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Lipiennik Loesela
 Liparis loeselii 

I. INFORMACJA O GATUNKU

1. Przynale no  systematyczna

Rodzina: storczykowate Orchidaceae

2. Status

Prawo mi dzynarodowe
Dyrektywa Siedliskowa  Za cznik II i IV
Konwencja Berne ska  Za cznik I

Prawo krajowe
Ochrona gatunkowa  ochrona cis a od 1946 r.

Kategoria zagro enia
Czerwona lista IUCN  nie uwzgl dniono
Polska czerwona ksi ga ro lin (2001)  VU
Czerwona lista  (2006)  E (wymieraj cy, krytycznie zagro ony  zagro ony wymarciem, 
kt rego prze ycie jest ma o prawdopodobne, o ile nadal b d  dzia a  czynniki zagro e-
nia)

Fot. 1. Lipiennik Loesela (  M. Szczepa ski) Fot. 2. Siedlisko lipiennika z gatunkami mu towarzysz -
cymi  Bagna k. Antoniowa (  J. Perzanowska)
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3. Opis gatunku

Lipiennik Loesela jest niepozorn  bylin  o tawozielonej barwie, dorastaj c  do 20 cm 
wysoko ci. odyga wyrasta z jajowatej lub okr g ej pseudobulwy otulonej li ciowymi po-
chwami. Na tr jkanciastym, nagim p dzie znajduj  si  zwykle dwa, zaostrzone eliptycz-
ne lub lancetowate li cie o jasnozielonej lub tozielonej barwie. Kwiatostan sk ada si  
z 3 8( 18) kwiat w. Kwiaty ma e, niepozorne, najcz ciej tobia awe lub tozielone 
na kr tkich (2 3 mm d .) szypu kach. War ka bez ostrogi, mi sista, 4 6 mm d . i 2,5 4 
mm szer., o brzegu karbowanym jest 2 3 razy szersza od dzia ek i skierowana zwykle 
sko nie w d . G rny, zewn trzny p atek okwiatu od 5 do 6 mm d ., boczne zewn trzne 
p atki okwiatu 4,5 5,5 mm d ., nitkowate lekko ukowato wygi te. Pr tos up 3 4 mm d ., 
ukowato wygi ty, oskrzydlony, wysmuk y. Budowa pr tos upa umo liwia swobodne wy-
sypywanie si  py kowin na znami . Owocem jest torebka o d ugo ci do 8 mm, wzniesiona 
do g ry (Proch zka, Vel sek 1983; Szlachetko 2001).

4. Biologia gatunku

Lipiennik Loesela jest hemikryptofitem posiadaj cym bardzo drobne nasiona (0,34 mm d u-
go ci i 0,16 mm szeroko ci). Nasiona kie kuj  w miejscach mszystych, o s abym zwarciu 
darni. We wczesnych stadiach rozwojowych ro lina jest ca kowicie uzale niona od partne-
ra mikoryzowego. W trzecim roku od infekcji, rozwija si  stadium juwenilne, z jednym ma-
ym li ciem. Kolejne stadia charakteryzuj  si  dwoma li mi. Rozmna anie generatywne 
przewa a nad wegetatywnym, kt re zachodzi rzadko poprzez tworzenie si  w pochwach 
li ci p k w przybyszowych. Ro lina kwitnie od maja do sierpnia (Proch zka, Vel sek 1983; 
Szlachetko 2001).

Lipiennik Loesela ro nie zwykle w skupiskach po kilka osobnik w. Spowodowane jest 
to prawdopodobnie atwiejszym kontaktem z organizmami rodzicielskimi, kt re ju  s  za-
infekowane strz pkami grzyba.

Szczeg owe badania populacji storczyka wykaza y du e wahania liczby osobnik w 
w kolejnych latach (Sarosiek i in. 1995, Bednorz 2003).

5. Wymagania ekologiczne

Lipiennik Loesela ro nie na torfowiskach niskich na pod o u w glanowym, b d  zasila-
nych wodami podziemnymi, bogatymi w zwi zki wapnia (siedlisko przyrodnicze o kodzie 
7230). S  to g wnie torfowiskach soligeniczne w dolinach rzek. Gatunek wchodzi w sk ad 
r nych zbiorowisk mechowiskowych, jednak prawie wszystkie charakteryzuj  si  du ym 
udzia em gatunk w z rz du Caricetalia davallianae.

S  to najcz ciej fitocenozy z dominacj : turzycy uszczkowatej Carex lepidocarpa, 
turzycy prosowatej C. panicea, we nianki szerokolistnej Eriophorum latifolium i kruszczy-
ka b otnego Epipactis palustris lub ro lin kowych (m.in.: tomki wonnej Anthoxanthum 
odoratum, dr czki redniej Briza media, kostrzewy czerwonej Festuca rubra) oraz znacz-
nym udzia em gatunk w rz du Caricetalia davallianae. Lipiennik jest gatunkiem charak-
terystycznym dla zwi zku Caricion davallianae (Matuszkiewicz 2001). Stwierdzany bywa 
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tak e na siedliskach antropogenicznych, np. w wyrobiskach po wydobywanym wirze 
(Molenda 2004).

Ekologiczne liczby wska nikowe wiat a, temperatury, odczynu gleby i trofizmu wg 
Zarzyckiego i in. (2002) wynosz : L = 4 (umiarkowane wiat o), T = 4 5 (umiarkowanie cie-
p e warunki klimatyczne, przewa aj ca cz  ni u i pog rze do najcieplejszych region w 
i mikrosiedlisk  obszary uprzywilejowane termicznie), K = 3 (gatunek neutralny wobec 
kontynentalizmu), W = 5 (gleby mokre), Tr = 3 (gleby umiarkowanie ubogie  mezotroficz-
ne), R = 4 5 (gleby oboj tne do zasadowych, 6  pH>7), D = 0 (gleby torfowe), H = 3 (gleby 
bogate w materi  organiczn , organogeniczne).

6. Rozmieszczenie w Polsce

W Polsce dotychczas stwierdzono ponad 200 stanowisk tej ro liny, z kt rych znaczna 
cz  ma ju  charakter historyczny. By y one rozmieszczone w ca ej Polsce, z wyj tkiem 
g r i ich pog rzy.

Po 1980 r. zosta o potwierdzone lub odkryte oko o 100 miejsc wyst powania lipienni-
ka. Najwi cej stanowisk tego storczyka znajduje si  w p nocno-wschodniej, zachodniej 
i rodkowej cz ci kraju. S  to pojezierza: Mazurskie, Pomorskie i Wielkopolskie. Rozpro-
szone stanowiska spotykane s  na Polesiu, Wy ynie i Nizinie l skiej (Kucharski 2001, 
Pawlikowski 2004).

Ryc. 1. Rozmieszczenie stanowisk monitoringu gatunku na tle jego zasi gu geograficznego

Lipiennik Loesela Liparis loeselii (L.) Rich.

  Monitorowane stanowiska
  Rejony, w kt rych powinny zosta  wyznaczone
 dodatkowe stanowiska monitoringowe

 Zasi g gatunku wg Raportu dla KE 2007
 Granica region w biogeograficznych
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II. METODYKA

1. Opis bada  monitoringowych

Wyb r powierzchni monitoringowych i ich sugerowana wielko
Zak ada si , e monitorowa  nale y 15 20% krajowej populacji gatunku, a wi c obser-
wacje powinny by  prowadzone przynajmniej na kilkunastu stanowiskach, rozproszonych 
w obr bie zasi gu lipiennika. W latach 2007 2008 monitorowano populacje lipiennika na 
18 stanowiskach w nast puj cych obiektach: rezerwat Bagno Ch opiny , Marycha (Ostoja 
Augustowska), Purwinek (Ostoja Suwalska), Kunisjanka 1 (Pojezierze Sejne skie), Sikory Ju-
skie (Pojezierze E ckie), ki Bry skie (G rznie sko-Lidzbarski PK), Torfowisko Kopaniarze 
(Welski PK), jeziora G binie i Popienko (Ostoja Lipiennikowe Bagno ), Szatanowo (torfo-
wisko na Kujawach), Ostoja ki w B czkowicach , Krak w-Kostrze (Biela sko-Tyniecki 
PK) i 2 stanowiska w rejonie zbiornika Pogoria.

Brak dotychczas danych na temat populacji Liparis loeselii w po udniowo-wschodniej 
cz ci kraju. Godnymi uwagi na tym terenie s  bogate stanowiska w dolinach Sieniochy 
i Szysz y.

Za stanowisko lipiennika Loesela jest uznane torfowisko lub jego fragment, na kt rym 
gatunek tworzy w miar  jednorodny p at. Jego powierzchnia mo e wynosi  od kilkunastu 
m2 do 2 3 ha.

Spos b wykonywania bada
Jednostk  zliczeniow  s  pojedyncze osobniki lipiennika Liparis loeselii.

Tab. 1. Spos b pomiaru wska nik w stanu populacji i siedliska

Wska nik Miara Spos b pomiaru

Populacja

Liczebno

Liczba osobnik w Policzenie sztuk 

Typ rozmieszczenia 
(rozproszony, 
skupiskowy)

Ocena ekspercka

Struktura 

Liczba osobnik w 
generatywnych

Policzenie okaz w kwitn cych i okre lenie, jaki 
to procent ca ej populacji (osobniki o 2 li ciach 
i p dzie kwiatono nym)

Liczba osobnik w 
wegetatywnych

Policzenie okaz w wegetatywnych 
i okre lenie, jaki to procent ca ej populacji 
(osobniki z 2 li mi)

Obecno  osobnik w 
juwenilnych 

Stwierdzenie obecno ci lub ich braku
(os. juwenilny posiada 1 li )

Stan zdrowotny Stwierdzone choroby, 
paso yty itp.

Obserwacja li ci i p d w kwiatowych pod 
k tem obecno ci owad w lub lad w 
ich erowania; przebarwienia

Siedlisko

Powierzchnia 
potencjalnego siedliska Powierzchnia (a, m ) Ocena eksperta; ocena mo liwa po por wnaniu 

z wynikami z poprzedniego okresu monitoringu
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Powierzchnia 
zaj tego siedliska

Powierzchnia (a, m )
Odniesienie do 
poprzedniego okresu 
monitoringowego:

Ocena eksperta area u populacji, czyli wielok -
ta wypuk ego, obejmuj cego wszystkie miejsca 
wyst powania poszczeg lnych osobnik w; 
w przypadku ma ej powierzchni mo liwa oce-
na przez pomiar, np. ta m  lub licz c kroki.
Ocena mo liwa po por wnaniu z wynikami 
z poprzedniego okresu monitoringu

Fragmentacja siedliska
Ocena w 3-stop-
niowej skali (du a, 
rednia, ma a)

Ocena eksperta (czy p at siedliska odpowied-
niego dla gatunku jest podzielony przez ro lin-
no  innego typu, np. k py krzew w, powo-
duj cych izolacj  cz ci populacji; oceniamy 
wielko  podzielonych p at w w a ciwego 
siedliska i po czenia mi dzy nimi, decyduj -
cych o mo liwo ci przetrwania)

Stopie  zaro ni cia 
siedliska przez ro linno  
drzewiast  i krzewiast  
(dla siedlisk otwartych 
 tak e siewki i nalot)

Okre li  w procen-
tach (lub przedzia-
ach procentowych)

Poda  gatunki (nazwa 
polska i aci ska)

Dotyczy ca ego p atu siedliska stanowi cego 
potencjalne miejsce wyst powania gatunku 
 torfowiska pokrytego ro linno ci . Zidenty-

fikowa  wyst puj ce na stanowisku krzewy 
i oceni  stopie  pokrycia  w warstwie B; 
rozgarniaj c ru  sprawdzi , czy w nie pojawi y 
si  siewki (nalot) krzew w  okre li  cz sto  
zjawiska. Poda  warto  sumaryczn

Wysokie byliny/gatunki 
ekspansywne  konku-
rencyjne

Gatunek (nazwa 
polska i aci ska) 
i procent pokrycia 

W p acie, gdzie wyst puje gatunek, zidentyfi-
kowa  gatunki, kt re go wypieraj  lub o du ej 
sile konkurencyjnej, i oceni  jego pokrycie 
(posi kowa  si  zdj ciem fitosocjologicznym)

Wysoko  runi W cm rednia z 20 pomiar w 
g wnej masy ro linno ci

Woj ok 
(martwa materia 
organiczna)

Grubo  w cm

rednia z 20 pomiar w wykonanych w p acie 
(dob r miejsc wykonania pomiar w 
uwzgl dnia  powinien maks. i min., 
np. 0 5 cm, r. 3 cm 

Miejsca do kie kowania Okre li  w procen-
tach

Powierzchnia i cz sto  wyst powania luk 
(odkrytej warstwy mszystej); ocena ekspercka, 
nale y posi kowa  si  zdj ciem fitosocjologicz-
nym  ocena zwarcia runi warstwy C

Stopie  uwodnienia
Ocena w 3-stop-
niowej skali (du a, 
rednia, ma a)

Du e: widoczne lustro wody
redni: woda pojawia si  pod naciskiem

Ma y: brak wilgoci; ew. znaczna odleg o  
poziomu lustra wody od powierzchni

Termin i cz stotliwo  bada
Najlepszym okresem dla przeprowadzenia monitoringu jest lipiec i sierpie   w czasie 
kwitnienia i owocowania lipiennika. R wnie  stan pozosta ych gatunk w jest w wczas 
w a ciwy i pozwala na wykonanie zdj cia fitosocjologicznego. Badania powinny by  pro-
wadzone przynajmniej co 3 lata.

Sprz t do bada
Badania nie wymagaj  sprz tu specjalistycznego. Przydatna jest ta ma miernicza  do okre-
lenia wielko ci p atu, metr stolarski  do pomiaru grubo ci woj oku i wysoko ci runi, no-

tatnik, cyfrowy aparat fotograficzny.

Lipiennik Loesela Liparis loeselii (L.) Rich.
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2. Wska niki stanu populacji i stanu siedliska oraz ich waloryzacja

Tab. 2. Waloryzacja wska nik w stanu populacji i stanu siedliska

Wska nik FV 
w a ciwa

U1
niezadowalaj ca

U2
z a

Populacja

Liczebno  osobnik w >100 30 100 <30

Struktura populacji
Obecno  
juwenilnych i rozmna-
aj cych si  os.

Pojedyncze 
os. juwenilne

Brak 
os. juwenilnych

Stan zdrowotny Brak uszkodze Pojedyncze 
uszkodzenia

Widoczne liczne 
uszkodzenia

Siedlisko

Powierzchnia 
potencjalnego siedliska

Takie same lub wi ksze 
w por wnaniu do 
poprzedniego okresu 
monitoringowego 

Mniejsze w por wna-
niu do poprzedniego 
okresu monitoringo-
wego

Brak siedlisk potencjal-
nych (pomijaj c cz  
siedliska zaj tego przez 
gatunek) 

Powierzchnia zaj tego 
siedliska

Taka sama lub wi ksza 
ni  w poprzednich 
obserwacjach

Mniejsza o mniej 
ni  20% Mniejsza o ponad 20%

Fragmentacja siedliska Brak lub ma a rednia Du a

Stopie  zaro ni cia sie-
dliska przez ro linno  
drzewiast  i krzewiast  

<25% 25 50% >50%

Wysokie byliny/gatunki 
ekspansywne  konku-
rencyjne

Brak lub pojedyncze 
os.

Zajmuj ce cznie 
ponad 25% area u

Zajmuj ce cznie 
ponad 50% area u

Wysoko  runi <25 25 45 cm >45 cm

Grubo  woj oku <5 cm 5 10 cm >10 cm

Miejsca do kie kowania >10% 5 10% <10%

Stopie  uwodnienia du e rednie ma e

Wska niki kardynalne
 ocienienie,
 grubo  woj oku,
 stopie  uwodnienia pod o a.

3. Przyk ad wype nionej karty obserwacji gatunku na stanowisku

Wz r w postaci wype nionej karty obserwacji gatunku na stanowisku z instrukcj  wype -
niania poszczeg lnych p l

Karta obserwacji gatunku dla stanowiska

Kod gatunku 1903 Liparis loeselii

Kod obszaru Wype nia instytucja koordynuj ca
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Nazwa obszaru Nazwa obszaru monitorowanego (zgodnie z umow )
Ostoja Lidzbarska

Kod stanowiska Wype nia instytucja koordynuj ca

Nazwa stanowiska Nazwa stanowiska monitorowanego
ki Bry skie 

Typ stanowiska Referencyjne/badawcze
Badawcze

Opis stanowiska

Poda  opis pozwalaj cy na identyfikacj  stanowiska w terenie
Obszar kowy, po o ony na N od miejscowo ci Bry sk Szlachecki, 
gmina Lidzbark, woj. warmi sko-mazurskie, a zarazem na po udnie 
od jeziora Bry sk

Powierzchnia stanowiska W ha, a, m 

Oko o 200 m2

Obszary chronione, na 
kt rych znajduje si  
stanowisko 

(Natura 2000, rezerwaty przyrody, parki narodowe i krajobrazowe, 
u ytki ekologiczne, stanowiska dokumentacyjne itd.)
G rznie sko-Lidzbarski Park Krajobrazowy, proponowany rezerwat 
przyrody ew. u ytek ekologiczny ki Bry skie

Wsp rz dne 
geograficzne

Wymieni  wsp rz dne geograficzne (GPS) stanowiska
N: 530 11 ... , E: 190 44 ...

Wysoko  n.p.m. Wysoko ci n.p.m. stanowiska  lub zakres  od... do...
115 117,5 m n.p.m.

Charakterystyka siedliska 
gatunku na stanowisku 

 og lny charakter terenu: np., ciep a murawa, zaro la,
 typ siedliska przyrodniczego (kod siedliska przyr./zbiorowisko ro lin-
ne/zesp  ro linny)

 siedliska w otoczeniu stanowiska
 ekspozycja i nachylenie zbocza
 pod o e
 mechowisko po po udniowej stronie Jeziora Bry skiego Po udnio-
wego, w rynnie Jezior Bry skich, w kompleksie torfowisk niskich 
i wilgotnych k w g rnym odcinku rzeki Brynicy

 typ siedliska przyrodniczego  torfowisko zasadowe 7230-3, zesp  
ro linny  Menyantho-Sphagnetum terestris

torfowisko niskie: torf s abo roz o ony do oko o 80 cm, poni ej gytia; 
czna mi szo  osad w organicznych ponad 5,7 m (g biej nie 

badano); w bezpo rednim otoczeniu stanowiska lipiennika  me-
chowiska o bardziej zwartej warstwie zielnej, zarastaj ce turzycami 
Carex acutiformis i trzcin  Phragmites australis; po p nocnej stronie 
mechowisk  szuwary i zaro la ozowe nad jeziorem, po wschodniej 
 kompleks bor w mieszanych z enklawami kad ubowych postaci 

gr du, po zachodniej  rzeka Brynica i wilgotne ki, po po udniowej 
 kad ubowa posta  wilgotnej brzeziny bagiennej

Informacje o gatunku 
na stanowisku

Syntetyczne informacje o wyst powaniu gatunku na stanowisku, 
dotychczasowe badania i inne istotne fakty
Stanowisko odkryte niedawno  w 2005 r. Najprawdopodobniej sta-
nowisko nowe, istniej ce od kilku lat, gdy  podczas bardzo szczeg o-
wych bada  mechowiska w 1995 r. nie obserwowano obecno ci tego 
gatunku. Geneza i istnienie stanowiska wyra nie zwi zane z buchto-
waniem mechowiska i z powsta ymi w ten spos b mikrodeniwelacjami 
pod o a. Lipiennik ro nie najcz ciej wok  podmok ych dolinek spo-
wodowanych buchtowaniem. W 2005 r. liczb  osobnik w lipiennika 
(rozety!) oceniono na ponad 80. Nie liczono w wczas osobnik w 
generatywnych i juwenilnych

Lipiennik Loesela Liparis loeselii (L.) Rich.
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Obserwator
Imi  i nazwisko eksperta lokalnego odpowiedzialnego za to stanowisko 
(wg umowy)
Tomasz Za uski, Iwona azowy-Szczepanowska (pomoc w badaniach)

Daty obserwacji
Data obserwacji
24.07.2007 r.  badania gatunku na stanowisku (populacja, zbiorowi-
sko ro linne), 18.09.2007r.  badania pod o a

Data wype nienia Data wype nienia formularza przez eksperta
30.09.2007

Data wpisania Data wpisania do bazy danych  wype nia instytucja koordynuj ca

Data zatwierdzenia Data zatwierdzenia przez osob  upowa nion   wype nia instytucja 
koordynuj ca

Poni szy opis powinien by  wynikiem bada /obserwacji terenowych
Ocena poszczeg lnych parametr w:
w a ciwy (FV)/niezadowalaj cy (U1)/z y (U2)/nieznany (XX)
Termin osobnik   u yty jest umownie i oznacza jednostk  zliczeniow  przyj t  dla danego 

gatunku: r yczka li ciowa, p d kwiatono ny.

Stan ochrony gatunku na stanowisku

Parametr/Wska niki Warto  wska nika i komentarz Ocena

Populacja

Liczebno Liczba osobnik w 61 FV

FVStruktura 

Liczba osobnik w generatywnych 9

FVLiczba osobnik w wegetatywnych 41

Liczba osobnik w juwenilnych 11

Stan zdrowotny Stwierdzone choroby, paso yty itp. 
Nie stwierdzono chor b i paso yt w FV

Siedlisko

Powierzchnia 
potencjalnego siedliska

Powierzchnia (ha, a, m )
Oko o 200 m2 ?

U1

Powierzchnia zaj tego siedliska Powierzchnia (ha, a, m )
Oko o 25 m2 ?

Fragmentacja siedliska Ocena w 3-stopniowej skali (du a, rednia, ma a)
Ma a FV

Stopie  zaro ni cia siedliska przez 
ro linno  drzewiast  i krzewiast  
(dla siedlisk otwartych  tak e siewki 
i nalot)

Okre li  w procentach (lub przedzia ach procen-
towych) dla ca ego p atu siedliska stanowi cego 
potencjalne miejsce wyst powania gatunku, np. 
torfowisko
Poda  gatunki (nazwa polska i aci ska)
5%  brzoza omszona Betula pubescens 

FV

Wysokie byliny/gatunki ekspansywne 
 konkurencyjne

Gatunek (nazwa polska i aci ska) i procent 
pokrycia
Sadziec konopiasty Eupatorium cannabinum 15%
Trzcina pospolita Phragmites australis 5%

U1

Wysoko  runi
W cm; rednia z 20 pomiar w g wnej masy 
ro linno ci (min. maks.)
r. 35 55 cm

U1
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Grubo  warstwy nieroz o onych 
szcz tk w ro linnych (woj ok)

W cm; rednia z 20 pomiar w wykonanych 
w p acie (dob r miejsc wykonania pomiar w 
uwzgl dnia  powinien maks. i min.) oraz min. 
i maks.
Do 80 cm  s abo roz o ony 
torf mszysto-turzycowy; suche ro liny?

U1

U1

Miejsca do kie kowania
Okre li  w procentach; powierzchnia i cz sto  
wyst powania luk w warstwie mszystej
10 30%

FV

Stopie  uwodnienia pod o a
Ocena w 3-stopniowej skali (s aby, redni, dobry)
Du y (pod o e mokre)
Poziom wody gruntowej: (10) 5 0 cm

FV

Perspektywy ochrony 

Perspektywy utrzymania si  gatunku 
na stanowisku w kontek cie utrzymania si
populacji, dost pno ci odpowiedniego siedliska,
w obliczu istniej cych i potencjalnych zagro e ,
a tak e innych informacji, np. w asnych 
wcze niejszych danych)
Perspektywy utrzymania si  gatunku korzystne, 
o ile nie b dzie nast powa  proces zarastania 
i ocieniania stanowiska FV

Prowadzone zabiegi 
ochrony czynnej 
i ich skuteczno

Wymieni  widoczne w terenie oznaki wykonywa-
nia dzia a  ochronnych ewentualnie posi kuj c 
si  wiedz  zebran  w przesz o ci (plany ochrony 
itp.)
Zabiegi ochrony czynnej w stadium 
projektowania

Ocena globalna U1

Lista najwa niejszych oddzia ywa  na gatunek i jego siedlisko na badanym stanowisku 
(w tym u ytkowanie). Nale y stosowa  kodowanie oddzia ywa  zgodne z Za cznikiem E do 
Standardowego Formularza Danych dla obszar w Natura 2000.

Aktualne oddzia ywania

Kod Nazwa dzia alno ci Intensywno Wp yw Syntetyczny opis

950 Ewolucja biocenotyczna C
Stopniowa sukcesja ro linno ci 
 zarastanie mechowiska przez m ode 

osobniki brzozy i wierzby

976 Szkody wyrz dzane przez 
zwierzyn  own B + Buchtowanie mechowiska, tworzenie 

mikrosiedlisk

Lista czynnik w, kt re w d u szej perspektywie czasowej mog  stanowi  zagro enie dla 
gatunku i/lub jego siedliska (przysz e, przewidywalne oddzia ywania, jak np. planowane inwe-
stycje, zmiany w zarz dzaniu i u ytkowaniu, wzrastaj ca presja urbanizacyjna). Nale y stoso-
wa  kodowanie zagro e  zgodne z Za cznikiem E do Standardowego Formularza Danych dla 
obszar w Natura 2000. Je li brak odpowiedniego kodu  sam opis s owny w tabeli. Pozosta e 
dane na temat stanowiska nale y umie ci  w tabeli Inne informacje .

Lipiennik Loesela Liparis loeselii (L.) Rich.
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Monitoring gatunk w ro lin

Zagro enia (przysz e przewidywalne oddzia ywania)

Kod Nazwa Intensywno Wp yw Syntetyczny opis

950 Ewolucja 
biocenotyczna B Sukcesja ro linno ci  zarastanie mechowiska 

przez brzozy i wierzby, ew. trzcin

Inne informacje

Inne warto ci 
przyrodnicze

Inne obserwowane gatunki zwierz t i ro lin z za cznik w Dyrektywy Siedli-
skowej i Ptasiej: gatunki zagro one (Czerwona ksi ga) i inne rzadkie, gatunki 
chronione (optymalnie z podaniem cz sto ci wyst powania, lub liczebno ci ); 
inne wyj tkowe walory obszaru
Torfowisko alkaliczne (mechowisko), tj. siedlisko przyrodnicze Natura 2000: 
7230-3.
Gatunki ro lin z za cznik w Dyrektywy Siedliskowej: sierpowiec b yszcz cy 
Hamatocaulis vernicosus; gatunki chronione i inne rzadkie: Paludella squarrosa, 
Helodium blandowii, Tomenthypnum nitens, Sphagnum teres, S. warnstorfii, 
kruszczyk b otny Epipactis palustris, kuku ka krwista Dactylorhiza incarnata, 
kuku ka szerokolistna D. majalis, bobrek tr jlistkowy Menyanthes trifoliata, ko-
z ek dwupienny Valeriana dioica, gruszyczka okr g olistna Pyrola rotundifolia

Inne obserwacje Wszelkie informacje pomocne przy interpretacji wynik w, 
np. anomalie pogodowe

Uwagi 
metodyczne

Wszelkie inne uwagi zwi zane z prowadzonymi pracami. W tym przede wszyst-
kim informacje istotne dla dalszego planowania monitoringu (metodyka prac; 
wska niki, kt re powinny by  badane w monitoringu, optymalny czas prowa-
dzenia bada  itp.)
Optymalny czas prowadzenia monitoringu  lipiec

Za czy  zdj cia fotograficzne
(wymieni  tytu y/nr i autor w wszystkich zdj  za czonych w wersji elektronicznej do for-

mularzy obserwacji stanowisk  min. 2 zdj cia na stanowisko  najlepiej: widok og lny i struk-
tura zbiorowiska ro linnego z gatunkiem monitorowanym).

Za czy  zdj cie fitosocjologiczne wykonane metod  standardow  Braun-Blanqueta na 
pow. 25 m2 w p acie siedliska, gdzie wyst puje gatunek.

4. Gatunki o podobnych wymaganiach ekologicznych

Gatunki torfowisk i k z za cznik w DS, z pomini ciem gatunk w zwi zanych z sie-
dliskami suchymi i wodnymi. Nale  do nich m.in.: mieczyk b otny Gladiolus paluster, 
j zyczka syberyjska Ligularia sibirica, starodub kowy Ostericum palustre.

5. Ochrona gatunku

Dotychczas na kilku stanowiskach lipiennika by y prowadzone dzia ania ochrony czynnej. 
Polega y one na usuwaniu nalotu drzew i krzew w oraz koszeniu. Zabiegi te wykonywano 
w ramach realizacji plan w ochrony w Wigierskim Parku Narodowym (dolina Wiatro u y) 
i Biebrza skiego PN (Bagno awki). W rezerwacie Bagno Ch opiny  prowadzono kosze-
nie i zabiegi maj ce na celu popraw  uwodnienia torfowiska (Pawlikowski 2004).

Ochrona czynna tego gatunku powinna si  na koncentrowa  na poprawie warunk w 
rodowiskowych:
 zachowanie otwartych mechowisk, na kt rych wyst puje lipiennik;
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 wykaszanie torfowisk, kt re dotychczas u ytkowane by y jako ki (1 raz na 2 3 lata) 
i usuwanie biomasy; zmniejszy to odk adanie si  tzw. woj oku (warstwy szcz tk w 
ro lin) i pozwoli na kie kowanie lipiennika;

 przywracanie odpowiedniego uwodnienia na torfowiskach o zachwianych stosunkach 
wodnych; nale y przy tym unika  nadmiernego uwilgotnienia siedliska;

 usuwanie krzew w pozwoli na poszerzenie zasi gu otwartego torfowiska i umo liwi 
powi kszanie area u populacji.
Ponadto nale y zabezpiecza  ex situ zasoby genowe.
Istnieje mo liwo  podj cia hodowli i rozmna ania lipiennika w warunkach laborato-

ryjnych (Ochowicz 2001, Vejsadov  2006). Podj cie hodowli gatunku in vitro mia oby na 
celu zachowanie potencjalnego zr nicowania genetycznego krajowych populacji tego 
gatunku. Uzyskane w warunkach laboratoryjnych okazy lipiennika mog yby s u y  do re-
introdukcji gatunku na stanowiskach, kt re ju  zanik y. Dotyczy to szczeg lnie stanowisk 
w rodkowej i po udniowej cz ci kraju.
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