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PONOWNE ODKRYCIE KOŚLACZKA STOŻKOWATEGO
ANACAMPTIS PIRAMIDALIS - GATUNKU STORCZYKA
UZNANEGO ZA WYMARŁY W POLSCE
Rediscovery of pyramidal orchid Anacamptis piramidalis
- a species of orchid recognized as extinct in Poland
ABSTRAKT: Nowe stanowisko Anacamptis piramidalis zostało odkryte na łąkach nad Odrą w woj.
zachodniopomorskim (ATPOL kwadrat AC 62). Populacja liczy 99 osobników. Do tej pory gatunek
ten uznawany był za wymarły w Polsce (Zarzycki 2001). Jest to obecnie jedyna populacja Anacamptis
piramidalis w kraju.
SŁOWA KLUCZOWE: Anacamptis piramidalis, województwo zachodniopomorskie
ABSTRACT: The new population of Anacamptis piramidalis was discovered on meadows extending
along the river Odra (ATPOL square AC 62, Zachodniopomorskie Province). The population is composed of 99 individuals. So far, this species has been considered extinct in Poland (Zarzycki 2001). This
is the only population of Anacamptis piramidalis in Poland.
KEY WORDS: Anacamptis piramidalis, Zachodniopomorskie Region.
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Koślaczek stożkowaty Anacamptis piramidalis (L.) L. C. M. Richard to jedyny przedstawiciel rodzaju Anacamptis. W „Polskiej
czerwonej księdze roślin” uznano, że gatunek najprawdopodobniej w Polsce wyginął.
W „Czerwonej liście roślin naczyniowych
zagrożonych w Polsce” gatunek uznany jest
za wymarły – Ex (Zarzycki i Szeląg 1992).
Ostatnie stwierdzenia w okolicy Poznania
datuje się na podstawie arkuszy zielnikowych na rok 1933 (Zarzycki 2001), czyli 76
lat temu. Wcześniej Anacamptis uznawany
był za bardzo rzadki, stwierdzany jedynie na
13 historycznych już stanowiskach. Koślaczek znajduje się także w Czerwonych księgach roślin i Czerwonych listach roślin krajów sąsiadujących z Polską: Niemiec, Czech,

Słowacji i Ukrainy, a we florze pozostałych
państw sąsiadujących nie występuje.
Anacamptis piramidalis należy do elementu submediterrańsko-subatlantyckiego.
Występuje w Europie zachodniej, środkowej
i południowej oraz w północnej Afryce i nad
Morzem Kaspijskim (Flora Europaea 1980).
Nowe stanowisko Anacamptis piramidalis
zostało odkryte w sezonie wegetacyjnym 2009
w obrębie OSS Dolna Odra w województwie
zachodniopomorskim w kwadracie ATPOL
– AC 62. To zupełnie nowe, nie znane nauce
stanowisko znajduje się na rozległych łąkach
nadodrzańskich w pasie między strefą zalewową a nadzalewową doliny. W obrębie stanowiska naliczono 99 kwitnących osobników
rozrzuconych w postaci dwóch rozległych
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