
Ciep∏olubne buczyny
storczykowe 
(Cephalanthero-Fagenion)
Kod Physis: 41.16

A. Opis g∏ównego typu 
siedliska przyrodniczego

Definicja

Ciep∏olubne lasy bukowe o runie bogatym w storczyki,
zwiàzane z bogatymi w w´glan wapnia siedliskami.

Charakterystyka

Buczyny storczykowe sà ciep∏olubnymi lasami porastajàcymi
bogate w wapƒ siedliska. Wyst´pujà na glebach typu r´dzin
lub parar´dzin. Typowe p∏aty zwiàzane sà z wychodniami sta-
rych ska∏ wapiennych, choç lasy takie mogà tak˝e rozwijaç si´
na glebach wytworzonych na kredzie jeziornej, trawertynach
lub glebach wzbogacanych w wapƒ przez eoliczne nanosze-
nie py∏u marglistego. Najcz´Êciej, choç nie zawsze, siedliska
buczyn storczykowych wyst´pujà na stromych zboczach.
W typowych postaciach drzewostan jest bukowy, w górach
niekiedy tak˝e bukowo-jod∏owy lub nawet jod∏owy. Cha-
rakterystyczny jest sta∏y udzia∏ w runie kilku gatunków stor-
czyków, a tak˝e gatunków ciep∏olubnych, wià˝àcych ten
typ buczyn z ciep∏olubnymi dàbrowami.
Centrum wyst´powania tego typu siedliska przyrodniczego
stanowià ni˝sze po∏o˝enia górskie systemu Alp. W Polsce wy-
st´powanie buczyn storczykowych stwierdzono w kilku izolo-
wanych regionach – w Pieninach, Tatrach Zachodnich, Ma∏o-
polsce (w tym w Jurze Krakowsko-Cz´stochowskiej i Górach
Âwi´tokrzyskich), niektórych pasmach Sudetów, na Pomorzu
i na klifie wyspy Wolin. Polskie p∏aty majà charakter kresowy
i sà najcz´Êciej znacznie zubo˝one w typowe gatunki. Jest to
przyczynà trudnoÊci z ich fitosocjologicznà klasyfikacjà.

Podzia∏ na podtypy

Jak udowodniono metodami analizy fitosocjologicznej, polskie
buczyny storczykowe ró˝nicujà si´ w zale˝noÊci od regionu ich
wyst´powania. Zró˝nicowanie to zosta∏o wyra˝one w formie
prowizorycznego wyró˝nienia pi´ciu odr´bnych zbiorowisk ro-
Êlinnych. Na potrzeby niniejszego opracowania te regionalne
postaci polskich buczyn storczykowych przyj´to jako podtypy
siedliska przyrodniczego, wyró˝niajàc nast´pujàce jednostki:
9150-1 Pieniƒska buczyna storczykowa

(Carici albae-Fagetum)
9150-2 Ma∏opolska buczyna storczykowa

(zbiorowisko Fagus sylvatica-Cruciata glabra)
9150-3 Sudecka buczyna storczykowa

(zbiorowisko Fagus sylvatica-Hypericum maculatum)
9150-4 Kaszubska buczyna storczykowa

(zbiorowisko Fagus sylvatica-Cypripedium calceolus)
9150-5 Nadba∏tycka buczyna storczykowa

(Cephalanthero-Fagetum)

Umiejscowienie podtypów w polskiej 
klasyfikacji fitosocjologicznej

Uj´cie polskich buczyn storczykowych w klasyfikacji fitosocjo-
logicznej nale˝y traktowaç jako prowizoryczne, wymaga∏oby
ono bowiem studiów porównawczych na tle zbiorowisk z Eu-
ropy Zachodniej i z Alp. Tymczasowe uj´cie jest nast´pujàce:

Klasa Querco-Fagetea lasy liÊciaste
Rzàd Fagetalia sylvaticae mezo- i eutroficzne lasy liÊciaste

Zwiàzek Fagion buczyny
Podzwiàzek Cephalanthero-Fagenion buczyny
storczykowe

Zespo∏y i zbiorowiska:
Carici albae-Fagetum pieniƒska buczyna
storczykowa
zb. Fagus sylvatica-Cruciata glabra ma∏o-
polska buczyna storczykowa
zb. Fagus sylvatica-Hypericum macula-
tum sudecka buczyna storczykowa
zb. Fagus sylvatica-Cypripedium calceolus
kaszubska buczyna storczykowa
Cephalanthero-Fagetum nadba∏tycka bu-
czyna storczykowa
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B. Opisy podtypów

Pieniƒska buczyna storczykowa
Kod Physis: 41.161

Cechy diagnostyczne

Cechy obszaru
Ciep∏olubna buczyna pieniƒska wyst´puje w Pieninach,
najcz´Êciej pod ska∏ami, na pó∏kach skalnych lub utrwalo-
nych piargach, o odpowiednio g∏´bokiej warstwie gleby
i na nas∏onecznionych, stromych zboczach (20–60º) lub
te˝ na skalistych grz´dach. Nieco szerzej rozmieszczone sà
p∏aty wariantów ubogich florystycznie, z nielicznie wyst´pu-
jàcymi gatunkami diagnostycznymi. Siedlisko najcz´Êciej
obserwowane jest przy ekspozycjach po∏udniowej i przyle-
g∏ych, co wià˝e si´ ze szczególnymi wymaganiami co do
warunków Êwietlnych – przy znacznym nachyleniu stoków
dociera tu Êwiat∏o boczne. Buczyny ciep∏olubne zajmujà
najcieplejsze partie zboczy – równole˝nikowy przebieg pa-
sma zapewnia ochron´ przed pó∏nocnymi wiatrami, a ska-
∏y nagrzewajàce si´ od s∏oƒca oddajà póêniej zgromadzo-
ne ciep∏o. Warunki termiczne charakteryzujà wi´c wysokie
temperatury i zwiàzany z tym niedosyt wilgotnoÊci. Pod∏o˝e
stanowi wapieƒ. Gleby sà p∏ytkie, silnie szkieletowe, na
ogó∏ zaliczane  do gleb brunatnych lub r´dzin brunatnych
o odczynie zasadowym lub oboj´tnym (sporadycznie lekko
kwaÊnym). Nale˝à do gleb umiarkowanie wilgotnych,
o próchnicy typu mull, rzadziej moder.

Fizjonomia i struktura zbiorowiska
Zbiorowisko o dobrze wykszta∏conym drzewostanie,
g∏ównie bukowo-jod∏owym (dominacja tych dwóch ga-
tunków zmienna w zale˝noÊci od podzespo∏u), z niewiel-
kà domieszkà innych gatunków, jak: lipa szerokolistna
Tilia platyphyllos, jawor Acer pseudoplatanus, Êwierk Pi-
cea abies i rzadziej grab Carpinus betulus. Zwarcie ko-
ron jest du˝e, ok. 60–80%. Buki osiàgajà wysokoÊç Êred-
nio 20–30 m. Warstwa podszytu jest na ogó∏ dobrze roz-
wini´ta, wielogatunkowa; wyst´pujà tu: leszczyna Cory-
lus avellana, dereƒ Cornus sanguinea, wiciokrzew sucho-
drzew Lonicera xylosteum, irga pospolita Cotoneaster in-
tegerrimus i irga czarna C. niger, wawrzynek wilcze∏yko
Daphne mezereum, malina Rubus idaeus. Zwarcie w tej
warstwie jest zmienne, od 10 do 35%, maksymalnie do
70%. Runo dobrze wykszta∏cone, wyst´puje p∏atami, two-
rzàc mozaik´ (w zale˝noÊci od uk∏adu mikrosiedlisk),
o pokryciu od 40% do 90%, najcz´Êciej ok. 60–70%.
Warstwa mszaków na ogó∏ s∏abo wykszta∏cona, czasami
brak jej zupe∏nie, ale mo˝e wyst´powaç z pokryciem od
5 do 30% (max. 60%).
Zbiorowisko bogate florystycznie, w zdj´ciu fitosocjologicz-
nym notowano od 48 do 71 gatunków, przeci´tnie ok. 60.
¸àcznie w zbiorowisku tym stwierdzono wyst´powanie 
ok. 150 gatunków. Znaczàcà rol´ odgrywajà tu gatunki
górskie i gatunki charakterystyczne rz´du Fagetalia.

Reprezentatywne gatunki
Turzyca bia∏a Carex alba, wiechlina styryjska Poa
stiriaca, bu∏awnik wielkokwiatowy Cephalanthera dama-
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sonium, bu∏awnik mieczolistny Cephalanthera longifolia,
paprotka zwyczajna Polypodium vulgare, przytulia
(marzanka) wonna Galium odoratum, przytulinka wiosen-
na Cruciata glabra, kruszczyk szerokolistny Epipactis helle-
borine, wilczomlecz sosnka Euphorbia cyparissias, fio∏ek
przedziwny Viola mirabilis, skr´tniczek k´dzierzawy Tortel-
la tortuosa, opoƒczyk kr´toga∏àzkowy Encalypta contorta.
Gatunki wyró˝niajàce w stosunku do buczyny karpackiej:
• gatunki muraw kserotermicznych – nieobficie (cz´sto tyl-

ko p∏one): traganek szerokolistny Astragalus glycyphyl-
los, trzcinnik pstry Calamagrostis varia, klinopodium po-
spolite Clinopodium vulgare, ostro˝eƒ lepki Cirsium erisi-
thales, cieciorka pstra Coronilla varia, okrzyn szeroko-
listny Laserpitium latifolium, ciemi´˝yk bia∏okwiatowy
Vincetoxicum hirundinaria;

• gatunki leÊne i okrajkowe – dzwonek brzoskwiniolistny
Campanula persicifolia, dzwonek jednostronny C. ra-
punculoides, powojnik alpejski Clematis alpina, kon-
walia majowa Convallaria majalis, naparstnica zwy-
czajna Digitalis grandiflora, przytulia Schultesa Galium
schultesi, kokoryczka wonna Polygonatum odoratum,
koz∏ek trójlistkowy Valeriana tripteris, wyka leÊna Vicia
sylvatica;

• zwi´kszona frekwencja i iloÊciowoÊç: turzyca palczasta
Carex digitata, bluszcz pospolity Hedera helix, jastrz´-
biec leÊny Hieracium murorum, dziurawiec kosmaty Hy-
pericum hirsutum, per∏ówka zwis∏a Melica nutans.

Odmiany

W Pieninach wyró˝niono dwa podzespo∏y:
Carici albae-Fagetum typicum (Carici-Fagetum cephalan-
theretosum): wyst´pujàcy tylko w Pieninach Centralnych,
na g∏´bszej warstwie gleby (r´dziny brunatnej), z domina-
cjà buka w drzewostanie, a w runie (zw∏aszcza przy surow-
szych warunkach siedliskowych) – wiechliny styryjskiej.
Charakterystyczna dla tego zbiorowiska jest ró˝nogatun-
kowa, bujna warstwa krzewów.
Carici albae-Fagetum abietetosum (Carici-Fagetum abie-
tetosum): wyst´puje na terenie ca∏ych Pienin, zajmujàc
skaliste grzbiety i grz´dy, w miejscach z p∏ytszà warstwà
gleby, okresowo przesychajàcà w górnych warstwach. Za-
liczana jest ona do parar´dzin brunatnych. W drzewosta-
nie dominuje jod∏a, a w runie turzyca bia∏a. Warstwa krze-
wów jest ubo˝sza ni˝ w poprzednim podzespole, czasami
panuje w niej malina Rubus idaeus. W Tatrach w drzewo-
stanie obecny jest w ró˝nych proporcjach Êwierk, cz´sto
pochodzàcy z nasadzeƒ. Ka˝dy z tych podzespo∏ów jest
obserwowany w dwóch wariantach florystycznych: typo-
wym i ubogim.

Mo˝liwe pomy∏ki
Na stanowiskach o podobnych warunkach siedliskowych,
mogà niekiedy rozwijaç si´ p∏aty gràdu Tilio-Carpinetum
41.262 z udzia∏em gatunków ciep∏olubnych w runie.

Identyfikatory fitosocjologiczne

Zwiàzek Fagion
Podzwiàzek Cephalanthero-Fagenion

Zespó∏ Carici albae-Fagetum pieniƒska buczyna
storczykowa

Zespó∏ wykszta∏ca si´ w dwóch podzespo∏ach: Carici al-
bae-Fagetum typicum (Carici–Fagetum cephalanthereto-
sum) podzespó∏ typowy, z dominacjà buka
Carici albae-Fagetum abietetosum (Carici-Fagetum abiete-
tosum) podzespó∏ z dominacjà jod∏y.

Dynamika roÊlinnoÊci

Spontaniczna
Zbiorowisko doÊç trwa∏e ze wzgl´du na specyficzne warun-
ki siedliskowe. Wst´pna analiza nie wykaza∏a du˝ych
zmian zasi´gu, choç mo˝na spodziewaç si´ ekspansji po-
wierzchniowej tego zbiorowiska na stanowiska kseroter-
micznych zaroÊli ze zw. Berberidion na silnie nas∏onecznio-
nych zboczach, w otoczeniu masywów skalnych.

Powiàzana z dzia∏alnoÊcià cz∏owieka
W przesz∏oÊci próbowano pozyskiwaç drewno z p∏atów bu-
czyn zaliczanych do opisywanego zbiorowiska. Prowadzi∏o
to jednak do uruchamiania ma∏o stabilnego pod∏o˝a, wy-
mywania warstwy gleby i ods∏aniania litej ska∏y; odnowie-
nia drzewostanu by∏y wobec tego znacznie utrudnione, po-
jawia∏y si´ gatunki muraw kserotermicznych lub wkracza∏y
krzewy – np. tarniny, derenia, berberysu, g∏ogu itp. i roz-
wija∏y si´ zaroÊla ciep∏olubne.
Tak˝e próby zalesiania zr´bów koƒczy∏y si´ z regu∏y niepowo-
dzeniem. Obecnie znaczna cz´Êç p∏atów znajduje si´ w stre-
fie ochrony Êcis∏ej w Pieniƒskim Parku Narodowym i nie pod-
lega bezpoÊrednim wp∏ywom dzia∏alnoÊci cz∏owieka.

Siedliska przyrodnicze zale˝ne 
lub przylegajàce

Sàsiaduje z gràdami wysokimi Tilio-Carpinetum 41.262,
reliktowymi laskami sosnowymi Vario-Pinetum (91Q0),
a tak˝e innymi zbiorowiskami leÊnymi, niekiedy o zabu-
rzonym sk∏adzie gatunkowym na skutek wprowadzo-
nych sztucznie gatunków, np. Êwierka, ponadto graniczy
z ciep∏olubnymi zaroÊlami, kserotermicznymi murawami
(6120) i murawami naskalnymi 34.351, 36.4395,
z których pojedyncze gatunki przechodzà do wn´trza
zbiorowiska.

Rozmieszczenie geograficzne 
i mapa rozmieszczenia

Centrum rozmieszczenia stanowià Pieniny; p∏aty zespo∏u
opisane zosta∏y tak˝e z jednego stanowiska na terenie Tatr
Zachodnich – z Siwiaƒskich Turni.
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Znaczenie ekologiczne 
i biologiczne

Ze wzgl´du na skrajne warunki siedliskowe, uwa˝ane za
niekorzystne dla zbiorowisk leÊnych, zbiorowiska te powinny
byç uznane za lasy glebochronne i podlegaç ochronie praw-
nej na mocy ustawy o lasach z 1991 roku. Jest to te˝ siedli-
sko wielu gatunków storczykowatych oraz innych prawnie
chronionych gatunków roÊlin. Ze wzgl´du na bogaty sk∏ad
florystyczny, a tak˝e wyst´powanie specyficznych ekotypów
buka, pe∏ni te˝ znaczàcà rol´ w zachowaniu bioró˝norodno-
Êci. Stanowi biotop dla turzycy bia∏ej i wiechliny styryjskiej –
gatunków na pó∏nocnej granicy zasi´gu w Europie, a tak˝e
licznych gatunków ni˝owych (np. grab, lipa, bluszcz i in.) wy-
st´pujàcych na wysoko po∏o˝onych stanowiskach.
Zbiorowisko o wysokim walorze dydaktyczno-naukowym.

Gatunki z za∏àcznika II Dyrektywy 
Siedliskowej
Nadobnica alpejska Rosalia alpina, nocek du˝y Myotis my-
otis, nocek Bechsteina Myotis bechsteinii, nocek orz´siony My-
otis emarginatus, mopek Barbastella barbastellus, podkowiec
du˝y Rhinolophus ferrumeguinum, ryÊ euroazjatycki Lynx lynx.

Gatunki z za∏àcznika I Dyrektywy Ptasiej
Brak specyficznych gatunków.

Stany, w jakich znajduje si´ 
siedlisko

Stany uprzywilejowane
Ze wzgl´du na zajmowane siedlisko ciep∏olubne buczyny
sà zbiorowiskiem trwa∏ym, o ustalonym sk∏adzie florystycz-
nym, w niewielkim stopniu nara˝onym na dzia∏anie czyn-
ników niszczàcych.

Inne obserwowane stany
Degeneracja p∏atów tego zbiorowiska mog∏a byç spowodo-
wana w przesz∏oÊci przez dzia∏alnoÊç gospodarczà cz∏owieka

– wypas, wyràb lub zmian´ sk∏adu gatunkowego drzewostanu
prowadzàcà do pojawiania si´ szeregu obcych gatunków
w runie. Wprowadzanie gatunków iglastych (sosny) powodo-
wa∏o zakwaszenie gleby i otwiera∏o drog´ dla wielu gatunków.
Pieniny le˝à na skraju zasi´gu ciep∏ych buczyn, dlatego
w porównaniu z p∏atami opisanymi z po∏udniowej strony
Karpat te mogà byç wykszta∏cone w sposób niepe∏ny, two-
rzàc zbiorowiska zubo˝one.

Tendencje do przemian w skali
kraju i potencjalne zagro˝enia

Zbiorowisko stosunkowo trwa∏e, ze wzgl´du na skrajne
warunki siedliskowe.
Zagro˝eniem mo˝e byç próba przeprowadzania zr´bów,
a tak˝e pozyskiwanie surowca skalnego (wapienia) z partii
zboczy pokrytych buczynà, o ile lasy te pozostajà w r´kach
prywatnych. Wi´kszoÊç zasobów znajduje si´ na obszarze
Pieniƒskiego Parku Narodowego, w strefie ochrony Êcis∏ej,
a wi´c jest zabezpieczona. Obserwuje si´ tak˝e zakwasze-
nie górnych warstw gleby b´dàce wynikiem oddzia∏ywania
zanieczyszczeƒ przemys∏owych (tzw. kwaÊne deszcze) lub
ew. udzia∏em sosny lub Êwierka w drzewostanie. W trakcie
prac nad operatem ochronnym zbiorowisk leÊnych Pieniƒ-
skiego Parku Narodowego stwierdzono ponadto wyst´po-
wanie w runie inwazyjnego gatunku niecierpka
drobnokwiatowego Impatiens parviflora, który rozprze-
strzenia si´ w obszarach penetrowanych przez cz∏owieka,
np. w rejonach odwiedzanych masowo przez turystów. Nie
jest znany jego zakres oddzia∏ywania.

U˝ytkowanie gospodarcze 
i potencja∏ produkcyjny

WartoÊç u˝ytkowa drewna jest niska, ze wzgl´du na cechy
strza∏ buków: niewysokie, pokrzywione, z naroÊlami i sp´-
kaniami. Cenna jest natomiast rola ochronna: przeciwero-
zyjna i glebochronna, którà mogà pe∏niç te zbiorowiska.

Ochrona

Przypomnienie o wra˝liwych cechach
Wa˝nà cechà jest odpowiednia stromoÊç zboczy, nachylo-
nych w kierunku mniej wi´cej po∏udniowym, p∏ytka gleba,
wysoka termika i odpowiedni dop∏yw Êwiat∏a. Ekosystem mo-
˝e byç wra˝liwy na prowadzenie w nim gospodarki leÊnej.

Zalecane metody ochrony
Dla ochrony naturalnych procesów biologicznych nale˝y
utrzymaç ochron´ Êcis∏à typowo wykszta∏conych p∏atów te-
go zbiorowiska.
W pozosta∏ych p∏atach, w wyjàtkowych przypadkach, w ra-
zie wyst´powania cennych gatunków roÊlin zielnych
i stwierdzonego nadmiernego zwarcia warstwy krzewów
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lub koron drzew nale˝y przerzedzaç ocieniajàce je drzewa
i krzewy. Trzeba jednak pami´taç, ˝e nadmierne przeÊwie-
tlenie i tworzenie wi´kszych luk w drzewostanie nie jest
wskazane, gdy˝ mo˝e to doprowadziç do gwa∏townego
rozwoju nalotu i odnowieƒ lub gatunków inwazyjnych
i w efekcie zag∏uszenia roÊlin runa b´dàcych przedmiotem
ochrony. Ci´cia takie powinny byç prowadzone w odst´-
pach od kilku do dziesi´ciu lat. Ci´cia trzebie˝owe nale˝y
wykonywaç bez u˝ycia ci´˝kiego sprz´tu, najlepiej w okre-
sie zimowym. Nie nale˝y wycinaç starych przestojowych
buków; w pierwszej kolejnoÊci powinny byç usuni´te nasa-
dzenia sosny lub innych gatunków, potem dopiero gatunki
typowe dla zbiorowiska. Pami´taç nale˝y o dba∏oÊci o za-
chowanie zró˝nicowanej struktury wiekowej i przestrzennej
drzewostanu.

Inne czynniki mogàce wp∏ynàç 
na sposób ochrony
Wyst´powanie gatunków roÊlin zagro˝onych lub chronio-
nych, zw∏aszcza storczykowatych, wyst´powanie chronio-
nych gatunków ptaków, np. dziuplaków.

Przyk∏ady obszarów obj´tych dzia∏aniami
ochronnymi
Obszar Pieniƒskiego Parku Narodowego i Tatrzaƒskiego
Parku Narodowego – oba proponowane do sieci Natura
2000.

Inwentaryzacje, doÊwiadczenia,
kierunki badaƒ

Zbiorowisko leÊne stosunkowo niedawno, bo na poczàtku
lat 70. XX w., opisane z terenu Pieniƒskiego Parku Narodo-
wego. Wyró˝nione zosta∏o jako oddzielna jednostka
w Operacie Ochronnym Zbiorowisk LeÊnych PPN, z zalece-
niami ochrony Êcis∏ej. Znajdujàce si´ w zarzàdzie PPN bu-
czyny (ok. 95 ha) sà od dawna poddane ochronie Êcis∏ej.
Natomiast w p∏atach zaliczonych do ciep∏olubnych jedlin
(Carici-Fagetum abietetosum) projektowano dotychczas za-
biegi piel´gnacyjne lub nawet ci´cia przebudowy. Oprócz
tego ok. 20 ha ciep∏olubnych buczyn i 250 ha ciep∏olub-

nych jedlin w Pieninach znajduje si´ w granicach parku na-
rodowego, ale sà w∏asnoÊcià prywatnà u˝ytkowanà przez
w∏aÊcicieli, podlegajàc tylko ochronie krajobrazowej. Pro-
wadzà oni standardowe pozyskanie drewna, prace odno-
wieniowe wraz z wczeÊniejszym przygotowaniem po-
wierzchni oraz dalsze zabiegi: piel´gnacje, czyszczenia,
trzebie˝e. Niektórzy w∏aÊciciele zabezpieczajà swoje upra-
wy przed zwierzynà za pomocà repelentów. Ogólnie jed-
nak intensywnoÊç gospodarki leÊnej w tych lasach jest oce-
niana jako niewysoka.
W planie ochrony ekosystemów leÊnych Tatrzaƒskiego Par-
ku Narodowego nie wyodr´bniono tego zbiorowiska.

Monitoring naukowy

Konieczna jest kontrola ewentualnych efektów zabiegów
ochrony czynnej. Powinny byç prowadzone inwentaryzacje
(liczebnoÊci i stanu populacji) gatunków rzadkich zwiàza-
nych ze zbiorowiskiem, w okresie ok. 5-letnim. Wskazane
by∏oby obj´cie badaniami dynamiki zasi´gów poszczegól-
nych p∏atów buczyny oraz szeregiem sukcesyjnym tego
zbiorowiska (dotychczas brak danych na ten temat).
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Ma∏opolska buczyna 
storczykowa
Kod Physis: 41.161

Cechy diagnostyczne

Cechy obszaru
Siedlisko zajmuje nas∏onecznione, suche zbocza, najcz´-
Êciej o ekspozycji po∏udniowej i po∏udniowo-zachodniej,
silnie nachylone (do ok. 20–30º). Zbocza cz´sto sà podci´-
te, co stwarza szczególnie dobre warunki oÊwietleniowe
wewnàtrz zbiorowiska – dociera tu bez przeszkód Êwiat∏o
boczne. Buczyny te zajmujà najcieplejsze partie zboczy, le-
˝àce ponad strefà ocienienia dolin i zastoiskami zimnego
powietrza. Czasami zbiorowisko to spotykane jest na kra-
w´dziach dolin i skalistych grz´dach lub szczytach wzgórz
zwieƒczonych ostaƒcami skalnymi. Siedliska te charaktery-
zujà wysokie temperatury i niedosyt wilgotnoÊci. Pod∏o˝e
stanowi wapieƒ. Gleby sà p∏ytkie, silnie szkieletowe (ru-
mosz skalny mo˝e pokrywaç nawet do 30% powierzchni);
sà to na ogó∏ r´dziny wapienne o odczynie zasadowym,
ew. parar´dziny czarnoziemne lub brunatnoziemne. Ich
cechà charakterystycznà jest ma∏a mià˝szoÊç poziomu
próchnicznego. Lita ska∏a mo˝e zalegaç ju˝ na g∏´bokoÊci
kilkunastu cm. S∏abe uwilgotnienie w okresie wegetacji po-
woduje, ˝e gleby te wykazujà si´ s∏abà aktywnoÊcià biolo-
gicznà, o czym Êwiadczy obecnoÊç wyraênego poziomu
próchniczno-murszowego lub butwiny kserotermicznej.

Fizjonomia i struktura zbiorowiska
Zbiorowisko o dobrze wykszta∏conym drzewostanie, g∏ów-
nie bukowym, z niewielkà domieszkà innych gatunków:
grabu Carpinus betulus, d´bu szypu∏kowego Quercus ro-
bur, jaworu Acer pseudoplatanus, klonu Acer platanoides,
na niektórych stanowiskach spotykana jest tak˝e sosna
zwyczajna Pinus sylvestris i modrzew europejski Larix deci-
dua. Zwarcie koron jest du˝e, ok. 70–80%, a czasem na-
wet 90% i wi´cej. Cechy siedliska wp∏ywajà silnie na drze-
wostan: buki sà niskiej i Êredniej wysokoÊci (w wieku od 80
do 150 lat osiàgajà wysokoÊci od kilkunastu do trzydziestu
metrów), o kopulastych koronach, pnie majà cz´sto pokrój
krzywulcowy, uga∏´zione sà nisko, o zwieszajàcych si´ nad
ziemià konarach. Warstwa podszytu jest na ogó∏ dobrze
rozwini´ta, wyst´pujà tu: leszczyna Corylus avellana, dereƒ
Cornus sanguinea, wiciokrzew suchodrzew Lonicera xylo-
steum, trzmielina brodawkowata Euonymus verrucosa.
Zwarcie w tej warstwie jest jednak bardzo ró˝ne, w zale˝-
noÊci od miejsca wyst´powania: na Wy˝ynie Krakowskiej
notowano od 2–40% (Êrednio ok. 20%) zwarcia, a na przy-
k∏ad w zdj´ciach fitosocjologicznych z Niegowonic (za-
chodnia cz´Êç Wy˝yny Krakowsko-Cz´stochowskiej) wyno-
si∏o ono od 5 do 20%, czasami nawet warstwa ta w ogóle
nie wyst´powa∏a. Runo jest dobrze wykszta∏cone, wyst´pu-
je p∏atami, tworzàc mozaik´ (w zale˝noÊci od uk∏adu mi-
krosiedlisk), o pokryciu Êrednio ok. 60–70%, (od 45 do
98%). Warstwa mszaków s∏abo wykszta∏cona, lub brak jej
zupe∏nie – choç np. w Z∏otym Potoku notowano jej zwarcie
do 25% powierzchni.
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Zbiorowisko silnie zró˝nicowane, ale stosunkowo bogate flo-
rystycznie, w zdj´ciu fitosocjologicznym (na 200 m2) notowa-
no od 23 do 75 gatunków; w zale˝noÊci od p∏atu liczba ta
waha∏a si´: np. w Z∏otym Potoku i w Niegowonicach stwier-
dzano od 46–75 i 31–48, w Êrodkowej cz´Êci Wy˝yny noto-
wano przeci´tnie w zdj´ciu ok. 63 gatunki. ¸àcznie w zbioro-
wisku tym stwierdzono wyst´powanie ok. 195 gatunków.
W pó∏nocnej cz´Êci Wy˝yny Krakowsko-Cz´stochowskiej, gdzie
klimat jest nieco cieplejszy i suchszy, zespó∏ tworzy du˝e, rozle-
g∏e p∏aty pokrywajàce ca∏e zbocza oraz skaliste partie wzgórz.

Reprezentatywne gatunki
Konwalia majowa Convalaria majalis, przytulia
(marzanka) wonna Galium odoratum, przytulinka
wiosenna Cruciata glabra, przytulia Schultesa Ga-
lium schultesii, cieciorka pstra Coronilla varia, mio-
downik melisowaty Melittis melisophyllum, groszek czernie-
jàcy Lathyrus niger, bu∏awnik czerwony Cephalanthera ru-
bra, bu∏awnik wielkokwiatowy Cephalanthera damaso-
nium, bu∏awnik mieczolistny Cephalanthera longifolia,
kruszczyk szerokolistny Epipactis helleborine, klinopodium
pospolite Clinopodium vulgare, wyka leÊna Vicia sylvatica,
przylaszczka pospolita Hepatica nobilis, fio∏ek przedziwny
Viola mirabilis, dàbrówka kosmata Ajuga genevensis, pa-
protka zwyczajna Polypodium vulgare, trzmielina brodaw-
kowata Euonymus verrucosa oraz mchy: skr´tniczek k´-
dzierzawy Tortella tortuosa i opoƒczyk kr´toga∏àzkowy En-
calypta contorta.

Odmiany
Siedlisko jest zró˝nicowane zarówno fizjonomicznie i flory-
stycznie, jak i regionalnie. Na Wy˝ynie Krakowsko-Cz´sto-
chowskiej wyodr´bniono dwa warianty:
z koz∏kiem trójlistkowym Valeriana tripteris, odznaczajàcy
si´ domieszkà tak˝e innych gatunków górskich oraz na-
skalnych, zbli˝ony nieco do p∏atów buczyny ciep∏olubnej
obserwowanych w Pieninach oraz
wariant typowy, z wi´kszym udzia∏em gatunków ciep∏olub-
nych, takich jak: cieciorka pstra Coronilla varia, wilczomlecz
sosnka Euphorbia cyparissias i wyka leÊna Vicia silvatica
oraz miodownik melisowaty Mellitis melisophyllum, lepnica
rozd´ta Silene vulgaris, szczyr trwa∏y Mercurialis perennis.
W zachodniej cz´Êci Wy˝yny wyodr´bniono te˝ wariant ze
szczawikiem zaj´czym Oxalis acetosella. Jest on nieco
ubo˝szy, o mniejszym zwarciu koron drzew, za to lepiej
rozwini´tej warstwie krzewów. Pojawiajà si´ w nim takie
gatunki, jak: dzwonek pokrzywolistny Campanula trache-
lium, borówka czarna Vaccinium myrtillus, kruszczyk szero-
kolistny Epipactis helleborine.
W Êrodkowej cz´Êci Wy˝yny Krakowsko-Wieluƒskiej wyró˝nio-
no te˝ wariant z wilczomleczem kàtowym Euphorbia angulata,
wyst´pujàcy na stokach o mniejszym nachyleniu, na glebie
okreÊlonej jako parar´dzina brunatna, o mià˝szoÊci do 80 cm.
P∏aty buczyn w pó∏nocnej cz´Êci Wy˝yny Krakowsko-Cz´-
stochowskiej wyznaczajà pó∏nocny kres wyst´powania tego

podtypu siedliska w Polsce i sà zwykle nieco zubo˝a∏e flo-
rystycznie. Podobny charakter majà p∏aty tego zbiorowiska
z Wy˝yny Âlàskiej.

Mo˝liwe pomy∏ki
Na stanowiskach o podobnych warunkach siedliskowych
mogà rozwijaç si´ inne postacie buczyn: Dentario enne-
aphyllidi-Fagetum i Luzulo pilosae-Fagetum, a nawet gràdu
Tilio-Carpinetum melittetosum, z udzia∏em licznych gatun-
ków ciep∏olubnych w runie. W terenie obserwuje si´ cz´sto
mozaik´ p∏atów tych zbiorowisk i liczne formy poÊrednie.

Identyfikatory fitosocjologiczne

Zwiàzek Fagion
Podzwiàzek Cephalanthero-Fagenion

Zbiorowisko Fagus sylvatica-Cruciata glabra
(Carici-Fagetum convallarietosum)

ma∏opolska buczyna storczykowa

Dynamika roÊlinnoÊci

Spontaniczna
Zbiorowisko doÊç trwa∏e, ze wzgl´du na specyficzne wyma-
gania siedliskowe. Porównanie zasi´gu p∏atów w dolinie
Eliaszówki (rezerwat przyrody) na przestrzeni 30 lat
(1968–1998) wskazuje na du˝à ich stabilnoÊç. Zachowa∏
si´ zarówno ich zasi´g, jak i bogaty sk∏ad florystyczny.
W niektórych obszarach obserwuje si´ wyraênà ekspansj´
powierzchniowà tego zbiorowiska. W Ojcowskim Parku
Narodowym zaj´∏o ono przede wszystkim stanowiska kse-
rotermicznego, zaroÊlowego zespo∏u Peucedano cervariae-
Coryletum wyst´pujàcego na silnie nas∏onecznionych zbo-
czach, w otoczeniu masywów skalnych.

Powiàzana z dzia∏alnoÊcià cz∏owieka
Przez pewien czas próbowano pozyskiwaç drewno w buczy-
nach zaliczanych do opisywanego zbiorowiska. Prowadzi∏o
to jednak do uruchamiania ma∏o stabilnego pod∏o˝a, wymy-
wania warstwy gleby i ods∏aniania litej ska∏y. Odnowienia
drzewostanu by∏y wobec tego znacznie utrudnione, wkracza-
∏y gatunki muraw kserotermicznych lub zbiorowisk okrajko-
wych z kl. Trifolio-Geranietea, a tak˝e rozrasta∏y si´ krzewy –
np. tarniny, derenia, g∏ogu itp. i rozwija∏y si´ zaroÊla ciep∏o-
lubne, przede wszystkim z kl. Rhamno-Prunetea.
Tak˝e próby zalesiania zr´bów koƒczy∏y si´ z regu∏y niepo-
wodzeniem.

Siedliska przyrodnicze zale˝ne 
lub przylegajàce

Siedlisko tworzy mozaik´ z innymi typami buczyn: Luzulo
pilosae-Fagetum 41.121, Dentario enneaphyllii-Fagetum
41.1338, gràdów Tilio-Carpinetum melittetosum 41.262,
a tak˝e innymi zbiorowiskami leÊnymi o zaburzonym sk∏a-
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dzie gatunkowym na skutek wprowadzania sztucznie ga-
tunków, np. sosny; wyst´puje w kompleksach z ciep∏olub-
nymi zaroÊlami, kserotermicznymi murawami (6120), cie-
p∏olubnymi murawami naskalnymi (34.351).

Rozmieszczenie geograficzne 
i mapa rozmieszczenia

Wy˝yna Krakowsko-Cz´stochowska, Wy˝yna Âlàska –
Garb Tarnogórski; w Z∏otym Potoku przebiega pó∏nocna
granica wyst´powania typowo wykszta∏conego zespo∏u.
Najbardziej typowe p∏aty (wg Michalika) wyst´pujà w Oj-
cowie, ko∏o Kroczyc, w Sokolich Górach pod Cz´stochowà.
Buczyny storczykowe podawano te˝ z obszaru Gór Âwi´to-
krzyskich, ale informacje te nale˝y potwierdziç.

Znaczenie ekologiczne 
i biologiczne

Ze wzgl´du na zajmowane siedliska, charakteryzujàce si´
skrajnymi cechami abiotycznymi, uwa˝anymi za nieko-
rzystne dla zbiorowisk leÊnych, p∏aty ciep∏olubnych buczyn
powinny byç traktowane szczególnie i uznane za lasy gle-
bochronne oraz podlegaç ochronie prawnej na mocy
Ustawy o lasach z 1991 roku. Jest to te˝ siedlisko wielu ga-
tunków storczykowatych oraz innych prawnie chronionych
gatunków roÊlin. Ze wzgl´du na bogaty sk∏ad florystyczny,
a tak˝e wyst´powanie specyficznych ekotypów buka, pe∏ni
te˝ znaczàcà rol´ w zachowaniu bioró˝norodnoÊci. Zbioro-
wisko to ma tak˝e wysoki walor dydaktyczno-naukowy.

Gatunki z za∏àcznika II Dyrektywy 
Siedliskowej
Obuwik pospolity Cypripedium calceolus, nocek du˝y My-
otis myotis, nocek Bechsteina Myotis bechsteinii, nocek
orz´siony Myotis emarginatus, mopek Barbastella barba-
stellus, podkowiec du˝y Rhinolophus ferrumeguinum.

Gatunki z za∏àcznika I Dyrektywy Ptasiej
Bocian czarny Ciconia nigra.

Stany, w jakich znajduje si´ 
siedlisko

Stany uprzywilejowane
Ze wzgl´du na zajmowane siedlisko, ciep∏olubne buczyny
sà zbiorowiskiem trwa∏ym, o ustalonym sk∏adzie florystycz-
nym, w niewielkim stopniu nara˝onym na dzia∏anie czyn-
ników niszczàcych.

Inne obserwowane stany
Degeneracja p∏atów tego zbiorowiska mo˝e byç spowodo-
wana (zw∏aszcza w przesz∏oÊci) przez dzia∏alnoÊç gospo-
darczà cz∏owieka – wypas, wyràb lub zmian´ sk∏adu ga-
tunkowego drzewostanu – prowadzàcà do pojawiania si´
szeregu obcych mu, a Êwiat∏olubnych gatunków w runie.
Wprowadzanie gatunków iglastych (sosny) powodowa∏o
zakwaszenie gleby i równie˝ otwiera∏o drog´ dla wielu ga-
tunków o charakterze bardziej mezofilnym, znoszàcych
lekkie zakwaszenie pod∏o˝a i ocienienie.
Intensywna penetracja przez turystów lub mieszkaƒców oko-
licznych miejscowoÊci tak˝e sprzyja wkraczaniu gatunków
Êwiat∏olubnych i nadmiernemu rozwojowi warstwy podszytu.

Tendencje do przemian w skali
kraju i potencjalne zagro˝enia

Zbiorowisko stosunkowo trwa∏e, ze wzgl´du na zajmowa-
ne siedliska o skrajnych warunkach abiotycznych. Zagro-
˝eniem mo˝e byç próba przeprowadzania zr´bów, a tak˝e
pozyskiwanie surowca skalnego (wapienia) z partii zboczy
pokrytych buczynà. Obserwuje si´ niekiedy zakwaszenie
górnych warstw gleby b´dàce wynikiem oddzia∏ywania za-
nieczyszczeƒ przemys∏owych (tzw. kwaÊne deszcze) lub ew.
znacznym udzia∏em sosny w drzewostanie.

U˝ytkowanie gospodarcze 
i potencja∏ produkcyjny

Wobec intensywnej eksploatacji drzewostanów bukowych
(w przesz∏oÊci stosowano nawet zr´by zupe∏ne) podejmo-
wano próby powtórnych zalesieƒ, najcz´Êciej, w przypad-
ku siedliska 9150 koƒczàce si´ niepowodzeniem. W nie-
których miejscach udawa∏o si´ wprowadzaç sosn´, poja-
wia∏ si´ tak˝e z samosiewu grab.
WartoÊç u˝ytkowa drewna jest niska ze wzgl´du na cechy
strza∏ buków: niewysokie, pokrzywione, z naroÊlami i sp´-
kaniami. Znacznie cenniejsza jest rola ochronna: przeciw-
erozyjna i glebochronna, którà mogà pe∏niç te zbiorowi-
ska. W rezerwacie przyrody Micha∏owiec zasobnoÊç drze-
wostanu oceniono na 388 m3/ha.

Ochrona

Przypomnienie o wra˝liwych cechach
Wa˝ne sà: odpowiednia stromoÊç zboczy, nachylonych
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w kierunku mniej wi´cej po∏udniowym, p∏ytka gleba, wyso-
ka termika i odpowiedni dop∏yw Êwiat∏a. Ekosystem mo˝e
byç wra˝liwy na prowadzenie w nim gospodarki leÊnej.

Zalecane metody ochrony
Nale˝y objàç ochronà rezerwatowà typowo wykszta∏cone
p∏aty tego zbiorowiska i wy∏àczyç je z u˝ytkowania leÊnego.
W niektórych p∏atach obserwuje si´ czasami nadmierne
zwarcie warstwy krzewów lub koron drzew. W przypadku
wyst´powania cennych gatunków roÊlin zielnych nale˝y
przerzedzaç ocieniajàce je drzewa i krzewy. W przypadku
np. obuwika Cypripedium calceolus, który mo˝na uznaç za
gatunek lokalnie wyró˝niajàcy ten typ zbiorowiska, zwarcie
ocieniajàcych go warstw powinno wynosiç od 60–80%.
Nale˝y jednak zwróciç uwag´, ˝e nadmierne przeÊwietle-
nie i tworzenie wi´kszych luk w drzewostanie nie jest wska-
zane, gdy˝ mo˝e doprowadziç do gwa∏townego rozwoju
nalotu i odnowieƒ i w efekcie zag∏uszenia roÊlin runa b´-
dàcych przedmiotem ochrony. Ci´cia takie powinny byç
prowadzone w odst´pach od kilku do dziesi´ciu lat. Ci´cia
trzebie˝owe nale˝y wykonywaç bez u˝ycia ci´˝kiego sprz´-
tu, najlepiej w okresie zimowym. Nie nale˝y wycinaç sta-
rych, przestojowych buków; w pierwszej kolejnoÊci powin-
ny byç usuni´te nasadzenia sosny lub innych gatunków,
potem dopiero gatunki typowe dla zbiorowiska. Nale˝y te˝
dbaç o zachowanie zró˝nicowanej struktury wiekowej
i przestrzennej drzewostanu.

Inne czynniki mogàce wp∏ynàç na sposób
ochrony
Wyst´powanie gatunków roÊlin zagro˝onych lub chronio-
nych, zw∏aszcza storczykowatych, wyst´powanie chronio-
nych gatunków ptaków, np. dziuplaków, stwierdzone l´gi
ptaków drapie˝nych.

Przyk∏ady obszarów obj´tych dzia∏aniami
ochronnymi
Obszar Ojcowskiego Parku Narodowego, rezerwat przyro-
dy Micha∏owiec – obszary proponowane do sieci Natura
2000; fragmenty Zespo∏u Jurajskich Parków Krajobrazo-
wych z rezerwatami przyrody, jak np. Dolina Eliaszówki,
rez. Zielona Góra, rez. Parkowe, rez. Sokole Góry. Za
ochron´ przyrody w parku narodowym i krajobrazowym
odpowiada dyrektor parku, w rezerwacie przyrody – Woje-
wódzki Konserwator Przyrody.

Inwentaryzacje, doÊwiadczenia,
kierunki badaƒ

Zbiorowisko leÊne stosunkowo niedawno , bo we wcze-
snych latach 70. XX w., opisane z terenu Wy˝yny Krakow-
sko-Cz´stochowskiej, a ostatnio tak˝e z Wy˝yny Âlàskiej
(1990). W Ojcowskim Parku Narodowym badano zmiany
zasi´gów p∏atów buczyny w okresie trzydziestoletnim. Pro-

wadzono te˝ zabiegi ochrony czynnej w rezerwacie przyro-
dy Micha∏owiec (90% powierzchni pokrywa tu ma∏opolska
buczyna storczykowa), majàce na celu poprawienie wa-
runków siedliskowych obuwika pospolitego. Ci´cia sani-
tarne o charakterze trzebie˝y (5 m3/ha) oraz ci´cia przy-
godne na poziomie 2% ogólnego zapasu drzewostanu wy-
konane w okresie 10-letnim przyczyni∏y si´ do przeÊwietle-
nia drzewostanu i poprawy stanu populacji obuwika.

Monitoring naukowy

Konieczna jest kontrola efektów zabiegów ochrony czynnej.
Powinny byç prowadzone inwentaryzacje (liczebnoÊci i stanu
populacji) gatunków rzadkich zwiàzanych ze zbiorowiskiem,
co ok. 5 lat. Nale˝a∏oby podjàç prób´ oszacowania ca∏ko-
witych zasobów tego siedliska w Polsce. Wskazane by∏oby
tak˝e kontynuowanie badaƒ nad dynamikà zasi´gów po-
szczególnych p∏atów buczyny oraz szeregiem sukcesyjnym
tego zbiorowiska (dotychczas brak danych na ten temat).
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Sudecka buczyna storczykowa
Kod Physis: 41.16

Cechy diagnostyczne

Cechy obszaru
Sudeckie buczyny storczykowe rozwijajà si´ na doÊç stro-
mych (25–45º), skalistych zboczach wapiennych wzniesieƒ
w przedziale wysokoÊciowym 380–575 m n.p.m. po∏o˝o-
nych w zachodniej (Góry Kaczawskie) i wschodniej (Masyw
Krowiarek, cz´Êç Masywu Snie˝nika) cz´Êci Sudetów.
Wzgórza te zbudowane sà z ró˝nowiekowych utworów wa-
piennych (wapieni muszlowych, wapieni dolomitycznych,
dolomitów krystalicznych, dolomitów wapiennych). Fitoce-
nozy zespo∏u zajmujà g∏ównie po∏udniowe lub zbli˝one do
tej wystawy, nas∏onecznione zbocza. Na takim pod∏o˝u
ukszta∏towa∏y si´ gleby typu r´dzin w∏aÊciwych i brunatnych
oraz parar´dzin. Sà one z regu∏y doÊç p∏ytkie, z du˝à ilo-
Êcià od∏amków skalnych, ma∏à mià˝szoÊcià poziomu
próchnicznego i bogate w zwiàzki wapnia. Siedlisko cha-
rakteryzuje ponadto wysoka termika i odpowiedni dop∏yw
Êwiat∏a. Z punktu widzenia typologii siedlisk leÊnych, siedli-
ska buczyn storczykowych sà zaliczane do LMG bàdê LG.

Fizjonomia i struktura zbiorowiska
Zbiorowisko leÊne o doÊç dobrze wykszta∏conym dwuwar-
stwowym drzewostanie (zwarcie 60–90 %), sk∏adajàcym si´
przede wszystkim z buka Fagus sylvatica, który wyst´puje
w wy˝szej warstwie. W ni˝szej warstwie drzew, w domieszce
wyst´puje zw∏aszcza jawor Acer pseudoplatanus, klon zwy-
czajny Acer platanoides, dàb bezszypu∏kowy Quercus petra-
ea, grab Carpinus betulus. Pozosta∏e drzewa nale˝à do ga-
tunków sporadycznych. Dominujàcy tutaj buk osiàga niskie
bàdê Êrednie wysokoÊci (11–23 m). Jego pnie przewa˝nie
majà pokrój krzywulcowy, o charakterystycznym niskim uga-
∏´zieniu konarów – dotyczy to zw∏aszcza okazów rosnàcych
na silnie eksponowanych ku po∏udniowi skalnych zboczach.
Rozmaicie wykszta∏cona warstwa krzewów (zwarcie +-20%,
czasami brak jej zupe∏nie) sk∏ada si´ z kilkunastu gatun-
ków. Najwi´kszy stopieƒ pokrycia poza podrostem niektó-
rych drzew osiàgajà: wiciokrzew suchodrzew Lonicera xy-
losteum, leszczyna Corylus avellana, dereƒ Êwidwa Cornus
sanguinea i g∏ogi Crataegus sp.
Podobnie w ró˝nym stopniu rozwini´te runo (pokrycie
30–95%) utworzone jest ze skupieƒ (p∏atów) roÊlin kwiato-
wych. Na charakterystycznà mozaik´ roÊlin sk∏adajà si´
przede wszystkim gatunki o wysokich wymaganiach Êwietl-
nych i termicznych. Poza panujàcymi gatunkami termo-
i heliofilnymi du˝y udzia∏ majà tu typowe gatunki kalcyfil-
ne, naskalne oraz roÊliny mezotroficznych lasów liÊcia-
stych. Najwi´kszà rol´ odgrywajà wi´c taksony podzwiàz-
ku Cephalanthero-Fagenion, zwiàzku Fagion sylvaticae,
rz´dów Quercetalia pubescenti-petraeae i Fagetalia sylva-
ticae. Na uwag´ zwracajà zw∏aszcza liczne gatunki stor-

czykowatych Orchidaceae (6 taksonów w Masywie Krowia-
rek, 11 w Górach Kaczawskich).
Bardzo s∏abo wykszta∏cona warstwa mszaków (pokrycie +-
10%, najcz´Êciej jej brak) z∏o˝ona jest ∏àcznie z kilkunastu
gatunków. Gatunki te wyst´pujà przewa˝nie w du˝ym roz-
proszeniu.

Reprezentatywne gatunki
Buk Fagus sylvatica, bu∏awnik wielkokwiatowy Cepha-
lanthera damasonium, bu∏awnik mieczolistny Cephalanthe-
ra longifolia, bu∏awnik czerwony Cephalanthera rubra,
kruszczyk szerokolistny Epipactis helleborine, kruszczyk
rdzawoczerwony Epipactis atrorubens, obuwik pospolity Cy-
pripedium calceolus, ˝∏obik koralowaty Corallorhiza trifida,
podkolan bia∏y Platanthera bifolia, podkolan zielonawy
Platanthera chlorantha, gnieênik leÊny Neottia nidus-avis,
listera jajowata Listera ovata, orlik pospolity Aquilegia vul-
garis, dzwonek brzoskwiniolistny Campanula persicifolia,
klinopodium pospolite (czyÊcica storzyszek) Clinopodium
vulgare, kokoryczka wonna Polygonatum odoratum, cie-
mi´˝yk bia∏okwiatowy Vincetoxicum hirundinaria, miodow-
nik melisowaty Melittis melissophyllum, cis pospolity Taxus
baccata, dzwonek jednostronny Campanula rapunculoides,
per∏ówka zwis∏a Melica nutans, groszek wiosenny
Lathyrus vernus, ˝ankiel zwyczajny Sanicula euro-
paea, marzanka wonna Galium odoratum, szczyr
trwa∏y Mercurialis perennis, sa∏atnik leÊny Mycelis
muralis, turzyca palczasta Carex digitata, turzyca
pagórkowata Carex montana, wiechlina gajowa
Poa nemoralis, konwalia majowa Convallaria ma-
jalis, jastrz´biec leÊny Hieracium murorum, kopyt-
nik pospolity Asarum europaeum, przylaszczka po-
spolita Hepatica nobilis, oman szlachtawa Inula
conyza, pierwiosnek lekarski Primula veris, k∏o-
sownica leÊna Brachypodium sylvaticum.

Odmiany
Sudeckie buczyny storczykowe sà zró˝nicowane florystycz-
nie i regionalnie na dwie odmiany.
Pierwsza obejmuje postaç zachodniosudeckà (kaczawskà)
rozwijajàcà si´ na drobnokrystalicznych wapieniach kam-
bryjskich. Posiada ona w runie szereg w∏asnych gatunków,
regionalnie przywiàzanych do zbiorowiska w tej cz´Êci Su-
detów. Dotyczy to mi´dzy innymi ciemi´˝yka bia∏okwiato-
wego Vincetoxicum hirundinaria i miodownika melisowate-
go Melittis melissophyllum czy przedstawicieli storczykowa-
tych Orchidaceae (bu∏awnika mieczolistnego Cephalan-
thera longifolia, bu∏awnika czerwonego Cephalanthera ru-
bra, kruszczyka rdzawoczerwonego Epipactis atrorubens,
podkolana zielonawego Platanthera chlorantha, listery ja-
jowatej Listera ovata). PodkreÊliç nale˝y, ˝e mimo ogπlnej
powierzchni mniejszej od drugiej z postaci wyst´puje tu
zdecydowanie wi´cej gatunków w∏aÊciwych dla buczyn
storczykowych (podzwiàzek Cephalanthero-Fagenion),
w tym a˝ 11 storczykowatych Orchidaceae.
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Druga postaç wschodniosudecka (Ênie˝nicka – Masyw Kro-
wiarek) rozwija si´ na triasowych wapieniach muszlowych
i proterozoicznych dolomitach. Charakteryzuje je z kolei
obecnoÊç gatunków niespotykanych w ogóle w pierwszej
z postaci, np. fio∏ka pagórkowego Viola collina, liczyd∏a
górskiego Streptopus amplexifolius, poziomki twardawej
Fragaria viridis czy wilczomlecza s∏odkiego Euphorbia dul-
cis. Z drugiej strony wyraênie zaznacza si´ tu brak szeregu
wyró˝niajàcych storczykowatych Orchidaceae. Ogólnie
jednak buczyny storczykowe odgrywajà w tej cz´Êci Sude-
tów znaczàcà rol´ – ich ca∏kowita powierzchnia jest blisko
dwukrotnie wi´ksza od p∏atów z Gór Kaczawskich.

Mo˝liwe pomy∏ki
Na stanowiskach o nieco podobnych warunkach siedlisko-
wych rozwija si´ postaç ˝yznej buczyny sudeckiej Dentario
enneaphylli-Fagetum z udzia∏em niektórych gatunków ter-
mofilnych w runie.

Identyfikatory fitosocjologiczne

Zwiàzek Fagion sylvaticae
Podzwiàzek Cephalanthero-Fagenion

Zbiorowisko Fagus sylvatica-Hypericum macu-
latum sudecka buczyna storczykowa

Uk∏ad powy˝szy przyj´ty za monograficznym uj´ciem W. Ma-
tuszkiewicza (2001) traktowaç nale˝y jako stan tymczasowy.
Z dokumentacji fitosocjologicznej autora opracowania wyni-
ka, ˝e fitocenozy sudeckich buczyn storczykowych z Gór Ka-
czawskich posiadajà nieco odmienny sk∏ad florystyczny –
bogactwo storczykowatych, w∏asne gatunki diagnostyczne.

Dynamika roÊlinnoÊci

Dynamika spontaniczna
Trwa∏e i bardzo stabilne zbiorowisko leÊne przywiàzane
do charakterystycznego siedliska. Na temat mechani-
zmów naturalnej dynamiki niewiele wiadomo. Zasi´g su-
deckich buczyn storczykowych przypuszczalnie pokrywa
si´ z ich pierwotnym wyst´powaniem. Wskazujà na to
mi´dzy innymi stanowiska wskaênikowych, rzadkich ga-
tunków flory naczyniowej – notowano je przed ponad
100 laty i tak˝e dziÊ sà one obecne w tych zbiorowiskach.
Sporadycznie obserwuje si´ niewielkà ekspansj´ po-
wierzchniowà (regeneracja) storczykowych buczyn na sta-
nowiska w otoczeniu nieczynnych kamienio∏omów wapie-
nia – miejsca te prawdopodobnie by∏y dawniej opanowa-
ne przez ten typ lasu.

Powiàzana z dzia∏alnoÊcià cz∏owieka
Wi´kszoÊç p∏atów sudeckich buczyn storczykowych zmniej-
szy∏a swà powierzchni´ na skutek intensywnej dzia∏alnoÊci
górniczej – na licznych wapiennych wzgórzach ze stanowi-
skami tych buczyn znajdujà si´ nieczynne bàdê dzia∏ajàce

nadal kamienio∏omy. Dotyczy to zarówno Gór Kaczaw-
skich (np. w ten sposób zanik∏y w latach 90. XX wieku
ostatnie fragmenty buczyn storczykowych na wzniesieniu
Po∏om), jak i Masywu Krowiarek.
Przypadki pozyskiwania drewna doprowadzi∏y do znaczne-
go rozluênienia drzewostanu cz´Êci p∏atów. W efekcie po-
wsta∏y postacie degeneracyjno-regeneracyjne z licznym
udzia∏em brzozy brodawkowatej Betula pendula i topoli osi-
ki Populus tremula w drzewostanie. W niektórych przypad-
kach dokonano tak˝e ca∏kowitych odlesieƒ – doprowadzi∏o
to w toku sukcesji do wytworzenia ró˝norodnych zbiorowisk
zaroÊlowych klasy Rhamno-Prunetea. Zjawisko to obserwuje
si´ zw∏aszcza w Masywie Krowiarek. Z kolei w Górach Ka-
czawskich w miejsce sporadycznie wyci´tych drzewostanów
bukowych powsta∏y fragmenty muraw kseroteremicznych
klasy Festuco-Brometea rozmaite, reprezentujàce ró˝ne sta-
dia sukcesji krzewiaste zbiorowiska klasy Rhamno-Prunetea
(zwiàzek Berberidion) oraz wtórne monokultury Êwierkowe.
Aktualnie pewien wp∏yw na stan flory tych zbiorowisk ma
ruch turystyczny.

Siedliska przyrodnicze zale˝ne
i przylegajàce

Siedliska sudeckich buczyn storczykowych sàsiadujà naj-
cz´Êciej z fitocenozami ˝yznej buczyny sudeckiej Dentario
enneaphylli-Fagetum lub zbiorowiskami leÊnymi o zabu-
rzonym sk∏adzie gatunkowym na skutek wprowadzenia
Êwierka pospolitego Picea abies w drzewostanie. Rzadziej
przylegajà do p∏atów kwaÊnej buczyny górskiej Luzulo luzu-
loidis-Fagetum.
Sudeckie buczyny storczykowe graniczà ponadto ze zbio-
rowiskami nieleÊnymi, g∏ównie z termofilnymi zaroÊlami
zwiàzku Berberidion, zbiorowiskami ciep∏olubnych okraj-
ków klasy Trifolio-Geranietea sanguinei i murawami ksero-
termicznymi klasy Festuco-Brometea.

Rozmieszczenie geograficzne 
i mapa rozmieszczenia

Zbiorowiska buczyn storczykowych ograniczone sà do
dwóch wapiennych pasm górskich Sudetów.
W zachodniej ich cz´Êci wystàpienia tych lasów znajdujà
si´ wy∏àcznie w Górach Kaczawskich, na rozproszonych
stanowiskach (kilkanaÊcie wzgórz w okolicy Podgórek,
Wojcieszowa, Nowych Rochowic). Majà one ∏àcznà po-
wierzchni´ oko∏o 150 ha. Najbardziej typowe i najwi´ksze
powierzchniowo p∏aty znajdujà si´ na po∏udniowych sto-
kach wzgórza Mi∏ek ko∏o Wojcieszowa.
We wschodniej cz´Êci Sudetów zbiorowisko rozwin´∏o si´
jedynie w Masywie Krowiarek. Fitocenozy zajmujà po∏u-
dniowe sk∏ony kilkunastu wapiennych wzniesieƒ w rejonie
wsi Mielnik, Piotrowice, Romanowo, Nowy Waliszów. ¸àcz-
nie ca∏kowità powierzchni´ zbiorowiska szacuje si´ na
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oko∏o 400 ha, w tym równie˝ postaci regeneracyjnych.
Najciekawsze florystycznie p∏aty zachowa∏y si´ mi´dzy in-
nymi na wzgórzach Wapniarka, S∏upiec, ˚eleêniak.

Znaczenie ekologiczne 
i biologiczne

Sudeckie buczyny storczykowe stanowià jedne z najrzad-
szych zbiorowisk leÊnych naszego kraju. Sà przede wszyst-
kim ostojà wielu chronionych, rzadkich i wymierajàcych
w Sudetach i w Polsce gatunków roÊlin naczyniowych – ci-
sa pospolitego Taxus baccata, k∏okoczki po∏udniowej Sta-
phyllea pinnata, a zw∏aszcza kilkunastu storczykowatych
Orchidaceae (bu∏awnika wielkokwiatowego Cephalanthe-
ra damasonium, bu∏awnika mieczolistnego Cephalanthera
longifolia, bu∏awnika czerwonego Cephalanthera rubra,
kruszczyka szerokolistnego Epipactis helleborine, kruszczy-
ka rdzawoczerwonego Epipactis atrorubens, obuwika po-
spolitego Cypripedium calceolus, ˝∏obika koralowatego
Corallorhiza trifida, podkolana bia∏ego Platanthera bifolia,
podkolana zielonawego Platanthera chlorantha, gnieênika
leÊnego Neottia nidus-avis, listery jajowatej Listera ovata).
Udzia∏ tych gatunków w runie i obecnoÊç specyficznych
ekotypów buka, obok charakterystycznego sk∏adu flory-
stycznego i unikalnego siedliska, stanowià o wysokich wa-
lorach przyrodniczych zbiorowiska. Sudeckie storczykowe
buczyny pe∏nià wi´c znaczàcà rol´ w zachowaniu ró˝no-
rodnoÊci biologicznej, a ich powierzchnie powinny podle-
gaç prawnej ochronie w formie rezerwatów przyrody. Ze
wzgl´du na skrajne warunki siedliskowe zbiorowiska te
muszà byç tak˝e w ca∏oÊci uznane za lasy glebochronne.

Gatunki z Za∏àcznika II Dyrektywy 
Siedliskowej
Obuwik pospolity Cypripedium calceolus.

Gatunki z Za∏àcznika I Dyrektywy Ptasiej
Nie odró˝niajà si´ pod tym wzgl´dem od zwykle sàsiadu-
jàcych z nimi p∏atów ˝yznych buczyn sudeckich (9130-3).

Stany, w jakich znajduje si´ 
siedlisko

Stany uprzywilejowane
Za uprzywilejowany stan biotopu uznaje si´ wszystkie p∏a-
ty sudeckich buczyn storczykowych o ustalonym sk∏adzie
florystycznym z licznie wyst´pujàcymi gatunkami storczyko-
watych Orchidaceae i wyraênà przewagà gatunków 
kalcy-, termo- i heliofilnymi w runie oraz dominacjà buka
w drzewostanie.

Inne obserwowane stany
Degeneracja p∏atów tych zbiorowisk by∏a spowodowana
w przesz∏oÊci dzia∏alnoÊcià gospodarczà cz∏owieka. Liczne
przypadki ingerencji w struktur´ drzewostanu doprowadzi-
∏y do lokalnych zmian sk∏adu fitocenozy. Powsta∏y zbioro-
wiska zast´pcze, g∏ównie ró˝nowiekowe formacje zaroÊlo-
we, reprezentujàce rozmaite stadia degeneracyjno-rege-
neracyjne. Pomimo wyraênej przebudowy warstwy drzew
(miejsca po wyci´tych okazach bukach Fagus sylvatica za-
j´∏a g∏ównie brzoza brodawkowata Betula pendula i topo-
la osika Populus tremula) oraz krzewów (zwi´kszy∏a si´
mi´dzy innymi rola g∏ogów Crataegus spp., ró˝ Rosa sp.,
tarniny Prunus spinosa) w wielu przypadkach zachowa∏y si´
p∏aty z wielogatunkowym runem z udzia∏em gatunków
charakterystycznych, w tym nawet storczykowatych Orchi-
daceae. Fitocenozy takie zachowa∏y si´ w wi´kszej skali na
obszarze Masywu Krowiarek. W niektórych przypadkach
(Góry Kaczawskie) kosztem buka powsta∏y wtórne nasa-
dzenia Êwierka Picea abies.

Tendencje do przemian w skali
kraju i potencjalne zagro˝enia

Trwa∏e zbiorowisko leÊne zajmujàce bardzo specyficzne
siedliska o ÊciÊle ustalonym sk∏adzie florystycznym. Aktual-
nie nie stwierdzono naturalnych kierunkowych tendencji
dynamicznych. Wydaje si´, ˝e w przysz∏oÊci sà one równie˝
ma∏o prawdopodobne. Obserwowany proces zmniejsza-
nia powierzchni tych zbiorowisk (Góry Kaczawskie) nast´-
puje wskutek intensywnej dzia∏alnoÊci górniczej (kamienio-
∏omy).
Potencjalnym zagro˝eniem mogà byç próby prowadzenia
w buczynach storczykowych gospodarki leÊnej (tak˝e r´bni
cz´Êciowych), jak i pozyskiwania surowca skalnego (wapie-
nie). Jak si´ wydaje, to ostatnie jest powa˝nym czynnikiem,
który mo˝e prowadziç do zag∏ady ca∏ych wzniesieƒ, a wi´c
i fitocenoz buczyn storczykowych w Sudetach.

U˝ytkowanie gospodarcze 
i potencja∏ produkcyjny

W wyniku prowadzonej eksploatacji drzewostanów buko-
wych (pozyskiwanie drewna metodà zr´bów zupe∏nych)
wi´kszoÊç odlesionych powierzchni pozostawiono – obser-
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wuje si´ tam obecnie kszta∏towanie ró˝norodnych formacji
leÊno-zaroÊlowych. W niektórych przypadkach podj´to
jednak próby powtórnych zalesieƒ. Na najbardziej skraj-
nych siedliskach (skalistych i eksponowanych) zakoƒczy∏y
si´ one niepowodzeniem. Na niektórych stanowiskach (np.
w Górach Kaczawskich) doprowadzono jednak do powsta-
nia monokultur Êwierkowych, co oznacza zniszczenie bu-
czyny storczykowej.
Obowiàzujàce w Polsce zasady gospodarki leÊnej przewidu-
jà teoretycznie na siedliskach w∏aÊciwych sudeckim buczy-
nom storczykowym hodowl´ drzewostanów jod∏owo-buko-
wo-Êwierkowych lub Êwierkowo-jod∏owo-bukowych z do-
mieszkà modrzewia, zagospodarowanych r´bniami cz´Êcio-
wymi, gniazdowymi lub stopniowymi. Takie zabiegi gospo-
darcze mog∏yby byç niebezpieczne dla populacji storczy-
ków, decydujàcych o florystycznej specyfice buczyn. Na
szcz´Êcie w wielu przypadkach, ze wzgl´du na skrajne wa-
runki siedliskowe, rezygnuje si´ z prowadzenia gospodar-
ki w tym typie ekosystemu. 

Ochrona

Przypomnienie o wra˝liwych cechach
Siedliskiem sudeckich buczyn storczykowych jest skaliste
pod∏o˝e, bogate w zwiàzki wapnia, na których wykszta∏ci-
∏y si´ gleby typu r´dzin lub parar´dzin. Wa˝ne sà: odpo-
wiednia stromoÊç zboczy, nachylonych w kierunku mniej
wi´cej po∏udniowym, wysoka termika i odpowiedni dop∏yw
Êwiat∏a. Charakterystyczna kombinacja i niezmiennoÊç
czynników siedliskowych jest niezwykle istotna dla istnienia
populacji storczykowatych Orchidaceae, wyró˝niajàcych
ten typ lasu. Ekosystem mo˝e byç wra˝liwy na prowadze-
nie w nim gospodarki leÊnej.

Zalecane metody ochrony
W miar´ mo˝liwoÊci nale˝y objàç ochronà rezerwatowà
jak najwi´kszà liczb´ powierzchni reprezentatywnych su-
deckich buczyn storczykowych. Powinny one mieç charak-
ter p∏atów typowych – z naturalnym drzewostanem buko-
wym, wielogatunkowym runem z udzia∏em storczykowa-
tych.
Nale˝y bezwzgl´dnie respektowaç zakaz ci´ç w obr´bie
drzewostanu, nale˝a∏oby wi´c opracowaç lokalne plany
ochrony dla ka˝dego obiektu/stanowiska z buczynà stor-
czykowà. Generalnym jednak zaleceniem ochronnym jest
pozostawienie ich i ochrona bierna.

Inne czynniki mogàce wp∏ywaç 
na sposób ochrony
Wyst´powanie chronionych i zagro˝onych gatunków roÊlin
naczyniowych, zw∏aszcza storczykowatych Orchidaceae.
Ochrona populacji tych ostatnich mo˝e powodowaç za-
sadnoÊç przeprowadzenia niektórych zabiegów – np. od-
s∏aniania nadmiernie zacienionych stanowisk gatunku.

Przyk∏ady obszarów obj´tych dzia∏aniami
ochronnymi
Rezerwaty przyrody i pomniki przyrody, w których zacho-
wane sà fitocenozy sudeckich buczyn storczykowych:

• „Góra Mi∏ek” ko∏o Wojcieszowa w Górach Kaczawskich,
• „Buczyna Storczykowa na Bia∏ych Ska∏ach” ko∏o wsi Pod-

górki w Górach Kaczawskich,
• „Wapniarka” ko∏o wsi ˚elazno w Masywie Krowiarek.

W Górach Kaczawskich wszystkie pozosta∏e, nieobj´te
ochronà stanowiska zbiorowiska znajdujà si´ na obszarze
projektowanego Parku Krajobrazowego „Góry Kaczaw-
skie”, jednoczeÊnie obszaru proponowanego do sieci Na-
tura 2000. Z kolei pozosta∏e niechronione stanowiska
zbiorowiska w Masywie Krowiarek znajdujà si´ na terenie
Ânie˝nickiego Parku Krajobrazowego, równie˝ propono-
wanego do sieci Natura 2000.

Inwentaryzacje, doÊwiadczenia,
kierunki badaƒ

Badania florystyczno-fitosocjologiczne nad zbiorowiskami
sudeckich buczyn storczykowych przeprowadzono dopiero
w latach 90. XX wieku. Wyniki takich badaƒ z Masywu Kro-
wiarek opublikowano niedawno, dla Gór Kaczawskich au-
tor opracowania przygotowa∏ manuskrypt do druku.
Potrzebne sà zw∏aszcza rozwa˝ania nad syntaksonomicz-
nym uj´ciem fitocenoz w ramach krajowych i europejskich
systemów klasyfikujàcych zbiorowiska podzwiàzku Cepha-
lanthero-Fagenion. Potrzebne sà dalsze badania nad wa-
runkami siedliskowymi zbiorowiska (przede wszystkim
oÊwietlenia i temperatury), a tak˝e badania nad ustale-
niem ca∏kowitego zasi´gu sudeckich buczyn storczykowych
i ich zbiorowisk zast´pczych oraz studia nad dynamikà
(sukcesja) zbiorowisk zast´pczych. Konieczne sà studia nad
ekologià populacji najrzadszych storczykowatych (˝∏obika
koralowatego Corallorhiza trifida, obuwika pospolitego
Cypripedium calceolus), cennych sk∏adników runa tych
zbiorowisk. Badania z zakresu ochrony czynnej tych eko-
systemów sà niewystarczajàce. Kwestià otwartà pozostaje
problem ochrony biernej zbiorowiska bàdê czynnej dla
ochrony poszczególnych sk∏adników runa leÊnego, zw∏asz-
cza storczykowatych.

Monitoring naukowy

Monitoring powinien objàç:
• inwentaryzacj´ rzadkich i diagnostycznych dla zbiorowi-

ska gatunków roÊlin naczyniowych (badania liczebnoÊci
i stanu populacji, wzajemnych powiàzaƒ biotycznych
itd.);

• prace fitosocjologiczne (okresowe, co 2–3 lata, wykony-
wanie zdj´ç fitosocjologicznych na sta∏ych powierzch-
niach).
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Kaszubskie buczyny 
storczykowe
Kod Physis: 41.161

Cechy diagnostyczne

Cechy obszaru
P∏aty buczyn o runie bogatym w storczyki, na silnie wapien-
nych glebach o charakterze r´dzin lub parar´dzin wytwo-
rzonych z kredy jeziornej lub ze êródliskowych trawertynów,
wyjàtkowo innych typów z silnie w´glanowych glin zwa∏o-
wych, spotykane bardzo rzadko na Pomorzu. Dotychczas
opisane zosta∏y zaledwie z trzech izolowanych stanowisk.
Dwa znajdujà si´ na Pojezierzu Kaszubskim – nad Jezio-
rem Ostrzyckim i w dolinie ¸eby, natomiast trzecie na Wy-
soczyênie Polanowskiej w dolinie Debrzycy.
Pok∏ad kredy jeziornej nad Jez. Ostrzyckim znajduje si´
1–4 m nad wspó∏czesnym poziomem wody w jeziorze.
Gleba zosta∏a zaklasyfikowana jako r´dzina brunatna wy-
tworzona z kredy jeziornej o zawartoÊci w´glanu wapnia
80–95%. W podobnych pok∏adach kredy jeziornej z Borów
Tucholskich stwierdzono bardzo du˝à porowatoÊç (docho-
dzàcà do 60%) oraz znikomà zawartoÊç substancji orga-
nicznych. Pok∏ady te powsta∏y najprawdopodobniej
w pierwszej po∏owie holocenu. Stanowisko z doliny De-
brzycy znajduje si´ na lekko pochylonym zboczu, na glebie
o charakterze parar´dziny wytworzonej z trawertynów.
Stanowisko w dolinie ¸eby pod wieloma wzgl´dami odbie-
ga od obu wymienionych powy˝ej, bowiem znajduje si´ na
stromym zboczu niszy osuwiskowej, podcinanej przez ero-
zj´ wstecznà êróde∏. M∏ode, niewy∏ugowane gleby o s∏abo
wykszta∏conym profilu najbardziej nawiàzujàcym do
A/BRs-C zawierajà ok. 4% w´glanu wapnia przy po-
wierzchni, a ponad 10% w skale macierzystej (ok. 50 cm
pod powierzchnià).

Fizjonomia i struktura zbiorowiska
W rezerwacie Las Ostrzycki storczykowy las bukowy ma
zró˝nicowany charakter, zale˝nie od wilgotnoÊci pod∏o˝a.
Generalnie – w porównaniu z innymi ni˝owymi lasami bu-
kowymi – jest to zbiorowisko wyró˝niajàce si´ na ogó∏ do-
brze wykszta∏conym podszytem, bujnym runem, du˝ym bo-
gactwem gatunkowym i wyst´powaniem licznych gatun-
ków z rodziny storczykowatych Orchidaceae, takich jak:
bu∏awnik czerwony Cephalanthera rubra, ˝∏obik koralowy
Corallorhiza trifida, obuwik pospolity Cypripedium calce-
olus, kruszczyk szerokolistny Epipactis helleborine, listera
jajowata Listera ovata, gnieênik leÊny Neottia nidus-avis
i podkolan bia∏y Platanthera bifolia. Du˝à grup´ roÊlin
zielnych stanowià gatunki typowe dla zbiorowisk ˝yznych
lasów liÊciastych, np. groszek wiosenny Lathyrus vernus,
czerniec gronkowy Actea spicata, per∏ówka zwis∏a Melica
nutans i inne, buczyn – zw∏aszcza marzanka wonna Ga-

lium odoratum, a w bardziej wilgotnych miejscach – szczyr
trwa∏y Mercurialis perennis, jaskier kosmaty Ranunculus la-
nuginosus, podagrycznik pospolity Aegopodium podagra-
ria i inne. Z tego powodu lokalnie najwilgotniejsze fitoce-
nozy, odznaczajàce si´ m.in. dominacjà szczyru, nawiàzu-
jà do wilgotnej buczyny nawapiennej (9130-2). P∏aty na
glebach lokalnie najmniej wilgotnych sà zdominowane
przez trawy typowe dla mezotroficznych lasów mieszanych.
Przy êród∏ach Radwi buczyna storczykowa zajmuje niewiel-
kie fragmenty, na lekko pochylonym zboczu, bez wi´ksze-
go wp∏ywu wód gruntowych, na glebie o charakterze pa-
rar´dzin zasobnej w wapƒ, wytworzonej z osadów akumu-
lacji êródliskowej. Cechà wyró˝niajàcà jest storczyk bu∏aw-
nik czerwony Cephalanthera rubra oraz udzia∏ gatunków
wapniolubnych o znacznie wi´kszych wymaganiach Êwietl-
nych, takich jak: dzwonek brzoskwiniolistny Campanula
persicifolia, kokoryczka wonna Polygonatum odoratum,
dzwonek szczeciniasty Campanula rapunculoides i traga-
nek szerokolistny Astragalus glycyphyllos – wyró˝niajàcych
dla podzwiàzku Cephalanthero-Fagenion. Fizjonomia runa
w tym zespole jest trawiasta, ze znacznie wi´kszym udzia-
∏em Brachypodium sylvaticum i Festuca altissima. W p∏a-
tach nielicznie wyst´pujà gatunki siedlisk wilgotnych i cie-
nistych, charakterystycznych dla ˝yznych buczyn.
P∏at w Staniszewskich Zdrojach jest zasadniczo odmienny
od powy˝ej opisanych. Fizjonomicznie i strukturalnie jest
podobny do ˝yznych buczyn ni˝owych po∏o˝nych na stro-
mych zboczach, lecz ró˝ni si´ od nich du˝o wi´kszà zawar-
toÊcià w´glanu wapnia w glebie, du˝à intensywnoÊcià pro-
cesów stokowych, obecnoÊcià kalcyfitów w runie (np. dzwon-
ka pokrzywolistnego Campanula trachelium, fio∏ka prze-
dziwnego Viola mirabilis) oraz storczyków (w tym obuwika).

Reprezentatywne gatunki
Bu∏awnik czerwony Cephalanthera rubra, ˝∏obik koralowy
Corallorhiza trifida, obuwik pospolity Cypripedium calceolus,
kruszczyk szerokolistny Epipactis helleborine, listera jajowa-
ta Listera ovata, gnieênik leÊny Neottia nidus-avis i podkolan
bia∏y Platanthera bifolia, groszek wiosenny Lathyrus vernus,
dzwonek pokrzywolistny Campanula trachelium, dzwonek
jednostronny Campanula rapunculoides, fio∏ek przedziwny
Viola mirabilis, klinopodium pospolite Clinopodium vulgare,
czerniec gronkowy Actaea spicata, per∏ówka zwis∏a Melica
nutans, jaskier kosmaty Ranunculus lanuginosus, podagrycz-
nik pospolity Aegopodium podagraria, marzanka wonna
Galium odoratum, szczyr trwa∏y Mercurialis peren-
nis, konwalia majowa Convallaria majalis (wszystkie
trzy dominantami sà tylko w niektórych p∏atach), a z krze-
wów: szak∏ak pospolity Rhamnus cathartica, kruszyna po-
spolita Frangula alnus, trzmielina zwyczajna Euonymus euro-
paea, lokalnie leszczyna pospolita Corylus avellana.

Odmiany
Ka˝de ze stanowisk reprezentuje tak odmienny typ fitoce-
noz, ˝e mog∏oby byç one uznane za odr´bne odmiany. Po-
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nadto na stanowisku w Lesie Ostrzyckim wyst´puje kilka
postaci zró˝nicowanych pod wzgl´dem wilgotnoÊciowym.
Generalnie, ze wzgl´du na odmiennà genez´ i wiek gleb,
nale˝y odró˝niaç p∏aty na kredzie jeziornej, trawertynie
i stromych zboczach nisz osuwiskowych, które w zale˝noÊci
od warunków lokalnych mogà dalej si´ róznicowaç. 

Mo˝liwe pomy∏ki
Mogà niekiedy wystàpiç wàtpliwoÊci co do odró˝nienia fi-
tocenoz na najbardziej wilgotnych glebach od wilgotnych
buczyn szczyrowych (9130-2) lub naj˝yêniejszych p∏atów
˝yznej buczyny pomorskiej (9130-1). Od pierwszych z nich
p∏aty po∏o˝one na kredzie jeziornej ró˝nià si´ przede
wszystkm znacznie ni˝szym poziomem wody gruntowej i ty-
pem gleby, natomiast od drugiej – znaczàco wi´kszym
udzia∏em storczyków oraz/lub roÊlin zielnych wyró˝niajà-
cych tak˝e gràdy zboczowe (9170-3).

Identyfikatory fitosocjologiczne

Uj´cie systematyczne pomorskich buczyn storczykowych
nie jest jasne. „Klasyczny” p∏at znad Jeziora Ostrzyckiego
zosta∏ opisany jako przynale˝ny do Carici-Fagetum. Tak
proponowano ujmowaç te˝ p∏at znad Radwi. W rewizji syn-
taksonomicznej W. Matuszkiewicz, analizujàc materia∏
z Lasu Ostrzyckiego, zakwestionowa∏ zaliczenie tej fitoce-
nozy do zespo∏u Carici-Fagetum, prowizorycznie opisujàc
jà jako „zbiorowisko Fagus sylvatica-Cypripedium calce-
olus”. Takie zaliczenie wynika w znacznej cz´Êci z faktu, ˝e
opublikowane zdj´cia fitosocjologiczne znad Jeziora
Ostrzyckiego, analizowane przez W. Matuszkiewicza
(2001), prawie w ca∏oÊci pochodzà z wilgotniejszej posta-
ci zbiorowiska, i zosta∏y wykonane tylko w cz´Êci znacznie
bardziej rozleg∏ej biochory buczyny storczykowej.
Mo˝na odnaleêç pewne podobieƒstwo mi´dzy p∏atami bu-
czyn storczykowych, znalezionymi dotàd na Pomorzu,
a opisywanym z Niemiec zespo∏em Hordelymo-Fagetum,
zw∏aszcza podzespo∏em Lathyretosum z groszkiem wiosen-
nym (szczególnie p∏atu w Staniszewskich Zdrojach z po∏o-
˝onymi na intensywnie denudowanych zboczach w pobli˝u
Kilonii w Szlezwiku-Holsztynie).
Prowizorycznie zdefiniowano zbiorowisko zgodnie z uj´-
ciem W. Matuszkiewicza:

Zwiàzek Fagion sylvaticae
Podzwiàzek Cephalanthero-Fagenion

Zbiorowisko Fagus sylvatica-Cypripedium cal-
ceolus kaszubska buczyna storczykowa

Dynamika roÊlinnoÊci

Spontaniczna
Buczyny storczykowe na Kaszubach mogà byç rzadkim, ale
powtarzalnym typem trwa∏ego zbiorowiska leÊnego, przy-
wiàzanym do r´dzin i parar´dzin wytworzonych z kredy je-
ziornej oraz m∏odych, obfitujàcych w w´glan wapnia i nie-

wy∏ugowanych gleb w niszach osuwiskowych. W miar´ sta-
bilizacji zbocza i post´pujàcego ∏ugowania gleb mogà
przekszta∏caç si´ w ˝yznà buczyn´ pomorskà; jest to pro-
ces o nieznanej pr´dkoÊci, jednak mierzonej w skali czaso-
wej pokoleƒ drzew. Mechanizmy naturalnej dynamiki p∏a-
tów na kredzie jeziornej i trawertynach nie sà znane.

Powiàzana z dzia∏alnoÊcià cz∏owieka
Przyk∏ady antropogenicznych zniekszta∏ceƒ pomorskiej bu-
czyny storczykowej nie sà dok∏adnie znane, bowiem ca∏a
wiedza ogranicza si´ tylko do trzech punktów. Z najbar-
dziej typowych nale˝y wymieniç udzia∏ w drzewostanie
wprowadzonego Êwierka oraz Êwiadczàcych o dawniej-
szych zaburzeniach gatunków lekkonasiennych – osiki
i brzozy. Wynikiem znacznie bardziej radykalnych prze-
kszta∏ceƒ roÊlinnoÊci na siedlisku takich buczyn mo˝e byç
powstawanie specyficznych nieleÊnych kalcyfilnych zbioro-
wisk zast´pczych. Wyró˝nikami odpowiedniego dynamicz-
nego kr´gu zbiorowisk sà m.in: zbiorowisko pastwiskowe
Lolio-Cynosuretum plantaginetosum mediae, podzespó∏ ∏à-
ki ostro˝eniowej Cirsio-Polygonetum heracletosum, zbioro-
wisko chwastów zbó˝ ozimych Sileno inflatae-Linarietum
minoris (dotàd znane tylko z centralnej cz´Êci Pojezierza
Kaszubskiego) oraz odpowiadajàce mu w p∏odozmianie
zbiorowisko chwastów okopowych Fumarietum oficinalis
typicum var. z Linaria minor.

Siedliska przyrodnicze zale˝ne 
lub przylegajàce

P∏at nad Jeziorem Ostrzyckim przylega do kompleksu la-
sów bukowych sk∏adajàcego si´ z ˝yznej buczyny ni˝owej
Galio odorati-Fagetum (9130-1) oraz do kwaÊnej buczyny
ni˝owej Luzulo pilosae-Fagetum (9110-1), natomiast p∏at
nad Radwià sàsiaduje z ˝yznà buczynà Galio odorati-Fa-
getum i z wilgotnà buczynà szczyrowà Fagus sylvatica-Mer-
curialis perennis (9130-2). P∏at w Staniszewskich Zdrojach
znajduje si´ w kompleksie ˝yznej i kwaÊnej buczyny na
zboczach, a na dnie cyrku êródliskowego poni˝ej znajduje
si´ kompleks êródliskowego podgórskiego ∏´gu jesionowe-
go Carici remotae-Fraxinetum equisetetosum (cz´Êç 
91E0-5) oraz rozmaitych nielesnych fitocenoz êródlisko-
wych.

Rozmieszczenie geograficzne 
i mapa rozmieszczenia

Stanowiska tego typu ekosystemu podano dotàd tylko
z trzech miejsc na Pomorzu: rezerwatów Las Ostrzycki
i Staniszewskie Zdroje (wielokrotnie mniejsze) na Pojezierzu
Kaszubskim i z otoczenia êróde∏ Debrzycy w NadleÊnictwie
Polanów. Pierwsze dwa stanowiska sà chronione w rezer-
watach przyrody, trzecie – od kilkunastu lat bezskutecznie
proponowane do ochrony rezerwatowej. Mo˝liwe, choç
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ma∏o prawdopodobne, jest znalezienie co najwy˝ej kilku
dalszych stanowisk. W Êwietle dotychczasowej wiedzy ca∏y
area∏ kaszubskich buczyn nakredowych nie przekracza po-
wierzchni kilkunastu hektarów, a ich obszar siedliskowy
(w rozumieniu potencjalnej roÊlinnoÊci naturalnej) zamyka
si´ w granicach 80–90 ha.

Znaczenie ekologiczne 
i biologiczne

Jest to skrajnie rzadki i unikatowy typ ekosystemu, skupia-
jàcy w dodatku chronione, rzadkie i cenne gatunki, m. in.
storczyki: obuwika Cypripedium calceolus, bu∏awnika
czerwonego Cephalanthera rubra, kruszczyka szerokolist-
nego Epipactis helleborine, gnieênika leÊnego Neottia ni-
dus-avis.

Gatunki z za∏àcznika II Dyrektywy 
Siedliskowej
Obuwik pospolity Cypripedium calceolus wyst´puje w bu-
czynie nad Jeziorem Ostrzyckim (najbogatsze stanowisko
na Pomorzu Gdaƒskim i przypuszczalnie na ca∏ym Pomo-
rzu) oraz by∏ notowany w Staniszewskich Zdrojach, dopóki
stanowisko nie uleg∏o (czasowo?) zniszczeniu w wyniku na-
turalnych procesów stokowych.

Gatunki z za∏àcznika I Dyrektywy Ptasiej
Nie wyró˝nia si´ pod tym wzgl´dem od sàsiadujàcych
kwaÊnych i ˝yznych buczyn (9119, 9130).

Stany, w jakich znajduje si´ 
siedlisko

Stany uprzywilejowane
Za uprzywilejowany stan biotopu nale˝y uznaç buczyn´
z zachowanà specyfikà ekologicznà, a wi´c z zachowa-
nymi populacjami gatunków kalcyifilnych, w tym przede
wszystkim storczyków. W fitocenozach zboczowych nale-

˝y utrzymywaç naturalnych charakter procesów stoko-
wych, nawet pomimo ich niszczàcego dzia∏ania na poje-
dyncze p∏aty.

Inne obserwowane stany
Nie sà znane, prawdopodobnie nie sà identyfikowane ja-
ko buczyny storczykowe.

Tendencje do przemian w skali
kraju i potencjalne zagro˝enia

W znanych p∏atach nie stwierdzono kierunkowych tenden-
cji dynamicznych. Stanowisko w Lesie Ostrzyckim wydaje
si´ bezpieczne, o ile nie b´dzie kontynuowane np. podo-
kapowe dosadzanie gatunków obcych geograficzne, np.
jod∏y w bruzd´ (sic!), na szcz´Êcie dokonane jednorazowo
kilka lat temu na bardzo ograniczonej powierzchni. Stano-
wisko przy êród∏ach Radwi jest bezpoÊrednio zagro˝one
wykonaniem ci´ç r´bni cz´Êciowej w drzewostanie buczy-
ny. Zagro˝eniem mo˝e byç tworzenie zbyt du˝ych gniazd
w trakcie ci´ç r´bni cz´Êciowej lub zabiegów ochrony czyn-
nej, w obu przypadkach prowadzace do ods∏oni´cia zbyt
du˝ych powierzchni, na których obfity nalot i podrost buka
zag∏uszajà praktycznie wszystkie roÊliny zielne runa
(a w pierwszej kolejnoÊci gatunki specyficzne dla nakredo-
wych buczyn).

U˝ytkowanie gospodarcze 
i potencja∏ produkcyjny

Pomorskie buczyny storczykowe sà lasami bukowymi
o Êredniej produktywnoÊci, jednak, ze wzgl´du na mini-
malny area∏, zupe∏nie bez znaczenia gospodarczego.
P∏aty nad Jeziorem Ostrzyckim i w Staniszewskich Zdro-
jach sà chronione w rezerwatach przyrody i w konse-
kwencji wy∏àczone z u˝ytkowania gospodarczego. W tym
ostatnim si´gajàce 45° nachylenie zboczy, po∏o˝onych
nad niedost´pnymi êródliskami, uniemo˝liwia∏o zrywk´
w lasach gospodarczych przed utworzeniem rezerwatu;
mo˝na na tej podstawie oczekiwaç, ˝e podobne ograni-
czenia wyst´pujà w innych, nieznanych dotàd p∏atach.
P∏at przy êród∏ach Radwi znajduje si´ w lasach gospodar-
czych. Nie jest on wy∏àczony w odr´bne wydzielenie,
w rezultacie czego podziela losy gospodarcze sàsiedniej
˝yznej buczyny.

Ochrona

Przypomnienie o wra˝liwych cechach
Gatunki decydujàce o specyfice ekosystemu, a przede
wszystkim storczyki, nale˝à do roÊlin wra˝liwych na zmiany
swojego biotopu. Aby mog∏y si´ zachowaç, nale˝y unikaç
wprowadzania w nim zmian. LeÊne zabiegi gospodarcze,
np. trzebie˝e czy ci´cia odnowieniowe, mogà ∏atwo znisz-
czyç ten ekosystem.
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Zalecane metody ochrony
Ze wzgl´du na unikatowoÊç tego typu ekosystemu i mini-
malnà jego powierzchni´ wszystkie stanowiska zas∏ugujà
na ochron´ rezerwatowà. Ze wzgl´du na indywidualnoÊç
ka˝dego stanowiska ochrona ka˝dego p∏atu powinna byç
planowana indywidualnie, w formie planu ochrony rezer-
watu. Za wyjÊciowà form´ ochrony przyjàç mo˝na ochron´
biernà i dopuszczenie spontanicznych procesów fluktuacji.

Inne czynniki mogàce wp∏ywaç 
na sposób ochrony
Mogà wystàpiç sytuacje w których zasadne by∏yby zabiegi
ochronne na rzecz populacji wyst´pujàcych w ekosystemie
storczyków, zw∏aszcza lokalne ods∏anianie ich nadmiernie
zacienionych stanowisk.

Przyk∏ady obszarów obj´tych dzia∏aniami
ochronnymi
Dwa z trzech znanych stanowisk sà chronione w rezerwa-
cie przyrody „Las Ostrzycki”, gdzie w ró˝nych fitocenozach
ochrona jest bierna lub czynna (np. stopniowe usuwanie
Êwierka), natomiast w Staniszewskich Zdrojach w ca∏oÊci
jest obj´ta ochronà biernà (rozwa˝ane by∏o wprowadzenie
ochrony Êcis∏ej, ostatecznie zdecydowano si´ na zacho-
wawczà).

Inwentaryzacje, doÊwiadczenia,
kierunki badaƒ

Celowe sà poszukiwania nowych, nieznanych dotàd stano-
wisk buczyn storczykowych na Pomorzu, a tak˝e wszelkie
studia nad ich ekologià i dynamikà. Wiedza z tego zakre-
su jest bardzo skàpa. Potrzebne sà te˝ dalsze rozwa˝ania
nad syntaksonomicznym uj´ciem fitocenoz.

Monitoring naukowy

Monitoring powinien objàç:
• Struktur´ pierÊnicowà drzew i podrostu w p∏atach buczy-

ny storczykowej, dla uchwycenia tendencji dynamicznych
populacji drzew i drzewostanu i umo˝liwienia przewidy-
wania ich wp∏ywu na charakter ca∏ego ekosystemu.

• Stan populacji wyst´pujàcych w buczynie storczyków.
Uwzgl´dniç trzeba typowà dla storczyków zmiennoÊç li-
czebnoÊci roÊlin w poszczególnych latach.
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Nadba∏tycka buczyna 
storczykowa
Kod Physis: 41.161

Cechy diagnostyczne

Cechy obszaru
Typowe nadba∏tyckie buczyny storczykowe wyst´pujà na
kredowych klifach Rugii i wybrze˝a Danii, gdzie majà cha-
rakter eutroficznego, zboczowego lasu bukowego, z licz-
nym wyst´powaniem ok. 10 gatunków storczyków, a tak˝e
z obecnoÊcià innych gatunków ciep∏o- i wapieniolubnych
w runie. Mozaikowy charakter zbocza odzwierciedla si´
w charakterze lasu; p∏aty buczyny pozostajà w kontakcie
z naklifowymi wysi´kami wód êródliskowych, cz´sto poro-
Êni´tymi skrzypem olbrzymim Equisetum telmateia, a tak˝e
ze zbiorowiskami zaroÊlowymi rokitnika i g∏ogów.
W Polsce znane jest jedno stanowisko przyklifowej buczyny
storczykowej, która mimo ubo˝szego sk∏adu florystycznego
mo˝e byç zaliczona do tego typu ekosystemu. Wspomnia-
ne stanowisko znajduje si´ w nadmorskiej cz´Êci Woliƒ-
skiego Parku Narodowego mi´dzy Mi´dzyzdrojami
a Grodnem. Jest ono po∏o˝one w wàskim pasie wzd∏u˝ ko-
rony szczególnie aktywnego i najwy˝szego na polskim wy-
brze˝u klifu o wysokoÊci do 70 m n.p.m.
Warunki, w których wykszta∏ci∏ si´ jedyny polski p∏at ekosys-
temu, sà odmienne od typowych warunków wyst´powania
nadba∏tyckich buczyn storczykowych. W Polsce buczyna taka
wyst´puje nie na zboczu, lecz na p∏askiej wierzchowinie,

i nie na pod∏o˝u kredowym, ale na unikatowej glebie – tzw.
naspie naklifowej wytworzonej przez nawiewanie na Êció∏k´
leÊnà bogatego w wapƒ py∏u i piasku z sàsiedniego klifu. Klif
ten ma budow´ warstwowà: w dolnej cz´Êci zbudowany jest
z zasobnej w w´glan wapnia morenowej gliny marglistej
szarej, na której zalega glina bràzowa, nad którà wyst´puje
warstwa bezwapiennych piasków fluwioglacjalnych drobno-
i Êrednioziarnistych. Z piasków tych wytworzy∏a si´, obecnie
kopalna, gleba bielicowa. Poziom akumulacyjny naspy jest
z∏o˝ony z przewarstwieƒ piasku i py∏u naniesionego przez
wiatr oraz antropogenicznych, ciemnoszarych pasm zasob-
nych w próchnic´. Naspa charakteryzuje si´ du˝à zawarto-
Êcià w´glanu wapnia, odczynem oboj´tnym lub s∏abo kwa-
Ênym, znacznà porowatoÊcià oraz sprawnà humifikacjà
szczàtków organicznych, w zwiàzku z czym jest glebà ˝yznà
lub doÊç ˝yznà. Podstawowe znaczenie dla tworzenia si´ na-
spy ma budowa klifu, który jest wysoki i stromy oraz zawie-
ra grubà warstw´ gliny zasobnej w w´glan wapnia, a tak˝e
abrazja b´dàca czynnikiem inicjujàcym procesy zboczowe
i powodujàca mi´dzy innymi ods∏anianie nowego substratu,
który jest êród∏em materia∏u nawiewanego na wierzchowin´.
Klimat obszaru, na którym wyst´puje omawiany typ lasu na
Wolinie, ma wyraêne cechy klimatu atlantyckiego, jest
wietrzny, ∏agodny termicznie, odznacza si´ niewielkà am-
plitudà temperatur dobowych i rocznych, wzgl´dnie wyso-
kà Êrednià temperaturà rocznà, póênà i krótkà zimà, ma∏à
liczbà dni przymrozkowych i goràcych oraz krótkimi okre-
sami z pokrywà Ênie˝nà. Ârednia suma opadów rocznych
dochodzi do 650 mm, a utrzymujàca si´ stale du˝a wilgot-
noÊç powietrza rekompensuje ich niedobór w okresie wio-
sny i wczesnego lata.
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Fizjonomia i struktura zbiorowiska
Drzewostan opisywanego lasu ma bardzo charakterystycz-
nà fizjonomi´, gdy˝ buki, zw∏aszcza wystawione na bezpo-
Êrednie dzia∏anie wiatru, sà stosunkowo niskie i nisko uga-
∏´zione oraz wyró˝niajà si´ rozmaitymi zniekszta∏ceniami
korony. Runo jest bujne i bogate w gatunki wywodzàce si´
z ró˝nych grup ekologiczno-socjologicznych. W jego sk∏a-
dzie przewa˝ajà na ogó∏ trawy, z których najobficiej wyst´-
puje k∏osownica leÊna Brachypodium sylvaticum, razem
z wiechlinà gajowà Poa nemoralis, kupkówkà pospolità
Dactylis glomerata i Êmia∏kiem pogi´tym Deschampsia fle-
xuosa. Szczególny walor tego lasu polega na wyst´powa-
niu licznej grupy gatunków z rodziny storczykowatych Or-
chidaceae. Nale˝à do niej: bu∏awnik czerwony Cephalan-
thera rubra, bu∏awnik wielkokwiatowy C. damasonium,
˝∏obik koralowy Corallorhiza trifida, wyblin jednolistny Ma-
laxis monophyllos, gnieênik leÊny Neottia nidus-avis, pod-
kolan bia∏y Platanthera bifolia, listera jajowata Listera ova-
ta, kruszczyk rdzawoczerwony Epipactis atrorubens,
i kruszczyk szerokolistny E. helleborine.
P∏aty nadmorskiej buczyny storczykowej opisane z Woliƒ-
skiego Parku Narodowego majà struktur´ pi´ciowarstwo-
wà. Lity drzewostan bukowy jest ró˝nowiekowy i zró˝nico-
wany na dwie warstwy, z których wy˝sza osiàga zwarcie
oko∏o 80%. Przy koronie klifu jest on ni˝szy (18–20 m)
i charakteryzuje si´ wyst´powaniem drzew zdeformowa-
nych przez wiatr; nieco dalej w kierunku làdu osiàga wy-
sokoÊç do 25 m. W warstwie krzewów, oprócz niezbyt
cz´stego podrostu buka, wyst´puje najcz´Êciej sucho-
drzew pospolity Lonicera xylosteum oraz porzeczka alpej-
ska Ribes alpinum. Runo pokrywa 50–85% powierzchni
i sk∏ada si´ z 44–55 gatunków roÊlin naczyniowych
w jednym p∏acie. Sà wÊród nich przedstawiciele ró˝nych
zbiorowisk leÊnych i nieleÊnych, w tym gatunki typowe dla
kwaÊnych buczyn, acydofilnych dàbrów, borów sosno-
wych, ∏àk oraz muraw psammofilnych. Cz´Êç gatunków
nale˝y do roÊlin umiarkowanie ciep∏olubnych. Gatunki
Êwiat∏olubne, g∏ównie murawowe i ∏àkowe, skupiajà si´
przede wszystkim w najbardziej nas∏onecznionych par-
tiach lasu, przy kraw´dzi klifu. Fizjonomi´ runa okreÊla
du˝y udzia∏ traw, takich jak obficie wyst´pujàca k∏osow-
nica leÊna Brachypodium sylvaticum oraz – mniej cz´ste –
wiechlina gajowa Poa nemoralis, kupkówka pospolita
Dactylis glomerata i Êmia∏ek pogi´ty Deschampsia flexu-
osa. Do grupy gatunków diagnostycznych nale˝à: bu∏aw-
nik czerwony Cephalanthera rubra, dzwonek brzoskwi-
niolistny Campanula persicifolia, konwalia majowa Co-
nvallaria majalis, kruszczyk rdzawoczerwony Epipactis
atrorubens, klinopodium pospolite Clinopodium vulgare,
traganek szerokolistny Astragalus glycyphyllos, kokorycz-
ka wonna Polygonatum odoratum i dzwonek jednostron-
ny Campanula rapunculoides. Oprócz wymienionych ga-
tunków z rodziny storczykowatych w p∏atach nadmorskiej
buczyny storczykowej zanotowano wyst´powanie bu∏aw-
nika wielkokwiatowego Cephalanthera damasonium, ˝∏o-

bika koralowego Corallorhiza trifida, wyblinu jednolistne-
go Malaxis monophyllos, gnieênika leÊnego Neottia ni-
dus-avis, podkolana bia∏ego Platanthera bifolia, listery
jajowatej Listera ovata i kruszczyka szerokolistnego Epi-
pactis helleborine.
Warstwa mszysta rozwini´ta jest w ró˝nym stopniu, stosun-
kowo najobficiej wykszta∏ca si´ w miejscach, gdzie wywie-
wana jest Êció∏ka, zwykle przy kraw´dzi klifu.

Reprezentatywne gatunki
Buk Fagus sylvatica, bu∏awnik czerwony Cephalanthera
rubra, dzwonek brzoskwiniolistny Campanula persicifolia,
konwalia majowa Convallaria majalis, kruszczyk rdzawo-
czerwony Epipactis atrorubens, czyÊcica storzyszek Clino-
podium vulgare, traganek pospolity Astragalus glycyphyl-
los, kokoryczka wonna Polygonatum odoratum, dzwonek
jednostronny Campanula rapunculoides, k∏osownica leÊna
Brachypodium sylvaticum.

Odmiany
Nawet w obr´bie jedynego polskiego p∏atu daje si´ zaob-
serwowaç zró˝nicowanie siedliskowe omawianego ekosys-
temu, zwiàzane z ró˝nym nasileniem procesów eolicznych
decydujàcych o stopniu zaawansowania tworzenia si´ na-
spy. W sàsiedztwie z najwy˝szà cz´Êcià klifu, w pasie, gdzie
nawiewanie materia∏u jest najsilniejsze, a naspy majà naj-
wi´kszà mià˝szoÊç, wyst´pujà fitocenozy podzespo∏u typo-
wego. W miejscach, w których efekty dzia∏alnoÊci eolicznej
sà s∏absze, a rozproszone fitocenozy mniej dojrza∏e i na-
wiàzjàce do kwaÊnej buczyny ni˝owej Luzulo pilosae-Fage-
tum, wyst´pujà p∏aty podzespo∏u ze Êmia∏kiem pogi´tym
Deschampsia flexuosa.

Mo˝liwe pomy∏ki
Wyst´puje strefa przejÊcia do typowych kwaÊnych buczyn,
sàsiadujàcych z buczynà storczykowà w terenie.

Identyfikatory fitosocjologiczne

Buczyna storczykowa z Wolina jest obecnie ujmowana ja-
ko zespó∏ Cephalanthero-Fagetum Piotrowska & Olaczek
1978 ex W. Mat. 2001, o nast´pujàcej przynale˝noÊci syn-
taksonomicznej:

Zwiàzek Fagion sylvaticae
Podzwiàzek Cephalanthero-Fagenion

Zespó∏ Cephalanthero rubrae-Fagetum nad-
morska buczyna storczykowa

Las ten by∏ wczeÊniej ujmowany jako: „Fagetum bore-
oatlanticum w facji ze storczykami”, jako podzespó∏ ˝yznej
buczyny Melico-Fagetum cephalanterosum rubrae, Carici-
Fagetum balticum. Zespó∏ Cephalanthero-Fagetum Pio-
trowska & Olaczek 1978 ex W. Mat. 2001 nie jest równo-
wa˝ny Cephalanthero-Fagetum Oberd. 57.
Buczyny storczykowe na kredowych nadba∏tyckich klifach
Danii lub Niemiec, choç znacznie lepiej wykszta∏cone ni˝
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polski p∏at, by∏y tam dotychczas opisywane jako Carici-Fa-
getum balticum, czyli zespó∏ nawapiennej buczyny storczy-
kowej w specyficznej, nadba∏tyckiej formie.

Dynamika roÊlinnoÊci

Spontaniczna
Buczyna storczykowa na kraw´dzi klifu woliƒskiego jest
przejawem powszechniejszego zjawiska wzbogacenia flo-
rystycznego fitocenoz leÊnych przy kraw´dzi klifów nad-
morskich. W przylegajàcych do klifu p∏atach kwaÊnej bu-
czyny na ca∏ym wybrze˝u wi´cej jest gatunków ogólnole-
Ênych, regularnie pojawiajà si´ te˝ storczyki. Tylko jednak
na Wolinie wzbogacenie to jest na tyle silne, ˝e upowa˝nia
do wyró˝nienia buczyny naklifowej jako osobnego zespo∏u
roÊlinnego.
Woliƒska buczyna storczykowa jest dynamicznym uk∏a-
dem, z jednej strony tworzonym przez specyficzny proces
glebotwórczy i akumulacj´ marglistego py∏u nawiewanego
z klifu, a z drugiej strony niszczonym w wyniku abrazji te-
go samego klifu.

Powiàzana z dzia∏alnoÊcià cz∏owieka
W dawnej biochorze buczyny, rozciàgajàcej si´ wzd∏u˝
klifu od Mi´dzyzdrojów do Grodna, miejscami widoczne
sà Êlady antropogenicznej degeneracji. Najwi´ksze zmia-
ny spowodowa∏a uprawa modrzewia, sosny i daglezji;
hamujàcych transport eoliczny materia∏u z klifu, silnie za-
cieniajàcych dno lasu i powodujàcych jakoÊciowe i ilo-
Êciowe zubo˝enie runa. W kilku miejscach drzewostan
bukowy nadmiernie przerzedzono lub wyci´to go zupe∏-
nie; w takich sytuacjach dno lasu jest silnie zadarnione
przez trzcinnik leÊny Calamagrostis arundinacea, trzcin-
nik piaskowy C. epigeios bàdê kupkówk´ pospolità Dac-
tylis glomerata. Od strony Mi´dzyzdrojów, na Kawczej
Górze, runo jest zupe∏nie zdeptane i sk∏adników buczyny
storczykowej ju˝ tam nie ma, mimo ˝e ros∏y jeszcze
w koƒcu lat 50. XX wieku. Wydaje si´ ˝e zmiany te majà
charakter nieodwracalny.

Siedliska przyrodnicze zale˝ne 
lub przylegajàce

Polski p∏at nadba∏tyckiej buczyny storczykowej sàsiaduje
z jednej strony ze zbiorowiskami aktywnego klifu (1230,
Physis 18.14), a z drugiej – z typowà kwaÊnà buczynà ni-
˝owà, Luzulo pilosae-Fagetum (9110, Physis 41.11).

Rozmieszczenie geograficzne 
i mapa rozmieszczenia

W Polsce znany jest tylko jeden p∏at, na górnej kraw´dzi
nadmorskiego klifu w Woliƒskim Parku Narodowym. Po-
wierzchnia buczyny storczykowej nie przekracza kilku hek-

tarów, ciàgnie si´ ona pasem o szerokoÊci 20–150 m wzd∏u˝
kraw´dzi klifu mi´dzy Mi´dzyzdrojami a Grodnem. Ponie-
wa˝ polskie wybrze˝e jest dobrze zbadane botanicznie,
prawdopodobnie nie ma innych stanowisk, zosta∏yby bo-
wiem znalezione.

Znaczenie ekologiczne 
i biologiczne

W buczynie storczykowej na Wolinie stwierdzono wyst´-
powanie dziewi´ciu gatunków storczyków: bu∏awnika
czerwonego Cephalanthera rubra, bu∏awnika mieczolist-
nego Cephalanthera damasonium, ˝∏obika koralowego
Corralorhiza trifida, wyblina jednolistnego Malaxis mo-
nophyllos, gnieênika leÊnego Neottia nidus-avis, podko-
lana bia∏ego Platanthera bifolia, listery jajowatej Listera
ovata, kruszczyka rdzawoczerwonego Epipactis atroru-
bens i kruszczyka szerokolistnego Epipactis helleborine.
LiczebnoÊç ich populacji jest bardzo zmienna w poszcze-
gólnych latach, wzgl´dnie najliczniejszy jest Cephalan-
thera rubra i miejscami Corralorhiza trifida. Z wyjàtkiem
kruszczyków, storczyki te osiàgajà w buczynie optimum
swego wyst´powania na wyspie Wolin. Jest to najbogat-
sza w gatunki roÊlin naczyniowych postaç buczyny na
Wolinie: wyst´puje ponad 100 gatunków roÊlin naczy-
niowych. Skupia si´ tu tak˝e unikatowa flora grzybów
oraz fauna bezkr´gowców, z udzia∏em gatunków wapie-
niolubnych.
Ze wzgl´du na unikatowà genez´, woliƒska buczyna stor-
czykowa jest tak˝e cennym obiektem poznawczym i dydak-
tycznym.

Gatunki z za∏àcznika II Dyrektywy 
Siedliskowej
Nie stwierdzono.

Gatunki z za∏àcznika I Dyrektywy Ptasiej
Nie wyró˝nia si´ pod tym wzgl´dem od sàsiadujàcej kwa-
Ênej buczyny, Luzulo pilosae-Fagetum.
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Stany, w jakich znajduje si´ 
siedlisko

Stany uprzywilejowane
Za stan uprzywilejowany uznaç nale˝y ekosystem z zacho-
dzàcym w nim procesem akumulacji naspy naklifowej.

Inne obserwowane stany
Nie stwierdzono. Zbiorowiska por´bowe, nasadzenia
drzew iglastych czy buczyny o wydeptanym runie, wyst´pu-
jàce w granicach pierwotnej biochory Cephalanthero-Fa-
getum, uznaç nale˝y prawdopodobnie ju˝ za inne jednost-
ki roÊlinnoÊci, a nie za postaci degeneracyjne buczyny, a to
ze wzgl´du na nieodwracalnoÊç zasz∏ych zmian.

Tendencje do przemian w skali
kraju i potencjalne zagro˝enia

Podstawowym czynnikiem zagra˝ajàcym ekosystemowi jest
abrazja klifu, której tempo mniej wi´cej dwukrotnie prze-
kracza tempo przesuwania si´ p∏atów buczyny storczykowej
w g∏àb làdu. W rezultacie, w ciàgu 50 lat, buczyna straci∏a
niemal po∏ow´ swojego area∏u. W wyniku abrazji zosta∏y
te˝ zniszczone wszystkie znane stanowiska wyblinu jedno-
listnego Malaxis monophyllos, który rós∏ na samej kraw´dzi
klifu. Nie wydaje si´ mo˝liwe przeciwdzia∏anie temu zagro-
˝eniu. Istnieje niebezpieczeƒstwo, ˝e ekosystem zostanie
w ciàgu kilkudziesi´ciu kolejnych lat ca∏kowicie zniszczony.
Istotnym zagro˝eniem by∏o tak˝e wydeptywanie runa kwa-
Ênej buczyny przez turystów. Zapobieg∏o temu skierowanie
ruchu na wytyczone szlaki.

U˝ytkowanie gospodarcze 
i potencja∏ produkcyjny

Jedyny polski p∏at le˝y w granicach parku narodowego,
w obszarze ochrony Êcis∏ej, i nie podlega u˝ytkowaniu go-
spodarczemu, rozwa˝enia o potencjale produkcji gospo-
darczej sà wi´c bezprzedmiotowe.

Propozycje dzia∏aƒ ochronnych

Ca∏a biochora le˝y w granicach Woliƒskiego Parku Naro-
dowego i podlega ochronie Êcis∏ej, przedmiotem ochrony
jest przy tym nie tyle buczyna, co procesy zwiàzane ze stre-
fà brzegowà, klifem oraz naturalnà dynamikà lasów nakli-
fowych. Ta forma ochrony wydaje si´ jednak w tej sytuacji
jedynà w∏aÊciwà, niezale˝nie od faktu, ˝e wskutek proce-

sów naturalnych p∏at buczyny storczykowej mo˝e zostaç
zniszczony lub znacznie zredukowany.

Inwentaryzacje, doÊwiadczenia,
kierunki badaƒ

Woliƒska buczyna storczykowa jest ekosystemem doÊç do-
brze poznanym. Potrzebne jednak jest np. potwierdzenie
wiedzy o jej genezie i ekologicznych podstawach funkcjo-
nowania (geneza nasp naklifowych) metodà obserwacji to-
warzyszàcej przebiegowi procesu, a nie tylko metodà re-
konstrukcji historii gleby na podstawie analizy jej profilu.

Monitoring naukowy

Monitoring powinien objàç:
• Area∏ buczyny storczykowej, w tym procesy utraty po-

wierzchni w wyniku abrazji oraz procesy rozszerzania si´
zasi´gu nasp i buczyny storczykowej w g∏àb làdu, kosz-
tem kwaÊnej buczyny; potrzebny jest ciàg∏y bilans rezul-
tatów tych dwóch procesów.

• Stan populacji wyst´pujàcych w buczynie storczyków.
Uwzgl´dniç trzeba typowà dla storczyków zmiennoÊç li-
czebnoÊci roÊlin w poszczególnych latach.
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