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Storczyki od zawsze urzekały ludzi 
swoim pięknem i tajemniczością.
Początkowo budziły zainteresowanie 
jako rośliny lecznicze, będące silnymi 
afrodyzjakami, zwiększającymi 
potencję seksualną.



W mitach greckich ich kwiaty 
przedstawiano jako łodzie bogiń, 
a rdzenni Meksykanie wykorzystali je 
w swoim obrazkowym alfabecie. 



W epoce wiktoriaW epoce wiktoriańńskiej skiej 
orchidee dekorowaorchidee dekorowałły salonyy salony

i oranżerie ówczesnych 
elit społecznych.



Szacuje się, że powstały one zaledwie 15 milionów lat temu 
(większość roślin kwiatowych liczy sobie ponad 100 milionów lat) 
i nadal trwa proces ich kształtowania. 



SSąą to roto rośśliny kosmopolityczne liny kosmopolityczne 

wystwystęępujpująące we wszystkich strefach ce we wszystkich strefach 
klimatycznychklimatycznych

i na wszystkich kontynentach oprócz Antarktydy i terenów pustynnych. 



Kwiaty wystKwiaty wystęępujpująą pojedynczo (pojedynczo (saboteksabotek))

lub zebrane slub zebrane sąą w kwiatostany (kukuw kwiatostany (kukułłki).ki).



Bardzo czBardzo częęsto jest ona pokryta rsto jest ona pokryta róóżżnymi nymi 
kontrastowymi barwnymi plamkami lub kreskami niewidocznymi dla okontrastowymi barwnymi plamkami lub kreskami niewidocznymi dla oka ka 
czczłłowieka, ale doskonale spostrzeganymi przez oko owada, owieka, ale doskonale spostrzeganymi przez oko owada, 
dla ktdla któórego srego sąą one wskaone wskaźźnikiem do nektaru ukrytego w gnikiem do nektaru ukrytego w głęłębi kwiatu.bi kwiatu.

Warżka spełnia funkcje „lądowiska” dla owadów, 
które przylatują do kwiatów zwabione ich zapachem lub 
barwą. 



Nasiona storczykNasiona storczykóów sw sąą najmniejsze na najmniejsze na śświecie wiecie 
i nie posiadaji nie posiadająą tkanki spichrzowej, jedynie trochtkanki spichrzowej, jedynie trochęę za duza dużążą
łłupinupinęę nasiennnasiennąą. . 

Gdy padnGdy padnąą na ziemina ziemięę do dalszego do dalszego 
rozwoju rozwoju 

potrzebny jest im odpowiedni i potrzebny jest im odpowiedni i śściciśśle le 
okreokreśślony gatunek grzyba, lony gatunek grzyba, 

ktktóóry dostarczy substancji odry dostarczy substancji odżżywczych, ywczych, 
wody, fitohormonwody, fitohormonóów, w, 

witamin i soli mineralnychwitamin i soli mineralnych. . 

Te nasiona, ktTe nasiona, któóre nie zetknre nie zetknąą sisięę
(a jest ich wiele) z (a jest ich wiele) z „„grzybemgrzybem--mamkmamkąą”” ginginąą..



Pomimo ogromnej liczby gatunkPomimo ogromnej liczby gatunkóów, storczyki w, storczyki 
to najbardziej zagroto najbardziej zagrożżona wymarciem grupa roona wymarciem grupa rośślin na lin na śświecie. wiecie. 

Utrata siedlisk (m.in.: rocznie na świecie 
wycina się obszar lasów tropikalnych 

równy terytorium Polski), 

rabunkowa eksploatacja rabunkowa eksploatacja 
i nielegalny handel storczykami, i nielegalny handel storczykami, 

zanieczyszczenie zanieczyszczenie śśrodowiska rodowiska 
abiotycznego, zmiana uabiotycznego, zmiana użżytkowani ytkowani 

gruntgruntóów i urbanizacjaw i urbanizacja

to gto głłóówne przyczyny, ktwne przyczyny, któóre dziesire dziesiąątkujtkująą naturalne populacje.naturalne populacje.



StorczykowateStorczykowate

w Polscew Polsce

ssąą pod capod całłkowitkowitąą ochronochronąą



nie monie możżna ich zrywana ich zrywaćć



wykopywawykopywaćć



i niszczyi niszczyćć










