Polsce występują trzy gatunki z rodza-
ju Cephalanthera: buławnik czerwony (ryc. 1), 
buławnik mieczolistny C. longifolia i buławnik 
wielkokwiatowy C. damasonium. Buławniki, 
podobnie jak znakomita większość stor-
czyków, giną. Na czerwonej liście zagrożo-
nych gatunków w Polsce znalazły się buław-
nik mieczolistny i wielkokwiatowy z katego-
rią V – narażone, a buławnik czerwony z ka-
tegorią E – wymierający (Zarzycki, Szeląg 
1992, 2006). Buławnik czerwony został rów-
nież przedstawiony w Polskiej czerwonej księ-
dze roślin jako zagrożony wymarciem – EN 
(Hereźniak, Bernacki 2001), natomiast w Czer-
wonej Księdze Karpat Polskich jako krytycznie 
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zagrożony (CR) (Bernacki 2008). Gatunek ten 
można także odnaleźć na wielu regionalnych 
czerwonych listach, m.in. kujawsko-pomorskiej 
(E) (Rutkowski 1997), Polski Środkowej (EN) 
(Jakubowska-Gabara, Kucharski 1999), Niziny 
Południowopodlaskiej (CR) (Głowacki i in. 
2003), Polesia Zachodniego (R) (Kucharczyk, 
Szukałowicz 2003), Krainy Świętokrzyskiej (V) 
(Bróż 1990), Wyżyny Małopolskiej (EN) (Bróż, 
Przemyski 2009), Wyżyny Lubelskiej, Roztocza, 
Wołynia Zachodniego, Polesia Lubelskiego (EN) 
(Kucharczyk, Wójciak 1995), województwa 
opolskiego (CR) (Nowak i in. 2003), Górnego 
Śląska (E) (Parusel 1996) oraz byłego woje-
wództwa krakowskiego (V) (Zając, Zając 1998). 
Zanikanie jego stanowisk obserwowane jest rów-
nież w krajach sąsiednich, stąd gatunek znajduje 
się na „czerwonych listach” i w „czerwonych księ-
gach” Czech, Słowacji, Ukrainy, Białorusi i Litwy. 
Wkraju jest on objęty ścisłą ochroną gatunkową 
(Rozporządzenie 2004).

Celem niniejszej pracy jest podsumowa-
nie dotychczasowej wiedzy na temat warun-
ków występowania, stanu zachowania buław-
nika czerwonego, jego chorologii, a także pre-
zentacja sześciu nowo odkrytych stanowisk na 
Wyżynie Małopolskiej. Przedstawiono również 
współczesne zagrożenia, prowadzące do recesji 
tego rzadkiego gatunku.

Warunki siedliskowe

Na Wyżynie Małopolskiej, podobnie jak 
w całym kraju, gatunek ten zajmuje siedliska 
żyzne i ciepłe, najczęściej na lekko zasadowym 
podłożu węglanowym (Zarzycki i in. 2002). Jest 
składnikiem lasów liściastych, głównie wid-
niejszych i cieplejszych postaci grądów (Tilio- 
-Carpinetum, Melitti-Carpinetum), świetlistych 
dąbrów Potentillo albae-Quercetum i ciepłolub-
nych buczyn storczykowych Cephalanthero ru-
brae-Fagetum. Dla tego ostatniego zespołu bu-
ławnik czerwony jest gatunkiem charaktery-
stycznym. Ponadto jest taksonem wyróżniają-
cym dla zbiorowisk: Fagus sylvatica-Mercuria-
lis perennis i Fagus sylvatica-Cruciata glabra 
(Matuszkiewicz 2007). 

Rozmieszczenie

Pod względem fitogeograficznym buławnik
czerwony jest gatunkiem europejskim (Meusel 
i in. 1965), reprezentującym element łączni-
kowy śródziemnomorsko-środkowoeuropej-
ski (Zając, Zając 1997). Swym zwartym zasię-
giem obejmuje centralną i południową Europę, 
natomiast na Półwyspie Iberyjskim i w północ-
nej części Europy posiada pojedyncze stanowi-
ska; często jest również spotykany na Kaukazie 
(Hereźniak, Bernacki 2001). Na obszarze Polski 
posiada rozproszone stanowiska, przy czym 
największe ich skupienia występują na Wyżynie 
Śląsko-Krakowskiej, w Krainie Wielkich Jezior 
Mazurskich i w Puszczy Białowieskiej (Zając, 
Zając 2001). Notowany był na blisko 300 stano-

Ryc. 1. Buławnik czerwony Cephalanthera rubra w re-
zerwacie „Ewelinów” (6.07.2006 r., fot. A. Przemyski)
Fig. 1. Red helleborine Cephalanthera rubra in the 
“Ewelinów” reserve (6 July 2006, photo by A. Przemyski)
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wiskach, z których ostatnio potwierdzono zale-
dwie połowę (Hereźniak, Bernacki 2001). 

Z Wyżyny Małopolskiej gatunek poda-
wany był w literaturze wielokrotnie. W po-
niższym wykazie wszystkich znanych stano-
wisk pochodzących z literatury cyframi ozna-
czono kolejne stanowiska, natomiast krop-
ka oznacza inne notowania odnoszące się do 
tego samego stanowiska lub miejsca w sąsiedz-
twie. Lokalizacje te w większości przypadków 
były wizytowane w terenie przez autorów, któ-
rzy potwierdzili istnienie stanowiska bądź nie 
udało się tego uczynić. Tylko trzy cytowane 
stanowiska nie były wizytowane. 

Stanowiska przyporządkowano do jedno-
stek fizjograficznych, a następnie zastosowa-
no podział terenu zgodnie z zasadami progra-
mu ATPOL (Zając 1978) – tam, gdzie były do-
kładniejsze informacje, przyjęto kwadraty 2,5 × 
2,5 km wpisane w podstawowy kwadrat (10 × 
10 km) (ryc. 2).

Wyżyna Kielecka
1. EE3723, EE3820 – okolice Iłży, las „Stara 

Poręba” należący do dworu w Pakosławiu. 
Młody 30-letni las sosnowo-dębowy (Szafer 
1923). Stanowisko niepotwierdzone (Nobis 
2007).

Ryc. 2. Rozmieszczenie buławnika czerwonego Cephalanthera rubra na Wyżynie Małopolskiej: a – stanowiska 
istniejące, potwierdzone; b – stanowiska niepotwierdzone; c – nowe stanowiska, d – granice makroregionów
Fig. 2. Distribu�on of red helleborine Cephalanthera rubra on the Małopolska Upland: a – locali�es confirmed,
currently exist; b – locali�es not confirmed; c – new locali�es; d – macroregions borders
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• Przedgórze Iłżeckie (Bróż, Cieśliński 
1992). Data ogólna. 

2. FE5131 – Nadleśnictwo Bałtów, le-
śnictwo Dunale (oddz. 102 i 109). W zespole 
Potentillo albae-Quercetum, Pino-Quercetum 
i w monokulturach sosny na siedlisku boru 
mieszanego sosnowo-dębowego (Głazek 1976). 
Stanowisko potwierdzone przez autorów.

3. FE5023 – Bałtów (Błoński 1892). 
Stanowisko niepotwierdzone.

4. FE6002 – rezerwat „Krzemionki 
Opatowskie”. Nawapienne, ciepłolubne zbio-
rowiska pól górniczych (Głazek 1975a, b; Bróż 
1991). Stanowisko potwierdzone.

5. EE5502 – Rejów koło Suchedniowa 
na terenach pokopalnianych (oddz. 67b, obr. 
Suchedniów) (Bróż 1981). Stanowisko niepo-
twierdzone.

6. EE6521 – na północ od miejscowości 
Barcza, zbocze południowe Góry Barczy, na 
wysokości około 365–380 m n.p.m. Las buko-
wo-jodłowy Abieto Fagetum allietosum ursini 
(Dziubałtowski, Kobendza 1933). Stanowisko 
niepotwierdzone.

7. EE6512 – na północny wschód od miej-
scowości Barcza, stok północno-zachodni 
Góry Gołej, na wysokości około 390 m n.p.m. 
Las bukowo-jodłowy Abieto Fagetum typicum 
(Dziubałtowski, Kobendza 1933). Stanowisko 
niepotwierdzone. 

8. EE6513 – na północny wschód od 
Klonowa, południowy stok Bukowej Góry, na 
wysokości około 450 m n.p.m. Las bukowo-
-jodłowy Abieto Fagetum typicum (Dziubał-
towski, Kobendza 1933). Stanowisko niepo-
twierdzone.

9. EE6523 – około 500 m na wschód od 
Bud, koło Klonowa, południowy stok Bukowej 
Góry, na wysokości około 360 m n.p.m. Las bu-
kowo-jodłowy Abieto Fagetum typicum (Dziu-
bałtowski, Kobendza 1933). Stanowisko niepo-
twierdzone.

10. Świętokrzyski Park Narodowy (Ćmak 
1959). Data ogólna, niepotwierdzona w póź-
niejszych badaniach Bróża i Kapuścińskiego 
(1990, 2000) oraz Głazka i Wolaka (1991). 
Stanowisko wątpliwe.

11. EE5420 – między Szałasem a Serbi-
nowem (Bróż, Przemyski baza ATPOL). Sta-
nowisko niepotwierdzone.

12. EE7331, EE8301 – rezerwat 
„Milechowy” (oddz. 230 h, obr. Snochowice) 
na płytkiej, skalistej rędzinie wapiennej (Bróż 
1981). Stanowisko niewizytowane.

13. EE8310, 11 – Pasmo Chęcińskie: zbocze 
północne góry Rzepki (Bróż, Przemyski 1988).

• Chęciny (Bróż, Przemyski baza ATPOL).
14. EE7332 – Pasmo Zgórskie: północne 

zbocze góry Patrol (Bróż, Przemyski 1988).
• Pasmo Zgórskie (Bróż i in. 1990).
• Strefa podmiejska Kielc (Maciejczak, 

Bróż 1992). Data ogólna.
• Góra Patrol – stanowisko wykazujące ten-

dencje recesywne (Ciosek, Bzdon 2000).
15. EE8302 – Czerwona Góra: stanowi-

sko znalezione w 1988 roku. Obserwacje trwa-
ły do 1997 roku. Stwierdzono kilkanaście oka-
zów (Ciosek, Bzdon 2000). 

16. EE8300 – Góra Wsiowa (Bróż, 
Przemyski baza ATPOL).

17. EF0903 – kompleks leśny „Żyznów”: 
drzewostan bukowy, z domieszką innych ga-
tunków liściastych (głównie dębu), zbliżo-
ny do zbiorowiska Cephalanthero-Fagetum na 
lessach podścielonych skałą wapienną (Bróż, 
Przemyski 1983b). Natomiast w jarach i dolin-
kach śródleśnych cieków wykształca się grąd 
wilgotny Tilio cordatae-Carpinetum betuli sta-
chyetosum sylvaticae (Przemyski 1998).

Kompleks leśny „Żyznów” położony jest na 
styku czterech kwadratów (2,5 × 2,5 km), dlate-
go też ekologicznie jedno stanowisko buławnika 
czerwonego na użytek bazy ATPOL było myl-
nie podawane czterokrotnie: EF0903 – Żyznów 
(Bróż, Przemyski 1983b) oraz jako Budy koło 
Klimontowa (Szwagrzyk 1987); EE9933 – 
Witowice (Bróż, Przemyski baza ATPOL); sta-
nowisko w bazie ATPOL z numerem kwadra-
tu EE89 – Jurkowice (Bróż, Przemyski 1983a). 
Najprawdopodobniej zostało ono pomylone ze 
stanowiskiem o nazwie Żyznów (lub Budy koło 
Klimontowa), a więc z kwadratem EF0903, 
gdyż miejscowość Jurkowice leży pomiędzy 
Witowicami a Budami, tuż przy lesie. 
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Aby sprostować zaistniałą sytuację, auto-
rzy zdecydowali przyjąć za słuszne stanowisko 
o nazwie Żyznów, leżące w kwadracie EF 0903, 
gdzie znajduje się zdecydowanie większa część 
omawianego kompleksu leśnego. 

Wyżyna Przedborska
18. DE7732/33 – Uroczysko Jatno, gm. 

Koniecpol (Urbanek 1968). Stanowisko niewi-
zytowane.

19. DE5931 – lasy bukowe koło Dobro-
mierza zlokalizowane na Bukowej Górze (Góra 
Buczyna) (Błaszczyk 1959) w Przedborskim 
Parku Krajobrazowym (Zaręba 1972; Kustroń, 
Michalec 1992). W bazie ATPOL stanowisko 
to błędnie zanotowano w kwadracie DE 69 
(Dobromierz, gm. Kluczewsko). Stanowisko 
niewizytowane.

20. DE4823 – Bąkowa Góra na Wzgórzach 
Radomszczańskich. Monokultura sosny na sie-
dlisku świetlistej dąbrowy (Witosławski 1988).

• Projektowany zespół przyrodniczo-kra-
jobrazowy w okolicy Bąkowej Góry nad 
Pilicą. Gatunek niepotwierdzony w latach 
2000–2005. Witosławski podaje stanowi-
sko w oddziale leśnym 48 (Witosławski, 
Kurowski 2006).

Niecka Nidziańska
21. EF1130 – rezerwat „Lipny Dół” na 

Wyżynie Miechowskiej (Szwagrzyk 1987). 
Stanowisko niepotwierdzone.

22. EF20 – kompleks lasów bukowych 
w okolicach miejscowości Cisie na Wyżynie 
Miechowskiej (Szwagrzyk 1987). Stanowisko 
trudne do zlokalizowania.

23. DF2913 – rezerwat „Biała Góra” koło 
Tunelu na Wyżynie Miechowskiej. Gatunek od-
naleziono w kilku miejscach na północ od re-
zerwatu, w lesie grądowym Tilio cordatae-Car-
pinetum betuli. Stanowisko potwierdzone.

Spośród 23 stanowisk podawanych w litera-
turze, aż 10 nie zostało potwierdzonych w te-
renie. Dotyczy to głównie obszaru Gór Święto-
krzyskich, a zwłaszcza Okręgu Łysogórskiego. 
Przyczyn takiego stanu należy szukać przede 

wszystkim w zmianach warunków siedlisko-
wych. Tylko trzy stanowiska nie były w ostat-
nim czasie wizytowane. Brak również informa-
cji o obecnym stanie populacji buławnika. Ze 
względu na ponad dwudziestoletni okres od ich 
ostatniego datowania należy je uznać za stano-
wiska niepotwierdzone. 

Nowe stanowiska

1. EE6120. W lipcu 2005 roku na Wyżynie 
Przedborskiej w mezoregionie Wzgórza 
Łopuszańskie (Kondracki 2002) odkryte zo-
stało nowe stanowisko buławnika czerwonego. 
O znalezisku wstępnie informowali współauto-
rzy (Piwowarski 2006, Przemyski 2006 mscr.). 
Stanowisko znajduje się około 10 km na pół-
nocny zachód od Łopuszna, pomiędzy miej-
scowością Ewelinów a wsią Lasocin w nowo 
powstałym rezerwacie „Ewelinów”.

Buławnik czerwony występuje tu na wa-
piennym wzgórzu (277 m n.p.m.) porośnię-
tym lasem grądowym Tilio cordatae-Carpi-
netum betuli (tab. 1, zdj. 5), na płytkiej, lek-
ko spiaszczonej rędzinie z dużą ilością części 
szkieletowych. Znaleziona populacja liczyła 
84 osobniki (w tym: 24 kwitnących i 60 płon-
nych). Z danych literaturowych wynika, że po-
pulacja ta należy do jednej z liczniej reprezen-
towanych w kraju (Hereźniak, Bernacki 2001), 
choć ostatnio odkryto niezwykle liczne stano-
wisko tego gatunku (ok. 250 os.) we wschodniej 
części Kotliny Sandomierskiej (Nobis, Nobis 
2006) oraz około 200 osobników na Garbie 
Tenczyńskim (Nowak-Dańda, Dańda 2006).

2. EF0330. Kolejne, nowe stanowisko od-
kryte pod koniec maja 2007 roku. Znajduje się 
ono na Płaskowyżu Jędrzejowskim w Niecce 
Nidziańskiej (Kondracki 2002), na Łysej Górze 
(261 m n.p.m.) położonej około 2,5 km na po-
łudnie od Imielna w gminie Imielno. Góra ta 
zbudowana jest ze skał wapiennych, na których 
wykształciły się gleby typu rędzin. Miejsce to ze 
wszystkich stron otaczają pola uprawne i tylko 
na samym szczycie znajduje się różnowiekowy 
drzewostan, silnie prześwietlony las grądowy 
(tab. 1, zdj. 6). Na jego skraju znajduje się nie-
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liczna populacja buławnika czerwonego, liczą-
ca zaledwie kilka osobników. Stanowisko wy-
stępuje na zboczu o znikomej ekspozycji pół-
nocno-zachodniej, w pobliżu zarośniętej ścież-
ki. Zaznaczyć należy, iż gatunek ten nie był 
wcześniej notowany z Ponidzia, co dodatkowo 
zwiększa wartość tego znaleziska. 

3. EF0220. W czerwcu 2007 roku w niewiel-
kim kompleksie leśnym położonym 4 km na 
południe od Jędrzejowa (Łysaków pod Lasem) 
odnaleziono kolejne stanowisko buławnika 
czerwonego. Pod względem cenotycznym ga-
tunek występował w ciepłym, miejscami prze-
świetlonym grądzie Tilio cordatae-Carpinetum 
betuli oraz w nietypowych płatach świetlistej 
dąbrowy Potentillo albae-Quercetum z dużym 
udziałem jesionu Fraxinus excelsior w drze-
wostanie (tab. 1, zdj. 2). Populacja buławnika 
czerwonego była rozproszona w kilku oddzia-
łach leśnych i liczyła kilkadziesiąt osobników, 
przy czym większość kwitła. Na uwagę zasłu-
guje obecność w sąsiedztwie obuwika pospo-
litego Cypripedium calceolus i innych rzadkich 
gatunków: owsicy spłaszczonej Avenula pla-
niculmis, buławnika wielkokwiatowego, róży 
francuskiej Rosa gallica oraz wrotycza balda-
chogroniastego typowego Tanacetum corym-
bosum subsp. corymbosum. 

4. EE9421/22. Stanowisko zlokalizowane 
pomiędzy miejscowością Obice i Lisów w gmi-
nie Morawica na Pogórzu Szydłowskim. Jest 
to region niewielkich wyniesień wapieni ju-
rajskich i dewońskich. Gatunek stwierdzono 
w 2008 roku w lesie grądowym Tilio cordatae-
-Carpinetum betuli z dużym udziałem gatun-
ków ciepłolubnych (tab. 1, zdj. 4). Zbiorowisko 
grądu miejscami przechodzi w świetlistą dą-
browę. Naliczono tutaj około 30 osobników, 
z których znakomita większość kwitła.

5. EE8213/8310. Gatunek z obszaru 
Chęcińskiego był podawany wielokrotnie. Na 
wyniesieniu Grzywy Korzeckowskie (zachod-
nia część mezoregionu Góry Świętokrzyskie) 
buławnik został po raz pierwszy stwierdzo-
ny przez Bróża (inf. ustna). Następnie był po-
twierdzany przez współautorów w trakcie co-
rocznych ćwiczeń terenowych. Buławnik czer-

wony występuje na południowych zboczach 
i przyszczytowych partiach garbu, który bu-
dują wapienie dewońskie wietrzejące w rędzi-
nę brunatną. Gatunek obserwowano głównie 
w świetlistej dąbrowie Potentillo albae-Querce-
tum (tab. 1, zdj. 1), grądzie Tilio cordatae-Car-
pinetum betuli, zwłaszcza w miejscach moc-
niej prześwietlonych, przy drogach i duktach 
leśnych. Storczyk rośnie tutaj w rozproszeniu 
i szacunkowo można przyjąć, że liczba osobni-
ków oscyluje w granicach 20.

6. EF2301. Odkrycie stanowiska w bez-
pośrednim sąsiedztwie rezerwatu stepowego 
„Polana Polichno” koło Pińczowa na Garbie 
Wodzisławskim jest dużym zaskoczeniem. 
Tereny te od lat były penetrowane przez wie-
lu botaników (m.in. Kostrowicki 1966, Bróż 
1985). Co roku odbywają się tutaj również ćwi-
czenia terenowe, ale gatunek nigdy nie był tu 
stwierdzony. Kwitnące osobniki buławnika 
spotkano w czerwcu 2009 roku, w lesie grądo-
wym z dużym udziałem ciepłolubnych gatun-
ków (tab. 1, zdj. 3). Tilio cordatae-Carpinetum 
betuli w odmianie nidziańskiej z udziałem stor-
czyka wykształca się na płytkiej rędzinie kre-
dowej. Gatunek zajmował brzeg lasu w pobli-
żu murawy kserotermicznej. Naliczono tu oko-
ło 20 okazów kwitnących, którym towarzyszyły 
osobniki juwenilne. 

Zagrożenia i ochrona

Głównym zagrożeniem dla stanowisk buław-
nika czerwonego na Wyżynie Małopolskiej jest 
kurczenie się areału i przekształcenia siedlisk: 
widnych grądów, świetlistych dąbrów oraz bu-
czyn storczykowych. Wzrost zacienienia i ogra-
niczenie dostępu światła do dna lasu, powoduje 
zwiększenie konkurencyjności ze strony gatun-
ków cienioznośnych. Na wszystkich stanowiskach 
zaobserwowano niekorzystny wzrost pokrycia 
warstwy krzewów oraz podrostu drzew, przede 
wszystkim grabu zwyczajnego Carpinus betulus. 
W takich warunkach buławnik czerwony oraz 
wiele towarzyszących mu rzadkich, chronionych 
i zagrożonych gatunków ginie. Zazwyczaj buław-
nik czerwony występuje w towarzystwie innych 
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Numer zdjęcia w tabeli
Relevé number in table 1 2 3 4 5 6

Stanowisko/ Locality Grzywy 
Korzeckowskie Łysaków „Polana Polichno” 

rezerwat/ reserve Obice „Ewelinów” 
rezerwat/ reserve

Łysa 
Góra

Nazwa zespołu/zbiorowiska
Plant community
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Dzień/ Day 23 14 20 10 8 29

Miesiąc/ Month VII VII VI VI VII VI

Rok/ Year 2007 2007 2009 2008 2005 2007

Powierzchnia zdjęcia 
Relevé area [m2] 400 400 400 400 400 400

Ekspozycja/ Aspect ES – – S SW NW

Nachylenie/ Slope [°] – – – 3 10 –

Zwarcie warstwy A1 
Cover of tree layer A1 [%] 60 60 70 40 30 60

Zwarcie warstwy A2
Cover of tree layer A2 [%] – 40 30 50 70 –

Zwarcie warstwy B
Cover of shrub layer B [%] 40 20 30 30 30 30

Zwarcie warstwy C
Cover of herb layer C [%] 80 70 70 70 80 70

Zwarcie warstwy D
Cover of moss layer D [%] zn zn zn zn 20 zn

Liczba gatunków w zdjęciu
Number od species in relevé 73 44 55 48 59 47

Ch.O. Fagetalia sylva�cae Ch.Cl. Querco-Fagetea

Carpinus betulus A1 • • • 1 3

Carpinus betulus A2 • • 2 3 4 •

Carpinus betulus B • • + 2 1 2

Carpinus betulus C • • • + 1 2

Cornus sanguineum B 2 • 1 1 • •

Cornus sanguineum C 1 + 1 + • •

Corylus avellana B 2 1 2 • • 1

Corylus avellana C 1 1 1 • • •

Euonymus verrucosa B 1 + 1 • • +

Quercus robur A1 4 • 4 • • 2

Quercus robur B 1 • • + • +

Quercus robur C + • • + • 3

Lonicera xylosteum B • • + • • 1

Tilia cordata B • • + • • 1

Cephalanthera damasonium + + + + + 1

Tab. 1. Zbiorowiska roślinne z rzędu Fagetalia z udziałem buławnika czerwonego Cephalanthera rubra na no-
wych stanowiskach Wyżyny Małopolskiej
Tab. 1. Plant associa�ons with red helleborine Cephalanthera rubra on new locali�es on the Małopolska Upland
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1 2 3 4 5 6

Cephalanthera rubra + + + + + +

Lathyrus vernus + 2 1 2 2 2

Viola reichenbachiana 1 1 1 + 1 +

Anemone nemorosa + 2 • 2 + +

Lathyrus niger + 1 + 2 1 •

Melampyrum nemorosum 3 • 2 3 4 +

Melica nutans 2 + 1 2 1 •

Meli�s melissophyllum + 2 + • 1 +

Campanula persicifolia • • + + + +

Hepa�ca nobilis 2 • + 1 2 •

Lilium martagon + + + • • 1

Carex digitata + • • 1 1 •

Cruciata glabra 1 1 1 • • •

Festuca gigantea • + + • • +

Galium schultesii 2 • + 1 • •

Poa nemoralis • • 1 + • +

Polytrichastum formosum D • • + + + •

Ranunculus cassubicus • + + • • +

Sanicula europaea • + 1 • 1 •

Asarum europaeum • • + + • •

Brachypodium sylva�cum + • 1 • • •

Carex montana • • • 1 + •

Epipac�s helleborine + • + • • •

Galeobdolon luteum + • • • 1 •

Galium odoratum • • 3 • • 3

Hypericum montanum + • • • + •

Neo�a nidus-avis + • + • • •

Pulmonaria obscura • • 2 • + •

Gatunki sporadyczne (sporadic species): Acer psudoplatanus B +/1; Acer platanoides C +/5; Cerasus avium B +/4; 
Corylus avellana A2 3/2; Euonymus verrucosa C 1/3; Fagus sylva�ca B 2/5; Lonicera xylosteum C +/6; Quercus robur A2 
+/4; Tilia cordata A1 1/3, A2 1/3, C 1/6; Euphorbia angulosa +/1; Aegopodium podagraria 2/2; Aquilegia vulgaris +/1; 
Atrichum undulatum D +/3; Cimicifuga europaea +/1; Milium effusum +/3; Polygonatum mul�florum +/3; Poten�lla
alba +/4; Serratula �nctoria +/4; Stellaria holostea +/1.

Ch., D.Cl. Trifolio-Geranietea sanguinei

Astragalus glycyphyllos + + + • + +

Clinopodium vulgare 1 + + • + •

Coronilla varia + • + • + +

Veronica chamaedrys + + • + +

Polygonatum odoratum + • • + + •

Agrimonia eupatoria + • + • • •

Galium mollugo + • • • + •

Galium verum + • • 2 • •

Vicia sepium 1 • • • + •

Gatunki sporadyczne (sporadic species): Anthericum ramosum +/1; Vicia pisiformis +/1; Vicia sylva�ca +/5. 
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1 2 3 4 5 6

Inne/ Others

Crataegus monogyna B + + • + • •

Pinus sylvestris A1 + • + 3 • •

Quercus petraea C • + • + + •

Rhamnus cathar�ca C • + • • • +

Sorbus aucuparia B + • • • + •

Viburnum opulus B + • • • + •

Convallaria majalis 1 2 + 2 + 1

Ajuga reptans 2 + • + + +

Maianthemum bifolium • + + 2 2 +

Primula veris + + + + • 1

Hypnum cupressiforme D + + • + + +

Fragaria vesca 1 + + • + •

Platanthera bifolia + + + + • •

Geum urbanum • + + • • 1

Hieracium murorum • + + + • •

Hypericum perforatum 1 • • • + 1

Luzula pilosa • + • 1 + •

Viola hirta 1 + + • • •

Brachypodium pinnatum 2 • • • + •

Carex con�gua • • + • • +

Carex montana 1 + • • • •

Hieracium lachenalii • • + 1 • •

Poa pratensis • • • • + +

Pteridium aquilinum • • • + + •

Veronica officinalis + • • • • +

Vincetoxicum hirudinaria 1 • + • • •

Viola collina + • • + • •

Brachythecium velu�num D • + • • 2 +

Plagiomnium cuspitatum D • • • • + +

Gatunki sporadyczne (sporadic species): Abies alba (podsadzany) B +/5; Betula pendula A1 3/5; Frangula alnus B +/5; 
Juniperus communis B +/4; Malus sylvestris A2 +/3; Pirus communis A1 +/2, C +/4; Populus tremula C +/5; Prunus spino-
sa C 1/2; Quercus petraea A1 4/2; Rosa canina B +/1, C +/6; Rosa gallica +/6; Sorbus aucuparia C +/5; Viburnum opulus 
C +/1; Peucedanum cervaria 1/1; Ajuga genevensis +/6; Betonica officinalis +/2; Bromus benekenii +/3; Calamagros�s
arundinacea +/5; Cerasus avium C +/4; Chaerophyllum aroma�cum +/3; Dactylis glomerata +/6; Digitalis grandiflora
+/1; Festuca ovina +/4; Genista germanica +/6; Hieracium sabaudum +/1; Hypochoeris radicata +/5; Leontodon hispid-
us +/6; Melampyrum pratense +/4; Monotropa hypophegea +/3; Mycelis muralis +/5; Pimpinella saxifraga +/1; Rubus 
caesius +/5; Silene inflata +/1; Silene nutans +/1; Solidago virgaurea +/5; Taraxacum officinale +/6; Trifolium monta-
num +/1; Vaccinium myr�llus +/4; Plagiomnium affine D 1/5; Brachytecium salobrosum D +/5; Pohlia nutans D +/1.

chronionych i zagrożonych gatunków preferują-
cych półcieniste miejsca, z których większość na-
leży do rodziny storczykowatych: buławnik wiel-
kokwiatowy, buławnik mieczolistny, obuwik po-
spolity, kruszczyk szerokolistny Epipactis hellebo-

rine, gnieźnik leśny Neottia nidus-avis, miodow-
nik melisowaty Melittis melissophyllum, lilia zło-
togłów Lilium martagon i wiele innych (tab. 1). 
W związku z tym należy podjąć czynności zmie-
rzające do ochrony tych siedlisk i gatunków po-
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Przemyski A., Piwowarski B. Red helleborine Cephalanthera rubra (Orchidaceae) on the Małopolska 
Upland 

Cephalanthera rubra (L.) Rich. is included in the “red list” and in the “red book” of endangered plants 
in Poland as well as in many regional “red lists”. The Małopolska Upland is one of the main area of its 
occurrence in the country. There had been known 23 stands so far, another 6 ones were recorded recently: 
in the reserve “Ewelinów” (Łopuszno Hills – Wzgórza Łopuszańskie), on the Grzywy Korzeczkowskie 
(Świętokrzyskie Mountains), near Obice (Szydłów Foothills), in the reserve “Polana Polichno” (Wodzisław 
Hummock) and also 2 stands in the Jędrzejów Plateau – the surroundings of Imielno (Łysa Mountain) and 
Jędrzejów (Łysaków pod Lasem). Population size in the known locations ranges from a few to several dozen 
individuals. This species is threatened in the all sites mainly due to the habitat changes, which had to increase
in degree of shading. Therefore, an active protection, like periodical and moderately cutting out the layer of 
shrubs and trees is necessary in order to preserve the species.
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