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Dwulistnik muszy Ophrys insectifera L. na siedlisku 
antropogenicznym w Pieni skim Parku Narodowym

Fly Orchid Ophrys insectifera L. in anthropogenic habitat in the Pieniny National Park
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Abstract. Ophrys insectifera is classi  ed as a particularly valuable species of 
the Pieniny National Park  ora. Two new localities of this species were found 
in an anthropogenic habitat in 2006 and 2013. The habitat developed in the 80s 
of 20th century after a road had been constructed through the Pieniny National 
Park. The number of  owering shoots at the  rst study locality (slope near 
Mra nica meadow) ranged from 2 to 6 in the period 2006–2013, whereas at the 
second locality (slope near Flaki) 3  owering shoots were found in 2013. Both 
sites where the Ophrys insectifera was found, are characterized by similar  o-
ristic composition despite various exposures. The fact that new localities were 
found in human-disturbed habitats, con  rms good condition of population in 
the south-eastern part of the Pieniny National Park.
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WPROWADZENIE 

W wyniku prowadzonych obserwacji w latach 
2000–2005 (Bernacki, Błońska 2006) w otoczeniu 
południowego odcinka drogi Krośnica – Niedzica 
w Pienińskim Parku Narodowym, wybudowanej 
w latach 80. XX w., stwierdzono 12 taksonów stor-
czykowatych. Wówczas dziewięć z nich pojawiło 
się na siedliskach antropogenicznych, powstałych 
w trakcie budowy tej drogi, a trzy inne: Cephalan-
thera damasonium, Platanthera bifolia i Ophrys 
insectifera, zaobserwowano wyłącznie w miej-
scach nieprzekształconych w czasie budowy. Po 
ukończeniu pierwszego etapu monitorowania 

storczykowatych w 2005 r. postanowiono obser-
wować, czy najrzadszy z wymienionych gatunków 
Ophrys insectifera pojawi się także na siedliskach 
antropogenicznych (Fot. 1). 

Wcześniej uważano, że w Polsce gatunek ten 
występuje tylko w Pieninach, a stanowiska te 
wyznaczają północny kres jego zasięgu (Szafer 
i in. 1976). Pogląd ten zmieniło odkrycie nowych 
stanowisk na Ziemi Miechowskiej i koło Chełma 
(Kaźmierczakowa, Zarzycki 2001). W obrębie pol-
skiej części Karpat dwulistnik muszy występuje 
tylko w Tatrach i w pienińskim pasie skałkowym 
oraz w przylegającym do Pienin południowo-
zachodnim krańcu Beskidu Sądeckiego (Mirek, 
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Stawowczyk 2008). Obecnie z terenu Polski zna-
nych jest około 40 stanowisk (Bernacki L., npbl. 
w oparciu o bazę danych ORPOL, por. Bernacki 
2000). Na tej podstawie gatunek ten uznany 
został w kraju za rzadki (Zarzycki, Szeląg 2006), 
narażony (Kaźmierczakowa, Zarzycki 2001), 
a w Karpatach polskich jako zagrożony (Mirek, 
Stawowczyk 2008). 

Polskie stanowiska Ophrys insectifera znaj-
dują się poza zwartym zasięgiem, który obejmuje 
obszar od zachodniej Francji i południowo-
wschodniej części Wysp Brytyjskich po środ-
kowe Niemcy, Chorwację i środkowe Włochy 
(Meusel i in. 1965). We wschodniej części kon-
tynentu posiada on tylko rozproszone stano-
wiska od Skandynawii, przez tereny położone 
na wschód od Bałtyku i kraje Europy środko-
wo-wschodniej, po Bułgarię (Meusel i in. 1965; 
Tsvetanov i in. 2005).

Najwięcej stanowisk dwulistnika muszego 
w Polsce zlokalizowanych jest w pienińskim pasie 
skałkowym z wyraźnym ich skupieniem w Pie-
nińskim Parku Narodowym (Mirek, Stawowczyk 
2008; dane niepublikowane autorów). Gatunek 
ten uznany został za szczególnie cenny dla fl ory 
Pienin (Zarzycki 1976; Wróbel, Zarzycki 2010; 
Zarzycki, Wróbel 2012). 

Dotychczas na terenie Pienińskiego Parku 
Narodowego odnotowano 22 stanowiska, z czego 
w ostatnich latach potwierdzono 10 z nich, nato-
miast 4 uznać należy za wymarłe (Zarzycki 1976, 
1981; Kolanowska i in. 2012; Bernacki L., npbl. 
w oparciu o bazę danych ORPOL – por. Ber-
nacki 2000; Wróbel I., npbl.; Vončina G., npbl.). 
Wcześniej wymieniane stanowisko Golica (słow. 
Holica) (Zapałowicz 1906; Zarzycki 1976) znaj-
duje się w obecnych granicach Słowacji.

Celem niniejszej publikacji jest przedsta-
wienie nowych stanowisk Ophrys insectifera na 
siedlisku powstałym w wyniku działalności czło-
wieka oraz określenie charakteru zmian liczeb-
ności populacji. 

MATERIA Y I METODY 

Od roku 2006 corocznie monitorowano dwulist-
nika muszego na siedlisku antropogenicznym, 
w bezpośrednim otoczeniu drogi Krośnica 

– Niedzica. Po stwierdzeniu jego obecności roz-
poczęto systematyczne obserwacje liczebności 
pędów generatywnych i płonnych. Ponadto 
w 2013 r., w płatach z udziałem Ophrys insec-
tifera, na nowych stanowiskach wykonano spisy 
fl orystyczne oceniając pokrycie poszczególnych 
gatunków w skali Braun-Blanqueta. Nazwy roślin 
naczyniowych przyjęto za Mirkiem i in. (2002), 
a mszaków za Ochyrą i in. (2003), natomiast 
przynależność syntaksonomiczną gatunków za 
Matuszkiewiczem (2001).

WYNIKI 

Warunki wyst powania 

Pierwsze stanowisko Ophrys insectifera na sie-
dlisku antropogenicznym stwierdzono w 2006 r. 
na skarpie drogi przy Polanie Mraźnica (Fot. 2). 
Skarpa ta ma ekspozycję północną z lokalnie nie-
wielkim odchyleniem ku zachodowi. Pokrycie 
warstwy zielnej roślin naczyniowych osiąga tu 
zaledwie 30%, a warstwa mszaków osiąga 60% 
powierzchni. Dodatkowo występują krzewy i pod-
rost drzew iglastych, głównie świerka, osiągając 
łącznie zwarcie nie przekraczające 10%. Z roślin 
zielnych najliczniej reprezentowane są: Leontodon 
hispidus, Maianthemum bifolium, Pimpinella 
saxifraga, Thymus pulegioides, Melica nutans, 
Selaginella selaginoides oraz Carex caryophyllea 
i C.  ava. Szczegółowy skład fl orystyczny wraz 
z wyceną pokrycia gatunków przedstawiono 
poniżej. 
Polana Mraźnica; 16.07.2013; ekspozycja: NW-NNW; 
nachylenie stoku: 30–45˚; pow. zdjęcia: 10 m2; b – 10%; 
c – 30%, d – 60%; liczba gatunków w zdjęciu – 49.
Ophrys insectifera  Festuco-Brometea  
Carex caryophyllea 1.2, Pimpinella saxifraga 1.2, 
Thymus pulegioides 1.2, Brachypodium pinnatum 
+.2, Euphorbia cyparissias +, Galium album +, Liba-
notis pyrenaica +, Medicago falcata +, Sanguisorba 
minor +, Molinio-Arrhenatheretea  Leontodon 
hispidus 2.1, Angelica sylvestris +.2, Festuca rubra 
+, Knautia arvensis +, Plantago lanceolata +, Pru-
nella vulgaris +.2, Ranunculus acris +,  Corylus 
avellana b/c 1.2/+, Pinus sylvestris b +.2, Picea abies 
b/c 2.2/1.2, Salix cinerea b/c +.2/+.2, Hieracium 
murorum 2.1, Carex  ava 1.2, Linum catharticum 
1.1, Maianthemum bifolium 1.2, Melica nutans 1.2, 
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Selaginella selaginoides 1.2, Abies alba c +, Acer 
pseudoplatanus c +, Aruncus sylvestris +, Briza media 
+, Carex flacca +, C. panicea +, Cruciata glabra +, 
Epipactis atrorubens +, Euphorbia amygdaloides +, 
Fragaria vesca +.2, Gymnadenia conopsea +, Hype-
ricum maculatum+, Origanium vulgare +, Pinguicula 
vulgaris +.2, Potentilla erecta +, Polygala comosa +, 
Primula elatior +.2, Rosa sp. c +, Ctenidium molluscum 
d 4.4, Campyllium stellatum d 1.2, Ditrichum flexicaule 
d +.2, Rhytidiadelphus triquetrus d +.2.

Drugie miejsce występowania Ophrys insec-
tifera na stanowisku antropogenicznym znajduje 

się na zachodnim zboczu Flaków. Warstwa zielna 
osiąga tam 80% pokrycia i tworzą ją głównie 
Galium album, Thymus pulegioides, Arrhe-
natherum elatius, Daucus carota, Leontodon 
hispidus, Plantago lanceolata, Carex flacca, 
Hieracium pilosella i Hypericum maculatum. 
Warstwa mszysta pokrywa 30% powierzchni, 
a w warstwie krzewów pojedynczo występują 
Pinus silvestris, Picea abies, Cornus sanguinea 
i Corylus avellana. Skład florystyczny i stosunki 
ilościowe tego płatu kształtują się następująco:

Fot. 1. Dwulistnik muszy Ophrys insectifera – pokrój ogólny 
okazu kwitnącego z Wąwozu Sobczańskiego (Fot. S. Wróbel, 
czerwiec 2008 r.)
Phot. 1. Fly orchid Ophrys insectifera – general appearance 
of flowering plant from Sobczański gorge (Phot. S. Wróbel, 
June 2008)

Fot. 2. Dwulistnik muszy Ophrys insectifera – pęd owocujący 
na skarpie koło Polany Mraźnica (Fot. L. Bernacki, sierpień 
2008 r.)
Phot. 2. Fly orchid Ophrys insectifera – fructifying shoot from 
the slope near Mraźnica meadow (Phot. L. Bernacki, August 
2008)
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Flaki; 16.07.2013; ekspozycja: WSW; nachylenie 
stoku: 20–30˚; powierzchnia zdjęcia: 12 m2; b – 10%; 
c – 80%, d – 30%; liczba gatunków w zdjęciu - 64.
Ophrys insectifera  Festuco-Brometea  Galium 
album 2.2, Thymus pulegioides 2.2, Carex caryophyllea 
1.2, Euphorbia cyparissias 1.1, Plantago media 1.2, 
Salvia verticillata 1.2, Anthyllis vulneraria +, Medi-
cago falcata +.2, Pimpinella saxifraga +, Sanguisorba 
minor +, Molinio-Arrhenatheretea  Arrhen-
atherum elatius 2.2, Daucus carota 2.1, Leontodon 
hispidus 2.2, Plantago lanceolata 2.2, Equisetum 
palustre 1.1, Prunella vulgaris 1.2, Achillea millefolium 
+.2, Angelica sylvestris +, Heracleum sphondylium +, 
Juncus in  exus +.2, Knautia arvensis +.2, Leucan-
themum vulgare +, Lotus corniculatus +.2, Pastinaca 
sativa +, Ranunculus acris +, Trifolium pratense +, 
Viccia cracca +,  Pinus sylvestris b/c 2.2/+, Picea 
abies b/c 2.2/+, Cornus sanguinea b +, Corylus avel-
lana b+, Carex  acca 2.2, Hieracium pilosella 2.2, 
Hypericum maculatum 2.2, Agrimonia eupatoria 1.2, 
Carex panicea 1.2, Carlina acaulis 1.2, Equisetum 
arvense 1.1, Eriophorium latifolium 1.2, Fragaria 
vesca 1.2, Melica nutans 1.2, Origanium vulgare 1.2, 
Potentilla erecta 1.2, Viola hirta 1.2, Alchemilla sp. +, 
Betula pendula +, Briza media +, Carex  ava +.2, Cru-
ciata glabra +, Euphrasia sp. r, Franguula alnus +, 
Gymnadenia conopsea r, Linum catharticum +, Ononis 
arvensis +, Salvia glutinosa +.2, Trifolium medium +, 
Rhytidiadelphus triquetrus d 2.2, Abietinella abietina 
d 1.2, Entodon concinnus d 1.2, Hypnum cupeissiforme 
d 1.2, Brachythecium glareosum d +, Campyllium stel-
latum d +, Thuidium philibertii d +. 

Stwierdzone płaty z Ophrys insectifera na 
stanowiskach antropogenicznych (przy Polanie 
Mraźnica oraz na zboczu Flaków) charakte-
ryzują się podobnym składem fl orystycznym 
pomimo różnych zajmowanych ekspozycji. Z ich 
porównania wynika, że około 50% gatunków jest 
 wspólnych. 

LICZEBNO  I DYNAMIKA POPULACJI

Pierwsza populacja Ophrys insectifera rozwijająca 
się na skarpie przy Polanie Mraźnica w momencie 
jej odkrycia w 2006 r. liczyła cztery pędy kwit-
nące i dwa pędy płonne. W kolejnych trzech sezo-
nach wegetacyjnych liczba pędów generatywnych 
wahała się od dwóch do pięciu. Najwięcej pędów 
(sześć kwitnących) odnotowano w latach 2010–
2011, po czym zaobserwowano ich spadek do 
czterech w roku 2012 oraz trzech w roku 2013 
(Ryc. 1). Na stanowisku tym w 2008 r. stwier-
dzono 10 pędów płonnych, a w pozostałych latach 
monitoringu notowano zwykle po dwa pędy, 
wyjątkowo tylko jeden. Drugie miejsce wystę-
powania dwulistnika muszego na siedlisku antro-
pogenicznym znaleziono w 2013 r. na skarpie 
w dolnej części zbocza Flaków w sąsiedztwie 
rowu przydrożnego. Stwierdzono wówczas tylko 
trzy pędy generatywne i brak pędów płonnych 
(Ryc. 1).

. Liczba pędów kwitnących dwulistnika muszego Ophrys insectifera na powierzchniach badawczych w latach 2006–2013. 
Nazwy powierzchni badawczych: Fs – Flaki-skarpa, Ms – Mraźnica-skarpa)

. Number of fl owering shoots of fl y orchid Ophrys insectifera in studied areas from 2006 to 2013. (Names of the studied 
areas: Fs  – Flaki-slope, Ms – Mraźnica-slope)
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DYSKUSJA

W latach 2006–2013 stwierdzono dwa nowe miej-
sca występowania dwulistnika muszego w Pieniń-
skim Parku Narodowym na skarpach powstałych 
w trakcie budowy drogi. Oprócz stanowisk an-
tropogenicznych Ophrys insectifera notowany 
był w tym rejonie także na dwóch innych stano-
wiskach naturalnych: na młace, w dolnej części 
zbocza Flaków i przy Małym Lochu (koło Długiej 
Grapy). 

Stanowisko na młace (w dolnej części zbocza 
Flaków), w strefi e niezmienionej podczas budowy 
drogi, istnieje już od dawna i jest monitorowane 
od 1999 r. (I. Wróbel npbl.). Zostało ono podane 
także w publikacji dotyczącej występowania 
storczykowatych w otoczeniu południowego 
odcinka wymienionej drogi jako „Flaki – zbocze 
zachodnie” (Bernacki, Błońska 2006), a następnie 
opublikowane (prawdopodobnie omyłkowo) 
jako nowe: „w pasie Cisowców na wysokości 
636 m n.p.m. na południowo-zachodnim stoku 
o nachyleniu 30 ” (Kolanowska i in. 2012). 
Natomiast po 2000 r. nie potwierdzono stano-
wiska przy Małym Lochu (koło Długiej Grapy) 
(Bernacki, Błońska 2006). 

Odkryte w 2013 r. nowe miejsce występowania 
dwulistnika muszego na przydrożnej skarpie 
w rejonie Flaków, ze względu na niewielką odle-
głość od młaki (kilkadziesiąt metrów), należałoby 
potraktować jako jedno stanowisko. Jednakże ze 
względu na zupełnie inny typ siedliska i odmienny 
skład fl ory płatów, w których występuje Ophrys 
insectifera, słusznym wydaje się, aby osobniki 
występujące w dwóch różnych miejscach zaliczyć 
do dwóch różnych subpopulacji w obrębie jed-
nego stanowiska, o nazwie „dolna część zachod-
niego zbocza Flaków”.

Miejsce pochodzenia diaspor, które dały 
początek stanowisku przy Polanie Mraźnica nie 
jest znane. Prawdopodobnie dzięki niewielkiej 
masie drobnych bezbielmowych nasion, zostały 
one przeniesione przez wiatr z dalszej odległości. 
Natomiast populacja na siedlisku antropoge-
nicznym (na skarpie przy rowie na zboczu Flaków) 
powstała najprawdopodobniej w wyniku rozsiania 
się nasion dwulistnika rosnącego na pobliskiej 
młace, położonej kilkadziesiąt metrów powyżej.

Stwierdzenie dwóch nowych miejsc wystę-
powania Ophrys insectifera na siedlisku antropo-
genicznym w sąsiedztwie południowego odcinka 
drogi Krośnica–Niedzica pozwala przypuszczać, 
że populacja tego gatunku w południowo-zachod-
niej części Pienińskiego Parku Narodowego jest 
w dobrej kondycji. Obserwacje autorów doty-
czące zwiększania się liczby stanowisk są rów-
nież zgodne z wcześniejszymi spostrzeżeniami 
Zarzyckiego (1976 i 1981). 

Dalszych odrębnych badań wymaga usta-
lenie przyczyn tego zjawiska w Pieninach. Praw-
dopodobnie kluczowymi czynnikami są tutaj: 
niewielka konkurencja ze strony innych roślin 
w otwartym siedlisku inicjalnym, odpowiednie 
podłoże i warunki wilgotnościowe oraz dostęp-
ność światła. 
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SUMMARY

Ophrys insectifera is classifi ed as a particularly 
valuable species of the Pieniny National Park 
fl ora (Zarzycki 1976; Wróbel, Zarzycki 2010; 
Zarzycki, Wróbel 2012) (Phot. 1). In Poland it 

has been considered as a rare (Zarzycki, Szeląg 
2006) and vulnerable species (Kaźmierczakowa, 
Zarzycki 2001), whereas in Polish Carpathians it 
is regarded as endangered (Mirek, Stawowczyk 
2008). Until 2005, 12 taxa of orchids had been 
reported from the area of the road constructed in 
the Pieniny National Park in the 80s of the 20th 
century. Nine of them were observed in anthro-
pogenic habitats developed during the construc-
tion of this road. Three other ones, such as: 
Cephalanthera daimasonium, Platanthera bifolia 
and Ophrys insectifera were recorded only from 
places which were not altered by the construction 
(Bernacki, Błońska 2006).

In the following years (2006–2013) two new 
sites of Ophrys insectifera were found in the 
anthropogenic habitat. The number of genera-
tive shoots at the fi rst study locality (slope near 
Mraźnica meadow) (Phot. 2) ranged from 2 (in 
2009) to 6 (in 2010 and 2011), whereas at the 
second locality (slope near Flaki) 3 fl owering 
shoots were found in 2013 (Fig. 1). Moreover, at 
the fi rst site (near Mraźnica meadow) 10 barren 
shoots were observed in 2008, and in other 
years, usually two, exceptionally only one. The 
patches of vegetation with Ophrys insectifera in 
the anthropogenic habitat are characterized by 
similar species composition in spite of various 
exposures.

The fact that new localities of this species were 
found in human-disturbed habitats, confi rms good 
condition of population in the south-eastern part 
of the Pieniny National Park. The observations of 
the authors concerning the increase in the number 
of localities are also compatible with studies of 
Zarzycki (1976 and 1981).


