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„Roczniki Bieszczadzkie” - wydawnictwo Bieszczadzkiego Parku Narodowego 
- utworzono dla publikowania referatów z odbywającej się corocznie konferencji 
naukowej pod hasłem: Zasoby przyrodnicze Międzynarodowego Rezerwatu 
Biosfery „Karpaty Wschodnie” i ich ochrona.

Ponadto w rocznikach publikowane są prace naukowe, projekty 
dotyczące ochrony zasobów przyrodniczych i dziedzictwa kulturowego oraz 
koncepcje rozwoju edukacji przyrodniczej, turystyki i rekreacji w granicach 
Międzynarodowego Rezerwatu Biosfery „Karpaty Wschodnie”. Zamieszczane są 
również materiały poświęcone innym częściom Karpat Wschodnich, które mogą 
mieć znaczenie dla analiz porównawczych.

       Redakcja
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Prof. Stefan Michalik (1935–2018) – in memoriam
W dniu 21 maja 2018 roku zmarł w Wieliczce profesor dr hab. Stefan Micha-

lik. Dla rodziny i osób z kręgu przyjaciół i znajomych odejście Profesora było 
wydarzeniem głęboko poruszającym, ponieważ był osobą lubianą, cenioną i sza-
nowaną. Jego zasługi dla ochrony przyrody w Polsce są wyjątkowe, co potrafią 
ocenić przede wszystkim specjaliści. Szersze społeczeństwo nie zna Jego wiel-
kiego dorobku, może dlatego, że był On człowiekiem wyjątkowo skromnym, a 
ponadto ochrona przyrody w ostatnich latach stała się dziedziną mniej popularną.

Osobowość i życie Profesora powinno służyć jako wzór dla młodego po-
kolenia przyrodników, dlatego ważnym wydarzeniem jest książka, wydana w 
pierwszą rocznicę śmierci pt. „Profesor Stefan Michalik (1935–2018) we wspo-
mnieniach”. Książka wydana dzięki wielkiemu sercu i szlachetnemu zaangażo-
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waniu Jego Żony, Pani Profesor Barbary Michalik oraz włączeniu się w to przed-
sięwzięcie przyjaciół i kolegów, którzy zechcieli podzielić się informacjami i 
swoimi doświadczeniami wynikającymi z relacji z Profesorem, a ponadto uznali 
za celowe przybliżyć innym dorobek Jego wartościowego życia. Koordynacją 
tego przedsięwzięcia wydawniczego zajmował się profesjonalnie dr Józef Party-
ka. Trzydziestu autorów wspomnień, którymi są członkowie rodziny, przyjaciele, 
koleżanki i koledzy oraz współpracownicy, stworzyło rzetelny i interesujący ob-
raz życia Profesora. 

Stefan Michalik urodził się w 1935 roku w Przeworsku, jako siódme dziecko 
Marii i Józefa. Tam też spędził dzieciństwo, ukończył szkołę podstawową i śred-
nią oraz zdał maturę w 1953 roku. W okresie wojny rodzina Michalików traci 
trzech najstarszych synów, pozostaje najmłodszy Stefan oraz jego brat i dwie sio-
stry. Dom rodzinny w Przeworsku, nad brzegiem rzeki Mleczki, z polem i dużym 
sadem, stanowił podstawę egzystencji rodziny Michalików. 

Studia w Wyższej Szkole Rolniczej w Krakowie Stefan Michalik odbył w okresie 
od 1953 do 1959 roku, uzyskując najpierw dyplom inżyniera, a następnie magistra 
nauk agrotechnicznych. W 1959 roku rozpoczyna kolejne studia na Wydziale Biolo-
gii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, które kończy w 1963 
roku, uzyskując dyplom mgr. biologii. Te studia i praca magisterska na temat: „Flo-
ra Ojcowskiego Parku Narodowego”, były powrotem do rozwijania zainteresowań 
botaniką, które pojawiły się już w latach szkolnych. Pracując w Zakładzie Ochrony 
Przyrody PAN w Krakowie, w 1973 roku obronił pracę doktorską pt. „Rozmieszcze-
nie roślin naczyniowych i ich przemiany w ostatnim 150-leciu na terenie Ojcowskie-
go Parku Narodowego”, pod kierunkiem prof. dr. hab. Jana Kornasia. 

W czasie studiów w Wyższej Szkole Rolniczej Stefan Michalik poznał przy-
szłą żonę Barbarę. Okres ten obfitował w koleżeńskie wyjazdy na spływy kajako-
we, wędrówki w góry, a zimą wycieczki na nartach. Już w tamtym czasie rozwija 
też swoje umiejętności fotograficzne i w fotografii przyrodniczej osiąga wysoki 
poziom.

W 1957 roku Stefan Michalik zostaje członkiem Spółdzielczego Zrzeszenia 
Budowy Osiedla Domów Jednorodzinnych w Wieliczce, dzięki wpłaceniu wkła-
du, uzyskanego przez Jego rodziców ze sprzedaży części pola w Przeworsku. W 
1959 roku Stefan i Barbara biorą ślub. Dom w surowym stanie zostaje oddany w 
1962 roku. Od tego momentu młode małżeństwo pracuje naukowo oraz zajmuje 
się też wykończeniem domu. Na świat przychodzą też dzieci – w 1964 roku syn 
Ryszard, a w 1970 r. drugi syn Andrzej. 

Stopnie naukowe Barbara i Stefan Michalikowie zdobywali równolegle, w 
zbliżonych terminach, a dyplomy profesorskie w Belwederze Stefan Michalik i 
Jego żona Barbara odebrali w tym samym dniu, tj. 26 lipca 1991 roku. 

Praca zawodowa Stefana Michalika, począwszy od 1964 roku, aż do emery-
tury w 2003 roku, związana jest głównie z Zakładem Ochrony Przyrody PAN w 
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Krakowie (od 1972 roku przemianowanym na Zakład Ochrony Przyrody i Za-
sobów Naturalnych PAN, a od 1993 roku przekształconym w Instytut Ochrony 
Przyrody PAN w Krakowie). Przebieg Jego kariery zawodowej był następujący: 
1964 – zatrudnienie, 1967 – starszy asystent, 1969 – starszy asystent naukowo-
-techniczny, 1976 – adiunkt, 1978 – kierownik Pracowni Przestrzennych Proble-
mów Ochrony Przyrody, 1983 – kierownik Pracowni Ochrony Zespołów Roślin-
nych i Zasobów Naturalnych, 1991 – profesor nadzwyczajny, 1993 – kierownik 
Pracowni Ochrony Przyrody w IOP, 1993 – kierownik Pracowni Botanicznej, 
1996–1998 – profesor zwyczajny (1/2 etatu w Międzynarodowym Centrum Eko-
logii PAN w Dziekanowie Leśnym), 1997 – profesor zwyczajny w IOP, 2001 – 
pełny etat profesora, 2003 – kierownik Zakładu Ochrony Szaty Roślinnej, 2003 
– emerytura.

O dorobku naukowym i popularyzatorskim Profesora świadczyć może pokaź-
na bibliografia, która wymaga oddzielnego opracowania. W przybliżeniu dorobek 
ten to około 300 prac opublikowanych i duża liczba niepublikowanych opracowań 
projektowych i ekspertyz. Wiele opracowań miało wpływ na praktyczne działania 
w ochronie przyrody. W badaniach posługiwał się logicznie dopracowanymi meto-
dykami, a wyniki opisywał ładnym i przejrzystym językiem. Dlatego jego publika-
cje mogą służyć za wzór dla początkujących pracowników naukowych. 

Profesor był zaangażowany w działalność społeczną, w ramach ważnych w 
naszym kraju organów konsultacyjnych i doradczych, służących ochronie przy-
rody i środowiska. Należy też podkreślić, że tego typu pracę i zadania wypełniał 
solidnie i efektywnie, dlatego liczne instytucje starały się o jego udział w orga-
nach doradczych. Profesor był członkiem: 
1. Rady Naukowej Instytutu Ochrony Przyrody PAN w Krakowie (1996-1998), 

Komitetu Ochrony Przyrody PAN (1972–1982), Komitetu Ochrony Przyrody 
PAN (1984-1986), Wojewódzkiej Komisji Ochrony Przyrody w Krakowie 
(1993-2001), Wojewódzkiej Komisji Ochrony Przyrody w Rzeszowie (1993–
2001; z-ca przewodniczącego), Wojewódzkiej Rady Ochrony Środowiska w 
Krakowie (1998–2001), Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie (1998–2018);

2. Rad redakcyjnych czasopism naukowych: „Chrońmy Przyrodę Ojczystą” 
(1996–2004), „Studia Naturae” (1980–1991), „Prądnik. Prace i Materiały im 
Prof. Władysława Szafera” (1990–2018; przewodniczący), „Roczniki Biesz-
czadzkie” (1992–2018);

3. Rad naukowych – Tatrzańskiego Parku Narodowego w latach 1969–1977, 
Ojcowskiego Parku Narodowego w latach 1979–2009, Gorczańskiego Parku 
Narodowego w latach 1982–2000 (przewodniczący w latach 1988–1995), 
Bieszczadzkiego Parku Narodowego w latach 1991–2018 (przewodniczący w 
latach 1991–2004), Magurskiego Parku Narodowego w latach 1995–2009 (prze-
wodniczący), Zespołu Jurajskich Parków Krajobrazowych w latach 2001-2007.

In memoriam Profesora Stefana Michalika
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Profesor Stefan Michalik był aktywny i pomocny również po przejściu na 
emeryturę. Nie rezygnował z udziału w badaniach naukowych, publikował, pra-
cował w radach naukowych i komisjach związanych z ochroną przyrody, współ-
pracował z biurem projektowym KRAMEKO sp. z. o. o., jako konsultant przy 
opracowaniu wielu planów ochrony dla parków narodowych, rezerwatów, par-
ków krajobrazowych i obszarów Natura 2000.

Wieloletni udział Stefana Michalika w procesie ochrony przyrody Biesz-
czadzkiego Parku Narodowego (BdPN) został szczegółowo przedstawiony przez 
piszącego te słowa, w książce „Profesor Stefan Michalik (1935–2018) we wspo-
mnieniach”. Tutaj przypomnę najważniejsze fakty. Stefan Michalik odegrał bar-
dzo ważną rolę w procesie prowadzącym do powiększenia utworzonego w 1973 
roku małego BdPN, w największy w polskich górach park narodowy, specjalizu-
jący się w ochronie procesów naturalnych. Wspierał objęcie ochroną ścisłą ok. 
70% jego powierzchni. Uczestniczył też z dużym zaangażowaniem w działaniach 
prowadzących do powołania Międzynarodowego Rezerwatu Biosfery „Karpaty 
Wschodnie”, w skład którego z polskiej strony został włączony BdPN oraz dwa 
parki krajobrazowe –  Ciśniańsko-Wetliński P. K. i P. K. Doliny Sanu. 

Stefan Michalik miał poważny udział w opracowaniu planów ochrony BdPN. 
Osobiście uczestniczył w pracach terenowych przy kartowaniu zbiorowisk ro-
ślinnych Parku i kierował zespołami fitosocjologów. Odgrywał też ważną rolę 
w opracowaniach kameralnych, między innymi przy wykonaniu syntezy planu, 
która prowadziła do sprecyzowania zaleceń ochronnych. 

Profesor przez 3 kadencje, od 1991 r. do połowy 2004 r., pełnił funkcje prze-
wodniczącego Rady Naukowej BdPN, a następnie był jej aktywnym członkiem, 
aż do 2018 roku.

Liczba Jego publikacji dotyczących przyrody bieszczadzkiej jest bliska 60. W 
czasopiśmie BdPN, w „Rocznikach Bieszczadzkich”, w 26. wydanych do 2018 
r. zeszytach opublikował 18 prac naukowych (w tym 11 z innymi autorami). W 
wydawnictwie ciągłym BdPN – „Monografiach Bieszczadzkich” był współauto-
rem tomów 1 i 10. W fundamentalnym opracowaniu monograficznym z 2016 r. 
pt. „Bieszczadzki Park Narodowy – 40 lat ochrony”, które było podsumowaniem 
osiągnięć naukowych zespołu specjalistów pracujących na rzecz ochrony BdPN, 
Stefan Michalik jest współautorem ważnego rozdziału o zbiorowiskach leśnych.

Profesor Stefan Michalik pozostanie w pamięci przyrodników z Bieszczadzkiego 
Parku Narodowego jako wybitny uczony i wielki przyjaciel przyrody. Gdy pojawiały 
się sytuacje groźne dla bieszczadzkiej przyrody, spotykaliśmy się z Profesorem by 
ustalić wspólną strategię przeciwdziałania, a następnie konsekwentnie współpraco-
waliśmy na rzecz eliminacji zagrożenia. Był mądrym doradcą i niezawodnym partne-
rem, którego darzyliśmy zaufaniem, szacunkiem, sympatią i przyjaźnią. 

Tomasz Winnicki
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Prof. Jerzy Pawłowski (1932–2018) – in memoriam

Dnia 9 lipca 2018 w Krakowie zmarł prof. dr hab. Jerzy Pawłowski, długolet-
ni współpracownik Bieszczadzkiego Parku Narodowego, członek Rady Nauko-
wej, autor wielu publikacji na temat fauny Bieszczadów i Karpat.

Urodzony 8 kwietnia 1932 w Krakowie, kształcił się początkowo na Wydziale 
Leśnym Uniwersytetu Jagiellońskiego, lecz magisterium i doktorat (1960) wyko-
nał w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Stopień doktora 
habilitowanego (1968) uzyskał na Uniwersytecie Jagiellońskim, zaś tytuł profesura 
otrzymał w Polskiej Akademii Nauk (1978). Pracował początkowo w Warszawie 
(1954–1958), lecz ciągnęło Go na południe Polski, w góry. W latach 1958–1964 był 
kustoszem Muzeum Babiogórskiego Parku Narodowego, gdzie zorganizował pra-
cownię naukową. Od roku 1964 przeniósł się do Zakładu Zoologii Systematycznej 
i Doświadczalnej PAN w Krakowie, gdzie pełnił kolejno funkcję kierownika Stacji 
Biologicznej w Ojcowie (1964–1972), zastępcy kierownika Zakładu (1972–1978), 
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a wreszcie od 1978 do 1981 – kierownika Zakładu. Po przekształceniu Zakładu 
w Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN pracował w nim do przejścia na 
emeryturę w r. 1997, zaś potem kontynuował pracę bez etatu.

Zajmował się entomologią, ekologią i biogeografią zwierząt bezkręgowych, 
zwłaszcza biegaczowatymi (Carabidae). W tej grupie systematycznej opisał 4 
nowe dla nauki rodzaje lub podrodzaje i ponad 50 gatunków lub podgatunków. 
Jego zainteresowania biogeograficzne skupiały się na obszarach górskich Pale-
arktyki. Podróżował od Hiszpanii po krańce Azji w Korei. Odrębną dziedziną 
Jego zainteresowań była historia nauki. Opublikował ponad 230 prac nauko-
wych, wypromował 5 doktorów, był recenzentem wielu prac doktorskich, ha-
bilitacyjnych oraz wniosków o profesury. Mimo pracy w jednostce badawczej 
PAN prowadził zajęcia ze studentami kilku uniwersytetów, wykładał też na stu-
diach doktoranckich. Był członkiem redakcji kilku czasopism naukowych, m.in. 
Acta Zoologica Cracoviensia i Polskiego Pisma Entomologicznego, jak również 
członkiem wielu towarzystw naukowych, m.in. Polskiego Towarzystwa Entomo-
logicznego, Polskiego Towarzystwa Taksonomicznego, European Associacion de 
Coleopterologie, Komisji Historii Nauki PAU, Komitetu Historii Nauki i Techni-
ki PAN, Komitetu Paleografii Czwartorzędu PAU. 

Z Bieszczadami związał się bliżej od r. 1993 jako wykonawca pierwszego 
planu ochrony Bieszczadzkiego Parku Narodowego, w ramach którego kierował 
grupą opracowującą faunę bezkręgowców. Zredagował dwa tomy Monografii 
Bieszczadzkich (tom 7 i 8) prezentujące wyniki tych badań oraz współredago-
wał tom 10, omawiający ekologiczne i biogeograficzne uwarunkowania ochrony 
zasobów przyrodniczych BdPN. Oprócz tego opublikował wiele artykułów ogól-
nych i szczegółowych opracowań dotyczących fauny bezkręgowców bieszczadz-
kich, zawsze z szerokim tłem biogeograficznym. Ostatnią Jego pracą był artykuł 
nt. bezkręgowców lądowych Bieszczadów Zachodnich w monografii Bieszczadz-
ki Park Narodowy – 40 lat ochrony, jak zwykle precyzyjny, o szerokim spojrze-
niu na opisywaną grupę zwierząt i napisany piękną polszczyzną.

Prof. Jerzy Pawłowski był członkiem Rady Naukowej Bieszczadzkiego Par-
ku Narodowego w kadencjach 2000–2004, 2004–2009 i 2009–2014, a po wyco-
faniu się z czynnego uczestnictwa w Radzie nadal utrzymywał kontakt i chętnie 
brał udział w posiedzeniach, gdzie były poruszane sprawy dotyczące Jego spe-
cjalności. Za działalność na rzecz Parku, w 2010 roku, otrzymał wyróżnienie - 
„Bieszczadzkiego Niedźwiedzia”.

Mówi się, że nie ma ludzi niezastąpionych lecz wydaje się, że trudno będzie 
znaleźć obecnie kogoś o tak wielkiej wiedzy fachowej, połączonej z tak szero-
kimi horyzontami i tak wielką kulturą, jaką posiadał Profesor Jerzy Pawłowski. 
Nauce polskiej i Bieszczadzkiemu Parkowi Narodowemu będzie Go bardzo bra-
kowało!

Bogdan Zemanek
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Wstęp
XXVII Międzynarodowa Konferencja pt. „100 lat ochrony przyrody w ob-

szarach dzisiejszej południowo-wschodniej Polski i zachodniej Ukrainy” zosta-
ła zorganizowana przez Bieszczadzki Park Narodowy w Ustrzykach Dolnych w 
dniach 13–17 września 2018 roku. 

W roku tym w Polsce obchodzono 100-letnią rocznicę odzyskania niepodle-
głości, które nastąpiło po I wojnie światowej w 1918 roku. Z okazji tej szczególnej 
rocznicy odbywały się liczne uroczystości, na których przypominano ważne osią-
gnięcia w różnych dziedzinach i wspominano osoby, które ofiarnie pracowały na 
rzecz społeczeństwa. Celem naszej Konferencji było wyeksponowanie dokonań, 
jakie w minionych 100 –150 latach nastąpiły w dziedzinie ochrony przyrody na te-
renie obecnych województw: podkarpackiego, lwowskiego, iwano-frankowskiego 
i tarnopolskiego, i przypomnienie biografii osób szczególnie zasłużonych, a także 
prześledzenie losów cennych uroczysk przyrodniczych i historii ich ochrony.

Realizacji powyższych celów służył następujący program XXVII Konferencji. 
Wykaz wygłoszonych referatów:
Dzień I (13.09.2018)

– Wybrane problemy ochrony przyrody dawniej i dziś – nakreślenie celów kon-
ferencji – dr Tomasz Winnicki;

– Rezerwaty i parki narodowe przed II wojną światową na obszarach dzisiejszej 
południowo-wschodniej Polski i zachodniej Ukrainy – prof. dr hab. Andrzej 
Jaworski, dr hab. Jan Bodziarczyk;

– Rezerwaty przyrody i parki narodowe po II wojnie światowej na Ukrainie w 
Obwodzie Lwowskim –  doc. dr Oksana Maryskevych;

– Rezerwaty przyrody i parki narodowe po II wojnie światowej na Ukrainie w 
Obwodzie Iwano-Frankowskim – dr Oksana Tkachuk;

– Rezerwaty przyrody i parki narodowe po II wojnie światowej na Ukrainie w 
Obwodzie Tarnopolskim – dr Nadiya Sytschak;

– Rezerwaty przyrody i parki narodowe po II wojnie światowej w Polsce w wo-
jewództwie podkarpackim; rezerwaty – mgr inż. Agnieszka Marcela, dr hab. 
Łukasz Łuczaj; parki narodowe – dr inż. Stanisław Kucharzyk;

– Zarys historii ochrony krajobrazu i osobliwości przyrody nieożywionej – prof. 
dr hab. Kazimierz Krzemień, dr hab. Elżbieta Gorczyca, dr Piotr Kłapyta;

– Ochrona przyrody nieożywionej na obszarach dzisiejszej południowo-wschod-
niej Polski i zachodniej Ukrainy ze wskazaniem obiektów chronionych w II 
Rzeczypospolitej – dr hab. Elżbieta Gorczyca, dr Piotr Kłapyta, prof. dr hab. 
Kazimierz Krzemień, dr Jurij Nesteruk, dr Mateusz Troll;

– Najważniejsze górskie obszary chronione na północnym stoku Karpat a 
perspektywy współpracy międzynarodowej – prof. dr hab. Platon Tretyak, prof. 
dr hab. Adam Łajczak;

ROCZNIKI BIESZCZADZKIE 27 (2019)   
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– Ochrona żubra szansą na koordynację ochrony przyrody w południowo-
-wschodniej Polsce i zachodniej Ukrainie – prof. dr hab. Kajetan Perzanowski.

Dzień II (14.09.2018)
– Mistrz i uczeń – Marian Raciborski (1863–1917) i Władysław Szafer (1886–

1970) – współtwórcy ochrony przyrody w Polsce – prof. dr hab. Alicja Zemanek;
– Znaczenie wysp siedliskowych dla ochrony bogactwa gatunkowego we współ-

czesnym krajobrazie – prof. dr hab. Zbigniew Dzwonko;
– Rezerwat przyrodniczy. Park Narodowy w Czarnohorze – przed 1939 r. i 

współcześnie – Karpacki Park Narodowy – dr Piotr Kłapyta, dr Jurij Nesteruk, 
dr Mateusz Troll;

– Walory przyrodnicze Zapowiednika “Miodobory” – dr Halyna Oliyar.

Sprawozdania z ekspedycji naukowo-dokumentujących do wybranych histo-
rycznych obiektów ochrony przyrody:
– Gołogóry i część Opola (19–22.04.2018 r.) Uczestnicy: doc. dr Oksana Mary-

skevych, dr Marian Szewczyk, dr Tomasz Winnicki, mgr Andrij Martyniv;
– Woroniaki (27–29.04.2018 r.) Uczestnicy wizyty terenowej: doc. dr Aleksander 

Kagalo, prof. dr hab. Józef Mitka, mgr Stefan Gawroński, dr Tomasz Winnicki;
– Bolechów i Bubniszcze – Skały Dobosza oraz Gorgany Zachodnie (14–

18.05.2018 r.). Uczestnicy: prof. dr hab. Platon Tretyak, dr hab. Jan Bodziar-
czyk, dr Stanisław Kucharzyk, dr Marian Szewczyk, prof. dr hab. Adam Łajczak, 
dr Tomasz Winnicki;

– Step Pantalicha, Jar Dniestru – Park Narodowy „Dniestrzański Kanion”, rezer-
wat „Dacza Halilea” (7–12.06.2018 r.). Uczestnicy: doc. dr Oksana Maryske-
vych, prof. dr hab. Bogdan Zemanek, dr Marian Szewczyk, dr Tomasz Winnicki;

– Park Narodowy „Góry Krzemienieckie” oraz Zapowiednik „Miodobory” w 
Grzymałowie (7–9.08.2018 r.) Uczestnicy: prof. dr hab. Lidia Tasenkevich, 
prof. dr hab. Bogdan Zemanek, prof. dr hab. Józef Mitka, dr Tomasz Winnicki.

Sesja terenowa (15–17.09.2018)

15.09.2018 sobota – Park Narodowy „Północne Podole”: (Gołogóry – Łysa Góra; 
Woroniaki – Święta Góra, Biała Góra), Jazłowiec;

16.09.2018 niedziela – Park Narodowy „Dniestrzański Kanion”: Latacz, Pieczar-
na, Zaleszczyki, Dobrowlany – Rez. Obiżewski, Uroczysko „Krywe”, Gródek;

17.09.2018 poniedziałek – Rez. Dacza Halilea, Grzymałów – Zapowiednik „Mio-
dobory”, Rez. na Ostrej Skale, Złoczów.

Pomiędzy wykładami w pierwszym dniu odbyła się krótka część artystyczna 
związana z 100-leciem odzyskania przez Polskę niepodległości po 150-letniej 
niewoli. Był to występ zespołu wokalnego Soul z Sanoka, który wykonał kilka-
naście pieśni o tematyce patriotyczno-historycznej.
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Fot. 1. XXVII Konferencja, jak większość wcześniejszych, zgromadziła specjalistów od 
ochrony przyrody z Polski, Ukrainy i Słowacji (fot. E. Bujalska). 

Fot. 2. Pierwsze dwa dni wypełniły interesujące referaty, sprawozdania z ekspedycji na-
ukowych i ożywione dyskusje (fot. E. Bujalska).
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Określenie „100 lat ochrony…” w tytule Konferencji miało charakter sym-
boliczny. Początki ochrony przyrody na tej ziemi miały miejsce już w połowie 
XIX wieku, jeszcze w granicach Austro-Węgier. Pierwszy w tej części Europy 
rezerwat „Pamiątka Pieniacka” utworzony został w 1886 roku przez Włodzimie-
rza Dzieduszyckiego w jego prywatnych lasach, a 150 lat temu, w 1868 r., Sejm 
Krajowy dla Galicji we Lwowie uchwalił akt prawny dotyczący ochrony świstaka 
i kozicy w Tatrach. „Ustawa względem zakazu łapania, wytępienia i sprzedawa-
nia zwierząt alpejskich, właściwych Tatrom, świstaka i dzikich kóz”, była jedną z 
pierwszych na świecie ustaw o ochronie gatunkowej zwierząt. O wprowadzenie 
tej ustawy walczył w Sejmie Galicyjskim Maksymilian Siła-Nowicki.

Organizatorzy XXVII Konferencji, chcąc poznać losy i aktualny stan znanych 
przed II wojną światową uroczysk przyrodniczych, gdzie utworzono lub planowano 
powołać rezerwaty, postanowili odwiedzić niektóre z nich. W 2018 roku, w okresie 
od wczesnej wiosny do końca lata, zostały zorganizowane, z udziałem naukowców 
z Polski i Ukrainy, wyjazdy studialne do wytypowanych 40. starych ostoi przy-
rodniczych: leśnych, stepowych i torfowiskowych. Celem było poznanie walorów 
przyrodniczych i ocena znaczenia tych ostoi dla ochrony różnorodności biologicz-
nej. W obiektach tych sporządzono spisy gatunków roślin, zdjęcia fitosocjologiczne 
i dokumentację fotograficzną, również pod kątem przeprowadzenia prezentacji w 
trakcie XXVII Konferencji organizowanej przez Bieszczadzki PN w Ustrzykach 
Dolnych. Syntezę sprawozdań z ekspedycji opublikowano w niniejszym tomie 
Roczników Bieszczadzkich na stronach od 31 do 126.

Ważnym celem tego przeglądu było też rozpoznanie możliwości przygotowy-
wania w przyszłości, w oparciu o wybrane ostoje, propozycji „polsko-ukraińskiego 
programu monitorowania zmian szaty roślinnej w najbogatszych centrach różno-
rodności biologicznej o znaczeniu międzynarodowym, objętych długotrwałą ochro-
ną.” 

W przeszłości, przyrodnicy i właściciele ziemscy, tworząc rezerwaty kierowali 
się głównie motywami naukowymi, ale często sięgali też po motywy estetyczne, 
społeczne i patriotyczne. Projekty tworzonych rezerwatów, pomników przyrody 
czy też parków narodowych, publikowane w ówczesnych czasopismach przyrod-
niczych, posiadały na ogół solidne dokumentacje naukowe i zawierały też barwne 
opisy, podkreślające unikatowość i piękno przyrodniczych uroczysk. 

Gdy po I i II wojnie światowej granice państwowe ulegały zmianom, większość 
cennych ostoi przyrodniczych była nadal chroniona i przetrwała do dnia dzisiejszego. 

Okazało się, że praca naukowa i organizacyjna osób tworzących rezerwaty, par-
ki narodowe lub ich projekty, posiadała wartość ponadczasową i ponadnarodową 
i była realizowana w Austro-Węgrzech, w II Rzeczypospolitej Polskiej, kontynu-
owana w czasach ZSSR i dzisiaj jest rozwijana na Ukrainie. 

Jeśli oceniamy efekty ochrony z perspektywy 100–150 lat, to wyłączenie z 
użytkowania fragmentów naturalnej przyrody, poprzez utworzenie rezerwatów, po-
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Fot. 3. Wycieczka na Ukrainę szlakiem cennych ostoi różnorodności przyrodniczych nie 
ominęła Parku Narodowego „Dniestrzański Kanion” (fot. T. Winnicki).

Fot. 4. Dawny rezerwat „Ostra Góra” w Zapowiedniku „Miodobory” okazał się rajem dla 
botaników (fot. T. Winnicki).
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mników przyrody i parków narodowych oraz ekstensywne użytkowanie fitocenoz 
półnaturalnych, objętych ochroną czynną, pozwoliło ochronić cenne biocenozy, 
rzadkie i zagrożone wyginięciem gatunki roślin, grzybów i zwierząt. Dziś znaczna 
część tych rzadkich gatunków występuje głównie w granicach tych historycznych 
obiektów chronionych. 

W wielu miejscach na Ziemi, poza terenami chronionymi, niepohamowany 
rozwój i zagospodarowanie zasobów przyrodniczych, doprowadziły do zmian i 
przekształceń środowiska przyrodniczego, prowadzącego do utraty wielu natural-
nych siedlisk, biocenoz i stanowisk wielu gatunków. Dlatego warto mieć świado-
mość, że znaczenie naturalnych i półnaturalnych ostoi chronionych, zarówno tych 
o większej powierzchni, jak też stosunkowo małych, obejmujących ekosystemy le-
śne, stepowe, kserotermiczne i torfowiska wysokie, będzie z każdym rokiem rosło.

XXVII Międzynarodowa Konferencja „100 lat ochrony przyrody w obszarach 
dzisiejszej południowo-wschodniej Polski i zachodniej Ukrainy” zgromadziła licz-
ne grono osób z Polski, Ukrainy i Słowacji, pracujących na rzecz ochrony ojczystej 
przyrody w zakresie tworzenia naukowych podstaw, administrowania obszarami 
chronionymi, edukacji ekologicznej i przyrodniczej. Uczestnikami konferencji byli 
biolodzy, geografowie i leśnicy. Większość uczestników stanowili uczeni od wielu 
lat zaangażowani w badania naukowe prowadzone w naturalnych i antropogenicz-
nych ekosystemach, których wyniki poszerzają i weryfikują wiedzę ekologiczną. 
Wiedza taka pozwala prognozować zachodzące zmiany i diagnozować zagrożenia, 
dotyczące człowieka i jego przyrodniczego, środowiska życia. Tego typu doświad-
czenia wynikające z pracy naukowej w terenie, pozwalają też zrozumieć i docenić 
znaczenie naturalnych ostoi różnorodności biologicznej jako stabilizatorów równo-
wagi ekologicznej na Ziemi oraz jako rezerwuarów gatunków, które w tych osto-
jach przetrwały i w przyszłości mogą być wykorzystywane do badań naukowych i 
służyć dla praktycznych potrzeb człowieka. 

Uczestnicy konferencji, patrząc z perspektywy 100-150 lat historii ochrony 
przyrody na obszarach dzisiejszej południowo-wschodniej Polski i Zachodniej 
Ukrainy, starali się docenić zaangażowanie na rzecz ochrony, kilku generacji przy-
rodników. Wspominano, między innymi, dokonania takich osób jak: Włodzimierz 
Dzieduszycki (1825–1899), Władysław Fedorowicz (1845–1918), Wacław Gajew-
ski (1911–1997), Bolesław Kotula (1849–1898), Aniela Kozłowska (1898–1981), 
Stanisław Kulczyński (1895–1975), Józef Mądalski (1902–1995), Józef Motyka 
(1900–1984), Bogumił Pawłowski (1898–1971), Marian Raciborski (1863–1917), 
Maksymilian Siła-Nowicki (1826–1890), Stanisław Sokołowski (1865–1942), 
Władysław Szafer (1886–1970), Andrzej Środoń (1908–1998), Szymon Wierdak 
(1883–1949), Tadeusz Wilczyński (1888–1981), Eustachy Wołoszczak (1835–
1918). 
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Uczestnicy konferencji próbowali też odpowiedzieć, między innymi, na na-
stępujące pytania praktyczne: 
1. Jakie jest współczesne znaczenie starych, naturalnych i półnaturalnych ostoi 

przyrody, których ochronę zapoczątkowały poprzednie generacje – na terenie 
Małopolski Wschodniej i na innych obszarach?

2. Czy wspólna troska o utrzymywanie ciągłości ochrony starych ostoi na na-
szym pograniczu, gdzie w okresie ostatnich 150 lat po raz czwarty zmienia 
się sytuacja polityczna, może wspomagać budowanie pozytywnych relacji 
pomiędzy społeczeństwami i narodami?

3. Dlaczego należy popularyzować biografie i zasługi osób – prekursorów ochro-
ny przyrody na tych terenach w ramach edukacji współczesnego pokolenia? 

4. W jakim stopniu wyniki opublikowanych w przeszłości opracowań nauko-
wych, dotyczących starych ostoi przyrodniczych, powinny być współcześnie 
używane do oceny zmian zachodzących w szacie roślinnej?

Międzynarodowe zgrupowanie uczestników konferencji uznało, że ostoje 
przyrodnicze, na ocenianym terenie czterech województw, mają wybitne znacze-
nie dla realizacji Konwencji Różnorodności Biologicznej i dla przyszłych badań 
naukowych.

Naturalna przyroda jest darem wyjątkowym, którego zachowanie, jako dzie-
dzictwo dla kolejnych pokoleń, wymaga od społeczeństw i narodów wyższego 
poziomu wiedzy i kultury. Współpraca międzynarodowa może sprzyjać rozwojo-
wi służącemu ochronie skarbów natury i kultury. 

Ważne jest też podtrzymywanie świadomości, że jesteśmy spadkobiercami 
efektów pracy kilku pokoleń niezwykłych ludzi, wykonujących w XIX i XX 
wieku przyrodnicze badania naukowe i projekty ochrony przyrody. Wynikiem 
ich pracy są obiekty chronione, utworzone dla zachowania najcenniejszych ostoi 
przyrody, a także merytoryczne informacje o tej przyrodzie, zapisane pięknym 
językiem na kartach książek i w pracach naukowych. 

Ten wspólny dorobek i rozwijająca się współcześnie współpraca międzynarodo-
wa, powinny służyć ocenie postępujących zmian szaty roślinnej, rozwojowi badań 
dotyczących historycznej geografii roślin oraz skutecznej ochronie najcenniejszych 
ostoi leśnych, kserotermicznych i torfowiskowych, jako dziedzictwa przyrodniczego 
przyszłych pokoleń. Efekty Konferencji i postulaty jej uczestników zostały zapisane w 
przyjętym przez aklamację dokumencie „Podsumowanie i rezolucja XXVII Międzyna-
rodowej Konferencji „100 lat ochrony przyrody w obszarach dzisiejszej południowo-
-wschodniej Polski i zachodniej Ukrainy” – 13–17 września 2018 roku”, dodatkowo 
potwierdzonym podpisami członków wspólnej komisji redagującej dokument. 

Redaktor naczelny
dr Tomasz Winnicki

Wstęp
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XXVII International Conference: 100 years of nature protection in 
the areas of today’s south-eastern Poland and western Ukraine – 

13–17 September 2018

In 2018, Poland celebrated the 100-year anniversary of regaining indepen-
dence, which took place after the First World War in 1918. Therefore, the aim 
of the Conference was to expose the achievements of the past 100–150 years in 
the field of nature protection in the former Eastern Małopolska, corresponding 
to today’s provinces – Podkarpackie in Poland and Lviv, Ivano-Frankivsk and 
Ternopil in Ukraine. It was important to recall the history of nature conservation, 
the biographies of people who were especially meritorious, and to trace the fate 
of valuable natural sanctuaries, including old reserves.

In the chamber section, 14 papers were delivered, several of which are pub-
lished on the next pages of Roczniki. On the second day there were also pre-
sentations of Polish-Ukrainian teams that presented reports on the 5 scientific 
and documenting expeditions to selected historic nature conservation facilities. 
Teams reviewed 40 old nature refuges – forest, steppe and peat bogs situated in 
such areas as Gołogóry and Opilia, Woroniaki, West Gorgany Mts, Pantalicha 
Steppe, Canyon of Dnister, “Dacha Galilea” reserve, Krzemienieckie Mountains 
and Medobory reserve. The summary of the report on these trips is included in 
this volume of Roczniki. The aim of the expedition was to learn about the cur-
rent status of the valuable natural objects known before World War II, assess 
the importance of these refuges for the protection of biodiversity, as well as rec-
ognize the possibility of preparing in the future, based on selected sanctuaries, 
the “Polish-Ukrainian program for monitoring changes in vegetation in the rich-
est centers of biodiversity, covered by long lasting protection”. In these objects, 
lists of plant species, phytosociological records and photographic documentation 
were drawn up.

In the last three days there was a very interesting field trip to a dozen or so 
selected natural sites in Ukraine, with accommodation in the historic Poniatowski 
Palace in Jazłowiec. These were: “Łysa Góra” in Gołogóry and “Święta Góra” and 
“Biała Góra” in Woroniaki – protected within the “Northern Podolia” National 
Park; forests and xerothermic slopes in the National Park “Dnister Kanion”, for-
est reserve “Dacha Galilea”, and “Ostra Skala” protected in the “Medobory” re-
serve.

The effects of the Conference and the postulates of its participants were re-
corded in the document “Summary and resolution of the XXVII International 
Conference: 100 years of nature protection in the areas of today’s south-eastern 
Poland and western Ukraine – 13–17 September 2018”, confirmed by signatures 
of the members of the joint committee that edited the document. 



25

Podsumowanie i rezolucja XXVII Międzynarodowej Konfe-
rencji „100 lat ochrony przyrody w obszarach dzisiejszej połu-

dniowo-wschodniej Polski i zachodniej Ukrainy”  
13–17 września 2018 roku

Konferencja dotyczyła historii ochrony i znaczenia cennych ostoi przyrody 
w województwie podkarpackim (Polska) oraz Obwodów: Lwowskiego, Iwano-
-Frankowskiego i Tarnopolskiego (Ukraina).

Sesja referatowa miała miejsce 13–14 września 2018 roku w Ustrzykach 
Dolnych, a sesja terenowa w dniach 15–17 września 2018 roku, odbyła się na 
Ukrainie, gdzie odwiedzono wybrane rezerwaty w Parku Narodowym „Północne 
Podole” (Gołogóry i Woroniaki), w Parku Narodowym „Dniestrowski Kanion” i 
w Zapowidnyku „Miodobory”.

Głównym organizatorem XXVII Międzynarodowej Konferencji „100 lat 
ochrony przyrody na obszarach dzisiejszej południowo-wschodniej Polski i 
zachodniej Ukrainy” był Bieszczadzki Park Narodowy reprezentowany przez 
dyrektora dr. Ryszarda Prędkiego i zastępcę – dr. Stanisława Kucharzyka. Ko-
ordynatorami Konferencji byli dr Tomasz Winnicki (Polska) i doc. dr Oksana 
Maryskevych (Ukraina). 

Istotną część przygotowań do Konferencji stanowiły wizyty polsko-ukraiń-
skich zespołów naukowych w wielu od dawna chronionych obiektach:

1. Gołogóry i część Opola (19–22.04.2018 r.) – uczestnicy wizyty terenowej: 
doc. dr Oksana Maryskevych, dr Marian Szewczyk, dr Tomasz Winnicki

2. Woroniaki (27–29.04.2018 r.) – uczestnicy wizyty terenowej: doc. dr Alexan-
der Kagalo, prof. dr hab. Józef Mitka, mgr Stefan Gawroński, dr Tomasz Winnicki

3. Bolechów i Bubniszcze – „Skały Dowbusza” oraz Gorgany Zachodnie 
(14–18.05.2018 r.) – uczestnicy wizyty terenowej: prof. dr hab. Platon Tretyak, dr 
hab. Jan Bodziarczyk, dr Stanisław Kucharzyk, dr Marian Szewczyk, dr Tomasz 
Winnicki, prof. dr hab. Adam Łajczak

4. Step Pantalicha, Park Narodowy „Dniestrowski Kanion”, rezerwat „Da-
cza Galilea” (7–12.06.2018 r.) – uczestnicy wizyty terenowej: doc. dr Oksana 
Maryskevych, prof. dr hab. Bogdan Zemanek, dr Marian Szewczyk, dr Tomasz 
Winnicki 

5. Park Narodowy „Góry Krzemienieckie” oraz Zapowidnyk „Miodobory” 
w Grzymałowie (7–9.08.2018 r.) – uczestnicy wizyty terenowej: prof. dr hab. 
Lidia Tasenkevich, prof. dr hab. Bogdan Zemanek, prof. dr hab. Józef Mitka, dr 
Tomasz Winnicki.

Wsparcie naukowe i nadzór organizacyjny dla wizyt terenowych na terenie 
Ukrainy zapewniły instytucje naukowe: 

ROCZNIKI BIESZCZADZKIE 27 (2019)   
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– Instytut Ekologii Karpat NAN Ukrainy we Lwowie – dyrektor, członek 
rzeczywisty NAN Ukrainy, dr hab. Mykoła Kozlovsky,

– Ukraiński Instytut Naukowo-Badawczy Leśnictwa Górskiego im. P. S. Pa-
sternaka w Iwano-Frankowsku – dyrektor dr Oleksij Holubchak,

– Uniwersytet Lwowski, wydział biologiczny, kierownik katedry botaniki – 
prof. dr hab. Lidia Tasenkevich.

Cennej pomocy terenowej udzielały następujące instytucje i ich pracownicy: 
Park Narodowy „Północne Podole” – dyrektor mgr Yurij Sirotiuk i mgr Volody-
myr Lylyk (Naukowo-Ochronny Oddział w Złoczowie); Nadleśnictwo Bóbrka – 
główny leśniczy mgr inż. Myroslaw Pylypiv, mgr inż. Andrij Martyniv; Przykar-
packa Leśno-Gospodarcza Szkoła w Bolechowie – dyrektor dr hab. Yurij Czer-
nevyj i prof. dr hab. Platon Tretyak; Nadleśnictwo Osmoloda – dyrektor mgr inż. 
Oleksij Fryk; Nadleśnictwo Wygoda – dyrektor mgr inż. Oleksandr Matusevych; 
Halicki Park Narodowy – dr Volodymyr Buczko; Park Narodowy “Dniestrowskij 
Kanion” – dyrektor mgr Mychailo Shkilnyuk i mgr Arkadij Sidorov, Park Naro-
dowy „Krzemienieckie Góry” – dyrektor dr Mykola Shtohryn i z-ca dyrektora 
mgr Vitalij Kurnyckij; Przyrodniczy Zapowiednik „Miodobory” w Grzymałowie 
– dyrektor dr Mychailo Muzyka, z-ca dyrektora mgr Halyna Oliiar. 

W Polsce opiekę naukową nad Konferencją sprawowała Rada Naukowa 
Bieszczadzkiego Parku Narodowego pod przewodnictwem prof. dr. hab. Bogda-
na Zemanka. 

Autorami lub współautorami referatów konferencyjnych byli: dr hab. Jan Bo-
dziarczyk, prof. dr hab. Zbigniew Dzwonko, dr hab. Elżbieta Gorczyca, prof. dr 
hab. Andrzej Jaworski, dr Piotr Kłapyta, prof. dr hab. Kazimierz Krzemień, prof. 
dr hab. Adam Łajczak, dr hab. Łukasz Łuczaj, mgr inż. Agnieszka Marcela, doc. 
dr Oksana Maryskevych, dr Jurij Nesteruk, mgr Halyna Oliiar, prof. dr hab. Ka-
jetan Perzanowski, dr Nadiya Sytschak, dr Oksana Tkachuk, prof. dr hab. Platon  
Tretyak, dr Mateusz Troll, dr Tomasz Winnicki, prof. dr hab. Alicja Zemanek.

Sprawozdania z wizyt terenowych – w historycznych chronionych ostojach 
wygłosili: dr hab. Jan Bodziarczyk, mgr Stefan Gawroński, dr Stanisław Kucha-
rzyk, prof. dr hab. Adam Łajczak, doc. dr Oksana Maryskevych, prof. dr hab. 
Józef Mitka, dr Marian Szewczyk, prof. dr hab. Lidia Tasenkevich, prof. dr hab. 
Platon Tretyak, dr Tomasz Winnicki, prof. dr hab. Bogdan Zemanek.

Wszystkim Osobom i Instytucjom, które podjęły współpracę przy przygo-
towywaniu i przeprowadzeniu Konferencji, Dyrekcja Bieszczadzkiego Parku 
Narodowego i Koordynatorzy dziękują serdecznie i życzą satysfakcji z efektów 
pracy na rzecz ochrony przyrody.

Dyrekcja Bieszczadzkiego Parku Narodowego dziękuje Ministerstwu Środo-
wiska – Głównemu Konserwatorowi – Małgorzacie Joannie Golińskiej, Wojewo-
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dzie Podkarpackiemu – Ewie Leniart i Marszałkowi Województwa Podkarpac-
kiego – Władysławowi Ortylowi, za patronaty nad Konferencją. 

Poważnej pomocy finansowej, umożliwiającej zorganizowanie Konferencji i 
towarzyszącej jej sesji terenowej do rezerwatów przyrody na Ukrainie, udzielił 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, 
za co organizatorzy, w imieniu swoim i uczestników Konferencji, składają po-
dziękowania.

Departamentowi Ochrony Przyrody i Pani dyrektor Agnieszce Dalbiak dzię-
kujemy za okazaną życzliwość i finansowe wsparcie dwóch spośród pięciu sesji 
terenowych.

Rezolucja przyjęta przez uczestników konferencji:

W Konferencji uczestniczyło ok. 70 osób z 34 instytucji. Uczestnikami kon-
ferencji były osoby reprezentujące środowiska naukowe, specjalizujące się w 
pracach nad podstawami ochrony przyrody w Polsce i na Ukrainie, a także przed-
stawiciele niektórych instytucji zarządzających chronionymi obszarami przyrod-
niczymi, jak rezerwaty i parki narodowe. 

Podczas Konferencji przedstawiono historię ochrony przyrody w omawia-
nym obszarze w okresie przekraczającym 100 lat, wskazując na wielką pracę i 
zaangażowanie kilku pokoleń przyrodników na rzecz ochrony ojczystej przyrody. 

Dokonano oceny znaczenia różnych cennych ostoi przyrody ożywionej i nie-
ożywionej. Szczególną uwagę skierowano na takie ostoje różnorodności gatun-
kowej, genetycznej i biocenotycznej jak:

– murawy kserotermiczne z roślinnością stepową,
– enklawy starych lasów – z reliktowymi stanowiskami limby, cisa i buka,
– torfowiska z reliktowymi stanowiskami roślin.
Podkreślono wybitne międzynarodowe znaczenie tych ostoi i konieczność 

ich ochrony w ramach Konwencji Ochrony Różnorodności Biologicznej (Rio de 
Janeiro 1992) i Konwencji Karpackiej. 

Większość cennych ostoi jest objęta różnymi formami ochrony prawnej. Po-
trzebne jest jednak doskonalenie istniejących form ochrony i uzupełnienia syste-
mu ochrony, poprzez powołanie nowych obiektów chronionych. Formalnej opie-
ki państwowych instytucji ochrony przyrody wymagają:

– w województwie podkarpackim (Polska): murawa kserotermiczna na Górze 
Filipa (wskazane utworzenie rezerwatu), murawa kserotermiczna na Wzgórzach 
Łuczyckich (wskazane utworzenie rezerwatu), stare naturalne lasy birczańskie 
(wnioskowane powiększenie sieci rezerwatów);

– na Ukrainie – naturalne drzewostany limbowo-świerkowe w Gorganach; 
wydaje się że dobrym rozwiązaniem byłoby utworzenie Parku Narodowego 
„Gorgany Zachodnie”, obejmującego: Rezerwat Jajkowski, Rezerwat Krajo-

Podsumowanie i rezolucja...
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brazowy „Grofa”, szczytowe partie gór: Gorgan (dawniej Rezerwat Jasień) oraz 
Wielki i Mały Kanusiak. 

Ostoje chroniące aktualnie centra różnorodności biologicznej, to:
– w województwie podkarpackim 96 rezerwatów i 2 parki narodowe;
– w Obwodzie Lwowskim 94 rezerwaty i 3 parki narodowe;
– w Obwodzie Iwano-Frankowskim 260 rezerwatów i 5 parków narodowych;
– w Obwodzie Tarnopolskim 138 rezerwatów i 2 parki narodowe.
Te chronione obiekty stanowią wartość jako rezerwuar cennych genotypów, 

ale też mają wyjątkowe znaczenie dla rozwoju nauki.
Do najważniejszych problemów badawczych, które mogą być wyjaśnione 

dzięki zachowanym ostojom przyrody, należą liczne kwestie z zakresu historycz-
nej geografii roślin i innych grup organizmów, a także prognozowanie skutków 
zmian szaty roślinnej na terenach zagospodarowanych. Badań i doskonalenia wy-
magają także metody ochrony przyrody oraz zasady monitoringu zmian geo- i 
bioróżnorodności. 

Badania o wskazanym profilu będą wymagały ścisłej współpracy między-
narodowej oraz zaangażowania interdyscyplinarnych zespołów naukowych w 
zakresie badań przyrodniczych (botaników, zoologów, paleontologów, leśników, 
geografów, geomorfologów, hydrologów, geologów, gleboznawców), a także ar-
cheologów.

Zachowanie na terenie zachodniej Ukrainy i w południowo-wschodniej 
Polsce tak wielu cennych obiektów przyrodniczych, chronionych w niektórych 
przypadkach od ponad 100 lat, to duże osiągnięcie ludzi świadomie budujących 
kulturowe i przyrodnicze podstawy egzystencji przyszłych pokoleń. 

Uczestnicy Konferencji apelują o odrzucanie poglądów, które negują potrze-
bę ochrony przyrody i propagują konsumpcyjny stosunek do środowiska przy-
rodniczego, zwalniający z odpowiedzialności za zachowanie już nielicznych, 
zajmujących małe powierzchnie, ostoi przyrody. Ponieważ pojawiają się opinie 
negujące celowość ochrony przyrody w formie rezerwatów i parków narodo-
wych, apelujemy o powrót do standardów charakteryzujących społeczeństwa o 
wysokiej kulturze, które ochronę przyrody uznają zarówno za powinność patrio-
tyczną, jak i program niezbędny dla zachowania warunków godnej egzystencji 
współczesnych i przyszłych pokoleń.

Uczestnicy Konferencji zwracają uwagę władz Polski i Ukrainy na potrzebę 
doskonalenia podstaw prawno-organizacyjnych dla realizacji wspólnych pro-
gramów naukowo-badawczych, mających na celu umocnienie ochrony cennych 
ostoi różnorodności biologicznej, a szczególnie muraw kserotermicznych z ro-
ślinnością stepową, enklaw starych lasów z reliktowymi stanowiskami limby, 
cisa i buka, torfowisk z reliktowymi stanowiskami roślin.

Uczestnicy Konferencji apelują do środowisk naukowych, służb ochrony 
przyrody oraz Lasów Państwowych o współpracę i angażowanie się we wspólne 
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projekty naukowe bazujące na sieci obszarów chronionych oraz szeroką popula-
ryzację wyników tych badań.

Uczestnicy Konferencji podkreślają duże znaczenie współpracy międzynaro-
dowej w zakresie tworzenia naukowych podstaw ochrony przyrody i wdrażanie 
w praktyce rozwiązań ochrony cennych zasobów naturalnych bazujących na wy-
nikach poważnych prac badawczych.

Powyższe podsumowanie XXVII Międzynarodowej Konferencji i rezolucję 
Uczestnicy Konferencji kierują do wiadomości władz i społeczeństwa w Polsce 
i Ukrainie.

Dokument zaakceptowany przez Uczestników Konferencji w ich imieniu 
podpisali członkowie Komisji Redakcyjnej Podsumowań i Rezolucji XXVII 
Międzynarodowej Konferencji:
Ukraina:
1. Doc. dr Oksana Maryskevych
2. Dr Oksana Tkachuk
3. Mgr Halyna Oliiar
4. Prof. dr hab. Lidia Tasenkevich
5. Prof. dr hab. Platon Tretyak
Polska:
6. Prof. dr hab. Zbigniew Dzwonko
7. Prof. dr hab. Józef Mitka
8. Prof. dr hab. Kazimierz Krzemień
9. Dr Tomasz Winnicki
10. Prof. dr hab. Bogdan Zemanek

Podsumowanie i rezolucja...
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SPRAWOZDANIA Z EKSPEDYCJI NAUKOWO-
DOKUMENTACYJNYCH DO WYBRANYCH, 

HISTORYCZNYCH OBIEKTÓW PRZYRODNICZYCH, 
USYTUOWANYCH NA TERNIE WOJEWÓDZTW: 

LWOWSKIEGO, IWANO-FRANKOWSKIEGO  
I TARNOPOLSKIEGO

Rozdział 1. Wstęp – opracował Tomasz Winnicki

W programie XXVII Międzynarodowej Konferencji pt. „100 lat ochrony 
przyrody w obszarach dzisiejszej południowo-wschodniej Polski i zachodniej 
Ukrainy” oprócz tradycyjnych referatów, znalazły się relacje ze wspólnych pol-
sko-ukraińskich wizyt terenowych w dawnych rezerwatach i starych ostojach 
przyrodniczych. Ich celem było pokazanie wspólnego polskiego i ukraińskiego 
dorobku w dziedzinie ochrony przyrody, w okresie minionych 150 lat. 

Zorganizowaliśmy pięć kilkudniowych wyjazdów do następujących obszarów:
– Gołogóry i część Opola – 19–21.04.2018, 
– Woroniaki – 27–29.04.2018,
– Bubniszcze i Gorgany Zachodnie – 14–18.05.2018,
– Step Pantalicha, Jar Dniestru i Rez. „Dacza Halilea” – 7–12.06.2018,
– Góry Krzemienieckie i Miodobory – 7–9.08.2018 oraz Trędowacz w Gołogó-
rach – 10.08.2018 r.

W wizytach terenowych uczestniczyli naukowcy z Polski i Ukrainy, którym 
towarzyszyli przedstawiciele administracji terenowej, zarządzający odwiedzany-
mi obiektami. 

W oparciu o mapy współczesne i historyczne identyfikowano obiekty w tere-
nie, a następnie, jeśli były one przedmiotem badań i ochrony w okresach wcze-
śniejszych, wymieniano na ten temat informacje i przekazano wzajemnie odbitki 
publikacji. Omawiano też aktualne przeznaczenie obiektów i sposoby zarządza-
nia i ochrony. Wspólnie dokonywano rozpoznania i oceny ich aktualnej wartości 
przyrodniczej. Sporządzano fotografie dokumentacyjne, a niekiedy także spisy 
florystyczne lub zdjęcia fitosocjologiczne. Istotna była też wymiana poglądów 
dotyczących celowości ochrony i metod ochrony. Ważne było wypracowanie 
wspólnego poglądu o znaczeniu poszczególnych obiektów dla potencjalnych ba-
dań naukowych o międzynarodowym charakterze.

Nawiązując do historii ochrony przyrody należy podkreślić, że dawne, przed-
wojenne rezerwaty w Małopolsce Wschodniej tworzono w oparciu o fragmenty 
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najlepiej zachowanych naturalnych ostoi, które przetrwały na ogół w terenach 
trudno dostępnych, o zróżnicowanej morfologii terenu – jak góry, pagórki, jary, 
które nie nadawały się do zagospodarowania na grunty rolne oraz zakładanie 
miast i wsi. W takich terenach najczęściej dominowała gospodarka leśna lub pa-
sterstwo. Przy tworzeniu rezerwatów kierowano się różnymi celami i motywami. 
Szafer (1932) dzieli je na następujące kategorie:
1. Rezerwaty utworzone dla ochrony piękna krajobrazu.
2. Rezerwaty utworzone dla ochrony pierwotnych lub szczególnie bogatych 

zespołów roślin i zwierząt.
3. Rezerwaty przeznaczone dla zachowania i badania naukowego pierwotnych 

typów leśnych.
4. Rezerwaty stworzone głównie dla ochrony rzadkich gatunków roślin (np. 

cisa, brekini itp.).
5. Rezerwaty przeznaczone głównie dla ochrony pewnych gatunków rzadkich 

zwierząt (np. bobra, łosia itp.).
6. Rezerwaty chroniące osobliwości przyrody nieożywionej.
7. Rezerwaty podmiejskie, tworzone przede wszystkim dla celów nauczania 

szkolnego lub higieny społecznej miast.

Rezerwaty przyrody w Karpatach tworzono na ogół dla ochrony wyróżniają-
cych się naturalnych ekosystemów: leśnych, subalpejskich i alpejskich, torfowisk 
wysokich oraz użytkowanych tradycyjnie bogatych w gatunki połonin, a także 
uwzględniano osobliwości przyrody nieożywionej i krajobrazu. Zorganizowana 
w związku z Konferencją wizja terenowa w Gorganach Zachodnich, miała na 
celu ocenić głównie stopnień zachowania borów świerkowo-limbowych przy 
górnej granicy lasu oraz dolnoreglowych torfowisk wysokich z reliktowymi sta-
nowiskami sosny zwyczajnej (rozdz. 2). 

Większość wyjazdów była ukierunkowana na poznanie obiektów przyrodni-
czych położonych w różnych miejscach na przedpolu Karpat i od wieków znajdu-
jących się pod silną presją gospodarki człowieka. Pomimo tej presji, w terenach 
trudniej dostępnych, na niewielkich powierzchniach, zachowały się fragmenty 
starych lasów o interesującym składzie gatunkowym drzewostanu i runa, np. lasy 
bukowe z lipą i grabem lub dąbrowy, o dłuższej historii niż historia bukowych la-
sów karpackich, w których runie obok siebie występują gatunki roślin uznawane 
za typowe dla grądów, jak też gatunki dolnoreglowych buczyn. 

Niezwykłe są też, usytuowane na stokach pagórków, bogate w gatunki, mura-
wy z roślinnością kserotermiczną i stepową. Czy są to ostoje flory z okresów, gdy 
klimat sprzyjał rozwojowi formacji stepowych (Szafer 1935), które przetrwały 
dzięki umiarkowanemu wypasowi hamującemu sukcesję lasu? Dziś obserwuje-
my jak brak wypasu sprzyja zarastaniu muraw przez krzewy i drzewa. Wśród 
gatunków kresotermicznych spotkamy rośliny, które znane są też z piętra wyso-
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kogórskiego Karpat, np. czosnek skalny Allium montanum, zawilec narcyzowy 
Anemone narcissifolia. Jak wyjaśnić tę dysjunkcję?

Obserwacja takich ostoi skłania do rozważań z zakresu historycznej geo-
grafii roślin oraz znaczenia tych ostoi roślinności dla ochrony pul genowych 
starych populacji. Tego typu ostoje zachowały się między innymi na pagórko-
watym terenie tzw. krawędzi płaskowyżu podolskiego (rozdz. 3.1), a więc w 
Gołogórach (rozdz. 3.2), Woroniakach (rozdz. 3.3), Górach Krzemienieckich 
(rozdz. 3.4). Kolejną krainą, gdzie przenikają się ostoje roślinności leśnej i 
kserotermicznej, są Miodobory (rozdz. 4). Szczególnie interesującym terenem, 
gdzie ma miejsce koncentracja atrakcji botanicznych, fitosocjologicznych i 
geologicznych oraz krajobrazowych, jest jar Dniestru. Ta dzika, nieuregulowa-
na rzeka tworzy malownicze naturalne zakola i wycina w czerwonym piaskow-
cu strome, wysokie brzegi porośnięte lasami, zaroślami i ciepłolubną, stepową 
roślinnością (rozdz. 5).

Rozdział 2. Bubniszcze i Gorgany Zachodnie – opracował Sta-
nisław Kucharzyk

Wyjazd studyjny na Ukrainę odbył się w dniach 14–18 maja 2018 r. Ze strony 
polskiej udział wzięli: dr hab. Jan Bodziarczyk z Wydziału Leśnego Uniwersy-
tetu Rolniczego w Krakowie, prof. dr hab. Adam Łajczak z Uniwersytetu Pe-
dagogicznego w Krakowie, dr Stanisław Kucharzyk z Bieszczadzkiego Parku 
Narodowego, dr Marian Szewczyk z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej 
Instytutu Gospodarki Rolnej i Leśnej w Sanoku oraz dr Tomasz Winnicki z 
Bieszczadzkiego Parku Narodowego. Ze strony ukraińskiej koordynatorem wy-
prawy był prof. dr hab. inż. Platon-Andrij Tretyak – były kierownik Wydziału 
Monitoringu Bioróżnorodności Państwowego Muzeum Przyrodniczego NAN 
Ukrainy we Lwowie. W poszczególnych częściach programu uczestniczyli: dr 
hab. inż. Jurij Czernevyy – dyrektor Wyższej Szkoły Gospodarstwa Leśnego w 
Bolechowie, inż. Ganna Pocìhovič – nadleśniczy Przedsiębiorstwa Państwowe-
go „Bolechowskie Gospodarstwo Leśne”, dr. inż. Oleksìj Holubčak – dyrektor 
Instytutu Górskiego Leśnictwa Ukrainy w Iwano-Frankowsku, inż. Oleksìj Fryk 
– dyrektor Przedsiębiorstwa Państwowego „Osmołodzkie Gospodarstwo Leśne”, 
inż. Oleksandr Matusevič – dyrektor Przedsiębiorstwa Państwowego „Wygodz-
kie Gospodarstwo Leśne”.

W dniu pierwszym (14 maja 2018 r.) uczestnicy ze strony polskiej dojechali 
do Bolechowa w obwodzie iwanofrankowskim. Zwiedzili Podkarpacką Wyższą 
Szkołę Gospodarstwa Leśnego kształcącą leśników na poziomie licencjatu, miej-
sce pracy prof. dr. hab. Platona Tretyaka – uczestnika ekspedycji ze strony ukra-
ińskiej (fot. 1). 

T. Winnicki i in. – Sprawozdania z ekspedycji...
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Fot. 1. Wizyta w Podkarpackiej Szkole Gospodarstwa Leśnego w Bolechowie. Od pra-
wej: Stanisław Kucharzyk, Jan Bodziarczyk, Tomasz Winnicki, Adam Łajczak, Lesia 
Yanysziwska, Platon Tretyak.

Uczelnia kontynuuje tradycje austriackiej niższej cesarsko-królewskiej szko-
ły lasowej (1883–1913) oraz polskiej państwowej szkoły dla leśniczych, funk-
cjonującej w latach 1922–1939 (Broda 2007). Uczestnicy wycieczki obejrzeli 
niewielkie muzeum przyrodniczo-etnograficzne oraz bogatą kolekcję dendrome-
tryczną przekrojów drzew modelowych (Tretyak i Czernevyy 2013; fot. 2).

Następnie, dzięki uprzejmości pracowników Bolechowskiego Gospodarstwa 
Leśnego, odwiedzono pamiątkę przyrody znaczenia krajowego „Skały Dobosza”, 
położoną kilkanaście kilometrów na południowy-zachód od Bolechowa (Skelì 
Dovbuša 2019). Zgrupowanie ostańców piaskowca jamneńskiego w kształcie 
wież i baszt sięgających 50 metrów wysokości, zajmuje pas szerokości 200 me-
trów i długości kilometra we wsi Bubniszcze (fot. 3). 

To największy kompleks form skałkowych w Beskidach Wschodnich i Beski-
dach Zachodnich, gdzie można obserwować wpływ struktury skał (uławicenie, 
spękania) na ukształtowanie ścian. Widoczne jest urozmaicenie ścian skalnych 
mikroformami, powstającymi w wyniku selektywnego wietrzenia piaskowców. 
Uwagę zwracają bloki skalne zalegające poniżej form skałkowych, które znajdu-
ją się na różnym etapie wietrzenia. „Skały Dobosza” mają niezwykle wysoką po-
zycję wśród form skałkowych w Beskidach, jako obiekty naukowe i dydaktycz-
ne. Rozproszone wśród mezotroficznych lasów bukowych, skupione są w pięciu 
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Fot. 2. Wyjątkowa kolekcja wycinków z okazów starych drzew w Bolechowie, tworzona 
przez Platona Tretyaka i Yurija Czernevyja.

Fot. 3. Ostańce piaskowca jamneńskiego we wsi Bubniszcze. 

T. Winnicki i in. – Sprawozdania z ekspedycji...
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grupach o nazwach: „Skały Dobosza – Zamek”, „Dzikie Skały”, „Kamienie pod 
Źródłem”, „Kamień na zboczu góry Pohar”, „Skały nad rzeką Sukiel”. Najwięk-
szy kompleks nosi nazwę „Zamek”, w którym ostańce, wyraźnie kształtowane 
ludzką ręką (pieczary, schrony, wnęki, schody, korytarze, zbiorniki na wodę, do-
budowywane sklepienia i murki), z trzech stron otaczają dziedziniec (fot. 4). Z 
czwartej strony znajdują się pozostałości rowu i wału obronnego. 

Fot. 4. Kompleks – Zamek, w którym oprócz pomieszczeń o różnym przeznaczeniu, 
znajduje się wykuta w skale cysterna na wodę.

Skały te były od dawna chętnie odwiedzaną atrakcją turystyczną opisywaną 
w licznych publikacjach krajoznawczych, między innymi przez Augusta Bielow-
skiego, który jako pierwszy w 1839 roku podał szczegółowy opis skał wraz z ko-
pią sztychu Kielisińskiego, pochodzącą z 1836 r. (Wasung 1933), czy polskiego 
pisarza i podróżnika Ferdynanda Antoniego Ossendowskiego (W.F. 1910; Ossen-
dowski F.A. 1939). Około 1850 r. skały odwiedził Artur Grottger pozostawiając 
pamiątkową rycinę. 

Z dość ubogiej flory występującej w otoczeniu skał najczęściej spotykano 
rośliny typowe dla kwaśnej buczyny takie jak: kosmatkę gajową Luzula luzulo-
ides, konwalijkę dwulistną Maianthemum bifolium, przenęt purpurowy Prenan-
thes purpurea czy borówkę czarną Vaccinium myrtillus, ale też gatunki siedlisk 
żyźniejszych, jak żywiec cebulkowy Dentaria bulbifera, żywiec gruczołowaty 
D. glandulosa czy przytulia wonna Galium odoratum. Kompleks ten jest także 
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cenną ostoją naturalnej roślinności leśnej, chroniącą dobrze zachowane lasy dol-
noreglowe – kwaśne i żyzne buczyny z domieszką jodły i świerka (fot. 5).

Fot. 5. Las bukowy w obszarze pamiątki przyrodniczej „Skała Dobosza”.

W godzinach popołudniowych ekspedycja ruszyła w górę doliny Łomnicy 
w kierunku Gorganów, aby zapoznać się ze stanem zachowania przedwojen-
nych rezerwatów chroniących limbę – mapa 1 (Kozikowski 1914; Szafer 1914; 
Środoń 1936). Bazą wyprawy był ośrodek wypoczynkowy greckokatolickiej 
diecezji Iwano-Frankowskiej w uroczysku Podlute, gdzie przed drugą wojną 
światową znajdowała się rezydencja metropolity lwowskiego Andrzeja Szep-
tyckiego (fot. 6, 7). 

Podczas trzech dni pobytu wycieczki przyrodnicze odbywały się pod opieką 
pracowników Osmołodzkiego Gospodarstwa Leśnego. 15 maja 2018 r. uczest-
nicy wyprawy zwiedzili teren dawnego rezerwatu „Jasień”, chroniącego 500 ha 
boru limbowo-świerkowego, określany też nazwą „Gorgan”, który w międzywo-
jennej Polsce był największym skupiskiem limby. Utworzony został w r. 1919, 
w lasach państwowych Nadleśnictwa Jasień, w oddziałach 66 i 52 (Szafer 1932; 
Środoń 1936), a następnie poszerzony w 1938 r. do powierzchni 1121 ha. Stwier-
dzono, że mimo intensywnego użytkowania zrębami zupełnymi drzewostanów 
świerkowych w niższych położeniach, w górnych partiach (od 1200 m n.p.m.) 
zachowały się starodrzewy ze znacznym udziałem limby (fot. 8, 9). 

T. Winnicki i in. – Sprawozdania z ekspedycji...
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Mapa 1. Współczesne i historyczne obiekty chroniące limbę na tle rozmieszczenie gatunku 
u źródeł Łomnicy według opracowania Szafera (1914 a). Objaśnienia: 1. Rezerwat Jasień, 
2. Rezerwat Grofa, 3. Rezerwat na Jajku Perehińskim.
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Fot. 6. „Kiedrowy (limbowy) pałac” – przedwojenna rezydencja metropolity Andrzeja 
Szeptyckiego.

Fot. 7. W „kiedrowym pałacu” panowała serdeczna, domowa atmosfera.

T. Winnicki i in. – Sprawozdania z ekspedycji...
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Fot. 8. Naturalny bór świerkowo-limbowy na Gorganie – w dawnym rezerwacie „Jasień”.

Fot. 9. Pod dorodną limbą Pinus cembra na Gorganie. Od lewej – Platon Tretyak i Tomasz 
Winnicki.
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Wśród oligotroficznych i mezotroficznych świerczyn, dominujących w reglu 
dolnym, ciekawe jest zjawisko występowania stosunkowo niewielkich płatów 
typowej eutroficznej buczyny karpackiej na wypłaszczeniach śródstokowych. W 
dolnych partiach regla górnego występują zróżnicowane wiekowo lite świerczy-
ny, których charakter udokumentowano zdjęciem fitosocjologicznym:

Zdj. fitosocjologiczne. Lokalizacja: południowo-zachodnie zbocza góry Gorgan 
(1579 m n.p.m.) na południowy-wschód od Osmołody; współrzędne: 48°33’31,70”N, 
24°1’57,47’’E; data wykonania zdjęcia: 2018-05-15, ekspozycja - SW, wysokość - 1228 
m n.p.m., nachylenie - 25o, zwarcie warstwy A1 - 50%, zwarcie warstwy A2 - 15%, 
zwarcie warstwy B - 30%, zwarcie warstwy C - 80%, zwarcie warstwy D - 40%, po-
wierzchnia zdjęcia - 400 m2; warstwa A1: Picea abies 4, Abies alba 2; warstwa A2: 
Abies alba 1, Picea abies 1; warstwa B: Picea abies 3, Abies alba 1, Sorbus aucuparia 
1; warstwa C: Vaccinium myrtillus 4, Picea abies 1, Calamagrostis villosa 1, Hieracium 
murorum +, Luzula sylvatica +, Prenanthes purpurea +, Abies alba +, Sorbus aucuparia 
+, Milium effusum +, Dryopteris carthusiana +, Acer pseudoplatanus +, Vaccinium 
vitis-idaea +, Rubus idaeus +, Senecio fuchsii +, Polygonatum verticillatum +, Myce-
lis muralis +, Lycopodium annotinum +, Sambucus racemosa +, Oxalis acetosella +; 
warstwa D: Polytrichastrum formosum 2, Dicranum scoparium 1, Brachythecium sp. 
1, Hylocomium splendes 1, Bazzania trilobata 1, Plagiothecium undulatum +.

Limba na terenie dawnego rezerwatu występuje od około 1250 m n.p.m. do 
górnej granicy lasu. Bór świerkowo-limbowy dokumentuje poniżej zamieszczo-
ne zdjęcie fitosocjologiczne:

Zdj. fitosocjologiczne. Lokalizacja: południowo-zachodnie zbocza góry Gorgan 
(1579 m n.p.m.) na południowy-wschód od Osmołody; współrzędne: 48°33’37.55”N, 
24°2’21.44”E; data wykonania zdjęcia - 2018-05-15, ekspozycja - SW, wysokość - 1428 
m n.p.m., nachylenie - 25o, zwarcie warstwy A1 - 30%, zwarcie warstwy A2 - 15%, 
zwarcie warstwy B - 20%, zwarcie warstwy C - 60%, zwarcie warstwy D - 90%, po-
wierzchnia zdjęcia - 400 m2; maksymalna wysokość drzew 17 m, warstwa A1: Pinus 
cembra 3, warstwa A2: Pinus cembra 2, Picea abies 2; warstwa B: Picea abies 2, 
Sorbus aucuparia 1, Pinus cembra 1; warstwa C: Vaccinium myrtillus 4, Picea abies 
1, Sorbus aucuparia +, Calamagrostis villosa +, Abies alba +, Prenanthes purpurea 
+, Luzula sylvatica +, warstwa D: Polytrichastrum formosum 2, Dicranum scoparium 
2, Hylocomium splendes 2, Bazzania trilobata 2, Plagiothecium undulatum 1.

W partiach grzbietowych, od 1450 m n.p.m., występują zarośla kosodrzewi-
ny z niewielkimi polanami, gdzie obserwowano gatunki wysokogórskie, takie 
jak: widlicz alpejski Diphasiastrum alpinum, bażyna obupłciowa Empetrum her-
maphroditum, szczaw górski Rumex alpestris, szczaw alpejski Rumex alpinus, 
urdzik węgierski Soldanella hungarica, borówka halna Vaccinium gaultherioides 
czy ciemiężyca biała Veratrum album. Kompleks ten, mimo iż nie jest objęty 
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obecnie formalną ochroną, pozostaje nadal wyjątkowo cenną ostoją naturalnej 
roślinności leśnej. Warto postulować o utworzenie rezerwatu w wyższych par-
tiach obszaru grzbietu Gorgan, który zapewniłby ochronę limby.

W drodze powrotnej zwiedzono hydrologiczną pamiątkę przyrody znaczenia 
miejscowego „Torfowisko Lutoszary”, gdzie na obszarze 5 hektarów od 1972 roku 
chronione jest torfowisko wysokie porośnięte przez karłowatą sosnę zwyczajną 
(Boloto Lûtošari 2019). Mszar torfowcowy i płonnikowy porośnięty jest przez so-
snowy bór bagienny (fot. 10). W runie obficie występuje bażyna czarna Empetrum 
nigrum, wełnianka pochwowata Eriophorum vaginatum i borówka czarna Vacci-
nium myrtillus. „Torfowisko Lutoszary” ma położenie dolinowe i rozwija się na 
wysokiej terasie. Pod względem geomorfologicznym i zajmowanego obszaru jest 
podobne do największych torfowisk w Bieszczadzkim Parku Narodowym.

Fot. 10. Platon Tretyak i stuletnie sosny w borze bagiennym na „Torfowisku Lutoszary”.

16 maja 2018 r zwiedzono gospodarstwo rybackie w Osmołodzie, a następ-
nie wyruszono w kierunku rezerwatu „Jajko Perehińskie”. Historię powołania 
tego obiektu szczegółowo opisał Leszek Rymarowicz (1995). Rezerwat limby 
utworzony został w 1935 r. przez metropolitę Andrzeja Szeptyckiego na Jajku 
Perehińskim, w dobrach stołowych metropolii greckokatolickiej, na powierzchni 
255,19 ha. Dolna część boru została wycięta po II wojnie światowej i obecnie 
porośnięta jest około 50-letnią mszystą świerczyną, wśród której do tej pory wi-
doczne są murszejące pniaki po starych wyciętych drzewach (fot. 11). Interesu-
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Fot. 11. Część dawnego rezerwatu na Jajku Perehińskim została wycięta po II wojnie 
światowej.
jącym obiektem jest niewielki stawek i młaka zajmująca niszę pochodzenia 
osuwiskowego. Od wysokości około 1350 m n.p.m. zaczyna się dobrze zacho-
wana część górnoreglowego boru świerkowo-limbowego (fot. 12). Kompleks 
ten jest nadal wyjątkowo cenną ostoją naturalnej roślinności leśnej. Obecnie 
bory limbowo-świerkowe chronione są w Jajkowskim rezerwacie botanicz-
nym znaczenia krajowego (Botanìčnij zakaznik Jajkìvs´kij), utworzonym w 
1974 r. na powierzchni 263 ha (Jajkìvs´kij zakaznik 2019).

Po powrocie z terenu, w godzinach wieczornych, zostaliśmy zaproszeni na 
spotkanie połączone z uroczystym obiadem, przez dr. Oleksija Holubchaka – dy-
rektora Ukraińskiego Instytutu Naukowo-Badawczego Leśnictwa Górskiego im. P. 
S. Pasternaka w Iwano-Frankowsku i mgr. inż. Oleksija Fryka – dyrektora Osmo-
łodzkiego Nadleśnictwa Państwowego. Spotkanie to przebiegło w sympatycznej 
atmosferze i dobrze służyło wymianie myśli i koncepcji dotyczących ochrony 
przyrody. Między innymi rozmawiano o potrzebie reaktywowania przedwojenne-
go rezerwatu limbowego „Jasień” na Gorganie i rozważano koncepcje utworzenia 
w wyższych partiach Gorganów Zachodnich parku narodowego, chroniącego lasy 
z limbą, naturalną granicę lasu i piętro wysokogórskie (fot. 13).

17 maja 2018 r. był kolejnym dniem ekspedycji – w którym zwiedzono współ-
czesny rezerwat krajobrazowo-przyrodniczy „Grofa”, utworzony w 1996 roku na 
powierzchni 2533,8 ha. Obejmuje on grzbiety: Konia Grofeckiego, Grofy, Parenek, 
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Fot. 12. Stare limby na Jajku Perehińskim przetrwały w wyższych położeniach.

Fot. 13. Polsko-ukraińskie spotkanie w Osmołodzie. Od prawej: Jan Bodziarczyk, Stani-
sław Kucharzyk, Tomasz Winnicki, Oleksij Holubczak, Mykhaylo Kos, Adam Łajczak, 
Oleksij Fryk, Platon Tretyak, Yurij Kancyjlak, Marian Szewczyk.
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Małej Popadii (1000–1750 m n.p.m.). Przed drugą wojną światową podejmowano 
starania, aby o ten obszar powiększyć rezerwat Jajkowski (Landšaftnij zakaznik 
Ģrofa 2019). W drodze do rezerwatu obejrzano dwa tory lawinowe na zachodnim 
stoku Grofy, rozpoczynające się pod wierzchowiną szczytową i schodzące osobno 
do dna doliny, gdzie się łączą. W tym miejscu po każdej większej lawinie gromadzą 
się duże ilości śniegu nie tylko w dnie doliny, ale także na przeciwległym stoku. 
Skutkiem ostatniej ogromnej lawiny sprzed około 10 lat są powalone pnie drzew w 
liczbie rzędu tysięcy. Ułożenie powalonych i przemieszczonych pni wskazuje kie-
runek przemieszczania śniegu lawinowego. Fenomenem jest podwójne dno doliny, 
na które składa się koryto potoku nadbudowane kilkumetrowej grubości warstwą 
gęsto upakowanych pni drzew. Na martwe pnie drzew wkracza młody las. Tablice 
informacyjne w jęz. ukraińskim, angielskim i polskim ostrzegają turystów przed 
zagrożeniem lawinowym. To unikalne miejsce, modelowane przez lawiny śnież-
ne, ma duże walory poznawcze, powinno także być uwzględnione w działalności 
edukacyjnej. Interesujące lawinisko z fazą regeneracyjną boru świerkowego jest 
zajmowane przez wierzbę śląską i jarzębinę.

Wędrując wciosową doliną potoku lewobrzeżnego dopływu Mołody, odnoto-
wano szereg ciekawych gatunków ziołoroślowych i górskich takich jak: modrzyk 
górski Cicerbita alpina, ostrożeń wschodniokarpacki Cirsium waldsteinii, powoj-
nik alpejski Clematis alpina, omieg górski Doronicum austriacum, jaskier karpacki 
Ranunculus carpaticus, tawuła średnia Spiraea media, smotrawa okazała Telekia 
speciosa, pełnik alpejski Trollius altissimus, ciemiężyca biała Veratrum album, że-
browiec górski Pleurospermum austriacum, tocja karpacka Tozzia alpina subsp. 
carpathica, rzeżucha gorzka Opiza Cardamine amara subsp. opizii, jaskier plata-
nolistny Ranunculus platanifolius, przetacznik pokrzywolistny Veronica urticifo-
lia. Na stokach Grofy regiel górny na wysokości ok 1500 m n.p.m. przechodzi tu w 
strefę kosodrzewiny, z niewielkimi polanami reglowymi i polami grechotów. W re-
glu górnym zdarzają się duże skupienia okazałych limb o pierśnicy przekraczającej 
60 cm. Pojedyncze limby występują na jęzorach grechotów schodzących w niższe 
partie stoków. Spod szczytu Grofy, z gęstych zarośli kosodrzewiny, dobrze widocz-
ny jest sąsiedni grzbiet Parenek, gdzie na zachodnim stoku można obserwować 
niszę glacjalną z występującym poniżej wałem moreny recesyjnej, porośniętym 
kosodrzewiną. Chociaż w literaturze, zwłaszcza polskiej sprzed 1939 r., zwraca-
no uwagę na ślady rzeźby glacjalnej w Gorganach, to obserwowana nisza na Pa-
renkach nie była dotąd wzmiankowana. Do innych obiektów geomorfologicznych 
widocznych z Grofy należy zaliczyć liczne pola głazowe (grechoty zwane lokalnie 
gorganami) na stokach sąsiednich wysoko wzniesionych grzbietów górskich.

Dołączenie do tego kompleksu wyższych partii Kanusiaka Małego i Kanu-
siaka Wielkiego (fot. 14), podwoiłoby powierzchnię tego obszaru, który mógłby 
zostać przekształcony w park narodowy o wybitnych walorach przyrodniczo-kra-
jobrazowych.

T. Winnicki i in. – Sprawozdania z ekspedycji...
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18 maja 2018 r., w drodze powrotnej do Polski, uczestnicy wyprawy zwiedzi-
li rezerwat hydrologiczny znaczenia krajowego „Turowa Dacza” o powierzchni 
255 ha, utworzony w 1974 roku na terenie Wygodzkiego Nadleśnictwa Państwo-
wego (Turova Dača 2019; fot. 15). 

Fot. 14. Wielki Kanusiak, gdzie zachowała się naturalna granica lasu.

Przedmiotem ochrony w rezerwacie jest sosnowy bór bagienny, udokumento-
wany poniżej zamieszczonym zdjęciem fitosocjologicznym:

Zdj. fitosocjologiczne. Lokalizacja: rezerwat hydrologiczny znaczenia krajowego 
„Turowa Dacza” na wchód od miejscowości Łowagi w rejonie rożniatowskim; 
współrzędne: 48o51’8,21”N, 24o14’20,32”E; data: 2018-05-18, wys.: 709 m n.p.m., 
zwarcie warstwy A: 50%, B: 1%, C: 100%, D: 100%, powierzchnia zdjęcia: 400 m2; 
maks. wysokość drzew 10 m, A: Pinus sylvestris 4, B: Betula pubescens 1, C: Betula 
pubescens +, Eriophorum vaginatum +, Molinia caerulea +, Pinus sylvestris +, Vac-
cinium vitis-idaea +, Vaccinium myrtillus 5, Ledum palustre 2, Oxycoccus palustris 
1, Vaccinium uliginosum 1, warstwa D: Sphagnum sp. 5, Polytrichastrum strictum 2, 
Pleurozium schreberi 1.

Ostatnim etapem ekspedycji było zwiedzenie nowoczesnego ośrodka eduka-
cyjnego Przedsiębiorstwa Państwowego „Wygodzkie Gospodarstwo Leśne” oraz 
kompleksu szkółek prowadzonych przez to przedsiębiorstwo.
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Fot. 15. Bór bagienny w hydrologicznym rezerwacie znaczenia krajowego „Turowa Dacza”.

Wyjazd studyjny w Gorgany spowodował, że polsko-ukraiński zespół soli-
darnie wyeksponował potrzebę skutecznej ochrony naturalnych górnoreglowych 
borów z udziałem limby Pinus cembra w strefie górnej granicy zasięgu oraz wy-
sokich torfowisk z charakterystyczną florą i palinologicznym zapisem holoceń-
skiej historii roślinności. 

Rozdział 3.1. Krawędź lwowsko-krzemieniecka – opracował 
Tomasz Winnicki 

Wyprawy do ostoi przyrodniczych w Gołogórach, Woroniakach i Górach 
Krzemienieckich koncentrowały się zasadniczo na szacie roślinnej i jej zróż-
nicowaniu. Ponieważ o występowaniu i rozmieszczeniu roślin i zbiorowisk ro-
ślinnych przesądzają między innymi warunki siedliskowe, konieczne było ich 
rozpoznanie i zrozumienie ich genezy. W tym celu należało sięgnąć do dawnych 
opracowań, w których przetoczyła się intrygująca debata dotycząca lwowsko-
-krzemienieckiej krawędzi płaskowyżu podolskiego (Smoleński (1910). 

Krawędź (próg) płaskowyżu podolskiego przebiega wzdłuż powyginanej li-
nii: Lwów – Złoczów – Brody – Krzemieniec, a ku północy przechodzi w niż nad 
górnym Bugiem i Styrem, tzw. Małe Polesie (fot. 16). 

T. Winnicki i in. – Sprawozdania z ekspedycji...
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Krawędź tę tworzą pasma zalesionych wzniesień: 
– Roztocze – rozciągające się od Wyżyny Lubelskiej w kierunku południowo-
-wschodnim do Lwowa;
– Gołogóry – pasmo wzgórz o długości ponad 60 km, od Lwowa w kierunku 
wschodnim, po Złoczów;
– Woroniaki – w kierunku północno-wschodnim, na przestrzeni ok. 70 km pomię-
dzy Złoczowem (na S), Brodami (na N) i Podkamieniem (na E);
– Góry Krzemienieckie – na północny-wschód od Woroniaków, za przełomową 
doliną rzeki Ikwy. 

Wzgórza gołogórsko-krzemienieckie – tej ogólnej nazwy używał Szafer 
(1935) – to pasma niedużych wzniesień o interesującej geomorfologii i zróżnico-
wanej budowie geologicznej. 

Fot. 16. Próg płyty podolskiej: Łysa Góra w Gołogórach pod Złoczowem i u podnóża 
Małe Polesie.

Analizując budowę płaskowyżu podolskiego w strefie „krawędzi”, warto 
przypomnieć publikację Jerzego Smoleńskiego z 1910 roku pt. „O powstaniu 
północnej krawędzi podolskiej i o roli morfologicznej młodszych ruchów Podo-
la”. W skrócie można stwierdzić, iż na głębszym i nieprzepuszczalnym, łagodnie 
pofalowanym podłożu margli z okresu kredy, zalegają utwory trzeciorzędowe 
budujące płaskowyż. Są to na ogół luźne piaski z wkładkami piaskowców mio-
ceńskich, od wierzchniej strony przykryte „dachem” z twardych wapieni litotam-
niowych. Miąższość trzeciorzędowej, luźnej warstwy jest znacznie większa w 
zagłębieniach pofałdowanego podłoża kredowego. Na warstwach trzeciorzędo-
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wych występują utwory czwartorzędu – są to na ogół nawiane gliny i lessy. Wy-
płukiwanie warstw luźnych w strefie progu pozbawia stabilnej podpory warstwy 
stropowe, które ulegają pękaniu i osuwaniu się, a wtedy erozja zwiększa swoje 
tempo, powodując cofanie się krawędzi płaskowyżu podolskiego. W nielicznych 
miejscach, na stabilniejszym podłożu, zachowały się, wypreparowane ponad oto-
czenie, skały wapienne (fot. 17), a niekiedy bloki skał zbudowane z wapnistych 
piaskowców mioceńskich.

Krawędź płyty podolskiej sukcesywnie wycofuje się ku południowi i jest ty-
powym progiem denudacyjnym. Krawędź wyżynna stanowi w całej swej rozcią-

głości aktualną granicę północną utworów mioceńskich. O zasięgu pierwotnej 
granicy informują występujące dalej ku północy, na niżu, liczne ślady zniszczo-
nej, dawnej trzeciorzędowej pokrywy, wskazujące jak daleko od aktualnej krawę-
dzi podolskiej sięgał dawny brzeg mioceńskiego morza. Zachowanie części płyty 
w strefie progu i na południe od niego dowodzi z kolei wypiętrzenia tektoniczne-
go płaskowyżu podolskiego. Wypiętrzenie to, w starszym plejstocenie, najwyżej 
wyniosło tereny na północnym zachodzie, nadając płaskowyżowi nachylenie w 
kierunku południowo-wschodnim, przez co próg zaczął spełniać rolę działu wod-
nego. Polodowcowe wydźwignięcie Podola południowego zmniejszyło spadek 
płyty, w efekcie czego zmniejszyła się erozja na północnym Podolu.

Fot. 17. Maczugowata w kształcie skała to pozostałość po warstwie zbudowanej z wapieni 
litotamniowych.

T. Winnicki i in. – Sprawozdania z ekspedycji...
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W strefie krawędzi o skomplikowanej morfologii, z pagórkami i jarami, wy-
stępują odsłonięte zatoki margliste, a powyżej nich wychodnie skalne zbudowane 
z wapieni litotamniowych i piaskowców mioceńskich, zwały gruzu wapiennego i 
sypkie piaski. Leśne drogi wcinają się niekiedy dość głęboko w czwartorzędowe 
pokrywy lessowe (fot. 18).

To podłoże pokrywają zróżnicowane gleby porośnięte roślinnością leśną i 
stepową o charakterze naturalnym i półnaturalnym, z cechami wielowiekowej 
antropopresji.

Należy też podkreślić specyfikę dotyczącą budowy geologicznej Gór Krze-
mienieckich, którą nakreślił Zbigniew Sujkowski w rozdziale zamieszczonym 

Fot. 18. Leśna droga w Gołogórach, wcinająca się w pokrywę lessową.

w publikacji poświęconej roślinności projektowanych rezerwatów na Wołyniu 
(Macko 1937). Sujkowski podkreśla, że na utworach podkredowych, znanych 
wyłącznie z wierceń (twarde piaskowce białawe o lepiszczu wapiennym i do-
lomitowym), występuje tutaj biała kreda pisząca w kilku pododmianach, róż-
niących się udziałem lub brakiem krzemieni i zawartością substancji ilastych. 
W miejscach gdzie nastąpiło zniszczenie i rozmycie kredy, może dochodzić do 
koncentracji twardych krzemieni, które tworzą tzw. bruki krzemienne różnego 
wieku. 

Pokłady kredy osadziły się podczas wielkiego zalewu lądów w okresie kre-
dowym. Następnie na Wołyniu miał miejsce długi okres lądowy, o którego póź-



51

niejszej części posiadamy więcej danych, gdyż zachowały się osady lądowe. 
Wiemy, że w czasie gdy między Wołyniem a Karpatami zalegało trzeciorzę-
dowe morze, w okolicach dzisiejszego Krzemieńca tworzyły się torfowiska, z 
których powstały pokłady węgla brunatnego. Natomiast z Zakarpacia docierały 
tu pyły wulkaniczne, które utworzyły cienkie warstwy bentonitu. Słodkowodne 
jeziora z tego okresu pozostawiły po sobie iły. Znów na krótko wkracza morze 
tortońskie, pozostawiając zielone piaski glaukonitowe. Następnie ma miejsce 
krótki okres lądowy, a po nim obszary te zalewa morze sarmackie, które na-
stępnie sukcesywnie wycofuje się na południe i wschód, a jego pozostałością 
jest dziś Morze Czarne. Morze sarmackie osadziło głównie drobnoziarniste, 
białe piaski, a miejscami oolity. Wyłanianie się lądu drenowanego przez rzeki 
płynące w stronę wycofującego się morza, to czas gdy panuje klimat gorący i 
pustynny, sprzyjający procesom cementacji stropowych warstw osadów trze-
ciorzędowych, w efekcie tworzył się twardy piaskowiec wapnisty. Pod koniec 
trzeciorzędu rzeki, a w tym Ikwa i jej dopływy, ukształtowały rzeźbę terenu, w 
ogólnym zarysie zbliżoną do dzisiejszej. Ochłodzenia klimatu w okresach zlo-
dowaceń europejskich w okolicach Krzemieńca zaznaczają się kilkoma fazami 
osadzania się lessu.

Powyższy zarys genezy obecnego ukształtowania i zróżnicowania terenu, po-
winien nam pomagać w dokonaniu analizy i oceny współczesnej szaty roślinnej.

Rozdział 3.2. Gołogóry i część Opola – opracował Tomasz  
Winnicki

Gołogóry i część Opola odwiedziliśmy w dniach 19–22.04.2018 roku. W wi-
zytach terenowych w obiektach chronionych uczestniczyli: dr Oksana Maryske-
vych, dr Marian Szewczyk, dr Tomasz Winnicki. 

Pierwszym obiektem zwiedzanym przez nasz zespół był „Rezerwat Roma-
nowski” o pow. 482 ha, położony pomiędzy Bóbrką a Przemyślanami, na północ-
ny zachód od Świrza. Obiekt został objęty ochroną dopiero po II wojnie świato-
wej. Rezerwat znajduje się pod nadzorem Nadleśnictwa Bóbrka. Zlokalizowany 
jest wśród kompleksu lasów gospodarczych i obejmuje najwyżej wzniesioną 
część Gołogór z kulminacją – górą Kamula (472 m n.p.m.). W siedzibie Nadle-
śnictwa w Bóbrce zapoznaliśmy się z mapami, a następnie w towarzystwie głów-
nego leśniczego, mgr. inż. Andrija Martiniwa zwiedziliśmy rezerwat (fot. 19) i 
lasy gospodarcze w jego otoczeniu, a także szczyt wzniesienia Kamula, uznawa-
ny za najwyższy punkt pomiędzy Karpatami a Kaukazem (fot. 20).

W „Rezerwacie Romanowskim”, jak też w lasach gospodarczych, gatunkiem 
dominującym w drzewostanie jest buk zwyczajny Fagus silvatica, a w domiesz-
ce występują: klon zwyczajny Acer platanoides, klon jawor A. pseudoplatanus, 
grab zwyczajny Carpinus betulus, wiśnia ptasia (trześnia) Cerasus avium, świerk 

T. Winnicki i in. – Sprawozdania z ekspedycji...
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Fot. 19. Las bukowy w „Rezerwacie Romanowskim”.

Fot. 20. Las gospodarczy na wzniesieniu Kamula (472 m n.p.m.). Od lewej: Tomasz 
Winnicki, Andriy Martiniv, Marian Szewczyk, Oksana Maryskevych, Andriy Mychalina.
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pospolity Picea abies, a ponadto spotyka się pojedyncze, najczęściej wysadzane, 
sosny zwyczajne Pinus sylvestris, modrzewie europejskie Larix decidua i jedli-
ce zielone (daglezje) Pseudotsuga taxifolia. W rezerwacie struktura drzewostanu 
jest bliższa naturalnej aniżeli w otaczających lasach gospodarczych. Występują 
tu też pojedyncze buki o wieku zbliżonym do 100 lat. W kompleksie gospodar-
czym brakuje starszych klas wieku, a rozrzedzenie drzewostanu uruchamia inten-
sywne procesy odnowienia lasu. 

W rezerwacie i w jego otoczeniu dokonano spisu gatunków roślin naczy-
niowych, których stwierdzono 67. Nie spotkano gatunków wybitnie cennych. 
Runo leśne rezerwatu, generalnie grądowe, wyróżniało się obecnością gatun-
ków typowych dla buczyn dolnoreglowych jak: żywiec gruczołowaty Dentaria 
glandulosa, przytulia wonna Galium odoratum, prosownica rozpierzchła Mi-
lium effusum, itp.

Spis roślin, g. Kamula, las: Acer platanoides, A. pseudoplatanus, Adoxa moschatellina, 
Aegopodium podagraria, Alliaria petiolata, Anemone nemorosa, A. ranunculoides, 
Aposeris foetida, Arctium sp., Asarum europaeum, Asplenium trichomanes, Carda-
minopsis arenosa, Carex brizoides, C. digitata, C. pilosa, Carpinus betulus, Cerasus 
avium, Chamaenerion angustifolium, Chelidonium majus, Chrysosplenium alternifo-
lium, Corydalis cava, C. solida, Cystopteris fragilis, Dentaria bulbifera, D. glandulosa, 
Dryopteris filix-mas, Euphorbia amygdaloides, Fagus sylvatica, Ficaria verna, Gagea 
lutea, Galeobdolon luteum, Galium odoratum, Geranium robertianum, Hedera helix, 
Hepatica nobilis, Hieracium murorum, Isopyrum thalictroides, Lamium maculatum, 
Larix decidua, Lathyrus vernus, Luzula pilosa, Maianthemum bifolium, Mercurialis 
perennis, Milium effusum, Mycelis muralis, Oxalis acetosella, Padus avium, Picea 
abies, Pinus sylvestris, Poa annua, P. nemoralis, Polygonatum multiflorum, Polypodium 
vulgare, Pseudotsuga taxifolia, Pulmonaria obscura, Ranunculus cassubicus, Ribes 
alpinum, Rubus hirtus, Scrophularia nodosa, Sorbus aucuparia, Stellaria holostea, 
Stellaria nemorum, Thalictrum aquilegiifolium, Tussilago farfara, Urtica dioica, Viola 
reichenbachiana, V. riviniana.

„Rezerwat Romanowski” jest cenną ostoją naturalnej flory leśnej Gołogór i 
fragmentem starego lasu bukowego na północnej granicy zasięgu tego gatunku 
(Szafer 1935).

Kolejnymi obiektami w Gołogórach, znanymi z okresu II Rzeczypospolitej 
Polskiej (II RP), które zamierzaliśmy odwiedzić w trakcie naszej wizyty były: 

– pomnik przyrody „Góra Wapniarka”(460 m) – o powierzchni 309,8 ha;
– projektowany w II RP leśny rezerwat Trędowacz (Motyka 1937);
– projektowany w II RP stepowo-leśny rezerwat „Łysa Góra” (Motyka 1937), 
uznany po II wojnie jako pomnik przyrody o powierzchni 283 ha.

T. Winnicki i in. – Sprawozdania z ekspedycji...
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Wymienione obiekty przyrodnicze, wraz z innymi kilkudziesięcioma uroczy-
skami lub pamiątkami przyrody, zostały włączone do Parku Narodowego „Pół-
nocne Podole” z siedzibą w Brodach, powołanego w 2010 roku dekretem prezy-
denta Ukrainy. 

Kilka lat temu na Ukrainie pojawiła się oryginalna koncepcja tworzenia par-
ków narodowych, łączących w jeden organizm administracyjny wiele rozpro-
szonych obiektów chronionych o niedużych powierzchniach. Koncepcja takich 
klastrowych parków narodowych jest krytykowana przez zwolenników poglądu, 
iż parki narodowe powinny obejmować duże i zwarte pod względem ekologicz-
nym i przestrzennym obszary. 

Moim zdaniem pomysł może być racjonalny, gdy nie ma możliwości utwo-
rzenia jednego, dużego parku, wtedy lepiej jest dla sieci rezerwatów, utworzyć 
ukierunkowany wspólny zarząd, niż pozostawiać pojedyncze rezerwaty w zarzą-
dzie jednostek organizacyjnych specjalizujących się w innych dziedzinach niż 
ochrona przyrody. Zaobserwowaliśmy w terenie, że podporządkowanie pod jed-
nostkę wyspecjalizowaną podnosi skuteczność ochrony małych i rozproszonych 
obiektów, a ponadto takie rozwiązanie stwarza szansę na organizowanie profe-
sjonalnej edukacji ekologicznej miejscowego społeczeństwa. Ażeby nie zmieniać 
utrwalonej idei, która łączy się z pojęciem „park narodowy”, proponowałbym dla 
ukraińskiego eksperymentu przyjąć nową nazwę, podkreślającą charakter inno-
wacyjnego rozwiązania np. „park ostoi przyrodniczych”, co pozwoli je odróżnić 
od parków narodowych chroniących duże i zwarte pod względem ekologicznym 
kompleksy.

Odwiedziny w wymienionych obiektach przyrodniczych wymagały nawią-
zania współpracy z dyrekcją Parku. Dyrektor mgr Jurii Syrotiuk ułatwił nam 
pracę terenową, włączając do współpracy z nami kompetentnych pracowników 
terenowych. Szczególnie dużej pomocy udzielił nam szef Naukowo-Ochronnego 
Oddziału Parku w Złoczowie – mgr Volodymyr Lylyk. Wyjście w teren poprze-
dziły odwiedziny w siedzibie Oddziału w Złoczowie, w celu przejrzenia map 
i omówienia celów wizyty. Zwiedzanie Parku Narodowego „Północne Podole” 
rozpoczęliśmy od ostoi przyrodniczej na górze Wapniarka. 

Góra Wapniarka (460 m n.p.m) porośnięta jest lasami w przeważającej części 
gospodarczymi. Niewielka ich część wyróżniająca się starszym drzewostanem i 
składem gatunkowym zbliżonym do naturalnego, najpierw uzyskała status ochron-
ny pomnika ochrony przyrody „Góra Wapniarka” (460 m) o pow. 309,8 ha, a na-
stępnie, w 2010 roku, została włączona do Parku Narodowego „Północne Podole”. 

Na terenie lasów gospodarczych i chronionych stwierdzono tu 75 gatunków 
roślin naczyniowych. Pomimo niedużej wysokości nad poziomem morza, na po-
wierzchniach starego lasu, oprócz gatunków grądowych, występują rośliny znane 
z regla dolnego. Zadajemy sobie pytanie, czy w przeszłości gatunki roślin z tego 
typu ostoi nie miały udziału w zasiedlaniu Karpat? 
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Spis roślin, Góra Wapniarka, las: Acer campestre, A. platanoides, A. pseudoplatanus, Adoxa 
moschatellina, Aegopodium podagraria, Agrimonia eupatoria, Anemone nemorosa, A. 
ranunculoides, Asarum europaeum, Capsella bursa-pastoris, Carex digitata, C. pilosa, Car-
pinus betulus, Cerasus avium, Chrysosplenium alternifolium, Convallaria maialis, Cornus 
sanguinea, Corydalis cava, C. solida, Corylus avellana, Crataegus sp., Dentaria glandulosa, 
Dryopteris filix-mas, Euonymus europaeus, E. verrucosus, Euphorbia cyparissias, Fagus 
sylvatica, Ficaria verna, Fraxinus excelsior, Gagea lutea, Galanthus nivalis, Galeobdolon 
luteum, Galium odoratum, Geranium robertianum, Hedera helix, Hieracium murorum, 
Isopyrum thalictroides, Lamium maculatum, Lathyrus vernus, Lilium martagon, Lonicera 
xylosteum, Luzula pilosa, Maianthemum bifolium, Mercurialis perennis, Mycelis muralis, 
Origanum vulgare, Oxalis acetosella, Padus avium, Paris quadrifolia, Poa nemoralis, Po-
lygonatum multiflorum, Polypodium vulgare, Polystichum aculeatum, Potentilla arenaria, 
Primula elatior, Primula veris, Pulmonaria obscura, Ranunculus cassubicus, Rubus hirtus, 
Salix caprea, Sambucus nigra, S. racemosa, Sanicula europaea, Scilla bifolia, Scrophula-
ria nodosa, S. scopolii, Staphylea pinnata, Stellaria holostea, Thymus pulegioides, Ulmus 
glabra, Urtica dioica, Viburnum lantana, Viola arvensis, V. mirabilis, V. reichenbachiana. 

W kompleksie chronionym, w płacie lasu przypominającym „buczynę kar-
packą”, wykonano zdjęcie fitosocjologiczne. W runie tego bukowego lasu pano-
wał żywiec gruczołowaty Dentaria glandulosa (fot. 21).

Zdj. fitosocjologiczne. Gołogóry, Góra Wapniarka. 20.04.2018, powierzchnia 100 m2; 
ekspozycja N; nachylenie 30o; warstwa A: Fagus silvatica 5.5, warstwa B: Acer pseu-
doplatanus 1.1, Fagus silvatica +, Sambucus nigra +, warstwa C: Dentaria glandulosa 
5.5, Corydalis cava 3.2, Asarum europeum 2.2, Aegopodium podagraria 1.2, Actea 
spicata 1.1, Galeobdolon luteum 1.1, Isopyrum thalictroides 1.1, Anemone nemorosa 
+, Adoxa moschatelliana +, Corydalis solida +, Dryopteris filix mas +, Lathyrus vernus 
+, Paris quadrifolia +, Polystichum aculeatum +.

W sąsiedztwie płatów z runem buczynowym znajdują się, na dużych powierzch-
niach, lasy w typie grądów (fot. 22), w których drzewostan buduje buk zwyczajny, nie-
kiedy z domieszką grabu zwyczajnego i lipy drobnolistnej, a w runie dominuje zawilec 
gajowy Anemone nemorosa lub gwiazdnica wielkokwiatowa Stellaria holostea.

W pobliżu szczytu droga leśna doprowadziła nas do niewielkiej kopalni pia-
sku (fot. 23), wydobywanego na potrzeby mieszkańców pobliskiej wsi.

Nazwa miejsca Góra Wapniarka nie jest przypadkowa, widzieliśmy ślady 
wskazujące na pozyskiwanie wapienia. Na sąsiedniej kulminacji zobaczyliśmy 
tzw. „Wielki Kamień” (fot. 24).

Przemieszczając się na nocleg do Złoczowa, zatrzymaliśmy się w miejsco-
wości Świrz, aby zobaczyć zamek (fot. 25), pierwotnie zbudowany i utrzymy-
wany przez ród Świrskich, później ród Cetnerów i kilku kolejnych właścicieli. 
Zamek został starannie odbudowany w latach 1919–26 przez generała Lamezana. 

T. Winnicki i in. – Sprawozdania z ekspedycji...
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Fot. 21. Góra Wapniarka, las bukowy z panującym żywcem gruczołowatym – powierzchnia 
gdzie wykonano zdjęcie fitosocjologiczne.

Fot. 22. Las grądowy z panującym bukiem zwyczajnym Fagus silvatica i runem zdomi-
nowanym przez zawilca gajowego Anemone nemorosa.
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Fot. 23. Na Górze Wapniarce znajduje się niewielka kopalnia piasku z mioceńskiego morza.

Fot. 24. W pobliżu Wapniarki, na sąsiedniej kulminacji, znajduje się „Wielki Kamień”.

T. Winnicki i in. – Sprawozdania z ekspedycji...
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Fot. 25. Zamek w Świrzu – stan aktualny w 2018.

Ostatnią właścicielką była córka generała Lamezana, której mężem był Tadeusz 
hr. Komorowski, późniejszy generał i komendant Armii Krajowej („Bór”) (Rą-
kowski 2007).

Niemałe emocje towarzyszyły nam przy zwiedzaniu ostoi cennej roślinności 
kserotermiczno-stepowej i leśnej na „Łysej Górze”. Położona jest ona w Gołogó-
rach, ok. 10 kilometrów na zachód od Złoczowa. Jest to wzniesienie usytuowane 
w obrębie progu podolskiego i graniczy z Małym Polesiem, które u jego podnóża 
rozciąga się ku północy (fot. 16). 

Uroczysko „Łysa Góra”, o powierzchni 84,3 ha, uznane zostało w roku 1970 
za pamiątkę przyrody miejscowego znaczenia. W roku 1984 powierzchnię pamiątki 
zwiększono do 283,0 ha, a w roku 2010 obiekt włączono do Parku Narodowego „Pół-
nocne Podole”. Łysa Góra stanowiła doskonałe laboratorium terenowe dla wielu po-
koleń przyrodników, a szczególnie geografów, geologów i botaników. Pod względem 
botanicznym najbardziej interesujące są tutaj murawy z roślinnością kserotermiczną. 

O ochronę tego cennego obiektu przyrodniczego w formie rezerwatu apelo-
wał Motyka (1937), pisząc między innymi: Najpiękniejszym skupieniem roślin 
stepowych i leśnych na całej zachodniej części krawędzi Podola jest Łysa Góra. 
Żadna inna halawa nie ma tak kompletnego składu roślinnego, jak Łysa Góra; 
brak tu tylko ostnic, dębu bezszypułkowego i sosny. Łysą Górę od strony północ-
nej szpecą młode kultury świerkowe. Należałoby je usunąć. Wybór Łysej Góry 
na rezerwat, otoczony lasem ochronnym, ma duże znaczenie dla lwowskich szkół 
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Fot. 26. Trafiliśmy na stan wegetacji, gdy już przekwitła sasanka wielkokwiatowa Pul-
satilla grandis.

wyższych, jako łatwo dostępny i wprost pokazowy obiekt przyrodniczy i leśny. 
[…] Las na Łysej Górze jest własnością klasztoru. […] Halawy natomiast są 
własnością chłopską i konieczne jest ich wykupienie. 

Dziś, po upływie 80. lat, widzimy że głównym problemem jest zarastanie kse-
rotermicznej murawy przez obsiewającą się samorzutnie sosnę, którą wcześniej 
wysadzono w strefie lasu. Również całkowity brak przepasania murawy przez 
zwierzęta gospodarskie sprzyja sukcesji roślin krzewiastych i drzewiastych.

„Łysa Góra” nadal pozostaje wybitną ostoją różnorodności biologicznej, któ-
rej zachowanie wymaga mądrej ochrony czynnej. Botanicy lwowscy (Kagalo i in. 
2006) podają z tego uroczyska 610 gatunków roślin naczyniowych. W trakcie wi-
zyty w dniach 19–20 kwietnia 2018 trafiliśmy na stan wegetacji, gdy przekwitła 
sasanka wielkokwiatowa Pulsatilla grandis (fot. 26), a kwitły pojedyncze okazy 
sasanki otwartej P. patens (fot. 27), miłek wiosenny Adonis vernalis i wawrzynek 
główkowy Daphne cneorum (fot. 28). „Łysa Góra” jest znana z występowania 
tutaj wyjątkowej rośliny, dziewięćsiła popłocholistnego Carlina onopordifolia, 
co potwierdziliśmy odnajdując zeszłoroczne duże kwiatostany (fot. 29).

Nasza kwietniowa wizyta w uroczysku „Łysa Góra” dotyczyła jedynie mura-
wy kserotermicznej. Nie byliśmy w części leśnej i na pochyłości nad wsią Ścian-
ka. Ze względu na wczesną porę (20.04.2018 r.) odnotowaliśmy niewiele roślin 
naczyniowych. 

T. Winnicki i in. – Sprawozdania z ekspedycji...
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Fot. 27. Kwitły jeszcze poje-
dyncze okazy sasanki otwar-
tej Pulsatilla patens.

Fot. 28. Murawę zdobiły 
wawrzynki główkowe Daph-
ne cneorum.

Fot. 29. Występowanie na 
„Łysej Górze» wyjątkowej 
rośliny – dziewięćsiła po-
płocholistnego Carlina ono-
pordifolia, potwierdziliśmy 
odnajdując zeszłoroczne 
kwiatostany.
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Spis roślin, „Łysa Góra”, murawa kserotermiczna, kwiecień 2018: Adonis vernalis, 
Anemone narcissifolia, Carex michelii, C. montana, Carlina longifolia, C. onopordi-
folia, Chamaecytisus ratisbonensis, Daphne cneorum, Euphorbia cyparissias, Lilium 
martagon, Potentilla alba, Primula veris, Ranunculus oreophilus, Sanguisorba minor, 
Staphylea pinnata, Thesium linophyllon, Viburnum lantana, Viola ambigua.

Odwiedziliśmy tę samą murawę ponownie 7 czerwca, jadąc nad Dniestr. 
Występujące tu gatunki rzadkich roślin kserotermiczno-stepowych potwierdzały 
wysoką rangę przyrodniczą tej ostoi i jej znaczenie dla ochrony różnorodności 
biologicznej oraz badań naukowych i edukacji (fot. 29, 30).

Wykaz roślin z 7 czerwca 2018 roku, sporządzony przez Bogdana Zemanka 
był znacznie bogatszy, ze względu na zaawansowaną wegetację.

Spis roślin, „Łysa Góra”, murawa kserotermiczna, czerwiec 2018: Anemone 
narcissifolia, Anthericum ramosum, Asperula cynanchica, Aster amellus, Avenula 
planiculmis, Brachypodium pinnatum, Bromus erectus, Campanula sibirica, Carex 
montana, Centaurea scabiosa, Cirsium pannonicum, Coronilla coronata, C. varia, 
Chamaecytisus ruthenicus, Filipendula vulgaris, Galium boreale, G. verum, Gera-
nium sanguineum, Gymnadenia conopsea subsp. densiflora, Gypsophila altissima, 
Helianthemum nummularium, Hieracium bauhinii, Inula ensifolia, I. salicina, Iris 
aphylla, Knautia arvensis, Laserpitium latifolium, Lembotropis nigricans, Lilium 
martagon, Linum flavum, Melampyrum arvense, M. nemorosum, Onobrychis are-
naria, Peucedanum cervaria, Polygonatum latifolium, Primula veris, Prunella 
grandiflora, Salvia pratensis, Sanguisorba officinalis, Stachys recta, Tanacetum 
corymbosum, Thesium linophyllon, Tragopogon orientalis, Trifolium montanum, 
Vincetoxicum hirundinaria.

W trakcie kwietniowej wizyty w Gołogórach zabrakło mam czasu na odwie-
dzenie lasu nad wsią Trędowacz, uroczyska leśnego cenionego przez botaników 
w II RP (Motyka 1937). Nastąpiło to dopiero 10.08.2018 roku, gdy dotarliśmy tu 
w składzie: prof. dr hab. Bogdan Zemanek, prof. dr hab. Józef Mitka, dr Tomasz 
Winnicki, w porozumieniu i z udziałem szefa Naukowo-Ochronnego Oddziału 
Parku Narodowego „Północne Podole” w Złoczowie – mgr. Volodymyra Lylyka 
(fot. 31). 

W 1937 roku Motyka, apelując o utworzenie tu rezerwatu, między innymi 
napisał: Najpiękniejszym na całej bodaj krawędzi i stosunkowo dobrze jeszcze 
zachowanym jest las na południe od wsi Trędowacz. Na niedużym obszarze wy-
stępują tu wszystkie typy lasu północno-podolskiego. Las zaroślowy jest szcze-
gólnie pięknie rozwinięty, bardzo bogaty w gatunki runa. Tu tylko występuje w 
większej ilości Senecio macrophyllus i S. umbrosus, tu jest jedno ze stanowisk Or-
chis purpurea; te właśnie lasy obfitują w gatunki charakterystyczne dla tego typu. 

T. Winnicki i in. – Sprawozdania z ekspedycji...
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Fot. 31. Wizyta w ostoi leśnej „Trędowacz” na terenie Parku Narodowego „Północne 
Podole”. Od prawej: Józef Mitka, Volodymyr Lylyk, Bogdan Zemanek, Yurij Kushnir, 
Tomasz Winnicki.

Fot. 30. Na „Łysej Górze” z początkiem czerwca kwitły różne rośliny kserotermiczne, a 
wśród nich złocień baldachogroniasty Tanacetum corymbosum.
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Fot. 32. Ostoja leśna „Trędowacz” – projektowany rezerwat w II RP; obecnie ostoja 
chroniona w PN „Północne Podole”.

Częściowo las jest zrąbany, częściowo dobrze jeszcze zachowany. Znajdujemy w 
nim jeszcze szczątki lasu z podszyciem Carex montana i C. humilis […].

W czasie naszej krótkiej wizyty w uroczysku leśnym “Trędowacz”, w dniu 
10.08.2018 r. wykonanaliśmy spis roślin naczyniowych i kilka fotografii lasu 
(fot. 32). 

Spis roślin, „Trędowacz”, las: Acer platanoides, A. pseudoplatanus, Actaea spicata, Aego-
podium podagraria, Anemone nemorosa, Aposeris foetida, Asarum europaeaum, Astragalus 
glycyphyllos, Athyrium filix-femina, Bidens sp., Brachypodium sylvaticum, Carex digitata, 
C. pilosa, C. remota, Carpinus betulus, Chrysosplenium alternifolium, Circaea lutetiana, 
Dactylis polygama, Dryopteris filix-mas, Epilobium montanum, Epipactis helleborine, 
Euonymus verrucosus, Fagus sylvatica, Festuca gigantea, Frangula alnus, Galeobdolon 
luteum, Galeopsis pubescens, Galinsoga ciliata, Galium odoratum, G. schultesii, Glecho-
ma hirsuta, Geranium robertianum, Gymnocarpium dryopteris, Hedera helix, Hieracium 
murorum, Impatiens parviflora, Lapsana communis, Lathyrus vernus, Lilium martagon, 
Lonicera xylosteum, Lysimachia nummularia, Maianthemum bifolium, Mercurialis perennis, 
Millium effusum, Mycelis muralis, Oxalis acetosella, Padus avium, Paris quadrifolia, Poa 
nemoralis, Polygonatum multiflorum, Polygonum mite, Prunella vulgaris, Pulmonaria ob-
scura, Rubus hirtus, Sambucus nigra, Sanicula europaea, Scirpus sylvaticus, Scrophularia 
nodosa, Silene dioica, Stachys sylvatica, Stellaria media, Stenactis annua, Tilia cordata, 
Viburnum opulus, Viola mirabilis, V. reichenbachiana.

T. Winnicki i in. – Sprawozdania z ekspedycji...
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Wizyta w lesie nad wsią Trędowacz pozwoliła stwierdzić, że zachowały 
się wyłącznie pozostałości po naturalnym drzewostanie bukowym, z niedużym 
udziałem w drzewostanie starych egzemplarzy buka zwyczajnego i z runem 
głównie grądowym. 

W tym projektowanym przed II wojną rezerwacie wyróżniano odmianę buka 
zwyczajnego Fagus silvatica var. moesiaca (F. moesiaca (Maly) Czeczott.). Póź-
niejsze badania zmienności cech morfologicznych buka zwyczajnego w Europie 
nie potwierdziły zasadności tego wyróżnienia. Pomimo tego, nadal na uwagę za-
sługują pytania Szafera (1935), sugerujące iż buczyny podolskie posiadają od-
rębne właściwości, co wiąże on z historią pojawienia się tu buka przypadającego 
na okres ok. 9000–8000 lat p.n.e., gdy Karpaty buk zasiedlił ok. 3000 lat p.n.e. 
Dlatego ochrona fragmentów starych lasów bukowych, szczególnie na granicy 
ich geograficznego zasięgu, jest dziś ważnym zadaniem.

W lesie nad wsią Trędowacz, podobnie jak w innych uroczyskach Parku 
Narodowego „Północne Podole”, zauważyliśmy że stosunkowo młoda struktu-
ra organizacyjna wyraźnie zaznacza swój nadzór, poprzez rozmieszczenie tablic 
informacyjnych i zamykanie dróg prowadzących do poszczególnych obiektów, 
które mogłyby ułatwiać niepożądaną penetrację i niszczenie przyrody. Jak wi-
dać, właściwym rozwiązaniem było włączenie tego obiektu do Parku. To leśne 
uroczysko, wraz z innymi uroczyskami, może w przyszłości służyć do monitoro-
wania zmian szaty roślinnej.

W dniu 21 kwietnia, przed powrotem do Polski, postanowiliśmy uzyskać za-
rys informacji o znanych w okresie II RP ostojach przyrodniczych, położonych 
we wschodniej części Opola. Wczesnym rankiem odnaleźliśmy, na wschód od 
Zalewu Bursztyńskiego, rozległą murawę kserotermiczną, tj. projektowany w II 
RP, w powiecie rohatyńskim rezerwat „Kasową Górę” (Szafer 1932). W 1975 
roku, na pow. 65 ha, utworzono tu pomnik przyrody „Kasowa Góra” (fot. 33), 
który aktualnie jest częścią Halickiego Parku Narodowego. Trafiliśmy tu na opti-
mum kwitnienia miłka wiosennego Adonis vernalis (fot. 34). Obiekt jest bogaty 
pod względem florystycznym, ale można to zobaczyć dopiero wczesnym latem. 
Jest to wartościowa ostoja różnorodności biologicznej, zasługująca na ochro-
nę. Należy ją uwzględniać przy planowaniu badań naukowych i monitorowaniu 
przemian szaty roślinnej. 

W Haliczu zatrzymaliśmy się na chwilę przy odnowionym zamku (fot. 35), 
wybudowanym w XIV w. przez Kazimierza Wielkiego, a następnie złożyliśmy 
wizytę w dyrekcji Halickiego Parku Narodowego (fot. 36).

Halicki Park Narodowy został utworzony dekretem prezydenta w 2004 roku. 
Chroni on 30 różnych uroczysk: 14 leśnych, 9 wodno-błotnych, 5 skalno-stepo-
wych i 2 łąkowe, obejmujących razem powierzchnię 14 685 ha. Jest to kolejny kla-
strowy park narodowy, utworzony z licznych obiektów, rozproszonych wśród tere-
nów wykorzystywanych gospodarczo, i dlatego narażonych na silną antropopresję. 
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Fot. 33. Murawa kserotermiczna „Kasowa Góra”.

Fot. 34. W ostoi „Kasowa Góra” masowo kwitły miłki wiosenne Adonis vernalis.

T. Winnicki i in. – Sprawozdania z ekspedycji...
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Fot. 35. W Haliczu, na bazie starych ruin, zrekonstruowano zamek wybudowany w XIV 
wieku za króla Kazimierza Wielkiego.

Fot. 36. Siedziba Halickiego Parku Narodowego w Haliczu.
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Fot. 37. Tysiące osob-
ników sasanki Pulsa-
tilla grandis na „Czor-
towej Górze”. Należy 
to miejsce odwiedzić 
w optimum kwitnienia.

Wizyta w dyrekcji Halickiego Parku Narodowego była umówiona dzięki 
uprzejmości dr Oleksija Holubczaka – dyrektora Ukraińskiego Instytutu Nauko-
wo-Badawczego Leśnictwa Górskiego im. P. S. Pasternaka w Iwano-Frankowsku. 
Dyrekcja Parku wydelegowała na spotkanie z nami pracowników, którzy pokaza-
li nam interesujące muzeum przyrodnicze i urządzony wokół budynku dyrekcji 
zwierzyniec (centrum rehabilitacji dzikich zwierząt). Uzyskaliśmy też potrzebne 
informacje o funkcjonowaniu Parku. Wymieniliśmy się wydawnictwami. Między 
innymi przekazaliśmy odbitki przedwojennych prac, których autorzy apelowali o 
ochronę ekosystemów na gipsowych skałach (Wierdak 1932; Kunze 1932).

W drodze powrotnej próbowaliśmy ustalić losy przedwojennego rezerwatu 
leśnego „Stratyn”, utworzonego w 1931 przez Augusta hr. Krasickiego, w jego 
prywatnych lasach, w powiecie rohatyńskim (Szafer 1932). Obejmował on reszt-
kę starego, pierwotnego lasu bukowego, typu opolskiego. Nasze rozpoznanie 
wskazuje na to, że obiekt aktualnie nie istnieje.

Odwiedziliśmy też projektowany w II RP rezerwat „Czortowa Góra” (Szafer 
1932), położony 4 km od Rohatynia, przy drodze z Bereżan, obejmujacy wzgórze 
350 m n.p.m. Duże wrażenie wywarła na nas wielotysięczna populacja sasanki 
Pulsatilla grandis, niestety już po przekwitnięciu, w fazie owocowania (fot. 37).

W 1975 r. utworzono tu, na pow. 13 ha, pomnik przyrody „Czortowa Góra”, 
którego przedmiotem ochrony są zbiorowiska ciepłolubnej roślinności stepowej 
ze stanowiskami rzadkich gatunków. 

Zabrakło nam czasu by zobaczyć „Rezerwat Holicki”, o pow. 60 ha, utworzo-
ny w 1982 r. Obejmuje wzgórze Holica, gdzie na zboczach chroni on zbiorowiska 
roślinności ciepłolubnej i stepowej, a na wierzchołku ochrania las z udziałem 
buka (Rąkowski 2006).

T. Winnicki i in. – Sprawozdania z ekspedycji...
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Rozdział 3.3. Woroniaki – opracował Tomasz Winnicki
W dniach 27–29.04.2018 roku zespół w składzie: doc. dr Oleksandr Kagalo, 

prof. dr hab. Józef Mitka, mgr Stefan Gawroński, dr Tomasz Winnicki, odwiedził 
cenne ostoje różnorodności biologicznej w Woroniakach: „Pamiątkę Pieniacką”, 
„stary las I” i „stary las II” koło Werchobuża, Góry: Wysoką, Storożychę, Żulic-
ką, Świętą Górę, Górę Podleską, rez. Ponikowski oraz rez. botaniczny „Maku-
trę”, włączone w 2010 roku do Parku Narodowego „Północne Podole”. 

Udział w naszym zespole lwowskiego botanika Oleksandra Kagalo, znawcy 
Woroniaków, pozwolił na interesujące dyskusje naukowe. W trakcie tej ekspe-
dycji również nieoceniona okazała się pomoc mgr. Volodymyra Lylyka i innych 
pracowników z Naukowo-Ochronnego Oddziału Parku w Złoczowie.

W pierwszej kolejności odwiedziliśmy „Pamiątkę Pieniacką”, najstarszy w 
tej części Europy rezerwat przyrody, który został utworzony w 1886 roku, w 
prywatnych lasach, przez Włodzimierza hr. Dzieduszyckiego. Obejmował on 
pierwotny las bukowy (40 morgów – ok. 22 ha) na granicy zasięgu buka (Sza-
fer 1912, 1932). Ten historyczny rezerwat w czasie I wojny światowej został w 
poważnym stopniu zniszczony, w związku z czym pojawiła się koncepcja Mą-
dalskiego (1936) wskrzeszenia „Pamiątki Pieniackiej” w okolicach Złoczowa, w 
oparciu o nowy obiekt o porównywalnych walorach przyrodniczych.

Historyczny rezerwat „Pamiątka Pieniacka” nie został na szczęście zlikwi-
dowany, a drzewostan częściowo zregenerował swoją strukturę i po II wojnie 
światowej uzyskał status pamiątki przyrody miejscowego znaczenia, o pow. 35 
ha. Następnie w 2010 roku został włączony do utworzonego Parku Narodowego 
„Północne Podole”. Z pomocą pracownika Parku p. Rostyslava Yurechko dotarli-
śmy do historycznego rezerwatu „Pamiątka Pieniacka” (fot. 38, 39 i 40).

W typowym płacie zostało sporządzone zdjęcie fitosocjologiczne oraz seria 
dokumentacyjnych fotografii.

Zdj. fitosocjologiczne. Lokalizacja: „Pamiątka Pieniacka”; Data: 27.04.2018; Po-
wierzchnia: 100 m2; Ekspozycja: W; Nachylenie: 5o; Pokrycie warstwy: A – 85%, B – 
1%, C – 90%, D – 2%; Przeciętna wysokość dominujących drzew w warstwie A: Fagus 
25 m; Przeciętna średnica: Fagus 35 cm; (nieliczne buki poza pow. zdj. do 60 cm). 
Warstwa A: Carpinus betulus 4, Fagus sylvatica 3, Tilia cordata 2, Acer platanoides 
+, Betula pendula +, Ulmus glabra +; Warstwa B: Euonymus europaea +; Warstwa 
C: Carpinus betulus 2, Fagus sylvatica 2, Acer platanoides 1, Fraxinus excelsior 1, 
Viburnum opulus 1, Anemone nemorosa 3, Ficaria verna 3, Stellaria holostea 3, Aego-
podium podagraria 2, Asarum europaeum 2, Galeobdolon luteum 2, Galium odoratum 
2, Milium effusum 2, Ajuga reptans 1, Athyrium filix-femina 1, Carex sylvatica 1, Co-
rydalis solida 1, Gagea lutea 1, Maianthemum bifolium 1, Polygonatum multiflorum 1, 
Ranunculus cassubicus 1, Urtica dioica 1, Viola reichenbachiana 1, Aposeris foetida 
+, Carex remota +, Isopyrum thalictroides +, Lathraea squamaria +, Paris quadrifolia 
+, Pulmonaria obscura +, Stellaria nemorum +.
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Fot. 38. Stary historyczny rezerwat „Pamiątka Pieniacka” po II wojnie światowej uzyskał 
status pamiątki przyrody miejscowego znaczenia, a następnie został włączony do Parku 
Narodowego „Północne Podole”.

Fot. 39. Zniszczony podczas I wojny światowej drzewostan „Pamiątki Pieniackiej” po 
100 latach odzyskał walory cennej ostoi.

T. Winnicki i in. – Sprawozdania z ekspedycji...
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Fot. 40. Byliśmy zadowoleni, widząc odrodzony drzewostan historycznego rezerwatu. Od 
prawej: Rostyslav Yurechko, Stefan Gawroński, Józef Mitka, Oleksandr Kagalo - student, 
Tomasz Winnicki.

W Werchobużu zobaczyliśmy źródło Bugu chronione w krajobrazowym re-
zerwacie „Werchobuskim”. Głównym naszym celem było odnalezienie lasu, któ-
ry miał zastąpić „Pamiątkę Pieniacką”. Mądalski (1936), proponując utworzenie 
rezerwatu „Huta Werchobuzka”, w leśnym oddziale 19, w majątku należącym do 
hr Gołuchowskiego z Janowa koło Lwowa, scharakteryzował ten las w następu-
jący sposób: […] pięknością swą, starością i pierwotnością przewyższa chyba 
znacznie „Pamiątkę Pieniacką. […] Piętro drzew stanowią Fagus silvatica, Tilia 
cordata, Acer pseudoplatanus, A. platanoides, Carpinus betulus i Ulmus folia-
cea. Wspaniale rozwinięte piętro drzew jest zbudowane przede wszystkim z buka. 
Najgrubszy okaz tego drzewa ma 3.90 m obwodu w pierśnicy [średnica – ok. 125 
cm], a kilkadziesiąt sztuk ma obwód powyżej 3 m. […] Śmiało można nazwać 
olbrzymy te sędziwymi, bo datą urodzin sięgają do połowy XVIII w., tj. czasu 
kiedy okolice te były jeszcze pokryte lasami pierwotnymi […]. Proponowany na 
rezerwat las o pow. 35 ha, jesienią 1936 roku miał być wyrąbywany. Zdaniem 
Mądalskiego powinien być objęty ochroną i zastąpić zniszczony rezerwat „Pa-
miątkę Pieniacką”. Interesujące było w jakim stanie, po 82 latach, ten las prze-
trwał. Należało sprawdzić dwa drzewostany: na północ od Werchobuża – „stary 
las I” i w kierunku północno-zachodnim od Werchobuża (pomiędzy Opakami i 
Hutą Werchobuską) – „stary las II”. 
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Odnaleźliśmy „stary las I”, pełniący obecnie funkcję drzewostanu nasienne-
go dla buka zwyczajnego. Jest to bardzo ładny las, o naturalnym składzie gatun-
kowym i zróżnicowanej strukturze wiekowej, z dużym udziałem drzew w wieku 
ok. 100–150 lat. Oprócz dorodnych buków (fot. 41) spotykaliśmy tu okazałe lipy 
drobnolistne. 

Strukturę drzewostanu i charakterystyczny skład gatunkowy, gdzie współwy-
stępują gatunki grądowe i buczynowe, udokumentowaliśmy zdjęciem fitosocjo-
logicznym.

Zdj. fitosocjologiczne. Lokalizacja: 2 km na N od Werchobuża; Data: 27.04.2018; 
Powierzchnia; 100 m2; Ekspozycja: SE; Nachylenie: 2o; Pokrycie warstwy: A – 75%, 
B – 0%, C – 85%, D – 0%; Przeciętna wysokość dominujących drzew w warstwie A: 
Fagus 25 m; przeciętna średnica: Fagus 65 cm; 
Warstwa A: Fagus sylvatica 4, Carpinus betulus 3, Tilia cordata 2, Acer platanoides 1, 
Fraxinus excelsior +, Warstwa C: Acer platanoides 1, A. pseudoplatanus 1, Carpinus 
betulus 1, Sambucus nigra +, Tilia cordata +, Anemone nemorosa 4, Dentaria glandu-
losa 3, Ficaria verna 3, Aegopodium podagraria 2, Corydalis solida 2, Galeobdolon 
luteum 2, Galium odoratum 2, Leucoium vernum 2, Stellaria holostea 2, Athyrium filix-
-femina 1, Carex sylvatica 1, Circaea lutetiana 1, Dryopteris filix-mas 1, Polygonatum 
multiflorum 1, Impatiens noli-tangere 1, Stachys sylvatica 1, Vicia sylvatica 1, Carex 
pilosa +, Viola reichenbachiana +, V. mirabilis +, Scrophularia nodosa +.

Fot. 41. Dorodny drzewostan bukowy, nasienny, w pobliżu wsi Werchobuż.
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Drzewostan nazywany przez nas „starym lasem II” zlokalizowany był w tym 
samym kompleksie leśnym, kilka kilometrów dalej w kierunku zachodnim. Zna-
leźliśmy tam ekosystem lasu bukowego z domieszką lipy drobnolistnej i grabu, z 
bogatym naturalnym runem gdzie współwystępują gatunki grądowe i buczynowe 
(fot. 42). Las wyróżniał się ponadto dużym udziałem śnieżycy wiosennej Leuco-
ium vernum i żywca gruczołowatego Dentaria glandulosa. 

Skład gatunkowy i strukturę tego lasu udokumentowaliśmy sporządzając 
zdjęcie fitosocjologiczne.

Zdj. fitosocjologiczne. Lokalizacja: 2 km na NW od Werchobuża, pomiędzy Opakami 
a Hutą Werchobuzką; Data: 27.04.2018; Powierzchnia; 200 m2; Ekspozycja: S; Nachy-
lenie: 5o; Pokrycie warstwy: A – 85%, B – 2%, C – 95%, D – 0%; Przeciętna wysokość 
dominujących drzew w warstwie A: Fagus 25 m; Przeciętna średnica: Fagus 40 cm.
Warstwa A: Fagus sylvatica 4, Tilia cordata 2, Acer platanoides 1; Warstwa B: Sam-
bucus nigra +; Warstwa C: Acer platanoides 1, A. pseudoplatanus 1, Sambucus nigra 
+, Leucoium vernum 4, Anemone nemorosa 3, Dentaria glandulosa 3, Corydalis solida 
2, Galeobdolon luteum 2, Aegopodium podagraria 1, Athyrium filix-femina 1, Gagea 
lutea 1, Polygonatum multiflorum +, Paris quadrifolia +, Pulmonaria obscura +.

Fot. 42. Odmłodzony drzewostan, wskazywany przez Mądalskiego w 1936 r. do objęcia 
ochroną.
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Z opisu zamieszczonego przez Mądalskiego (1936) i naszej oceny w terenie 
wynika, że to raczej „stary las II” odpowiada dawnemu oddziałowi 19. Aktualnie 
jest to las stosunkowo młody, o naturalnym składzie gatunkowym, a z dawnego 
starodrzewu opisanego przez Mądalskiego przetrwał pojedynczy, sędziwy, ok. 
200-letni buk, który w 1936 roku należał do średniej klasy wieku (fot. 43).

Scharakteryzowane przez Mądalskiego buki z połowy XVIII w., gdyby prze-
trwały do dnia dzisiejszego, miałyby ponad 300 lat. Dlaczego nie potrafiliśmy 
ochronić wybranych powierzchni starych lasów?

W kolejnym dniu odwiedzamy ostoje przyrodnicze leżące na niewielkich 
wzniesieniach, na północny-zachód od Złoczowa, w kierunku Białego Kamie-
nia i Ożydowa. Jeszcze przed doliną Bugu znajduje się grupa trzech pagórków: 
„Wysoka, Starożycha i Żulicka” (261 ha), i za Bugiem „Święta Góra” (186 ha) – 
przed 2010 r. uroczyska te były chronione jako pomniki przyrody. Przed II wojną 
światową planowano utworzyć tu rezerwaty. Wspominał o tym Szafer (1932), 
a zabiegał o ich utworzenie dla ochrony osobliwości przyrodniczych Motyka 
(1937). 

Wierzchołki tych wyniesień na ogół porasta las, a na stokach pomiędzy pola-
mi a lasem występują cenne murawy kserotermiczne. Może niepokoić zmniejsza-
nie się powierzchni muraw na skutek zarastania ich przez wysiewającą się sosnę 

Fot. 43. Pojedynczy sędziwy buk (ok. 200-letni), który był w średnim wieku, gdy Mą-
dalski (1936 r.) opisywał ten las. Od lewej: Józef Mitka, Wasyl Hasij, Oleksandr Kagalo 
- student,, Tomasz Winnicki.
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zwyczajną oraz inne drzewa i krzewy. Prawdopodobnie w przeszłości przepasanie 
muraw hamowało sukcesję tych gatunków. Dzisiaj wypas zanika, dlatego powinno 
się wprowadzać zabiegi ochrony czynnej, np. odkrzaczanie, selektywne koszenia 
lekkim sprzętem lub kontrolowany wypas kulturowy. Zachowanie muraw z roślin-
nością kserotermiczną i stepową jest ważnym celem ochrony przyrody. Murawa 
na „Wysokiej Górze” jest cenną ostoją różnorodności biologicznej. W murawie tej 
wykonanaliśmy zdjęcie fitosocjologiczne i dokumentację fotograficzną (fot. 44).

Zdj. fitosocjologiczne. Lokalizacja: „Wysoka Góra”, ok. 14 km na północny-zachód 
od Złoczowa, przy drodze do Białego Kamienia; Data: 28.04.2018; Powierzchnia; 100 
m2; Ekspozycja: S; Nachylenie: 30o; Pokrycie warstwy: A – 2%, B – 15%, C – 95%, 
D – 15%; Przeciętna wysokość dominujących drzew w warstwie A: Pinus 9 m; Prze-
ciętna średnica: Pinus 16 cm; 
Warstwa A: Pinus sylvestris 3; Warstwa B: Pinus sylvestris 2, Cornus sanguinea 1, 
Viburnum opulus 1, Rhamnus cathartica +; Warstwa C: Frangula alnus 1, Crataegus 
sp. +, Brachypodium pinnatum 4, Chamaecytisus ratisbonensis 2, Festuca rupicola 2, 
Inula ensifolia 2, Pulsatilla grandis 2, Cruciata glabra 1, Achillea collina 1, Anthericum 
ramosum 1, Asperula cynanchica 1, Carex humilis 1, Centaurea scabiosa 1, Daphne 
cneorum 1, Euphorbia cyparissias 1, Filipendula vulgaris 1, Galium boreale subsp. 
exoletum 1, G. glaucum (= G. campanulatum) 1, Iris aphylla 1, Peucedanum cervaria 
1, Primula veris 1, Salvia pratensis 1, S. verticillata +, Tanacetum corymbosum 1, Gera-
nium sanguineum +, Anemone sylvestris +, Bupleurum falcatum +, Knautia arvensis +, 
Orchis militaris +, Pimpinella saxifraga +, Vincetoxicum hirundinaria +, Viola hirta +.

Fot. 44. Murawa na „Górze Wysokiej” z kwitnącym szczodrzeńcem rozesłanym Chama-
ecytisus ratisbonensis i sasanką zwyczajną Pulsatilla grandis.
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Lasy w uroczysku „Wysoka, Starożycha i Żulicka” były intensywnie gospo-
darczo użytkowane, dlatego nie znajdziemy tu starych drzew, natomiast w wielu 
miejscach zachował się naturalny skład gatunkowy. Obraz lasów na „Żulickiej 
Górze” pokazują fotografie (fot. 45 i 46) i dwa zdjęcia fitosocjologiczne. W drze-
wostanie dominuje buk zwyczajny, a w domieszce występują: lipa drobnolistna, 
jesion wyniosły, klon zwyczajny, klon jawor, grab zwyczajny i sosna zwyczajna. 
W grądowym runie dominuje zawilec gajowy Anemone nemorosa lub przytulia 
wonna Galium odoratum, wyższą ilościowość osiąga szczyr trwały Mercurialis 
perennis, a w suchszych płatach wzrasta udział turzycy orzęsionej Carex pilosa.

Zdj. fitosocjologiczne nr 1. Data: 28.04.2018; Lokalizacja: „Żulicka Góra”, ok. 16 
km na NW od Złoczowa, przy drodze do Białego Kamienia; Powierzchnia; 100 m2; 
Ekspozycja: N; Nachylenie: 15o; Pokrycie warstwy: A – 85%, B – 1%, C – 90%, D – 
0%; Przeciętna wysokość dominujących drzew w warstwie A: Fagus 25 m; Przeciętna 
średnica: 35–40 cm; 
Warstwa A: Fagus sylvatica 5, Fraxinus excelsior 1, Acer platanoides +; Warstwa B: 
Carpinus betulus +, Fagus sylvatica +; Warstwa C: Acer platanoides +, A. pseudopla-
tanus +, Fagus sylvatica +, Fraxinus excelsior +, Galium odoratum 4, Aegopodium 
podagraria 2, Anemone nemorosa 2, Asarum europaeum 2, Galeobdolon luteum 2, 
Hepatica nobilis 2, Mercurialis perennis 2, Carex pilosa 1, Carex sylvatica 1, Actaea 
spicata +, Corydalis solida +, Lathyrus vernus +, Polygonatum multiflorum +, Pulmo-
naria obscura +, Stellaria holostea +. 

Zdj. fitosocjologiczne nr 2. Data: 28.04.2018; Lokalizacja: „Żulicka Góra”, ok. 16 
km na NW od Złoczowa, przy drodze do Białego Kamienia; Powierzchnia; 100 m2; 
Ekspozycja: N; Nachylenie: 10o; Pokrycie warstwy: A – 75%, B – 1%, C – 90%, D – 
0%; Przeciętna wysokość dominujących drzew w warstwie A: Fagus 25 m; Przeciętna 
średnica: Fagus 35–40 cm; 
Warstwa A: Fagus sylvatica 4, Pinus sylvestris 2, Tilia cordata 1; Warstwa B: Tilia 
cordata +; Warstwa C: Acer platanoides +, A. pseudoplatanus +, Frangula alnus +, 
Anemone nemorosa 4, Carex pilosa 3, Galium odoratum 2, Galeobdolon luteum 2, 
Hepatica nobilis 1, Asarum europaeum +, Isopyrum thalictroides +, Lilium martagon +.

„Halawka stepowa” na południowo-zachodnich zboczach Świętej Góry koło Bia-
łego Kamienia, z bardzo bogatą florą (Motyka 1937) znana była, podobnie jak „Łysa 
Góra”, z występowania dziewięćsiła popłocholistnego Carlina onopordifolia i innych 
rzadkich gatunków. Dziś jest murawą poważnie zagrożoną zaawansowaną sukcesją ro-
ślin krzewiastych i drzewiastych. Skalę problemu pokazują poniższe zdjęcie fitosocjo-
logiczne, a także fotografia (fot. 47). Pokrycie warstwy drzew, a szczególnie warstwy 
krzewów jest bardzo wysokie, duża jest też liczba gatunków drzew i krzewów. Nato-
miast gatunki kserotermiczne mają w zdjęciu fitosocjologicznym dość niskie ilościo-
wości. Nie udało się też stwierdzić obecności dziewięćsiła popłocholistnego.

T. Winnicki i in. – Sprawozdania z ekspedycji...
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Fot. 45. Las na „Żulickiej Górze”.

Fot. 46. „Żulicka Góra” – runo w typowym lesie bukowym.
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Fot. 47. Murawa na „Świętej Górze” zarastająca sosną zwyczajną oraz innymi drzewami i 
krzewami. Od lewej: Włodymir Lylyk, Stefan Gawroński, Józef Mitka, Oleksandr Kagalo, 
student, Tomasz Winnicki.

Zdj. fitosocjologiczne. Data: 28.04.2018; Lokalizacja: „Święta Góra”, ok. 20 km na 
NW od Złoczowa, przy drodze do Białego Kamienia; Powierzchnia; 100 m2; Ekspo-
zycja: S; Nachylenie: 30o; Pokrycie warstwy: A – 40%, B – 65%, C – 55%, D – 15%; 
Przeciętna wysokość dominujących drzew w warstwie A: Pinus 8 m; Przeciętna 
średnica: Pinus 18 cm;
Warstwa A: Pinus sylvestris 3, Cerasus avium 1, Pinus nigra +; Warstwa B: Frangula 
alnus 3, Corylus avellana 2, Cornus sanguinea 2, Prunus spinosa 1, Viburnum opulus 
1; Warstwa C: Cornus sanguinea 2, Fraxinus excelsior 1, Fagus sylvatica +, Acer 
platanoides +, A. pseudoplatanus +, Cerasus avium +, Corylus avellana +, Euonymus 
europaeus +, Euonymus verrucosus +, Prunus spinosa +, Quercus petraea +, Rosa 
canina +, Viburnum opulus +, Anthericum ramosum 2, Brachypodium pinnatum 2, 
Peucedanum cervaria 2, Asperula cynanchica 1, Cerasus fruticosa x vulgaris 1, 
Clematis recta 1, Festuca rupicola 1, Geranium sanguineum 1, Inula ensifolia 1, Iris 
aphylla 1, Anemone sylvestris +, Carex digitata +, C. humilis +, C. michelii +, Cerasus 
fruticosa +, Chamaecytisus ratisbonensis +, Coronilla coronata +, Cypripedium calce-
olus +, Daphne cneorum +, Euphorbia cyparissias +, Filipendula vulgaris +, Galium 
boreale subsp. exoletum +, Melica nutans +, Melittis melissophyllum +, Primula veris 
+, Pulsatilla grandis +, Teucrium chamaedrys +, Vincetoxicum hirundinaria +, Viola 
hirta +, V. mirabilis +. 
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Na szczycie „Świętej Góry”, w otoczeniu polany gdzie znajduje się cerkiew 
i święte źródło, zachował się starodrzew, którego skład gatunkowy i strukturę 
pokazuje zdjęcie fitosocjologiczne i fotografia (fot. 48). Las bukowy z udzia-
łem klonów: zwyczajnego i jawora oraz wiązu górskiego charakteryzuje wyższy 
udział starszych drzew. 

Zdj. fitosocjologiczne. Data: 28.04.2018; Lokalizacja: „Święta Góra”, ok. 23 km na 
NW od Złoczowa, przy drodze do Białego Kamienia; Powierzchnia; 100 m2; Ekspo-
zycja: N; Nachylenie: 1o; Pokrycie warstwy: A1 – 65%, A2 – 35%, B – 45%, C – 60 
%, D – 0 %; Przeciętna wysokość dominujących drzew w warstwie A: Fagus 25 m; 
Średnica: Fagus do 70 cm; 
Warstwa A1: Fagus sylvatica 4; Warstwa A2: Carpinus betulus 1, Fagus sylvatica 
1; Warstwa B: Acer pseudoplatanus 2, A. platanoides +, Fagus sylvatica 1, Corylus 
avellana 1, Ulmus glabra +; Warstwa C: Acer platanoides 1, A. pseudoplatanus +, 
Euonymus europaeus +, Sambucus nigra +, Ulmus glabra +, Anemone nemorosa 3, 
Galanthus nivalis 2, Galeobdolon luteum 2, Hepatica nobilis 2, Asarum europaeum 
1, Aegopodium podagraria +, Alliaria petiolata +, Convallaria majalis +, Galium 
odoratum +, Hedera helix +, Lathyrus vernus +, Maianthemum bifolium +, Mercurialis 
perennis +, Polygonatum multiflorum +, Pulmonaria obscura +, Stellaria holostea +, 
Viola reichenbachiana +.

Fot. 48. Starodrzew na „Świętej Górze”. Buczyna z domieszką klonów i wiązu górskiego.
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W pobliżu miejscowości Podlesie znajduje się „Biała Góra”, zwana też „Pod-
leską Górą”, która wyróżnia się rozległymi murawami kserotermicznymi, usytu-
owanymi nie tylko na stokach, ale także na szczycie tej góry. Wysoką rangę tych 
rozległych i bogatych w gatunki kserotermicznych muraw podkreślał Motyka 
(1937), zwracając też uwagę na wyjątkowe walory widokowe tego miejsca (fot. 
49). Pisał: Halawy podolskie wywierają na przyrodniku wrażenie niezwykłe, da-
jące się porównać jedynie z uczuciami, jakich doznajemy na tle przyrody gór-
skiej. Przepiękne są zwłaszcza te halawy, z których roztacza się szeroki widok, 
takimi są halawy na Białej Górze koło Ożydowa […].

Skład gatunkowy murawy pokazuje wykonane tu zdjęcie fitosocjologiczne. 

Zdj. fitosocjologiczne. Data: 28.04.2018; Lokalizacja: „Biała Góra”, ok. 30 km na 
północny-zachód od Złoczowa, przy drodze z Białego Kamienia do Ożydowa; Po-
wierzchnia; 100 m2; Ekspozycja: S; Nachylenie: 25o; Pokrycie warstwy: A – 0%, B 
– 1%, C – 85%, D – 0%; 
Warstwa B: Berberis vulgaris +, Rosa spinosissima +; Warstwa C: Rosa spinosissima +; 
Festuca rupicola 3, Teucrium chamaedrys 2, Inula ensifolia 2, Euphorbia cyparissias 
2, Agrimonia eupatoria 2, Anthericum ramosum 2, Brachypodium pinnatum 2, Chama-
ecytisus supinus 2, Ch. ruthenicus 1, Ch. albus +, Daphne cneorum 2, Cruciata glabra 
1, Anemone sylvestris 1, Salvia pratensis 1, S. verticillata 1, Achillea collina 1, Orchis 
militaris 1, Avenula pubescens 1, Fragaria viridis 1, Medicago falcata 1, Carex humilis 
1, Filipendula vulgaris 1, Helianthemum nummularium 1, Polygala vulgaris 1, Vince-
toxicum hirundinaria 1, Viola hirta 1, Aster amellus +, Plantago media +, Campanula 
glomerata +, Ranunculus oreophilus +, Adonis vernalis +, Carlina acaulis +, Elymus 
hispidus +, Prunella grandiflora +, Ranunculus bulbosus +, Thesium linophyllon +.

W naszym zespole bardzo dobrą znajomością flory muraw kserotermicznych 
wyróżniał się Oleksandr Kagalo (fot. 50), co było pomocne przy weryfikacji dia-
gnoz florystycznych, w trakcie wykonywania zdjęć fitosocjologicznych. 

Na polanach szczytowych „Białej Góry” kilka razy do roku odbywają się 
masowe uroczystości o charakterze patriotyczno-religijnym, związane ze znaj-
dującymi się tam upamiętnieniami, jak wysoki krzyż ku pamięci romantycz-
nego poety ukraińskiego Markijana Szaszkewycza, a także pomnik żołnierzy 
Zachodnioukraińskiej Republiki Ludowej, walczących w wojnie polsko-ukra-
ińskiej na przełomie 1918 i 1919 roku.

Kolejnego dnia, w związku z planowanym powrotem do Polski, dyspono-
waliśmy czasem tylko do wczesnego popołudnia, dlatego wyruszyliśmy w teren 
wcześnie rano, by zwiedzić kolejne dwa rezerwaty: rezerwat „Ponikowski” w 
źródliskach Styru i rezerwat „Makutrę” położony 10 km na południe od Brodów.
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80 ROCZNIKI BIESZCZADZKIE 27 (2019)

Fot. 50. Oleksandr Kagalo wyróżniał się bardzo dobrą znajomością flory muraw ksero-
termicznych.

Fot. 49. Murawa kserotermiczna na szczycie „Białej Góry” i rozległy, piękny widok. 
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O projektowanym rezerwacie leśnym w Ponikowie wspominał Szafer (1932). 
Oddzielny artykuł pt. „O rezerwacie skalno-leśnym w Ponikowie u źródeł Sty-
ru” opublikował Wierdak (1933). Przeczytamy tam: […] twórcą rezerwatu dla 
ochrony osobliwych skał i otaczającego je lasu bukowego w Hucisku Brodzkim 
(pow. brodzki) jest p. Adolf Bocheński z Ponikwy. […] W malowniczym krajo-
brazie północnej krawędzi Woroniaków niepoślednia rola przypada w udziale 
wyniosłościom, […] w których mają swe źródła rzeki Styr, Ikwa i Seret. Niektóre 
z nich jak Patłata, Kamienna Góra, Wysoki Kamień, Zbaraż, Trójnóg, Holica 
oraz wzgórza Ponikiewsko-Boratyńskie tworzą przepiękną panoramę […] Na 
szczególną uwagę zasługują różnej wielkości i niezwykłych kształtów nagie skały 
piaskowcowe, wystające z najwyższych punktów wierzchowiny. […] Opisanym 
wzgórzom i skałom dodają uroku lasy bukowe. Lasy te zatraciły już w znacznej 
mierze swój dawny puszczański charakter. […] Las na Zbarażu i Trójnogu, jak-
kolwiek miejscami jest mocno przerzedzony, to nie zatracił jeszcze w zupełności 
swego dawnego charakteru, zwłaszcza co do składu gatunkowego drzewostanu. 
Na północnych i wschodnich zboczach obu wzgórzy utrzymał się jeszcze około 
80-cioletni drzewostan bukowy, w którym obok panującego buka występuje w 
przymieszce grab, klon, jawor, lipa, wiąz i inne. […] Właściciel omawianego 
terenu p. Adolf Bocheński utworzył w listopadzie 1932 r. z parceli leśnej 364/1 na 
Trójnogu rezerwat dla ochrony krajobrazu, skał i lasu. Powierzchnia rezerwatu 
wynosi 24 ha 42 a 0.4 m2.[…] We wrześniu 1933 r. wyraził on gotowość utworze-
nia dla tych samych celów rezerwatu także z części parceli nr. 260. obejmującej 
wzgórze Zbaraż o przypuszczalnej powierzchni 8–10 ha.

Po II wojnie światowej utworzono geologiczno-botaniczny pomnik przyrody „Trój-
nóg” o pow. 5,5 ha, a źródliska Styru wraz z lasami (w pobliżu nieistniejącej polskiej 
wsi Hucisko Brodzkie) chronione było jako hydrologiczny rezerwat „Ponikiewski”. 
Dziś uroczyska te są częściami Parku Narodowego „Północne Podole”. Oryginalny 
„kamienny potwór” – „Trójnóg” robi wrażenie na odwiedzających to miejsce (fot. 51).

Obecnie lasy zachowują charakter zbliżony do naturalnego, zachowane są 
również pojedyncze starsze drzewa, natomiast zróżnicowanie gatunkowe w war-
stwie runa jest skromne. Ale również w tych lasach stwierdzamy duży udział 
żywca gruczołowatego Dentaria glandulosa. Pewien obraz dają dwa wykonane 
przez nas zdjęcia fitosocjologiczne i fotografie (fot. 52). 

Zdj. fitosocjologiczne nr 1. Data: 29.04.2018; Lokalizacja: u źródeł Styru; Powierzchnia; 
100 m2; Ekspozycja: W; Nachylenie: 25o; Pokrycie warstwy: A – 70%, B – 0%, C – 100%, 
D – 0%; Przeciętna wysokość dominujących drzew w warstwie A: Fagus 25 m; Średnica: 
Fagus do 70 cm; 
Warstwa A: Fagus sylvatica 4; Warstwa C: Fagus sylvatica +, Acer pseudoplatanus +, 
Sambucus nigra +, Dentaria glandulosa 5, Galeobdolon luteum 3, Anemone nemorosa 2, 
Asarum europaeum 1, Corydalis solida 1, Athyrium filix-femina +, Dryopteris carthusiana +.

T. Winnicki i in. – Sprawozdania z ekspedycji...



82 ROCZNIKI BIESZCZADZKIE 27 (2019)

Fot. 51. Piaskowcowa skała na szczycie Góry Trójnóg.

Fot. 52. W źródliskach Styru zachowały się lasy, w których można spotkać pojedyncze 
stare buki. Od lewej: Stefan Gawroński i Józef Mitka.
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Zdj. fitosocjologiczne nr  2. Data: 29.04.2018; Lokalizacja: u źródeł Styru; Powierzch-
nia; 100 m2; Ekspozycja: N; Nachylenie: 35o; Pokrycie warstwy: A – 70%, B – 5%, C 
– 70%, D – 0%; Skały – 15%; Przeciętna wysokość dominujących drzew w warstwie 
A: Fagus 25 m; Średnica: Fagus do 70 cm; 
Warstwa A: Fagus sylvatica 4; Warstwa B: Fagus sylvatica 1; Warstwa C: Fagus 
sylvatica +, Acer pseudoplatanus +, Cornus sanguinea +, Corylus avellana +, Fra-
xinus excelsior +, Viburnum opulus +, Mercurialis perennis 3, Alliaria petiolata 2, 
Anemone nemorosa 2, Asarum europaeum 2, Dentaria glandulosa 2, Chelidonium 
majus 1, Corydalis cava 1, Gagea lutea 1, Galeobdolon luteum 1, Lamium maculatum 
1, Polygonatum odoratum 1, Carex pilosa +, Convallaria majalis +, Corydalis solida 
+, Melica nutans +.

Docieramy do ostatniego w czasie tej wyprawy obiektu przyrodniczego, któ-
rym jest utworzony w 1931 roku rezerwat stepowy „Makutra”, o powierzchni 
4,02 ha. By utworzyć ten rezerwat, teren został zakupiony przez Ligę Ochrony 
Przyrody. Celem ochrony był: […] step pierwotny, typu wołyńskiego z Coronilla 
coronata, Daphne cneorum i in. (Szafer 1932).

Przed włączeniem w 2010 r. do Parku, funkcjonował tu botaniczny rezerwat 
„Makutra” o pow. 15,5 ha.

Wykonane wczesną wiosną zdjęcie fitosocjologiczne, a także fotografia (fot. 
53) nie pokazują dużej różnorodności gatunkowej, która według O. Kagalo ujaw-
nia się tu w czerwcu.

Zdj. fitosocjologiczne. Data: 29.04.2018; Lokalizacja: „Makutra”, ok. 10 km na S od 
Brodów; Powierzchnia; 100 m2; Ekspozycja: S; Nachylenie: 15o; Pokrycie warstwy: 
A – 0%, B – 0%, C – 85%, D – 15%; Skały – 1%.
Warstwa C: Pinus sylvestris +, Anthericum ramosum 3, Inula ensifolia 2, Molinia 
caerulea 2, Peucedanum cervaria 2, Thesium linophyllon 2, Anemone sylvestris 1, 
Brachypodium pinnatum 1, Carex humilis 1, Chamaecytisus ratisbonensis 1, Daphne 
cneorum 1, Euphorbia cyparissias 1, Festuca rupicola 1, Iris aphylla 1, Pulsatilla pa-
tens 1, Centaurea stricta +, Galium glaucum +, Phyteuma orbiculare +, Polygonatum 
odoratum +, Vincetoxicum hirundinaria +, Viola hirta +, Euphorbia angulata +, Hie-
racium umbellatum +, Jurinea arachnoidea +, Plantago media +, Senecio integrifolius 
+, Thymus marschallianus +.

Wczesna wiosna dawała możliwość sfotografowania kwitnących gatunków, 
takich jak: kosaciec bezlistny Iris aphylla (fot. 54), zawilec wielkokwiatowy 
Anemone sylvestris i wawrzynek główkowaty Daphne cneorum (fot. 55).
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Fot. 53. „Makutra” – murawa kserotermiczna wczesną wiosną.

Fot. 54. „Makutra” – kosaciec bezlistny Iris aphylla.
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Fot. 55. „Makutra” – zawilec wielkokwiatowy Anemone sylvestris.

Rozdział 3.4. Góry Krzemienieckie – opracował Tomasz Winnicki
Uczestnikami wizyty terenowej w Parku Narodowym „Góry Krzemienieckie”, 

w dniach od 7 do 8.08.2018 r. byli: prof. dr hab. Lidia Tasenkevich, prof. dr hab. 
Bogdan Zemanek, prof. dr. hab. Józef Mitka, dr Tomasz Winnicki.

Góry Krzemienieckie zawsze wzbudzały zainteresowanie przyrodników. Wy-
chodnie wapnistych piaskowców na wzniesieniach, z naskalnymi i stepowymi ga-
tunkami roślin, wyróżniały te nieduże góry, kojarzone głównie z ruinami zamku na 
Górze Królowej Bony i położonym u ich podnóża w dolinie rzeki Ikwy Krzemień-
cem – miastem poety Juliusza Słowackiego.

O projektach rezerwatów stepowych na Bożej Górze, Ostrej Górze i na Skałach 
Dziewiczych wspominał Szafer (1932). Motyka (1937) wyrażał zadowolenie, iż: 
… najpiękniejsza halawka na Strachowej Górze, jedyna na całej krawędzi z pier-
wotnie zachowanym otoczeniem leśnym, jest już chroniona zarządzeniem kuratora 
Liceum Krzemienieckiego […]. Jednocześnie niepokoił się brakiem ochrony in-
nych ważnych miejsc: Niewiele miejsc w kraju naszym jest tak pięknych, jak skałki 
w Krzemieńcu, dlatego winny one być doraźnie zabezpieczone orzeczeniem władz. 
Piękne halawki stepowe zachowały się jeszcze na południowo-zachodnim zboczu 
Maślatyna, na Sokolej Górze i kilku jeszcze punktach w okolicy Krzemieńca.

Starannie opracowane projekty rezerwatów w Dziewiczych Skałach, na Stra-
chowej Górze, na Maślatynie i na Bożej Górze opublikował Macko (1937). Zapro-
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ponował on objąć rezerwatami murawy wraz z otaczającymi je lasami. W projek-
tach zamieścił mapki, wykazy oddziałów wraz z powierzchniami, a w przypadku 
lasów – skład gatunkowy i procentowe udziały gatunków drzew. We wszystkich 
zbiorowiskach roślinnych wchodzących w obszar rezerwatów wykonał zdjęcia fi-
tosocjologiczne i zestawił je w tabele. Opisy wzbogacił fotografiami krajobrazu i 
ciekawszych gatunków roślin. 

Zdjęcia fitosocjologiczne roślinności naskalnej Gór Dziewiczych w Krzemień-
cu i Czerczy obok Góry Bony zamieścił w swoim artykule pt. Roślinność stepowa i 
naskalna lessowego Wołynia Panek (1939). Powyżej wymienione publikacje mogą 
służyć współcześnie do oceny zmian szaty roślinnej.

W 1963 roku utworzony został rezerwat „Góry Krzemienieckie” o łącznej po-
wierzchni 1000 ha, a w jego skład weszły: Góra Dziewicza (z Dziewiczymi Skała-
mi), Góra Czercza, Góra Bony, Góra Strachowa, Góra Maślatyn, Łysa Góra, Ostra 
Góra i Boża Góra po drugiej stronie rzeki Ikwy. Od 1990 roku rezerwat ten stano-
wił filię zapowiednika „Miodobory” (Rąkowski 2005), a od 2010 roku, dekretem 
prezydenta, został przekształcony w Park Narodowy „Góry Krzemienieckie”. 

Naszą wyprawę rozpoczęliśmy od wizyty w dyrekcji Parku (fot. 56). Dy-
rektor Mykola Shtohryn i zastępca dyrektora Vitalij Kurnyckij, zorganizowali 
nam spotkanie z pracownikami naukowymi. Wymieniliśmy informacje i litera-
turę naukową. 

Fot. 56. Dyrekcja Parku Narodowego „Góry Krzemienieckie”.
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W pierwszej kolejności odwiedziliśmy murawę kserotermoczną na Stra-
chowej Górze. Naszym przewodnikiem był zastępca dyrektora Parku mgr Vita-
lij Kurnyckij (fot. 57). Eksponowane w kierunku północno-wschodnim polany 
przyszczytowe Strachowej Góry dość intensywnie zarastają krzewami, chociaż 
należy podkreślić, że Park podjął próby odkrzaczenia tej cennej murawy. Na czę-
ściowo zarastającej murawie został sporządzony spis ciekawszych gatunków ro-
ślin i fotografie (fot. 58, 59).

Spis roślin, PN „Góry Krzemienieckie”, Strachowa Góra: Agropyron intermedium, 
Allium montanum, Alyssum montanum, Anthericum ramosum, Arum besserii, Carex 
montana, Carpinus betulus, Centaurea scabiosa, Chaerophyllum temulum, Convalla-
ria maialis, Dianthus arenarius subsp. pseudoserotinus, Erigeron canadensis, Geum 
urbanum, Gypsophila fastigiata, Hieracium sabaudum, H. umbellatum, Melampyrum 
nemorosum, Peucedanum oreoselinum, Poa nemoralis, Polygonatum odoratum, Ribes 
uva-crispa, Scabiosa ochroleuca, Sedum maximum, Stachys recta, Stipa capillata, 
Tanacetum corymbosum, Thalictrum minus, Torilis japonica, Veronica spicata, Vince-
toxixum hirundinaria, Viola mirabilis, Viola reichenbachiana.

W kolejnym dniu zwiedziliśmy G. Dziewiczą, G. Bony i G. Maślatyn. Naszym 
przewodnikiem ze strony Parku była mgr Irina Bobryk – pracownik naukowy.

Na Dziewiczej Górze najciekawsze pod względem botanicznym okazały się 
Dziewicze Skały. W szczelinach twardych piaskowców wapnistych występuje 
wiele rzadkich gatunków roślin, a wśród nich rojnik ruski Sempervivum rutheni-
cum (fot. 60) i goździk Rehmana Dianthus membranaceus (fot. 61). Sporządzili-
śmy spis gatunków roślin z Dziewiczych Skał.

Spis roślin, PN „Góry Krzemienieckie”, Dziewicze Skały, skały i murawa: Acinos 
arvensis, Agrimonia eupatoria, Agropyron caninum, A. intermedium, Allium montanum, 
A. vineale, Anthericum ramosum, Anthyllis vulneraria, Artemisia campestris, Asperula 
cynanchica, Astragalus onobrychis, Berteroa incana, Bromus erectus, Campanula 
rotundifolia, Carex montana, C. pediformis, Carpinus betulus, Centaurea rhenana, 
Cornus sanguinea, Cruciata glabra, Chamaecytisus ruthenicus, Dianthus arenarius 
subs. pseudoserotinus,D. carthusianorum, D. membranaceus, Erysimum pannonicum, 
Euphorbia cyparissias, E. esula, Festuca glauca, F. rubra, F. rupicola, Filipendula 
vulgaris, Fragaria viridis, Galium verum, Helianthemum ovatum, Hypericum perfora-
tum, Hypochoeris maculata, Medicago falcata, Melampyrum nemorosum, Onobrychis 
arenaria, Origanum vulgare, Pastinaca sativa, Peucedanum oreoselinum, Picris hie-
racioides, Pimpinella saxifraga, Plantago lanceolata, Potentilla arenaria, Ranunculus 
polyanthemos, Scabiosa ochroleuca, Sedum acre, Sempervivum ruthenicum, Senecio 
jacobea, Seseli annuum, Silene otites, S. vulgaris, Solidago virgaurea, Staphylea pinnata, 
Stenactis annua, Stipa capillata, Thalictrum minus, Thymus pulegioides, Trifolium 
montanum, Veronica spicata, Vincetoxicum hirundinaria, Viola arvensis.
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Fot. 57. Na Strachowej Górze. Od lewej: Bogdan Zemanek, Lidia Tasenkievich, Vitalij 
Kurnyckij, Józef Mitka.

Fot. 58. Goździk piaskowy Dianthus arenarius subsp. pseudoserotinus.
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Fot. 59. Obrazki Bessera Arum besseranum spotkaliśmy w lesie w pobliżu murawy.

Fot. 60. Rojnik ruski Sempervivum ruthenicum.
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Fot. 61. Goździk Rehmana Dianthus membranaceus.

W dniu 8.08.2018 r. wspięliśmy się południowo-zachodnim stokiem, od 
doliny Ikwy, do murawy z roślinami kserotermicznymi (fot. 62), położonej w 
wyższej części Góry Maślatyn. Na stromym stoku z niedużymi wychodniami 
skalnymi usytuowana jest murawa zasobna w gatunki roślin, dlatego wyko-
naliśmy tutaj spis gatunków i fotografie niektórych roślin. Ciekawie prezen-
towała się występująca tu obficie ostnica włosowata Stipa capillata (fot. 63). 
Z murawy na G. Maślatyn podziwialiśmy piękny widok na dolinę Ikwy i wi-
doczną doskonale Bożą Górę (fot. 64), na zwiedzenie której nie wystarczyło 
nam czasu. 

Spis roślin, PN „Góry Krzemienieckie”, g. Maślatyn, murawa: Achillea pannonica, 
Adonis vernalis, Agrimonia eupatoria, Agropyron intermedium, Allium montanum, 
Anthericum ramosum, Anthyllis vulneraria subsp. polyphylla, Asplenium ruta-mu-
raria, Aster amellus, Astragallus onobrychis, Betonica officinalis, Betula klokovii, 
Briza media, Bupleurum falcatum, Clinopodium vulgare, Campanula sibirica, 
Carex montana, Carpinus betulus, Centaurea scabiosa, Cornus sanguinea, Co-
rylus avellana, Crataegus monogyna, Cuscuta epithymum, Epipactis atrorubens, 
Euphorbia cyparissias, E. esula, E. volhynica, Festuca glauca, Frangula alnus, 
Galium boreale, G. verum, Geranium sanguineum, Helianthemum numularium 
subsp. obscurum, Hypericum perforatum, Inula ensifolia, Iris aphylla, Juniperus 
communis, Ligustrum vulgare, Medicago falcata, Peucedanum oreoselinum, Pinus 
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sylvestris, Poa compressa, Polygonatum odoratum, Potentilla arenaria, Prunella 
grandiflora, Pulsatilla grandis, Ranunculus polyanthemos, Salvia verticillata, 
Scabiosa ochroleuca, Seseli annuum, Stipa capillata, Teucrium chamaedrys, Tha-
lictrum minus, Thesium linophyllon, Trifolium medium, T. rubens, Veronica spicata, 
Viburnum opulus, Vincetoxicum hirundinaria, Viola mirabilis.
Las: Acer platanoides, Actaea spicata, Asarum europaeum, Carpinus betulus, 
Fraxinus excelsior, Hepatica nobilis, Lathyrus vernus, Melica uniflora, Mycelis 
muralis, Polygonatum multiflorum, Sambucus nigra, Stellaria holostea, Tanacetum 
corymbosum.

Fot. 62. Góra Maślatyn – murawa kserotermiczna na południowo-zachodnim stoku.

Park Narodowy „Góry Krzemienieckie” ochrania ostoje o wybitnym znacze-
niu dla ochrony różnorodności biologicznej. Park ten dysponuje też kompetent-
nym zespołem kierowniczym i naukowym, dlatego w naszym odczuciu może być 
w przyszłości cennym partnerem do współpracy naukowej.

T. Winnicki i in. – Sprawozdania z ekspedycji...
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Fot. 63. Ostnica włosowata Stipa capillata.

Fot. 64. Boża Góra i dolina Ikwy – widok z Góry Maślatyn.
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Rozdział 4. Jar Dniestru i na trasie dojazdowej – „Step Pantali-
cha” i rez. „Dacza Halilea” – opracował Bogdan Zemanek

Uczestnicy: dr Tomasz Winnicki, doc. dr Oksana Maryskevych, dr Marian 
Szewczyk, prof. dr hab. Bogdan Zemanek
Trasa: 
7.06.2018 – Ustrzyki Dolne – Lwów – rez. Łysa Góra k. Złoczowa – Step Pantalicha 

k. Tarnopola – Buczacz – Jazłowiec;
8.06.2018 – Jazłowiec – Jar Strypy – Potok Złoty – Snowidów – Łuka – Ścianka 

– Koropiec – Ostra – Jazłowiec;
9.08.2018 – Jazłowiec – Beremiany – Latacz – Szutromińce – Zaleszczyki;
10.06.2018 – Zaleszczyki – Zeleny Gaj (Żeżawa) – Pieczorna – Czerwonogród 

– Zaleszczyki;
11.06.2018 – Zaleszczyki – Dobrowlany (rez. „Obiżewski”) – Dobrowlany (uro-

czysko „Krywe”) – Bedrykowce (dolina rzeki Dupy) – Gródek – Holihrady n. 
Seretem – Sinków – Zazulińce – Zaleszczyki;

12.06.2018 – Zaleszczyki – Kołodróbka, uroczysko „Hłody” – Uście Biskupie – 
Mielnica Podolska – Borszczów – Jezierzany (rez. „Dacza Halilea”) – Tarnopol 
– Lwów – Ustrzyki Dolne.

Dnia 7 czerwca, wczesnym rankiem, wyruszyliśmy w kierunku Ukrainy. Ce-
lem był Jar Dniestru, jedno z najciekawszych przyrodniczo miejsc na Podolu. Po 
skompletowaniu załogi we Lwowie – dosiadła się doc. Oksana Maryskevych – 
droga wiodła na wschód do Złoczowa, gdzie w niedalekiej odległości od miasta 
leży rezerwat „Łysa Góra”, który odwiedziliśmy w celu dokonania spisu aktual-
nie kwitnących roślin i wykonania ich zdjęć. Dalej, przez Tarnopol dotarliśmy do 
Strusowa, gdzie skręciliśmy z głównej drogi w kierunku miejscowości Zazdrość, 
aby rzucić okiem na opisywany przez Szafera step Pantalicha. W pracy Las i step 
na zachodnim Podolu (1935) autor zamieszcza trzy mapki obrazujące stopniową 
zamianę stepu na pola orne. Ostatnia mapka z r. 1930 pokazuje, iż większość 
stepu została już zagospodarowana, ale widoczne są jeszcze skrawki naturalnej 
roślinności. Po okresie kolektywizacji w czasach Związku Radzieckiego, więk-
szość terenu wzięto pod uprawę, obszary podmokłe zdrenowano, tak że obecnie 
mamy do czynienia z typowym krajobrazem rolniczym (fot. 65). 

Kolejnym przystankiem był Buczacz i jego zabytki (fot. 66), a następnie Ja-
złowiec, gdzie w klasztorze sióstr Niepokalanek (fot. 67) znaleźliśmy bazę do 
eksploracji pobliskiego Jaru Dniestru.

Cel ekspedycji – Jar Dniestru – jest niezwykłym fenomenem przyrodniczym. 
Rzeka wcina się w Płytę Podolską tworząc meandrującą, wąską dolinę, o brze-
gach niekiedy 200-metrowej wysokości, pokrytych, w zależności od nachyle-
nia, lasem, zaroślami lub murawami z niezwykle interesującą florą. Wyżłobienie 

T. Winnicki i in. – Sprawozdania z ekspedycji...
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Fot. 65. Po stepie Pantalicha i chutorach pozostaną jedynie legendy.

Fot. 66. Buczacz – zespół klasztoru bazylianów, ufundowany przez Potockich.
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Fot. 67. Pałac Poniatowskich w Jazłowcu, przekazany w 1863 r. przez właściciela Błażow-
skiego zgromadzeniu sióstr Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny.

przez Dniestr głębokiego kanionu spowodowało również odsłonięcie skał sięga-
jących wiekiem od mezozoiku do czasów współczesnych, dzięki czemu jest to 
również wielka atrakcja geologiczna (fot. 68). 

Na niezwykłą urodę i walory przyrodnicze jaru Dniestru zwrócono uwagę już 
dawno. Od XIX w. prowadzono tu badania przyrodnicze. W okresie międzywo-
jennym Dniestr był rzeką graniczną między Polską, Czechosłowacją i Rumunią. 
W r. 1929 przedstawiciele nauki tych trzech krajów, na zjeździe poświęconym 
ochronie przyrody w terenach przygranicznych, zwrócili uwagę na konieczność 
pilnego utworzenia obszarów chroniących najcenniejsze przyrodniczo fragmen-
ty Jaru Dniestru. Młody, 20-letni uczony, Wacław Gajewski, podjął się wyko-
nania wstępnej inwentaryzacji lewobrzeżnej części jaru od Żeżawy do Okopów 
Św. Trójcy. Rezultatem jest znakomita praca wydana w r. 1931, w której autor 
szczegółowo opisuje poszczególne stanowiska, dając szkicowe mapki i przekroje 
przez dolinę Dniestru. Jest to podstawowy materiał do badań porównawczych 
nad zmianami szaty roślinnej tego terenu.

Wartość jaru Dniestru doceniono też, choć dość późno, w czasach Związku 
Radzieckiego. Dzięki staraniom lokalnych działaczy, w r. 1977 utworzono park 
krajobrazowy o znaczeniu lokalnym, przekształcony w r. 1990 w państwowy 
park krajobrazowy. W r. 2008 jar Dniestru został uznany jednym z cudów przy-
rody Ukrainy.

T. Winnicki i in. – Sprawozdania z ekspedycji...
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Fot. 68. Ściana skalna nad Dniestrem – odkrywka geologiczna i zróżnicowane siedliska 
roślin.

Park Narodowy „Kanion Dniestru” został utworzony w 2010 r., na powierzch-
ni 10 829 ha. Obejmuje on tylko lewobrzeżną część jaru Dniestru, znajdującą 
się w obwodzie tarnopolskim. Prawobrzeżna strona, w obwodzie iwanofrankow-
skim, jest pod ochroną niższego rzędu, jako park krajobrazowy. Park rozciąga się 
wzdłuż krętych brzegów rzeki, wskutek czego jest bardzo długi (ok. 250 km) i 
wąski (od kilkuset do kilku kilometrów szerokości). W kilku miejscach ciągłość 
jest przerwana, m.in. w okolicach miejscowości Luka i k. Zaleszczyk, w innych 
miejscach zaś sięga daleko w głąb lądu, np. obejmując dolny bieg rzeki Strypy 
i dolny bieg Seretu, a także kilka drobnych enklaw. Do parku włączono kilka 
już uprzednio chronionych terenów np. „Zaleszczycką Dąbrowę” k. Szutromi-
niec, botaniczne „zakazniki” „Żeżawski” i „Obiżewski”, uroczysko „Krywe” k. 
Dobrowlan i uroczysko „Hłody” k. Kołodróbki, a także bardzo ciekawe obiekty 
geologiczne – jaskinie Ozerną i Optymistyczną (230 km korytarzy!).

Dyrekcja mieści się w Zaleszczykach. W trakcie wizyty dyrektor, mgr inż. 
Mykhailo Shkilniuk udzielił nam ogólnych informacji, zaś pracownik działu edu-
kacji mgr Arkadij Sidorov wprowadził nas w szczegóły funkcjonowania parku. 

Eksplorację parku rozpoczęliśmy od miejscowości Snowidów, gdzie rozcią-
ga się rozległy widok na dolinę Dniestru. Dość połogie jeszcze zbocza nad rzeką 
pokryte są lasem lub łąkami i pastwiskami. W nieodległej wsi Ścianka wzdłuż 
rzeki dominował las o charakterze grądu, zaś w Ostrej, gdzie lewy brzeg jest 
niski, można było obejrzeć fragmenty łęgu (fot. 69).
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Po drodze była okazja zapoznać się pobieżnie z gniazdem rodowym Po-
tockich – Potokiem Złotym, z ruinami zamku (fot. 70), oraz miejscowością 
Koropiec z pałacem rodziny Badenich (fot. 71), a także doliną rzeki Strypy, 
gęsto porośniętą lasem.

W kolejnym dniu pierwszym celem była miejscowość Beremiany, miejsce 
narodzin poety Kornela Ujejskiego, i znajdująca się w jej okolicy ścianka zwa-
na Czerwoną Górą. Podobnie jak w innych miejscowościach nad Dniestrem, 
domostwa od dróg odgrodzone są charakterystycznymi murkami z czerwonego 
piaskowca (fot. 72). Powszechne stosowanie tego dostępnego materiału od-
słanianego też na stromych ścianach w jarze Dniestru, ma odzwierciedlenie w 
nazwach regionalnych jak Ruś Czerwona, Grody Czerwieńskie czy też Czer-
wonogród nad Dżurynem, lewobrzeżnym dopływem Dniestru.

Droga ze wsi wiedzie przez las o charakterze grądu z ciemiernikiem Helle-
borus purpurascens w runie. O częstym występowaniu tego gatunku w lasach 
omawianego terenu wspomina Gajewski (1931) podkreślając, że zasięg lasów 
z ciemiernikiem sięga jedynie do Seretu. Skład gatunkowy tego lasu ilustruje 
poniższy spis roślin.

Fot. 69. Łęgi z wierzbą białą nad Dniestrem, w pobliżu wsi Ostra.

T. Winnicki i in. – Sprawozdania z ekspedycji...
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Fot. 70. Ruina pałacu Potockich w Złotym Potoku.

Fot. 71. Pałac Badenich w Koropcu.
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Spis roślin, Beremiany, las: Warstwa drzew (a): Acer campestre, Carpinus betulus, Qu-
ercus robur, Tilia cordata; Warstwa krzewów (b): Carpinus betulus, Cornus sanguinea, 
Corylus avellana, Crataegus sp., Euonymus europaea, E. verrucosa, Viburnum lantana; 
Warstwa runa (c ): Acer campestre. A. platanoides, Aegopodium podagraria, Asarum 
europaeum, Campanula trachelium, Carex sylvatica, Carpinus betulus, Chaerophyllim 
temulum, Dactylis polygama, Fragaria vesca, Fraxinus excelsior, Galeobdolon luteum, 
Galium aparine, Geranium phaeum, Geum urbanum, Glechoma hirsuta, Helleborus 
purpurascens, Millium effusum, Mycelis muralis, Poa nemoralis, Polygonatum latifo-
lium, Pulmonaria obscura, Ranunculus cassubicus, Silene dioica, Stelaria holostea, 
Tilia cordata, Viola reichenbachiana, Viola sp.

Fot. 72. Murki z czerwonego piaskowca w Beremianach.

Czerwona Góra to strome wzniesienie zbudowane z czerwonych skał (fot. 
73), od których bierze nazwę. Wysokość względna wynosi ok. 150 m i ostro kon-
trastuje z łagodnie wznoszącym się brzegiem przeciwnym. Ze względu na spore 
nachylenie pokryte jest głównie zaroślami, poprzedzielanymi pasami skalistych 
ścianek i osypisk. Zarośla tworzą derenie Cornus sanguinea i C. mas, wiśnia 
karłowata Cerasus fruticosa, kalina hordowina Viburnum lantana, dąb Quercus 
petrea oraz wiąz Ulmus campestris. Dzięki swojej kruchości podłoża i stromiźnie 
ścianka poniekąd broni się sama przed nadmierną penetracją. 

Spis roślin, Beremiany, Czerwona Góra, ścianka: Acer tataricum (fot. 74), Aristolochia 
clematitis, Centaurea rhenana, Cerasus fruticosa, Cornus mas, C. sanguinea, Quercus 
robur, Q. sessilis, Sedum acre, Sempervivum ruthenicum, Ulmus minor.

T. Winnicki i in. – Sprawozdania z ekspedycji...
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Fot. 73. Oksana Maryskevych na tle rezerwatu „Czerwona Góra”.

Fot. 74. Klon tatarski Acer tataricum.
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Fot. 75. Dniestr w miejscowości Latacz.

Jar Dniestru w miejscowości Latacz na krótkim odcinku nie tworzy zakoli 
i oba brzegi są prawie równej wysokości (fot. 75), przy czym brzeg lewy jest 
bardziej skalisty.

Mimo obecności sporej wsi roślinność na zboczach jest w dobrym stanie – 
są to murawy i zarośla kserotermiczne z fragmentami lasu na obrzeżach, dzięki 
czemu bogactwo florystyczne jest bardzo duże. 

Spis roślin, Latacz, ścianka i okoliczne zarośla: Acer campestre, Agrimonia eupatoria, 
Allium montanum, Alyssum sp., Artemisia absinthium, Bupleurum falcatum, Consolida 
regalis, Cornus mas, C. sanguinea, Coronilla varia, Crataegus sp., Cruciata glabra, 
Dipsacus sylvestris, Echium vulgare, Eryngium campestre, Euphorbia cyparissias, Fra-
garia viridis, Frangula alnus, Fraxinus angustifolia subsp. oxycarpa, Galium tricorne, 
G. verum, Hieracium bauhinii, Lactuca serriola, Medicago falcata, Origanum vulgare, 
Poa angustifolia, P. compressa, Potentilla reptans, Prunus spinosa, Pyrus pyraster, 
Robinia pseudacacia, Rosa canina, R. rubiginosa, Salvia verticillata, Sanguisorba 
minor, Sedum maximum, Stachys recta, Teucrium chamaedrys, Varbascum lychnitis, 
V. thapsus, Viburnum lantana. 

We wsi Latacz rośnie zabytkowy dąb, liczący ok. 200–250 lat (obwód ponad 
5,5 m), który jest w dobrym stanie i jak się wydaje, jest bardzo szanowany przez 
mieszkańców (kapliczka, kwiaty).

T. Winnicki i in. – Sprawozdania z ekspedycji...
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W miejscowości Szutromińce znajduje się rezerwat „Zaleszczycka Dąbro-
wa”, utworzony w miejscu proponowanych przez Szafera (1936) 4 rezerwatów o 
stosunkowo małej powierzchni: (1) łęg topolowy (Populetum nigrae salicosum) 
na wyspie u podnóża zbocza, (2) „czahar podolski” (Acereto-Fraxinetum podoli-
cum) czyli wielogatunkowy las liściasty związany z lokalnymi źródłami, (3) las 
dębowo-grabowy (Querceto-Carpinetum podolicum) oraz (4) dąbrowa podolska 
(Quercetum podolicum). Wykonane spisy florystyczne w dąbrowie i „czaharze” 
wskazują na znaczne zmiany, jakie zaszły od czasu badań Szafera. Zarówno las 
klonowo-jesionowy, jak i dąbrowa wykazują znaczną unifikację – w drzewosta-
nie „czaharu” zabrakło jawora Acer pseudoplatanus, a w jego miejsce pojawiły 
się paklon A. campestre i lipa Tilia cordata, w warstwie krzewów zniknął dereń 
jadalny Cornus mas, a pojawiły się trzmieliny Euonymus europaeus i E. verru-
cosus oraz bez koralowy Sambucus racemosus, zmiany w runie są mniej istotne. 
Przyczyną tych przemian może być ograniczenie zasilania w wodę ze źródła po-
wyżej drzewostanu, które zostało przekształcone w staw do pojenia bydła.

W dąbrowie w drzewostanie odnotowano przewagę dębu szypułkowego Qu-
ercus robur (fot. 76), zaś dominujący uprzednio dąb bezszypułkowy Q. sessilis 
jest w mniejszości. W podszycie brak młodych dębów, za to występują w dużej 
ilości klon polny Acer campestre i grab Carpinus betulus.

Fot. 76. Szutromińce – dąbrowa podolska Quercetum podolicum.
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Nie stwierdzono elementów ciepłolubnych i światłożądnych, jak miodownik 
melisowaty Melittis melissophyllum, turzyca Carex michelii, dyptam jesionolist-
ny Dictamnus albus, oman wierzbolistny Inula salicina, co może się wiązać ze 
zwarciem koron – las stał się bardziej cienisty. Przyczyną tego może być wycię-
cie w przeszłości części drzewostanu i znaczne odmłodzenie, a przez to zagęsz-
czenie lasu, jak i zmiana sposobu gospodarki w lesie – ustanie wypasu leśnego, 
zaprzestanie pozyskiwania chrustu i ściółki, itp. Zarówno dąbrowa, jak i „czahar” 
upodobniły się do grądu Querceto-Carpinetum.

Spis roślin, Szutromińce, rezerwat „Zaleszczycka Dąbrowa”, fragment opisywany 
przez Szafera (1936) jako „czahar podolski”: Warstwa drzew (a): Acer campestre, 
Quercus robur, Tilia cordata, Ulmus glabra; Warstwa krzewów (b): Cornus sanguinea, 
Crataegus sp., Euonymus europaea, E. verrucosa, Frangula alnus, Lonicera xylo-
steum, Sambucus racemosa, Tilia cordata, Viburnum lantana; Warstwa runa (c): Acer 
tataricum, Asarum europaeaum, Carpinus betulus, Cerasus avium, Chaerophyllum 
aromaticum, Ch. temulum, Cruciata glabra, Dactylis polygama, Geranium robertia-
num, Geum urbanum, Helleborus purpurascens, Lathyrus vernus, Melica nutans, Poa 
nemoralis, Polygonatum latifolium, P. multiflorum, Pulmonaria obscura, Ranunculus 
cassubicus, Sanicula europaea, Silene dioica, Stachys sylvatica, Stellaria holostea, 
Tanacetum corymbosum, Vicia dumetorum, Vincetoxicum hirundinaria, Viola mirabilis.

Spis roślin, Szutromińce, rezerwat „Zaleszczycka Dąbrowa”, fragment opisywany 
przez Szafera (1936) jako „dąbrowa podolska”: Warstwa drzew (a): Quercus robur, 
Ulmus glabra; Warstwa krzewów (b): Acer campestre, Carpinus betulus, Crataegus sp., 
Euonymus europaeus, E. verrucosus, Quercus robur, Ulmus minor; Warstwa runa (c): 
Acer platanoides, Aegopodium podagraria, Anemone nemorosa, Asarum europaeum, 
Campanula trachelium, Carex pilosa, Chaerophyllum temulum, Daphne mezereum, 
Euonymus europaeus, Euphorbia amygdaloides, Galeobdolon luteum, Galium aparine, 
G. odoratum, Helleborus purpurascens, Lathyrus vernus, Poa nemoralis, Polygonatum 
latifolium, P. multiflorum, Pulmonaria obscura, Quercus robur, Ranunculus cassubicus, 
Stellaria holostea, Viola mirabilis.

Ścianka i towarzyszący jej las na wierzchowinie w miejscowości Żeżawa 
(obecnie Zeleny Gaj, choć utworzony tu botaniczny rezerwat [zakaznik] nosił 
nazwę „Żeżawski”) jest pierwszym obiektem opisanym w pracy Gajewskiego 
(1931). Krótkotrwała wizyta pozwoliła stwierdzić, że las ma charakter grądu z 
panującymi klonami – polnym Acer campestre i zwyczajnym A. platanoides, gra-
bem Carpinus betulus, dębem szypułkowym Quercus robur, lipą Tilia cordata, 
brzostem Ulmus glabra i jesionami – wyniosłym Fraxinus excelsior i wąsko-
listnym F. angustifolia subsp. oxycarpa, zaś w podszycie, oprócz młodych eg-
zemplarzy drzew występuje wiciokrzew suchodrzew Lonicera xylosteum, klon 
tatarski Acer tataricum, trzmielina Euonymus europaeus, bez czarny Sambucus 
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nigra. Runo jest typowe dla grądu, przy czym miejscami dominuje barwinek 
Vinca minor, tworzący jednogatunkowy dywan (fot. 77).

Na skraju ścianki nad Dniestrem drzewostan staje się znacznie niższy i prze-
chodzi w zarośla. Pojawia się dąb bezszypułkowy Quercus sessilis, jarząb bre-
kinia Sorbus torminalis (fot. 78), kłokoczka Staphylea pinnata, głogi Crataegus 
spp., derenie Cornus mas i C. sanguinea oraz tawuła polska Spiraea media subsp. 
polonica, która tu ma jedno z nielicznych stanowisk. W runie rosną m.in. paprot-
ka Polypodium vulgare, szparag Asparagus tenuifolius (fot. 79), lilia złotogłów 
Lilium martagon, przylaszczka Hepatica nobilis. 

Spis roślin, Żeżawa (Zeleny Gaj), las oraz górna część ścianki nad Dniestrem (S): Warstwa 
drzew (a): Acer campestre, A. platanoides, A. tataricum, Carpinus betulus, Crataegus sp. 
(S), Fraxinus angustifolia subsp. oxycarpa, F. excelsior, Cerasus avium, Quercus petrea 
(S), Q. robur, Tilia codata, Ulmus glabra; Warstwa krzewów (b): Acer tataricum, Euony-
mus europaeus, E. verrucosus, Frangula alnus (S), Lonicera xylosteum, Sambucus nigra, 
Sorbus torminalis (S), Spiraea media subsp. polonica (S), Staphylea pinnata (S); Warstwa 
runa (c): Actaea spicata, Aegopodium podagraria, Ajuga reptans, Alliaria petiolata, An-
thriscus nitida, Asarum europaeum, Asparagus tenuifolius (S), Campanula persicifolia 
(S), C. trachelium, Carex spicata, Chaerophyllum temulum, Chelidonium maius, Dactylis 
polygama, Dryopteris spinulosa, Festuca gigantea, Galeobdolon luteum, Galium aparine, 
Geranium robertianum, Geum urbanum, Glechoma hirsuta, Helleborus purpurascens, 
Hepatica nobilis (S), Lapsana communis, Lathyrus vernus, Lilium martagon (S), Melica 
nutans, Millium effusum, Moehringia trinervia, Poa nemoralis, Polygonatum latifolium, 
P. multiflorum, Polypodium vulgare (S), Prunella vulgaris, Pulmonaria obscura, Ranun-
culus cassubicus, Stachys sylvatica, Stellaria holostea, Vaccinium myrtillus, Viburnum 
lantana, Vinca minor, Viola mirabilis, Viola reichenbachiana.

Ścianka pomiędzy miejscowością Pieczarna a Zaleszczykami jest częściowo 
zadrzewiona, ale w większości są to pozostałości dawnych upraw – sadów wi-
śniowych, czereśniowych, okazy morwy czarnej czy, uprawianej na podkładki, 
wiśni wonnej czyli antypki Prunus mahaleb (fot. 80).

Bliżej Zaleszczyk, gdzie ścianka staje się bardzie stroma, zaczynają domino-
wać formacje trawiaste, przeplatane zaroślami. Ta część jest intensywnie pene-
trowana przez mieszkańców miasta, a w przeszłości, gdy Zaleszczyki (fot. 81) 
były znanym ośrodkiem letniskowym, u jej podnóża rozciągała się promenada.

Rezerwat „Obiżewski” k. miejscowości Dobrowlany położony jest w do-
linie bocznego dopływu Dniestru. W latach międzywojennych należał do dóbr 
prywatnych i dzięki temu, jak pisze W. Gajewski (1931), był dobrze chroniony. 
Obecnie przy wejściu do rezerwatu powstał duży obiekt hotelowo-rozrywkowy, 
co nie jest najlepszym sąsiedztwem dla obszaru chronionego. 

Ze względu na ograniczony czas, jak również warunki atmosferyczne, nie 
można było dokładnie spenetrować terenu, dokonano jedynie spisu gatunków w 
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Fot.77. Rezerwat „Żeżawski” – las grądowy z runem w postaci dywanu z barwinka po-
spolitego Vinca minor.

Fot. 78. Jarząb brekinia Sorbus torminalis – ścianka w rez. „Żeżawa”.
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Fot. 79. Szparag cienkolistny Asparagus tenuifolius.

Fot. 80. Wiśnia wonna (antypka) Prunus mahaleb (Cerasus m.) na ściance w pobliżu 
miejscowości Pieczarna.
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Fot. 81. Miasteczko Zaleszczyki – wyróżniające się wyjątkowo pięknym położeniem w 
zakolu Dniestru.

centralnej części doliny, która porośnięta jest stosunkowo młodym lasem o cha-
rakterze grądu (fot. 82).

Porównanie współczesnego składu roślinności z pracą Gajewskiego wskazu-
je, podobnie jak w poprzednich przypadkach, na spadek udziału gatunków stepo-
wych, a wzrost udziału gatunków leśnych. 

Spis roślin, Dobrowlany, rezerwat „Obiżewski”, las: Warstwa drzew (a): Acer cam-
pestre, Carpinus betulus, Fraxinus excelsior, F. angustifolius subsp. oxycarpa, Pinus 
sylvestris, Robinia pseudacacia, Tilia codata, Quercus robur; Warstwa krzewów (b): 
Cornus sanguinea, Corylus avellana, Euonymus europaeus, Lonicera xylosteum, Sam-
bucus nigra, Viburnum lantana; Warstwa runa (c): Acer platanoides, A. pseudoplatanus, 
Actaea spicata, Aegopodium podagraria, Ajuga reptans, Anemone nemorosa, Anthriscus 
sylvestris, Arctium lappa, Asarum europaeum, Astragalus glycyphyllos, Brachypodium 
sylvaticum, Bromus benekenii, Carex digitata, C. pilosa, Chaerophyllum aromaticum, 
Ch. temulum, Chelidonium maius, Conium maculatum, Corydalis solida, Cruciata 
glabra, Dactylis polygama, Dryopteris filix-mas, D. spinulosa, Erigeron annuus, Eu-
phorbia amygdaloides, Festuca gigantea, Galeobdolon luteum, Galium aparine, G. 
schultesii, Geum urbanum, Helleborus purpurascens, Hepatica nobilis, Hypericum 
hirsutum, Iris graminea, Lamium maculatum, Lapsana communis, Lathyrus vernus, 
Leonurus cardiaca, Lilium martagon, Lysimachia nemorum, Melampyrum nemorosum, 
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Fot. 82. Las grądowy w dawnym rez. „Obiżewskim” w Dobrowlanach. 

Melica nutans, Mercurialis perennis, Millium effusum, Moehringia trinervia, Neottia 
nidus-avis, Paris quadrifolia, Poa nemoralis, Polygonatum latifolium, P. multiflorum, 
Pulmonaria obscura, Ranunculus cassubicus, Salvia glutinosa, Scrophularia nodosa, 
Stachys sylvatica, Stellaria holostea, Tanacetum corymbosum, Urtica dioica, Vicia 
sylvatica, Vincetoxicum hirundinaria, Viola mirabilis.

Uroczysko „Krywe”, stroma ścianka nad Dniestrem (fot. 83), na której wg 
Gajewskiego (1931) rosły m.in. przęśl Ephedra distachya i migdał karłowaty 
Amygdalus nana, pokryte jest aktualnie gęstymi zaroślami, trudnymi do penetra-
cji. Nie wiadomo zatem, czy te cenne gatunki przetrwały. Górna część uroczyska, 
od strony pobliskiej drogi, traktowana jest jako miejsce piknikowe, ale samej 
ściance i jej roślinności to bezpośrednio nie zagraża. U podnóża budowana jest 
farma fotowoltaiczna. 

Znajdujący się kilkaset metrów na północ, równoległy do jaru Dniestu, jar 
rzeki Dupy (Tupy) k. miejscowości Bedrykowce to głęboko wcięta dolina z 
ostańcami wapiennymi na zboczach (fot. 84) i dość dobrze zachowanymi za-
roślami i murawami kserotermicznymi z występującymi np. czosnkami Allium 
rotundum i A. sphaerocephalon, tarczycą wyniosłą Scutellaria altissima, dzwon-
kiem syberyjskim Campanula sibirica. Rzeka Dupa, według danych geologicz-
nych, uprzednio uchodząca bezpośrednio do Dniestru, wskutek podniesienia się 
Płyty Podolskiej zmieniła swój bieg i obecnie wpada do Seretu w miejscowości 
Kasperowce. 
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Fot. 83. Uroczysko „Krywe”.

Fot. 84. Jar rzeki Dupy z wypreparowanymi ostańcami wapiennymi.
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Fot. 85. Perukowiec podolski Cotinus coggygria.

Dobrze zachowana jest ścianka k. miejscowości Gródek, zwana u Gajewskie-
go Dereniówką. Porośnięta jest w znacznym stopniu stepem łąkowym z fragmen-
tami zarośli m.in. z perukowcem podolskim Cotinus coggygria (fot. 85).

Najciekawszym odwiedzonym obiektem było uroczysko „Hłody” k. miejsco-
wości Kołodróbka (fot. 86). Składa się ono z części leśnej oraz krzewiasto-stepo-
wej na ściance długości kilku kilometrów, z partiami skalistymi.

To zróżnicowanie siedlisk daje bardzo duże bogactwo gatunkowe – udało się 
odnaleźć m.in. chabra wschodniego Centaurea orientalis (fot. 87), jurineę paję-
czynowatą Jurinea arachnoidea (fot. 88), lnicę janowcowatą Linaria genistifolia 
(fot. 89), omana niemieckiego Inula germanica (fot. 90), dąbrówkę podolską Ajuga 
chia (fot. 91), szafirka miękkolistnego Leopoldia (Muscari) comosa (fot. 92).

Rozległość tego fragmentu parku wymagałaby kilkudniowych penetracji, 
aby poznać dokładniej jego szatę roślinną. Wykonaliśmy pożegnalne zdjęcie (fot. 
93), z nadzieją, że powrócimy tu w nieodległej przyszłości, by dokładniej rozpo-
znać florę tego uroczyska.

W drodze powrotnej odwiedziliśmy jeszcze rezerwat „Dacza Halilea”, po-
łożony k. miejscowości Jeziorany między Borszczowem a Czortkowem. Ma 
on powierzchnię ponad 1800 ha i jest to drzewostan z przewagą dębu Quercus 
robur, z domieszką grabu, klonów, jesionu i in. Dwa zdjęcia fitosocjologiczne 
z tego lasu zamieszcza Szafer w publikacji Las i step na zachodnim Podolu (1935). 
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Fot. 86. Uroczysko „Hłody”.

Fot. 87. Chaber wschodni Centaurea orientalis.
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Fot. 88. Jurinea pajęczynowata Jurinea arachnoidea.

Fot. 89. Lnica janowcowata Linaria genistifolia.
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Fot. 90. Oman niemiecki Inula germanica.

Fot. 91. Dąbrówka podolska Ajuga chia.
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Fot. 92. Szafirek miękkolistny Leopoldia comosa.

Fot. 93. Pożegnalne zdjęcie nad jarem Dniestru w uroczysku „Hłody” (od lewej: Bogdan 
Zemanek, Oksana Maryskevych, Tomasz Winnicki, Marian Szewczyk).  
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Fot. 94. Rezerwat leśny „Dacza Halilea”.

Drzewostan w tych miejscach był stosunkowo młody (30–100 lat, z 170 letnimi 
przestojami). Na fotografiach znajdujących się w tejże pracy widać młody, gęsty las 
z obfitym podszytem (Szafer 1935: s. 53) oraz rozrzedzony las, pozbawiony pod-
szytu i z ubogim runem (Szafer 1935: s. 97), przedstawiający, wg autora, przejście 
do stepu (lasostep). Odwiedzony przez nas fragment rezerwatu to ok. 80–100-letnia 
dąbrowa, z dość gęstym podszytem i z runem o charakterze grądowym (fot. 94).

Po starszych drzewach pozostały jedynie ślady w postaci próchniejących 
pniaków, świadków eksploatacji sprzed założenia rezerwatu. Jest nadzieja, że 
duża powierzchnia chroniona i brak użytkowania pozwolą utrzymać ten drzewo-
stan w dobrym stanie na dłużej.

Rozdział 5. Miodobory – opracował Bogdan Zemanek
Zapowiednik Miodobory w Grzymałowie (9.08.2018 r.). Uczestnicy wizyty 

terenowej: prof. dr hab. Lidia Tasenkevich, prof. dr hab. Bogdan Zemanek, prof. 
dr. hab. Józef Mitka, dr Tomasz Winnicki.

Przyrodniczy zapowiednik (rezerwat) Miodobory, położony niedaleko miej-
scowości Grzymałów, jest częścią pasma Towtrów Podolskich (zwanych również 
w całości Miodoborami), czyli skałek wapiennych będących pamiątką po trze-
ciorzędowym morzu. Miodobory, wyróżniające się w krajobrazie Podola, były 
w centrum zainteresowań kilku pokoleń botaników XIX, XX i XXI w., poczy-
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nając od Bessera (1822) i Andrzejowskiego (1823), poprzez Rehmana (1874), 
Ślendzińskiego (1878) do Szafera (1910, 1914b), który opracował szczegółowo 
florę i roślinność, wyróżniając tzw. Miodobory Grzymałowskie, jako najciekaw-
sze (Szafer 1914–1917). Dzięki stwierdzeniu w tym terenie wielu osobliwości 
botanicznych, Władysław Fedorowicz, właściciel majątku wokół miejscowości 
Okno, postanowił utworzyć dwa rezerwaty obejmujące wzniesienia Ostra Skałka 
(Ostra Hora) i Lubomia. W okresie międzywojennym nadal prowadzono tu ob-
serwacje (np. Wierdak 1930). Po II wojnie światowej nie kontynuowano ochrony 
w tym terenie – np. na Ostrej Horze funkcjonował kamieniołom – dopiero w 
latach 60. XX w. przywrócono lokalny statut ochronny niektórym fragmentom, 
a narodowy zapowiednik powstał m.in. dzięki staraniom prof. B.W. Zaverukhy, 
znawcy przyrody tego obszaru, w roku 1990.

Rezerwat Miodobory zajmuje powierzchnię ponad 10 tys. ha, z czego więk-
szość to zbiorowiska leśne. Najciekawsze jednak są siedliska murawowe i na-
skalne, gdzie lokują się najrzadsze elementy flory. Według w miarę aktualnych 
danych w rezerwacie występuje ponad 900 taksonów roślin naczyniowych, z 
czego wiele jest na narodowych lub lokalnych listach gatunków rzadkich i zagro-
żonych (Oliyar 2002).

Dyrekcja rezerwatu mieści się w miejscowości Grzymałów. W siedzibie dy-
rekcji znajduje się niewielkie lecz bogate muzeum przyrodnicze oraz wzorowo 
prowadzony zielnik, dokumentujący bogactwo florystyczne tego regionu. Długo-
letnim dyrektorem jest dr Mykhaiło Muzyka, a jego zastępcą mgr Halyna Oliyar, 
znakomita znawczyni flory.

Pobyt w Miodoborach rozpoczęliśmy od spotkania w dyrekcji, gdzie zapo-
znaliśmy się z ogólnymi zasadami działania rezerwatu, kolekcjami muzealnymi 
i zielnikowymi. Część terenową rozpoczęliśmy od Ostrej Hory (fot. 95), czyli 
najstarszego obiektu chronionego.

Bogactwo florystyczne tego fragmentu rezerwatu wynika z różnorodności sie-
dlisk – są tu zarówno skały, murawy o charakterze stepowym, ciepłe zarośla, jak 
również miejsca zaburzone przez człowieka. Zbocze wzgórza porośnięte jest ła-
nem dyptama jesionolistnego Dictamnus albus (fot. 96), któremu towarzyszą m.in. 
głowaczek uralski Cephalaria uralensis i szałwia zaroślowa Salvia dumetorum. 
Na skałach występuje sławna smaglica podolska Schivereckia podolica, wraz ze 
smagliczką skalną Aurinia saxatilis, rojnikiem ruskim Sempervivum ruthenicum, 
czosnkami – skalnym Allium montanum i podolskim A. podolicum (fot. 97) i in.

Na murawach spotkać można m.in. kosaćca bezlistnego Iris aphylla, ożo-
tę zwyczajną Linosyris vulgaris, szałwię zwisłą Salvia nutans wraz z kilkoma 
gatunkami traw z rodzaju kostrzewa Festuca, ostnica Stipa, wiechlina Poa. Naj-
większym problemem rezerwatu jest utrzymanie siedlisk murawowych i naskal-
nych i ich ochrona przed zarośnięciem przez zarośla. Sąsiednie wzgórze – Lubo-
mia – obecnie całkowicie jest pokryte lasem, a jak wynika z zachowanych zdjęć 
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Fot. 95. Ostra Góra (na zdjęciu) i Lubownia zostały uznane za rezerwaty już w 1910 roku, 
przez Władysława Fedorowicza, właściciela majątku.

Fot. 96. Dyptam jesionolistny Dictamnus album.
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oba wzgórza były całkowicie pozbawione roślinności drzewiastej (najprawdo-
podobniej dzięki wypasowi). Poniższy spis zawiera gatunki zaobserwowane w 
trakcie wizyty.

Spis roślin, rez. „Miodobory”, Ostra Hora, skały, murawy i zarośla: Acinos arvensis, 
Aconitum anthora, Adonis vernalis, Agrimonia eupatoria, Agropyron intermedium, 
Allium montanum, A. podolicum, Alyssum calycinum, Anthericum ramosum, Artemisia 
campestris, A. marschalliana, Asperula cynanchica, Aurinia saxatilis, Berberis vulgaris, 
Bupleurum falcatum, Centaurea rhenana, C. scabiosa, Cephalaria uralensis, Chamaecyti-
sus ruthenicus, Clematis recta, Cornus sanguinea, Crataegus sp., Dianthus andrzejewskii, 
Dictamnus albus, Dracocephalum austriacum, Erysimum durum, Euphorbia cyparissias, 
E. volhynica, Festuca valesiaca, Galium verum, Geranium sanguineum, Gypsophila 
thyraica, Hypericum perforatum, Inula ensifolia, Iris aphylla, Lavatera thuringiaca, 
Lembotropis nigricans, Linaria vulgaris, Linosyris vulgaris, Linum flavum, Medicago 
falcata, Melampyrum nemorosum, Melica transsilvanica, Onobrychis arenaria, Origanum 
vulgare, Oxytropis pilosa, Peucedanum oreoselinum, Pimpinella saxifraga, Potentilla 
recta, Prunus spinosa, Psephellus marschallianus (=Centaurea marschalliana), Rhamnus 
cathartica, Rosa sp., Salvia dumetorum, S. nutans, S. verticillata, Scabiosa columbaria, 
S. ocholeuca, Schivereckia podolica, Sedum acre, S. maximum, Sempervivum ruthenicum, 
Silene otites, Solidago virgaurea, Stipa pennata, Thalictrum minus, Verbascum lychnitis, 
Veronica incana, V. spicata, Viburnum opulus, Vincetoxicum hirundinaria.

Kolejnym odwiedzanym obiektem była grupa skał zwana Horodnickie Tow-
try (fot. 98) oraz porastające je murawy (fot. 99) i zarośla.

Fot. 97. Czosnek podolski Allium podolicum.



119

Fot. 98. A przed nami Horodnickie Towtry.

Fot. 99. Wśród barwnych, naskalnych ogrodów kępy czosnku skalnego Allium montanum.
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Łagodne zbocza wzgórz były w przeszłości użytkowane rolniczo, uprawy za-
niechano po włączeniu ich do rezerwatu. Od tego czasu obserwuje się stopniowe 
przekształcanie się roślinności od typowych odłogów ku murawom o charakterze 
stepu kwietnego lub ciepłolubnym zaroślom. Interesujące było lokalnie masowe 
występowanie sasanki wielkokwiatowej Pulsatilla grandis, zawilca wielkokwia-
towego Anemone sylvestris, miłka wiosennego Adonis vernalis czy astra gawędki 
Aster amellus. Z innych ciekawych gatunków trzeba wymienić pszczelnik Dra-
cocephalum austriacum (największa populacja w regionie), asyneumę szarą Asy-
neuma canescens, żółto kwitnący tojad Aconitum anthora, żmijowiec czerwony 
Echium russicum, powojnik całolistny Clematis integrifolia. Bogactwo gatunko-
we Horodnickich Towtrów ilustruje poniższy spis obserwowanych roślin.

Spis roślin: rez. „Miodobory”, Horodnickie Towtry, pasmo skałek i murawy: Achillea 
millefolium, Acinos arvensis, Aconitum anthora, Adonis aestivialis, A. vernalis, Agri-
monia eupatoria, Agropyron intermedium, Allium montanum, A. podolicum, Alyssum 
calycinum, Anemone sylvestris, Anthericum ramosum, Artemisia absinthium, Aster 
amellus, Asyneuma canescens, Betonica officinalis, Briza media, Bromus erectus, 
Bupleurum falcatum, Carex montana, Carlina acaulis subsp. caulescens, Centaurea 
rhenana, C. scabiosa, Chamaecytisus ruthenicus, Clematis integrifolia, Dactylis glome-
rata, Dianthus arenarius subsp. pseudoserotinus, Dracocephalum austriacum, Echium 
russicum, E. vulgare, Eryngium campestre, E. planum, Erysimum durum, Euphorbia 
cyparissias, Falcaria vulgaris, Festuca rubra, Filipendula vulgaris, Fragaria viridis, 
Galeopsis tetrahit, Geranium sanguineum, Hypericum perforatum, Inula ensifolia, I. 
salicina, Iris aphylla, Juniperus communis, Lembotropis nigricans, Linaria vulgaris, 
Melampyrum nemorosum, Origanum vulgare, Pedicularis kaufmannii, Pimpinella sa-
xifraga, Potentilla alba, Prunella grandiflora, Pulsatilla grandis, Rhamnus cathartica, 
Rosa gallica, R. spinosissima, Salvia nemorosa, S. verticillata, Scabiosa ochroleuca, 
Sedum acre, S. maximum, Sempervivum ruthenicum, Senecio jacobea, Serratula tinc-
toria, Silene viscosa, Solidago virgaurea, Teucrium chamaedrys, Thalictrum minus, 
Trifolium medium, T. montanum, T. rubens, Turittis glabra, Veronica incana, Vinceto-
xicum hirundinaria.

Ostatnim punktem botanicznym w rezerwacie Miodobory był las o charakte-
rze grądu, co ilustruje poniższy spis roślin. Tam też na polance nasza koleżanka 
Halyna Oliyar poczęstowała nas smakowitym leśnym obiadem (fot. 100). 

Spis roślin, rez. „Miodobory”, las: Warstwa drzew (a): Acer platanoides, Carpinus 
betulus, Quercus robur, Tilia cordata, Ulmus glabra; Warstwa krzewów (b): Acer 
platanoides, A. pseudoplatanus, Tilia cordata, Ulmus glabra; Warstwa runa (c): Acta-
ea spicata, Aegopodium podagraria, Asarum europaeum, Carex sylvatica, Carpinus 
betulus, Chaerophyllum temulum, Chrysosplenium alternifolium, Circaea lutetiana, 
Crataegus sp., Dryopteris filix-mas, Euonymus europaeus, Fraxinus excelsior, Gale-
obdolon luteum, Galeopsis bifida, G. pubescens, Galium odoratum, Geranium rober-
tianum, Geum urbanum. Glechoma hirsuta, Lathyrus vernus, Lysimachia nummularia, 
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Maianthemum bifolium, Millium effusum. Monotropa hypopitys, Padus avium, Paris 
quadrifolia, Polygonatum multiflorum, Pulmonaria obscura, Salvia glutinosa, Sam-
bucus nigra, Sanicula europaea, Stachys sylvatica, Stellaria holostea, Urtica dioica, 
Viola mirabilis, V. reichenbachiana.

Fot. 100. Hałyna Oliyar zaimponowała nam wiedzą botaniczną, serdecznością i gościn-
nością.

W drodze powrotnej Halyna Oliyar pokazała nam krasowe źródła – „okna” 
(fot. 101), od których utarła się nazwa miejscowości Okno, siedziby zasłużonej 
rodziny Fedorowiczów. 

Nawet tak krótka wizyta daje wyobrażenie o bogactwie i różnorodności szaty 
roślinnej rezerwatu Miodobory. Jest to niewątpliwie obiekt zasługujący na naj-
wyższą formę ochrony, jaką mu nadano i na szczególną troskę, jaką jest ota-
czany przez załogę. Prowadzone są nadal badania nad poszczególnymi grupami 
systematycznymi, w tym również z udziałem naukowców polskich. Warto by 
wzmocnić kontakty między parkami narodowymi Polski i Ukrainy, aby więcej 
botaników mogło się zapoznać z szatą roślinną tego regionu.

T. Winnicki i in. – Sprawozdania z ekspedycji...
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Fot. 101. Krasowy stożkowy lej wypełniony przeźroczystą niebieską wodą, a na głębokości 
kilku metrów bije źródło.

Rozdział 6. Podsumowanie – opracował Tomasz Winnicki
Po dokonaniu przeglądu wybranych ostoi przyrodniczych na Ukrainie, upew-

niliśmy się o ich wysokiej wartości przyrodniczej i znaczeniu dla międzynaro-
dowych programów zachowania różnorodności biologicznej. Korzystając z uzy-
skanych informacji, również z wiedzy o stanie rezerwatów po stronie polskiej, 
można dokonać segregacji i wyboru obiektów pod kątem różnych problemów 
naukowych. W oparciu o wybrane ostoje w Polsce i na Ukrainie można przygo-
tować polsko-ukraiński program badań naukowych i monitorowania zmian szaty 
roślinnej, a także badań z zakresu historycznej geografii roślin.Warto też współ-
pracować przy doskonaleniu metod ochrony cennych ostoi różnorodności biolo-
gicznej. Wyniki tego typu badań i monitoringu mogłyby mieć międzynarodowe 
znaczenie.

Doświadczyliśmy w praktyce, że polscy i ukraińscy uczeni, zainteresowani 
ochroną przyrody, potrafią doskonale współpracować tworząc zespoły problemo-
we, a obiekty przyrodnicze traktują jako wartości o znaczeniu ponadnarodowym, 
których ochrona jest obowiązkiem rozumnych i kulturalnych społeczeństw. 

Okazało się, że wszyscy z zainteresowaniem sięgamy do literatury naukowej 
z różnych okresów politycznych, poszukując cennych informacji. Nie wzbudza 
też większych emocji to, że każda strona dla tych samych miejsc, używa nazw 
geograficznych, związanych z własną historią.
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Podziękowania
Chciałbym podziękować wszystkim koleżankom i kolegom z Ukrainy, którzy 

uczestniczyli we wspólnych wyprawach i wspomagali je pod względem nauko-
wym i organizacyjnym:
– doc. dr. Oksanie Maryskevych (Instytut Ekologii Karpat NAN Ukrainy, Lwów) 
dziękuję za przyjacielskie zangażowanie w organizację wszystkich wypraw i czyn-
ny udział w przeglądzie ostoi przyrody w Gołogórach, Opolu i w Jarze Dniestru;
– prof. dr hab. Lidii Tasenkevich (Uniwersytet Lwowski, Wydział Biologiczny, 
Katedra Botaniki) dziękuję za pomoc w organizacji i udział w wyprawach do 
Parku Narodowego „Góry Krzemienieckie” i Przyrodniczego Zapowiednika 
„Miodobory”;
– prof. dr. hab. Platonowi Tretyakowi (Podkarpacka Szkoła Gospodarstwa Leśnego 
w Bolechowie) dziękuję za organizację i przewodnictwo naukowe podczas wizyt 
w Bolechowie, w pamiątce przyrody znaczenia krajowego „Skałach Dobosza” i 
w Gorganach, gdzie odwiedzaliśmy historyczne i współczesne rezerwaty;
– doc. dr. Aleksandrowi Kagalo (Instytut Ekologii Karpat NAN Ukrainy, Lwów) 
dziękuję za pomoc naukową i organizacyjną w trakcie zwiedzania ostoi przyrod-
niczych w Woroniakach; 
– mgr. Volodymyrowi Lylykowi (Naukowo-Ochronny Oddział Parku Narodo-
wego „Północne Podole” w Złoczowie) dziękuję za pomoc organizacyjną przy 
zwiedzaniu uroczysk wchodzących w skład Parku;
– dyrektorowi dr. Oleksijowi Holubchakowi (Ukraiński Instytut Naukowo-Ba-
dawczy Leśnictwa Górskiego im. P. S. Pasternaka w Iwano-Frankowsku) dziękuję 
za organizacyjne wspieranie naszych wizyt w Halickim Parku Narodowym i w 
Gorganach, i interesujące spotkanie dyskusyjne;
– dyrektorowi mgr. inż. Oleksijowi Frykowi dziękuję za gościnę w Nadleśnictwie 
Osmołoda; 
– panu Mykhaylowi Kosowowi (Nadleśnictwo Osmołoda) za umiejętne oprowa-
dzenie naszego zespołu w terenie; 
– dyrektorowi dr. hab. Yurijowi Czernevyy (Podkarpacka Szkoła Gospodarstwa 
Leśnego w Bolechowie) dziękuję z sympatyczne przyjęcie i wspólną wycieczkę 
do „Skał Dobosza”;
– dyrektorowi dr. Mykhailowi Muzyce i zastępcy dyrektora mgr Halynie Oliyar 
(Przyrodniczy Zapowiednik „Miodobory” w Grzymałowie) dziękuję za gościnę i 
niezapomnianą wycieczkę botaniczną na Ostrą Górę i Horodnickie Towtry;
– zastępcy dyrektora Vitalijowi Kurnyckiemu i mgr Irinie Bobryk (Park Narodowy 
„Krzemienieckie Góry”) dziękuję za współudział w wycieczkach na Strachową 
Górę, Górę Maślatyn i Dziewicze Skały;
– dyrektorowi mgr. inż. Oleksandrowi Matysevychowi (Nadleśnictwo Wygoda) 
dziękuję za życzliwe przyjęcie i pokazanie nowoczesnego gospodarstwa szkół-
karskiego i ośrodka edukacyjnego;

T. Winnicki i in. – Sprawozdania z ekspedycji...
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– mgr. inż. Andrijowi Martinivowi (Nadleśnictwo Bóbrka) dziękuję za gościnne 
przyjęcie i oprowadzenie w rezerwacie Romanowskim;
– Pawłowi Kusznirowi (NPP Piwniczne Podillja) – dziękuję za pokazanie Wap-
niarki i serdeczną gościnę w jego rodzinnym domu w Słowicie;
– mgr. Arkadijowi Sidorovowi (Park Narodowy „Dniestrzański Kanion”) dziękuję 
za życzliwe spotkanie i przyjęcie w Zaleszczykach;

Serdeczne podziękowania kieruję też do moich przyjaciół z Polski, którzy 
zaangażowali się w wyprawy:
– prof. dr hab. Bogdan Zemanek uczestniczył w wyprawach do Jaru Dniestru, w 
Góry Krzemienieckie i do Miodoborów, był naszym ekspertem botanicznym, a 
czasem zastępował mnie za kierownicą auta; 
– dr Marian Szewczyk był głównym botanikiem w Gołogórach i na Opolu, spo-
rządzał listy florystyczne, zapewniał też transport swoim samochodem, a następ-
nie wziął aktywny udział w wyprawie w Gorgany oraz do Jaru Dniestru, gdzie 
fotografował i uczestniczył w wykonywaniu spisów roślin;
– mgr Stefan Gawroński i prof. dr hab. Józef Mitka uczestniczyli w wyprawie do 
uroczysk w Woroniakach, gdzie wspólnie wykonywali zdjęcia fitosocjologiczne 
na murawach i w lasach; 
– ponadto Józef Mitka służył swoim autem terenowym w Woroniakach, a także w 
Górach Krzemienieckich i w Miodoborach, gdzie wspólnie z Bogdanem Zeman-
kiem sporządzał spisy roślin;
– dr hab. Jan Bodziarczyk i dr Stanisław Kucharzyk z dużym zaangażowaniem 
uczestniczyli w poszukiwaniu starych rezerwatów u źródeł Łomnicy w Gorganach 
Zachodnich, gdzie koncentrowali się na zdjęciach fitosocjologicznych i ocenie 
drzewostanów;
– prof. dr hab. Adam Łajczak uczestniczył w ekspedycji w Gorgany, gdzie wzbo-
gacał zespół w wiedzę geograficzną. 

Dodatkowe informacje
Sprawozdania z wypraw zostały zaprezentowane uczestnikom XXVII Mię-

dzynarodowej Konferencji „100 lat ochrony przyrody w obszarach dzisiejszej 
południowo-wschodniej Polski i zachodniej Ukrainy”, która odbyła się w dniach 
13–17 września 2018 roku w Ustrzykach Dolnych, przez zespoły uczestniczące 
w poszczególnych wyprawach. Powyższe opracowanie jest syntezą zaprezento-
wanych na konferencji sprawozdań.

Autorami fotografii zamieszczonych w sprawozdaniu są:
– Tomasz Winnicki – numery fot.: 3–6, 8–12, 14 –21, 23–28, 30–35, 37–58, 

60–69, 71–101;
– Marian Szewczyk – numery fot.: 1, 2, 7, 13, 22, 29, 36, 70;
– Bogdan Zemanek – fot. 59.
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MISTRZ I UCZEŃ – MARIAN RACIBORSKI (1863–1917)  
I WŁADYSŁAW SZAFER (1886–1970) –  

WSPÓŁTWÓRCY OCHRONY PRZYRODY W POLSCE

Master and pupil – Marian Raciborski (1863–1917)  
and Władysław Szafer (1886–1970) –  

co-founders of nature protection in Poland

„W swoich wędrówkach patrzył na różne krajobrazy: od śnieżnych, błyszczących Alp, 
przez stepy i pustynie, aż po najgorętszy, najbujniejszy, zwrotnikowy […]. Widział jed-
nak wszędzie i coś więcej: widział człowieka, niszczącego bezmyślnie choćby najpięk-
niejszy twór przyrody […] Czy to z katedry uniwersyteckiej, czy od stołu wędrownego 
prelegenta, porywał za sobą młodych i starych, uczył […], jak praktycznie wykonać 
wskazania najlepiej pojętej ochrony przyrody”.

O Marianie Raciborskim (Kuźniar 1920: 26)

„Stał on bowiem przez całe swoje życie na czele ruchu ochrony przyrody, nadał mu 
właściwy kierunek, styl pracy, skupiał długo wszystkie nici w swoim ręku, „kładł swą 
duszę w służbę tej idei” […] – i był niezmordowanym jej krzewicielem do końca swoich 
dni […] Nawet ci, którzy widzieli go pierwszy raz, instynktownie wyczuwali ujmującą 
siłę jego osobowości, wysoko pojętą godność, szlachetny i prawy charakter. Szanowano 
go za to”.

O Władysławie Szaferze (Leńkowa 1992: 124, 278)

Abstract: Marian Raciborski (1863–1917) and Władysław Szafer (1886–1970) belong 
to the most prominent Polish botanists and co-creators of nature conservation. Raciborski 
formulated goals, tasks, and motives of nature protection, started an inventory of “mon-
uments of nature”, an also gave pioneering lectures and speeches. His student W. Szafer 
was a co-organizer of nature conservation in Europe and Poland, where he contributed 
to the creation of 6 national parks and about 180 reserves. He published one of the first 
textbooks on nature protection in the world, emphasizing the need to conduct protection 
based on scientific principles. In Cracow geobotanical school, initiated by M. Raciborski 
and then led by W. Szafer for many years, several dozen botanists and nature conserva-
tion activists have been educated.

Key words: Cracow geobotanical school, nature conservation, M. Raciborski, W. Szafer. 
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W stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości warto przypomnieć życie 
i działalność dwóch botaników – Mariana Raciborskiego (1863–1917) i Włady-
sława Szafera (1886–1970), którzy budowali podstawy ochrony przyrody w na-
szym kraju. Należeli do różnych pokoleń, żyli i pracowali w odmiennych warun-
kach politycznych, ale wiele ich łączyło. Obydwaj byli nieprzeciętnymi, wszech-
stronnymi uczonymi i społecznikami, nauczycielami z powołania. Łączył ich też 
romantyczny kult natury i patriotyczne przywiązanie do rodzinnego krajobrazu. 
Przez pewien czas działali na wschodnich terenach II Rzeczypospolitej, dostrze-
gając tam bogactwo i piękno roślinności gór i obszarów stepowych, należących 
dzisiaj do południowo-wschodniej Polski i zachodniej Ukrainy. Raciborski zaj-
mował się sprawami ochroniarskimi przez stosunkowo krótki czas, ale jako wiel-
ki nauczyciel zainspirował uczniów, zwłaszcza Szafera, który stał się znanym w 
Europie działaczem i klasykiem botaniki oraz pracy na polu ochrony rodzimego 
krajobrazu oraz świata natury. Życie i działalność Raciborskiego i Szafera są 
stosunkowo dobrze poznane, ale ich sylwetki powoli odchodzą w zapomnienie. 
Celem tego studium jest zestawienie najważniejszych faktów na podstawie now-
szych źródeł, głównie drukowanych, oraz przytoczenie fragmentów wybranych 
publikacji, w których ci pionierzy wspominają o sprawach podstawowych, aktu-
alnych po dziś dzień. 

Marian Raciborski – życie i dzieło
Marian Raciborski (Ryc. 1) był systematykiem, geografem roślin, twórcą 

polskiej paleobotaniki, badaczem różnych grup roślin i grzybów Europy Środ-
kowej oraz Jawy w Indonezji (Szafer 1935b, 1948; Kornaś red. 1986; Piekiełko-
-Zemanek 1986; Zemanek A. 2000a, 2013). Jego niespokojny życiorys przypa-
dał na czasy zaborów, kiedy Polska wymazana była z mapy Europy, co m.in. 
sprawiło, że przenosił się w poszukiwaniu możliwości pracy naukowej w róż-
ne miejsca. Urodził się 17 września 1863 r. (data metrykalna, sam podawał 16 
września) w Brzustowej koło Ćmielowa na ziemi opatowskiej w zaborze rosyj-
skim. Studiował na Wydziale Filozoficznym (1881–1886, 1890/1891) i Lekar-
skim (1885/1886, 1889/1890) Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jednocześnie pra-
cował jako asystent katedry botaniki i Ogrodu Botanicznego (1885–1892) pod 
kierunkiem Józefa Rostafińskiego (1850–1928), badacza śluzowców i glonów, 
historyka botaniki, znanego popularyzatora biologii. W 1892 r. po uzyskaniu z 
Akademii Umiejętności stypendium im. Śniadeckich z fundacji Seweryna Ga-
łęzowskiego wyjechał do Niemiec, gdzie przebywał na wiodących uczelniach 
m.in. we Wrocławiu i Bonn. W latach 1893–1896 pracował na uniwersytecie w 
Monachium jako asystent twórcy organografii (włączonej dzisiaj do morfologii) 
– Karla Goebla (1855–1932), który badał budowę organów roślinnych w róż-
nych strefach klimatycznych, m.in. w Azji Południowo-Wschodniej na wyspie 
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Ryc. 1. Marian Raciborski (1863–
1917). Ze zbiorów dr. Krzysztofa 
Dudy. Kopia w Muzeum Ogrodu 
Botanicznego UJ.
Fig. 1. Marian Raciborski (1863–
1917). From the collections of Dr. 
Krzysztof Duda. Copy in the Museum 
of the Botanic Garden, Jagiellonian 
University.

Jawa. W 1894 r. uzyskał pod jego kierunkiem doktorat na podstawie rozprawy 
z morfologii roślin. Z braku innych możliwości zatrudnienia Raciborski zde-
cydował się wyjechać z Europy do Indonezji – na Jawę, wchodzącą wówczas 
w skład Holenderskich Indii Wschodnich. Przebywał tam w latach 1896–1900. 
Początkowo pracował w znakomitym ośrodku botaniki tropikalnej, jakim był 
wówczas Ogród Botaniczny (s’Lands Plantentuin) w Buitenzorgu (obecnym Bo-
gorze) (1896–1897), następnie przeniósł się do Stacji Doświadczalnej do Badań 
Trzciny Cukrowej w Kagok na Jawie Środkowej (1897–1898), a później do Sta-
cji Hodowli Tytoniu w Wedi koło Klaten (1898–1900). Podjął wówczas badania 
nad różnymi problemami botaniki tropikalnej, które przyniosły mu międzynaro-
dową sławę. Zajmował się również gromadzeniem zbiorów zielnikowych, mu-
zealnych i etnograficznych. Podróżując po Jawie i okolicznych wyspach obser-
wował formacje roślinne, zachwycał się bogactwem biologicznym tropikalnych 
lasów deszczowych, ubolewając jednocześnie, że człowiek intensywnie wycina 
drzewa, dla zakładania plantacji ryżu, trzciny cukrowej i innych roślin upraw-
nych. Mimo propozycji stałego zatrudnienia na Jawie zdecydował się na powrót 
do kraju. Podjął pracę na stanowisku profesora botaniki, najpierw w Akademii 
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Rolniczej w Dublanach (1900–1909), następnie na Uniwersytecie we Lwowie 
(1903–1912, w latach 1903–1909 bez pensji), gdzie w 1907 r. założył Instytut 
Biologiczno-Botaniczny. W 1912 r. przeniósł się do Krakowa, obejmując po Ro-
stafińskim profesurę botaniki i dyrektorstwo Ogrodu Botanicznego w Uniwersy-
tecie Jagiellońskim. W 1913 r. dawną katedrę botaniki przekształcił w Instytut 
Botaniczny (obecnie – Instytut Botaniki UJ). Na uczelni we Lwowie, a później w 
Krakowie stworzył własną szkołę naukową nazwaną później krakowską szkołą 
geobotaniczną, kontynuowaną później przez Szafera i jego uczniów. Raciborski 
chorował od wielu lat na gruźlicę. Zmarł samotnie 24 marca 1917 r. w sanatorium 
w Zakopanem. Pochowany został na nowym cmentarzu. W 1963 r., w czasie uro-
czystości stulecia urodzin, grób przeniesiono na Cmentarz Zasłużonych. 

Marian Raciborski uważany jest za najwybitniejszego polskiego botanika 
przełomu XIX/XX w. Był autorem ok. 290 publikacji (w tym ok. 200 nauko-
wych) dotyczących florystyki i systematyki różnych grup organizmów (glonów, 
grzybów, śluzowców, paprotników i roślin nasiennych), fitogeografii, ekologii, 
paleobotaniki, a także fizjologii, cytologii i ochrony przyrody. W okresie asysten-
tury na UJ stworzył podstawy polskiej paleobotaniki. Opisał z Europy Środkowej 
oraz Indonezji ok. 560 nowych gatunków i odmian, w tym wiele glonów i grzy-
bów – pasożytów roślin uprawnych na Jawie. Po powrocie do kraju zorganizował 
zespołowe prace nad florą polską, a także naszkicował syntetyczny obraz za-
gadnień badawczych dotyczących współczesnej i kopalnej szaty roślinnej. Prace 
teoretyczne Raciborskiego oraz szeroka działalność dydaktyczna i organizacyjna 
sprawiły, że zaliczany jest dzisiaj do współtwórców ruchu ochrony przyrody w 
Polsce. Był m.in. członkiem czynnym Akademii Umiejętności, członkiem Kró-
lewskiego Towarzystwa Przyrodniczego Indii Holenderskich w Batawii, Towa-
rzystwa Przyrodników im. Kopernika (1904–1905 – przewodniczący), należał do 
Komisji Fizjograficznej AU i sprawował jej przewodnictwo (1915–1917).

Ochrona przyrody w działalności M. Raciborskiego
Inspiratorzy

Marian Raciborskiego zajmował się ochroną przyrody w Dublanach, Lwo-
wie i Krakowie. Dłuższe lub krótsze omówienia jego prac ochroniarskich moż-
na znaleźć m.in. w opracowaniach W. Szafera (1965), J. Gawłowskiej (1983), 
A. Piekiełko (1985), B. Wójcik (2001), E. Symonides (2007), oraz Z. Mirka i 
H. Piękoś-Mirkowej (2007). Miał kilku inspiratorów pracy w tej dziedzinie. W 
młodości utrzymywał kontakty z Maksymilianem Siła-Nowickim (1826–1890), 
zoologiem, profesorem katedry zoologii i anatomii porównawczej UJ, który 
wraz z geologiem i paleontologiem Ludwikiem Zejsznerem (1805–1871) oraz 
nauczycielem i przyrodnikiem Eugeniuszem Janotą (1823–1878), przyczynił się 
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do uchwalenia przez Sejm Krajowy we Lwowie pierwszej na ziemiach polskich i 
jednej z pierwszych w świecie ustawy o ochronie świstaka i kozic w Tatrach (1868 
r., zatwierdzenie w 1869 r.) (Szafer 1965; Jura 2000). Prowadząc prace paleobo-
taniczne młody botanik korespondował z Hugonem Conwentzem (1855–1922) – 
paleobotanikiem oraz światowym pionierem ruchu ochroniarskiego pracującym 
m.in. w Gdańsku i Berlinie (Wójcik 2001). Conwentz był autorem klasycznych 
prac (Szafer 1965), m.in. cytowanej przez Raciborskiego Die Gefährdung der 
Naturdenkmäler und Vorschläge zu ihrer Erhaltung [Niebezpieczeństwo grożą-
ce pomnikom przyrody i propozycje ich zachowania] (Berlin 1904) (Raciborski 
1947). Według Szafera (1947b) Raciborski znał osobiście również Karla Schröte-
ra (1855–1939) – fitogeografa i fitosocjologa, organizatora ochrony przyrody w 
Szwajcarii oraz działacza na niwie międzynarodowej. Na gruncie polskim dużą 
rolę odegrał Jan Gwalbert Pawlikowski (1860–1939), prawnik i ekonomista z 
wykształcenia, wybitny humanista i miłośnik Tatr, nazwany później duchowym 
ojcem ochrony przyrody. Jej humanistyczne i etyczne podstawy nakreślił m.in. w 
sławnej pracy Kultura a natura (1913) (Szafer 1965; Mirek 2001; Mirek, Piękoś-
-Mirkowa 2007). Z Pawlikowskim, który był profesorem ekonomii, statystyki i 
administracji w Dublanach (1891–1904), połączył uczonego kult natury, patrio-
tyzm i fascynacja romantyzmem. Według Szafera (1947b: 7):
„Wtedy to odnajduje wraz z Janem Gwalbertem Pawlikowskim polską ideologię ochrony 
przyrody, którą oni obydwaj – jej twórcy i pionierzy – wspólnym wysiłkiem ducha budu-
ją niby złoty most łączący kulturę przyrodniczą z humanistyczną”. 

Publikacje
Ochroniarskie prace organizacyjne Raciborskiego, prowadzone na margine-

sie intensywnych badań nad szatą roślinną ziem polskich, wiązały się z działal-
nością w Towarzystwie Przyrodników im. Kopernika. W 1903 r. pod wpływem 
Hugona Conwentza C.K. Ministerstwo Wyznań i Oświaty w Wiedniu wydało 
reskrypt polecający czynnikom rządowym zajęcie się sprawą ochrony przyrody. 
Na tej podstawie Namiestnictwo we Lwowie zwróciło się w 1904 r. do instytucji 
i osób prywatnych w austriackiej Galicji z wezwaniem o przekazywanie infor-
macji o zabytkach przyrody zasługujących na ochronę. Z inicjatywy Raciborskie-
go Towarzystwo Przyrodników im. Kopernika jako pierwsze odpowiedziało na 
ten apel i przedstawiło spis kilkudziesięciu osobliwości przyrody zasługujących 
na ochronę, m.in. zaproponowało utworzenie większych rezerwatów górskich w 
Karpatach (Tatry, Pieniny, Karpaty Wschodnie) i stepowych na Podolu, w oko-
licy Borszczowa. Niestety, projekt ten nie doczekał się realizacji z powodu za-
niedbań czynników urzędowych w Wiedniu i we Lwowie. W latach 1906 i 1907 
Towarzystwo opracowało plan działania, do którego dołączył się jednomyślną 
uchwałą X Zjazd Lekarzy i Przyrodników Polskich we Lwowie w 1907 r. Roz-
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poczęto pracę nad zestawieniem pierwszego „inwentarza zabytków przyrody” za 
pomocą ankiety, której kwestionariusze rozesłano w dużej liczbie na ziemie pol-
skie znajdujące się pod trzema zaborami (Szafer 1965). 

W związku z tymi pracami Raciborski ogłosił dwie publikacje, które przeszły 
do historii. Artykuł Zabytki przyrody był pierwszą polską pracą programową z 
ochrony przyrody. Wydany we lwowskim czasopiśmie „Ateneum Polskie” (Raci-
borski 1908), został przedrukowany w kilku popularnych periodykach. W 1914 r. 
jego tekst z niewielkimi zmianami zamieszczono w broszurze ogłoszonej wspólnie 
z geografem Ludomirem Sawickim (1884–1928), zatytułowanej Badanie i ochrona 
zabytków przyrody. Program pracy dla działaczy kulturalnych (Raciborski, Sawicki 
1914). W 1947 r. ukazał się nowy przedruk (Raciborski 1947) z komentarzami W. 
Szafera (Szafer 1947b). Publikacja zawiera luźną definicję zabytku przyrody, po-
daje motywy i cele jej ochrony oraz przykłady gatunków i zbiorowisk roślinnych. 
Przez „zabytek przyrody” Raciborski rozumiał zarówno pojedyncze okazy (np. sta-
re drzewa), rzadkie gatunki, jak i obszary cenne pod względem przyrodniczym. 
Nakreśla historię szaty roślinnej Polski od trzeciorzędu do czasów współczesnych, 
zaznaczając, że trzeba chronić reliktowe obszary roślinności i reliktowe gatunki. 
Opisuje kilka przykładów zabytków natury, np. azalię pontyjską w Woli Zarczyc-
kiej, florę Pienin czy pasmo Miodoborów na Podolu (Raciborski 1947: 25–26):
„Skośnie przez Zbrucz biegnie z północy wał skałek miodoborskich, słusznie „Szwajcarią 
Podolską” nazwany. Są to rafy podwodne, wapienne, ostatniego naszego morza, dziś czę-
ściowo lasem (często czereśnią z dębem) kryte. Koło pustelni nad Zbruczem, na jednym z 
najpiękniejszych punktów Podola rośnie na nich jesion ostry (Fraxinus oxyphylla), jedyna 
w kraju naszym miejscowość tego południowego drzewa. O milę na północ, w Oknie, 
sterczy natomiast amfiteatr półkolisty nagich, podartych skałek, porośniętych mnóstwem 
zabytków dawnego stepu i dawniejszej jeszcze przeszłości. Znikną one, gdyby na skał-
kach porosły drzewa, lub gdy skałki pójdą do wapniarni. Nie trzeba pozwolić im zginąć”.

Wiele uwagi poświęca stepowi – nakreśla historię jego zasięgu, notując jedno-
cześnie postępujące zanikanie (Raciborski 1947: 18):
„Zbiorowisko, jakie dziś jeszcze możemy zauważyć w nielicznych miejscach Podola pół-
nocnego, o jakim pisał Słowacki, „że w noc nawet i ślepy, poznałby tu stepy, po kwiatów 
rodzinnych zapachu”. 

Zwraca uwagę na dużą rolę wiedzy naukowej przy wszelkich przedsięwzię-
ciach ochroniarskich (Raciborski 1947: 12):
„Uczucie miłości ojczyzny, wspólności ze społeczeństwem i z ziemią, wytworzone jedy-
nie na podstawie tradycji i lektury, historii czy poezji, może być bardzo silne, ale jeżeli mu 
braknie bliższej znajomości rzeczy, mglistym się czyni i bezpłodnym”. 

Poleca szerzenie wiadomości o regionalnych osobliwościach przyrodniczych 
(Raciborski 1947: 21).
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„Turysta winien wiedzieć, co znajdzie godnego widzenia koło każdej stacji kolejowej, 
koło każdej stacji klimatycznej lub leczniczej”. 

W 1910 r. Raciborski opublikował w „Kosmosie” artykuł Ochrony godne drzewa 
i zbiorowiska roślin (Raciborski 1910). Było to opracowanie wyników botanicznych 
ankiety rozpisanej w 1907 r. przez Towarzystwo Przyrodników im. Kopernika. An-
kieta zawierała m.in. prośby: o podanie miejsca występowania rzadkich gatunków 
roślin, zwierząt, obiektów geologicznych, oraz miejsc „z powodu osobliwej pięk-
ności, położenia, wspomnień dziejowych lub legend uwagi i zachowania godnych”. 
W artykule Raciborski podaje 16 przykładów zbiorowisk roślinnych oraz miejsca 
występowania kilkunastu rodzajów pięknych starych okazów drzew i krzewów, np. 
cisa, jałowca, limby, a także modrzewia. Dla popularyzacji bogactw natury poszcze-
gólnych regionów zaleca zakładanie muzeów przyrodniczo-krajoznawczych, które 
gromadziłyby okazy przyrodnicze, materiały antropologiczne i ludoznawcze, a także 
m.in. wiadomości o lokalnych zabytkach przyrody (Raciborski red. 1911). 

Należy wspomnieć również o pracach naukowych profesora dotyczących 
współczesnej i kopalnej szaty roślinnej ziem polskich, m.in. z zakresu florystyki 
i systematyki roślin naczyniowych i fitogeografii (Zemanek B. 1986a, b), w któ-
rych nakreślił podstawowe fakty na temat gatunków występujących na naszych 
ziemiach, a także wyróżnił m.in. krainy geobotaniczne. W wizjonerski sposób 
wytyczył na przyszłość kierunki badań, które mieli realizować botanicy następ-
nych generacji. Zgodnie z jego założeniami wiedza naukowa miała stać się pod-
stawą dla przyszłych prac ochroniarskich. 

Wykłady i prelekcje
Oprócz słowa pisanego, bardzo dużą rolę w jego działalności odgrywały wy-

kłady i prelekcje. Jako jeden z pierwszych w świecie wykładał nowy przedmiot 
– ochronę przyrody pt. „Zabytki przyrody” na Uniwersytecie Jagiellońskim w r. 
1913/1914. Wcześniej taki tytuł figuruje w spisie wykładów na rok akademicki 
1909/1910 w Uniwersytecie Lwowskim (Wójcik 2001: 118), ale uczniowie Ra-
ciborskiego na czele z Szaferem podkreślają pierwszeństwo UJ. W zbiorach rę-
kopisów Biblioteki Jagiellońskiej znajdują się notatki do tego wykładu (BJ, Rkps 
Przyb. 807/76) zatytułowane „Zabytki przyrody I”. Zagadnienia, które omawiał 
na wykładzie są następujące: 1) „Ochrona przyrody” nowym przedmiotem w 
uniwersytetach polskich i światowych, 2) Wyjaśnienie pojęcia „zabytku czyli 
pomnika przyrody”, 3) Krótka historia ochrony przyrody, 4) Proces niszczenia 
przyrody w wyniku działalności człowieka, 5) Motywy i cele ochrony przyrody, 
6). Potrzeba ochrony rodzimego krajobrazu. Każde z zagadnień profesor ilustro-
wał przykładami zjawisk przyrodniczych, a także cytatami z literatury pięknej – 
wierszami Adama Mickiewicza i Wincentego Pola (Piekiełko 1985). 
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Jak stwierdzają Zbigniew Mirek i Halina Piękoś-Mirkowa, Marian Racibor-
ski w swych publikacjach sformułował cele, zadania i motywy ochrony przyrody 
oraz podał kryteria i naukowe podstawy inwentaryzacji i dokumentacji „zabyt-
ków przyrody”, czyli obiektów przyrodniczych zasługujących na ochronę. Stwo-
rzył w ten sposób podwaliny pod rozwój trzech zasadniczych form ochrony: po-
mników przyrody, ochrony gatunkowej oraz ochrony obszarowej (Mirek, Piękoś-
-Mirkowa 2007). 

Szkoła naukowa M. Raciborskiego
Oprócz prac i idei naukowych dziedzictwem Raciborskiego była szkoła ba-

dawcza – kilkanaście osób, które pracowały pod jego kierunkiem na uczelniach 
w Dublanach, Lwowie i Krakowie. Prawie każda z nich przejęła posłannictwo 
idei ochrony rodzimej natury, m.in. Stanisław Kulczyński (1895–1975) – takso-
nom, fitogeograf, paleobotanik, prof., rektor uniwersytetów Jana Kazimierza we 
Lwowie oraz Uniwersytetu Wrocławskiego; Kazimierz Rouppert (1885–1963) 
– anatom, mykolog, popularyzator biologii i nauk rolniczych, prof. UJ; Adam 
Wodziczko (1887–1948) – anatom, fizjolog, florysta, paleobotanik, prof. Uniwer-
sytetu Poznańskiego, teoretyk ochrony przyrody; Szymon Wierdak (1883–1949) 
– dendrolog, prof. Politechniki Lwowskiej; a także Władysław Szafer – jego na-
stępca w Uniwersytecie Jagiellońskim i kontynuator szkoły naukowej. 

Władysław Szafer – najważniejsze fakty z życia i działalności 
Władysław Szafer (Ryc. 2) należy do nielicznych polskich biologów, których 

nazwisko znane jest szeroko w naszym społeczeństwie. W opracowaniach bio-
graficznych i innych znaleźć można wiadomości o jego zaangażowaniu w ideę 
obrony natury przed ekspansją człowieka (m.in. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 
1971; Szafer 1973; Leńkowa 1980; Mirek, Piekiełko-Zemanek 1986; Leńkowa 
1992; Wójcik 2000, 2001; Zemanek A. 2000b, 2013, 2016; Mirek, Piękoś-Mirko-
wa 2007; Köhler 2009; Sobiczewski, Zych red. 2016; Medwecka-Kornaś 2014–
2015). Był geografem roślin, paleobotanikiem, historykiem nauki, współtwórcą 
ochrony przyrody w Polsce i Europie oraz jednym z czołowych popularyzatorów 
biologii. Jego młodość przypadała na czasy zaborów. Znakomicie znał realia na-
uki austriackiej i niemieckiej, dzięki studiom w kilku ośrodkach niemieckojęzycz-
nych, później przez krótki czas pracował w austriackim Lwowie. Lata dojrzałe 
spędził w wolnej Polsce, wiążąc się na kilkadziesiąt lat z Krakowem, z którego 
wyjeżdżał do Europy, Afryki i Ameryki Północnej, na krótkie pobyty związane z 
konferencjami i pracą na niwie międzynarodowej. Urodził się 23 lipca 1886 r. w 
Sosnowcu. W latach 1897–1905 uczęszczał do Pierwszego Gimnazjum Klasycz-
nego im. S. Konarskiego w Rzeszowie. Botaniką interesował się od dzieciństwa. 
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Ryc. 2. Władysław Szafer (1886–1970). 
Muzeum Ogrodu Botanicznego UJ.
Fig. 2. Władysław Szafer (1886–1970). 
Museum of the Botanic Garden, Jagiel-
lonian University.

Pasję tę pogłębił dzięki spotkaniu z profesorem Raciborskim, który w 1902 r. 
przyjechał do Rzeszowa z odczytem na temat życia roślin pod równikiem. Wiele 
lat późnej, już jako wiekowy profesor pisał: „Wykładu tego nie zapomniałem, 
choć od usłyszenia go minęło już 60 lat” (Szafer 1964: 5). Studiował na Wy-
dziale Filozoficznym Uniwersytetu Wiedeńskiego (1905–1908), specjalizując się 
w botanice pod kierunkiem systematyka i geografa roślin, Richarda Wettsteina 
(1863–1931). Studia kontynuował na Uniwersytecie Lwowskim (1908–1910), a 
następnie był asystentem Raciborskiego w Instytucie Biologiczno-Botanicznym 
(1909–1910). W 1910 r. otrzymał pod jego kierunkiem doktorat na podstawie 
pracy pt. Geo-botaniczne stosunki Miodoborów galicyjskich (Szafer 1910, wyd. 
1911). Miodoborom poświęcił później pracę florystyczną (Szafer 1914) oraz 
opracowanie na temat roślinności tego malowniczego pasma wapiennych wzgórz 
wraz z fotografiami i opisami rzadkich gatunków (Szafer 1914–1917). Dzięki 
uzyskaniu stypendium Wydziału Krajowego wyjechał na uzupełniające studia 
zagraniczne, głównie w zakresie botaniki leśnej do uczelni w Wiedniu i Mona-
chium. W latach 1912–1914 pracował na stanowisku profesora w Wyższej Szko-
le Lasowej we Lwowie. W czasie I wojny powołany do armii austriackiej praco-
wał na tyłach frontu, m.in. jako bakteriolog wojskowy, przerzucany do różnych 
miast. Po wojnie został w wieku 31 lat profesorem Uniwersytetu Jagiellońskiego, 
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dyrektorem Instytutu i Ogrodu Botanicznego. Na stanowiskach tych pracował w 
latach 1917–1940, 1945–1960, stając się z czasem klasykiem polskiej biologii i 
ochrony przyrody. W 1919 r. ożenił się z Janiną Jentys (używała nazwiska Jentys-
-Szaferowa) (1895–1983) (Ryc. 3), która została uczoną – taksonomem roślin, po 
wojnie profesorem PAN. Szaferowie otrzymali mieszkanie służbowe w Ogrodzie 
Botanicznym, na parterze ówczesnego Obserwatorium Astronomicznego – obec-
nego Collegium Śniadeckiego UJ, później przenieśli się do budynku na ul. Lu-
bicz 46, po wojnie wrócili do Ogrodu.

Profesor Szafer jako uczony wyróżniał się wszechstronnością i fantazją twór-
czą, reprezentował bowiem umysł syntetyczny, skłonny do poszukiwania wizjo-
nerskich uogólnień. Należał do legendarnych wykładowców i miał wyjątkowy 
dar przyciągania uczniów oraz kierowania pracami zespołowymi. Interesował się 
ludźmi, umiał zachęcić ich do pracy, nie lubił jednak krytyki, co zarzucano mu 
w późniejszym okresie. Przez długie lata kierował szkołą naukową, częściowo 
przejętą po Raciborskim, nazwaną w II połowie XX w. krakowską szkołą geo-
botaniczną. Stała się ona znaczącym zespołem badawczym w tej części Europy. 
Pracowali w niej badacze związani z Instytutem Botanicznym Uniwersytetu Ja-
giellońskiego, a po wojnie również z Zakładem, późniejszym Instytutem Botani-
ki PAN oraz Zakładem Ochrony Przyrody PAN. 

Ryc. 3. Władysław Szafer z żoną Janiną Jentys-Szaferową w czasie wycieczki w okolice 
Gdowa, 16 V 1956. Muzeum Ogrodu Botanicznego UJ.
Fig. 3. Władysław Szafer with his wife Janina Jentys-Szaferowa during excursion in the 
vicinity of Gdów, 16 May 1956. Museum of the Botanic Garden, Jagiellonian University.
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Prace nad szatą roślinną Polski
Pod kierunkiem Szafera prowadzono wielodyscyplinarne studia nad współ-

czesną i kopalną szatą roślinną ziem Polski, aż po jej wschodnie granice z czasów 
II Rzeczypospolitej. Prace te łączono z popularyzacją idei ochrony przyrody, a 
czasem również z walkami na łamach prasy przeciwko działaniom zagrażają-
cym naturze. W zakresie florystyki i systematyki roślin naczyniowych profesor 
zasłużył się jako redaktor i współautor wielotomowego dzieła Flora polska (ca-
łość: 1–15, 1919–1995), którego pierwszy tom redagował wspólnie z Racibor-
skim (Raciborski, Szafer red. 1919). Był również redaktorem tomów: 2 (1921), 3 
(1927), 4 (1930), 5 (1935) oraz współredaktorem, wraz z B. Pawłowskim tomów:  
6 (1947), 7 (1955), 8 (1959), 9 (1960). Mając świadomość tego, że ukończenie 
pracy zajmie wiele lat, wydał w 1924 roku tzw. małą florę polską czyli Rośliny 
polskie (Szafer, Kulczyński, Pawłowski 1924) – pierwsze kompletne opracowa-
nie flory naczyniowej naszego kraju. Współautorami byli jego młodzi asystenci 
– wspomniany wyżej 29-letni Stanisław Kulczyński, wcześniej uczeń Racibor-
skiego i 26-letni Bogumił Pawłowski (1898–1971), w przyszłości również wy-
bitny botanik. Warto dodać, że 1. wydanie dotyczyło terenu II Rzeczypospolitej, 
z uwzględnieniem zachodnich krańców dzisiejszej Białorusi, Litwy i Ukrainy. W 
1953 r. ukazała się nowa edycja dostosowana do współczesnych granic Polski, 
wzbogacona o ilustracje autorstwa Henryka Błaszczyka (1911–1984). Publikacja 
ta miała się okazać książką dla kilku generacji (wyd. 6 nowej edycji –1988). 
Do klasycznych dzieł, zaplanowanych przez Raciborskiego, a redagowanych i 
napisanych przez Szafera wraz z zespołem uczniów należy dwutomowe opra-
cowanie poświęcone wszechstronnej analizie flory i roślinności naszego kraju – 
Szata roślinna Polski (Szafer red. 1959; wyd. 2. – 1972; wyd. 3. – 1977, w 2. i 3. 
wyd. współredaktor – K. Zarzycki), której pierwszy tom został przetłumaczony 
na język angielski w 1966 r. Wydanie powyższych książek, cytowanych do dzi-
siejszego dnia, miało duże znaczenie dla poznania naszej flory, co jest warunkiem 
jej chronienia. Syntetyczny umysł Szafera znalazł pełną ekspresję w szerokich, 
interdyscyplinarnych rozważaniach z zakresu geografii roślin. Był autorem wie-
lu publikacji dotyczących współczesnej szaty roślinnej, jej geograficznego roz-
mieszczenia i związków z przeszłością, jak np. Trzeciorzędowe rośliny górskie 
na wale scytyjskim w ostoi podolsko-wołyńskiej [...] (Szafer 1923), czy Las i step 
na zachodniem Podolu (Szafer 1935a).

Wprowadzenie metodyki szkoły fitosocjologicznej Braun- 
Blanqueta 

Znaczące było również wprowadzenie do polskiej ekologii metodyki tzw. 
francusko-szwajcarskiej szkoły fitosocjologicznej Josiasa Braun-Blanqueta 
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(1884–1980). Uczony ten zorganizował w 1930 r. międzynarodową stację geo-
botaniczną SIGMA (Station Internationale de Géobotanique Méditerranéenne et 
Alpine) w Montpellier we Francji. Szafer nawiązał z nim kontakt i przez wiele 
lat utrzymywał przyjacielskie kontakty, podobnie jak kilku jego uczniów. Wspól-
nie z B. Pawłowskim i S. Kulczyńskim rozpoczął zespołowe badania roślinności 
Tatr metodą Braun-Blanqueta. Pierwsza z prac zatytułowana Zespoły roślin w 
Tatrach. I. Zespoły roślin w Dolinie Chochołowskiej (Szafer, Pawłowski, Kul-
czyński 1923), miała charakter pionierski i zawierała mapę zespołów roślinnych 
– jedną z pierwszych w świecie. Z biegiem czasu opracowano tą metodą wiele 
innych obszarów. Prace fitosocjologiczne, które opisują roślinność według pre-
cyzyjnej metody, połączone z przedstawianiem zespołów roślinnych na mapach, 
są do dzisiejszego dnia podstawą naukową ochrony. Umożliwiają bowiem doku-
mentację różnorodności zbiorowisk badanego obszaru w określonym czasie, a 
następnie śledzenie zachodzących zmian. 

Ochrona przyrody w działalności W. Szafera
Inspiracje i pierwsze prace

Patronował mu przede wszystkim Raciborski, który przez całe życie był dla 
niego niewidzialnym autorytetem. Trzeba jednak podkreślić, że od początku 
działał on w oparciu o wiedzę i kontakty z działaczami z innych krajów Europy 
oraz Stanów Zjednoczonych. W utworzonym z jego inicjatywy w 1920 r. czaso-
piśmie „Ochrona Przyrody” ogłosił wiele cennych artykułów i komunikatów. We 
wstępie do pierwszego zeszytu pisał (Szafer [W. Sz.] 1920: 4): 
„Do ratowania od ostatecznej zagłady ginącej przyrody polskiej, powołane jest całe spo-
łeczeństwo. Przez wydawnictwo „Ochrony przyrody” pragnie Państwowa Rada ochro-
ny przyrody [A.Z. – wtedy była to Państwowa Komisja Ochrony Przyrody] zetknąć się 
bezpośrednio z wszystkimi, którym drogą jest Polska Ziemia i którzy słyszą i rozumieją 
jej odwieczną pieśń życia, w której nasze ludzkie życie jest tylko jednym akordem. Na 
pomoc takich ludzi liczymy i od nich oczekujemy współpracy”.

W oparciu o prace badaczy z Niemiec, Szwajcarii i Szwecji, gdzie ochrona 
przyrody była wysoko postawiona, profesor napisał jeden z pierwszych ważnych 
artykułów programowych pt. Uwagi o celach i organizacji badań naukowych 
w polskich parkach natury (Szafer 1922). Praca napisana została w związku z 
projektem utworzenia parków narodowych w Puszczy Białowieskiej, a w dalszej 
perspektywie – w grupie Czarnej Hory, w Tatrach i Pieninach. Autor podkreślał, 
że terminy „park natury” lub „park narodowy” pochodzą z Ameryki Północnej i 
przejęte zostały niemal na całym świecie. W Polsce stosowane wcześniej terminy 
„pamiątka”, „rezerwat”, „pomnik natury”, „ostoja natury” używano na określenie 
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mniejszych obszarów chronionych lub pojedynczych okazów. Opierając się na 
wzorach zagranicznych, Szafer proponuje szeroki program badawczy w parkach 
narodowych, obejmujący interdyscyplinarne badania klimatu, gleby, studia bio-
logiczne, które według niego powinny obejmować sporządzenie spisu gatunków 
różnych grup organizmów, a także, mówiąc dzisiejszym językiem, monitoring 
biologiczny tzn. „zorganizowanie nieprzerwanie czynnych obserwacji nad prze-
mianami dokonywującemi się w składzie i fizjognomji zbiorowisk roślinnych i 
utrwalenie tych zmian na fotografjach oraz na mapkach topograficznych” (Szafer 
1922: 14). 

Jedna z pierwszych książek popularnonaukowych Szafera zatytułowana była 
Yellowstone kraj gorących źródeł i niedźwiedzi (Szafer 1929). Autor opisuje w 
niej wrażenia przyrodnicze z wycieczki po Międzynarodowym Kongresie Bo-
tanicznym w Ithaca w 1926 r. Zwiedził wtedy m.in. najstarszy na świecie park 
narodowy Yellowstone założony w 1872 r. Opisane w książce zasady organizacji 
i funkcjonowania parku stały się wzorem, który później starał się realizować. 
Szczególnie pociągała go idea skautingu i prowadzenie nauczania wiedzy przy-
rodniczej w terenie. 

Dorobek naukowy, w tym prace dotyczące ochrony przyrody
Profesor Szafer był autorem ponad 700 publikacji, w tym ok. 100 nauko-

wych, co stawia go w rzędzie uczonych o największej produktywności. Są to 
dane orientacyjne, na podstawie niekompletnej bibliografii zestawionej przez 
Walerię Bojanowską (1971), w której gwiazdkami zaznaczono pozycje dotyczą-
ce ochrony przyrody – jest ich 457 (ok. 65% dorobku) (Leńkowa 1980: 13). Po 
roboczym uzupełnieniu bibliografii, uwzględniającym przedruki, tłumaczenia i 
różne wydania jego książek, łączna liczba publikacji wzrasta co najmniej do ok. 
727 pozycji, w tym ok. 255 naukowych. Najwięcej opublikował z paleobotaniki 
i historii nauki, miał też duży dorobek z fitogeografii, florystyki i systematyki. 
Jego prace popularnonaukowe liczą co najmniej 378 pozycji, w większości ar-
tykułów i komunikatów. Stosunkowo niewiele prac z ochrony przyrody można 
uznać za ściśle naukowe – większość to opracowania na pograniczu naukowych 
i popularnych, artykuły, książki, broszury, komunikaty i sprawozdania. Trudność 
w ocenie dorobku bierze się również stąd, że ten sam tekst publikował w różnych 
wersjach i ogłaszał w kilku periodykach lub w postaci broszur. Trzeba jednak 
podkreślić, że wiele prac naukowych z florystyki, geografii roślin i fitosocjologii 
dotyczy obszarów chronionych lub zawiera wnioski typu ochroniarskiego. Wiel-
ki dorobek twórczy uczonego, zwłaszcza z zakresu ochrony przyrody, zasługuje 
na osobne, krytyczne opracowanie. Poniżej omówiono kilka ważniejszych prac. 

Trudno przecenić książki Szafera – napisane pięknym, precyzyjnym języ-
kiem, zawierające aktualną wówczas wiedzę biologiczną, niektóre wydane na 
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dobrym poziomie edytorskim w dużych nakładach. To one ukształtowały w dużej 
mierze myślenie przyrodnicze kilku pokoleń osób wykształconych w XX wie-
ku. Historyczne znaczenie ma redagowane przez niego dzieło Skarby przyrody 
i ich ochrona (Szafer red. 1932), którego podtytuł świadczy, że przeznaczone 
było dla szerokiego grona odbiorców („Wiadomości z dziedziny ochrony przy-
rody dla przyrodników, nauczycieli, leśników, rolników, górników, myśliwych, 
rybaków, młodzieży studiującej i wszystkich miłośników przyrody”). Było to 
dzieło zbiorowe, złożone z szesnastu rozdziałów (I–XVI), w którym sam napisał 
3 rozdziały („Z dziejów ochrony przyrody”, „O parkach narodowych”, „Rezer-
waty w Polsce”, a także „Literatura oraz wskazówki bibliograficzne” (wraz z 
Wandą Kulczyńską). Do tego opracowania zaangażował kilkanaście osób, w tym 
czołowych uczonych zajmujących się tą dziedziną w Polsce, takich jak: Wale-
ry Goetel, Jan Gwalbert Pawlikowski, Jerzy Smoleński, czy Adam Wodziczko. 
Do najważniejszych dzieł Szafera należy redagowane przez niego dwutomowe 
opracowanie Ochrona przyrody i jej zasobów. Problemy i metody (Szafer red. 
1965) – podręcznik tego przedmiotu, jeden z pierwszych w świecie. Został on 
przetłumaczony w 1973 r. w wersji jednotomowej na język angielski. Chronio-
nym gatunkom, oprócz wielu artykułów, poświęcona jest m.in. broszura Ochrona 
gatunkowa roślin w Polsce (Szafer 1947a) i książka Chronione w Polsce gatunki 
roślin (Szafer 1958). Monograficzne prace, w większości opracowania zbioro-
we, dotyczyły parków narodowych, w których tworzeniu uczestniczył: Ojcow-
ski Park Narodowy (Gotkiewicz, Szafer i in. 1956), Tatrzański Park Narodowy 
(Szafer red. 1955, wyd. 2. 1962), Babiogórski Park Narodowy (Szafer red. 1963). 
Artykuły ochroniarskie poświęcone były różnym zagadnieniom: np. gatunki, ob-
szary godne ochrony, popularyzacja idei ochrony, artykuły alarmujące, np. walka 
przeciwko budowie kolejki linowej na Kasprowy Wierch w Tatrach. We lwow-
skim okresie działalności, a także później, ogłosił kilka artykułów dotyczących 
południowo-wschodnich obszarów ówczesnej Polski, np. „Pamiątka” pieniacka. 
(O rezerwacie leśnym w Pieniakach) (Szafer 1912), Cisy w Kniaźdworze pod 
Kołomyją jako ochrony godny zabytek przyrody leśnej (Szafer 1913), czy Re-
zerwaty leśne w Szutromińcach na Podolu (Szafer 1936). Wiele prac poświęcił 
historii ochrony przyrody w kraju i na świecie, opublikował dziesiątki krótkich 
biogramów uczonych, głównie działaczy ochrony przyrody, w tym, aż 10 pozy-
cji poświęconych swemu mistrzowi Raciborskiemu. Z opracowań tych przebija 
jego zainteresowanie człowiekiem i docenianie wszelkich, nawet najmniejszych 
wysiłków twórczych.

Prace organizacyjne 
Mówiąc o profesorze Szaferze nie sposób nie wspomnieć jego pracy orga-

nizacyjnej w ochronie przyrody, bo w tej dziedzinie zyskał największą sławę w 
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kraju i za granicą. Współorganizował i przewodniczył kilku ważnym gremiom. 
Był w 1928 r. współzałożycielem Międzynarodowego Biura Dokumentacji i 
Współpracy w Sprawach Ochrony Przyrody w Brukseli – organizacji, z której 
się wywodzi późniejsza Międzynarodowa Unia Ochrony Przyrody i jej Zaso-
bów (International Union for Conservation of Nature and its Resources) (IUCN) 
zmieniająca nazwy w ciągu swego trwania (Goetel 1971, Szafer 1965). Na pol-
skim gruncie zainicjował powstanie Tymczasowej Państwowej Komisji Ochrony 
Przyrody (1919), zamienionej w 1925 r. w Państwową Radę Ochrony Przyrody 
(PROP) (był przewodniczącym tych ciał w latach 1919–1937, 1945–1949). Prze-
wodniczenie PROP połączone było z wieloma trudnościami, nierzadko były to 
walki przeciwko niszczeniu skarbów natury i zorganizowane protesty. Przykła-
dem może być akcja przeciwko budowie kolejki na Kasprowy Wierch. Ponieważ 
protest Szafera przeciwko projektowi tej inwestycji, ujawnionemu w 1934 r., nie 
przyniósł skutku, w 1935 r. złożył swój mandat wraz z innymi członkami PROP. 
W następnym roku przyjął go ponownie, ale w 1937 r. złożył w sposób osta-
teczny. W późniejszych latach, już po II wojnie światowej, ten porywczy sposób 
reagowania na zmiany, których nie aprobował, miał miejsce parokrotnie (Leńko-
wa 1980). Profesor sprawował ponadto (1926–1937, 1945–1949) urząd Delegata 
ds. Ochrony Przyrody Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego 
odpowiadający późniejszemu Naczelnemu Konserwatorowi Przyrody (Leńko-
wa 1980, Symonides 2007). Patronował wszystkim ważniejszym poczynaniom 
ochroniarskim w latach 1919–1960. Był inicjatorem powstania ok. 180. rezer-
watów oraz 6. parków narodowych: Białowieskiego Parku Narodowego (1932, 
ponownie uznany za PN w 1954), Świętokrzyskiego PN (1950), Babiogórskiego 
PN (1954), Pienińskiego PN (1932, ponownie uznany za PN w 1954), Tatrzań-
skiego PN (1954) i Ojcowskiego PN (1956) (Czubiński 1965; Mirek, Piekiełko-
-Zemanek 1986; Mirek, Piękoś-Mirkowa 2007). Prowadził też szeroką działal-
ność społeczną. W 1927 r. wziął udział w utworzeniu Ligi Ochrony Przyrody 
(LOP) (statut 1928). Założył dwa czasopisma ukazujące się do dzisiejszego dnia: 
„Ochronę Przyrody” (1920, od 2001 „Nature Conservation”), którą redagował 
w latach 1920–1965 oraz periodyk popularnonaukowy, organ PROP „Chrońmy 
Przyrodę Ojczystą” (1945, redaktor w latach 1945–1970). Był też inicjatorem 
„Biuletynu Informacyjnego o Ochronie Przyrody” (od 1931). Na Uniwersyte-
cie Jagiellońskim profesor sprawował funkcję dziekana Wydziału Filozoficznego 
(1931–1932) oraz urząd rektora w latach 1936–1938. 

Znajdował się u szczytu możliwości twórczych, kiedy wybuchła druga wojna 
światowa. Za odmowę współpracy z okupantem został zwolniony z uczelni – od 
1942 r. był rektorem tajnego Uniwersytetu. W styczniu 1945 r. profesor powrócił 
do pracy (prorektor UJ w latach 1945–1947), biorąc czynny udział w reorganiza-
cji życia naukowego kraju. Wiceprezes PAU, po zlikwidowaniu Akademii został 
członkiem, wiceprezesem PAN oraz organizatorem i pierwszym przewodniczą-
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cym Oddziału Krakowskiego. Nigdy jednak nie był ulubieńcem władz, nie wstą-
pił do PZPR, a w swoich zakładach starał się zatrudniać ludzi represjonowanych 
z przyczyn politycznych. W 1953 r. z inicjatywy Szafera powołano pod jego kie-
rownictwem ogólnopolski Zakład Botaniki Polskiej Akademii Nauk, przemiano-
wany w 1956 r. na Instytut (od 1986 r. im. W. Szafera). W 1952 r. zorganizował 
Zakład Ochrony Przyrody (w 1993 r. przekształcony w Instytut Ochrony Przy-
rody PAN). 

Ostatnie lata 
Pod koniec życia profesor Szafer doczekał się wielkiego uznania. Został 

doktorem honoris causa trzech uczelni: Uniwersytetu Jagiellońskiego (1962), 
Uniwersytetu Karola w Pradze (1962) i Uniwersytetu M. Curie-Skłodowskiej w 
Lublinie (1970). Międzynarodowa Unia Ochrony Przyrody i jej Zasobów (Inter-
national Union of Conservation of Nature and its Resources – IUCN) uczyniła go 
w 1958 r. swym członkiem honorowym, a inna organizacja – Światowy Fundusz 
na Rzecz Ochrony Dzikich Zwierząt (World Wildlife Fund – WWF) umieściła w 
1973 r. jego nazwisko na liście 16 osób szczególnie zasłużonych na polu między-
narodowej ochrony przyrody. Oprócz sukcesów czekało go jednak wiele trud-
nych chwil. Dożył czasów, kiedy w biologii zaczęły się rozwijać idee redukcjoni-
styczne – rozwój nauk laboratoryjnych sprawił, że niektórym badaczom zaczęło 
się wydawać, że wszystkie inne działy biologii są niepotrzebne, m.in. również te, 
które dostarczają naukowych podstaw ochronie przyrody. Profesor Szafer prze-
ciwstawiał się z pasją tym koncepcjom, podobnie jak pomysłom likwidacji ogro-
dów botanicznych, w których widział ważne instytucje łączące naukę z edukacją, 
o dużym znaczeniu kulturotwórczym, propagujące m.in. idee ochroniarskie. W 
jednej z późnych książek Z teki przyrodnika redakcja zamieściła jego przemó-
wienie, wygłoszone z okazji uroczystości 80-lecia urodzin (zorganizowanej w 
Oddziale PAN w Krakowie), w którym wspominał (Szafer 1967: 172): 
„Przeżyłem z jej powodu [ochrony przyrody –A.Z.] wiele radości, ale i wiele smutków. 
A chociaż to, po co w tej dziedzinie w życiu rękę wyciągałem, najczęściej uciekało ode 
mnie, to przecie dzisiaj, u schyłku tej pracy, której owoce są skromne i nie mają niestety 
zapewnionej trwałości – muszę wyznać, że były one najbliższe mojemu sercu. Dzisiaj, w 
krytycznym nie tylko dla nas, lecz dla całego świata momencie, który zadecydować ma o 
życiu lub śmierci człowieka na ziemi, patrzę z przerażeniem na niedocenianie przez wie-
lu ludzi znaczenia nowocześnie pojętej ochrony przyrody i rozsądnego, na naukowych 
podstawach opartego wykorzystywania jej sił i zasobów”. 

Ostatnie miesiące życia miał bardzo ciężkie – z trudem chodził, musiał po-
ruszać się na wózku. Profesor Władysław Szafer zmarł 16 listopada 1970 r. w 
służbowym mieszkaniu na parterze Collegium Śniadeckiego UJ. Pochowany zo-
stał na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie. W Ogrodzie Botanicznym, który 
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szczególnie lubił i rozwijał, odsłonięto w 1975 r. pomnik profesora. Wcześniej, 
za jego staraniem postawiono tutaj w 1947 r. pomnik Raciborskiego. W Muzeum 
Ogrodu Botanicznego UJ, urządzonym w dawnym mieszkaniu Szaferów, znajdu-
ją się wśród innych archiwaliów materiały i zbiory dotyczące obydwu uczonych, 
związanych z tym miejscem, a których działalność promieniowała swoim zna-
czeniem bardzo szeroko. 

Krakowska szkoła geobotaniczna
Wielkim dziedzictwem profesora Szafera byli Szaferowcy, jak nazywano 

jego uczniów walczących o ratowanie skarbów natury. W krakowskiej szkole 
geobotanicznej wypracowano zarówno teoretyczne, jak i praktyczne podstawy 
ochrony przyrody (Mirek, Piękoś-Mirkowa 2007). Profesor wykształcił kilka po-
koleń badaczy roślin, w tym nauczycieli, pracowników służb ochroniarskich oraz 
uczonych. Liczba osób, które osiągnęły stanowiska samodzielnych pracowników 
nauki różnych uczelni, wynosi blisko 30. Wiele z nich w większym lub mniej-
szym stopniu propagowało idee ratowania natury przed ekspansją człowieka oraz 
wychowywało w tym duchu następne pokolenia. Oto niektórzy: Jadwiga Dy-
akowska (1905–1992) – paleobotanik, prof. UJ; Krystyna Grodzińska – ekolog, 
obecnie em. prof. PAN; Adam Jasiewicz (1928–2001) – systematyk i fitogeograf, 
prof. PAN; Jan Kornaś (1923–1994) – fitogeograf, fitosocjolog, systematyk, prof. 
UJ i PAN; wspomniany wyżej Stanisław Kulczyński; Anna Medwecka-Kornaś – 
ekolog i fitosocjolog, prof. UJ i PAN, obecnie em. prof. UJ, kierowała Zakładem 
Ochrony Przyrody PAN; Stefan Myczkowski (1923–1977) – botanik leśny, eko-
log, prof. WSR, AR w Krakowie i PAN; Bogumił Pawłowski (1898–1971) – sys-
tematyk, fitosocjolog, fitogeograf, prof. UJ i PAN; Jerzy Staszkiewicz – systema-
tyk, fitosocjolog, obecnie em. prof. PAN; Dezydery Szymkiewicz (1885–1948) 
– systematyk, geograf roślin, ekolog, prof. Politechniki Lwowskiej i UJ; Andrzej 
Środoń (1908–1998) – paleobotanik, prof. PAN; Jan Walas (1903–1991) – fito-
geograf i fitosocjolog, prof. Uniwersytetu M. Kopernika w Toruniu; Kazimierz 
Zarzycki – geobotanik, ekolog, obecnie em. prof. PAN (Zemanek A. 2007). 

Uwagi końcowe
Marian Raciborski i Władysław Szafer byli wybitnymi botanikami o sze-

rokich humanistycznych zainteresowaniach. To interdyscyplinarne podejście 
sprawiło, że badania nad szatą roślinną łączyli ze zrozumieniem znaczenia przy-
rody dla człowieka i konieczności walki o jej przetrwanie. Ponieważ obydwaj 
wychowali się w czasach zaborów, w ich działalności znaczącą rolę odgrywał 
kontekst patriotyczny – poszukiwanie cech polskiego krajobrazu, gatunków wy-
stępujących tylko w naszym kraju, obszarów zasługujących na zachowanie dla 
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przyszłości. W szerzeniu myśli ochroniarskiej dużą rolę odgrywał przekaz myśli 
w krakowskiej szkole geobotanicznej. Oprócz prac naukowych i popularnych 
ważne były wykłady, prelekcje, dyskusje oraz osobiste kontakty inspirujące do 
działania. W tym pionierskim okresie profesorowie przekazywali następnym po-
koleniom idee ogólne: 

– Romantyczne i patriotyczne spojrzenie na rodzime zasoby przyrodnicze, 
– Potrzebę prowadzenia wszechstronnych badań terenowych, których wyniki 

dostarczają podstaw naukowych pracom ochroniarskim, 
– Posłannictwo pracy społecznej dla popularyzacji idei ratowania natury. 

Mimo ogromnej specjalizacji dzisiejszej nauki oraz rozwoju technik i me-
tod współczesnej ochrony środowiska – te ogólne przesłania są wciąż ważne i 
inspirujące dla wielu osób. Profesor Szafer należał do tzw. „ludzi instytucji” sku-
piających w swoim ręku wszechstronne działania naukowe, popularyzatorskie 
i organizacyjne. W dzisiejszych czasach jest to już niemożliwe. Trzeba jednak 
pamiętać o wartości szerokiego, interdyscyplinarnego spojrzenia na przyrodę i 
człowieka. Warto też czasem sięgnąć do tekstów Szafera, pisanych wiele lat temu 
piękną polszczyzną pierwszej połowy XX w., jakże aktualnych do dzisiejszego 
dnia. Za przykład niech posłużą poniższe cytaty: 
„Współczesny stan ochrony przyrody na całym świecie przypomina wielki obraz bata-
listyczny: każdy jego skrawek zajmuje jakaś scena walki, triumfu zwycięzców lub roz-
paczy zwyciężonych, pełno jest żywych, umarłych lub umierających. Gdyby znalazł się 
ktoś taki, kto by w jednym zbliżonym do prawdy obrazie, w jednej rzeźbie, w jednym po-
emacie lub w jednym dziele muzycznym zawarł opis walki, jaka toczy się dziś pomiędzy 
czynnikami niszczącymi przyrodę a tymi, którzy ją chronią, stworzyłby dzieło do głębi 
wstrząsające” (Szafer 1967: 112). 

„Jeśli chcemy wydawać dalej wielkich mężów i niewiasty, konieczne jest zachowanie 
puszcz naszych w nienaruszonym stanie. W malowniczych tych parkach dziatwa, igrając, 
przysłuchiwać się będzie i poddawać pełnej nadziei i natchnionej mowie przyrody. Życie 
na powietrzu kształtuje charakter. […] Z natury rzeczy pejzaż kraju stanowi własność 
całego narodu. Pejzaż winien być zażywany i posiadany przez cały naród – oraz uwiecz-
niony w kształcie Parków Narodowych. [...] Musimy ochraniać najbardziej uderzające i 
nastrojowe z pierwotnych ogrodów przyrody, i potępienia godny jest naród, który niszczy 
piękno swego kraju” (Szafer 1929: 94). 
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Summary
Marian Raciborski (1863–1917) – taxonomist, plant geographer and paleo-

botanist was a researcher of various groups of plants and fungi of Central Europe 
and Java in Indonesia. He worked as a professor at the University of Agriculture 
in Dublany, the University of Lviv and the Jagiellonian University. He was a 
pioneer of nature conservation in the Polish lands. He published the first pro-
gram of nature conservation (Raciborski 1908), in which he formulated the mo-
tives, goals, and tasks of this activity. He started, together with other naturalists, 
an inventory of “natural monuments”, and lectured nature conservation at the 
Jagiellonian University (1913/1914) as one of the first in the world. Władysław 
Szafer (1886–1970) – the most famous Polish botanist, was a plant geographer, 
paleobotanist, historian of science and popularizer of biology. He studied at the 
universities in Vienna and Lviv, where he was assistant to Raciborski and wrote 
under his supervision a doctoral dissertation (1910). He worked as a professor 
at the High School of Forestry in Lviv and for many years at the Jagiellonian 
University, where he was the director of the Institute of Botany and the Botanic 
Garden. As a scholar, he carried out many of Raciborski’s ideas. He directed 
team studies on the flora and vegetation of Poland. He was a co-author and ed-
itor of basic works on Polish vascular plants: Flora polska […] [Polish flora], 
Rośliny polskie [Polish plants] as well as on Polish vegetation Szata roślinna 
Polski [The vegetation of Poland], and belongs to the creators of the foundations 
of nature protection organizations in Europe and in Poland in the 20th century. 
He worked in contact with many scholars in the country and abroad. In 1928, 
he was a co-founder of the International Documentation and Cooperation Office 
for Nature Conservation, from which the later International Union for Conserva-
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tion of Nature (IUCN) derives. On Polish ground, he initiated the establishment 
of the Temporary State Commission for Nature Conservation (1919), changed 
in 1925 into the State Council for Nature Conservation (PROP), which he pre-
sided over for many years. He also held the office of the Delegate for Nature 
Conservation of the Minister of Religious Denominations and Public Education. 
He was the initiator of the creation of about 180 reserves and 6 national parks. 
He founded magazines that appear to this day: Ochrona Przyrody (1920, from 
2001 Nature Conservation), Biuletyn Informacyjny o Ochronie Przyrody (1931) 
and Chrońmy Przyrodę Ojczystą (1945). He published several hundred works 
(articles, books, brochures and announcements) on nature conservation matters, 
including one of the first textbooks for nature protection in the world Ochrona 
przyrody i jej zasobów [Protection of Man’s Natural Environment] (Szafer ed. 
1965). In recognition of his merits, he was appointed in 1958 a honorary member 
of the International Union for Conservation of Nature and its Resources (IUCN). 
An important heritage of Szafer was the so-called Cracow geobotanical school, in 
which theoretical and practical foundations of nature protection were developed. 
Both Raciborski and Szafer were naturalists and, at the same time, humanists. 
They transferred to their students a romantic and patriotic view of native natural 
resources, the need for scientific study of nature, and social work for popularizing 
the idea of nature protection. 
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ZNACZENIE MAŁYCH WYSP SIEDLISKOWYCH  
DLA OCHRONY BOGACTWA GATUNKOWEGO  

WE WSPÓŁCZESNYM KRAJOBRAZIE

Importance of small habitat islands for conservation of species  
richness in modern landscape

Abstract: In the modern landscapes major threats to species diversity are loss and deg-
radation of habitats. In conservation practice much of the attention is focused on exten-
sive ecosystems and larger areas, especially those that harbour large portion of regional 
biodiversity. However, in many regions, present-day landscapes consist of mostly small 
isolated patches of different habitats of natural or semi-natural origin, embedded in an 
intensively managed matrix. Small patches of ancient forests, wetlands, grasslands, and 
other types of habitats can serve as biodiversity remnants in agricultural or other anthro-
pogenic landscapes that may otherwise support little species richness. It was found that in 
many cases habitat fragmentation per se (fragmentation independent of habitat loss) has 
positive effects on biodiversity, as groups of small habitat islands harbour more species 
than single large patches of equivalent area. Thus there is no justification for assigning 
lower conservation value to small patches; the recognition, inventory and protection of 
such habitats can be an efficient way to conserve local species diversity.

Key words: habitat fragmentation, nature conservation, SLOSS, species diversity, wood-
land islands.

Wstęp
Ważną cechą różnych obszarów na Ziemi, we wszystkich regionach geogra-

ficznych, jest przestrzenne zróżnicowanie siedlisk. Miejsca, w których panują 
takie same lub podobne warunki tworzą z reguły mozaikę mniej lub bardziej izo-
lowanych siedlisk, które często są także wyspami dla różnych grup organizmów. 
Wyspowe zróżnicowanie siedlisk może wynikać z przyczyn naturalnych i antro-
pogenicznych. Przykładami naturalnych wysp siedliskowych na lądzie są różnej 
wielkości jeziora i starorzecza – w przypadku organizmów wodnych i błotnych, 
szczytowe partie wysokich gór izolowane głębokimi dolinami – w przypadku ga-
tunków wysokogórskich, wychodnie skalne o innej budowie niż ich otoczenie – 
w przypadku gatunków naskalnych, jaskinie – w przypadku wyspecjalizowanych 
zwierząt, czy nawet okazy niektórych roślin i ich grupy żywe lub martwe – w 
przypadku wyspecjalizowanych owadów i grzybów, a także innych organizmów 
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(Whittaker, Fernández-Palacios 2007). We współczesnym krajobrazie miejskim, 
podmiejskim i rolniczym obecne są najczęściej małe wyspy siedliskowe, po-
wstałe w wyniku urbanizacyjnej lub gospodarczej działalności człowieka. Są to 
izolowane parki, ogrody, sadzawki itp. na obszarach zabudowanych oraz różnej 
wielkości płaty naturalnej i półnaturalnej roślinności, np. lasów, torfowisk i mu-
raw kserotermicznych w bezpośrednim otoczeniu miast i na terenach użytkowa-
nych rolniczo. Niektóre z wymienionych typów roślinności pokrywały niegdyś 
znacznie większe obszary lub dominowały w lokalnym krajobrazie (jak lasy), 
ale z czasem ich powierzchnia została mocno ograniczona i ze zwartej pokrywy 
lub dużych płatów pozostały jedynie izolowane fragmenty (Poschlod i in. 2005). 
Małe wyspy siedliskowe różnego pochodzenia, charakterystyczne jeszcze dla 
krajobrazów kulturowych na wielu obszarach niżowych i podgórskich są często 
jedynymi na tych terenach miejscami występowania lub ostojami dla wielu grup 
roślin i zwierząt (Dzwonko 2011; Lindborg i in. 2014; Poschlod, Braun-Reichert 
2017). Dopóki one istnieją w mało zdegradowanej postaci jest szansa na zacho-
wanie populacji tych gatunków i utrzymanie lokalnego bogactwa gatunkowego.

Wielkość terenu i bogactwo gatunkowe
Jedną z najwcześniej zauważonych ogólnych prawidłowości dotyczących 

rozmieszczenia gatunków i ich bogactwa jest zależność liczby gatunków od 
wielkości powierzchni próby lub badanego obszaru (na większym obszarze znaj-
dziesz więcej gatunków). Uważa się, że jednym z pierwszych badaczy, który 
zwrócił uwagę na tę zależność był Hewett Cottrell Watson; pisał o niej w 1835 
roku w książce: Uwagi o geograficznym rozmieszczeniu roślin brytyjskich (Wil-
liams 1964). Liczne prace opublikowane w ostatnim półwieczu pokazały, że 
zależność liczba gatunków–powierzchnia jest statystycznie istotna dla różnych 
grup gatunków i obszarów, w tym także dla różnych typów wysp siedliskowych. 
Nie jest w pełni wyjaśnione jakiego typu zależności między liczbą gatunków i 
wielkością powierzchni należałoby się spodziewać w danej sytuacji. Niektóre po-
równania sugerują, że opisuje ją zaproponowana przez Arrheniusa w 1921 roku 
funkcja potęgowa: S = kAz, lub jej postać uzyskana dzięki podwójnej transforma-
cji logarytmicznej: logS = logk + z logA. Stwierdzono także przydatność modelu 
zaproponowanego przez Gleasona w1922 roku: S = k + z logA. W wymienionych 
wzorach S oznacza liczbę gatunków na powierzchni A, podczas gdy z jest miarą 
nachylenia prostej lub tempa wzrostu liczby gatunków (lub logarytmu liczby ga-
tunków) z logarytmem powierzchni, a k oznacza punkt przecięcia linii regresji z 
osią rzędnych. 

Wymienia się różne czynniki i procesy, które mogą decydować o zależno-
ści między powierzchnią i liczbą gatunków. Najważniejsze z nich uwzględniają 
dwie, najczęściej wymieniane, ogólne hipotezy tłumaczące wysokie dodatnie ko-
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relacje między tymi zmiennymi. Pierwszą jest hipoteza zróżnicowania siedlisk 
(Williams 1964), według której wraz ze wzrostem powierzchni pojawiają się 
nowe siedliska z nowymi gatunkami z nimi związanymi, co powoduje wzrost 
ogólnej liczby gatunków. Druga z nich, hipoteza powierzchni per se, podana 
przez Prestona (1962) i rozwinięta przez MacArthura i Wilsona (1963, 1967) w 
teorii równowagi w biogeografii wysp zakłada, że liczba gatunków na wyspie 
o jednolitym siedlisku jest funkcją tempa ich wymierania (ekstynkcji) i tempa 
kolonizacji (imigracji). Przy czym tempo wymierania gatunków jest odwrotnie 
proporcjonalne do wielkości ich populacji, która z kolei jest wprost proporcjo-
nalna do wielkości powierzchni wysp, podczas gdy tempo imigracji gatunków 
zależy tylko od odległości od rezerwuarów potencjalnych kolonizatorów (np. 
kontynentu lub innych wysp). Rozmiary populacji na małych wyspach nie mogą 
być duże, co implikuje wysokie prawdopodobieństwo wymierania gatunków, na-
tomiast na dużych wyspach rozmiary populacji mogą być względnie duże, przez 
co prawdopodobieństwo ich wymierania jest niższe i w efekcie na wyspach tych 
powinna być w sumie większa liczba gatunków. Według tej teorii liczba gatun-
ków na wyspie jest wynikiem dynamicznej równowagi między ciągle zachodzą-
cymi procesami imigracji i wymierania, i powinna być ostatecznie mniej więcej 
stała w czasie. Zatem w przypadku grupy wysp, te większe położone w podobnej 
odległości od źródła imigrantów jak inne, ale mniejsze powinny być od nich bo-
gatsze w gatunki, a wyspy leżące blisko źródła imigrantów powinny mieć więcej 
gatunków niż te o podobnej wielkości, ale położone dalej.

Znanych jest także kilka innych, później zaproponowanych, modeli i hipo-
tez alternatywnych lub uzupełniających do dwóch wymienionych wyżej, które 
mogą mieć potencjalnie zastosowanie do szerszej lub węższej grupy gatunków 
oraz typów wysp (por. Whittaker, Fernández-Palacios 2007). Na przykład hipo-
teza funkcji zasięgu przyjmuje, że niektóre gatunki mogą występować jedynie 
na dużych wyspach i obszarach, ponieważ wymagają dużych terytoriów (por. 
Głowaciński 2017), podczas gdy inne tylko na małych wyspach, gdzie mogą 
znaleźć schronienie przed konkurentami. Z kolei hipoteza zaburzeń zakłada, że 
małe wyspy mogą podlegać większym zaburzeniom, które powodują usunięcie 
niektórych gatunków lub zmianę warunków na mniej korzystne dla części puli 
obecnych gatunków, lub przeciwnie mogą otwierać miejsca dla inwazji nowych 
gatunków.

Wielkość obszarów chronionych
Teoria równowagi w biogeografii wysp MacArthura i Wilsona, odznaczająca 

się prostotą i elegancją przez co łatwo pobudzająca wyobraźnię, wywarła bardzo 
duży i inspirujący wpływ na rozwój badań nad różnymi typami wysp i na sposób 
wnioskowania w biogeografii, ekologii zbiorowisk i ochronie przyrody. Ponie-
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waż przewiduje ona, między innymi, że większe wyspy powinny być bogatsze 
w gatunki niż małe, często rekomendowaną strategią w ochronie przyrody było 
dążenie do tego, aby średnia wielkość rezerwatów była jak największa oraz pro-
jektowanie raczej jednego dużego obszaru chronionego niż kilku mniejszych o 
w sumie takiej samej powierzchni (por. Diamond 1975). Jednak już w 1976 roku 
Simberloff i Abele zwrócili uwagę, że z tej teorii nie wynika jednak żadna jed-
noznaczna rekomendacja dla ochrony przyrody, gdyż w zależności od gradien-
tu zdolności kolonizacyjnych gatunków z dostępnej puli można utworzyć teorię 
przewidującą, że kilka małych obszarów będzie zawierało więcej gatunków niż 
jeden duży o takiej samej powierzchni, lub na odwrót. Wybór strategii przy two-
rzeniu obszarów chronionych jest zatem problemem empirycznym. Simberloff i 
Abele (1982) wprowadzili na określenie wymienionego pytania akronim SLOSS 
(single large or several small refuges), stosowany później w literaturze. 

W ostatnich 40 latach przeprowadzono sporo obserwacji i szczegółowych 
analiz w różnej skali przestrzennej i dla różnych grup gatunków i typów wysp 
siedliskowych w celu stwierdzenia, czy rzeczywiście na kilku mniejszych ob-
szarach może występować więcej gatunków niż na jednym dużym o podobnej 
powierzchni. Fahrig (2017) na podstawie przeglądu literatury wymienia 60 zna-
nych przypadków dotyczących ptaków, różnych grup owadów, roślin naczynio-
wych i innych organizmów, dla których stwierdzono taką zależność istotną staty-
stycznie. Wcześniej, Quinn i Harrison (1988) szczegółowo przeanalizowali dane 
zebrane przez różnych badaczy dla różnych grup gatunków występujących na 
30 grupach wysp oceanicznych i siedliskowych wysp lądowych, obejmujących 
między innymi izolowane szczyty górskie i niektóre rezerwaty i parki narodowe 
w Australii, Wschodniej Afryce i USA. Autorzy ci stwierdzili, że w większości 
przypadków bogactwo gatunkowe było większe na kilku wyspach mniejszych 
niż na jednej dużej. Dotyczyło to w takim samym stopniu wysp oceanicznych jak 
i izolowanych terenów na lądzie, w tym terenów chronionych. Quinn i Harrison 
wyciągając z przeprowadzonych analiz wnioski dla ochrony przyrody konkludu-
ją, że należy odrzucić ogólną receptę, zgodnie z którą dla ochrony jak najwięk-
szej różnorodności biotycznej wymagane są możliwie jak największe rezerwaty, 
co nie oznacza jednak aby system ochrony składał się wyłącznie z małych rezer-
watów. Według wymienionych autorów należy raczej sądzić, że w większości 
przypadków połączenie małych i dużych obszarów chronionych może zapew-
nić większą różnorodność. Wiadomo już, że zmiany w sposobie użytkowania 
ziemi, rolniczego gospodarowania i eksploatowania lasów, zachodzące w coraz 
szybszym tempie w ostatnim wieku i spodziewane w przyszłości na wielkich ob-
szarach, których efektem jest unifikacja krajobrazu oraz zanikanie, fragmentacja 
i degradacja naturalnych i półnaturalnych siedlisk, prowadzą do spadku bogac-
twa gatunkowego w skali lokalnej i regionalnej (por. Newbold i in. 2015). Spa-
dek bogactwa gatunkowego często idzie w parze z homogenizacją flory i fauny 
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spowodowaną zanikaniem rzadkich i bardziej wyspecjalizowanych gatunków 
rodzimych i rozprzestrzenianiem się rodzimych oraz obcych gatunków pospoli-
tych i wszędobylskich, i w efekcie coraz większym podobieństwem biotycznym 
różnych niegdyś siedlisk i krajobrazów (McKinney, Lockwood 1999; Jongman 
2002). Wydaje się zatem, że końcowy wniosek Quinna i Harrison należałoby 
obecnie uzupełnić o zalecenie objęcia ochroną wszystkich istniejących jeszcze 
terenów i miejsc cennych przyrodniczo bez względu na ich wielkość.

Współczesne programy ochrony przyrody koncentrują się przede wszystkim 
na rozległych ekosystemach i obszarach, obejmujących setki i tysiące hekta-
rów, zapewniających siedliska dla możliwie dużej puli gatunków, a często także 
na cennych przyrodniczo terenach, odznaczających się unikatową florą, fauną 
lub obecnością populacji rzadkich gatunków, których powierzchnia wynosi od 
kilku do kilkudziesięciu hektarów. W krajobrazach podmiejskich i rolniczych, 
szczególnie na terenach niżowych i podgórskich, nierzadko jedynymi lub do-
minującymi miejscami dającymi schronienie wielu niegdyś częstym gatunkom 
są wyspowe płaty siedlisk, w wielu przypadkach resztki kiedyś dominujących 
ekosystemów, o powierzchni od kilkudziesięciu do kilkuset, a czasami nawet do 
kilku tysięcy metrów kwadratowych. Miejsca takie nie są z reguły uwzględniane 
w planach ochrony przyrody ani przestrzennego zagospodarowania terenu, mimo 
że to ich obecność decyduje o lokalnym bogactwie biotycznym. 

Typowym przykładem mogą być niewielkie skrawki lasu rozrzucone w kra-
jobrazie rolniczym, które powstały w wyniku fragmentacji i zniszczenia zwartej 
kiedyś pokrywy leśnej. Ciągle nie ceni się ich jako lokalnych ostoi fauny i flo-
ry leśnej; można sądzić, że ze względu na przekonanie, że nawet jeżeli jest ich 
wiele to są zbyt małe aby mogło utrzymać się w nich więcej w sumie gatunków 
niż w pojedynczym większym płacie lasu. Przekonanie to wyprowadza się na 
ogół z ogólnie przyjętej opinii, że zanikanie siedlisk jest jedną z podstawowych 
przyczyn spadku bogactwa biotycznego. Ponieważ zanikanie siedlisk zazwyczaj 
zachodzi wraz z ich fragmentacją, uważa się, że fragmentacja pociąga za sobą 
zarówno ubytek siedliska, jak i jego rozdzielenie na części i jako taka ma zawsze 
ogólnie negatywny wpływ na bogactwo gatunkowe. Niektórzy badacze zwracają 
jednak uwagę, że należy odróżnić dwa niezależne zjawiska. Zanikanie siedliska 
jest procesem jego niszczenia w czasie, natomiast fragmentacja jest procesem po-
stępującego podziału siedliska na mniejsze, bardziej izolowane fragmenty. Jego 
efektem mogą być różne przestrzenne wzorce (konfiguracje) płatów siedliska 
w krajobrazie. Fragmentacja niezależna od zanikania siedliska, określana jako 
fragmentacja per se dotyczy różnicy między przestrzennymi wzorcami płatów 
siedliska w krajobrazach (McGarigal, Cushman 2002; Fahrig 2003, 2017). Dla 
siedliska o danej wielkości silniej pofragmentowany wzorzec ma więcej małych 
płatów z dłuższą ogólną jego granicą (Ryc. 1). Istotne jest pytanie czy fragmen-
tacja per se ma negatywny wpływ na bogactwo gatunkowe. Jeżeli tak jest, to 
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Ryc. 1. Zanikanie siedliska i jego fragmentacja jako różne zjawiska (według Fahrig 2017, 
zmienione).
Fig. 1. Loss of habitat and its fragmentation are different phenomena (according to Fahrig 
2017, modified).

w praktyce należałoby faworyzować, gdy tylko to możliwe, zachowanie raczej 
niewielu większych fragmentów siedliska niż dopuszczać do rozdzielenia go na 
wiele mniejszych płatów. Na podstawie przeglądu opublikowanych dotychczas 
danych i analiz, z których można było wyciągnąć wnioski o ekologicznym zna-
czeniu fragmentacji siedlisk per se, Fahrig (2017) stwierdziła, że w większości 
zbadanych przypadków jej efekt nie był istotny. Znalazła ona jednak ponad 380 
opisanych przypadków istotnej statystycznie reakcji wielu różnych grup gatun-
ków na fragmentację siedliska. Tylko w 24% tych przypadków była to zależ-
ność negatywna, w pozostałych 76% większa fragmentacja wiązała się z większą 
liczbą określonych gatunków na badanym obszarze. Wnioski te sugerują, wbrew 
częstej opinii, że obecność wielu małych płatów siedliska może mieć korzyst-
niejszy wpływ na bogactwo biotyczne niż kilku większych. Konkluzja ta wydała 
się niektórym badaczom tak zaskakująca, że wywołała krytykę metody analizy 
i wniosków przedstawionych przez Fahrig (Fletcher i in. 2018). Cytowani auto-
rzy uważają, że z analizy aktualnej literatury wynika raczej ogólnie negatywny 
wpływ fragmentacji per se na bogactwo gatunkowe. Jednak, jak argumentuje 
Fahrig wraz z innymi badaczami (2019), krytyka ta nie ma uzasadnienia, gdyż 
oparta jest głównie na ekstrapolacji istotnych w skali płatów wzorców i mecha-
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nizmów, takich jak wpływ wielkości i izolacji płatów oraz efekty brzegowe, na 
rezultaty fragmentacji siedliska w skali krajobrazu. Taka ekstrapolacja jest wąt-
pliwa ponieważ nie uwzględnia mechanizmów działających w skali krajobrazu, 
jak wzrost zmienności siedlisk, rozkładanie ryzyka wymarcia, czy wzrost do-
stępności różnych typów siedlisk (komplementarności krajobrazu) w przypadku 
gatunków wymagających więcej niż jednego typu siedliska, które mogą neutrali-
zować efekty mechanizmów działających w skali płatów. Zatem wnioski wynika-
jące z przedstawionych analiz i rozważań (Fahrig 2017; Fahrig i in. 2019) wydają 
się ważne i inspirujące dla dalszych szczegółowych studiów, a także działań w 
zakresie ochrony przyrody.

Wyspy leśne na pogórzu Karpat
Obecnie, w północnej, niższej części pogórza Karpat, dominuje z reguły kra-

jobraz rolniczy, w którym niewiele lasów ma powierzchnię większą niż kilka-
dziesiąt hektarów. Krajobraz ten cechuje się jednak obecnością licznych małych 
płatów lasu zlokalizowanych na ogół w miejscach nieprzydatnych rolniczo, ta-
kich jak głębsze doliny potoków, czy stoki wzgórz zbyt strome dla upraw rol-
nych. Większość tych małych wysp, podobnie jak wstępujących tam większych 
płatów leśnych, jest resztkami naturalnych lasów, które jeszcze w średniowieczu 
pokrywały większą część tego terenu. Ich fitocenozy reprezentują zespoły: Tilio 
cordatae-Carpinetum betuli, Dentario glandulosae-Fagetum, Pino-Quercetum i 
rzadko Carici remotae-Fraxinetum. Na Pogórzu Wielickim typowym przykła-
dem terenu o takim krajobrazie jest dolina potoku Wierzbanówka, położona na 
południowy zachód od Skawiny. Z analizy różnych materiałów historycznych 
wynika, że jeszcze w XV wieku prawie cała ta dolina była zalesiona (Ryc. 2). W 
kolejnych wiekach pokrywa leśna była stopniowo redukowana i coraz większa 
część doliny była wykorzystywana rolniczo. Dolina była kolonizowana głównie 
od wschodu; do dzisiaj w jej zachodniej części pokrycie lasów jest większe niż 
w silniej antropogenicznie przekształconej części wschodniej. W całej dolinie 
znaleziono 60 małych wysp leśnych o powierzchni od 0,008 do 2,16 ha – pozo-
stałości naturalnych lasów liściastych. 30 z nich położonych było we wcześniej 
zagospodarowanej wschodniej części doliny, a 30 w części zachodniej, gdzie wy-
stępowały także 3 izolowane duże lasy o powierzchni od 25,7 do 36,7 ha (Ryc. 
3). W drugiej połowie lat 80. ubiegłego wieku we wszystkich tych lasach spisano 
gatunki roślin naczyniowych. Określono także powierzchnię lasów i ustalono ich 
warunki siedliskowe. Wyniki analiz zebranych danych przedstawili Dzwonko i 
Loster (1988, 1989).

Aby stwierdzić czy obserwowana fragmentacja siedliska leśnego ma wpływ 
na bogactwo florystyczne na badanym terenie, dane te zostały przeanalizowane 
ponownie, metodą stosowaną często w analizach typu SLOSS (jedno duże czy 
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Ryc. 2. Zanikanie i fragmentacja lasów w dolinie Wierzbanówki (według Nowakowskiego 
1987). Pokrycie lasów przedstawiono tylko na obszarze badanej doliny.
Fig. 2. Loss and fragmentation of woodlands in the Wierzbanówka valley (according to 
Nowakowski 1987). Cover of woodlands is showed only on the area of the studied valley. 

kilka małych refugiów). Polega ona na porównaniu krzywych przedstawiających 
skumulowane liczby gatunków w płatach siedliska w zależności od skumulowa-
nej powierzchni tych płatów, obliczone od największego do najmniejszego płatu i 
od najmniejszego do największego. Gdy krzywa skumulowanej liczby gatunków 
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Ryc. 3. Fragment zachodniej części doliny Wierzbanówki. Po prawej stronie widoczna 
część jednego z dużych lasów (Fot. M. Drużkowski).
Fig. 3. Fragment of the western part of the Wierzbanówka valley. On the right side – part 
of one of large woodlands (Photo M. Drużkowski). 

od największego do najmniejszego płatu przebiega powyżej krzywej gatunków 
dla płatów skumulowanych od najmniejszego do największego, fragmentacja ma 
ujemny wpływ na bogactwo gatunkowe. Jeżeli układ porównywanych krzywych 
jest odwrotny, fragmentacja wpływa dodatnio, natomiast gdy przebieg krzywych 
jest zgodny lub gdy wzajemnie się one przecinają fragmentacja nie ma wyraź-
nego wpływu na liczbę gatunków (por. Fahrig 2013, 2017). Analizę wykonano 
dla wszystkich gatunków roślin naczyniowych znalezionych w badanych lasach 
i dla gatunków leśnych, do których zaliczono gatunki roślin zielnych i niskich 
krzewów charakterystyczne dla klas Querco-Fagetea i Vaccinio-Piceetea oraz 
niektóre inne bardzo silnie związane ze środowiskiem leśnym. Ogólny przebieg 
krzywych dla skumulowanej liczby gatunków dwóch wymienionych grup i sku-
mulowanych powierzchni jest podobny dla małych wysp leśnych we wschodniej 
i zachodniej części doliny (Ryc. 4). We wszystkich przypadkach krzywe liczby 
gatunków skumulowanych od najmniejszego do największego płatu położone są 
ponad krzywymi obrazującymi liczbę gatunków skumulowanych od największe-
go do najmniejszego płatu. Oznacza to, że obserwowana fragmentacja siedliska 
leśnego ma dodatni wpływ zarówno na ogólne jego bogactwo florystyczne w obu 
częściach doliny, jak i na liczbę gatunków występujących tylko w tym siedli-
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Ryc. 4. Zależność skumulowanej liczby wszystkich gatunków roślin naczyniowych i ga-
tunków leśnych od powierzchni małych wysp leśnych (kółka) i dużych lasów (kwadraty) 
skumulowanej od najmniejszej do największej (, ) i od największej do najmniejszej 
(, ), dla wschodniej i zachodniej części doliny Wierzbanówki. 
Fig. 4. The relationship between cumulative number of all vascular plant species and wood-
land species and area of small woodland islands (circles) and large woodlands (squares) 
accumulated from the smallest to largest (, ) and from the largest to smallest (, ), 
for the eastern and western part of the Wierzbanówka valley. 

sku. Dokładniejsza analiza przebiegu porównywanych krzywych wskazuje, że 
efekt ten jest silniejszy we wschodniej części doliny, odlesionej wcześniej, gdzie 
resztki lasów są silniej izolowane i, jak się wydaje, bardziej antropogenicznie 
zaburzone z powodu wypasu, wydeptywania, zaśmiecania itp., niż w jej części 
zachodniej, odlesionej później, w której zbiorowiska leśne są lepiej zachowane. 
We wszystkich małych lasach we wschodniej części doliny, zajmujących 11,4 ha, 
rosło w sumie 77 gatunków leśnych, podczas gdy we wszystkich małych lasach 
zachodniej części, zajmujących prawie dwa razy mniejszą powierzchnię – 6,1 
ha, było ich 84. W przypadku gatunków leśnych występujących w trzech dużych 
lasach z zachodniej części doliny obie porównywane krzywe mają podobny prze-
bieg, co sugeruje brak wyraźnego efektu fragmentacji siedliska przy tak dużych 
powierzchniach. W lasach tych znaleziono w sumie aż 106 gatunków leśnych, w 
tym 24 nieobecne w małych lasach z tej samej części doliny. Tylko dwóch gatun-
ków leśnych występujących w pojedynczych małych lasach nie było w którymś 
z dużych lasów. Wyraźna różnica w liczbie gatunków leśnych między dużymi 
i małymi lasami świadczy o negatywnym wpływie zanikania tego siedliska na 
bogactwo flory leśnej badanego terenu.

Wyniki te sugerują, że w celu zachowania bogatej flory leśnej najlepiej chro-
nić możliwie duże połacie resztek naturalnych, nie zdegradowanych lasów, o po-
wierzchni co najmniej kilkudziesięciu hektarów, oraz że zachowanie i ochrona 
także wielu niewielkich resztek lasów, o powierzchni nawet kilkudziesięciu czy 
kilkuset metrów kwadratowych, rozrzuconych w krajobrazie rolniczym, ma duże 
znaczenie dla utrzymania lokalnego bogactwa gatunkowego i ochrony populacji 
gatunków roślin leśnych. Rola małych wyspy leśnych jako jedynych refugiów 
flory leśnej jest szczególnie istotna na terenach, gdzie nie zachowały się więk-
sze płaty lasów lub jest ich już bardzo niewiele. W lasach umiarkowanej strefy 
klimatycznej dominują na ogół długowieczne, wegetatywnie rozmnażające się 
gatunki. Populacje takich roślin mogą egzystować bardzo długo w lasach o nie-
wielkiej nawet powierzchni. 
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Uwagi końcowe
Z przedstawionej analizy wynika, że nieuprawniony jest pogląd o niższej 

wartości dla ochrony bogactwa biotycznego wielu małych resztek naturalnych 
lasów, niż pojedynczych większych o równoważnej powierzchni. Jest odwrot-
nie, wiele małych wysp leśnych może zapewnić większe bogactwo florystyczne. 
Tłumaczy się to najczęściej większym zróżnicowaniem siedliska (Dzwonko, Lo-
ster 1989; Fahrig 2017). Ponieważ archipelag małych płatów występuje na dużo 
większym obszarze niż jeden płat o równoważnej powierzchni, może cechować 
się większą od niego zmiennością siedliska i w efekcie większą liczbą wyspecja-
lizowanych gatunków. Może to dotyczyć warunków glebowych, mikroklimatu, 
topografii terenu, czy stosunków wodnych. W przypadku archipelagu wysp le-
śnych nie bez znaczenia może być także efekt nierównomiernego rozmieszczenia 
populacji różnych gatunków leśnych w zwartym lesie pokrywającym wcześniej 
dany obszar. Wiadomo, że nie wszystkie miejsca w terenie o takich samych wa-
runkach siedliskowych zasiedlone są przez wszystkie gatunki, obecne na danym 
obszarze, którym warunki te odpowiadają. W dużym stopniu jest tak z powodu 
ograniczonego rozprzestrzeniania wielu gatunków leśnych.

Analogiczne wyniki i wnioski ogólne dotyczące roli i ochrony małych płatów 
leśnych we współczesnych, antropogenicznych krajobrazach, a także innych ty-
pów wyspowych siedlisk, zarówno naturalnych jak i półnaturalnych, w różnych 
regionach geograficznych, można znaleźć w pracach wielu autorów. W przypad-
ku izolowanych lasów liściastych strefy umiarkowanej i roślin leśnych przedsta-
wili je także, między innymi, Simberloff i Gotelli (1984) oraz Zacharias i Bran-
des (1990), a dla mezofilnych lasów borealnych Hokkanen i in. (2009), natomiast 
dla bagiennych lasów borealnych Virolainen i in. (1998). Richardson i in. (2015) 
wykazali, że opisane zależności mogą dotyczyć również izolowanych torfowisk i 
związanych z nimi gatunków roślin, a Lindborg i in. (2014) małych wyspowych 
muraw, podczas gdy Piessens i in. (2005) stwierdzili, że odnoszą się one także 
do zanikających wrzosowisk. Jak wykazali Oertli i in. (2002) takie same relacje 
można znaleźć w przypadku stawów i zasiedlających je roślin wodnych, a także 
różnych grup zwierząt: płazów, ślimaków, ważek i chrząszczy. Przykładami in-
nych grup zwierząt, dla których wykryto podobne związki z wyspowymi siedli-
skami są, motyle występujące na murawach kserotermicznych (Tscharntke i in. 
2002) i pająki żyjące w wyspach naturalnej roślinności w krajobrazie rolniczym 
(Gavish i in. 2012).

Należy zatem wciąż przypominać, że ograniczenie zanikania siedlisk po-
winno być priorytetem w ochronie różnorodności biotycznej, przy czym wysoką 
wartość dla jej utrzymania mają także małe płaty siedliska – na ogół znacznie 
wyższą niż pojedyncze wyspy o takiej samej powierzchni jak suma mniejszych. 
Ich zachowanie w krajobrazie powinno być więc ważnym elementem planowa-
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nia i zagospodarowania przestrzennego. Trudno objąć ochroną prawną większość 
małych skrawków cennych przyrodniczo siedlisk rozrzuconych na większym 
obszarze, należałoby jednak tak użytkować teren aby ich nie degradować i nie 
niszczyć. W przypadku większości skrawków leśnych wystarczyłoby pozostawić 
je samym sobie, w przypadku lasów bagiennych czy torfowisk należałoby, o ile to 
możliwe, nie zmieniać lokalnych stosunków wodnych, a w przypadku półnatural-
nych zbiorowisk trawiastych przynajmniej od czasu do czasu kosić lub wypasać. 
Wielu ludzi w Polsce zdaje sobie na ogół sprawę z wartości różnych dużych obiek-
tów przyrodniczych i rozumie potrzebę ich ochrony. Nie przywiązuje się natomiast 
z reguły większego znaczenia do różnych małych płatów siedlisk w zagospodaro-
wanym krajobrazie. Aby je uchronić konieczna jest szeroko zakrojona edukacja 
przyrodnicza i ekologiczna skierowana zarówno do lokalnych władz jak i właści-
cieli terenów, powiązana z ich lokalną inwentaryzacją. Takie programy edukacyjne 
prowadzone są w kilku krajach Europy, jak Szwecja, Niemcy czy Wielka Brytania, 
przez różne instytucje rządowe, fundacje i organizacje. W Polsce ciągle ich brakuje. 
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Summary
In the modern landscape major threats to species diversity are loss and deg-

radation of habitats. Land-use change is often viewed as one of the main causes 
of these processes at local and regional scales. The most severe change occurred 
during the last century, when the novel land use included among other: the inten-
sification of arable field farming due to mineral fertilization, the land consolida-
tion, the drainage of peatlands and wetlands, the abandonment of low-intensity 
grazing systems, and afforestation with non-indigenous trees. In many regions, 
present-day landscapes consist of mostly small isolated patches of different hab-
itats of natural or semi-natural origin, embedded in an intensively managed ma-
trix. In conservation theory and practice, much of the attention is focused on 
extensive ecosystems and larger areas, especially those that harbour large portion 
of regional biodiversity. However, small patches of ancient forests, wetlands, 
grasslands, and other types of habitats can serve as biodiversity remnants in ag-
ricultural or other anthropogenic landscapes that may otherwise support little 
species richness. Some authors argue that although habitat loss always accom-
panies fragmentation, they are different phenomena (McGarigal, Cushman 2002; 
Fahrig 2003, 2017). Habitat fragmentation independent of habitat loss (habitat 
fragmentation per se) concerns a difference in spatial pattern of habitat patch-
es between landscapes (Fig. 1). Many of SLOSS (single large or several small 
refuges) type studies for different species groups and type of habitat, including 
nemoral and boreal forests, wetlands, grasslands, heathlands and ponds, indicate 
that species richness is higher in several small patches than in a single large patch 
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of equivalent area, what imply positive effects of habitat fragmentation per se 
on biodiversity. As example I used data on plant species distribution in small 
woodland islands in agriculture landscape of the Wierzbanówka valley – a typical 
fragment of the northern part of the Western Carpathian foothills (Fig. 2). Most 
of these woods are remnants of natural deciduous woodland which still covered 
the greater part of this area during the Middle Ages (Fig. 3). To assess effects of 
fragmentation on species richness I compared the curves of species number accu-
mulated across patches, from the largest to smallest patch and from the smallest 
to largest patch, for all vascular plant species and woodland species, i.e. species 
closely associated with woodland conditions. In was done separately for the east-
ern and western parts of the valley because the latter was colonised earlier and 
more anthropogenically changed (Fig. 4). It all cases fragmentation had positive 
effects on species number. These results indicate that preservation of many small 
woodland remnants in an agricultural landscape may be of great importance for 
the maintenance of local species richness and the protection of woodland spe-
cies. The vegetatively propagating long-lived perennials predominate among the 
woodland species of temperate deciduous forests. Such species can persist for a 
very long time in small ancient woods, which may become lasting refuges for 
many of them if they are not subjected to too strong anthropogenic pressure, 
including grazing, trampling, and rubbish dumping. Thus there is no justification 
for assigning lower conservation value to small habitat patches; the recognition, 
inventory and protection of such habitats can be an efficient way to conserve local 
species diversity. 
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UTWORZONE ORAZ PROJEKTOWANE REZERWATY  
I PARKI NARODOWE NA OBSZARACH POŁUDNIOWO-

-WSCHODNIEJ CZĘŚCI II RZECZYPOSPOLITEJ

Created and projected reserves and national parks  
in the south-eastern part of the Second Polish Republic

Abstract: The paper was based on numerous reports and studies included in the annals of 
Ochrona Przyrody [Nature Conservation], “Sylwan” and “Wierchy” published in the in-
terwar period; partly also based on occasional publications. This study presents a descrip-
tion of selected existing and proposed for the creation nature reserves in the south-eastern 
part of the Second Polish Republic. The work draws attention to valuable natural areas, 
which, although they were not covered by formal protection, were often treated as legally 
protected objects. The study is not a complete documentation, as many of the projects 
have never been published and the only trace were materials in the form of manuscripts 
that were not widely available.

Key words: nature conservation, Eastern Galicia (in Eastern Europe), reserves nature, 
national parks.

Wstęp
Idea ochrony przyrody na ziemiach Polski jest tak długa jak istnienie Pań-

stwa Polskiego. Początkowo różne były motywy ochrony, zmieniały się jej cele 
i sposób realizacji. Niewątpliwie ważną rolę w ochronie niektórych obiektów 
przyrodniczych odgrywały czynniki pragmatyczne związane ze świadomością 
utraty pewnych zasobów, które miały znaczenie gospodarcze czy militarne, ale 
też wierzenia i przesądy sięgające czasów pogańskich, które oddziaływały na 
postrzeganie i postawę społeczną wobec wyjątkowych osobliwości przyrody, jak 
stare drzewa, przepastne wąwozy czy rzadkie zwierzęta prowadzące skryty tryb 
życia i budzące grozę. Te ostanie znalazły swoje miejsce w licznych mitach i 
legendach, które znane są po dzień dzisiejszy. W ochronie przyrody w dawnych 
czasach, kiedy głównym motywem były względy gospodarcze, nierzadko zdarza-
ły się przykłady, kiedy podejmowano działania ochronne z przyczyn ideowych; 
na przykład w 1335 roku w Szwajcarii, kiedy wydano rozporządzenie chroniące 
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ptaki śpiewające lub wprowadzony pod koniec XV w. w Norymberdze zakaz za-
bijania skowronków, a także w księstwie Münster, w połowie XVII w., wprowa-
dzony zakaz niszczenia kwiatów wiosennych w okresie Świąt Wielkanocnych. 
Często motywy gospodarcze współgrały z ideowymi uzupełniając się wzajem-
nie, a nawet przechodząc w czysto ideowe. Przykładem są Niemcy, kiedy pod 
koniec XVIII w., wobec klęsk wywołanych przez owady, wydano zarządzenie 
chroniące ptaki. Często zakazy te ponawiano i poszerzano, poznając i dostrzega-
jąc coraz bardziej ich znaczenie w ekosystemach przyrodniczych (Szafer 1932b). 

Narodziny naukowej ochrony przyrody przypadły na połowę XIX w., kiedy 
nastąpił rozwój nauk przyrodniczych, a ich znaczenie coraz bardziej oddziały-
wało na rzecz ochrony przyrody na całym świecie. Polska należała wówczas do 
prekursorów naukowej idei ochrony przyrody. To właśnie w ośrodku krakow-
skim powstała inicjatywa objęcia ochroną rzadkich zwierząt wysokogórskich – 
kozicy i świstaka – która doprowadziła do uchwalenia przez Sejm Krajowy we 
Lwowie, w dniu 5 października 1868 roku, ustawy „..względem zakazu łapania, 
wytępienia i sprzedawania zwierząt alpejskich, właściwych Tatrom, świstaka i 
dzikich kóz”; rok później uzyskała moc obowiązującą. Ustawa ta, o charakterze 
wyłącznie naukowym, stała się pierwowzorem prawodawstwa w zakresie ochro-
ny przyrody dla innych narodów i państw.

Okres zaborów był trudny dla wszelkich inicjatyw w zakresie ochrony przy-
rody, bowiem wiele z nich upadło, jak chociażby projekty ustaw Towarzystwa 
Naukowego Krakowskiego w sprawie zakazu łapania, strzelania i sprzedawania 
niektórych gatunków ptaków czy ochrony ptaków wędrownych (Szafer 1932b). 
Ważnym momentem w nowoczesnej ochronie przyrody było rozpoczęcie inwen-
taryzacji zabytków przyrody, którą zapoczątkował niemiecki przyrodnik Hugo 
Conwentz. Akcja ta znalazła także wydźwięk w Polsce, kiedy to w 1904 r. Na-
miestnictwo we Lwowie wezwało zarówno instytucje jak i osoby prywatne do za-
interesowania się godnymi ochrony „zabytkami” przyrody. Wówczas jako pierw-
sze na apel odpowiedziało Towarzystwo Przyrodników im. Kopernika, przygo-
towując szczegółowy spis osobliwości zasługujący na ochronę oraz propozycje 
utworzenia większych rezerwatów górskich w Karpatach i stepowych na Podolu. 
Do akcji włączyły się również osoby prywatne, towarzystwa i instytucje. Duże 
zasługi na tym polu należy przypisać Marianowi Raciborskiemu, który dorobek 
przeprowadzonej akcji inwentaryzacji obiektów przyrodniczych zamieścił w pu-
blikacji „Ochrony godne drzewa i zbiorowiska roślin” (Raciborski 1910). Zasługi 
mieli także polscy leśnicy, szczególnie zrzeszeni w Galicyjskim Towarzystwie 
Leśnym, ale również grupy studentów Wyższej Szkoły Lasowej we Lwowie. 
Duża aktywność na polu ochrony przyrody i kultury w Galicji Wschodniej, bę-
dącej pod zaborem austriackim, wynikała z mniejszych ograniczeń i większych 
swobód politycznych niż w innych regionach Polski objętych zaborem. Bardzo 
ważne było istnienie dwóch silnych ośrodków naukowych w Krakowie i we 
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Lwowie, z Uniwersytetem Jagiellońskim i Lwowskim na czele, które wywierały 
znaczący wpływ na stan i poziom wiedzy oraz świadomość społeczeństwa w 
zakresie ochrony ojczystej przyrody. W Krakowie działalnością na rzecz ochro-
ny przyrody zajmowała się Komisja Fizjograficzna Akademii Umiejętności oraz 
Sekcja Ochrony Tatr Towarzystwa Tatrzańskiego, z kolei we Lwowie Towarzy-
stwo Przyrodników im. Kopernika i Muzeum Przyrodnicze im. Dzieduszyckich. 
Z instytucjami tymi byli związani wybitni profesorowie, między innymi Maksy-
milian Siła-Nowicki, uznawany za ojca i twórcę idei ochrony przyrody w Galicji, 
oraz jego współpracownicy i uczniowie, jak: Eugeniusz Janota, Bolesław Kotula, 
Marian Raciborski, Marian Łomnicki, Władysław Łomnicki i wielu innych, któ-
rzy oddali wielkie zasługi dla ochrony przyrody. 

Ważną postacią z tego okresu jest Jan Gwalbert Pawlikowski, który ideę 
ochrony przyrody szerzył w kołach literatów i artystów Małopolski. Jego rozpra-
wa „Kultura a natura” (1913) jest uznanym dziełem literatury ochroniarskiej, a 
myśli w niej zawarte nie straciły na ważności.

Równolegle z inwentaryzacją osobliwości przyrodniczych pojawiały się 
ich szczegółowe opisy naukowe przedstawiane na łamach Sylwana, roczników 
Ochrony Przyrody, a także innych wydawnictw (m.in. Krzemieniewski 1923), 
które odgrywały istotną rolę w edukacji społeczeństwa oraz stanowiły formę 
dokumentującą stan przyrody najlepiej zachowanej w granicach południowo-
-wschodniej części ówczesnej II Rzeczypospolitej.

Pierwsze inicjatywy tworzenia obszarowych form ochrony –  
okres zaborów

Pierwszy obszar objęty ochroną na ówczesnych ziemiach polskich o charak-
terze rezerwatu przyrody (chociaż nie użyto tego pojęcia) został utworzony w 
1886 roku przez hrabiego Włodzimierza Dzieduszyckiego (1825–1899) i obej-
mował powierzchnię 40 morgów (22,02 ha). Obszar ten miał chronić stary na-
turalny las bukowy nazwany „Pamiątką” w jego rodzinnym majątku Pieniaki. O 
wyjątkowości chronionego kompleksu leśnego oraz uznaniu dla jego utworzenia, 
najlepiej świadczą słowa wypowiedziane przez późniejszego profesora, wybitne-
go uczonego Władysława Szafera, który kilkadziesiąt lat później prowadził ba-
dania geobotaniczne na Podolu. Po zapoznaniu się z chronionym starodrzewem 
bukowym w Pieniakach, zauroczony Szafer napisał: 
„...Kto znajdzie się we wnętrzu „pamiątki” leśnej w Pieniakach, w mroku leśnym 
prastarej buczyny i odczuje głęboko cały urok i piękno przyrody pierwotnej, komu 
ten szmat lasu pięknego nasunie wątek myśli poważnej i twórczej, kogo urok jego 
zwiąże jednym więcej serdecznym węzłem z rodziną, polską ziemią, ten niech 
wspomni ze czcią imię męża, który pierwszy odczuł piękno tego zakątka kraju i w 
obywatelskim zrozumieniu doniosłości jego znaczenia przekazał następnemu po-
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koleniu „pamiątkę pieniacką” ku wieczystemu jej zachowaniu. Cześć dla imienia 
hr. Włodzimierza Dzieduszyckiego, związana na zawsze z „pamiątką pieniacką”, 
przechodzić będzie z pokolenia w pokolenie!...” (Szafer 1912). 

W przytoczonym fragmencie ujawnia się nie tylko pasja naukowa Profesora 
Szafera, ale także Jego patriotyzm i umiłowanie ziemi ojczystej. Zafascynowany 
był on nie tylko dobrze zachowanym drzewostanem bukowym „nie tkniętego ręką 
ludzką...” (jak sam to nazwał), ale przede wszystkim dostrzegł w nim wartość 
naukową. Rezerwat ten był bowiem bardzo ważnym stanowiskiem buka w jego 
wschodnim zasięgu geograficznym, jako stanowisko brzeżne na granicy dwóch 
krain geobotanicznych – Podola i Wołynia. Szafer, analizując skład gatunkowy 
roślin rezerwatu, wskazał na wewnętrzne zróżnicowanie fitocenoz na zespoły, a 
nawet facje (chociaż tego sformułowania wtedy nie użył). Zwracał także uwagę 
na konieczność lepszego poznania gleb buczyn, jako podstawę ich zróżnicowa-
nia. Według Szafera „Pamiątka Pieniacka” była obiektem niezwykłym do badań 
naukowych. Jego marzenia i plany przerwała I wojna światowa, w wyniku której 
rezerwat został całkowicie zdewastowany przez okupantów (Oraczewski 1921).

Po latach, Józef Mądalski (1936) apelował na łamach Ochrony Przyro-
dy „O wskrzeszenie Pamiątki pieniackiej w okolicy Złoczowa”. Ów autor, w 
lasach „Huta Werchobuzka”, w dobrach należących do hr. Gołuchowskiego, 
odnalazł na powierzchni 35 ha wielogatunkowy starodrzew zdominowany 
przez buka pospolitego, gdzie najgrubsze drzewa osiągały 3,90 m obwodu, a 
lipy, klony zwyczajne, jawory, graby i wiązy przekraczały 200 cm i dożywały 
blisko 200 lat. Apel J. Mądalskiego o odtworzenie „Pamiątki” zniszczonej 
przez zaborców był wyrazem umiłowania przyrody ojczystej, ale też zamani-
festowaniem jego patriotyzmu. 

Znacznie wcześniej niż w Pieniakach, bo już w pierwszej połowie XVIII 
wieku, szerokie zainteresowanie wzbudzała grupa skał w Beskidach Skolskich, 
położonych wśród starodrzewu bukowo-świerkowego, znana w literaturze jako 
„bołdy polanickie” (Wasung 1934). Te niezwykle malownicze skały z wyku-
tymi komorami w kształcie izb od dawna wzbudzały zainteresowanie nie tyl-
ko miejscowej ludności, ale również turystów i krajoznawców (Ossendowski 
1939). Były źródłem wielu legend i opowieści. Według jednych pierwotnie była 
to świątynia pogańska celtycykich druidów, według innych miejsce schronienia 
miejscowej ludności przed najazdami tatarskimi i dzieło średniowiecznych za-
konników; niektórzy twierdzili, że Dobosz wraz ze swoimi zbójnikami kiedyś 
tam się ukrywał. Niezależnie od przekazów i podań skały te odgrywały ważną 
rolę, szczególnie wśród ludzi światłych; dla artystów i malarzy były motywem 
i natchnieniem w pracy twórczej. Artur Grottger około 1850 r. upamiętnił skały 
na rycinie, a w 1843 r. skały te zwiedził ówczesny gubernator Galicji arcyksią-
żę Ferdynand d’Este. Skałami interesowali się wybitni taternicy jak profesor Z. 
Klemensiewicz czy doktor R. Kordys. Nieformalnie obszar ten chroniony był 
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znacznie wcześniej, a oficjalnie od 1907 roku. Z czasem skały te doczekały się 
naukowych opisów przyrodniczych i rozpoczęto żmudne starania o wykup nie 
tylko samych skał, ale także ich otoczenia. W latach 30. XX w. przygotowano 
projekt rezerwatu w Bubniszczu – nazwa pochodzi od pobliskiej miejscowości 
(Wasung 1934). Obszar składał się z wykupionych przez Towarzystwo Tatrzań-
skie własności (0,78 ha), z lasów gminnych (14,41 ha) oraz przylegających lasów 
Nadleśnictwa Polanica (54,61 ha), o łącznej powierzchni 69,80 ha. Ważną rolę 
w pracach przygotowawczych tworzenia rezerwatu odegrali leśnicy: inż. Szubert 
– dyrektor Lasów Państwowych we Lwowie, inż. Skrzeszowski – nadleśniczy 
miejscowy ale także starosta doliński oraz naczelnik stacji Klimaszewski – „...w 
żmudnych pertraktacjach z włościanami...” – jak to określił A. Wasung (1934). 

Już pod koniec XIX w. spore zainteresowanie wzbudziło skupisko cisów 
w Kniaźdworze na Pokuciu koło miejscowości Kołomyja. Pierwszą wzmiankę 
o cisie z tego obszaru zamieścił Władysław Spausta w Sylwanie w 1893 roku. 
Nieco później w 1900 r. prof. Jarosław Łomnicki w Gazecie Kołomyjskiej 
przedstawił biologię cisa i wyraził troskę z powodu intensywnego niszczenia 
gatunku. W ochronę cisa zaangażował się także Henryk Gąsiorowski, autor 
słynnych przewodników po Karpatach Wschodnich, który w towarzystwie le-
śniczego Türkotta (późniejszego dyrektora Parku Narodowego w Pieninach) 
odwiedził ten obszar w 1912 roku, a następnie interweniował w Polskim Towa-
rzystwie Przyrodników we Lwowie w sprawie ochrony cisów przed wyrębem. 
W tym samym roku obszar z cisami zwiedził W. Szafer (1913) i gorąco poparł 
idee ochrony cisa, nadając jej wyjątkowy rozgłos, między innymi publikując 
w Sylwanie artykuł „Cisy w Kniaźdworze pod Kołomyją jako ochrony godny 
zabytek przyrody leśnej”, w którym przedstawił charakterystykę przyrodniczą 
obszaru. Zwracał w nim uwagę na zagrożenia ze strony miejscowej ludności, 
która wykorzystywała cisa do różnych gospodarczych celów, z uwagi na jego 
wyjątkowe właściwości. Dzięki zaangażowaniu wielu wybitnych autorytetów 
szczególnie ze świata nauki, lokalnych leśników, a także społeczników, w 1914 
roku utworzony został rezerwat pod nazwą „Cisy w Kniaźdzworze”, który na 
powierzchni 59,09 ha chronił około 30 tys. cisów. Według Szafera (1913) było 
to największe w Europie Środkowej skupienie cisów, które występowały w 
podszycie lasu bukowego z domieszką jodły. Wydarzenia związane z I wojną 
światową dokonały dużego spustoszenia w granicach rezerwatu, przez który 
przebiegały umocnienia frontu (Wróblewski 1921; Gąsiorowski 1926). Znisz-
czeniu uległy również starodrzewy bukowe i jodłowe.

Wyjątkową wartość geobotaniczną na ziemiach ówczesnej Rzeczypospolitej 
stanowiła roślinność stepowa i leśna Podola. Pierwsze opisy roślinności Miodo-
borów przedstawił W. Szafer w rozprawie z 1910 r. Utworzono tam pierwsze re-
zerwaty na Ostrej Skałce i na Lubomli koło Grzymałowa o powierzchni 10,25 ha, 
w prywatnych dobrach Władysława Fedorowicza. Chroniły one typową podolską 
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roślinność stepową ze stanowiskiem smaglicy podolskiej Schiwereckia podolica.
Z kolei w wyższych położeniach górskich Karpat początek tworzenia ob-

szarowych form ochrony datuje się na 1910 r., kiedy to austriackie Ministerstwo 
Rolnictwa i Dóbr Państwowych poleciło Lwowskiej Dyrekcji Lasów Państwo-
wych wyszukanie „pierwoboru” w celu objęcia go ochroną rezerwatową. Zada-
nia podjęło się Galicyjskie Towarzystwo Leśne wspólnie z Polskim Towarzy-
stwem Przyrodników im. Kopernika. Dyrekcja wskazała obszar 10 nadleśnictw, 
w których należało tego „praboru” szukać. Zadania tego podjęli się ówcześni 
profesorowie Wyższej Szkoły Lasowej we Lwowie: Stanisław Sokołowski oraz 
Władysław Szafer. Do roku 1914 zdążyli spenetrować tylko Nadleśnictwo Wo-
rochta, z którego wybrali 6 oddziałów (107–112), które spełniały pierwotne zało-
żenia. Wybuch I wojny światowej uniemożliwił kontynuację poszukiwań borów 
pierwotnych.

Na początku XX w. w Pilawinie na Wołyniu, w prywatnych dobrach hrabiego 
Józefa Potockiego powstał dość nietypowy rezerwat, mający charakter zwierzyń-
ca, znany w owym czasie szeroko w Europie. Powierzchnia o wielkości 12 206 
morgów (ok. 7 000 ha) została ogrodzona. Cały obszar wyróżniał się od otocze-
nia bogactwem różnych ekosystemów, w tym również nieleśnych, rozmieszczo-
nych w układzie mozaikowym. Las wielogatunkowy składał się z dębu szypuł-
kowego, sosny, grabu, brzozy, osiki, jesionu, lipy i klonu; wyróżniał się obfitym 
podszyciem. Liczne były błota, bagna i sitowia, a osobliwością w rezerwacie 
był dziko rosnący różanecznik żółty Azalea pontica. Wśród zwierząt żyły: łosie 
(100 osobników), głuszce, cietrzewie, jarząbki, jastrzębie, orły, bociany czarne, 
czaple, sarny, jelenie, bobry, osiem gatunków jeleni sprowadzonych z całego 
świata, gatunki ptaków związanych z bagnami i wodami, suhaki i gazele perskie, 
piżmowce, dzikie indyki, jelenie Dybowskiego, żubry i bizony amerykańskie, 
a także wiele innych. Na uwagę zasługuje też podejście do drapieżników, które 
od dawna uznawano za szkodniki: ...”szkodliwe i drapieżne nie były tępione w 
zwierzyńcu. Tolerowano ich jak wolnych „obywateli natury”. Dziś też są one po-
spolite, co niemało przyczynia się do powabu i różnorodności fauny...” (Demel 
1922). Mimo ogromnej popularności w świecie, w 1916 roku rezerwat w Pila-
winie został całkowicie zniszczony wskutek wydarzeń związanych z działaniami 
wojennymi. Również późniejsza rewolucja rosyjska miała wpływ na jego upadek 
i nigdy już nie został odtworzony.
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Okres po odzyskaniu niepodległości 1917–1939 – istniejące  
i ciekawsze projekty rezerwatów przyrody
Karpaty

Największe zainteresowanie ochroną w Karpatach Wschodnich wzbudzał ob-
szar Czarnej Hory (Ryc. 1). Idea utworzenia rezerwatu na Czarnej Horze odżyła po 
wojnie, kiedy w 1921 r. zachodnią część pasma zwiedzili dwaj wysocy urzędnicy 
Departamentu Leśnictwa Ministerstwa Rolnictwa i Dóbr Państwowych – Mikla-
szewski i Stankiewicz. Dzięki ich inicjatywie Ministerstwo Rolnictwa i Dóbr Pań-
stwowych pismem z dnia 29.X.1921 r. nakazało wyłączyć z użytkowania 447,5 ha 
lasu i otoczyć drutem kolczastym. Był to pierwszy realny krok, który należy uznać 
za początek tworzenia rezerwatu, chociaż jego wielkość i kształt w kolejnych latach 
zmieniały się, ponieważ poszczególne jego fragmenty miały różny status własności 
(Kulczyński i in. 1926). Sporą część już wówczas stanowiły obszary rezerwatowe, 
tzw. Las Ochronny Zaroślak, Las pod Homułem i Maryszewską Wielką oraz Doli-
na Potoku Howerla. Problem stanowiła jednak własność prywatna, która rozciągała 
się od Breskuła, poprzez Howerlę do Małej Howerli oraz obejmowała południowe 
części – od Szpyci poprzez Gadżynę po Kize Ułohy. 

Ryc. 1. Fragment Pasma Czarnohory proponowany do objęcia ochroną w 1921 r. W głębi 
(w środku) Kozły w kotlinie Dancerza – widok od strony Pożyżewskiej (Repr. Fot. T. 
Wilczyński). 
Fig. 1. Part of Chornohora range proposed for protection in 1921. In the backgroud (in 
the middle): Mt Kozły in Dancerz valley – a view from Pożyżewska (repr. of phot. by T. 
Wilczyński). 
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Sprawa poszerzenia rezerwatu na Howerli wielokrotnie była dyskutowana, 
była nawet rozpatrywana na zjeździe przedstawicieli nauki Czechosłowacji, 
Polski i Rumunii w dniach 13–14 grudnia 1929 r.; wówczas jego powierzchnia 
została poszerzona do 832 ha (Szafer 1929), a kilka lat później w 1933 roku 
ostateczna powierzchnia rezerwatu, zwanego wówczas Parkiem Narodowym na 
Czarnej Horze, wynosiła 1520,51 ha (Ryc. 2). Nazewnictwo formy ochrony ob-
szaru nie jest do końca jednoznaczne, gdyż w wielu pracach z tamtego okresu 
określenie „rezerwat” i „park narodowy” pojawiają się zamiennie (Kulczyński 
i in. 1926; Szafer 1929; Kostyrko 1933). Drugim ważnym krokiem w realizacji 
ochrony przyrody Czarnej Hory była odbudowa na Połoninie Pożyżewskiej (1375 
m n.p.m.) zniszczonej przez I wojnę światową Stacji Botaniczno-Rolniczej, która 
od 1899 pełniła funkcję stacji badawczej – prowadzono tam stałe obserwacje 
klimatu, flory, fauny i gleb (Tołpa 1928; Swederski, Szafran 1931; Środoń 1948). 
Stacja ta pełniła także opiekę-nadzór, nad istniejącym rezerwatem, co było bar-
dzo ważne, ponieważ obszar ten zagrożony był eksploatacją kosodrzewiny w 
celu pozyskania olejków eterycznych przez spółki niemieckie i austriackie.

Dla wielu wybitnych uczonych, takich jak m.in. Władysław Szafer, Marian 
Sokołowski, Stanisław Kulczyński, Andrzej Środoń, Stefan Tołpa, Bogumił 
Pawłowski, Piotr Wiśniewski, Józef Mądalski czy Tadeusz Wilczyński, stacja ta 
była najlepszą bazą wypadową podczas ich badań naukowych nad Karpatami 
Wschodnimi (m.in. Kulczyński 1935). 

W latach 30. XX w. zrodziły się kolejne inicjatywy objęcia ochroną najlepiej 
zachowanych i najbogatszych pod względem przyrodniczym obszarów Gorga-
nów i Gór Czywczyńskich oraz dobrze zachowanych fragmentów w niższych 
położeniach beskidzkich. 

Ważnym akcentem było zwrócenie uwagi na ochronę najcenniejszych frag-
mentów dziewiczej przyrody w obszarze Gorganów (Ryc. 3). Jeden z obszarów ob-
jęto ochroną już w 1919 r. na terenie Nadleśnictwa Jasień (powiat Kałuski), gdzie 
utworzono w 1932 r. rezerwat „Gorgan”, chroniący największe w Polsce skupienie 
limb u źródeł Łomnicy (Szafer 1932a). Początkowo jego powierzchnia wynosiła 
około 500 ha, ale w 1938 r. rezerwat został powiększony do 1121, 58 ha. 

W 1935 r. z inicjatywy działaczy ochrony przyrody, na czele z profesorem 
Walerym Goetlem, utworzono w prywatnych dobrach metropolity lwowskiego 
Andrzeja Szeptyckiego, na stokach Jajka Perehińskiego, prywatny rezerwat lim-
bowy o powierzchni 255,19 ha. Rezerwat na Jajku Perehińskim otrzymał imię 
swojego fundatora, wraz z okazałą bramą limbową u wejścia. Z kolei przy gra-
nicy z Czechosłowacją, w Nadleśnictwie Rafajłowa, w dorzeczu Bystrzycy Nad-
wórniańskiej, wytypowano na powierzchni 583,55 ha rezerwat pod nazwą „Las 
ochronny Tupiszyrka”, który miał chronić największe skupisko limb w tamtym 
obszarze. Z opisów przyrodniczych wynika, że największe okazy przekraczały 
ponad 2 m obwodu. 
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Ryc. 2. Mapa projektowanego Czarnohorskiego Parku Narodowego (Kostyrko 1933).
Fig. 2. A map of projected Chornohora National Park (Kostyrko 1933).

J. Bodziarczyk, A. Jaworski – Utworzone oraz projektowane rezerwaty...



176 ROCZNIKI BIESZCZADZKIE 27 (2019)

Ryc. 3. Limba Pinus cembra w 
Gorganach na stokach Grofy – 
maj 2018 (Fot. J. Bodziarczyk).
Fig. 3. Arolla pine Pinus cembra 
in Gorgany range on the slope of 
Mt Grofa – May 2018 (Phot. J. 
Bodziarczyk).

Pod koniec lat 30. XX w. Andrzej Środoń (1937) apelował także „O ochronę 
pierwotnego lasu sosnowego Pinus silvestris L. w uroczysku Bór w Gorganach” 
na torfowisku wysokim w wododziale Łomnicy i Bystrzycy Sołotwińskiej koło 
wsi Krzywiec. Pojedyncze sosny osiągały 200 lat i 1,48 m obwodu w pierśnicy. 
Według Środonia był to jeden z niewielu dobrze zachowanych „lasów sosno-
wych” w Karpatach o charakterze pierwotnym.

W najbardziej południowo-wschodniej części Polski, w Górach Czywczyń-
skich, Bogumił Pawłowski, prowadząc przez 4 lata (1933–1936) badania geo-
botaniczne, dobrze poznał te góry i zaproponował objęcie ochroną najbardziej 
ciekawych i wartościowych ich fragmentów. Wśród nich wyróżnił: skały i poło-
niny wapienne, zarośla kosodrzewiny, torfowiska wysokie oraz mokradła z Ca-
rex paniculata. Zaprojektował utworzenie 4 rezerwatów zupełnych (ścisłych) i 2 
częściowych. 

Pierwszym z nich był rezerwat „Hnitesa-Palenica-Komanowa” (rezerwat zu-
pełny) – nazwa powstała od najwyższych szczytów Hnitesa (1769 m n.p.m.) – 
Palenica (1758) – Komanowa (1731), rozciągających się wzdłuż zachodniej gra-
nicy rezerwatu, będącej jednocześnie granicą państwa polskiego z Rumunią. Au-
torem pierwszego projektu rezerwatu o pow. 933 ha był nadleśniczy J. Türkott. 
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Początkowo (1930 r.) rezerwat miał być rezerwatem faunistycznym, ale badania 
Pawłowskiego wniosły szereg nowych odkryć botanicznych. Między innymi w 
obszarze tym uczony odkrył jedyne w ówczesnej Polsce stanowiska pięciornika 
turyngijskiego Potentilla thuringiaca i jedyne w polskiej części Karpat Wschod-
nich stanowisko wykliny sinej Poa glauca, a także szereg innych rzadkich gatun-
ków oraz cenne zbiorowiska mokradłowe z turzycą prosową Carex paniculata i 
kostrzewą Porciusa Festuca porcii (Szafer i in. 1924). Projekt przewidywał też 
wariant o mniejszej powierzchni, ograniczony do 459 ha, który według relacji 
Pawłowskiego był już chroniony, mimo iż prawnie nie był zatwierdzony. Drugi 
z projektowanych rezerwatów – o niewielkiej powierzchni – pod nazwą „Mo-
kradło na przełęczy między Hłystowatym a Prełukami” wyróżniał się również 
obecnością zbiorowiska mokradłowego z Carex paniculata i Festuca porcii oraz 
masowym występowaniem opierstki Porciusa Saussurea porcii. Trzeci rezerwat 
pod nazwą „Oka kosówki na Rotundule” miał objąć ochroną kosówkę na tor-
fiastym gruncie (pisownia dosłowna) wraz z otuliną szerokości 50 m; według 
Pawłowskiego (1937) prawdopodobnie było to stanowisko reliktowe. Czwarty 
projektowany rezerwat „Mokrynów Kamień”, również o niewielkiej powierzch-
ni, miał objąć największą skałę wapienną po polskiej stronie Gór Czywczyń-
skich, na której miały jedyne w Polsce stanowiska krwawnik wschodniokarpacki 
Achillea schurii oraz bniec Zawadzkiego Melandrium zawadzkii. Również i w 
tym przypadku Pawłowski zaproponował otulinę o szerokości 50–100 m. 

W Górach Czywczyńskich Pawłowski zasugerował także objęcie ochroną 
częściową dwóch obszarów: lasu bukowo-świerkowego na grzbiecie Ladeskula 
(Borszutyna) nad Breskułem w dolinie Czarnego Czeremosza oraz wschodnie 
zbocza na podłożu wapiennym szczytu Prełuków. Pod szczytem Prełuków znaj-
dowało się jedyne w Polsce stanowisko przymiotna alpejskiego Erigeron alpinus 
var. gracilis oraz storczyka ciemnogłowu Nigritella nigra var. carpatica. Więk-
szość proponowanych przez Pawłowskiego rezerwatów obejmowała niewielkie 
powierzchnie. Uważał on, że łatwiej jest zaproponować sieć wielu małych rezer-
watów niż kilka dużych, gdyż takie projekty są trudne do zrealizowania. W sto-
sunku do innych cennych przyrodniczo obszarów Pawłowski nakreślił wytyczne 
postępowania, biorąc pod uwagę także interesy gospodarcze.

Z propozycją objęcia ochroną dobrze zachowanych drzewostanów dolno-
reglowych wystąpił Urbański (1933). W miejscowości Wygoda na górze Osój 
opisał wielogatunkowy las z udziałem buka, grabu, lipy drobnolistnej, klonu 
zwyczajnego i jaworu. Urozmaicone formy terenu pokrywały różne zbiorowi-
ska roślinne: buczyny, grądy, jaworzyna z języcznikiem, górska olszynka nad-
rzeczna oraz bogate łąki. Osobliwością była ciekawa fauna: m.in. gnieżdżący się 
orlik krzykliwy i wąż Eskulapa. Wyjątkowość tego projektu polegała na objęciu 
ochroną powierzchni około 1800 ha, co w tamtych czasach było rzadkością. Pro-
jekt miał kompleksowe opracowanie przyrodnicze – florystyczno-faunistyczne. 
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Autor, leśnik, opracowując ten projekt skonkludował w sposób bardzo wymow-
ny, że: „...Utworzenie rezerwatu z tego niezwykle interesującego i pięknego te-
renu nie powinno nastręczać trudności, ponieważ należy on do Państwowego 
Nadleśnictwa Mizuń. Cały kompleks leśny mógłby stanowić rezerwat częściowy, 
opadające zaś ku Świcy stoki należy zamienić na rezerwat zupełny...”

Z obszaru Karpat na uwagę zasługuje kilka projektowanych rezerwatów w 
niższych położeniach górskich i pogórskich, zwłaszcza Bieszczadów Zachod-
nich. Jednym z nich, chociaż o niewielkiej powierzchni (kilku hektarów), był re-
zerwat „Cisy na Górze Jawor” koło Baligrodu, który został formalnie utworzony 
w 1935 roku, chociaż cisy były tam chronione już od 1924 roku. Inny rezerwat 
cisowy, na powierzchni 160,96 ha, utworzono w 1931 r. w Jasienicy Rosielnej, 
w powiecie brzozowskim, na terenie własności prywatnej. Z kolei w Barwinku, 
w 1929 r., utworzono rezerwat leśny „Modrzyna”, będący własnością spółki ży-
dowskiej w Dukli. Na powierzchni 6,5 ha chronił on modrzewia polskiego Larix 
polonica (Szafer 1932a). W niewielkiej odległości od Gorlic powstał rezerwat 
„Kornuty”, o wysokich walorach geologicznych – z wychodniami skał piaskow-
ca magurskiego. Wartość krajobrazowo-turystyczna oraz naukowa rezerwatu 
była w pełni doceniona przez miejscową społeczność, co potwierdzały licznie 
pojawiające wówczas doniesienia w prasie lokalnej oraz petycje do Państwowej 
Rady Ochrony Przyrody, domagające się ochrony tego obszaru (Sulma 1936). Z 
kolei niedaleko Krosna, między Korczyną a Czarnorzekami, kilka lat wcześniej 
zaprojektowano rezerwat, którego głównym walorem była grupa skał pochodzą-
ca z gruboziarnistego piaskowca (Świdziński 1933). Skały o dziwacznych kształ-
tach, osnute romantycznymi legendami, wraz z sąsiadującym Zamkiem Odrzy-
końskim, stały się ważną atrakcją turystyczną regionu.

Bardzo ciekawy projekt rezerwatu leśnego przygotował Trella (1937) w oko-
licach Przemyśla. Proponowane do ochrony lasy turnickie zostały bardzo szcze-
gółowo zbadane przez specjalistów od różnych grup systematycznych roślin i 
zwierząt (m.in. Kotula 1881; Batko 1934). Wysoka zasobność wielogatunkowych 
drzewostanów i niespotykane wymiary drzew, przekraczające 40 m wysokości i 
osiągające po kilka metrów w obwodzie, to głównie efekt silnie wapnistego pod-
łoża powstałego ze zwietrzenia margli górnokredowych i korzystnych warun-
ków klimatycznych; najwyższe wzniesienia nie przekraczały 600 m n.p.m. Trella 
proponując objęcie ochroną rezerwatową najlepiej zachowanych starodrzewów 
miał świadomość zaszłych zmian w ciągu ostatnich dziesięcioleci, co wyraził w 
przytoczonym z jego opracowania fragmencie (Trella 1937): 
„… W czasie od końca wojny światowej po lata ostatnie dokonały się na Turni-
cy głębokie przemiany, najpiękniejsze drzewostany padły pod siekierami drwa-
li, miejsce lasów wysokopiennych zajęły rozległe zręby i młodniki, przeważnie z 
wprowadzonych, obcych dla Turnicy gatunków, jak świerki, sosny, modrzewie, 
dęby i wiązy, – bór karpacki w swej naturalnej, pierwotnej postaci zachował 
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się jedynie w nielicznych zakątkach. Zabezpieczenie ocalałego od zagłady pier-
woboru w formie rezerwatu, przynajmniej na jednym z najbardziej charaktery-
stycznych stanowisk, ułatwia do pewnego stopnia okoliczność, że obszar ten, do-
chodzący 25 km2, w przeważającej większości jest własnością Skarbu Państwa, 
zaś niewielka pozostała część północno-wschodnia należy do Polskiej Akademii 
Umiejętności…”. 

Idea objęcia ochroną rezerwatową najcenniejszych fragmentów lasów turnic-
kich nadal jest aktualna, chociaż nadzieja, że obszar pozostający we własności 
Skarbu Państwa ułatwi sprawę utworzenia rezerwatu, jak kiedyś sądzono, wciąż 
pozostaje w sferze mrzonek. 

Podole 

Wybitny polski krajoznawca i geograf Mieczysław Orłowicz (1914) zwracał 
uwagę na trzy osobliwości Podola: jar Dniestru od Niżniowa do Zaleszczyk i 
jego dopływy, „stepy Galicji” oraz Miodobory. 

Jar Dniestru uznawany był, obok Pokucia stepowego i Miodoborów, za naj-
bogatszy skarbiec flory. Opisy resztek roślinności pierwotnej tego terenu przed-
stawił W. Gajewski (1931) i opublikował w pracy „Szczątki flory pierwotnej w ja-
rze Dniestru”. Badania Gajewskiego nad roślinnością jaru Dniestru były reakcją 
na uchwałę podjętą w 1929 r. przez przedstawicieli nauki Czechosłowacji, Polski 
i Rumunii, dotyczącą ochrony przyrody na terenach granicznych tych państw. 
Uchwała ta zwracała także uwagę na jary Dniestru: ... „Konferencja wyraża zapa-
trywanie, że należy utworzyć również kilka rezerwatów wzdłuż doliny Dniestru. 
Odpowiednie miejsca wybierze specjalna komisja mieszana, złożona z przedsta-
wicieli Polski i Rumunji ...”. Gajewski, chcąc ułatwić prace komisji zaangażował 
się w badania terenowe i zebrane materiały szybko opracował (Gajewski 1931). 
W jarze Dniestru rozwijały się oprócz zbiorowisk stepowych zbiorowiska zaro-
ślowe i leśne. Występowały tam bardzo rzadkie rośliny, takie jak: 
– przęśl ostra Ephedra distachya, 
– migdał karłowaty Amygdalus nana,
– czosnek kropkowany Allium guttatum,
– szafirek wąskokwiatowy Muscari tenuiflorum,
– szparag nibyszorstki Asparagus pseudoscaber, 
– urzet tępoowockowy Isatis hebecarpa i inne. 

Gajewski podzielił cały obszar na 13 najciekawszych odcinków (Ryc. 4). 
Szczegółowo opisał zbiorowiska roślinne, wykonując dla nich mapy lokalnego 
zasięgu oraz profile pionowe ścianek. Walor opracowania podnosił nie tylko opis 
jednostek fitosocjologicznych ale także szczegółowa lokalizacja stanowisk rzad-
kich gatunków roślin. Gajewski, opisując resztki roślinności jaru Dniestru, ubo-
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Fig. 4. Skałki Trubczyńskie – jeden z ciekawszych odcinków w jarze Dniestru, badany 
przez Gajewskiego (1931) [Repr. fot. T. Wiśniewski].
Ryc. 4. The Trubczyn rocks – one of the most interesting parts of Dniestr river, studied by 
Gajewski (1931) [Repr. of phot. by T. Wiśniewski].
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lewał nad postępującą degradacją wskutek systematycznego zamieniania siedlisk 
z roślinnością pierwotną na sady i winnice. 

Na północnej krawędzi Woroniaków, u źródeł rzeki Styr, niedaleko Ponikwy, 
właściciel Adolf Bocheński w 1932 r. przeznaczył 24,42 ha na rezerwat mający 
chronić las, skały i krajobraz (tzw. „Trójnóg”), a w niecały rok później, na wzgó-
rzach Zbaraż, przeznaczył kolejny fragment lasów o pow. 8–10 ha do ochrony 
rezerwatowej. Jak to określił Szymon Wierdak (1932): „...Ten czyn obywatelski p. 
Bocheńskiego, godny najwyższego uznania, świadczy wymownie o Jego wysokim 
umiłowaniu przyrody...”. Autor żywił nadzieję, że ten przykład znajdzie podob-
nych naśladowców również w innych kręgach ziemiańskich. 

Na ochronę wartościowych obiektów przyrodniczych zwrócono uwagę na 
Opolu Halickim, na wschód od Halicza, w Międzyhorcach (Wierdak 1932), gdzie 
wzgórza tworzyły skały gipsowe wyrzeźbione na skutek długotrwałej erozji po-
wietrznej. Skały, osiągające do 20 m wysokości, otaczała halawa urozmaicona 
zaroślami lub rzadko porastającym lasem. Układy te były bardzo bogate gatun-
kowo, wśród których wyróżniano kilka zespołów stepowych z dominacją turzyc 
i ostnic, z kolei na skałach występowały zbiorowiska naskalne zdominowane 
przez rojnik ruski Sempervivum ruthenicum (Wierdak 1932). Bardzo bogatą florą 
charakteryzowały się także zarośla z roślinnością kserotermiczną, wśród której 
pojawiały się wyjątkowe rzadkości jak kosaciec trawolistny Iris graminea czy 
wierzba śniada Salix livida. Skały te podnosiły również walor krajobrazowy. S. 
Wierdak (1932), zachwycony skałami w Międzyhorcach, apelował o ich ochronę, 
podobnie jak Kuntze (1932), który badał faunę tych miejsc. Dostrzegał zagroże-
nia i wyrażał obawy co do ich dalszych losów, głównie z powodu intensywnego 
wykorzystania skał przez właścicieli – część z nich należała do włościan, a część 
do Arcybiskupstwa obrządku łacińskiego we Lwowie. W okresie tym utworzono 
niewielki rezerwat stepowy „Makutra” o pow. 4,02 ha, nazwany imieniem Juliu-
sza Słowackiego. Rezerwat chronił step pierwotny typu wołyńskiego z cieciorką 
żółtą Coronilla coronata i wawrzynkiem główkowym Daphne cneorum.

Miodobory zwane także Tołtrami tworzyły niezwykle ważny obszar przy-
rodniczy. To silnie rozczłonkowane i najwyższe na Podolu pasmo wapiennych 
wzgórz, przecinające Wyżynę Podolską z północnego zachodu na południowy 
wschód, przekracza wysokość nieco ponad 400 m n.p.m. Tworzy je łańcuch pół-
kolistych skał, powstałych z końcem trzeciorzędu z raf muszlowych. Znajdowały 
się tam zabytki historyczne jeszcze z czasów pogańskich, jak święta góra Bohut 
(414 m) z resztkami starego zamczyska i Krągła Górka (430 m) z pozostałościami 
głazów kamiennych, na których miał stać posąg Światowida. Silnie kontrastujące 
wzniesienia wapienne od otoczenia wyróżniały się niezwykłym bogactwem ga-
tunkowym roślin tworzących zbiorowiska skalne, stepowe i leśne (Szafer 1935). 
W. Szafer (1910), powołując się na prace botaników z XIX w. oraz badania wła-
sne, określił bogactwo florystyczne na ponad 800 gatunków roślin naczyniowych 
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i paprotników. Mozaika siedlisk sprawiała, że obok siebie występowały gatunki o 
różniących się wymaganiach ekologicznych. Profesor Szafer lasy południowych 
Miodoborów zaliczył do typu środkowoeuropejskiego, zamieszczając ich cha-
rakterystykę w swojej rozprawie „Geobotaniczne stosunki Miodoborów” z 1910 
roku, w której pisał:
...”Jako całość lasy mieszane Miodoborów południowych, złożone dziś głównie z 
grabów, dawniej zapewne z buka i innych drzew liściastych, z właściwą florą zielną, 
przedstawiają nam zespół roślinny silnie kontrastujący z resztą lasów grzbietu Mio-
doborskiego, ciążący we wszystkich swych reprezentantach florystycznych do flory 
bałtyckiej o pogórskim charakterze, nie należący zatem do formacyj podolskich ...”

Już pod koniec XIX w. w Miodoborach nastąpiło znaczące uszczuplenie are-
ału stepów na skutek zaorywania; mocno eksploatowane były też drzewostany 
zdominowane przez graba i buka, które ograniczone zostały w swoim lokalnym 
zasięgu do najwyższych wzniesień. Z chwilą poznania Miodoborów przez przy-
rodników rozpoczęli oni akcję ochrony tego obszaru, ale od czasu badań Szafera 
(1910, 1914) stan przyrody Miodoborów bardzo się pogorszył. 

Ponownie opisane przez Szafera w latach 30. XX w. dąbrowy z miejsco-
wości Galilea, Salówka, Rosochacz i Monastyrek, miały już formę szczątkową. 
Większość cennych dąbrów została wyrąbana, a w ich miejsce powstały zapusty 
grabowo-leszczynowe. Szafer apelował o ratunek dla dąbrów podolskich, znając 
ich wartość jako unikatowe, nie mające odpowiedników wśród dąbrów w Euro-
pie Zachodniej. Również Wierdak (1930) apelował o utworzenie w Miodoborach 
północnych rezerwatu leśnego, obejmującego dąbrowy w Kujdańcach wraz ze 
skałkami, na których rosły unikatowe gatunki roślin. W okolicach Kręciłowa z 
kolei odszukał podany w 1910 roku przez Szafera reliktowy gatunek trzmielinę 
niską Evonymus nana (dziki rozmaryn), który w Miodoborach miał jedyne sta-
nowisko w ówczesnej Polsce. W tym przypadku stanowisko znajdowało się na 
gruncie prywatnym, a Wierdak apelował o jego ochronę rezerwatową, wyrażając 
nadzieję na zrozumienie znaczenia ochrony stanowiska przez właściciela.

Na Podolu zachodnim w powiecie rohatyńskim, w 1931 r., utworzono na pow. 
3,28 ha, w dobrach hrabiego Augusta Krasickiego, rezerwat leśny obejmujący 
resztkę starego, pierwotnego lasu bukowego typu opolskiego (Szafer 1932a). W 
tym samym regionie zaprojektowano 9 innych rezerwatów przyrody, w więk-
szości stepowych: w Czortowcu, w Obertynie, na Kasowej Górze, na Czortowej 
Górze, w Sarnkach Dolnych (skalno-stepowy), w Łuczyńcach, w Hucisku oraz 
rezerwaty leśne w Klimcu i Kobakach w Nadleśnictwie Kuty z najwyższym sta-
nowiskiem dębu. Wszystkie położone były na gruntach prywatnych.

W 1935 r., dzięki przychylności władz oraz Zarządu Fundacji Wyższej Szko-
ły Rolniczej im. J.K.I. Hohendorfa, powstały w Szutromińcach na Podolu nad 
Dniestrem (pow. zaleszczycki) cztery cenne rezerwaty leśne, które reprezento-
wały najlepiej zachowane fragmenty zbiorowisk z jarów Dniestru (Szafer 1936):
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A. las łęgowy Populetum nigrae salicosum na wyspie rzeki Dniestr (Ryc. 5). 
Utworzony w okolicy Uścieszka, na powierzchni 5,83 ha, wielowarstwowy 
łęg o cechach pierwotnych, składający się z 11 gatunków drzew, takich jak: 
topola czarna, topola biała, osika, wierzba krucha, wierzba biała, wiąz polny, 
wiąz pospolity, wiąz górski, jesion wyniosły, paklon, dąb szypułkowy oraz 5 
gatunków lian.

B. czahar (bajrak) podolski Acereto-Fraxinetum podolicum. Słowa „czahar” lub 
„bajrak” jako pierwszy w literaturze użył Wincenty Pol pisząc „Obrazy z ży-
cia i z natury” w 1851 r. Opisywał on wielogatunkowe zbiorowiska z udzia-
łem dębów, brzozy, jaworu, brzostu, jesionu, lipy i klonu, jako: „zatajone 
we wklęsłościach lub wygięciach jarów podolskich. Roślinność tych miejsc 
odznacza się wielką bujnością, co trzeba wprowadzić w związek z źródłami, 
które zwykle w bajrakach biją”. Według Szafera utworzony rezerwat repre-
zentował najpiękniejszy płat zespołu na całym zachodnim Podolu, który zaj-
mował zaledwie 2,14 ha.

Ryc. 5. „Las łęgowy na wyspie” rzeki Dniestr – jeden z czterech rezerwatów utworzonych 
w okolicach Szutromińców na Podolu. Chronił dobrze zachowany las łęgowy Populetum 
nigrae salicosum (Repr. Fot. J. Szaferowa). 
Fig. 5. „Carr on the island” of Dniestr river – one of four nature reserves created in the 
vicinity of Szutromińce village in Podolia. It protected well preserved poplar carr Popu-
letum nigrae salicosum (Repr. of phot. by J. Szaferowa).
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C. dąbrowa podolska Quercetum podolicum. Rezerwat obejmował powierzch-
nię 2,06 ha. Według Szafera (1936) był to najbogatszy pod względem składu 
gatunkowego zespół roślinny. Na pow. 400 m2 opisał 64 gatunki roślin na-
czyniowych, z największym udziałem gatunków ciepłolubnych. Drzewostan 
zdominowany był przez dąb bezszypułkowy, ale często pojawiał się także 
jarząb brekinia. 

D. las dębowo-grabowy Querceto-Carpinetum podolicum. Utworzony na po-
wierzchni 2,41 ha, ale dobrze reprezentował szeroko rozpowszechniony ze-
spół na Podolu. Drzewostan współtworzyły: dąb szypułkowy i grab, ponad-
to występowały: klon, czereśnia, paklon, wiąz. Na 100 m2 stwierdzono 16 
gatunków drzew i krzewów oraz 37 gatunków zielnych. Gatunkami dobrze 
wyróżniającymi zespół był ciemiernik czerwony Helleborus purpurascens, 
bluszczyk kosmaty Glechoma hirsuta i przytulia wiosenna Galium vernum.

Utworzenie czterech rezerwatów przyrody, mimo iż posiadały niewielką po-
wierzchnię, było ważnym krokiem w ochronie przyrody Podola. 

Warto jeszcze zwrócić uwagę na kilka innych projektowanych rezerwatów: 
rezerwat leśny w Wolicy oraz rezerwaty stepowo-leśne w Żeżawie, „Żulicka 
Góra”, „Święta” i „Storożycha” oraz typowe rezerwaty stepowe: „Kołodróbka” 
koło Zaleszczyk oraz w Dobrowlanach. Rezerwaty te były własnością prywatną.

Pokucie stepowe
A. Kozłowska (1930), opisując resztki stepów na Pokuciu, zwracała uwagę 

na ważne aspekty geobotaniczne: 
„...Na wzgórzach gipsowych Pokucia spotykają się dwa różne elementy gene-
tyczne naszej flory: zbocza południowe, wystawione na silne działanie słońca, 
pokryte są roślinnością związaną swem powstaniem z obszarami pustyń i stepów; 
ocienione, ku północy nachylone stoki, o głębszej bardziej wilgotnej glebie, żywią 
gatunki będące potomkami dawnej leśnej trzeciorzędowej flory...”. 

Pokucie stepowe to obszar prawie całkowicie bezleśny i monotonny. Wyróż-
niał się od Pokucia właściwego i sąsiadującego Podola przede wszystkim pod-
łożem geologicznym wytworzonym z gipsu. Główne różnice dotyczyły nie tyle 
ogólnego składu gatunkowego, co zespołów roślinnych.

Kozłowska wyróżniła na Pokuciu cztery zespoły stepowe: 
– endemiczny zespół z turzycą niską i ostnicą powabną Stipeto caricetum z Poku-

cia – najczęstszy na Pokuciu stepowym, z florą liczącą około 200 gatunków;
– z turzycą górską Carex montana i ciemiężycą czarną Veratrum nigrum;
– z owsem stepowym Avena desertorum – dość rzadki na Pokuciu;
– z seslerią Heuflera Sesleria heufleriana – najrzadziej występujący zespół przy-

wiązany do północnych skalistych stoków, z licznymi elementami górskimi.
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Opisywane przez Kozłowską pierwotne zbiorowiska stepowe zachowały się 
tylko w postaci małych, nielicznych skrawków, najczęściej na niedostępnych 
pionowych skałkach lub połogich zboczach, gdzie podłoże skalne wychodziło 
na powierzchnię. Według Kozłowskiej (1930), pod koniec lat 20. XX w. najlepiej 
wykształcone fragmenty stepów zachowały się już tylko w okolicy Ostrowca, 
Czortowca, Harasimowa oraz wzdłuż potoków Okna i Czortowieckiego. W oko-
licy Ostrowca utworzono rezerwat stepowy „Masiok” o pow. 2,30 ha, chroniący 
resztki pierwotnego stepu z rzadkimi gatunkami roślin. Szczegółową charaktery-
stykę przyrodniczą sporządził Gajewski (1932). Rezerwat ten w latach 1929–32 
został wykupiony przez Ligę Ochrony Przyrody. Ponadto na Pokuciu zaprojek-
towano w obrębie własności prywatnej siedem innych obszarów do ochrony 
rezerwatowej z roślinnością stepową, m.in. w Łuczyńcach i w Hucisku oraz z 
roślinnością skalno-stepową, m.in. w Sarnkach Dolnych i w Głuszkowie, gdzie 
zaprojektowano rezerwat skalny na terenie własności gminy, który od 1929 r. 
chronił gipsowe i strome turnie.

Wołyń 
Rezerwaty leśne na Wołyniu należały do nielicznych. Ze statystyk wynikało, 

że Wołyń zajmował ostatnie miejsce pod względem liczby rezerwatów leśnych. 
Na początku lat 30. XX w. znanych było tylko kilka rezerwatów przyrody w tym 
regionie; jeden rezerwat leśny w okolicy Krzemieńca, drugi rezerwat „Pustomy-
ty” koło Tuczyna o pow. ok. 100 ha, utworzony przez hrabiego Andrzeja Pru-
szyńskiego w 1927 r. dla ochrony dąbrowy wołyńskiej, oraz jeden projektowany 
rezerwat leśny pod Hubkowem nad Słuczą (Macko 1935). W rzeczywistości za-
interesowanie tworzeniem rezerwatów wśród właścicieli prywatnych obszarów 
było znacznie większe niż wynikało to z postępów prac nad ich przygotowaniem. 
Macko ubolewał, że na Wołyniu jest stosunkowo mało obiektów chronionych, 
ale z szacunkiem odnosił się do rezerwatów prywatnych i kolejnych projektów, 
które powstawały ze zrozumienia konieczności zachowania fragmentów przyro-
dy najmniej zniszczonej. 

Do zasługujących na uwagę należały prywatne rezerwaty przyrody, utwo-
rzone i projektowane z inicjatywy leśników w lasach Ordynacji Ołyckiej księcia 
Janusza Radziwiłła. Chociaż były to bardzo małe rezerwaty o powierzchni zaled-
wie kilku hektarów, chroniły resztki dobrze zachowanych zbiorowisk leśnych ty-
powych dla Wołynia. Dominujące w drzewostanie: dąb szypułkowy, wiąz polny, 
jesion wyniosły, klon zwyczajny czy olsza czarna, często osiągały imponujące 
rozmiary przekraczające 350 cm obwodu na wysokości pierśnicy i osiągające 
200 lat. W rezerwatach tych wykonano szczegółowe inwentaryzacje drzew i ro-
ślin naczyniowych, oraz podjęto inicjatywę regularnego wykonywania pomiarów 
co kilka lat w celu uchwycenia zachodzących zmian (Macko 1935). W środko-
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wej i południowej części Wołynia w tym czasie zaprojektowano osiem rezerwa-
tów leśnych i naskalnych (Macko 1937). W Nadleśnictwie Łuck, w Leśnictwie 
Borzemiec nad Styrem, zaprojektowano rezerwat lipowy. Drzewostan tworzył 
dąb szypułkowy, wiąz górski i grab pospolity, a fragmentami dominowała lipa 
drobnolistna. Na tym samym obszarze Wołynia w Julanie zaprojektowano, na 
powierzchni 6 ha, rezerwat obejmujący stary zrąb leśny, który zdominowany był 
przez roślinność krzewiastą i gatunki kserotermiczne, jak wisienka stepowa Pru-
nus fruticosa, róża francuska Rosa gallica, miłek wiosenny Adonis vernalis, len 
złocisty Linum flavum, dziewanna czarna Veratrum nigrum, ostromlecz wołyński 
Euphorbia wolhynica, miodunka wąskolistna Pulmonaria angustifolia i rutewka 
podolska Thalictrium uncinatum – rosnąca na stepach i wapiennych zboczach. 
Utworzenie rezerwatu w Julanie miało także cel edukacyjny.

Z kolei wokół Krzemieńca zaprojektowano dwa rezerwaty leśne: na Stracho-
wej Górze i na Górze Maślatyn. Pierwszy powstał z inicjatywy Zarządu Liceum 
Krzemienieckiego i obejmował 8 ha powierzchni oraz dodatkowo pas ochronny, 
w którym gospodarka leśna była ograniczona. Był to bogaty pod względem skła-
du gatunkowego kompleks leśny; w sześciu zdjęciach fitosocjologicznych repre-
zentujących cały obiekt stwierdzono: 11 gatunków drzew, 15 gatunków krzewów 
i 174 gatunki roślin naczyniowych. Osobliwością rezerwatu było stanowisko 
paprotnika kolczystego Polystichum lonchitis, które było drugim stanowiskiem 
– po Ojcowie – na niżu polskim (Motyka 1937). Natomiast spośród drzew na 
szczególną uwagę zasługiwał dąb bezszypułkowy Quercus sessilis, który osiągał 
wschodni kres swojego zasięgu. Ponieważ część rzadkich gatunków rosła poza 
granicami rezerwatu podjęto starania o jego poszerzenie, co spotkało się z dużą 
przychylnością władz Liceum Krzemienieckiego (Macko 1937). W sąsiedztwie 
Strachowej Góry, na Górze Maślatyn, zaprojektowano rezerwat zróżnicowany 
pod względem mikrosiedliskowym, jednak sprawa jego utworzenia napotyka-
ła na spore trudności, ponieważ wydzielony obszar obejmował różne własności 
prywatne. Ponadto na części obszaru pozyskiwano kamień, ze sprzedaży które-
go czerpano znaczne dochody. Niemniej jednak obszar ten wyróżniał się wielo-
ma rzadkimi osobliwościami florystycznymi, m.in. stwierdzono tam nowe dla 
Wołynia stanowiska lepnika różnokolcowego Echinospermum heteracanthum i 
goździka łysego Dianthus glabriusculus, znanych dotychczas tylko z Podola i 
Pokucia stepowego (Macko 1937). 

W bezpośrednim otoczeniu Krzemieńca zaprojektowano jeszcze dwa rezer-
waty leśno-naskalne: rezerwat w Dziewiczych Skałkach oraz na Bożej Górze. 
Pierwszy z nich obejmował duży kompleks wychodni skalnych poprzecinany 
wąwozami i szczelinami, które nadawały mu szczególny walor krajobrazowy i 
geologiczny, ale najwyższą wartością były stanowiska gatunków bardzo rzadkich 
w ówczesnej Polsce. Objęcie ochroną tego obiektu było trudne, ponieważ należał 
do wielu właścicieli i również był silnie eksploatowany. Podobne zagrożenia do-
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strzegano w projektowanym rezerwacie na Bożej Górze, który pokrywały frag-
menty stepów oraz wielogatunkowe lasy mieszane z przewagą dębu, grabu, klo-
nu, jaworu i sosny. Ważnym elementem w rezerwacie była tawuła średnia Spirea 
media. Obszar Bożej Góry dodatkowo był intensywnie wypasany. Zagrożeniem 
był także rozwój łąkarstwa z podsiewem obcych ekologicznie gatunków. 

Z kolei rezerwat na Wiśniowej Górze, koło Równego, znacznie wcześniej 
zaprojektował J. Panek (1933). Był to obszar o powierzchni około 4 ha, należący 
do dwóch właścicieli – hrabiego J. Potockiego oraz księcia J. Radziwiłła, którzy 
znani byli z popierania tego typu inicjatyw. Rezerwat nazwę swą zawdzięczał 
wiśni stepowej Prunus fruticosa, która masowo występowała na wzgórzu. Po-
nadto w rezerwacie licznie występowała ostnica włosowata Stipa capillata, two-
rząc fragmentami step ostnicowy, ale ważną rolę odgrywał też oman wąskolistny 
Innula ensifolia. Te gatunki wyróżniały trzy zespoły występujące na Wiśniowej 
Górze. Główne gatunki drzewiaste stanowiły dąb i grab, a na obrzeżach występo-
wały klon zwyczajny, wiąz górski, brzoza oraz sosna pospolita. 

Na wschodnich krańca Wołynia, w dolinie rzeki Słucz pod Hubkowem, za-
projektowano w Mareninie rezerwat, w którym zwracały uwagę elementy krajo-
brazowe, ale również cechy geologiczne i historyczno-kulturowe, jak warowne 
grodziska, kurhany, a także ślady stanowisk z młodszej epoki kamiennej. Cały 
przełom rzeki Słuczy oceniany był jako najpiękniejszy zakątek Wołynia i za-
sługiwał na ochronę rezerwatową. Walor podnosiły też rzadkie gatunki roślin 
reprezentujące florę trzeciorzędową, które w dolinie Słuczy miały swoją ostoję, 
np. oreofit azalia pontyjska Azalea pontica. Poważnym zagrożeniem doliny Słu-
czy był projekt budowy zapory i elektrowni oraz infrastruktury z tym związanej 
(Macko 1937). W obszarze tym zaprojektowano jeszcze rezerwat skalny (bazal-
ty) w Janowej dolinie w powiecie kostopolskim oraz na Górze Ostrej w powiecie 
krzemienieckim.

O ile południowe Podole było dobrze przyrodniczo rozpoznane, na którym 
zaprojektowano obszary do ochrony rezerwatowej, to północne Podole stanowi-
ło pod tym względem „białą plamę”. J. Motyka (1937), opierając się na danych 
florystycznych i wskazując konkretne miejsca z resztkami pierwotnej flory, za-
proponował na pograniczu północnego Podola i Wołynia objęcie kilku obszarów 
ochroną rezerwatową. W sposób wręcz poetycki autor ten przedstawił walory 
przyrodnicze tych miejsc, opisując halawki stepowe na zboczach Świętej, Bia-
łej, Łysej i Żulickiej Góry, co miało uświadomić utratę wielu siedlisk i stopnio-
wego zanikania najbardziej typowych zbiorowisk reprezentujących stepy. Autor 
zwrócił szczególną uwagę na gatunki pontyjskie, które rzadko występowały na 
Podolu. Wyjątkową osobliwością szaty roślinnej krawędzi Podola był dziewięć-
sił popłocholistny Carlina onopordifolia, znany zaledwie z kilku stanowisk, ale 
też inne gatunki jak: czosnek sztywny Allium strictum, owies podolski Avena 
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desertorum, owies Schella Avena schelliana, ostnice (Stipa pennata i Stipa capil-
lata), kosaciec bezlistny Irys aphylla i wiele innych roślin stepowych, ale także 
gatunki górskie, które były rzadkim elementem we florze Podola. Według Mo-
tyki (1937) krawędź Podola była jednym z najciekawszych obszarów ówczesnej 
Polski do badań geograficznych i socjologicznych roślin, stąd też tak ważne było 
aby resztki pierwotnych układów przyrodniczych chronić w formie rezerwatów 
przyrody. Na granicy Podola przebiegała granica wszystkich typów lasów bu-
kowych i sosnowych. Dobrym przykładem dbałości o zachowanie resztek pier-
wotnych zbiorowisk roślinnych był także projekt rezerwatu „Trędowacz” koło 
Złoczowa, który miał chronić las bukowy, składający się z Fagus sylvatica var. 
moesiaca w odmianie podolskiej. Pojedyncze okazy buka osiągały imponujące 
rozmiary przekraczając niekiedy 4 m obwodu na wysokości pierśnicy. Niestety 
„Trędowacz” został wycięty w pień w trakcie głoszenia postulatów ochronnych. 
Pozostałe fragmenty, świadczące o pierwotności, ocalały tylko dlatego, że nie 
przedstawiały prawie żadnej wartości gospodarczej (Motyka 1937).

Roztocze Wschodnie
Na Roztoczu Południowo-Wschodnim większość rezerwatów skupiała się 

w powiecie lwowskim i łańcuckim (Szafer 1932). Najstarszym rezerwatem był 
utworzony w 1928 roku rezerwat „Chomiec” w Krzywczycach pod Lwowem, na 
prywatnej własności Stanisława Baczewskiego (Krzemieniewski 1926). Był to 
niewielki rezerwat o powierzchni 2,56 ha, a celem jego utworzenia była ochrona 
fauny i flory stepowej (Kuntze 1930). Na Roztoczu zaprojektowano jeszcze re-
zerwat torfowiskowy w Janowie, będący własnością miasta, oraz rezerwat wod-
ny „Siwa Woda” w Wyrzyskach koło Szkła na terenie prywatnym. W samym 
Lwowie zaprojektowane zostały trzy rezerwaty przyrody: rezerwat leśny „Czar-
towska Skała” na terenie prywatnym, rezerwat jaskiniowy „Grota Miodowa”, 
będący własnością miasta, oraz rezerwat torfowiskowy Biłohorszcza, będący 
własnością prywatną.

Puszcza Sandomierska
Na obszarze Puszczy Sandomierskiej, pod Leżajskiem, w okresie między-

wojennym (1931 r.), utworzono na powierzchni 22,78 ha rezerwat leśny „Las 
Klasztorny”. Obejmował on resztki dawnej puszczy z bardzo bogatą florą, w tym 
ze stanowiskiem zimoziołu północnego Linnaea borealis. Wokół Leżajska za-
projektowano ponadto dwa rezerwaty leśne na gruntach prywatnych: rezerwat 
„Wola Zarczycka” oraz „Brzóza Królewska”.
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Konkluzja
W okresie międzywojennym Jan Gwalbert Pawlikowski (1932) wymienił 

kilka ważnych grup społecznych, które uważał za sojuszników w ochronie przy-
rody. Zaliczył do nich między innymi towarzystwa: łowieckie, rybackie, tury-
styczne, jak Polskie Towarzystwo Tatrzańskie, ale przede wszystkim leśników: 
„...Z pomiędzy leśników rekrutują się bardzo gorliwi ochroniarze, a idea ochrony 
znajduje sympatyczny oddźwięk w ich stowarzyszeniach...”. Potwierdzeniem tej 
opinii było zaangażowanie leśników w tworzenie rezerwatów nie tylko w okre-
sie II Reczypospolitej ale jeszcze w okresie rozbiorów, kiedy to podczas zjazdu 
Galicyjskiego Towarzystwa Leśnego w 1912 i 1913 r. podjęto starania o utwo-
rzenie rezerwatów przyrody. W działalność tę angażowała się także młodzież 
studencka zrzeszona w „Kółku przyrodniczym słuchaczy Wyższej Szkoły Laso-
wej we Lwowie”, która zbierała cenne materiały dotyczące pierwotnych zbioro-
wisk leśnych. Współpraca leśników i przyrodników-naukowców, zaowocowała 
utworzeniem lub przygotowaniem licznych projektów rezerwatów opartych na 
dobrym rozpoznaniu terenowym. Jako przykład można przytoczyć projektowa-
nie rezerwatu w Górach Czywczyńskich przez nadleśniczego inż. J. Türkotta – 
późniejszego kierownika Pienińskiego Parku Narodowego (Karwowski 2011), 
uzupełnione potem o następne rezerwaty, po szczegółowym rozpoznaniu i wa-
loryzacji przyrodniczej wykonanej przez profesora Bogumiła Pawłowskiego w 
latach 1933–1936. Podobny przykład godny uwagi to projekt rezerwatu na Górze 
Osój koło Wygody opracowany przez leśnika J. Urbańskiego, z 1933 r. Leśnicy 
często pełnili też rolę negocjatorów w pertraktacjach z lokalnym społeczeństwem 
(włościanami). W pierwszym okresie projektowania i tworzenia rezerwatów (do 
1931 r.) ponad 70% rezerwatów znajdowała się bowiem na gruntach prywatnych 
(Ryc. 6). Dominowały wśród nich rezerwaty stepowe i leśne.

Ochrona przyrody, szczególnie w okresie zaborów, ale też po odzyskaniu nie-
podległości, była ważnym elementem w rozwoju kultury Polaków, szczególnie in-
teligencji i właścicieli ziemskich. W ochronie rodzimej przyrody ujawniał się ich 
patriotyzm, dlatego tak często i ochoczo wyrażali zgodę na tworzenie choćby nie-
wielkich rezerwatów. Był to w pewnym sensie manifest umiłowania ojczystej ziemi i 
jej przyrody poprzez ratowanie tego co było w niej najcenniejsze, stąd też większość 
projektowanych i utworzonych rezerwatów była na gruntach prywatnych właścicieli. 

W krótkim okresie 20-lecia międzywojennego, po odzyskaniu niepodległości 
przez Polskę, mimo wielu ważnych wyzwań takich jak odbudowa gospodarki i 
struktur państwowości, dorobek w zakresie ochrony przyrody był imponujący 
(Ryc. 7) i godny naśladowania przez kolejne pokolenia.

Idea i konieczność tworzenia rezerwatów i parków narodowych wciąż pozo-
staje aktualna i – jak chyba nigdy wcześniej – od czasu odzyskania niepodległo-
ści w pewnym sensie zagrożona. 
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Ryc. 6. Rezerwaty przyrody projektowane i utworzone w okresie II Rzeczypospolitej w 
części południowo-wschodniej – według stanu z 1931 r. 
Objaśnienia: A – podział na województwa w Galicji Wschodniej; a – rezerwaty prywatne, 
b – rezerwaty państwowe, c – rezerwaty wspólne. B – rozkład rezerwatów ze względu na 
rodzaj: S – stepowe, L – leśne, L-S – leśno-stepowe, T – torfowiskowe, J – jaskiniowe.
Fig. 6. Nature reserves projected and created in the period of II Polish Republic in the 
south-eastern part of the country – as for 1931. 
Explanations: A – division into voivodeships in Eastern Galicja; a – private reserves, b – 
state reserves, c – state and private reserves. B – distribution of nature reserves due to type: 
S – steppe, L – forest, L-S – forest-steppe, T – peat bog/mires, J – cave.

B

A
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Ryc. 7. Rezerwaty przyrody projektowane i utworzone w okresie II Rzeczypospolitej w 
części południowo-wschodniej – według stanu z 1939 r. 
Objaśnienia: a – rezerwaty utworzone lub projektowane do 1931 r.; b – rezerwaty utwo-
rzone lub projektowane w okresie 1932–1939.
Fig. 7. Nature reserves projected and created in the period of II Polish Republic in the 
south-eastern part of the country as for 1939. 
Explanations: a – reserves created or planned until 1931; b – reserves created or planned 
in the period 1932–1939. 
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Summary
The first nature reserves in the area of Eastern Galicia were created during 

the partition of Poland. The oldest one, called “Pamiątka Pieniacka”, was created 
in 1886 by Count Włodzimierz Dzieduszycki in his private estates. It included 
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the old beech wood on the area of about 22 ha. Further protected areas, espe-
cially their numerous projects, were developed in various geographical regions 
of the Second Polish Republic. One of the earliest reserves was the famous 
“Kniaźdwór” reserve, protecting on the area of 59 ha the largest in Europe 
concentration of European yew, numbering over 30,000 individuals. The steppe 
and forest vegetation of Podolia had a unique geobotanical value in the then 
Republic of Poland, and its first description was presented by Szafer in the 
1910 dissertation. The first reserves were established there on private lands. 
Also in the Carpathians, conservation protection was organized quite early. The 
first such area selected for protection before the First World War was the area 
of Czarna Hora, where the protection of primeval forests was planned, but the 
war interrupted the preparatory work. After regaining independence, the idea 
of creating a national park (reserve) in Czarnohora was revived and after many 
negotiations it was a success; in 1933, the National Park in Czarnohora was cre-
ated with an area of 1520 ha. In the interwar period, new reserves were formed 
in the Eastern Carpathians, including the famous “Gorgan” reserve protecting 
the largest concentration of arolla pine in Poland. Initially, in 1919 its area was 
about 500 ha, but in 1938 the reserve was enlarged to 1122 ha. In 1935, on the 
initiative of nature conservation activists headed by Professor Walery Goetel, 
another limestone reserve was created in the private properties of the Lvov 
Metropolitan Andrzej Szeptycki on the slopes of the Mt Jajko Perehińskie, cov-
ering an area of 255 ha. In the easternmost range of the Carpathians – in the 
Czywczyńskie Mountains – six nature reserves were designed in the 1930s, 
including four with strict protection. In the lower mountain and piedmont lo-
cations, especially in the Bieszczady Mountains, a number of forest reserves 
have been designed. One of them, although with a small area (several hectares), 
was the “Cisy na Górze Jawor” [Yews on the Mt Jawor] reserve near Baligród, 
which in 1935 was formally established, although the designated area was pro-
tected from 1924.

An important geographical area in which a network of numerous nature re-
serves was designed was Podolia. Within its reach, the protection of steppe, shrub 
and forest vegetation deserved particular attention, especially in the Dniester can-
yons, and in the northern part of Podolia Upland, in the range of hills called 
Woroniaki. The very special natural value presented Miodobory – limestone hills 
with steppe flora, floristically very rich, but also with the presence of forests 
dominated by oaks, the so-called Podolian oak woods. Among the protected areas 
under development, a large part were steppe and forest reserves. Many of them 
had also historical value. The objects described and designed for protection had, 
however, a small area, although their conditions were well preserved. Neverthe-
less, many valuable areas with natural steppe vegetation have been damaged as a 
result of plowing, mining of limestone and forest exploitation.
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Compared to Podolia and the Carpathians – Volhynia was poor in reserves 
in Eastern Galicia. Until 1931, there were only 6 reserves, while in Podolia and 
in the Carpathians there were a dozen or so of them. However, soon others were 
created and until the outbreak of World War II Volhynia was no longer worse in 
terms of the number of reserves. Forest reserves were created within its range, 
which protected multispecies communities with the dominance of pedunculate 
oak – typical for this area. There were also projects of rock, historical and cultural 
as well as landscape reserves.

During the Second Polish Republic in Eastern Galicia often valuable natural 
areas were protected, although they were not formally recognized. In the first 
period of designing and creating reserves (until 1931), over 70% of them were on 
private land, whose owners willingly agreed to create even small reserves, which 
was a manifestation of love for their native land and nature by saving what it was 
the most valuable in it.

In the short interwar period, after Poland regained independence, despite 
many important challenges, such as the reconstruction of the economy and state 
structures, the achievements in nature protection were impressive and worth fol-
lowing for subsequent generations of Poles. The idea and necessity to create re-
serves and national parks is still valid and necessary. 
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OCHRONA PRZYRODY NIEOŻYWIONEJ  
W OKRESIE II RZECZYPOSPOLITEJ  
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W POŁUDNIOWO-WSCHODNIEJ POLSCE  

I W ZACHODNIEJ UKRAINIE

Conservation of inanimate nature in interwar Poland (1918–1939)  
and in south-eastern Poland and western Ukraine today

Abstract: The first section of the paper describes activities related to the conservation 
of inanimate nature in pre-war Poland, with a focus on its south-eastern territories. The 
chapters which follow present examples of the stepwise process of creation of national 
parks and reserves, while the final part discusses efforts taken to conserve the non-living 
nature of the study regions within the borders of Poland and Ukraine after the Second 
World War. The article emphasises that the idea of nature conservation inculcated in the 
study areas 100 years ago by several generations of naturalists is still being cultivated and 
developed. 

Key words: conservation of inanimate nature, national parks, reserves, historic tree and 
rock formation monuments, the Carpathians, Podolia.

Wprowadzenie
Po pierwszej wojnie światowej przyrodnicy bardzo szybko włączyli się do 

propagowania idei ochrony przyrody w Niepodległej Polsce. Również geografo-
wie i geolodzy, a więc naukowcy zajmujący się przyrodą nieożywioną, włączyli 
się do prac nad ochroną krajobrazu i ochroną powierzchniowych i podziemnych 
form rzeźby, pokryw oraz wybranych obiektów takich jak np. formy skałkowe 
czy głazy narzutowe. W uzasadnieniu potrzeby ochrony przyrody widzieli aspek-
ty naukowe i dobro publiczne. Zwracano również uwagę na to, że idea ochro-
ny przyrody musi przeniknąć do najszerszych warstw społeczeństwa. W tym 
działaniu przyrodnicy widzieli potrzebę ukształtowania nowego społeczeństwa 
wrażliwego na zachowanie naturalnego stanu przyrody. Wiązali tę wrażliwość 
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także z propagowaniem miłości do kraju ojczystego i jego kultury. Podkreślali, że 
„nie ma miłości Ojczyzny bez miłości i ochrony przyrody ojczystej, więc ucząc 
kochać i szanować przyrodę krzewimy miłość Ojczyzny” (Wodiczko 1932). W 
wielu opracowaniach z tego zakresu przyrodnicy podkreślali, że potrzeba ochro-
ny przyrody zrozumiana jest nie tylko w środowisku ludzi wykształconych, ale 
nawet w środowisku „prostego ludu”. Z tego powodu pojawiła się idea ochrony 
„swojszczyzny” w krajobrazie, a więc jego swoistych cech w danym obszarze 
(Smoleński 1932). Idea ta była powiązana z ideą regionalizmu, w której brano 
pod uwagę aspekty naukowe i estetyczne, a więc przyrodnicze i historyczno-kul-
turalne (historyczno-kulturowe). W licznych pracach naukowych i popularno-na-
ukowych zmierzano do ochrony krajobrazu naturalnego i kulturowego. 

Od samego początku zauważano, że mniej oczywistą jest potrzeba ochrony 
przyrody nieożywionej, nie dlatego by jej nie ceniono, lecz z powodu przesad-
nego mniemania o długotrwałości i potędze form naturalnych, które przerastają 
dzieła rąk ludzkich (Kreutz 1925, 1932). Z tego powodu już wtedy, ochronę za-
bytków przyrody proponowali bardziej botanicy i zoolodzy, niż geolodzy i geo-
grafowie. Należy dodać, że wszyscy przyrodnicy włączyli się bardzo szybko i 
sprawnie w instytucjonalne zorganizowanie systemu ochrony przyrody. Już w 
1919 r., mimo toczących się walk o granice Rzeczypospolitej, podjęto prace nad 
ochroną przyrody w Polsce. Wtedy to powstała Tymczasowa Państwowa Komi-
sja Ochrony Przyrody jako Organ Doradczy Dla Ministerstwa Wyznań Religij-
nych i Oświecenia Publicznego. Szybko zabrano się także do prac merytorycz-
nych i nawiązano dobre stosunki z zagranicą poprzez udział członków Komisji w 
Międzynarodowych Kongresach dotyczących Ochrony Przyrody. Wspomniana 
wyżej Tymczasowa Państwowa Komisja Ochrony Przyrody w dniu 10 czerw-
ca 1925 r. rozporządzeniem Rady Ministrów została zamieniona na Państwo-
wą Radę Ochrony Przyrody, która istniała do 1937 r. Rada miała bardzo duże 
kompetencje, a jej decyzje realizowane były przez Ministerstwo. Dzięki takiej 
sytuacji w krótkim czasie zrealizowano bardzo wiele działań w zakresie ochro-
ny przyrody. W pracach tych uczestniczyli znani specjaliści z zakresu przyrody 
nieożywionej tacy jak: Jerzy Smoleński (geograf, geomorfolog), Stefan Kreutz 
(geolog), Mieczysław Klimaszewski (geograf, geomorfolog), Henryk Świdziński 
(geolog). (Smoleński 1932; Kreutz 1932; Klimaszewski 1932; Świdziński 1932). 
W II Rzeczypospolitej nie zrealizowano wszystkich planowanych zamierzeń 
ochroniarskich, gdyż realizację wielu z nich przerwał wybuch II wojny świato-
wej. Po wojnie już w innych uwarunkowaniach państwowych i prawnych, część 
dawnych planów została zrealizowana, bądź prace toczą się nadal na Ukrainie i w 
Polsce. Ważne jest to, że idea ochrony przyrody w tych terenach nadal ma wyso-
kie priorytety wśród decydentów, o czym świadczą współczesne liczne przykłady 
parków narodowych i rezerwatów oraz planowane projekty nowych obiektów. 
Zostanie to szerzej przedstawione w dalszej części opracowania. 
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W niniejszym opracowaniu autorzy omówili problematykę ochrony przyrody 
nieożywionej w zachodniej części Ukrainy (obwody: lwowski, iwanofrankowski 
i tarnopolski) oraz południowo-wschodniej Polsce (województwo podkarpac-
kie). Do wybuchu II wojny światowej omawiane regiony Ukrainy znajdowały 
się w granicach II Rzeczpospolitej (województwa: lwowskie, stanisławowskie i 
tarnopolskie) (Ryc. 1, 2). 

Ryc. 1. Położenie obszaru badań na 
tle Polski w okresie międzywojen-
nym. 
Fig. 1. Boundaries of the study area 
in the interwar period.

Ryc. 2. Omawiane regiony na 
tle granic współczesnej Polski i 
Ukrainy. 
Fig. 2. Study areas relative to the 
borders of present-day Poland and 
Ukraine. 

K. Krzemień i in. – Ochrona przyrody nieożywionej...
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Ochrona krajobrazu w II Rzeczypospolitej
W ramach kierunków ochrony przyrody w okresie międzywojennym zaczęto 

zwracać uwagę na potrzebę ochrony krajobrazu (Smoleński 1932). W okresie 
tym, bazując na przykładach z literatury międzynarodowej, zaczęto opracowy-
wać definicje podstawowych pojęć z tego zakresu. Zdefiniowano wówczas po-
jęcia krajobrazu naturalnego i kulturowego, określono wartości tego krajobrazu 
jak też potrzebę jego ochrony. Jak wynika z pracy J. Smoleńskiego (1932) krajo-
braz naturalny był już wtedy zagrożony, a jego obszar podlegał zmniejszaniu. W 
skład krajobrazu naturalnego wchodzą formy przyrody nieożywionej i ożywio-
nej. Krajobraz taki przedstawia zespół, którego składniki reprezentujące środo-
wisko naturalne pozostają w pewnej równowadze, która to warunkuje ilościowy 
i jakościowy udział poszczególnych elementów (Smoleński 1932). Jego ochrona 
polega na zachowaniu cennych dla nauki elementów. Krajobraz taki powinien 
być chroniony w całości. Cechy przewodnie tego krajobrazu powinny decydo-
wać o jego indywidualnym typie. Człowiek z konieczności przeobraża naturalny 
krajobraz. Można jednak zachować w niezmienionej postaci pewne jego części, 
w formie rezerwatów czy parków narodowych i ocalić je dla przyszłych pokoleń. 

Przeciwieństwem krajobrazu naturalnego jest krajobraz kulturowy, w któ-
rym człowiek i jego dzieła wybijają się na pierwszy plan. Te antropogeniczne 
elementy krajobrazu zawierają rysy charakterystyczne dla pewnych kultur, ty-
pów gospodarczych i społecznych. Zdaniem J. Smoleńskiego (1932) te cenne 
elementy krajobrazu są niezwykle ważne z etnograficznego czy kulturowo-histo-
rycznego punktu widzenia. Z tego powodu powinny także podlegać ochronie. W 
tym wypadku ochrona tego krajobrazu pokrywa się z ochroną „swojszczyzny” 
i nawiązuje do idei regionalizmu, gdzie zachował się odrębny typ osiedli, styl 
zabudowań, czy gospodarki. Należy podkreślić, że ochrona „swojszczyzny” była 
dobrze rozumiana szczególnie w obszarach wiejskich i miała szansę powodzenia. 
Już w tym okresie zwracano uwagę na estetyczne wartości krajobrazu, zarówno 
naukowe, przyrodnicze czy kulturowo-historyczne. Krajobraz kulturowy może 
być pozbawiany estetycznych wartości poprzez nieuporządkowaną zabudowę 
czy wielkopowierzchniowe reklamy. Ciekawe jest to, że z wieloma problemami 
nie poradzono sobie do czasów współczesnych. J. Smoleński (1932) przytacza 
wiele innych przykładów degradacji krajobrazu, które niestety i dzisiaj po wielu 
latach są nadal aktualne. Należy też zauważyć, że język i pojęcia, którymi po-
sługuje się J. Smoleński, są zbliżone do tych, jakie stosujemy współcześnie do 
opisu charakterystycznych cech przyrodniczych (Ptaszycka-Jackowska 2015). W 
opracowaniach w okresie międzywojennym podkreślano, że krajobraz stanowi 
własność całego narodu. Z tego powodu powinien on być chroniony. Szczegól-
nie cenny krajobraz naturalny powinien być chroniony w parkach narodowych 
(Szafer 1932b). W ten sposób dowiązywano do idei ochrony przyrody istniejącej 
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już w innych państwach na świecie. Niszczenie krajobrazu to pozbawianie go 
estetycznych wartości, nie tylko poprzez niszczenie obiektów przez człowieka, 
lecz również przez wprowadzane nowe składniki, które go szpecą. Tam gdzie ze 
względów ekonomicznych nie ma możliwości na pełną ochronę krajobrazu pro-
ponowano tworzyć „półrezerwaty”(Smoleński 1932). 

Obiekty chronione w II Rzeczypospolitej 
Już przed pierwszą wojną światową pojawiały się osoby zwracające uwagę 

na potrzebę ochrony przyrody (Kulczyński i in. 1926), w tym także przyrody 
nieożywionej. W okresie międzywojennym przyjęto dwa terminy dla obszarów 
przyrody chronionej: park narodowy i rezerwat przyrody. Pojęcie parku narodo-
wego przyjęto od pierwszego na świecie Parku Narodowego Yellowstone, po-
wstałego w 1872 r. i stosowano do dużych obszarów tzn. do wielkich rezerwatów 
(Szafer 1932b). Początkowo termin „park” nie był powszechnie akceptowany, 
ze względu na skojarzenie z parkiem miejskim lub dworskim. Ponadto nie od-
dzielano ściśle pojęcia rezerwatu od pojęcia parku. Ostatecznie stwierdzono, że 
określenie „park narodowy” to większy obszar, w którym chroni się całokształt 
zjawisk przyrodniczych, tzn. krajobraz, świat zwierząt i roślin we wszystkich od-
mianach (Goetel 1932). Dlatego utworzenie parku narodowego jest ukoronowa-
niem dzieła ochrony przyrody. Wszystkie obiekty w tym obszarze są chronione 
„absolutnie i pod każdym względem”, a wpływ człowieka jest ściśle ograniczo-
ny (Goetel 1932). Mniejsze obiekty nazywano „pomnikami natury”. Już w tym 
okresie zwracano uwagę na to, że ochrona przyrody ma na celu również dbanie 
o higienę społeczną (Smoleński 1932). Skupienia miejskie i wielkoprzemysłowe 
wymagały w swym otoczeniu przestrzeni leśnych i fragmentów żywej przyrody. 
Z tego powodu istniała konieczność ochrony tych obszarów, jako przyszłych 
„płuc ludzkich zbiorowisk” (Smoleński 1932). 

W okresie międzywojennym powołano lub planowano powołać następują-
ce parki narodowe: Puszcza Białowieska, Góry Świętokrzyskie, Tatry, Pieniny, 
Babia Góra, Czarnohora, Jar Dniestru, Góry Czywczyńskie i Gorgany (Smoleń-
ski 1929; Goetel 1932; Pawłowski 1937; Krzemień 1999) (Tab. 1). Tworzenie 
parków narodowych było procesem długotrwałym, często zapoczątkowanym 
powstawaniem pojedynczych rezerwatów w obrębie własności państwowej, wła-
ścicieli ziemskich czy terenów wykupowanych. Wykupem ziem zajmowało się 
Polskie Towarzystwo Tatrzańskie jak też Liga Ochrony Przyrody, środki pozy-
skiwano m.in. z ogólnopolskich zbiórek pieniędzy. Parki powstawały także w 
obrębie terenów należących do Polskiej Akademii Umiejętności (Babia Góra), 
czy też poprzez tworzenie stosunkowo dużych jednostek przestrzennych na te-
renach państwowych, np. Pieniński Park Narodowy, Tatrzański Park Narodowy 
czy Czarnohorski Park Narodowy.

K. Krzemień i in. – Ochrona przyrody nieożywionej...
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Tabela 1. Realizacja i plany utworzenia parków narodowych w Polsce południowej i 
południowo-wschodniej do II wojny światowej z punktu widzenia przyrody nieożywionej 
(wg Domaniewski 1925; Smoleński 1929; Gajewski 1931; Goetel 1932).
Table 1. Implementation and plans for the creation of national parks in southern and 
southeastern Poland before the Second World War in the context of inanimate nature 
(according to Domaniewski 1925; Smoleński 1929; Gajewski 1931; Goetel 1932). 

Park narodowy
National park

Charakterystyka
Characteristic

Tatry Pierwszy plan terenowy Tatrzańskiego Parku Narodowego 
opracował członek Państwowej Komisji Ochrony Przyrody prof. 
Stanisław Sokołowski w roku 1923 r. Plany utworzenia parku 
narodowego były bliskie sfinalizowania przed II wojną światową. 
Jedyny w tym rodzaju obszar górski typu alpejskiego, w którym 
skupiają się liczne osobliwości na stosunkowo małym obszarze, w 
plejstocenie były tu lodowce, a skutki ich działalności zachowały 
się do czasów współczesnych (Goetel 1932). Autorzy opracowań 
zwracali uwagę na skutki erozji widoczne w rzeźbie. Formalnie Park 
został utworzony  w 1954 r.

Pieniny Pierwszy park narodowy w Polsce, typu międzynarodowego. 
Prace nad utworzeniem parku narodowego rozpoczęły się w 1921 
r. akcją obronną Państwowej Komisji Ochrony Przyrody w rejonie 
Czorsztyna. Rezerwat w dobrach S. Drohojowskiego w rejonie Góry 
Czorsztyńskiej powstał w 1921 r., natomiast w 1932 roku utworzono 
Pieniński Park Narodowy. Osobliwościami tego parku są skałki i 
przełom Dunajca. 

Babia Góra Miał to być kolejny pograniczny park narodowy. Rezerwat w obrębie 
własności Polskiej Akademii Umiejętności. Obszar fliszowy. Ślady 
zlodowacenia plejstoceńskiego. Bardzo ciekawe stoki skalne i 
gruzowe. Park narodowy powstał po II wojnie światowej w 1954 r.

Czarnohora Myśl założenia rezerwatu w tym rejonie datowana jest na 1910 r. Prace 
rozpoczęli profesorowie S. Sokołowski i W. Szafer. W 1921 r. powstał 
pierwszy rezerwat o powierzchni 832 ha (Ryc. 3). Projekt najstarszy - 
Czarnohorskiego Parku Narodowego powstał w 1932 r.  – Rezerwat 
powierzchni 1520,51 ha powstał 27 września 1932 r. (Ryc. 4). Obszar 
o rzeźbie wysokogórskiej w najwyższej części Karpat Zewnętrznych, 
zbudowany z fliszu (Ryc. 5). Występują ślady zlodowacenia. Materiał 
skalny jest tu dość jednorodny, przeważnie piaskowce i łupki. Park 
Narodowy (Karpacki P.N.) został powołany oficjalnie po II wojnie 
światowej w 1980 r. 
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Góry  
Czywczyńskie

Projekt parku narodowego przygotował i przedstawił prof. J. 
Smoleński, jako członek Państwowej Rady Ochrony Przyrody, 
w roku 1938 r. Park miał obejmować teren NE skłonu Gór 
Czywczyńskich w dorzeczu Czarnego Czeremoszu (Ryc. 6). Był to 
projekt parku międzynarodowego na pograniczu rumuńsko-polskim. 
Obszar o skomplikowanej, mozaikowej budowie geologicznej: flisz 
(piaskowce i łupki), triasowe i jurajskie skałki wapienne, łupki 
krystaliczne (rejon Czywczyna i Łozdunia) i wulkanity (Czywczyn) 
oraz nietypowy krajobraz w tym regionie (Ryc. 7). 
U podnóża Czywczyna i w okolicy występują liczne źródła mineralne, 
głównie szczawy. Pod kątem przyszłego parku narodowego została 
przygotowana mapa geologiczna (Pazdro 1934) oraz mapa obiektów 
botanicznych (Pawłowski 1937, Ryc. 6). Ostatecznie park narodowy 
(Werchowyński P. N.) powstał po II wojnie światowej. 

Jar Dniestru W 1929 r. odbył się zjazd Państwowej Rady Ochrony Przyrody, na 
którym prof. J. Smoleński (1929) zaproponował ochronę doliny 
Dniestru i utworzenie międzynarodowego parku narodowego, 
składającego się z najcenniejszych zasobów przyrodniczych. W tym 
terenie występują głęboko wcięte meandry Dniestru, powstałe na 
skutek podniesienia się płyty podolskiej (Ryc. 8, Smoleński 1910; 
Gajewski 1931). Jar Dniestru wycięty jest w poziomo ułożonych 
wapieniach, gipsach i piaskowcach, z licznymi skałkami na stromych 
zboczach doliny. Formalne powołanie parku (P.N. Jar Dniestru) 
miało miejsce po II wojnie światowej w 2010 r. 

Gorgany Wielokrotnie podkreślano konieczność utworzenia tego parku 
narodowego ze względu na bardzo ciekawe przykłady rzeźby 
peryglacjalnej i lasy limbowe. Przykłady cennych pokryw blokowych 
podawano z rejonu Chomiaka i Siniaka (Ryc. 9). Za powołaniem 
obszaru chronionego (parku) najbardziej optował W. Łoziński. W 
Dobrach Metropolitalnych była chroniona limba. Zwracano się do 
Dyrekcji tych Dóbr o zapoczątkowanie tworzenia rezerwatu. Park 
narodowy (Karpacki P. N) utworzono po II wojnie światowej w 1980 r.
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Ryc. 3. Pierwszy rezerwat w Czarnohorze jako początek planowanego parku narodowego 
(Kulczycki i in. 1926). 1 – Fabryka oleju kosodrzewinowego „Olearta” 1912–1914, 2 – 
Destylarnia oleju kosodrzewinowego „Howerla”, funkcjonowała w latach 1922–1927, 
zniszczona przez spływ gruzowo-błotny, odbudowana w latach 1930–1931, zniszczona 
przez śnieg.
Fig. 3. The first Chornohora reserve forming the beginnings of the planned national park 
(Kulczycki et al. 1926). 1 – Distillery dwarf pine oil “Olearta” 1912–1914, 2 – Distillery 
of “Howerla” dwarf pine oil, operated in 1922–1927, destroyed by debris flow, rebuilt in 
1930–1931, destroyed by heavy snow cover in 1931.
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Ryc. 4. Perspektywy rozwoju Czarnohorskiego Parku Narodowego (Kostyrko1933). 
A – Planowane tereny do rozszerzenia rezerwatu na gruntach prywatnych: 1 – Howerla i 
Mała Howerla, 2 – Kocioł Gadżyny, 3 – Kizie Ułohy, 4 – ostoja lasów limbowych Mreje, 
5 – ostoja lasów limbowych Kiedrowaty.
Fig. 4. Prospects for development of the Charnohora National Park (Kostyrko 1933). A – 
Planned areas for extension of the reserve on private lands: 1 – Hoverla and Mała Hoverla, 
2 – Gadżyna glacial cirque, 3 – Kizie Ułohy, 4 – Mreje Pinus cembra forest, 5 – Kiedrowaty 
Pinus cembra forest. 
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Ryc. 5. Czarnohora – widok na Howerlę i dolinę górnego Prutu (Fot. Piotr Kłapyta).
Fig. 5. Charnohora – view of Mount Hoverla and the upper Prut River valley (Phot. Piotr 
Kłapyta).

Ryc. 6. Planowany zasięg Parku Narodowego ”Góry Czywczyńskie” z projektowanymi 
rezerwatami ścisłymi i częściowymi. Objaśnienia: A – wychodnie skał wulkanicznych, 
B – wychodnie wapieni, C – cenne obiekty botaniczne, D – cyrki glacjalne, E – zarośla 
kosodrzewiny, F – torfowiska wysokie, G – mokradła z Carex paniculata, H – przedwo-
jenna granica polsko-rumuńska. Projektowane rezerwaty ścisłe: 1 – Hnitesa-Palenica-
-Komanowa, 2 – mokradło pod Prełukami, 3 – kosówka na Rotundule, 4 – Mokrynów 
Kamień; Projektowane rezerwaty częściowe: 5 – lasy bukowo-świerkowe na Ladeskule, 
6 – wapienne stoki Prełuków.
Fig. 6. Planned area of the “Chyvchyn Mountains” National Park, with the planned divi-
sion into fully and partially protected areas. Explanations: A – outcrops of volcanic rocks, 
B – outcrops of limestones, C – valuable botanical objects, D – glacial cirques, E – dwarf 
pine thickets, F – raised bogs, G – swamps with Carex paniculata, H – pre-war state border 
between Poland and Romania. Projected strict reserves: 1 – Hnitesa-Palenica-Komanowa, 
2 – swamp below Mt. Prełuki, 3 – dwarf pine on Mt. Rotundul, 4 – Mokrynów Kamień 
Rock; Projected partial reserves: 5 – spruce-beach forest on Mt. Ladeskul, 6 – limestone 
slopes of Mt. Prełuki.
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Ryc. 7. Góry Czywczyńskie – widok na dolinę górnego Czarnego Czeremoszu (Fot. 
Kazimierz Krzemień).
Fig. 7. Chyvchyn Mountains – view of the upper Black Cheremosh River valley (Phot.
Kazimierz Krzemień).

Ryc. 8. Jar Dniestru – widok współczesny (Fot. Tomasz Winnicki).
Fig. 8. Dniester Canyon – present-day view (Phot. Tomasz Winnicki).
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Ryc. 9. Gorgany – wierzchołek Chomiaka z pokrywami blokowymi (Fot. Kazimierz 
Krzemień).
Fig. 9. The Gorgany – Mount Khomyak with block covers (Phot. Kazimierz Krzemień).

Przykłady planowanych parków narodowych 
W okresie międzywojennym w trzech województwach południowo-wschod-

niej Polski, tzn. lwowskim, stanisławowskim i tarnopolskim powstały, o różnym 
stopniu szczegółowości, plany kilku parków narodowych (Tab. 1). Najwcześniej 
pojawił się pomysł utworzenia Czarnohorskiego Parku Narodowego. Był to naj-
lepiej przygotowany program etapowego powstawania parku. Ochrona przyrody 
w Czarnohorze ma długą tradycję, a dzisiejszy jej stan jest efektem pracy kilku 
pokoleń przyrodników polskich i czechosłowackich oraz powojennych badaczy 
ukraińskich i radzieckich. W ciągu ponad 100 lat udało się objąć ochroną znacz-
ną część pasma Czarnohory, która odznaczała się największym natężeniem prac 
związanych z ochroną przyrody wśród pasm górskich ukraińskiej części Karpat 
Wschodnich. Czarnohora stanowi najciekawszą pod względem przyrodniczym 
część ukraińskich Karpat. Obszar ten stanowi najwyższe pasmo Ukrainy oraz ca-
łych Beskidów (Kondracki 1989). Średnia wysokość grzbietu głównego wynosi 
1834 m n.p.m., 20 szczytów wznosi się powyżej 1700 m n.p.m., a sześć, powyżej 
2000 m n.p.m. (Kondracki 1989). Ze względu na znaczną wysokość bezwzględną 
i duże zróżnicowanie rzeźby związane z działalnością plejstoceńskich lodowców, 
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obszar ten charakteryzuje się największą różnorodnością zespołów roślin wyso-
kogórskich we fliszowych Karpatach Wschodnich (Nesteruk 1999a). 

Idea utworzenia obszaru chronionego w Czarnohorze sięga początku XX w. 
15 XI 1910 r., poseł Julian Brunicki postulował na forum Sejmu Galicyjskiego 
stworzenie „przynajmniej dwu większych rezerwatów w górach naszych”, praw-
dopodobnie w Tatrach i Czanohorze oraz kilku średnich i mniejszych oraz ochro-
nę najcenniejszych zabytków przyrody (Nesteruk 1999b). Idee ochroniarskie 
były bardzo żywe wśród członków Towarzystwa Tatrzańskiego na Pokuciu, jed-
nak pierwszy rezerwat powstał po stronie węgierskiej Czarnohory, gdzie w latach 
1912–1914 objęto ochroną cenne lasy bukowo-jodłowe i świerkowe starodrzewy 
w górnej części potoku Howerla na powierzchni 130 ha (Nesteruk 1999a). Prace 
nad powołaniem rezerwatu przyrody po galicyjskiej stronie pasma Czarnohory 
rozpoczęło w roku 1910 C.K. Ministerstwo Rolnictwa i Dóbr Państwowych, któ-
re zleciło Dyrekcji Lasów i Dóbr Państwowych we Lwowie wyszukanie miejsca 
na planowany rezerwat w 10 nadleśnictwach w Gorganach i Czarnohorze (Neste-
ruk 1999a). Zadanie to realizowali przedstawiciele Galicyjskiego Towarzystwa 
Leśnego i Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika, profesorowie Wyższej 
Szkoły Leśnej, Władysław Szafer i Stanisław Sokołowski, których uznaje się za 
pionierów ochrony przyrody w Czarnohorze. Do roku 1914 odwiedzili oni tylko 
nadleśnictwo Worochta, gdzie na tymczasową lokalizację rezerwatu wybrali 6 
oddziałów leśnych w górnej części doliny Prutu (107–112) (Goetel 1932).

Wybuch I wojny światowej oraz dramatyczne walki na froncie karpackim, 
który przebiegał przez grzbiet Czarnohory, spowodowały znaczne zniszczenia 
lasów i kosodrzewiny oraz inwazję kornika. Ponowne prace nad utworzeniem 
rezerwatu rozpoczęto w 1921 r. na polecenie polskiego Departamentu Leśnictwa 
Ministerstwa Rolnictwa i Dóbr Państwowych (Kulczyński i in. 1926). W efek-
cie w dniu 29 X 1921 r. opracowano Dokument Ministerstwa zlecający wyłą-
czyć z użytkowania połoninę między potokiem Dancerza a dobrami Stanisława 
Skarbka o powierzchni 307,5 ha oraz oddziały lasu nr 76 i 77 ze starodrzewem 
o powierzchni 140 ha (Ryc. 3) (Kulczyński i in. 1926). Obszar rezerwatu o łącz-
nej powierzchni 447,5 ha otoczono drutem kolczastym, a rok później Lwowska 
Kuratoria Państwowej Komisji Ochrony Przyrody przedstawiła w Ministerstwie 
Rolnictwa i Dóbr Państwowych „Memoryał w sprawie Rezerwatu na Czarno-
horze” autorstwa inż. A. Kozikowskiego, który można uznać za pierwszy plan 
urządzenia rezerwatu i walorów przyrodniczo-krajobrazowych wraz z analizą za-
grożeń (Olszański i Rymarowicz 1993). 

Istotną rolę w tworzeniu zrębów ochrony przyrody w Czarnohorze miała 
działalność stacji Botaniczno-Rolniczej na Połoninie Pożyżewskiej (Ryc. 3), 
którą odbudowano po zniszczeniach wojennych w 1923 r. Warunkiem przyzna-
nia subwencji Ministerialnej dla stacji było udostępnienie dwóch pomieszczeń 
dla pracowników Państwowej Komisji Ochrony Przyrody, którzy mieli praco-
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wać przy organizowaniu rezerwatu. Staraniem pracowników stacji w terenach 
jej przyznanych (Połonina Pożyżewska, NE stoki Breskuła) wprowadzono bez-
względną ochronę obejmującą m in. cenne torfowiska wysokie między Bre-
skułem a Pożyżewską (Olszański i Rymarowicz 1993) (Ryc. 3). Budowa stacji 
naukowej zapewniała nadzór nad rezerwatem i możliwość prowadzenia badań 
naukowych. Bezpośrednim zagrożeniem dla przyrody Czarnohory była działal-
ność w sąsiedztwie rezerwatu, na stokach Homuła, destylarni oleju kosodrze-
winowego, stanowiącej własność wpływowej spółki „Howerla”. Infrastruktura 
tej fabryki została, szczęśliwie dla ochrony przyrody Czarnohory, zniszczona 
przez spływ gruzowo-błotny w 1927 r., a ostatecznie w okresie srogiej zimy 
1930/1931, została unicestwiona przez duże opady śniegu (Olszański i Rymaro-
wicz 1993, Ryc. 4). Niewielka powierzchnia rezerwatu nie zapewniała należytej 
ochrony najcenniejszych terenów Czarnohory, stąd w latach 1923–1928 toczyły 
się trudne prace nad niewielkim powiększaniem rezerwatu do 823 ha (350 ha 
ochrony ścisłej i 473 częściowej). Obszar rezerwatu czarnohorskiego powięk-
szono dwukrotnie (do 1520,51 ha) dopiero w 1932 r. Dyrekcja Naczelna Lasów 
Państwowych pismem nr 2580–U/32 zleciła na terenie nadleśnictwa Worochta 
wstrzymać wszelkie użytkowanie lasów na pow. 649,89 ha obejmując ten obszar 
ochroną ścisłą, a ochroną częściową połoniny Dancerza i Pożyżewskiej (575,21 
ha), gdzie mógł być prowadzony kontrolowany wypas (Olszański i Rymarowicz 
1993). Znaczne walory przyrody nieożywionej i ożywionej rezerwatu wymagały 
sporządzenia inwentaryzacji przyrodniczej – prace te finansowane częściowo ze 
środków Funduszu Kultury Narodowej przeprowadził w latach 1932–35, zespół 
pod kierunkiem Kustosza Muzeum PAU z Krakowa dr. J. Fudakowskiego (Ol-
szański i Rymarowicz 1993). Obejmowały one fragment NE skłonu Czarnohory, 
w zakresie wysokości 1100–1931 m n.p.m., porośnięty puszczą karpacką obej-
mującą górną część regla dolnego, kompletny pas regla górnego, pas kosodrze-
winy z olchą zieloną oraz piętro połonin z jałowcem halnym. 

Obszar ochrony częściowej o powierzchni 600 ha obejmował połoniny Poży-
żewską i Dancerską, na których pod kontrolą Stacji Botaniczno-Rolniczej miała 
zostać zachowana tradycyjna gospodarka pasterska z możliwością wypasu ogra-
niczonego do 500 owiec i 12 krów (Nesteruk 1999b). 

W tym czasie powstał projekt przepisów dla zwiedzających, opłaty wstępu, 
schroniska i sieć niezbędnych szlaków. Obsługą ruchu turystycznego miało zaj-
mować się Polskie Towarzystwo Tatrzańskie. Wejście do Parku było przeznaczo-
ne wyłącznie dla pieszych. Wjazd rowerami, motocyklami i samochodami miał 
być zakazany. 

Rezerwat w Czarnohorze, od początku istnienia, nazywany był nieformalnie 
Czarnohorskim Parkiem Narodowym i był wymieniany w publikacjach wraz z 
parkami: Tatrzańskim, Białowieskim, Pienińskim i Puszczą Jodłową. Prof. Wła-
dysław Szafer uważał Rezerwat Czarnohorski za zawiązek Parku Narodowego, 
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który stanie się nim formalnie w myśl art. 9 §1 Ustawy o Ochronie Przyrody z 
1934 roku w chwili opublikowania stosowanego rozporządzenia Rady Ministrów. 
Do wybuchu II wojny światowej takie rozporządzenie jednak nie powstało. 

Ciekawostką jest, że w trakcie II wojny światowej, w 1940 r. rząd USRR 
przyjął rozporządzenie o utworzeniu w Karpatach Wschodnich dwóch rozle-
głych rezerwatów, Czarnohora (68 tys. ha) i Gorgany (50 tys. ha). Projekty te 
nie weszły w życie z powodu wybuchu wojny z Niemcami. Po wojnie, w 1949 
r., Ministerstwo Gospodarki Leśnej ZSSR uznało starodrzewy w górnym biegu 
Prutu (3,6 tys. ha) za cenne masywy leśne (lasy II grupy), a w 1955 roku przy-
znano im rangę najcenniejszych lasów I grupy. Rozporządzenia te nie miały jed-
nak wpływu na zahamowanie rabunkowej gospodarki leśnej w tym obszarze. W 
latach 60. XX wieku bardzo realne było zagrożenie planami budowy wielkiego 
ośrodka narciarskiego w rejonie Zaroślaka i Howerli z krytymi basenami, 10–12 
piętrowymi hotelami i parkingiem na 1500 samochodów w Zawojeli (Nesteruk 
1999b). Plany te zdołano powstrzymać rozporządzeniem władz USRR o utwo-
rzeniu pierwszego na zachodniej Ukrainie Karpackiego Rezerwatu Państwowego 
(Karpats’kyj derżawnyj zapowidnyk) w dniu 12 XI 1968 r. (Nesteruk i Nesteruk 
1995). Utworzono wówczas rezerwat o powierzchni 12 672 ha, obejmujący na 
terenie Czarnohory 3 leśnictwa: Czarnohorskie (po stronie zakarpackiej), Ho-
werlańskie (dolina Prutu) i Wysokogórskie (w rejonie Pohorylca i Popa Iwana) o 
powierzchni 7938 ha. W roku 1980 nadleśnictwa z NE skłonu Czarnohory zosta-
ły włączone w skład pierwszego na Ukrainie parku narodowego – Karpackiego 
Narodowego Parku Natury (KNPP) (Nesteruk i Nesteruk 1995). 

Planowane rezerwaty i pomniki ochrony przyrody nieożywionej
Obok najcenniejszych, ale nielicznych parków narodowych, w całym kraju 

tworzono liczne i różnorodne rezerwaty, w których chroniono różne elementy 
środowiska przyrodniczego (Ryc. 10). W tej grupie występowały odosobnione 
pomniki przyrody nieożywionej, bardziej oddalone i mniej rzucające się w oczy 
(Kreutz 1932). W okresie tym Wł. Szafer (1932a) wydzielił siedem typów rezer-
watów: 1. utworzone dla ochrony piękna krajobrazu, 2. utworzone dla ochrony 
pierwotnych lub szczególnie bogatych zespołów roślin i zwierząt, 3. przezna-
czone dla zachowania i badania naukowego pierwotnych typów leśnych, 4. dla 
ochrony rzadkich gatunków roślin, 5. dla ochrony pewnych gatunków zwierząt, 
6. chroniące osobliwości przyrody nieożywionej, 7. podmiejskie, tworzone dla 
celów dydaktycznych i higieny społecznej mieszkańców miast. Liczba rezerwa-
tów systematycznie rosła i już w 1932 r. w całym kraju było ich 121 (Ryc. 10). 
W tym czasie w województwie lwowskim były cztery rezerwaty, a osiem było 
projektowanych, w stanisławowskim było ich odpowiednio sześć i osiem, a w 
tarnopolskim było pięć, a siedem projektowanych (Szafer 1932a; Ryc. 11, 12). 
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Ryc. 10. Liczba (a) i powierzchnia rezerwatów (b) do 1931 r. w Polsce międzywojennej, 
wg Wł. Szafera (1932a). 
Fig. 10. Number and area of reserves in interwar Poland before 1931, according to 
Władysław Szafer (1932a). 
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Z ochroną przyrody nieożywionej związane były trzy typy rezerwatów, tzn. typ 
pierwszy, szósty i siódmy. Wł. Szafer (1932a) podzielił też rezerwaty według 
typów przyrodniczych. W takim podziale przyroda nieożywiona była chroniona 
w trzech grupach: rezerwaty skalne, rezerwaty wodne i rezerwaty podziemne. 
Wszystkie typy rezerwatów były w różnych grupach własności, tzn. 65% stano-
wiła własność państwowa, 26% własność prywatna, 7% własność komunalna i 
2% własność organizacji społecznych tzn. Ligi Ochrony Przyrody oraz Polskiego 
Towarzystwa Tatrzańskiego. 

Ryc. 11. Liczba rezerwatów istniejących i planowanych w województwach: lwowskim, 
stanisławowskim i tarnopolskim w 1931 r. wg Wł. Szafera (1932a).
Fig. 11. Number of existing and planned reserves in the former Lwów, Stanisławów and 
Tarnopol Voivodeships in 1931, according to Władysław Szafer (1932a).

Jak to wyżej wykazano S. Kreutz (1932) specjalnie zajął się rezerwatami i 
pomnikami przyrody nieożywionej i wydzielił następujące ich typy:
1. rezerwaty podziemne w kopalniach i kamieniołomach:

a. złoża minerałów np. na Wołyniu migmatyty i turmaliny (Kreutz 1932),
2. rezerwaty – osobliwości przyrodnicze związane z działaniem erozji eolicznej 

i wodnej:
a. np.: „Prządki” koło Krosna (Świdziński 1932), skałki w Bubniszczu 

(Wasung 1934), grzyby skalne (Klimaszewski 1932),
b. np.: skałki gipsowe w Głuszkowie pod Horodenką lub Krzywczu koło 

Borszczowa oraz w Łokuttkach pod Tłumaczem, a także w Między-
horcach koło Halicza (Kuntze 1932; Wierdak 1932; Pawłowski 1937),
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Ryc. 12. Liczba rezerwatów przyrody nieożywionej na tle rezerwatów istniejących (a) i 
planowanych (b) w województwach: lwowskim, stanisławowskim i tarnopolskim w 1931 
r., wg Wł. Szafera (1932b). 
Fig. 12. Number of inanimate nature reserves compared to existing (a) and planned (b) 
reserves in the Lwów, Stanisławów and Tarnopol Voivodeships in 1931, according to 
Władysław Szafer (1932a). 

K. Krzemień i in. – Ochrona przyrody nieożywionej...



216 ROCZNIKI BIESZCZADZKIE 27 (2019)

3. rezerwaty związane z działaniem depozycji lodowcowej:
a. głazy morenowe, gliny, żwirowiska,
b. głazy narzutowe w zasięgu lądolodu północnego: np. Tarnowica, 

powiat Jaworów,
4. rezerwaty związane z działaniem procesów peryglacjalnych:

a. np.: pokrywy blokowe w Gorganach – np. na szczytach Chomiaka i 
Siniaka (Ryc. 9),

5. rezerwaty – meteorytowe np. koło Pułtuska, gdzie w 1868 spadło 600 kg 
meteorytów (Kreutz 1932).

Kreutz (1932) zwracał szczególną uwagę na potrzebę ochrony przyrody nie-
ożywionej. Podkreślał, że „jeżeli chcemy zachować jakieś obiekty żyjące w stanie 
naturalnym, to musimy zachować i ramy, wśród których one żyją i do których się 
dostosowały. Chronimy więc osobliwości lub pomniki przyrody, wyróżniające się 
swą istotą, postacią, czy też historią. Chronimy też i niepozorne formy w terenie, 
zasługujące na zbadanie naukowe.” W celu lepszego przygotowania informacji o 
ciekawych stanowiskach występowania obiektów przyrody nieożywionej w 1927 
r. prof. St. Kreutz przygotował kwestionariusz dla Państwowego Instytutu Geo-
logicznego (PIG), w sprawie wykazu miejsc występowania ważniejszych złóż 
minerałów, skał oraz skamieniałości w obrębie Rzeczypospolitej (Kreutz 1927).

Kwestionariusz okazów przyrody nieożywionej dotyczył następującej pro-
blematyki:

A. złoża mineralne, ich położenie, literatura, czy jest eksploatacja, minera-
ły towarzyszące, geneza złoża,

B. czy w omawianym terenie są jaskinie: ich stan, nacieki, wartość 
naukowa,

C. kopalnie: jakie są, wartość naukowa z punktu widzenia ochrony 
przyrody,

D. głazy narzutowe: wielkość, rodzaj skały, 
E. egzotyki (jak przy eratykach)
F. meteoryty: wszelkie wiadomości
G. skamieniałości: zasługujące na szczególną uwagę. 

Materiały tego typu ułatwiały zebranie jednolitych informacji o miejscach 
występowania ważniejszych złóż minerałów, skał, skamieniałości i form geomor-
fologicznych. Obiekty tego typu w późniejszym okresie można było odpowiednio 
wykorzystywać czy też chronić przed zniszczeniem (Kreutz 1927, 1932). Autor 
wiele razy podkreślał, że w naszym kraju jest wiele rzeczy godnych uwagi pod 
względem przyrodniczym. Poznanie takich pomników jest niejako wstępem do 
studiowania przyrody ojczystej, z którą jesteśmy nierozerwalnie związani. Przy-
gotowywanie spisu takich obiektów dla każdego województwa ułatwi poznanie 
przyrody ojczystej społeczeństwu, a zwłaszcza młodzieży (Kreutz 1932). 
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Przykłady rezerwatów przyrody nieożywionej w okresie przedwojennej 
Polski 

Rezerwaty z zakresu przyrody nieożywionej były stosunkowo liczne i obej-
mowały głównie różne formy skalne – przeważnie były to osobliwości przyrod-
nicze związane z działaniem erozji eolicznej i wodnej (Kreutz 1932). Do takiego 
typu należały skalne: rezerwat w Bubniszczu, rezerwat Wielki Kamień w Goło-
górach, rezerwat „Prządki” koło Krosna, grzyb skalny w Bukowcu (koło Lek-
sandrowej). W niniejszym opracowaniu przedstawiamy dla przykładu wybrane 
najstarsze rezerwaty tego typu.

Rezerwat w Bubniszczu (współcześnie nazywany Skałami Dobosza –http://
www.wikiwand.com/uk/Природно-заповідний_фонд_Івано-Франківської_
області; Rąkowski 2005) położony jest koło Doliny w dawnym województwie 
stanisławowskim u zbiegu granic gmin Bubniszcza, Polanicy i Truchanowa. Jest 
to grupa skał rozmieszczona na grzbiecie ok. 1 km długości, nazywana przez lud-
ność miejscową „Kamieniem”. Znana jest w literaturze jako „bołdy polanickie” 
(Wasung 1934). Słowo „bołd” wg Karłowicza oznacza skałę odosobnioną, bał-
waniastego kształtu (vide Wasung 1934). Formy skalne zbudowane są z gruboła-
wicowego eoceńskiego piaskowca bryłowego typu jamneńskiego (od Jamna nad 
Prutem) (Ryc. 13). Dzięki szczelinom ciosowym dzielą się one na wielkie bloki 
i bryły skalne. Na skutek wietrzenia te wielkie formy są zaokrąglone. Piaskowce 
te charakteryzują się stosunkowo dużą porowatością, niezbyt dużą zwięzłością. 
Są drobnoziarniste z lepiszczem ilasto-krzemionkowym (Wasung 1934). Formy 
skalne w Bubniszczu składają się z szeregu pojedynczych bołdów o wysoko-
ści do 40 m (Ryc. 14). W skałach tych zostały wykute komory i pomieszczenia 
mieszkalne, których historia sięga czasów przedchrześcijańskich i najazdów ta-
tarskich (Wasung 1934; Ossendowski 1939). Część terenu chroniona była już od 
1907 r. (Szafer 1932a). Staraniem Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego (PTT) 
powstał tu projekt rezerwatu. W tym celu część terenu PTT wykupiło od miej-
scowych chłopów (0,78 ha), 54,61 ha przekazano z własności Skarbu Państwa, a 
część terenu włączono z gminy Bubniszcze. W sumie rezerwat zajmował w po-
czątkowym etapie 69,8 ha, później 106,92 ha (Szafer 1932 a). W powstaniu tego 
rezerwatu pomogli: dyrektor Lasów Państwowych we Lwowie, Starosta powiatu 
Dolina oraz naczelnik stacji kolejowej, który pomagał w trudnych pertraktacjach 
z włościanami (Wasung 1934). Tego typu postawa i zrozumienie potrzeby ochro-
ny przyrody w społecznościach lokalnych potrzebne są również współcześnie. 
Obecnie Rezerwat koło wsi Bubniszcze obejmuje 5 grup skalnych: 1. Skały Do-
bosza – Zamek wznoszące się do 650 m n.p.m., 2. Dzikie Sady, 3. Kamień pod 
Źródłem, 4. Kamień na stoku góry Pohar, 5. Skały nad rzeką Sukiel (Łoza 2015). 
Najwyższe skałki sięgają 80 m wysokości względnych. 

K. Krzemień i in. – Ochrona przyrody nieożywionej...
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Ryc. 13. Skały Dobosza – rezerwat współczesny (Fot. Tomasz Winnicki).
Fig. 13. Skeli Dovbusha – present-day reserve (Phot.Tomasz Winnicki).

Ryc. 14. Bubniszcze – skałki w obrębie rezerwatu utworzonego w okresie międzywojen-
nym (Fot. Tomasz Winnicki).
Fig. 14. Bubnyshche – rocks within a reserve created in the interwar period (Phot. Tomasz 
Winnicki).
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Innym przykładem obszarów chronionych są formy skalne w rejonie Woronia-
ków (https://uk.wikipedia.org/wiki/Природнозаповідний_фонд_Львівської_
області). Jest to pasmo wzgórz o długości ok. 70 km na wschód od Złoczowa, 
w północnej części Wyżyny Podolskiej (Rąkowski 2006). Na południe grzbiet 
ten przechodzi w bezleśny płaskowyż. Woroniaki to grzbiety zalesione o spłasz-
czonych wierzchołkach i stromych stokach. Obszar ten jest rozczłonkowany i 
składa się z kilku wzniesień, sięgających do 467 m n.p.m., np. Kamienna Góra. 
W obszarze tym występują rezerwaty skalne takie jak Trójnóg pod Litowiskiem 
w pobliżu źródeł Styru (Ryc. 15), czy Diabli Kamień koło Podkamienia. Obiekty 
te były chronione od XIX wieku w dobrach Wł. Dzieduszyckiego.

Kolejnym przykładem rezerwatu skalnego jest Rezerwat „Wielki Kamień” 
w Gołogórach, zbudowanych z piaskowców i wapieni. W rezerwacie tym odsła-
niają się zwietrzałe wychodnie piaskowca. Rezerwat położony jest koło wsi Lac-
kie (obecnie wieś Czerwone – nazwa nadana po II wojnie światowej, Rąkowski 
2006). Forma skalna (Ryc. 16) położona jest w bukowym lesie na grzbiecie Go-
łogór stromo opadających w stronę Małego Polesia. Współcześnie jest to rezer-
wat geologiczny (https://uk.wikipedia.org/wiki/Природнозаповідний_фонд_
Львівської області). Grzbiet ten stanowi granicę między dorzeczami Bugu i 
Dniestru. W strefie krawędziowej Gołogór występują też inne rezerwaty takie jak 
„Wapniarka” czy „Łysa Góra”.

Ryc. 15. Trójnóg (Fot. Tomasz Winnicki).
Fig. 15. Tripod Rock (Phot. Tomasz Winnicki).
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Ryc. 16. Rezerwat Wielki Kamień w Gołogórach (Fot. Tomasz Winnicki).
Fig. 16. Big Stone Reserve in the Holohory (Photo: Tomasz Winnicki).

System ochrony przyrody w Polsce i Ukrainie po II wojnie 
światowej i rozmieszczenie obiektów chronionych

Po II wojnie światowej zmieniły się granice państwowe i systemy ochrony 
przyrody. Na szczęście po obu stronach granicy są ludzie, którym idea ochrony 
przyrody jest bardzo bliska i rozumiana jest jako powinność patriotyczna. Pod-
czas XXVII Międzynarodowej Konferencji w Ustrzykach Dolnych wykazano, 
że w ostatnim 100-leciu wyraźnie przybyło obiektów chronionych. Wiele z nich 
wymaga dalszych badań i lepszej ochrony. Dotyczy to również przyrody nie-
ożywionej. Z dawnych trzech województw w II Rzeczypospolitej (Ryc. 1), po-
wstały 4 jednostki administracyjne. W granicach Polski pozostało województwo 
podkarpackie, a w granicach Ukrainy trzy obwody: lwowski, iwanofrankowski 
i tarnopolski. W ramach systemu ochrony przyrody w Polsce (według ustawy 
o ochronie przyrody), tworzone są: parki narodowe, rezerwaty przyrody, parki 
krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, obszary Natura 2000, pomniki 
przyrody, stanowiska dokumentacyjne i użytki ekologiczne (Ryc. 17–20). W ra-
mach systemu ochrony przyrody na Ukrainie tworzone są:
• zapowiedniki (Природний заповідник) – jest to najwyższa wielkoobszaro-

wa forma ochrony przyrody, nie mająca odpowiednika w Polsce, można je 
porównać do obszarów ochrony ścisłej w parku narodowym,
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Ryc. 17. Rezerwaty, użytki ekologiczne, zespoły przyrodniczo-krajobrazowe i stanowi-
ska dokumentacyjne w woj. podkarpackim (stan na rok 2018). a – rezerwaty, b – użytki 
ekologiczne, c – zespoły przyrodniczo-krajobrazowe, d – stanowiska dokumentacyjne, 
e – przyrody nieożywionej, f – pozostałe. Na podstawie danych GDOŚ (zmienione). 
Fig. 17. Reserves, protected ecosystem sites, nature and landscape complexes, and geo-
logical ‘documenting’ sites in the Podkarpackie Voivodeship (2018). a – reserves, b – 
protected ecosystems, c – nature and landscape complexes, d – geological ‘documenting’ 
sites, e – geological nature sites, f – other. Based on data of the General Directorate for 
Environmental Protection (revised). 

• parki narodowe (Національний природний парк) – jest to wielkoobszaro-
wa forma ochrony przyrody, ale o nieco niższej randze i rygorach ochrony 
niż w Polsce, o statusie pośrednim między polskim parkiem narodowym a 
krajobrazowym,

• regionalne parki krajobrazowe (Регіональний ландшафтний парк) – wielko-
obszarowa forma ochrony mniej rygorystyczna niż polski park krajobrazowy,

• zakazniki (заказник) – podobny status jak polski rezerwat przyrody, ma 
określony typ: np. botaniczny, historyczno-kulturowy,

K. Krzemień i in. – Ochrona przyrody nieożywionej...
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Ryc. 18 a. Obszary chronione w woj. 
podkarpackim (stan na rok 2018). 
a – rezerwat przyrody ożywionej, 
b – rezerwat przyrody nieożywionej, 
c – park narodowy (jednocześnie ob-
szar Natura 2000), d – obszar Natura 
2000, park krajobrazowy lub obszar 
chronionego krajobrazu. Na pod-
stawie danych GDOŚ (zmienione).
Fig. 18 a. Protected areas in the 
Podkarpackie Voivodeship (2018). 
a – biological nature reserve, b – 
geological nature reserve, c – national 
park (also a Natura 2000 site), d – 
Natura 2000 site, landscape park or 
protected landscape area. Based on 
data of the General Directorate for 
Environmental Protection (revised).

Ryc. 18 b. Obszary chronione w woj. 
podkarpackim (stan na rok 2018). a – 
stanowisko dokumentacyjne przyrody 
nieożywionej, b – zespół przyrodniczo-
-krajobrazowy przyrody ożywionej, 
c – zespół przyrodniczo-krajobrazowy 
przyrody nieożywionej, d – park narodo-
wy (jednocześnie obszar Natura 2000), 
e – obszar Natura 2000, park krajobrazo-
wy lub obszar chronionego krajobrazu. 
Na podstawie danych GDOŚ.
Fig. 18 b. Protected areas in the Pod-
karpackie Voivodeship (2018). a – 
geological nature ‘documenting’ site, 
b – biological nature and landscape 
complex, c – geological nature and 
landscape complex, d – national park 
(also a Natura 2000 site), e – Natura 
2000 site, landscape park or protected 
landscape area. Based on data of the 
General Directorate for Environmental 
Protection.



223

Ryc. 18 c. Obszary chronione w woj. 
podkarpackim (stan na rok 2018). 
a – użytek ekologiczny przyrody 
nieożywionej, b – park narodowy 
(jednocześnie obszar Natura 2000), 
c – obszar Natura 2000, park kra-
jobrazowy lub obszar chronionego 
krajobrazu. Na podstawie danych 
GDOŚ.
Fig. 18 c. Protected areas in the 
Podkarpackie Voivodeship (2018). 
a – geological nature protected 
ecosystem, b – national park (also a 
Natura 2000 site), c – Natura 2000 
site, landscape park or protected 
landscape area. Based on data of the 
General Directorate for Environmen-
tal Protection.

Ryc. 19. Pomniki przyrody w woj. 
podkarpackim (stan na rok 2018). 
a – przyrody nieożywionej (w tym 
35 obiektów z rodzaju: wodospad, 
źródło, jaskinia, skałka, głaz narzu-
towy oraz 3 obiekty z rodzaju inne), 
b – pozostałe. Na podstawie danych 
GDOŚ (Centralny Rejestr Form 
Ochrony Przyrody, Geoserwis). 
Fig. 19. Natural monuments in the 
Podkarpackie Voivodeship (2018). 
a – geological nature monuments 
(including 35 sites representing the 
following types of feature: waterfall, 
source, cave, rock, erratic boulder, 
and 3 features of the ‘other’ type), 
b – others. Based on data of the 
General Directorate for Environ-
mental Protection (Central Register 
of the Forms of Nature Protection, 
Geoserwis). 
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Ryc. 20. Obiekty chronione w woj. 
podkarpackim (stan na rok 2018). 
a – pomnik przyrody nieożywionej, 
b – park narodowy (jednocześnie 
obszar Natura 2000), c – obszar 
Natura 2000, park krajobrazowy lub 
obszar chronionego krajobrazu. Na 
podstawie danych GDOŚ.
Fig. 20. Protected areas in the Pod-
karpackie Voivodeship (as of 2018). a 
– geological nature monument, b – na-
tional park (also a Natura 2000 site), 
c – Natura 2000 site, landscape park 
or protected landscape area. Based 
on data of the General Directorate for 
Environmental Protection.

• pomniki przyrody (пам’ятка природи) – to typy małych rezerwatów o ściśle 
określonej powierzchni lub ograniczone do pojedynczych obiektów,

• chronione uroczyska (Заповідне урочищe) – obszary chronione o statusie 
podobnym do użytków ekologicznych (Ryc. 21–24). 

W granicach Polski w województwie podkarpackim są dwa parki narodowe, 
97 rezerwatów, 451 użytków ekologicznych oraz 1629 pomników przyrody. For-
my ochrony przyrody nieożywionej stanowią wśród nich niestety niewielką licz-
bę (Ryc. 17, 19–20). Rezerwaty przyrody nieożywionej stanowią 8,2% obiektów 
chronionych, pomniki przyrody tylko 2,3%, użytki ekologiczne 43,7%, a zespoły 
przyrodniczo-krajobrazowe 22,2%, natomiast stanowiska dokumentacyjne 100%. 
Wymienione formy ochrony przyrody w województwie podkarpackim rozmiesz-
czone są stosunkowo równomiernie (Ryc. 18a–20). W pewnym stopniu wyróżniają 
się obszary o zróżnicowanej rzeźbie i zalesione np. Bieszczady, Pogórze Przemy-
skie i Roztocze (Ryc. 18 a, b, c, 20). W regionach tych jest jeszcze wiele ciekawych 
obiektów przyrody nieożywionej godnych uwagi z punktu ochrony przyrody, do-
tyczy to przełomowych odcinków dolin, odcinków koryt rzecznych, fragmentów 
grzbietów, szczególnie z formami skalnymi jak i dużych osuwisk. 

Po stronie ukraińskiej istnieje stosunkowo dużo obiektów chronionych, szcze-
gólnie są to parki narodowe i rezerwaty (Ryc. 21–24). Obiekty te są rozmiesz-
czone nierównomiernie w poszczególnych obwodach (Ryc. 21). Im bardziej na 
wschód jest ich więcej. Najwięcej wielkoobszarowych obiektów chronionych 
jest w obwodzie iwanofrankowskim (Ryc. 23), a rezerwatów w obwodzie tar-
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Ryc. 21. Rezerwaty przyrody w wybranych obwodach Ukrainy (stan na rok 2018). 
a – obwód lwowski, b – obwód ivanofrankivski, c – obwód tarnopolski, d – przyrody 
nieożywionej, e – pozostałe. Na podstawie danych: https://uk.wikipedia.org/wiki, http://
www.wikiwand.com
Fig. 21. Nature reserves in selected Ukrainian districts (2018). a – Lvov district, b – Iva-
nofrankivsk district, c – Tarnopol district, d – geological nature sites, e – others. Based 
on: https://uk.wikipedia.org/wiki, http://www.wikiwand.com

nopolskim (Ryc. 24). Podobnie jak w Polsce rezerwaty przyrody nieożywionej 
są zdecydowanie mniej liczne w stosunku do rezerwatów przyrody ożywionej. 
Rezerwaty te stanowią maksymalnie 17% w obwodzie tarnopolskim, 16,7% w 
obwodzie lwowskim i 2,8% w obwodzie iwanofrankowskim (Ryc. 21).

Wielkoobszarowe formy ochronne jak to wykazano wyżej są liczbowo i ob-
szarowo zróżnicowane (Ryc. 21–24). W obwodzie lwowskim jest ich 7, w iwano-
frankowskim jest 8, a w tarnopolskim 3. Parki narodowe i rezerwaty na Ukrainie, 
w większości zostały utworzone w miejscach, gdzie prace nad ich utworzeniem 
rozpoczęto jeszcze w okresie międzywojennym. Szereg obszarów chronionych 
powstało po II wojnie światowej w miejscach, w których wcześniej takich obiek-
tów nie planowano. Tematyka wielkoobszarowych form ochrony przyrody w wy-
mienionych wyżej obwodach wymaga dalszych opracowań. Informacje o tych 
obiektach są rozproszone, często nieścisłe. Ich zebranie byłoby bardzo ciekawe 
dla osób interesujących się tymi rejonami, zachęciłoby też do ich odwiedzenia. 

K. Krzemień i in. – Ochrona przyrody nieożywionej...
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Ryc. 22. Wielkoobszarowe formy ochrony w obwodzie lwowskim w 2018 r. (https://
uk.wikipedia.org/wiki). 
Fig. 22. Large-scale protection areas in the Lviv Oblast in 2018 (https://uk.wikipedia.
org/wiki).
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Ryc. 23. Wielkoobszarowe formy ochrony w obwodzie ivanofrankowskim w 2018 r. 
(http://www.wikiwand.com.ua). 
Fig. 23. Large-scale forms of protection in the Ivano-Frankivsk Oblast in 2018 (http://
www.wikiwand.com.ua).
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Ryc. 24. Wielkoobszarowe formy ochrony w obwodzie tarnopolskim w 2018 r. (http://
www.wikiwand.com.ua).
Fig. 24. Large-scale forms of protection in the Ternopil Oblast in 2018 (http://www.
wikiwand.com.ua).
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Wnioski ogólne
Od samego początku idei ochrony przyrody w międzywojennej Polsce przed-

stawiciele nauk o Ziemi bardzo aktywnie włączali się w ochronę przyrody na 
forum krajowym i międzynarodowym. Pracownicy naukowi usystematyzowa-
li przyszłe obiekty przyrody nieożywionej i podkreślali konieczność ochrony 
przyrody nieożywionej na równi z przyrodą ożywioną. Brali aktywny udział nad 
opracowywaniem propozycji parków narodowych lub byli ich wnioskodawcami. 
Uważali, że ochrona przyrody musi przeniknąć do najszerszych warstw społe-
czeństwa, jeżeli ma osiągnąć swe cele – dla dobra całego Narodu. W okresie 
międzywojennym funkcjonowała idea – „nie ma miłości Ojczyzny bez miłości i 
ochrony przyrody ojczystej – ucząc kochać i szanować przyrodę krzewimy mi-
łość Ojczyzny”. Istnieje wiele przykładów osób funkcyjnych jak np.: wojewoda, 
starosta, wójt, naczelnik stacji kolejowej, nauczyciele, księża, naukowcy, którzy 
byli często propagatorami ochrony przyrody i przekonywali innych o potrzebie 
jej zachowania.

Na ziemiach dawnych województw lwowskiego, stanisławowskiego i tarno-
polskiego, współcześnie należących do Ukrainy, powołano wiele obiektów chro-
nionych, zarówno tych planowanych przed II wojną, jak i nowych. Jest to wy-
raźny postęp w ochronie przyrody w tych krajach, w stosunku do czasów przed-
wojennych. Świadczy to również o tym, że idea ochrony przyrody, zaszczepiona 
w tych regionach 100 lat temu przez kilka pokoleń przyrodników, rozwijana jest 
nadal. Wiele problemów pozostało nadal do rozwiązania jak np. doskonalenie 
podstaw prawno-organizacyjnych związanych z ochroną przyrody czy też wytę-
żonej współpracy międzynarodowej w celu ochrony cennych obiektów przyrody 
ożywionej i nieożywionej. 
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Summary
Once Poland regained independence after the First World War, Polish natu-

ralists quickly engaged in promoting the idea of nature concentration both in 
Poland, and internationally. Scientists systematized objects of inanimate nature 
emphasizing the need to protect them to the same extent as living nature. They 
participated actively in defining proposals of new national parks or were formal 
initiators of their creation. They believed that in order to achieve its purposes, 
nature protection must be propagated among as broad a public as possible for 
the good of the entire Nation. The prevailing idea in the interwar period was 
that “there is no love of the motherland without love and protection of our na-
tive nature – by teaching how to love and respect nature, we promote the love 
of our Motherland”. There are numerous examples of voivodes, starosts, railway 
stationmasters, teachers, priests, scientists who were propagators of the conserva-
tion of nature and convinced others of the need to preserve it.

A number of protected natural sites, both those planned before the Second 
World War and new ones, have been formally established in the territories of what 
used to be Lwów, Stanisławów and Tarnopol Voivodships, which are currently 
parts of Ukraine and Poland. This marks clear progress in nature conservation in 
Poland and Ukraine compared to the pre-war period. It also proves that the idea 
of nature conservation inculcated in these regions 100 years ago by several gen-
erations of naturalists continues to be cultivated and developed. Many challenges 
remain to be faced, for example, improving the legislative and organizational 
framework for nature conservation or intensifying international cooperation with 
a view to protecting valuable living and inanimate nature. 
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RZADKIE GATUNKI POROSTÓW W OTULINIE 
BIESZCZADZKIEGO PARKU NARODOWEGO – 

NADLEŚNICTWO STUPOSIANY

Rare lichen species in the buffer zone of the Bieszczady National 
Park – Stuposiany Forest District

Abstract: The paper presents localities of 10 very rare lichen species in Poland which 
are connected with forests of a high level of naturalness. All the presented species are 
included in the highest categories of the red list of lichens endangered in Poland. They 
are all protected by law, and four of them are also included in a special protection zone.

Key words: lichenized fungi, Polish Eastern Carpathians, forest naturalness indicators, 
threatened lichens.

Wstęp
Podczas prowadzenia w Bieszczadach badań nad rozmieszczeniem gatun-

ków wskaźnikowych naturalnych lasów, natrafiono w Nadleśnictwie Stuposiany 
(Ryc. 1) na liczne stanowiska bardzo interesujących porostów. Były to taksony 
obecnie rzadkie i bardzo rzadkie w Polsce (niektóre, np. Parmotrema arnoldii 
czy Nephroma parile także w skali europejskiej), objęte w naszym kraju ochroną 
gatunkową, w tym kilka także ochroną strefową. Większość z nich uznawana jest 
na niżu za wskaźniki naturalności i ciągłości ekologicznej lasów (Czyżewska, 
Cieśliński 2003; Motiejūnaitė i in. 2004). Występowanie prezentowanych poni-
żej porostów, jak również wcześniejsze doniesienia lichenologiczne (Kościelniak 
i in. 2016; Kościelniak, Betleja 2018) i niepublikowane dane Fundacji Dziedzic-
two Przyrodnicze wskazują, że na terenie Nadleśnictwa Stuposiany występują 
lasy unikatowe pod względem przyrodniczym, posiadające niezwykle cenną bio-
tę porostów leśnych. Celem pracy jest chęć zwrócenia uwagi przyrodników i 
leśników na ten obszar, zwłaszcza w kontekście prowadzonej na nim w ostatnich 
latach bardzo intensywnej gospodarki leśnej. 
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Ryc. 1. Rozmieszczenie stanowisk porostów w Nadleśnictwie Stuposiany.  
Fig. 1. Distribution of lichen localities in Stuposiany Forest District.

Metody
Pilotażowe badania terenowe prowadzone były metodą marszrutową w latach 

2017 i 2018. Ze względu na rzadkość i status prawny prezentowanych w pracy 
gatunków, w terenie wykonywano tylko spisy oraz sporządzano dokumentację fo-
tograficzną. W przypadku gatunków wymagających badań chromatograficznych 
pobierano niewielkie fragmenty plech, które zostały zdeponowane w zielniku li-
chenologicznym Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie – KRAP-L (zezwo-
lenie RDOŚ w Rzeszowie WPN.6400.26.2016.ŁL.2). Stanowiska przedstawiono 
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w postaci kwadratów ATPOL (Zając 1978; Komsta 2016; Verey 2017) o boku 1 
km (Ryc. 1), podane współrzędne geograficzne określają lewy górny róg kwadra-
tu, wysokość n.p.m. jest uśredniona dla kwadratu. Nazewnictwo porostów przy-
jęto wg MycoBank Fungal Databases (2019). 

Wykaz gatunków
Skróty i symbole użyte w wykazie: 
§ – gatunek chroniony; §1 – gatunek chroniony, wobec którego nie obowiązują odstęp-
stwa od zakazów; §1s – gatunek wymagający ustalenia stref ochronnych (Dz.U. z 2014 
r., poz. 1408)
Kategorie czerwonej listy porostów wg Cieślińskiego i in. (2006): EN – gatunek wy-
mierający; CR – na granicy wymarcia
P – wskaźnik lasów puszczańskich wg Czyżewskiej i Cieślińskiego (2003)

Cetrelia olivetorum (Nyl.) W.L. Culb. & C.F. Culb.: §/EN/P
Nibypłucnik wątpliwy jest obecnie w Polsce gatunkiem bardzo rzadkim i wg au-

torów (Kukwa i in. 2012) opracowania dotyczącego Cetrelia w naszym kraju porost 
ten powinien być uznany za gatunek na granicy wymarcia. W Bieszczadach obecnie 
najczęściej notowany jest w Bieszczadzkim Parku Narodowym (BdPN) i jego bezpo-
średniej otulinie (Kościelniak 2013), na pozostałym obszarze Bieszczadów jest bardzo 
rzadki (Kościelniak 2004). Występuje głównie na korze drzew liściastych, zwykle w 
dużych kompleksach leśnych o znacznym stopniu naturalności, w miejscach wilgot-
nych, np. w dolinach potoków. Na wszystkich stanowiskach towarzyszyły mu dwa 
bardzo podobne gatunki nibypłucników – łączone niekiedy z nim w jeden takson (np. 
Smith i in. 2009), tj.: Cetrelia cetrarioides (Duby) WL Culb. & C.F Culb. (§/EN/P) i C. 
monachorum (Zahlbr.) W.L Culb. & C.F. Culb. (§). Populację nibypłucników w Nadle-
śnictwie można określić jako dużą (dotyczy to nie tylko prezentowanych poniżej stano-
wisk). Obserwowane tu plechy Cetrelia są dobrze rozwinięte, zwykle bez widocznych 
uszkodzeń. W wielu miejscach pokrywają znaczne powierzchnie pni.
Stanowiska:

Bieszczady, Zakole Sanu opodal Kiczery Dydiowskiej; GG5090; N49°10’12,19” / 
E22°41’59,56”; ok. 650 m n.p.m.; 05.2018; kora buka Fagus sylvatica;

Bieszczady, Zakole Sanu opodal Kiczery Dydiowskiej; GG5091; N49°10’10,55” / 
E22°42’48,81”; ok. 650 m n.p.m.; 06.2017; kora buka Fagus sylvatica i jaworu Acer 
pseudoplatanus;

Bieszczady, góra Widełki – wschodnia część garbu; GG6030; N49°08’3,56” / 
E22°41’49,53”; ok. 1000 m n.p.m.; 06.2017; kora kilku jaworów Acer pseudoplatanus; 

Bieszczady, Bukowe Berdo/Widełki – zbocze nad Mucznym; GG6031; N49°08’1,92” 
/ E22°42’38,74”; ok. 850 m n.p.m.; 06.2017; kora jaworu Acer pseudoplatanus;

R. Kościelniak i in. – Rzadkie gatunki porostów w otulinie...
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Bieszczady, góra Widełki – wschodnia część garbu; GG6030; N49°08’3,56”/ 
E22°41’49,53”; ok. 1000 m n.p.m.; 06.2017; kora kilku jaworów Acer pseudoplatanus; 

Bieszczady, Muczne – Góra Obnoga, północno-zachodnie zbocze; GG6054; N49°06’ 
52,66” / E22°45’01,28”; ok. 1000m n.p.m.; 06.2017; kora jaworu Acer pseudoplatanus;

Bieszczady, Tarnawa Niżna – dolina potoku Roztoki na wschód od góry Obnoga; 
GG6066; N49°6’49,32” / E22°46’39,66”; ok. 800 m n.p.m.; 06.2017; kora jaworu 
Acer pseudoplatanus.

Chrysothrix candelaris (L.) J.R. Laundon: §/CR/P
Złociszek jaskrawy jest gatunkiem rzadkim w Polsce. W Bieszczadach zna-

ny jest dotąd tylko z kilku stanowisk (Kościelniak 2004, 2013). Występuje w 
naturalnych fragmentach lasów na korze starych drzew liściastych (rzadziej igla-
stych) w miejscach prześwietlonych i suchych. Na terenie Nadleśnictwa dużą 
populację, zasiedlającą liczne stare jawory, obserwowano w wyższych położe-
niach, przy granicy z BdPN, w pozostałych miejscach były to niewielkie plechy 
zasiedlające pojedyncze drzewa.
Stanowiska:

Bieszczady, Zakole Sanu opodal Kiczery Dydiowskiej; GG5091; N49°10’10,55” / 
E22°42’48,81”; ok. 650 m n.p.m.; 06.2017; kora jaworu Acer pseudoplatanus i jodły 
Abies alba;

Bieszczady, BukoweBerdo/Widełki – zbocze nad Mucznym; GG6041; N49°07’29,76”, 
E22°42’36,23”; ok. 850 m n.p.m.; 07.2017; kora jaworu Acer pseudoplatanus;

Bieszczady, Muczne – Góra Obnoga, północno-zachodnie zbocze; GG6054; N49°06’ 
52,66”, E22°45’01,28”; ok. 1000 m n.p.m.; 06.2017; kora jaworu Acer pseudoplata-
nus, licznie;

Bieszczady, Muczne – Góra Obnoga, północno-zachodnie zbocze; GG6064; 
N49°06’20,5”, E22°44’58,75”; ok. 1000 m n.p.m.; 06.2017; kora kilku jaworów Acer 
pseudoplatanus, licznie.

Collema flaccidum (Ach.) Ach.; §1/EN
Galaretnica sztywna na niżu Polski jest gatunkiem bardzo rzadkim. Nieco 

częściej występuje w górach (Fałtynowicz 1999). W Bieszczadach notowana 
była dotychczas tylko na terenie BdPN na kilkunastu stanowiskach (Glanc, To-
bolewski 1960; Kościelniak 2013). Rośnie w miejscach wilgotnych, zacienio-
nych – na mchach porastających podstawy pni drzew lub skałki i głazy, często w 
miejscach spryskiwanych wodą. 
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Stanowiska:

Bieszczady, Widełki – zachodnie zbocze Działu; FG6919; N49°09’9,51” / E22°41’5,32”; 
ok. 750 m n.p.m.; 11.2018; omszony głaz przy cieku wodnym;

Bieszczady, Muczne, Góra Obnoga – północno-zachodni garb, potok Bystry; GG6053; 
N49°06’54,31” / E22°44’12,1”; ok. 850 m n.p.m.; 06.2017; omszony głaz w korycie 
potoku;

Bieszczady, Tarnawa Niżna – wschodnie zbocze Grandysowej Czuby nad doliną po-
toku Roztoki; GG6056; N49°6’49,32” / E22°46’39,66”; ok. 800 m n.p.m.; 06.2017; 
omszony głaz w korycie potoku.

Hypotrachyna revoluta (Flörke) Hale; §/EN/P
Przystrumycznik pustułkowy jest porostem rzadko występującym w Polsce, 

w Bieszczadach jego stanowiska koncentrują się w BdPN (Kościelniak 2013). 
Preferuje korę drzew liściastych. Rośnie w dobrze zachowanych fragmentach 
lasów, w miejscach wilgotnych. Na odszukanych stanowiskach występował nie-
zbyt licznie, jednak jego plechy nie wykazywały oznak degeneracji. 
Stanowiska:

Bieszczady, Zakole Sanu opodal Kiczery Dydiowskiej; GG5090; N49°10’12,19” / 
E22°41’59,56”; ok. 650 m n.p.m.; 05.2018; na pniach buków Fagus sylvatica, niezbyt 
licznie. Na jednym z pni stwierdzono także łączoną do niedawna z tym gatunkiem 
Hypotrachyna afrorevoluta (Krog & Swinscow) Krog & Swinscow (§1);

Bieszczady, Bukowe Berdo/Widełki – zbocze nad Mucznym; GG6041; N49°07’29,76” 
/ E22°42’36,23”; ok. 850 m n.p.m.; 07.2017; kora buka Fagus sylvatica w towarzystwie 
Hypotrachyna afrorevoluta;

Bieszczady, Tarnawa Niżna – wschodnie zbocze góry Obnoga; GG6065; N49°06’18,84” 
/ E22°45’47,92”; ok. 900 m n.p.m.; 06.2017; kora buka Fagus sylvatica.

Lobaria pulmonaria (L.) Hoffm: §1s/EN/P
Granicznik płucnik jest obecnie gatunkiem rzadkim w Polsce, wymarłym na 

dużych obszarach. Liczniejsze populacje zachowały się w Bieszczadach oraz du-
żych kompleksach leśnych północnej i północno-wschodniej Polski (A. Bohdan, 
R. Kościelniak, J. Kucharzyk, A. Sulej, R. Szymczuk, A. Zalewska – mat. nie-
pbl.). W Bieszczadach występuje najliczniej w BdPN i jego najbliższej otulinie. 
Na północ od Otrytu znanych jest obecnie tylko kilka stanowisk (większość w 
okolicach Arłamowa) (Kościelniak, Betleja 2015). Do rozwoju wymaga starych 
ponad stuletnich drzewostanów o dużym stopniu naturalności. W Bieszczadach 
rośnie głównie na jaworze i buku. Niepublikowane dane Fundacji Dziedzictwo 
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Przyrodnicze oraz obserwacje autorów dają podstawę sądzić, że na obszarze 
Nadleśnictwa Stuposiany występuje prawdopodobnie największa w Polsce po-
pulacja tego gatunku zlokalizowana w lasach gospodarczych.
Stanowiska:

Bieszczady, góra Kosowiec – zbocze północne; FG5976; N49°11’23,02” / 
E22°38’47,51”; około 900 m n.p.m.; 10.2018; na licznych pniach buków Fagus sy-
lvatica;

Bieszczady, Zakole Sanu opodal Kiczery Dydiowskiej; GG5090; N49°10’12,19” / 
E22°41’59,56”; ok. 650 m n.p.m.; 05.2018; kora jaworu Acer pseudoplatanus;

Bieszczady, Zakole Sanu opodal Kiczery Dydiowskiej; GG5091; N49°10’10,55” / 
E22°42’48,81”; ok. 650 m n.p.m.; 06.2017; kora jaworu Acer pseudoplatanus;

Bieszczady, góra Widełki – wschodnia część garbu; GG6030; N49°08’3,56” / 
E22°41’49,53”; ok. 1000 m n.p.m.; 06.2017; kora licznych jaworów Acer pseudo-
platanus; 

Bieszczady, Bukowe Berdo/Widełki – zbocze nad Mucznym; GG6041; N49°07’29,76” 
/ E22°42’36,23”; ok. 850 m n.p.m.; 07.2017; kora kilku jaworów Acer pseudoplatanus 
i buków Fagus sylvatica; 

Bieszczady, Muczne – Góra Obnoga, północno-zachodnie zbocze; GG6064; 
N49°06’20,5” / E22°44’58,75”; ok. 1000 m n.p.m.; 06.2017; kora kilku buków Fagus 
sylvatica.

Menegazzia terebrata (Hoffm.) A. Massal.: §/CR/P
Tarczynka dziurkowana jest obecnie porostem bardzo rzadkim w Polsce. No-

towana jest głównie w lasach północno-wschodniej Polski i południowej części 
Bieszczadów (Cieśliński 2003; Kościelniak 2013). Występuje na korze drzew 
liściastych (rzadko iglastych) w wilgotnych fragmentach starych lasów. Obser-
wowana dotychczas populacja tarczynki na terenie Nadleśnictwa nie jest zbyt 
liczna. Na pniach odszukiwano od kilku do kilkunastu okazów, u których często 
występowały widoczne uszkodzenia plech.
Stanowiska: 

Bieszczady, Zakole Sanu opodal Kiczery Dydiowskiej; GG5090; N49°10’12,19” / 
E22°41’59,56”; ok. 650 m n.p.m.; 05.2018; kora buka Fagus sylvatica, pojedyncze 
plechy;

Bieszczady, Zakole Sanu opodal Kiczery Dydiowskiej; GG5091; N49°10’10,55” / 
E22°42’48,81”; ok. 650 m n.p.m.; 06.2017; na pniach kilku buków Fagus sylvatica, 
niezbyt licznie; 
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Bieszczady, Bukowe Berdo/Widełki – zbocze nad Mucznym; GG6041; N49°07’29,76” 
/ E22°42’36,23”; ok. 900 m n.p.m.; 07-2017; omszona kora dwóch jaworów Acer 
pseudoplatanus;

Bieszczady, Muczne – Góra Obnoga, północno-zachodnie zbocze; GG6054; N49°06’ 
52,66” / E22°45’01,28”; ok. 1000 m n.p.m.; 06.2017; kora jaworu Acer pseudoplatanus;

Bieszczady, Tarnawa Niżna – wschodnie zbocze góry Obnoga; GG6065; N 49°06’18,84” 
/ E22°45’47,92”; ok. 900 m n.p.m.; 06.2017; kora jaworu Acer pseudoplatanus;

Bieszczady, Tarnawa Niżna – dolina potoku Roztoki na wschód od góry Obnoga; 
GG6066; N49°6’49,32” / E22°46’39,66”; ok. 800 m n.p.m.; 06.2017; kora jaworu 
Acer pseudoplatanus.

Nephroma parile (Ach.) Ach.: §1s/CR
Pawężniczka sorediowa należy do grupy najrzadszych obecnie porostów w 

Polsce. Prawdopodobnie zachowała się tylko w Bieszczadach – współcześnie 
podawana była jeszcze z Gorców (Czarnota 2000), ale jak twierdzi autor jedyne 
stanowisko zostało prawdopodobnie zniszczone podczas powodzi w 1997 roku. 
W ostatnich latach Nephroma parile odszukiwana była w Bieszczadach wyłącz-
nie na obszarze BdPN – w lasach naturalnych lub zbliżonych do pierwotnych 
(Kościelniak 2013). Poniższe stanowiska są pierwszymi współczesnymi zlokali-
zowanymi poza obszarami chronionymi, w dobrze zachowanych lasach gospo-
darczych. W Bieszczadach Nephroma parile można traktować jako wskaźnik 
naturalności i ciągłości ekologicznej lasów.
Stanowiska:

Bieszczady, Widełki – zachodnie zbocze Działu; FG6919; N49°09’9,51” / E22°41’5,32”; 
ok. 750 m n.p.m.; 11.2018; pojedyncze plechy na omszonym głazie przy cieku wodnym; 

Bieszczady, Tarnawa Niżna – wschodnie zbocze Grandysowej Czuby nad doliną po-
toku Roztoki; GG6056; N49°6’49,32” / E22°46’39,66”; ok. 800m n.p.m.; 06.2017; 
dość liczne, dobrze wykształcone plechy (kilka o średnicy powyżej 20 cm) porastające 
omszone głazy i mchy u podstawy pni buków Fagus sylvatica;

Bieszczady, Tarnawa Niżna – dolina potoku Roztoki na wschód od góry Obnoga; 
GG6066; N49°6’49,32” / E22°46’39,66”; ok. 800 m n.p.m.; 06.2017; pojedyncze 
plechy na omszonej podstawie pnia buka Fagus sylvatica;

Bieszczady, Muczne, Góra Obnoga – północno-zachodni garb, potok Bystry; GG6053; 
N49°06’54,31” / E22°44’12,1”; ok. 850 m n.p.m.; 06.2017; pojedyncze plechy na 
omszonym głazie.
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Normandina pulchella (Borrer) Nyl.: §1/EN
Muszlik nadobny jest uznawany za gatunek oceaniczny. W Polsce jest 

obecnie rzadko spotykany (Kościelniak 2010). Nieco częściej notowany jest w 
Bieszczadach, gdzie występuje zarówno w lasach, jak i na terenach otwartych – 
zwłaszcza na jabłoniach w starych opuszczonych sadach (Kościelniak 2013). W 
lasach spotykany jest na starych jaworach, bukach i wierzbach. 
Stanowiska:

Bieszczady, Widełki – zachodnie zbocze Działu; FG6919; N49°09’9,51” / E22°41’5,32”; 
ok. 650 m n.p.m.; 06.2017; kora jaworu Acer pseudoplatanus;

Bieszczady, Muczne – dolina potoku Muczny poniżej zagrody żubrów; GG6011; 
N49°09’06,23” / E22°42’43,77”; ok. 650 m n.p.m.; 07.2016; kora jaworu Acer pseu-
doplatanus;

Bieszczady, Zakole Sanu opodal Kiczery Dydiowskiej; GG5091; N49°10’10,55” / 
E22°42’48,81”; ok. 650 m n.p.m.; 06.2017; gałęzie i pień powalonego jaworu Acer 
pseudoplatanus.

Parmotrema arnoldii (Du Rietz) Hale. §1s/CR
Kobiernik Arnolda podobnie jak pozostałe trzy gatunki kobierników, tj. Par-

motrema crinitum, P. stuppeum i P. perlatum to ekstremalnie rzadkie porosty w 
Polsce. Znane są z nielicznych, głównie historycznych stanowisk (lata 50. i 60. 
ubiegłego wieku) (Jabłońska i in. 2009). Trzy z nich (P. arnoldii, P. crinitum i P. 
stuppeum) przetrwały wyłącznie w Bieszczadach na pojedynczych stanowiskach. 
W przypadku P. crinitum w ostatnich latach udało się ją odszukać tylko na jed-
nym stanowisku (Kościelniak 2004, 2013; Jabłońska i in. 2009). Parmotrema 
arnoldii do chwili obecnej znana jest z nieco ponad 10 stanowisk w Polsce (Ko-
ścielniak 2004, 2013; Jabłońska i in. 2009; A. Bohdan, D. Bury, R. Kościelniak, 
R. Szymczyk – mat. niepbl.), w tym 4 to stanowiska historyczne. Parmotrema 
arnoldii występuje głównie na korze drzew liściastych, zazwyczaj w górnych 
partiach pni i na konarach, stąd notowany jest zwykle na ściętych, bądź powa-
lonych drzewach. W Bieszczadach gatunek ten można zaliczyć do wskaźników 
naturalności i ciągłości ekologicznej lasów.
Stanowiska: 

Bieszczady, dolina potoku na północ od góry Widełki; FG6919; N49°09’9,51” / 
E22°41’5,32”; ok. 600 m n.p.m.; 06.2017; pień ściętego, młodego buka Fagus sylvatica;

Bieszczady, Zakole Sanu opodal Kiczery Dydiowskiej; GG5090; N49°10’12,19” / 
E22°41’59,56”; ok. 650 m n.p.m.; 05.2018; na pniu (8–10m nad gruntem) oraz w 
koronie przewróconego buka Fagus sylvatica, 6 plech. 
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Thelotrema lepadinum (Ach.) Ach.: §1s/EN/P
Puchlinka ząbkowata jest gatunkiem wymierającym w Polsce, najczęściej 

spotykana jest w regionach górskich – znacznie rzadziej na niżu. Rośnie na korze 
drzew liściastych (w Bieszczadach jest to głównie buk i jawor), niekiedy także 
iglastych. Występuje w dobrze zachowanych, naturalnych fragmentach starych 
lasów, w miejscach cienistych, wilgotnych, zazwyczaj w dolinach potoków. Pu-
chlinka jest gatunkiem dość licznie występującym na terenie Nadleśnictwa. Na 
odszukanych stanowiskach występuje zwykle na wielu drzewach, pokrywając 
niekiedy dość dużą powierzchnię pni zdrowymi dobrze wykształconymi plecha-
mi.
Stanowiska: 

Bieszczady, Pszczeliny – dolina potoku na wschód od Magury Stuposiańskiej; FG5997; 
N49°10’17,08” / E22°39’31,82”; ok. 650 m n.p.m.; 07.2016; kora buka Fagus sylvatica;

Bieszczady, Zakole Sanu opodal Kiczery Dydiowskiej; GG5090; N49°10’12,19” / 
E22°41’59,56”; ok. 650 m n.p.m.; 05.2018; na korze trzech buków Fagus sylvatica 
przy cieku wodnym;

Bieszczady, Zakole Sanu opodal Kiczery Dydiowskiej; GG5091; N49°10’10,55” / 
E22°42’48,81”; ok. 650 m n.p.m.; 06.2017; licznie na korze sześciu buków Fagus 
sylvatica przy cieku wodnym;

Bieszczady, Widełki – dolina potoku pod Kiczerą Bereżczańską; FG6929; 
N49°08’37,35” / E22°41’ 02,82”; 650–700 m n.p.m.; 06.2017; na korze kilku buków 
Fagus sylvatica w dolinie potoku;

Bieszczady, Tarnawa Niżna – dolina potoku Roztoki na wschód od góry Obnoga; 
GG6066; N49°6’49,32” / E22°46’39,66”; ok. 800 m n.p.m.; 06.2017; na korze kilku 
buków Fagus sylvatica.

Obecność tak wrażliwych i rzadkich gatunków porostów wskazuje, że wiele 
fragmentów lasów gospodarczych w Nadleśnictwie Stuposiany może konkuro-
wać pod względem naturalności z najcenniejszymi leśnymi obszarami chronio-
nymi w Polsce. Jest to zapewne wypadkową wielu czynników. Jednym z nich 
może być położenie terenu w strefie przygranicznej oraz obecność dawnego rzą-
dowego ośrodka łowieckiego w Mucznem, co przez wiele lat ograniczało gospo-
darkę leśną. Wszystkie odszukane stanowiska znajdowały się w dobrze zachowa-
nych, ponad stuletnich drzewostanach. Niestety drzewostany te osiągnęły wiek 
rębności, co skutkuje obecnie ich intensywną eksploatacją. Stwarza to poważne 
zagrożenie dla przetrwania wielu z wymienionych w pracy gatunków. Szcze-
gólnie zagrożone są porosty z rodzaju Parmotrema. Fakt, że występują zwykle 
w wyższych partiach drzew sprawia, że trudno stwierdzić ich obecność przed 
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zaklasyfikowaniem drzewa do ścięcia (co jest stosunkowo proste przy innych 
gatunkach strefowych np. Lobaria pulmonaria, Thelotrema lepadinum czy Ne-
phroma parile). Paradoksalnie odkrywanie nowych stanowisk Parmotrema zwią-
zane jest głównie ze ściętymi drzewami, czyli w krótkim czasie (nawet jeżeli 
ścięte pnie z plechami pozostaną w lesie) mamy do czynienia ze stanowiskiem 
„historycznym”. Odnalezienie kobiernika na ściętym pniu powinno być poważną 
przesłanką do ograniczenia cięć w najbliższym sąsiedztwie ze względu na wyso-
kie prawdopodobieństwo jego występowania na sąsiednich drzewach. Najmniej 
zagrożone wydają się być stanowiska położone przy granicy z Bieszczadzkim 
Parkiem Narodowym.
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Summary
During lichenological research on the distribution of indicators of forest natu-

ralness in the Bieszczady Mts. (within the Stuposiany Forest District) 10 very rare 
species in Poland were found. They are mainly sensitive sylvan species. In low-
lands Cetrelia olivetorum, Chrysothrix candelaris, Hypotrachyna revoluta, Lo-
baria pulmonaria, Menegazzia terebrata and Thelotrema lepadinum are consid-
ered to be indicators of forest naturalness and ecological continuity (Czyżewska, 
Cieśliński 2003; Motiejūnaitė et al. 2004), whereas Nephroma parile and Parmo-
trema arnoldii could definitely be treated as such species in the Bieszczady Mts. 
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NEOFITY WE FLORZE MCHÓW  
POLSKIEJ CZĘŚCI KARPAT

Neophytes in the moss flora of the Polish part of the Carpathians

Abstract. The paper provides information about the current occurrence of two neophytic 
mosses, Campylopus introflexus and Orthodontium lineare, in the Polish part of the Car-
pathians.

Key words: Campylopus introflexus, Orthodontium lineare, species distribution, range 
expanding species, Poland. 

Wstęp
W brioflorze Polski występuje niewiele gatunków, które można z całą pew-

nością zaliczyć do neofitów (Ochyra 1983). Bez wątpienia należą tu 2 gatunki 
mchów, których pochodzenie i historia ekspansji w Europie jest dobrze poznana 
– Campylopus introflexus (Hedw.) Brid. i Orthodontium lineare Schwägr. Celem 
pracy jest przedstawienie aktualnego rozmieszczenia wymienionych mchów w 
polskiej części Karpat.

Materiał i metody
Stanowiska Campylopus introflexus i Orthodontium lineare zestawiono w 

postaci list ułożonych w obrębie poszczególnych mezoregionów fizyczno-geo-
graficznych (Kondracki 1994) w kwadratach ATMOS (Ochyra, Szmajda 1981). 
Dla poszczególnych stanowisk podano: kwadrat ATMOS, wysokość nad pozio-
mem morza, autora publikacji oraz (o ile było to możliwe) autora, datę zbioru 
oraz zielnik, w którym znajdują się okazy. Przy stanowiskach niepublikowanych 
uwzględniono także współrzędne geograficzne i siedlisko.

Wyniki
Campylopus introflexus pochodzi z umiarkowanej strefy półkuli południo-

wej. W Europie stwierdzony został po raz pierwszy w 1941 r. na Wyspach Brytyj-
skich, skąd zaczął rozprzestrzeniać się w kierunku wschodnim. W Polsce odna-
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leziony został po raz pierwszy w 1986 roku na terenie Wielkopolski i w ciągu 30 
lat ekspansji w wielu rejonach kraju stał się już gatunkiem częstym (Żarnowiec 
i in. 2019). Pierwsze stanowisko C. introflexus z polskiej części Karpat odnale-
zione zostało w Beskidzie Małym (Stebel 1995). C. introflexus jest gatunkiem 
niezbyt częstym i do tej pory z omawianego terenu podany został z 22 stanowisk, 
zlokalizowanych w 15 kwadratach ATMOS. Najwięcej stanowisk zanotowano do 
tej pory w Beskidach Zachodnich i na Pogórzu Środkowobeskidzkim, natomiast 
pojedyncze stanowiska obserwowano w Kotlinie Orawsko-Nowotarskiej i w 
Bieszczadach Zachodnich (Ryc. 1). Biorąc pod uwagę tempo rozprzestrzeniania 
się tego inwazyjnego mchu (Żarnowiec i in. 2019), w najbliższym czasie należy 
spodziewać się odkrycia jego stanowisk we wszystkich regionach polskiej części 
Karpat. Najwyżej do tej pory położone stanowisko, 840 m n.p.m., znajduje się 
w Beskidzie Wysokim na południowych stokach Babiej Góry. Chociaż na tere-
nie Polski C. introflexus dość często wytwarza sporofity (Żarnowiec i in. 2019), 
wszystkie zebrane z terenu Karpat okazy były sterylne. Gatunek ten rozmnaża 
się tu wegetatywnie, wytwarzając nieraz obficie rozmnóżki w postaci łatwo łam-
liwych drobnych gałązek bocznych skupionych w szczytowych częściach game-
tofitów. C. introflexus rośnie przede wszystkim na humusie i glebie mineralnej 
w borach świerkowych i jodłowych, zwłaszcza na miejscach antropogenicznie 
zmienionych (ścieżki leśne, miejsca zaburzone gospodarką leśną), także na przy-
drożnych skarpach, poboczach dróg leśnych, natomiast rzadko obserwowany był 
na skałach i torfie.

Orthodontium lineare również pochodzi z umiarkowanej strefy półkuli po-
łudniowej. Po raz pierwszy w Europie odnaleziony został w 1910 r. na Wyspach 
Brytyjskich i od tego czasu obserwuje się jego rozprzestrzenianie w kierunku 
wschodnim. W Polsce pierwszy raz stwierdzony został na początku lat 80. XX 
wieku na Półwyspie Helskim (Ochyra 1982; Urbański 1987). Obecnie znany jest 
z licznych stanowisk położonych głównie w zachodniej i północnej części kraju. 
W polskiej części Karpat O. lineare po raz pierwszy stwierdzony został na Pogó-
rzu Dynowskim (Armata 2005). Jest gatunkiem bardzo rzadkim, znanym do tej 
pory z 3 stanowisk (Ryc. 2). Najwyżej położone z nich, 915 m n.p.m., znajduje 
się w Beskidzie Wyspowym w rezerwacie przyrody „Luboń Wielki”. Na wszyst-
kich stanowiskach O. lineare wytwarzał sporofity. Rozmieszczenie tego gatunku 
jest interesujące. Pomimo dobrego poznania flory mchów Karpat, do tej pory nie 
został odnaleziony w regionach najbardziej wysuniętych na zachód, a więc tam 
gdzie należałoby się go spodziewać w pierwszej kolejności, takich jak np. Be-
skid Śląski, Mały czy też Makowski. Niewiele można powiedzieć o siedliskach 
zajmowanych przez O. lineare. Do tej pory obserwowany był na murszejącym 
drewnie, korze i humusie w zbiorowiskach borowych i zaroślowych.
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Ryc. 2. Rozmieszczenie Orthodontium lineare w polskiej części Karpat.
Fig. 2. Distribution of Orthodontium lineare in the Polish part of the Carpathians. 

Ryc. 1. Rozmieszczenie Campylopus introflexus w polskiej części Karpat.
Fig. 1. Distribution of Campylopus introflexus in the Polish part of the Carpathians. 

Wykaz stanowisk
Stanowiska niepublikowane oznaczone zostały symbolem *. 

Campylopus introflexus
Pogórze Rożnowskie: Fe 96 – Pławna-Zagórze, 322 m (leg. A. Stebel, 25.08.2014, 

KRAM, SOSN, Stebel 2016).
Pogórze Ciężkowickie: Fe 97 – Ostrusza, 266 m (leg. A. Stebel, 24.08.2014, 

KRAM, SOSN, Stebel, Vončina 2017); Ff 90 – Brzyska-Strebikowa, 398 m 
(leg. A. Stebel, 03.09.2014, KRAM, SOSN, Stebel, Vončina 2017); Brzyska-
-Zakościele Góry, 444 m (leg. A. Stebel, 03.09.2014, KRAM, SOSN, Stebel, 
Vončina 2017).

Pogórze Dynowskie: Ff 93 – Bonarówka, 325–350 m (Armata 2005); Krasna, 
375 m (Armata 2008).

A. Stebel – Neofity we florze mchów...
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Beskid Mały: Fd 93 – Bielsko-Biała Lipnik, NW stok Gaików (zachodnia część 
Groniczek), 600 m (leg. A. Stebel, 02.07.1994, KRAM, SOSN, Stebel 1995); 
Fd 94 – Kobiernice-Łazy, 353 m (leg. A. Stebel, 29.03.2010, KRAM, SOSN, 
Stebel 2010); Przełęcz Isepnicka, 730 m (leg. A. Stebel, 09.04.2010, KRAM, 
SOSN, Stebel 2010); Fd 95 – Roczenka, 734 m (leg. A. Stebel, 18.04.2010, 
KRAM, SOSN, Stebel 2010); Rzyki-Hatalówka, 584 m (leg. A. Stebel, 
05.06.2015, KRAM, SOSN, Stebel 2017); Rzyki-Pracica, 729 m (leg. A. Ste-
bel, 05.06.2015, KRAM, SOSN, Stebel 2017); Sułkowice, skarpa nad Rzy-
czanką, 367 m (leg. A. Stebel, 14.07.2015, KRAM, SOSN, Stebel 2017).

Beskid Śląski: Gd 02 – *Brenna-Węgierski [GPS: 49o42’40”N, 18o58’19”E], na 
glebie w świerczynie, las gospodarczy, 557 m (leg. A. Stebel, 14.10.2017, 
KRAM, SOSN); Gd 22 – *Istebna-Zaolzie [GPS: 49o34’24”N, 18o55’08”E], 
koło ośrodka narciarskiego Złoty Groń, na skraju wilgotnej świerczyny, 559 
m (leg. A. Stebel, 25.10.2017, KRAM, SOSN).

Beskid Wysoki: Gd 15 – między Sopotnią Wielką a Sopotnią Małą, 530–535 
m (leg. A. Stebel, 17.08.2004, KRAM, SOSN, Stebel, 2005, Stebel, Fojcik 
2005); Gd 27 – *Lipnica Wielka-Kiczory, dolina Krzywego Potoku [GPS: 
49o32’56”N, 19o33’46”E], gleba mineralna na skraju świerczyny, 840 m (leg. 
A. Stebel, 14.10.2018, KRAM, SOSN).

Pogórze Orawsko-Jordanowskie: Gd 27 – Rysiowska Grapa, W stok, 750 m (leg. 
G. Vončina, 19.05.2013, KRAM, SOSN, Stebel, Vončina 2014); Gd 37 – Lip-
nica Wielka-Murowanica, dolina potoku Polańścok (Pasiekowy), 630–645 m 
(leg. A. Stebel, 11.09.2010, KRAM, SOSN, Stebel, Vončina 2014).

Gorce: Ge 10 – Poręba Górna, dolina Głębokiego Potoku, 731 m (leg. A. Stebel, 
28.05.2014, KRAM, SOSN, Stebel i in. 2017).

Kotlina Orawsko-Nowotarska: Gd 38 – *Czarny Dunajec [GPS: 49o25’32,9”N, 
19o48’14,5”E], gleba torfowa, zdegradowane torfowisko wysokie porośnięte 
Pinus sylvestris, 702 m (leg. G. Vončina, 27.09.2018, SOSN).

Bieszczady Zachodnie: Gg 61 – Torfowisko Tarnawa, 666 m (leg. A. Stebel, 
J. Żarnowiec, G. Wolański, 21.07.2009, KRAM, SOSN, Stebel, Żarnowiec 
2010).

Orthodontium lineare
Pogórze Dynowskie: Ff 93 – Odrzykoń, c. spor., 400–425 m (Armata 2005)
Pogórze Orawsko-Jordanowskie: Gd 29 – Pyzówka-Przysłop, c. spor., 715 m 

(leg. G. Vončina, 31.03.2011, SOSN, Stebel, Voncina 2014).
Beskid Wyspowy: Ge 10 – *rezerwat przyrody „Luboń Wielki”, gleba humu-

sowa w zaroślach na gołoborzu, c. spor., 915 m (leg. A. Stebel, 03.08.2011, 
KRAM, SOSN).
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Summary
There are few species in Polish brioflora, which can certainly be classified 

as neophytes (Ochyra 1983). Here are two species of mosses, whose origin and 
history of expansion in Europe is well known – Campylopus introflexus (Hedw.) 
Brid. and Orthodontium lineare Schwägr. The purpose of this paper is to present 
the current distribution of these mosses in the Polish part of the Carpathians.

Campylopus introflexus comes from the temperate zone of the southern hem-
isphere. It was first discovered in Europe in 1941 on the British Isles, from where 
it began to spread towards the east. It was discovered in Poland for the first time 
in 1986 in Wielkopolska and within 30 years of expansion in many regions of 
the country has already become a frequent species (Żarnowiec et al. 2019). The 
first station of C. introflexus from the Polish part of the Carpathians was found 
in the Beskid Mały (Stebel 1995). It is an uncommon species and so far from the 
investigated area it was reported from 22 sites, located in 15 ATMOS squares. 
(Fig. 2). Most of the localities have been recorded so far in the Beskidy Zachod-
nie and the Pogórze Zachodniobeskidzkie, while single sites were observed in the 
Kotlina Orawsko-Nowotarska and in the Bieszczady Zachodnie (Fig. 1). Taking 
into account the rate of spread of this invasive moss (Żarnowiec et al. 2019), in 
the near future we should expect the discovery of its localities in all regions of 
the Polish part of the Carpathians. The highest station so far, 840 m above sea 
level, is located in the Beskid Wysoki on the southern slopes of the Babia Góra 
massif. Although C. introflexus quite often produces sporophytes in Poland (Żar-
nowiec et al. 2019), all specimens collected from the Carpathians were sterile. 
This species reproduces here vegetatively by deciduous stem tips. C. introflexus 
grows mainly on humus and mineral soil in spruce and fir forests, especially on 
anthropogenically changed places – forest paths, places disturbed by forest man-
agement, roadside slopes, roadsides, but it is rarely observed on rocks and peat.

Orthodontium lineare also comes from the temperate zone of the southern 
hemisphere. It was first discovered in Europe in 1910 on the British Isles and 
since then it has been observed spreading to the east. In Poland, it was first dis-
covered in the early 1980s on the Hel Peninsula (Ochyra 1982; Urbański 1987). 
Currently, it is known for numerous stations located mainly in the western and 
northern parts of the country. In the Polish part of the Carpathians, O. lineare was 
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found for the first time on the Pogórze Dynowskie (Armata 2005). It is a very rare 
species known so far from 3 stations (Fig. 2). The highest of them, 915 m above 
sea level, is located in the Beskid Wyspowy in the ‘Luboń Wielki’ nature reserve. 
At all localities, O. lineare produced sporophytes. The distribution of this species 
is interesting. Despite the good knowledge of the moss flora of the Carpathian, 
so far it has not been found in the westernmost regions, so where it should be ex-
pected in the first place, such as the Beskid Śląski, Mały or Makowski. Little can 
be said about the habitats occupied by O. lineare. Until now, it has been observed 
on rotten wood, bark and humus in coniferous and shrub plant communities. 

A. Stebel – Neofity we florze mchów...
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DYNAMIKA PRZYROSTU ŚWIERKA PICEA ABIES (L.) 
H.KARST. I LIMBY PINUS CEMBRA L. W POBLIŻU 

GÓRNEJ GRANICY LASU W GORGANACH (UKRAINA)

Growth dynamics of Picea abies (L.) H.Karst. and Pinus cembra L.  
near the upper timberline in the Gorgany range (Ukraine)

Abstract: The average annual increment of growth (current and average) of 10 model 
trees was analyzed. They grow on damp, acidic, shallow and poor mountain soils on stony 
ground (Cambic Leptosols) in a cool and humid mountain climate. The dynamics of the 
current increase of height and thickness at breast height of the Picea abies and Pinus cem-
bra trees showed typical tendencies of changes. The increase of trunks volume had a pro-
portional trend with maximum values in relation to the trend line in the years 1867–1917 
and 1997–2012. Also, in the years 1920–1980, a decrease in growth was noted with a 
short break around 1960. In general, the growth rate of tree height of the Picea abies was 
slightly faster than the Pinus cembra, and the increase in the thickness at breast height and 
volume of the trunks was inversely lower.

Key words: Pinus cembra, Picea abies, growth rate, timberline. 

Wstęp
Na świecie obszar z udziałem limby Pinus cembra obejmuje ponad 30 tysię-

cy hektarów. Limba w swoim zasięgu występuje na wysokościach 1100–2500 
(2700) m n.p.m. w Alpach i Karpatach – są to tereny: Austrii, Francji, Niemiec, 
Słowenii, Szwajcarii, Włoch, Polski (Tatry), Słowacji (Tatry), Rumunii i Ukra-
iny (Ulberi in. 2004). Z badań prowadzonych przez różnych autorów wynika, że 
gatunek ten rozszerza obecnie swój zasięg. Czerwona Lista Zagrożonych Ga-
tunków IUCN kwalifikuje limbę do kategorii gatunków najmniej zagrożonych. 
Limba rośnie powoli i może osiągnąć wiek ponad 1000 lat, cechując się drewnem 
odpornym na patogeny grzybowe (Caudullo, de Rigo 2016).

Badania nad rozmieszczeniem populacji limby w Karpatach miały miejsce 
już w XIX wieku i prowadzone były na terenie ówczesnych Austro-Węgier. Pełną 
bibliografię i oryginalną syntezę informacji o karpackich limbach zawiera praca 
prof. Andrzeja Środonia (1936). Szczególnie cenna jest zamieszczona tam mapa 
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i lista miejsc rozmieszczenia populacji tego gatunku w Karpatach, a w szcze-
gólności w Gorganach. Po drugiej wojnie światowej Smaglûk (1972) stwierdził, 
że w ukraińskich Karpatach lasy z Pinus cembra zajmują łączną powierzchnię 
6313,5 ha, z czego aż 5860,3 ha w obwodzie iwanofrankowskim. Ta informacja 
daje możliwość porównań przydatnych do monitorowania dynamiki zasięgu po-
pulacji.

Obecnie szacuje się, że w Polsce i na Słowacji tatrzańska populacja Pinus 
cembra występuje łącznie na powierzchni 916 ha (Zięba i in. 2020). Reliktowe 
stanowiska gatunku są chronione na terenie słowackiego i polskiego Tatrzań-
skiego Parku Narodowego. Pomimo dużej fragmentacji i ograniczonej wielkości 
płatów siedlisk stwierdzono, że populacja limby jest tu stabilna i niezagrożona 
(Dzialuk i in. 2014). 

Na Ukrainie łączną powierzchnię lasów z udziałem Pinus cembra szacuje 
się obecnie na około 5000 ha (Tasênkevič i in. 2009). Populacja ta jest chroniona 
zgodnie z zasadami określonymi w ustawie „O Czerwonej Księdze Ukrainy”. Za-
pewniona jest ochrona ekosystemów leśnych, w których Pinus cembra występuje. 
Ekosystemy te objęte zostały różnymi obszarowymi formami ochrony – zwłasz-
cza rezerwatami przyrody («przyrodnicze zapowiedniki»), parkami narodowymi, 
regionalnymi rezerwatami krajobrazowymi itp. Największe drzewostany z udzia-
łem limby koncentrują się w Gorganach, gdzie zajmują powierzchnię ponad 4000 
ha (Stojko i in. 1999). Tworzą one niewielką domieszkę w borach świerkowych, 
ale lokalnie mogą stanowić 20–30% ogólnej miąższości drzewostanów, a miej-
scami udział miąższościowy może być nawet większy. Większość limb rośnie w 
strefie 1100–1600 m n.p.m. (Bojchuk, Tretjak 2018). Bory limbowo-świerkowe 
z Gorganów pod względem składu gatunkowego są zbliżone do podobnych zbio-
rowisk z podzwiązku Vaccinio-Piceion w Tatrach i Alpach, ale odróżnia je brak 
domieszki modrzewia Larix decidua (Holeksa, Szwagrzyk 2012).

W ostatnich dziesięcioleciach prowadzone były liczne badania nad właści-
wościami biologicznymi, wymogami środowiskowymi i specyfiką wzrostu Pinus 
cembra w Alpach, w pobliżu górnej granicy lasu na wysokości 1700–2100 m 
n.p.m. (Kronfuss, Havranek 1999; Li, Yang 2004; Oberhuber 1997; Oberhuber 
2004; Rolland i in. 1998). 

Na Ukrainie – w paśmie Gorganów – badania w drzewostanach limbowo-świer-
kowych, rosnących w strefie wysokości 1330–1460 m n.p.m., prowadził Smaglûk 
(1972), który zbadał przyrost sześciu limb i pięciu świerków. Podobne badania 
dendrometryczne przeprowadzono w tym samym obszarze w ostatnim dziesięcioleciu 
(Chernevyj i in. 2011; Tretiak, Czernevyy 2013). Stwierdzono, że ogólne tempo przy-
rostu świerków było szybsze niż limb (Tretyak, Chernevyy 2018). 

17 maja 2018 r. odbyła się wspólna wyprawa polskich i ukraińskich naukow-
ców-przyrodników do rezerwatu krajobrazowego „Grofa” w Ukrainie w Gor-
ganach (Ryc. 1), który znajduje się w rejonie Rożniatów w obwodzie iwano-
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Ryc. 1. Wspólna wyprawa polskich i ukraińskich naukowców przyrodników do rezerwatu 
krajobrazowego „Grofa” w Gorganach. Ukraina 17 maja 2018 r. (Fot. T. Winnicki). 
Fig. 1. A joint expedition of Polish and Ukrainian scientists to the landscape reserve “Grofa” 
in Gorgany range. Ukraine, May 17, 2018. (Phot. T. Winnicki). 

frankowskim, w górnym biegu rzeki Łomnica. W trakcie ekspedycji, w pobliżu 
górnej granicy lasu, w pobliżu schroniska „Plisce”, na wysokości 1430 m n.p.m., 
natrafiono na świeży wiatrował lasu limbowo-świerkowego, który obejmował 
powierzchnię około 0,3 ha. 13 czerwca 2018 roku, po uzyskaniu pozwolenia Iwa-
no-Frankowskiego Regionalnego Departamentu Leśnictwa i Łowiectwa, zorga-
nizowano wyprawę naukowców oraz studentów Podkarpackiej Wyższej Szkoły 
Gospodarstwa Leśnego w celu pozyskania z leżących drzew krążków sekcyjnych 
dla przeprowadzenia dokładnej analizy dendrometrycznej tempa ich wzrostu 
(Ryc. 2).

Cel, obiekt i metodyka badań
Przeprowadzono pełną analizę dendrometryczną tempa wzrostu limb i świer-

ków w Gorganach, które współwystępowały w jednym drzewostanie, w pobliżu 
górnej granicy lasu, na wysokości około 1430 m n.p.m. Badania te miały na celu 
uzupełnienie dotychczas publikowanych danych, które w Gorganach były bada-
ne na niższych wysokościach (1250–1365 m n.p.m.). Zebrane materiały mogą 
być w przyszłości przydatne do przeprowadzenia badań dendroklimatycznych, 
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Ryc. 2. Wyprawa naukowców oraz studentów z Podkarpackiej Wyższej Szkoły Gospodar-
stwa Leśnego w celu pozyskania z leżących drzew modelów sekcyjnych (Fot. P. Tretyak).
Fig. 2. Expedition of scientists and students of the Prykarpacktskyj college of forestry in 
order to obtain sectional models from lying trees (Phot. P. Tretyak).

analogicznych do prac prowadzonych w Alpach (Oberhuber 2004; Rolland, Pe-
titcolas, Michalet 1998).

W celu przeprowadzenia analiz dendrometrycznych, określających średnie 
wartości przyrostu rocznego (bieżącego i przeciętnego), pozyskano materiał z dzie-
sięciu drzew (3 świerków i 7 limb) rosnących w typowych dla Gorganów warun-
kach siedliskowych, które reprezentowane są przez świeże i wilgotne oraz kwaśne 
i płytkie ubogie gleby górskie na podłożu rumowiskowym (Cambic Leptosols).

Zbadano podstawowe wskaźniki dendrometryczne drzew, a wybrane cechy 
(średnie i maksymalne) zestawiono w tabeli 1. Warto zaznaczyć, że wszystkie 
drzewa były powalone przez ubiegłoroczny wiatrował, który prawdopodobnie 
miał miejsce 2 lutego 2018 roku o godz. 23.00, kiedy to najbliższa wysokogórska 
stacja meteorologiczna „Plaj” (60 km na zachód, na wysokości 1340 m n.p.m.) 
odnotowała silny południowy wiatr o prędkości 34 m/s.

W badaniach zastosowano ogólnie przyjęte dendrometryczne metody analizy 
przyrostu drzew z uwzględnieniem dynamiki zmian wysokości, pierśnicy i miąż-
szości (Bruchwald 1999; Curyk 2006). Wykonane do celów analiz sekcyjne prze-
kroje drzew modelowych zdeponowano w kolekcji Podkarpackiej Wyższej Szko-
ły Gospodarstwa Leśnego w Bolechowie (obwód Iwano-Frankowski, Ukraina). 

Tempo wzrostu drzew porównano do wskaźników względnej skali bonitacji drze-
wostanów nasiennych dla wartości średniej wysokości drzew określonego wieku we-
dług metody prof. M.M. Orłowa, które są tradycyjnie używane w Ukrainie, Rosji i 
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Tabela 1. Wartości głównych wskaźników dendrometrycznych drzew modelowych: № 
– numer drzewa modelowego w kolekcji; A – wiek; D –pierśnica, Zd – średni przyrost 
pierśnicy; H – wysokość; Zh – średni przyrost wysokości; V – miąższość; Zv – średni 
przyrost miąższości; f – średnia pierśnicowa liczba kształtu; χ – średnia arytmetyczna 
wartość.
Table 1. Values of the main dendrometric indicators of model trees: № – the number 
of the model tree in collection; A – age; D – diameter at breast height; Zd –average in-
crease of diameter at breast height; H – the height of the tree; Zh – average increase of 
tree height; V – trunk volume; Zv – average increase of trunk volume; f – average form 
factor of trunk; χ – average arithmetic value. 

Gatunek
Species №

A 
[lata/
years]

D 
[cm]

Zd 
[cm]

H 
[m]

Zh
[m]

V
[m3]

Zv
[m3] f

Picea 
abies 222 189 27,4 0,14 17,5 0,09 0,46 0,0024 0,446

Picea 
abies 224 150 40,4 0,27 21,2 0,14 1,16 0,0077 0,427

Picea 
abies 230 209 29,6 0,14 18,0 0,09 0,61 0,0029 0,492

χ 183 32,5 0,19 18,9 0,11 0,74 0,0044 0,475
Pinus 

cembra 220 203 35,0 0,17 17,2 0,08 0,77 0,0038 0,465

Pinus 
cembra 223 190 35,8 0,19 17,0 0,09 0,82 0,0043 0,479

Pinus 
cembra 225 195 43,2 0,22 17,0 0,09 1,17 0,0060 0,470

Pinus 
cembra 226 192 47,4 0,25 19,0 0,10 1,39 0,0072 0,415

Pinus 
cembra 227 190 35,8 0,19 18,0 0,09 1,10 0,0058 0,607

Pinus 
cembra 228 180 34,4 0,19 19,0 0,11 0,82 0,0046 0,464

Pinus 
cembra 229 192 31,4 0,16 18,0 0,09 0,69 0,0036 0,495

χ 192 37,6 0,20 17,9 0,09 0,97 0,0050 0,487

innych krajach (Shvidenko i in. 2008: str. 77–78). Jednak dla lepszego porównania 
tempa wzrostu zastosowano nowoczesną metodę na wzór „Site index values”, sto-
sowaną obecnie w Niemczech, Stanach Zjednoczonych i innych krajach zachodnich 
(Laar, Akça 2007; Socha 2011). Do oceny wskaźnika wykorzystuje się nie tylko wy-
sokości drzew, ale także pierśnicę, miąższość oraz ich przyrost (Carmean i in. 1989). 
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Wyniki 
Wartości głównych wskaźników dendrometrycznych drzew modelowych 

prezentuje tabela 1. Uśrednione wartości tych parametrów dla badanych świer-
ków wykazywały tempo wzrostu w granicach parametrów IV klasy bonitacyjnej, 
zaś w przypadku limb V klasy bonitacji. Model indeksów siedliskowych (SI) 
według głównych wskaźników biometrycznych wzrostu badanych drzew mode-
lowych obu gatunków, które rosły w pobliżu górnej granicy lasu w Gorganach, 
wykazywał ogólnie zbliżone wartości (Tab. 2).

Tabela 2. Siedliskowe indeksy (SI) wzrostu badanych drzew modelowych według 
głównych wskaźników biometrycznych: Objaśnienia: B – klasa bonitacji (Shviden-
ko i in. 2008), ΔV/ΔA – okresowy przyrost miąższości; pozostałe objaśnienia jak w 
tab. 1. 
Table 2. Site indices (SI) of the growth of model trees according to main biometric values: 
B – bonitation class (Shvidenko et al. 2008), ΔV/ΔA – periodic volume increase; other 
explanations as in table 1.

SI50 SI100 SI150 SI200

Picea abies
A 50 100 150 183±30
B Va Va V IV
H 5±2,6 10±0,6 15±1,2 19±2
D 9±5 19±3 26±5 32±7
V 0,01±0,004 0,015±0.006 0,39±0,21 0,74±0,37

ΔV/ΔA 0,0009±0,0002 0,0041±0,002 0,0076±0,003 0,008±0,005
Pinus cembra

A 50 100 150 192±7
B V Va V V
H 6±0,8 11±1,1 14±0,8 18±0,7
D 12±0,02 23±2 31±4 38±6
V 0,05±0,02 0,25±0,05 0,52±0,11 0,96±0,26

ΔV/ΔA 0,0025±0,001 0,0047±0,001 0,007±0,002 0,01±0,004

Uśredniona dynamika wzrostu strzał drzew modelowych obu gatunków 
potwierdza powolne tempo wzrostu, zwłaszcza w przypadku okresu, gdy wiek 
drzew przekracza 100 lat. Bieżący roczny przyrost wysokości wynosił wówczas 
poniżej 10 cm i był o 30–50% mniejszy od wartości średniego przyrostu, zaś 
bieżący roczny przyrost pierśnicy wynosi 2 mm, czyli jest on również znacznie 
poniżej przyrostu średniego (Ryc. 3 i 4). W latach 1817–1917, kiedy analizowa-
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ne drzewa były stosunkowo młode, odnotowano maksima przyrostu wysokości 
świerka i limby. Dla świerka był to rok 1852 oraz lata 1882–1897, a dla limby 
lata 1847–1872. 

Ryc. 3. Uśredniona dynamika wzrostu wysokości drzew [m/rok]: 1 – przyrost bieżący; 
2 – przyrost średni.
Fig. 3. Generalized growth rate of height of model trees [m/year]: 1 – current increment; 
2 – average increase.

Podobne tendencje wykazywał bieżący przyrost pierśnicy. W przypadku 
świerka maksimum przyrostu odnotowano w 1857 i 1882 roku, zaś w przypadku 
limby w okresie 1847–1862 (Ryc. 4). W młodszym wieku (do 80 lat), zarówno 
w przypadku limby jak i świerka, wartości bieżącego przyrostu grubości były 
znacznie większe od wartości średnich. Ciekawą, nietypową tendencję dynamiki 
przyrostu zauważono u obu gatunków w starszym wieku, kiedy po znacznym 
obniżeniu przyrostów w okresie następnych kilkudziesięciu lat, aż do około 1960 
roku, odnotowano zmniejszenie różnicy pomiędzy wartościami przyrostu bieżą-
cego i średniego; które trwało aż do 2017 roku (Ryc. 4). 

Przyrosty bieżące miąższości strzał drzew modelowych obu gatunków wyka-
zały tendencję wzrastającą, osiągąjąc 0,01 m3/rok w wieku 200 lat, czyli prawie 
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Ryc. 4. Uśredniona dynamika przyrostu grubości pierśnicy [mm/rok]: 1 – przyrost bieżący; 
2 – przyrost średni.
Fig. 4. Generalized dynamic of diameter at breast height of model trees [mm/year]: 1 – 
current increment; 2 – average increase.

dwukrotnie więcej aniżeli wartości przyrostu średniego (Ryc. 5). Stosunkowo 
młode świerki wykazują maksymalne przyrosty miąższości powyżej linii trendu 
– w wieku 70–100 lat, zaś limby w wieku 45–100 lat. Od 1920 do 1960 roku na-
stępuje wyraźne obniżenie przyrostu miąższości poniżej linii trendu w przypadku 
świerków. Podobną tendencję zauważono również u limb od roku 1917. Od roku 
1962 analiza wykazała stopniowy wzrost przyrostu, z kulminacją przekraczającą 
linie trendu w latach 1997–2012.

Podobne zjawiska stwierdzono analizując średni przyrost pola powierzchni 
pierśnicowego przekroju (Ryc. 6). Na podstawie wykresów zmiany przyrostu 
bieżącego widać, że drzewa obu gatunków miały dwa okresy maksymalnego 
przyrostu w stosunku do linii trendu, w latach 1855–1915 oraz 1997–2012. W 
okresie 1920–1985 zaznacza się wyraźna depresja bieżącego pola powierzchni 
pierśnicowego przekroju.
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Ryc. 5. Uśredniona dynamika przyrostu miąższości drzew modelowych [m3/rok]: 1 – 
przyrost bieżący; 2 – przyrost średni; 3 – linia trendu.
Fig. 5. Generalized dynamic of the increase of volume of model trees [m3/year]: 1 – current 
increment; 2 – average increase; 3 – trend line.

Ryc. 6. Uśredniona dynamika przyrostu pola powierzchni pierśnicowego przekroju [cm2/
rok]. Objaśnienia jak na ryc. 5.
Fig. 6. Generalized dynamics of the increase of the surface of сross-section at breasts 
height of the of model trees [cm2/year]. Explanations like in fig. 5. 
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Dyskusja
Przestawione wyniki analizy dendrometrycznej opisanej grupy drzew są 

zbliżone do wyników podobnych badań prowadzonych w Gorganach (Smaglûk 
1972; Chernevyj i in. 2011; Tretiak, Czernevyy 2013). W porównaniu z sosną 
syberyjską (Pinus sibirica Du Tour), która rośnie w górach Ałtaju wykazując V 
klasę bonitacji (Shvidenko i in. 2008), Pinus cembra w Gorganach w wieku 200 
lat przy tej samej wysokości strzał jest nieco grubsza (pierśnica – 38 cm u limby, 
a 32 cm u sosny syberyjskiej). Również tempo wzrostu i przyrostu wysokości 
badanych drzew w wieku 30–50 lat i 100–150 lat wykazało wartości podobne do 
krzywej bonitacji «15» (w wieku bazowym 100 lat) świerka dla siedlisk górskich 
(Socha 2011). W wieku 25 lat średni przyrost wysokości u limb z Gorganów 
sięgał 11 cm, a ich wysokość około 2,8 m. Takie tempo wzrostu było znacznie 
niższe niż u drzew, tego gatunku rosnących w Alpach na wysokości 300, a nawet 
500 metrów wyżej. W wieku 25 lat drzewa rosnące na wysokości 1730 m n.p.m. 
miały w Alpach średnią wysokość około 5 m, podczas gdy rosnące na 2000 m 
n.p.m., miały zaledwie 1,5 m (Kronfuss, Havranek 1999). Z kolei w wieku 28 lat 
średnia wysokość limb na wysokości 1900 m n.p.m. wyniosła 3,5 m (Li, Yang 
2004). Można więc wnioskować, że istotne dla wzrostu limb warunki klimatycz-
ne w Gorganach na wysokości 1430 m n.p.m. są zbliżone do tych, które występu-
ją w Alpach na wysokości 1900 m n.p.m.

Przyrosty roczne pierśnic u świerków i limb rosnących w Gorganach, w wie-
ku do 100 lat sięgały 2–4 mm, natomiast w wieku póżniejszym w granicach 1,2–
1,8 mm (Ryc. 4). Świadczy to o bardzo niskim potencjale produkcyjnym siedlisk 
w Gorganach w pobliżu górnej granicy lasu, gdzie charakterystyczny jest chłod-
ny klimat oraz płytkie i kwaśne gleby górskie na podłożu rumowisk kamienistych 
(Cambic Leptosols). Podobne wyniki były uzyskane w Alpach francuskich (Obe-
rhuber 1997; Oberhuber 2004; Rolland i in. 1998) dla limb w wieku powyżej 200 
lat, które rosły na wysokości 2040–2180 m n.p.m. Wartości przyrostu rocznego 
grubości pierśnic w wieku 40–80 lat były tam na poziomie 2–3,2 mm, zaś w wie-
ku 150–220 lat – tylko 0,4–1,2 mm.

Przedstawione wyniki badań dendrometrycznych mogą być przydatne do ba-
dań dendroklimatologicznych. W ciągu ostatnich 100 lat życia starych świerków 
i jodeł, które rosły w pobliżu górnej granicy lasu w Gorganach, w warunkach 
okresów chłodnych, przyrosty bieżące grubości pierśnicy były minimalne i wy-
nosiły około 1,0–1,3 mm/rok, a w okresach cieplejszych sięgały maksymalnie 
1,6–2,8 mm/rok (Ryc. 4). 

W stosunku do publikowanych wyników innych autorów nasze badania 
wykazały dwa okresy maksymalnego przyrostu miąższości w stosunku do linii 
trendu w latach 1855–1915 oraz 1997–2012. Stwierdzono również wyraźne ob-
niżenie przyrostu miąższości poniżej linii trendu w okresie 1920–1980, z krót-
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ką przerwą około 1960 roku. Takie wyniki można wiązać z notowanymi w tym 
okresie zmianami parametrów klimatycznych. Według danych meteorologicz-
nych w okresie 1900–1980 stwierdzono tendencje obniżenia globalnych średnich 
10-letnich temperatur powietrza (Hansen i in. 2010) oraz największe obniżenie 
wartości indeksu termicznego dla sezonów letnich na obszarze Polski w okresie 
1910–1930 (Limanówka i in. 2017). 

Podobne zmiany temperatur letnich (VI–VIII) notowano w Tatrach na Hali 
Gąsienicowej (1520 m n.p.m.) (Przybylak 2006). W szczególności autor ten 
zwraca uwagę na ochłodzenie w latach 1900–1940, zaś ocieplenie około 1900 
roku i w okresie 1940–1960. 

Naszym zdaniem zmiany klimatyczne najbardziej czytelnie sygnalizuje dy-
namika bieżącego przyrostu pola powierzchni pierśnicowego przekroju, który w 
okresach chłodniejszego klimatu spadał o 10–20% poniżej linii trendu, zaś w 
okresach cieplejszych przewyższał tę krzywą o 15–60% (Ryc. 6).

Wnioski
•	 Dynamika przyrostów wysokości i pierśnicy świerków i limb, rosnących 

w pobliżu górnej granicy lasu w Gorganach, wykazała maksymalne warto-
ści w wieku około 30–80 lat i minimalne w wieku ponad 100 lat. 

•	 Przyrost miąższości miał wzrastającą tendencję, z maksymalnymi warto-
ściami w stosunku do linii trendu w okresach 1867–1917 oraz 1997–2012. 
W latach 1920–1980 zauważono długotrwałe obniżenie przyrostu, z krót-
ką przerwą około 1960 roku. 

•	 W porównaniu ze świerkami limby cechowały się mniejszym średnim 
tempem wzrostu wysokości, zaś większymi przyrostami pierśnic oraz 
miąższości pni. 

•	 Wyniki analizy przyrostu grubości starych drzew mogą służyć jako model 
dla badań porównawczych, monitoringowych oraz rekonstrukcji zmian kli-
matycznych.
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Summary
A full dendrometric analysis of the growth rate of Pinus cembra and Picea 

abies old trees was performed. They grew together in one stand near the upper 
timberline in the Gorgany range at an altitude of about 1430 m a.s.l. In winter of 
2017, this stand was overthrown by the wind. Thanks to this, it was possible to 
conduct research

The methodological basis of these studies was to determine the average annu-
al increment (current and average) of 10 model trees (Picea abies – 3 and Pinus 
cembra – 7), growing in moist, acidic, shallow, poor mountain soils on a stony 
substrate (Cambic Leptosols) in a cool and humid mountain climate. The age of 
the examined trees was 150–209 years. In particular, the average maximum den-
drometric indices were: Picea abies – A = 183 ± 30 years, H = 19 ± 2 m, DBH = 
32 ± 7 cm, V = 0.74 ± 0.37 m3; Pinus cembra – A = 192 ± 7 years, H = 18 ± 0.7 
m, DBH = 38 ± 6 cm, V = 0.96 ± 0.26 m3.

O. Holubchak i in. – Dynamika przyrostu świerka...
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The studies used generally accepted dendrometric methods for the analysis of 
the growth of tree trunks taking into account the dynamics of changes of height, 
diameter at breast height, and volume. Crosscut sections of model trees were cut 
at a height from the ground level: 0, 1, 1.3, 2 m and next every two meters.

The dynamics of the current increase of height and thickness at breast height 
of the Picea abies and Pinus cembra trees showed typical tendencies of value 
changes: maximum values at the age of about 30–80 years: ΔH ≈ 0,2 m/year, 
ΔDBH ≈ 4 mm/year, minimum values over the age of 100 years: ΔH ≈ 0.06–0.08 
m/year, ΔDBH ≈ 1.1–1.3 mm/year.

The increase of thickness of trunks at breast height had a proportionally in-
creasing trend with maximum values in relation to the trend line in the years 
1867–1917 and 1997–2012. Also, in the years 1920–1980, a decrease in growth 
was noted with a short break around 1960. In general, the growth rate of tree 
height of the Picea abies was slightly faster than the Pinus cembra, and the in-
crease in the thickness of breast height and volume of the trunks was inversely 
lower. Maximum values (ΔV/ΔA ≈ 0.008–0.01 m3/year) appeared at the maximal 
age of trees, about 180–200 years.

The research has shown two maxima of volume increment in relation to trend 
line in the years 1855–1915 and 1997–2012. There was also a clear reduction in 
volume increments below the trend line in 1920–1980 with a short break around 
1960.

Such trends in the value change of the thickness of trunks at breast height and 
the volume of old trees can serve as a model for comparative surveys and regional 
paleoclimatic reconstructions. 
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MOTYWY ROŚLINNE W KOŚCIOŁACH I CERKWIACH 
MIASTA I GMINY ZAGÓRZ (WOJEWÓDZTWO 

PODKARPACKIE)

Floral motifs in the Catholic and Orthodox churches of the town 
and commune of Zagórz (Podkarpackie voivodeship)

Abstract: There is rich plant ornamentation, partly only examined by botanists and art 
historians, in the sacral architecture of southern and western Europe. Interdisciplinary 
research of this type is rare in Poland. The article presents the results of the first inventory 
of plant motifs in the temples of the town and the commune of Zagórz in south-eastern 
Poland. 17 objects were examined, including 13 Roman Catholic churches and 2 Uniate 
and 2 Orthodox churches. Photographic documentation of ornaments was made, and on 
its basis a database of 479 records was prepared. Of 318 floral motifs possible to identify 
the 11 plant species, 14 genera, and 4 plant families were found. The most common plants 
in ornamentation were: bear’s breech Acanthus sp. and grapevine Vitis vinifera L. The 
richest in botanical motifs was the Sanctuary of the Mother of New Life in Zagórz, in 
which 74 ornaments were identified, and among them – 16 plant taxa.

Key words: sacral architecture, „cultural floristics”, plant ornaments, plant symbolism, 
Zagórz town and commune.

Rośliny odgrywały od najdawniejszych czasów dużą rolę w życiu człowieka 
jako źródło pokarmu i wielu innych dóbr, a także przeżyć estetycznych. Toteż we 
wszystkich kulturach przez tysiące lat traktowane były jako święte i miały ważne 
miejsce w duchowości oraz w ludowych obrzędach (Zemanek A., Zemanek B. 
2005). Wiele z nich przedstawiano w świątyniach. W czasach nowożytnych stały 
się ważnymi elementami dzieł sztuki, zwłaszcza w okresie renesansu, maniery-
zmu i w 2. połowie XIX w., kiedy wydawano specjalne albumy z realistycznymi 
rycinami gatunków, przeznaczone dla artystów. W świątyniach różnych wyznań 
na całym świecie można podziwiać mniej lub bardziej realistyczne wyobraże-
nia roślin mających znaczenie w symbolice sakralnej oraz pełniących funkcje 
ozdobne. Europejskie dziedzictwo „artystycznej flory” jest bardzo bogate, za-
pewne również i w Polsce, gdzie istnieje ogromna liczba kościołów, a także wiele 
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cerkwi. Interdyscyplinarna refleksja naukowa na pograniczu botaniki i sztuki nad 
artystycznymi przedstawieniami roślinnymi nie jest częsta. Wynika to po części 
z trudności tego typu interpretacji, obarczonej pewną dozą niepewności wyni-
kającej z konieczności oznaczania gatunków na podstawie ich obrazów, rzeźb, 
czy innych przedstawień. Dlatego do uzyskanych wyników analiz trzeba zawsze 
podchodzić krytycznie. Inspiracją do podjęcia interdyscyplinarnych badań na po-
graniczu botaniki i sztuki był udział Muzeum Ogrodu Botanicznego Uniwersyte-
tu Jagiellońskiego w międzynarodowym projekcie „Plants and culture: seeds of 
the cultural heritage of Europe” zakończonym wystawą w 2008 r. oraz publikacją 
(Morel, Mercuri red. 2009). Okazało się wówczas, jak niewiele danych posiada-
my z Polski. Dla zapełnienia tej luki podjęto inicjatywę wykonania cyklu prac 
magisterskich, poświęconych ornamentyce roślinnej w budownictwie sakralnym 
i świeckim, spośród których dotychczas jedna ukazała się w druku (Będkowska, 
Zemanek 2016). Artykuł niniejszy przedstawia wyniki następnej pracy z tego 
cyklu. 

Celem opracowania jest przedstawienie wyników inwentaryzacji motywów 
roślinnych w wystroju obiektów sakralnych miasta i gminy Zagórz w południo-
wo-wschodniej Polsce. Ponieważ jest to pierwsze opracowanie z zakresu „flory-
styki kulturowej” na tym obszarze, chodziło o stwierdzenie, w jakich kościołach 
i cerkwiach występują przedstawienia roślin, czy istnieje możliwość ich bota-
nicznego oznaczenia, a jeśli tak – czy wzorowane były na miejscowej florze, czy 
raczej na dawnych roślinach sakralnych pochodzących z południowych regio-
nów. Artykuł nie porusza zagadnień z historii sztuki – reprezentuje przyrodnicze 
spojrzenie na zdobnictwo artystyczne. Z zagadnień humanistycznych, oprócz 
ogólnych opisów świątyń, przypomniano jedynie „symbolikę florystyczną” funk-
cjonującą od dawna w kulturze. 

1. Zakres i obszar badań oraz informacje historyczne 
Zbadano 17 obiektów sakralnych, w tym 13 kościołów rzymskokatolickich 

i 4 cerkwie (2 greckokatolickie i 2 prawosławne). Obiekty te, wzniesione w róż-
nych latach, reprezentowały kilka stylów architektonicznych: barok, klasycyzm i 
historyzm, eklektyzm, a także modernizm i postmodernizm współczesny. Trzeba 
zaznaczyć, że dla większości świątyń brak szczegółowych opracowań z historii 
sztuki. Utrudnieniem w określeniu stylów budowli były ich liczne przebudowy, 
w tym także zmiany charakteru, np. cerkwi prawosławnej na kościół rzymsko-
katolicki. 

Obszar badań obejmuje miasto i gminę Zagórz) (Ryc. 1), położone w wo-
jewództwie podkarpackim, powiecie sanockim, na granicy Karpat Wschodnich 
i Zachodnich (Kułakowska-Lis 2006: 19). Gminę utworzono w 1977 r., w tym 
samym roku Zagórz otrzymał też prawa miejskie. Obszar dzisiejszej gminy zaj-
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Ryc. 1. Rozmieszczenie badanych obiektów sakralnych (https://mapa.targeo.pl/).
Fig. 1. Distribution of sacral objects studied (https://mapa.targeo.pl/).

muje około 160 km2. Według danych statystycznych ze strony https://rzeszow.
stat.gov.pl/ liczba mieszkańców gminy Zagórz wynosi 13 099 osób (2018 r.). 
Obecne tereny gminy pomiędzy X i XIV wiekiem znajdowały się na pograniczu 
węgiersko-polsko-ruskim, aż do roku 1343, kiedy Kazimierz Wielki przyłączył 
je do Polski. Pierwsze informacje o wsi Zagórz pochodzą z roku 1412, była ona 
wtedy własnością rodu Tarnawskich. Wraz z rozwijającym się osadnictwem na 
tych ziemiach powstawały miejsca kultu religijnego. Informacje o pierwszych 
kościołach pochodzą z około 1400 r. z miejscowości Poraż. W zbliżonych la-
tach wzniesiono cerkwie w Dolinie (1400 r.) i Zasławiu (1467 r.). W Zagórzu 
pierwszą cerkiew zbudowano w XVII w., a parafia rzymskokatolicka powstała 
tam w 1750 r., wcześniej wieś należała do parafii w Porażu (Kułakowska-Lis 
2006: 65; Osenkowski 2006: 23, 34; http://zagorz.pl/). Po pierwszym rozbiorze 

A. Kaczmarska, A. Zemanek – Motywy roślinne w kościołach...
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Polski Zagórz i pobliskie miejscowości znalazły się pod zaborem austriackim, w 
obrębie Galicji. Pomiędzy końcem XX a początkiem XXI w. w Zagórzu utwo-
rzono urząd gminny, szkołę i pocztę. Pod koniec XIX w. ludność wsi była dość 
zróżnicowana, ponieważ mieszkało tu w 1895 r. 1200 Polaków, 370 Rusinów, 38 
Żydów, 26 osób narodowości niemieckiej, a także kilku Anglików (Osenkowski 
2006: 47–49). Okres II wojny światowej odcisnął piętno na terenach Zagórza i 
okolic. Podczas walk i starć zniszczono infrastrukturę, wiele budynków miesz-
kalnych i gospodarczych. Kolejne lata nie były spokojne dla tamtejszej ludności, 
ponieważ pojawiło się zagrożenie ze strony oddziałów UPA. Po przeprowadze-
niu akcji „Wisła” wysiedlono mieszkańców narodowości ukraińskiej (wyznania 
greckokatolickiego) i niektóre wsie przestały istnieć. Na skutek tych zmian na-
stąpił znaczny ubytek ludności, po której pozostało wiele opuszczonych cerkwi 
– niektóre z nich popadły w ruinę, część zamieniono na kościoły rzymskokato-
lickie. Nieodwracalnie zmienił się charakter kulturowy i religijny tych ziem. W 
ostatnich dziesiątkach lat w wielu miejscowościach zbudowano nowe świątynie 
(Kułakowska-Lis 2006: 61, 92; Osenkowski 2006: 55).

2. Metodyka badań 
Badania składały się z trzech etapów: 

2.1. Wykonanie dokumentacji fotograficznej
Zrobiono 345 fotografii obejmujących ornamenty roślinne lub tylko ich de-

tale, znajdujące się zarówno na elewacjach, jak i wewnątrz świątyń – obrazy, 
polichromie, rzeźby, płaskorzeźby, witraże, przedmioty liturgiczne, w tym m.in. 
tabernakulum, kielichy mszalne, a także elementy wyposażenia, jak żyrandole, 
kinkiety, stoły i ławki. Należy wspomnieć, że w przypadku cerkwi ograniczo-
ne lub niemożliwe było wykonanie zdjęć w prezbiterium, ze względu na zakaz 
wstępu dla kobiet. Zapewne zaniżyło to dane dotyczące cerkwi. Ogólny obraz 
ornamentyki roślinnej udało się jednak uzyskać. 

2.2. Sporządzenie bazy danych
Utworzono roboczą bazę fotografii w programie Excel, zawierającą 479 re-

kordów (rekord to jeden wiersz w tabeli), z których każdy odnosił się do jednego 
ornamentu. Niektóre z pierwotnych wyżej wspomnianych 345 zdjęć powtórzone 
są tu kilkakrotnie, jeśli zawierały liczne ornamenty, które były analizowane po-
jedynczo, w osobnych rekordach. Każdy rekord (wiersz tabeli) zawierał następu-
jące rubryki: miejscowość, numer zdjęcia, nazwa polska taksonu, nazwa łaciń-
ska, rodzaj przedstawienia motywu (np. obraz, płaskorzeźba), miejsce w kościele 
(określenie ogólne, np. nawa główna, prezbiterium), bezpośrednie ulokowanie 
(np. ołtarz główny, żyrandol itd.), pokrój (np. drzewo, krzew) albo organ roślinny 
(np. kwiat, liść), stopień stylizacji. 
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2.3. Identyfikacja taksonów roślinnych 
Podjęto próbę identyfikacji przedstawionych roślin do gatunku, a jeśli nie 

było to możliwe – do rodzaju lub rodziny. Należy zaznaczyć, że oznaczenia są 
mniej lub bardziej prawdopodobne, co wynika z częstych stylizacji, a także z 
faktu, że wiele motywów botanicznych zawierało tylko niektóre organy roślinne 
i czasem nie było możliwe odnalezienie istotnych cech diagnostycznych. Część 
taksonów określono mianem nieoznaczalnych. Identyfikacje sprawdził prof. dr 
hab. Bogdan Zemanek, specjalizujący się w fitogeografii oraz w roślinach użyt-
kowych świata.

3. Wyniki

3.1. Badane obiekty z ogólnym opisem ornamentów roślinnych 
3.1.1. Kościoły

Czaszyn – Kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego 
W 2011 r. miało miejsce poświęcenie kościoła w Czaszynie, o czym infor-

muje tablica na zewnętrznej ścianie. Jest to świątynia trójnawowa z dwoma ołta-
rzami bocznymi. Kościół jest wprawdzie budynkiem o dużej powierzchni, lecz 
nie ma wielu zdobień roślinnych. Trzykrotnie przedstawiona jest lilia biała Li-
lium candidum L., na witrażu, a także na obrazie (Ryc. 2) i rzeźbie św. Józefa. 
Winorośl właściwa Vitis vinifera L. wyobrażona jest w formie płaskorzeźby na 
chrzcielnicy i w ołtarzu głównym.

Ryc. 2. Lilia biała Lilium candidum L. na 
obrazie przedstawiającym św. Józefa w ko-
ściele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego 
w Czaszynie. Fot. A. Kaczmarska.
Fig. 2. White lily Lilium candidum L. on 
the painting of St. Joseph in the church of 
Exaltation of Holy Cross at Czaszyn. Phot. 
A. Kaczmarska.

A. Kaczmarska, A. Zemanek – Motywy roślinne w kościołach...
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Dolina (Zagórz) – Kościół pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny 
Kościół zbudowano w 1836 r., ufundowany był przez posiadaczkę wsi Ga-

brielę z Linckerów Wenzlarową. Pod koniec XIX w. został zamieniony na świąty-
nię greckokatolicką. Po II wojnie światowej i masowych wysiedleniach ludności 
ukraińskiej ponownie zaczął służyć wiernym wyznania rzymskokatolickiego. W 
1956 r. miał miejsce remont kościoła – usunięto wówczas ikonostas, którego po-
zostałością jest sześć ikon przedstawiających apostołów. Świątynia jest drewnia-
na, jednoprzestrzenna, pokryta jednokalenicowym dachem (Osenkowski 2006: 
150). Można w niej znaleźć zaledwie kilka ornamentów roślinnych: płaskorzeźby 
w formie liści akantu Acanthus sp., pędy z kwiatami i owocami róży Rosa sp., 
a także liście winorośli właściwej Vitis vinifera L. na chrzcielnicy. Owocująca 
winorośl oraz kłos zboża (Poaceae) ozdabiają tabernakulum.

Łukowe – Kościół pw. Najświętszej Marii Panny Królowej Polski 
W 1829 r. powstała cerkiew greckokatolicka pw. św. Dymitra z fundacji Tru-

skolaskich. Od 1970 r. jest to kościół rzymskokatolicki. Ściany i sklepienie świą-
tyni reprezentującej styl barokowo-klasycystyczny pokryte są polichromią. W 
ołtarzu głównym znajduje się obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem, pochodzący 
z 1. połowy XVII w. (Śnieżyńska-Stolot i in. 1982: 58–59). W świątyni wystę-
puje niewiele przedstawień roślin, w tym polichromie z silnie stylizowaną wi-
noroślą właściwą Vitis vinifera L. i gatunkiem zboża (Poaceae). Inne ornamenty 
występują na kinkiecie (owoce winorośli), żyrandolu (liście akantu Acanthus sp.) 
oraz stoliku znajdującym się w prezbiterium (pędy z liśćmi i owocami winoro-
śli). Najbardziej charakterystyczne motywy można znaleźć na polichromii ozda-
biającej sklepienie, w tym liście akantu oplatające malowane obrazy. W scenie 
zwiastowania NMP przedstawionej na polichromii, do Matki Boskiej przychodzi 
anioł trzymający w ręku lilię białą Lilium candidum L. 

Mokre – Kościół pw. Bożego Miłosierdzia 
Kościół, poświęcony w 1998 r., jest niewielkim murowanym budynkiem, 

który pokryty jest trzyspadowym dachem (Klaja 2016: 45). W skromnej orna-
mentyce kościoła wyróżniono liście akantu Acanthus sp. oraz dąb Quercus sp. na 
figurze Matki Boskiej Fatimskiej.

Morochów – Kościół pw. Świętego Jana z Dukli 
Kościół został zbudowany w 1998 r., przy wykorzystaniu murów opuszczo-

nego sklepu. Jest to budynek z jednym pomieszczeniem, pokryty dwuspadowym 
dachem, z małą wieżyczką nad częścią kościoła, w której znajduje się ołtarz 
(Klaja 2016: 6). Odnaleziono tutaj siedem elementów roślinnych, z czego cztery 
niemożliwe do identyfikacji. Wśród oznaczonych – płaskorzeźby akantu Acan-
thus sp. na żyrandolu i klamce drzwi wejściowych oraz jabłko (Malus sp.) w py-
sku węża pod stopą Matki Boskiej przedstawionej w postaci figurki znajdującej 
się w prezbiterium (Ryc. 3).
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Ryc. 3. Figurka Matki Boskiej w 
kościele pw. św. Jana z Dukli w Mo-
rochowie: a – cała rzeźba, b – stopa 
przydeptująca węża z jabłkiem w 
pysku. Fot. A. Kaczmarska.
Fig. 3. Figure of Our Lady in the 
church of St. John of Dukla at Mo-
rochów: a – whole sculpture, b – feet 
trampling the snake with an apple 
in its mouth. Phot. A. Kaczmarska.

a

b

A. Kaczmarska, A. Zemanek – Motywy roślinne w kościołach...
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Nowy Zagórz – Kościół pw. Świętego Józefa Rzemieślnika 
Kościół wzniesiony w latach 1991–1999, według projektu Adama Gustawa 

z Rzeszowa, zbudowany jest z cegły, na planie przypominającym w rzucie po-
ziomym gwiazdę (Osenkowski 2006: 137–142). Jeden z „najuboższych flory-
stycznie” obiektów. Znaleziono tylko trzy taksony: pędy zboża (Poaceae), liście 
winorośli Vitis vinifera L. wraz z owocami, a także lilię białą Lilium candidum L. 
na rzeźbie św. Franciszka.

Olchowa – Kościół pw. Najświętszej Marii Panny Matki Kościoła 
Kościół w Olchowej powstał na skutek rozbudowy kaplicy dworskiej, będącej 

własnością rodziny Schrammów. Budowę kaplicy rozpoczęto w 1926 r., w latach 
1981–1983 miała miejsce jej przebudowa. W środku świątyni wszystkie ściany 
i sklepienie pokryte są boazerią, z wyjątkiem nawy bocznej, która ma kasetony. 
Ołtarz główny wykonany z drewna pochodzi z wcześniejszej kaplicy (Żołyniak 
2008b). W świątyni można odnaleźć typowe sakralne elementy roślinne, jak lilia 
biała Lilium candidum L. czy pędy winorośli właściwej Vitis vinifera L. zdobiące 
tabernakulum. Interesujące są rośliny z rodziny Pinaceae, w tym świerk Picea sp. 
oraz sosna Pinus sp., występujące na obrazach w przedsionku i w zakrystii. 

Poraż – Kościół pw. Matki Boskiej Gromnicznej 
Kościół zbudowany został w 1784 r. (poświęcony w 1853 r.), w stylu późno-

barokowym z elementami klasycystycznymi. Ściany i sufit pokryte są zniszczoną 
polichromią, która w niektórych miejscach zakryta jest przez malowane orna-
menty. W ołtarzu głównym znajduje się obraz z Matką Boską Bolesną, trzyma-
jącą na rękach zdjęte z krzyża ciało Jezusa. W prezbiterium – późnobarokowa 
ambona bogato zdobiona ornamentami rokokowymi (Osenkowski 1995: 81–82; 
Karta ewidencyjna 1999; Bańczak 2000: 82; Osenkowski 2006: 175). Dominu-
jącym motywem botanicznym są płaskorzeźby w formie liści akantu Acanthus 
sp. Pozostałe ornamenty to róża Rosa sp., lilia biała Lilium candidum L., pędy 
winorośli Vitis vinifera L. zdobiące ołtarz główny oraz pałka szerokolistna Typha 
latifolia L. – rzeźba w wazonie w ołtarzu bocznym.

Średnie Wielkie – Kościół pw. Matki Boskiej Różańcowej 
Kościół wybudowany został w latach 1983–1985 według planów konstruk-

cyjnych architekta Jerzego Wiechowskiego z Sanoka (Osenkowski 2006: 178). 
Spośród dwunastu elementów roślinnych zidentyfikowano pięć. Na obrazie w 
ołtarzu głównym wyobrażona jest postać Matki Boskiej z Dzieciątkiem trzyma-
jącym w jednej ręce dwie niezidentyfikowane rośliny, w drugiej zaś jabłko Malus 
sp. Na tablicy upamiętniającej powstanie kościoła znajdują się płaskorzeźby w 
formie silnie stylizowanych kwiatów róży Rosa sp. Inne zdobienia roślinne to 
kłos zboża (Poaceae) na monstrancji, a także liście akantu Acanthus sp.
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Tarnawa Górna – Kościół pw. Świętego Wojciecha 
Kościół został wybudowany w latach 1924–1933, zaprojektował go Jan Skóra 

z Krosna. W ołtarzu głównym widnieje zabytkowy obraz z wizerunkiem Matki Bo-
skiej Częstochowskiej, który pochodzi z klasztoru Karmelitów Bosych w Zagórzu. 
W prezbiterium znajduje się ambona pokryta licznymi złotymi ornamentami, zakoń-
czona u dołu bryłą w kształcie ostrosłupa. W apsydzie zlokalizowany jest drewniany 
barokowy ołtarz ze złoconymi zdobieniami. Na uwagę zasługują obrazy przedsta-
wiające stacje Drogi Krzyżowej, namalowane przez sławnego malarza Józefa Me-
hoffera (1869–1946) (Osenkowski 2006: 183; Żołyniak 2008a). W bogatej „florze” 
kościoła występuje kilka taksonów roślin, w tym popularnych dla zdobień sakralnych 
liści akantu Acanthus sp. oraz pędów winorośli właściwej Vitis vinifera L. Na jednym 
z obrazów stacji Drogi Krzyżowej wyobrażone są gatunki pochodzenia amerykań-
skiego – opuncja Opuntia sp. oraz agawa amerykańska Agave americana L.

Zagórz – Sanktuarium Matki Nowego Życia 
Kościół został zbudowany w drugim ćwierćwieczu XVIII w., z wykorzysta-

niem murów gotyckiej kaplicy. Jest to świątynia późnobarokowa, choć występują 
tu również elementy innych epok. W barokowym ołtarzu głównym o rokokowym 
zdobieniu znajduje się najstarszy w tych rejonach obraz Zwiastowania Najświęt-
szej Marii Pannie (Matki Boskiej Zagórskiej lub Matki Nowego Życia) (Ryc. 4). 

Ryc. 4. Obraz Zwiastowania Najświętszej Marii Pannie (Matki Boskiej Zagórskiej) w 
Sanktuarium Matki Nowego Życia w Zagórzu. Na sukni Matki Boskiej, płaszczu anioła 
oraz w tle – stylizowane liście i kwiaty. Fot. B. Zemanek.
Fig. 4. Image of the Annunciation of the Blessed Virgin Mary (Our Lady of Zagórz) in 
the Sanctuary of the Mother of New Life in Zagórz. On the dress of the Virgin Mary, the 
angel’s coat and in the background – stylized leaves and flowers. Phot. B. Zemanek.

A. Kaczmarska, A. Zemanek – Motywy roślinne w kościołach...
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Ryc. 5. Na obramowaniu u góry – płaskorzeźby ulistnionych łodyg z kwiatami tulipana 
Tulipa sp. Fot. A. Kaczmarska. 
Fig. 5. On the border at the top – reliefs of tulip’s Tulipa sp. stems with leaves and  
flowers. Phot. A. Kaczmarska.

Jego historia liczy ponad 500 lat, istnieją bowiem zapiski głoszące, że zo-
stał on przesłany do Zagórza przez króla Kazimierza Wielkiego (Osenkow-
ski 2006: 25–29). Obraz ten uważany za cudowny przyciąga co roku setki 
pielgrzymów. „Spojrzenie botanika” odkrywa na nim wiele pięknych styli-
zowanych liści i kwiatów, zarówno na sukni Matki Boskiej, płaszczu anioła, 
jak i w tle  Niestety, stylizacja jest tak silna, że nie można oznaczyć żadnych 
konkretnych roślin. Natomiast obramowanie obrazu ozdobione jest płasko-
rzeźbami ulistnionych łodyg z kwiatami tulipana Tulipa sp. (Ryc. 5).W wyni-
ku badań okazało się, że Sanktuarium Matki Nowego Życia posiada najwięcej 
motywów roślinnych spośród wszystkich analizowanych obiektów sakralnych 
(Tab. 4). Najczęstszym ornamentem są liście akantu Acanthus sp., które może-
my odnaleźć w formie płaskorzeźb w ołtarzu głównym i bocznym, a także na 
polichromiach w zakrystii. Występują także płaskorzeźby róży Rosa sp., zaś na 
obrazach jako atrybuty świętych – lilia biała Lilium candidum L. Podobizny 
kilku gatunków roślin znajdują się także w okiennych witrażach, wykonanych 
w 1939 r., w tym wspomniana lilia biała, róża, a także winorośl właściwa Vitis 
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vinifera L. oraz nieoznaczalny gatunek zboża (Poaceae). Oprócz tego w orna-
mentyce świątyni są przedstawione: pigwa pospolita Cydonia oblonga Mill. i 
wawrzyn szlachetny Laurus nobilis L. 

Zahutyń – Kościół pw. Najświętszej Marii Panny Królowej Polski 
Mieszkańcy uzyskali zgodę na budowę kościoła w 1956 r., wzniesionego w 

miejscu starej, zniszczonej w 1945 r., cerkwi. Prace wykończeniowe podjęto pod 
koniec lat sześćdziesiątych XX w. Cennym elementem wystroju jest obraz Matki 
Boskiej Szkaplerznej z XVII w., przeniesiony z klasztoru Franciszkanów w Sa-
noku, a pochodzący prawdopodobnie z klasztoru Karmelitów Bosych w Zagórzu. 
W latach 90. XX w. kościół rozbudowano i obecnie budynek ma konstrukcję 
wieńcową (Osenkowski 2006: 191–194; Leksykon drewnianej architektury sa-
kralnej […] 2011: 145). Na zabytkowym obrazie Matki Boskiej Szkaplerznej 
znajduje się płaskorzeźba z motywem lilii białej Lilium candidum L., a po drugiej 
stronie obrazu rzeźbiony wąż z jabłkiem Malus sp. w pysku. Obrazy w ołtarzach 
bocznych ozdobione są dużymi płaskorzeźbami liści mniszka pospolitego Ta-
raxacum officinale Weber (Ryc. 6). Jeden z nich zawiera dodatkowo pędy róży 
Rosa sp. Na jednym z obrazów występują także silnie stylizowane kwiaty, praw-
dopodobnie niezapominajki Myosotis sp.?, a w zdobieniach żyrandola – szyszka 
pinii Pinus pinea L.

Ryc. 6. Rzeźbione li-
ście mniszka pospoli-
tego Taraxacum offi-
cinale zdobiące obraz 
w ołtarzu bocznym 
w kościele pw. NMP 
Królowej Polski w Za-
hutyniu. Fot. A. Kacz-
marska.
Fig. 6. Carved leaves 
of the common dan-
delion Taraxacum of-
ficinale adorning the 
image in the side altar 
in the church of Holy 
Virgin Mary, Queen 
of Poland at Zahutyń. 
Phot. A. Kaczmarska.

A. Kaczmarska, A. Zemanek – Motywy roślinne w kościołach...
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Zasław (Zagórz) – Kościół pw. Miłosierdzia Bożego 
Kościół był poświęcony w 2008 r. Jest to obiekt murowany, pokryty dwu-

spadowym dachem, z wieżą nad chórem (http://www.parafia-zagorz.pl/wp_bu-
dowa_kosciola.html). Oznaczono tu zaledwie trzy roślinne motywy: akant Acan-
thus sp. na obrazie przedstawiającym ukoronowanie Matki Boskiej, lilię białą 
Lilium candidum L. jako atrybut św. Franciszka oraz kłos zboża (Poaceae) na 
tabernakulum. Pozostałe nieoznaczalne elementy znajdują się np. na witrażach z 
przedstawieniami liści o różnym stopniu stylizacji.

3.1.2. Cerkwie

Mokre – Cerkiew greckokatolicka pw. Przemienienia Pańskiego 
Cerkiew została zbudowana w 1991 r. Jest to budynek murowany pokryty 

dwuspadowym dachem. Wewnątrz znajduje się zabytkowy, trójstrefowy ikono-
stas z 1900 r., pochodzący z cerkwi w Stubienku k. Przemyśla. Ściany wewnątrz 
cerkwi są bogato zdobione, sklepienie pokryte barwnymi malowidłami nieba 
(Klaja 2016: 42). Całe wnętrze bogato polichromowane, z motywem owocującej 
winorośli właściwej Vitis vinifera L. oraz lilii białej Lilium candidium L., którą 
trzyma w ręku anioł, a także palmy (Arecaceae). Pozostałe wyobrażenia roślinne 
zdobiące wnętrze cerkwi to akant Acanthus sp., winorośl właściwa i róża Rosa 
sp. występująca m.in. w formie płaskorzeźby na żyrandolu.

Morochów – Cerkiew prawosławna pw. Spotkania Pańskiego 
Cerkiew została wybudowana w 1837 r. W latach 1921–1922 oraz 1964 miały 

miejsce remonty. Jest świątynią orientowaną, o konstrukcji zrębowej, zbudowaną z 
drewna. Nawa prostokątna z oddzielonym babińcem. Ściany wewnątrz cerkwi po-
kryte są polichromią, na sklepieniu widnieje malowany wizerunek Michała Archa-
nioła, a także scena ofiarowania Matki Boskiej. Zabytkowy ikonostas w stylu baro-
kowym pochodzi z 1. poł. XIX w. (Śnieżyńska-Stolot i in. 1982: 63–64; Klaja 2016: 
8–13). W motywach roślinnych przeważają liście akantu Acanthus sp. Na obrazie 
na sklepieniu przedstawiającym scenę ofiarowania NMP występuje wiele roślin o 
barwnych kwiatach, jednak oznaczono tylko różę Rosa sp., niezapominajkę Myosotis 
sp. oraz dzwonek Campanula sp. Na różnych obrazach w cerkwi można wyróżnić 
brzozę Betula sp., cypryas Cupressus sp. i świerk Picea sp. Płaskorzeźby wawrzynu 
szlachetnego Laurus nobilis L. występują na krzyżu i drewnianym stoliku.

Wielopole (Zagórz) – Cerkiew greckokatolicka pw. Świętego Michała Ar-
chanioła

Cerkiew zbudowano na planie krzyża greckiego w 1939 r. ale wybuch II woj-
ny światowej i jej następstwa spowodowały, że budowa nie została ukończona. 
W 1991 r. została przekazana Ukraińskiej Cerkwi Greckokatolickiej i wyremon-
towana. Sklepienie nawy w formie kopuły. W środku kilka ikon pochodzących 
z cerkwi w Komańczy. W 2008 r. przywieziono tutaj zabytkowe elementy wyposa-
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żenia z Muzeum w Łańcucie, m.in. obrazy św. Katarzyny Wielkiej Męczennicy, św. 
Michała Archanioła oraz ikonostas z początków XX w. (Osenkowski 2006: 185–186). 
Oznaczono pięć taksonów roślin, w tym najczęściej występujący akant Acanthus sp. 
w formie płaskorzeźby na ikonostasie, feretronach, kinkietach oraz żyrandolu. Na 
obrazach z aniołem i św. Katarzyną wyobrażona jest lilia biała Lilium candidum L. 
Carskie wrota ozdobione są rzeźbami pędów owocującej winorośli właściwej Vitis 
vinifera L. (Ryc. 7), a na jednym z obrazów namalowana jest pałka Typha sp.

Ryc. 7. Rzeźby winorośli właściwej 
Vitis vinifera na carskich wrotach w 
ikonostasie w cerkwi greckokatolickiej 
pw. św. Archanioła Michała w Wielo-
polu (Zagórzu). Fot. A. Kaczmarska.
Fig. 7. The sculptures of the grapevine 
Vitis vinifera at the tsar’s gate in the 
iconostasis in the Uniate church of the 
St. Archangel Michael at Wielopole 
(Zagórz). Phot. A. Kaczmarska.

Zagórz – Cerkiew prawosławna pw. Świętego Michała Archanioła 
Cerkiew wzniesiona w 1836 r., gruntownie odnowiona w 1925 r. Posiada cechy 

klasycyzmu józefińskiego. Wewnątrz znajduje się zabytkowy ikonostas z XIX w. 
oraz ławy z początku XX w. Ściany bez podziałów architektonicznych pokryte po-
lichromią (Karta ewidencyjna 1991; Osenkowski 2006: 42–43). Podczas wykony-
wania dokumentacji fotograficznej w obiekcie prowadzony był remont, w związku 
z tym część wyposażenia została wyniesiona. W cerkwi dominującym motywem 
roślinnym są liście akantu Acanthus sp. wyobrażone przede wszystkim na polichro-
mii w nawie i prezbiterium, a także jako płaskorzeźby ikonostasu. Innym gatun-
kiem jest róża Rosa sp., a na jednym z obrazów w prezbiterium lilia o czerwonych 
kwiatach Lilium sp. Prawie połowy ornamentów nie udało się oznaczyć, ze wzglę-
du na duży stopień stylizacji oraz zamazanie konturów form roślinnych.

A. Kaczmarska, A. Zemanek – Motywy roślinne w kościołach...
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3.2. Zidentyfikowane taksony roślin 
W ornamentyce badanych obiektów sakralnych zidentyfikowano 29 tak-

sonów roślinnych, w tym 11 gatunków, 14 rodzajów oraz 4 rodziny. Motywy, 
które udało się oznaczyć do gatunku zebrane są w 79 rekordach bazy fotografii 
(16,5%) (Tab. 1). Najczęściej występowały: winorośl właściwa Vitis vinifera L. 
– 37 rekordów (7,7%) i lilia biała Lilium candidum L. – 28 rekordów (5,8%). 
Ornamenty oznaczone do rodzaju zebrane są w 206 rekordach (43%) (Tab. 2). 
Pośród nich najczęściej występował akant Acanthus sp., który był najliczniejszy 
spośród wszystkich taksonów – 149 rekordów (31,1%), drugim pod względem 
reprezentatywności rodzajem była róża Rosa sp. – 27 rekordów (5,6%). Motywy 
oznaczone do rodziny – to 33 rekordy bazy fotografii (6,9%) (Tab. 3). Najlicz-
niejsze w tej grupie były rośliny z rodziny Poaceae – 13 rekordów (2,7%). Po-
zostałe, nieoznaczalne formy roślinne, liczą 161 rekordów (33,6%). W tabelach 
4 i 5 zestawiono zbiorczo gatunki, rodzaje i rodziny roślin zidentyfikowanych w 
ornamentyce badanych kościołów (Tab. 4) i cerkwi (Tab. 5). 

3.3. Przedstawione organy i formy wzrostu roślin oraz umiejscowienie ich 
w świątyniach

W wyniku analizy botanicznej stwierdzono występowanie następujących or-
ganów roślinnych i form wzrostu: drzewo, kłos, krzew, kwiat, kwiatostan, kwiaty 
i liście, liście, liście i owoce, owoc, pęd z kwiatami, pęd z liśćmi, pęd z liśćmi i 
kwiatami, pęd z liśćmi i owocami oraz szyszka. Najczęściej reprezentowanymi 
organami roślinnymi były liście – 191 rekordów (39,9%) i kwiaty – 70 rekordów 
(14,6%). Najmniej liczne były takie przedstawienia, jak krzew i szyszka – każde 
występujące w liczbie 4 rekordów (0,8%). Form, których nie udało się określić 
było łącznie 23 (4,8%). W świątyniach rzymskokatolickich motywy botaniczne 
pojawiały się najczęściej w prezbiterium – 110 rekordów (37,8%) oraz nawie – 
94 rekordy (32,3%). W cerkwiach największa liczba ornamentów występowała w 
nawie – 96 rekordów (51,1%) oraz ikonostasie – 52 rekordy (27,7%). 

3.4. Stylizacja ornamentów 
Formy stylizacji roślin pojawiające się w ornamentyce posiadają szeroką skalę, 

od kompozycji bardzo realistycznych po mocno przekształcone. Powodem wszel-
kich zmian mogą być celowe działania artysty, który pragnie uwydatnić dekoracyj-
ność danego motywu (Galera 2007: 25). W wyniku tego niektóre elementy roślinne 
są podkreślane, a inne eliminowane. Łodyga lub pień mogą stawać się centralną czę-
ścią danej kompozycji, zaś stopień stylizacji liści i kwiatów powoduje, że z trudem 
przypominają one swój wygląd u danej rośliny w naturze (Makowska 2005: 6). Spo-
śród motywów roślinnych występujących w badanych obiektach 29 rekordów moż-
na zaliczyć do realistycznych przedstawień roślin, 94 – do lekko stylizowanych, zaś 
najwięcej – 365 rekordów – silnie stylizowanych. Na rycinie (Ryc. 8) przedstawiono 
różne stopnie stylizacji liści akantu oraz pędów i owoców winorośli właściwej. 
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Tabela 1. Taksony roślin zidentyfikowane do gatunku.
Table 1. Plant taxa identified to the level of species.

Gatunki
Species

Liczba rekordów
Number of records

% wszystkich rekordów
% of all records

Agave americana L. 1 0,2
Convolvulus arvensis L.? 1 0,2
Cupressus sempervirens L. 1 0,2
Cydonia oblonga Mill. 2 0,4
Helianthus annuus L. 1 0,2
Laurus nobilis L. 5 1,0
Lilium candidum L. 28 5,8
Pinus pinea L. 1 0,2
Taraxacum officinale Weber 1 0,2
Typha latifolia L. 1 0,2
Vitis vinifera L. 37 7,7
Suma / Total 79 16,5

Tabela 2. Taksony roślin zidentyfikowane do rodzaju.
Table 2. Plant taxa identified to the level of genus.

Rodzaje
Genera

Liczba rekordów
Number of records

% wszystkich rekordów
% of all records

Acanthus sp. 149 31,1
Betula sp. 1 0,2
Campanula sp. 4 0,8
Cupressus sp. 1 0,2
Lilium sp. 3 0,6
Malus sp. 5 1,0
Myosotis sp.? 2 0,4
Opuntia sp. 1 0,2
Picea sp. 3 0,6
Pinus sp. 3 0,6
Quercus sp. 4 0,8
Rosa sp. 27 5,6
Tulipa sp. 2 0,4
Typha sp. 1 0,2
Suma / Total 206 43,0

A. Kaczmarska, A. Zemanek – Motywy roślinne w kościołach...
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Tabela 3. Taksony roślin zidentyfikowane do rodziny.
Table 3. Plant taxa identified to the level of family.

Rodziny
Families

Liczba rekordów
Number of records

% wszystkich rekordów
% of all records

Arecaceae 8 1,7
Asteraceae 9 1,9
Pinaceae 3 0,6
Poaceae 13 2,7
Suma / Total 33 6,9

Tabela 4. Gatunki, rodzaje i rodziny roślin zidentyfikowanych w ornamentyce kościołów.  
W komórkach tabeli podano liczbę ornamentów dla każdego taksonu.
Table 4. Species, genera and families of plants identified in Roman Catholic churches orna-
mentation. The number of ornaments for each taxon is given in table cells.

Taksony / Taxa

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13

G
at

un
ki

 / 
Sp

ec
ie

s

Agave america-
na L. - - - - - - - - - 1 - -

Convolvulus 
arvensis L.? - - - - - - - - - 1 - -

Cupressus sem-
pervirens L. - - - - - - 1 - - - - -

Cydonia oblon-
ga Mill. - - - - - - - - - - 2 -

Helianthus 
annuus L. - - - - - - - - - - 1 -

Laurus nobilis L. - - - - - - - - - - 2 -
Lilium candi-
dum L. 3 - 1 - - 1 2 3 1 1 7 2

Pinus pinea L. - - - - - - - - - - - 1
Taraxacum offi-
cinale Weber - - - - - - - - - - - 1

Typha latifolia L. - - - - - - - 1 - - - -
Vitis vinifera L. 3 2 5 - - 2 1 2 - 7 3 2

Kościoły / Churches

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-
-

9
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R
od

za
je

 / 
G

en
er

a
Acanthus sp. - 2 4 4 2 - - 32 3 6 23 5
Campanula sp. - - - - - - - - - - 2 -
Lilium sp. - - - - - - - 2 - - - -
Malus sp. - - - - 1 - - - 1 - 1 1
Myosotis sp.? - - - - - - - - - - - 1
Opuntia sp. - - - - - - - - - 1 - -
Picea sp. - - - - - - 1 - - - - -
Pinus sp. - - - - - - 2 - - - 1 -
Quercus sp. - - - 1 - - 1 1 - - 1 -
Rosa sp. - 1 - - - - 3 5 1 1 8 1
Tulipa sp. - - - - - - - 1 - - 1 -

R
od

zi
ny

 
Fa

m
ili

es

Arecaceae - - - - - - 1 1 - - 1 1
Asteraceae 1 - 1 - - - - 2 - 1 2 -
Pinaceae - - - - - - 1 - - 1 1 -
Poaceae - 1 1 - - 1 1 - 1 2 2 1

Liczba oznaczonych 
ornamentów / Number 
of identified ornaments 
(łącznie / total 207)

7 6 12 5 3 4 14 50 7 58 16 3

Liczba oznaczonych 
taksonów / Number of 
identified taxa 
(łącznie / total 26)

3 4 5 2 2 3 10 10 5 16 10 3

Objaśnienia / Explanations:
1. Czaszyn - Kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego / church of Exaltation of Holy Cross 
2. Dolina (Zagórz) - Kościół pw. NMP / church of Holy Virgin Mary
3. Łukowe - Kościół pw. NMP Królowej Polski / church of Holy Virgin Mary, Queen of Poland 
4. Mokre - Kościół pw. Bożego Miłosierdzia / church of God’s Mercy 
5. Morochów - Kościół pw. św. Jana z Dukli / church of St. John of Dukla 
6. Nowy Zagórz - Kościół pw. św. Józefa Rzemieślnika / church of St. Joseph the Craftsman
7. Olchowa - Kościół pw. NMP Matki Kościoła / church of Holy Virgin Mary, Mother of the Church 
8. Poraż - Kościół pw. Matki Boskiej Gromnicznej / church of Our Lady of Candlemas 
9. Średnie Wielkie - Kościół pw. Matki Boskiej Różańcowej / church of Our Lady of the Rosary
10. Tarnawa Górna - Kościół pw. św. Wojciecha / church of St. Adalbert 
11. Zagórz - Sanktuarium Matki Nowego Życia / sanctuary of Mother of New Life
12. Zahutyń - Kościół pw. NMP Królowej Polski / church of Holy Virgin Mary, Queen of Poland 
13. Zasław (Zagórz) - Kościół pw. Miłosierdzia Bożego / church of God’s Mercy

1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1

22

10
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Tabela 5. Gatunki, rodzaje i rodziny roślin zidentyfikowanych w ornamentyce cerkwi. 
W komórkach tabeli podano liczbę ornamentów dla każdego taksonu.
Table 5. Species, genera and families of plants identified in Uniate and Orthodox churches 
ornamentation. The number of ornaments for each taxon is given in table cells.

Taksony / Taxa
Cerkwie

Uniate and Orthodox churches
1 2 3 4

G
at

un
ki

/
Sp

ec
ie

s Laurus nobilis L. - 3 - -

Lilium candidum L. 2 2 2 -

Vitis vinifera L. 3 2 3 2

R
od

za
je

 / 
G

en
er

a

Acanthus sp. 18 13 16 20

Betula sp. - 1 - -

Campanula sp. - 2 - -

Cupressus sp. - 1 - -

Lilium sp. - - - 1

Malus sp. - 1 - -

Myosotis sp. - 1 - -

Picea sp. - 2 - -

Rosa sp. 2 2 - 3

Typha sp. - - 1 -

Ro
dz

in
y/

Fa
m

ili
es Arecaceae 2 - 2 -

Asteraceae 2 - - -

Poaceae - 1 - 1

Liczba oznaczonych ornamentów / Number of 
identified ornaments (łącznie / total 111) 29 31 24 27

Liczba oznaczonych taksonów / number of 
identified taxa (łącznie / total 16) 6 12 5 5

Objaśnienia / Explanations
1. Mokre - Cerkiew greckokatolicka pw. Przemienienia Pańskiego / Uniate church of Transfigu-
ration
2. Morochów - Cerkiew prawosławna pw. Spotkania Pańskiego / Orthodox church of Presenta-
tion of the Lord
3. Wielopole (Zagórz) - Cerkiew greckokatolicka pw. św. Michała Archanioła / Uniate church of 
St. Archangel Michael
4. Zagórz - Cerkiew prawosławna pw. św. Michała Archanioła / Orthodox church of St. Archangel 
Michael 
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4. Symbolika roślin w kulturze – wybrane przykłady
Akant Acanthus sp. (Acanthaceae)

Powycinane, kolczaste liście akantu należą do najpowszechniejszych 
motywów roślinnych w architekturze. W starożytnej Grecji były pierwowzorami 
rzeźbień kapiteli kolumn korynckich, które powtarzano później w zdobnictwie 
neoklasycznym i późniejszym. W sztuce chrześcijańskiej liście akantu symboli-
zują mękę Chrystusa (Feuillet 2006: 7; Kobielus 2006: 23–25), a także ból grze-
chu (De Cleene, Lejeune 2003b: 61). 

Jabłoń Malus sp. (Rosaceae)
Owoc jabłoni jest symbolem miłości, radości doczesnej, pokusy i niebezpie-

czeństwa (Kopaliński 2001: 108; Szcześniak 2013: 182). Jabłko jako owoc za-
kazany, zerwany przez Ewę, jest oznaką upadku człowieka, zaś jabłko trzymane 
w ręku przez Marię lub Dzieciątko jest znakiem zmartwychwstania i zbawienia 
(Impelluso 2006: 149). Matka Boska przydeptująca węża z jabłkiem w pysku 
symbolizuje zwycięstwo nad szatanem. 

Lilia biała Lilium candidum L. (Liliaceae)
Lilia symbolizuje wiosnę, piękno, miłość, pożądanie, płodność i światłość. 

Przyznaje się jej miano kwiatu weselnego, oznaczającego dziewictwo panny 
młodej (Kopaliński 2001: 197–198). Kwiat lilii w symbolice chrześcijańskiej 
oznacza czystość duszy i ciała. Jedna z ważniejszych roślin porównywanych 
do Matki Boskiej. Lilia pojawia się także jako atrybut świętych, przypominając 
ich cnoty, np. św. Józefa, czy św. Antoniego Padewskiego (De Cleene, Lejeune 
2003b: 324; Kobielus 2006: 121–124). 

Mniszek pospolity Taraxacum officinale Weber (Asteraceae)
Wśród Słowian Wschodnich pola kwitnących roślin (w tym mniszka) sym-

bolizowały życie na Ziemi, które swój początek miało w jednym czasie, z ko-
lei gorzki sok rośliny nawiązywał do trudów życia, jakich można doświadczyć 
(Szcześniak 2013: 225–226). W kulturze chrześcijańskiej symbolizuje Mękę 
Pańską, ze względu na gorzki smak. Żydzi spożywali mniszek podczas uczty 
paschalnej wśród „gorzkich ziół” (Kobielus 2006: 142–143) (na terenie Izraela 
występują różne gatunki rodzaju Taraxacum).

Palma (Arecaceae)
Palma, a zwłaszcza jej liść, jest najstarszym symbolem zwycięstwa, pokoju, 

a także wiecznego życia. W starożytności noszono jej liście w pochodach trium-
falnych i procesjach religijnych. Jej obecność w sztuce kościelnej sięga samych 
początków chrześcijaństwa. Liśćmi palmowymi zdobi się świątynie podczas 
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Niedzieli Palmowej, na pamiątkę uroczystego powitania Chrystusa przy wjeź-
dzie do Jerozolimy. Wyraża też triumf Boga nad śmiercią oraz zwycięstwo życia 
wiecznego (De Cleene, Lejeune 2003a: 213–214; Kobielus 2006: 165–169). 

Róża Rosa sp. (Rosaceae)
Wschodni Słowianie uważali różę za symbol piękna, miłości, młodości, czę-

sto porównywano ją z panną młodą. Kwiaty różane oznaczały także przepych 
oraz pojawiały się w obrzędach pogrzebowych (Szcześniak 2013: 263–264). W 
symbolice chrześcijańskiej, w zależności od barwy kwiatów, roślina ta posiada 
różne znaczenia. Czerwona symbolizuje mękę i krew Jezusa, jednocześnie także 
miłość Boga do człowieka. Biała róża uważana jest za kwiat czystości, stąd też 
jest symbolem Najświętszej Marii Panny. Kolce róży natomiast utożsamiane są z 
grzechem, dlatego atrybutem Matki Boskiej jest „róża bez kolców” (Kopaliński 
2001: 363; Kobielus 2006: 184–189). 

Słonecznik zwyczajny Helianthus annuus L. (Asteraceae)
Roślina określana jako stróż i obrońca człowieka, dodająca sił mężczyznom. 

Uważano, że w sierpniu nabiera czarodziejskiej mocy i wtedy należy ją zrywać 
(Szcześniak 2013: 276). W chrześcijaństwie słonecznik odwracający swe kwiato-
stany w stronę słońca oznacza przywiązanie i porównywany jest do mniszki ży-
jącej stale w klasztorze, wpatrującej się w Jezusa, którego symbolem jest słońce 
(Rotter 2010: 81). 

Tulipan Tulipa sp. (Liliaceae)
Symbol miłości oraz nietrwałości dóbr ziemskich. W symbolice chrześcijań-

skiej oznacza przemijające życie ludzkie. Kwiaty tulipana pojawiały się w baro-
ku jako motywy religijno-artystyczne oznaczające marność (Impelluso 2006: 82; 
Rotter 2010: 85). 

Wawrzyn szlachetny Laurus nobilis L. (Lauraceae)
W starożytności wawrzyn symbolizował zwycięstwo i sławę. Służył do 

oczyszczania ludzi zarówno chorych, jak i moralnie zbrukanych. W chrześcijań-
stwie, jako roślina wiecznie zielona, był oznaką wiecznego życia i zmartwych-
wstania (Forstner 1990: 177; De Cleene, Lejeune 2003a: 129–130). Występuje 
również motyw wieńca laurowego przyznawanego za trud włożony w pracę nad 
samodoskonaleniem. Symbolizuje triumf nad grzechem i złem (Kobielus 2006: 
211–212). 

Winorośl właściwa Vitis vinifera L. (Vitaceae)
Symbol bogactwa, płodności, nowego życia, w pieśniach weselnych wino-

rośl oznaczała rozpoczęcie przez młodych nowej drogi życia (Szcześniak 2013: 
317). W chrześcijaństwie przedstawia Chrystusa i jego wyznawców, przy czym 
Chrystus jest winnym szczepem, ludzkie dusze gałązkami latorośli, a jego Ojciec 
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winogradnikiem (czyli ogrodnikiem uprawiającym winorośl) (Kobielus 2006: 
220–225; Kopaliński 2001: 474). Winogrona oznaczają święto, radość, młodość, 
urodzaj, gościnność. W chrześcijaństwie symbolizują krew Chrystusa i Euchary-
stię (Kopaliński 2001: 473). 

5. Podsumowanie
1. Rezultatem badań jest pierwsza inwentaryzacja motywów roślinnych w 

architekturze sakralnej miasta i gminy Zagórz w województwie podkarpackim, 
powiecie sanockim w południowo-wschodniej Polsce. Zanalizowano 17 świątyń, 
w tym 13 kościołów rzymskokatolickich i 4 cerkwie obrządku wschodniego. 
Wykonana została dokumentacja fotograficzna ornamentów, a na jej podstawie 
– baza danych licząca 479 rekordów. Ponad połowę z nich tj. 318 (66,3%) udało 
się zidentyfikować, a 161 (33,6%) pozostało jako nieoznaczalne. W kościołach 
oznaczono 207 ornamentów (w tym 26 taksonów) (Tab. 4), w cerkwiach – 111 
(16 taksonów) (Tab. 5). Łącznie udało się zidentyfikować 29 taksonów (gatun-
ków, rodzajów i rodzin) (Tab. 1–3). 

2. Porównanie kościołów i cerkwi powstałych w tym samym przedziale cza-
sowym wykazuje, że te drugie posiadają więcej ornamentów, ale ich różnorod-
ność gatunkowa jest o wiele mniejsza. Stylizacje są często tak silne, że dokładne 
oznaczenie jest niemożliwe. 

3. Przeważały rośliny popularne w sztuce sakralnej, pochodzące z połu-
dniowych lub południowo-wschodnich regionów Europy, a także Azji Zachod-
niej. Najczęściej występował akant Acanthus sp. (zob. zestawienia ilościowe 
w tabelach 1–3) posiadający naturalny zasięg w obszarze śródziemnomorskim 
Europy. Mniej licznie – winorośl właściwa Vitis vinifera L. – jedna z najstar-
szych roślin uprawnych wywodząca się z Bliskiego Wschodu, podobnie jak 
lilia biała Lilium candidum L. Często przedstawiano popularną w zdobnictwie 
różę Rosa sp. wzorowaną zwykle na ogrodowych odmianach. Odnotowano 
niewiele roślin występujących dziko w Polsce, które teoretycznie mogły być 
odwzorowane z natury, jak np. mniszek pospolity Taraxacum officinale Weber 
i pałka szerokolistna Typha latifolia L., a także uprawiany od dawna słonecz-
nik zwyczajny Helianthus annuus L. pochodzenia amerykańskiego. Zdziwienie 
muszą budzić w scenach z życia Chrystusa przedstawienia roślin, które w jego 
czasach nie dotarły jeszcze do Europy z Ameryki: agawa amerykańska Agave 
americana L. i opuncja Opuntia sp. Wynikało to zapewne z faktu, że artyści 
podróżujący do Ziemi Świętej obserwowali te gatunki, nie orientując się, że są 
one obcymi elementami w krajobrazie. 

4. Większość roślin przedstawionych w ornamentyce posiada bogatą symbo-
likę ludową i chrześcijańską, wywodzącą się nierzadko z czasów antyku.
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5. Najwięcej zdobień roślinnych stwierdzono w najstarszych świątyniach. Im 
bliżej czasów współczesnych, tym są one uboższe z punktu widzenia „florystyki 
kulturowej”. Wynika to z prądów panujących w XX-wiecznej architekturze, a 
także zasad regulujących wystrój kościołów, w których odchodzi się od dekoracji 
na rzecz prostoty i umiaru w zdobieniu.

6. Przyczyną występowania stosunkowo małej „różnorodności florystycznej” 
w niektórych świątyniach mogły być też kwestie finansowe. Wiele z nich powsta-
wało bowiem w dość szybkim tempie i możliwie jak najmniejszym kosztem. 

7. Podobnie jak bioróżnorodność regionu jest niepowtarzalną wartością przy-
rodniczą, tak i różnorodność „flory” w obiektach sakralnych jest cennym wa-
lorem kulturowym. Do najbogatszych pod względem „botanicznym” należało 
Sanktuarium Matki Nowego Życia w Zagórzu, w którym oznaczono 74 orna-
mentów (a wśród nich – 16 taksonów (Tab. 4). Bogactwo to można wytłumaczyć 
m.in. długą historią świątyni pochodzącej z XVIII w., barokowym wystrojem 
oraz obecnością cudownego obrazu Matki Boskiej Zagórskiej. Obraz ten skłaniał 
zapewne fundatorów i artystów do wzbogacenia ornamentyki wnętrza.

8. Niniejszy artykuł jest jedynie ogólną inwentaryzacją motywów roślinnych 
w budynkach sakralnych. Niektóre obiekty, jak np. wspomniany wyżej, najbogat-
szy pod względem zdobień roślinnych kościół, zasługują na szczegółowe opra-
cowanie, z uwzględnieniem wiedzy z zakresu historii sztuki oraz z dokładnym 
pokazaniem roślin „rozkwitających” za sprawą artystów w różnych zakątkach 
świątyń. 
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Summary
There is rich plant ornamentation, only partly examined by botanists and art 

historians, in the sacral architecture of southern and western Europe. Interdisci-
plinary research of this type is rare in Poland. The article presents the results of 
the first inventory of plant motifs in the temples of the town and the commune of 
Zagórz in south-eastern Poland. 17 objects were examined, including 13 Roman 
Catholic churches and 2 Uniate and 2 Orthodox churches. In order to identify the 
botanical ornaments, photographic documentation was made, and on its basis a 
database of 479 records was prepared. Over half of them, i.e. 318 (66.3%) were 
identified, and 161 (33.6%) were considered as indeterminable. In Roman Catho-
lic churches 207 ornaments (26 plant taxa) were identified (Table 4), in Uniate or 
Orthodox churches – 111 (16 taxa) (Table 5). In total, 29 taxa have been identi-
fied, including 11 species, 14 genera and 4 plant families.

Prevailed plants popular in sacred art, from the southern or south-eastern re-
gions of Europe and West Asia, grown with us for a long time in the gardens. 
The bear’s breech Acanthus sp., having its natural range in the Mediterranean 
area of Europe, most often occurred. The grapevine Vitis vinifera L., one of the 
oldest cultivated plants originating from the Middle East, as well as the white lily 
Lilium candidum L. were less numerous. There were few plants found in Poland 
that could theoretically be drawn from nature, such as the dandelion Taraxacum 
officinale Weber and the great reedmace Typha latifolia L., as well as the long 
cultivated sunflower Helianthus annuus L. of American origin. The richest “flo-

A. Kaczmarska, A. Zemanek – Motywy roślinne w kościołach...
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ristically” was the Sanctuary of the Mother of New Life in Zagórz (74 ornaments, 
including 16 taxa). Just as the biodiversity of the region is a unique natural value, 
the diversity of the „ornamental flora” of sacred buildings is a valuable cultural 
value deserving special protection. 
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OCHRONA ŻUBRA SZANSĄ NA SKOORDYNOWANIE 
OCHRONY PRZYRODY W POŁUDNIOWO-WSCHOD-

NIEJ POLSCE I ZACHODNIEJ UKRAINIE

Protection of the wisent – a chance for coordination of nature  
conservation in south-eastern Poland and western Ukraine

Abstract: Transboundary coordination of nature conservation is difficult due to differences 
in legal systems, land use patterns, and attitudes of inhabitants of neighbouring countries 
towards related restrictions. There is a number of protected areas in the Carpathians on 
both sides of Polish-Ukrainian border, however the level of coordination of mutual efforts 
towards nature conservation is low. Possible solution could be an agreement on a joint, large 
scale protection of some umbrella species, with considerable requirements towards the area 
of the home range and the quality of habitat. An example of such species in Polish-Ukraini-
an part of the Carpathians could be the wisent Bison bonasus. Home ranges of its herds are 
much larger than the area of local national parks, preferred habitats are distant from major 
anthropogenic features, and its level of social acceptance is very high. Population numbers 
of this species in the region are growing, and there are already positive effects of mutual 
efforts towards its reintroduction. 

Key words: European bison, nature conservation, transboundary coordination, the Car-
pathians. 

Wstęp
Ochrona przyrody, realizowana jest przede wszystkim w oparciu o ochronę 

gatunkową, obejmującą wszystkie osobniki gatunku uznanego za zagrożony oraz 
poprzez ochronę obszarową, która dotyczy szczególnie cennych, rzadkich lub 
wrażliwych na zaburzenia obszarów przyrodniczych. W odniesieniu do gatun-
ków zwierząt, dwoma podstawowymi warunkami skutecznego wprowadzenia 
programu ich ochrony są: (1) możliwość objęcia ochroną odpowiednio rozle-
głego obszaru, najlepiej zapewniającego przetrwanie żywotnej populacji danego 
gatunku oraz (2) uzyskanie akceptacji dla planowanych działań ze strony decy-
dentów i lokalnych społeczności (Głowaciński 2001; Grzegorczyk 2007).
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Zadanie to jest szczególnie trudne w rejonach pogranicznych, gdzie bardzo czę-
sto areały poszczególnych gatunków, czy też pojedynczych populacji rozciągają się 
po obu stronach granic państwowych oraz obejmują tereny o różnym charakterze 
gospodarki rolnej i leśnej, i różnym stosunku lokalnej ludności do idei ochrony 
przyrody, a także ograniczeń z tym związanych (Breymeyer, Noble 1996; Ruzicka 
i in. 2001). Problem ten staje się jeszcze bardziej skomplikowany, jeśli graniczą ze 
sobą kraje, w których obowiązuje odmienne prawodawstwo w tym zakresie, jak ma 
to miejsce wzdłuż granic Unii Europejskiej (Perzanowski 2016). 

Skoordynowanie wysiłków na rzecz ochrony przyrody, zapewniających ich 
implementację na odpowiednio dużym obszarze, w obrębie którego występują 
różnice w systemach prawnych oraz wzorcach użytkowania gruntów, wydaje się 
możliwe w oparciu o wspólnie uzgodnioną ochronę gatunków o dużych wymaga-
niach odnośnie rozmiarów areału i jakości siedlisk (gatunki osłonowe – „umbrel-
la species”). Działania takie byłyby szczególnie skuteczne, gdyby odnosiły się 
do gatunków tzw. charyzmatycznych, o wysokim stopniu akceptacji społecznej, 
których potrzeba ochrony nie byłaby kwestionowana przez żadnego z partnerów. 
Takim gatunkiem na pograniczu polsko-ukraińskim mógłby być obecnie żubr 
Bison bonasus, którego populacja w regionie powiększa swą liczebność, a wza-
jemna współpraca na rzecz jego reintrodukcji przyniosła już szereg pozytywnych 
rezultatów (Perzanowski 2012b). 

Teren badań
Obszar, który mógłby być wzięty pod uwagę jako teren wspólnych uzgodnień 

w kierunku skoordynowania działań na rzecz ochrony przyrody, obejmuje areały 
obecnie istniejących wolno żyjących populacji żubra, a więc Bieszczady i Beskid 
Niski po stronie polskiej, aż po Beskid Skoliwski po stronie ukraińskiej.

Tereny południowo-wschodniej Polski i zachodniej Ukrainy przez wiele stu-
leci pozostawały w jednym systemie organizacji państwowej i gospodarki rolno-
-leśnej, a z powodu zbliżonych warunków przyrodniczych charakteryzowały się 
także zbliżonym składem fauny. W podobnym też czasie doszło tu do wyginięcia 
tura, dzikiego konia (tarpana), a później żubra. Przetrwały natomiast takie ga-
tunki dużych ssaków jak niedźwiedzie, wilki, rysie, jelenie, sarny czy dziki. Za-
sadnicze różnice pojawiły się w tym regionie po II wojnie światowej w związku 
z powstaniem odmiennych systemów gospodarki rolno-leśnej po obu stronach 
utworzonej granicy państwowej. Dotyczyły one m.in. struktury użytkowania 
gruntów, a więc i krajobrazu ekologicznego. Jednym z efektów tych zmian były 
istotne różnice w zagęszczeniu populacji wielu dziko żyjących gatunków po obu 
stronach granicy, wynikające z odmiennych zasad ochrony gatunkowej i gospo-
darki łowieckiej (Perzanowski, Augustyn 1997, 2002; Perzanowski, Gula 2002; 
Głowaciński 2016).
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Niezależnie od różnic dzielących oba sąsiadujące kraje, po obu stronach gra-
nicy widoczna jest dbałość o zachowanie walorów przyrodniczych, co przejawia 
się choćby w liczbie obszarów prawnie chronionych na tym terenie. Po stronie 
polskiej są to dwa parki narodowe: Bieszczadzki i Magurski oraz parki krajobra-
zowe: Doliny Sanu, Ciśniańsko-Wetliński i Jaśliski, a po stronie ukraińskiej parki 
narodowe: Użański, Beskidu Skoliwskiego oraz park krajobrazowy Nadsiański. 
Bieszczadzki Park Narodowy oraz parki Doliny Sanu i Ciśniańsko-Wetliński 
wraz z parkiem Użańskim i parkiem Nadsiańskim wchodzą w skład Międzyna-
rodowego Rezerwatu Biosfery „Karpaty Wschodnie” (Zieliński 2010) (Ryc. 1). 
Niemniej stopień koordynacji wspólnych działań w zakresie ochrony przyrody 
jest niewielki i w zasadzie ograniczony do formalnych spotkań i deklaracji.

Ryc. 1. Sieć obszarów chronionych na pograniczu polsko-ukraińskim: 1 - Magurski P.N., 
2 - Jaśliski P.K., 3 - Ciśniańsko-Wetliński P.K., 4 - P.K. Doliny Sanu, 5 - Bieszczadzki 
P.N., 6 - Poloniny N.P., 7 - Użański P.N., 8 - Nadsiański P.K., 9 - P.N. Beskid Skoliwski.
Fig. 1. The network of protected areas within the transboundary Polish-Ukrainian zone: 
1 - Magurski N. P., 2 - Jaśliski L. P., Ciśniańsko-Wetliński L. P., 4 - Dolina Sanu L. P., 5 - 
Bieszczadzki N. P., 6 - Poloniny N. P., 7 - Użański N. P., 8 - Nadsiański L. P., 9 - Beskyd 
Skolivski N. P.

K. Perzanowski i in. – Ochrona żubra szansą...
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Populacja żubra na terenie pogranicza polsko-ukraińskiego
Dane dotyczące okresu wytępienia żubra w tej części Europy różnią się w za-

leżności od źródła. Na terenie południowo-wschodniej Polski i zachodniej Ukra-
iny gatunek ten wyginął już prawdopodobnie w początku XVIII w. Przyjmuje 
się, że ostatni żubr w stanie dzikim, w Karpatach, odłowiony został w roku 1810, 
do cesarskiego zwierzyńca w Schönbrunn koło Wiednia. W początkach XX w., 
jedynym źródłem żubrów do reintrodukcji pozostawała Białowieża i nieliczne 
osobniki pochodzące z hodowli zachodnio-europejskich (Perzanowski, Marsza-
łek 2012).

Na terenie obecnej Ukrainy pojedyncze próby reintrodukcji lub hodowli żu-
brów podejmowane już były w początkach XX w. W roku 1903 przywieziono 
żubra do parku myśliwskiego w majątku Potockich – Pilawin, a w 1913 – 4 osob-
niki do carskiego majątku łowieckiego na Krymie, natomiast w 1937 kolejne 
żubry przewiezione były do rezerwatu Askania Nowa. Żadna z tych prób nie 
zakończyła się utworzeniem populacji wolnościowej (Perzanowski, Olech 2013).

Pierwszą wolnościową populację utworzono tu dopiero w roku 1965 w le-
śnictwie Majdan (Beskid Skoliwski), nie przetrwała ona jednak zimy w roku 
2008. Kolejna próba podjęta tam w roku 2010 doprowadziła do utworzenia stada 
liczącego obecnie 33 osobniki. Utworzone w roku 1976 stado w okolicy Nad-
wórnej, przestało istnieć w roku 1999, najprawdopodobniej wskutek złego stanu 
zdrowotnego zwierząt. Stado utworzone w roku 1970, w obwodzie Czerniowiec-
kim, osiągnęło w roku 1995 liczebność ok. 225 osobników, od tego czasu ich 
liczba spada, głównie z powodu kłusownictwa i obecnie liczy już tylko 5 żubrów 
(Perzanowski, Olech 2014; Maryskevych, Perzanowski 2017).

W Polsce na początku lat 60. XX w., podjęto decyzję o stopniowym prze-
wożeniu wszystkich osobników linii mieszanej białowiesko-kaukaskiej w Biesz-
czady, gdzie utworzono w latach 1963–1980 dwie populacje, w nadleśnictwach 
Stuposiany i Komańcza. We wschodniej populacji dwukrotnie wystąpiło tu za-
grożenie gruźlicą (w nadleśnictwach Brzegi Dolne i Stuposiany), w efekcie cze-
go wyeliminowano i padło kilkadziesiąt osobników. Niemniej od zakończenia 
eliminacji, w efekcie zabiegów prowadzących do odtworzenia stada w dolinie 
górnego Sanu, obserwuje się stały wzrost liczebności tej populacji (Marszałek, 
Perzanowski 2018) (Ryc. 2).

Żubr jako gatunek osłonowy
Żubry posiadają stosunkowo duże wymagania odnośnie powierzchni swych 

areałów. Areał penetrowany w ciągu roku przez poszczególne osobniki wynosi 
przeciętnie od kilku, do kilkudziesięciu km2, natomiast u samotnych byków prze-
kracza on czasem 150 km2. 
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Ryc. 2. Obecne rozmieszczenie stad żubrów na pograniczu polsko-ukraińskim. Mniejsze 
sylwetki oznaczają stada, które niedawno wyginęły (Nadl. Ustrzyki Dolne i Nadwórna).
Fig. 2. Present distribution of wisents herds on both sides of Polish-Ukrainian border. 
Smaller silhouettes represent recently extinct herds (Ustrzyki Dolne Forest District and 
Nadvirna).

Areał bytowania oceniony dla całej populacji bieszczadzkiej w latach 2001–
2008 zmieniał się w zakresie od 144 do 300 km2 (Ryc. 3). W tym czasie liczeb-
ność tej populacji zwiększyła się ze 140 do 270 osobników, natomiast jej za-
gęszczenie zmieniło się jedynie nieznacznie z 0,97 – 0,90 osobnika. Obecnie ta 
populacja dochodzi już do poziomu 500 osobników, a areał przez nią zajmowany 
to ponad 700 km2 (Marszałek, Perzanowski 2018). Po stronie ukraińskiej w Be-
skidzie Skoliwskim stado żubrów liczy ponad 30 osobników, a obserwowane 
migracje pojedynczych osobników dochodzą do 30 km (Maryskevych, Perza-
nowski 2017). Dodatkowo ok. 30 żubrów bytuje również w słowackim parku 
Połoniny, graniczącym z parkami narodowymi po polskiej i ukraińskiej stronie. 
Oznacza to, że obecny areał zajmowany przez żubry w tym regionie jest ponad 
dwukrotnie większy od powierzchni takich parków narodowych jak Bieszczadz-
ki czy Beskidu Skoliwskiego. Wskazuje to, jak duży jest potencjał objęcia ochro-
ną obszarową terenów zamieszkiwanych przez ten gatunek w Karpatach.

Oprócz wymagań dotyczących wielkości areału, ważna dla żubrów jest także 
jakość ich środowiska bytowania, w tym niski poziom antropopresji. W Biesz-
czadach wykazano np., że znacząco negatywnie na obecność żubrów oddziały-
wały drogi począwszy od III kategorii, a więc o ilości pojazdów przekraczającej 

K. Perzanowski i in. – Ochrona żubra szansą...
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Ryc. 3. Zmiany wielkości areału ocenianego jako MCP (Minimal Convex Polygon) w 
zachodniej subpopulacji żubrów bieszczadzkich w latach 2001–2008.
Fig. 3. Changes in the area of home range of western subpopulation of Bieszczady 
wisents, estimated as MCP (Minimal Convex Polygon) between 2001–2008. Light 
grey area represents the forest, the thinnest black line - boundaries of forest districts, a 
silhouette of the wisent – the site of acclimatisation enclosure, every annual home range 
is labelled with its year number.
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maksymalnie 150 na dobę. Minimalne odległości utrzymywane przez żubry w 
stosunku do dróg II i III kategorii, rzędu 250–500 m, należy uznać za znaczne i 
takiej też szerokości strefy buforowe w stosunku do dróg należałoby uwzględniać 
przy planowaniu lokalizacji ostoi żubrów (Perzanowski i in. 2007) (Ryc. 4).

Również sąsiedztwo osiedli ludzkich jest czynnikiem ograniczającym użyt-
kowanie terenu przez żubry. Znaczące zmniejszenie obecności żubrów wykazano 
w Bieszczadach, w strefie do 500 m wokół osad od 400–1000 mieszkańców, a 
w strefie do 1000 m wokół miejscowości ponad 1000 mieszkańców. Łączna po-
wierzchnia tych stref wynosi dla małych miejscowości 177,4 km2, a w przypadku 
miejscowości większych 101,8 km2. W Bieszczadach, strefy wokół miejscowo-
ści, gdzie żubry mają ograniczone możliwości przebywania z uwagi na unikanie 
sąsiedztwa z człowiekiem, obejmują łącznie prawie 280 km2, co stanowi ponad 
37% obecnego areału tej subpopulacji (Perzanowski i in. 2015) (Ryc. 5). 

Żubr jest także gatunkiem ważnym dla funkcjonowania naturalnych eko-
systemów. Od czasu wytępienia turów i dzikich koni, reintrodukowane żubry 
są obecnie jedynym reprezentantem grupy gatunków spasających wśród dzikiej 
fauny. Gatunki takie pobierają duże ilości pokarmu, a ponieważ żerują głównie 
w ekosystemach łąkowych lub w warstwie runa leśnego, sprzyjają utrzymaniu 
otwartych przestrzeni w obrębie i sąsiedztwie lasu, poprzez ograniczanie po-
jawiania się siewek gatunków drzewiastych (Vera 2000). Tak więc swobodnie 
żerujące stada żubrów mogłyby przyczyniać się do podniesienia bioróżnorod-
ności w lasach, powstrzymania procesów sukcesji wtórnej w zbiorowiskach nie-
leśnych, czy renaturalizacji terenów porolnych metodami biologicznymi, będąc 
jednocześnie w pełni naturalnym elementem ekosystemów i pełniąc rolę gatunku 
osłonowego (Perzanowski 2006).

Efektywna ochrona żubra, podobnie jak to ma miejsce w przypadku innych 
dużych ssaków, oprócz zapewnienia dostępności optymalnych siedlisk w obrębie 
zajmowanego areału, wymaga też umożliwienia wymiany osobników, aby prze-
ciwdziałać dalszemu obniżaniu się zmienności genetycznej, wyjątkowo niskiej w 
przypadku tego gatunku. Dlatego tak ważnym jest utrzymanie drożności korytarzy 
migracyjnych, które oprócz żubrów mogą być użyteczne dla szeregu innych gatun-
ków. Korytarze takie dla żubra zostały wyznaczone na obszarze pomiędzy Beski-
dem Niskim a naszą wschodnią granicą państwową i łączą się one z analogicznymi 
korytarzami po stronie ukraińskiej, jak również z siecią korytarzy w województwie 
małopolskim (Perzanowska i in. 2005; Bashta i in. 2010; Perzanowski 2012a).

Dowodzi to, że wielkoobszarowa ochrona populacji żubra stwarza warunki 
dla spełnienia pierwszego kryterium skutecznej ochrony przyrody – czyli daje 
możliwość objęcia ochroną odpowiednio rozległego obszaru, a z uwagi na wy-
sokie wymagania żubra względem jakości środowiska w obrębie swego areału 
bytowania, zapewniającego przetrwanie żywotnych populacji szeregu gatunków 
wymagających ochrony.

K. Perzanowski i in. – Ochrona żubra szansą...
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Ryc. 4. Rozmieszczenie rejonów koncentracji żubrów względem dróg różnych kategorii 
ocenione dla zachodniej subpopulacji żubrów w Bieszczadach w sezonach zimowych 
2002–2006.
Fig. 4. A distribution of wisent concentration areas shown as Kernel 95% and Kernel 50%  
in relation to four categories of roads, estimated for western subpopulation of wisents in 
Bieszczady in winter seasons of 2002–2006. Light grey area represents the forest, dotted 
line – state border.
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Ryc. 5. Rozmieszczenie przestrzenne punktów stwierdzeń obecności żubrów wokół 
miejscowości Dziurdziów w Bieszczadach (ok. 200 mieszkańców).
Fig. 5. Spatial distribution of sites with confirmed presence of wisents around the 
Diurdziów settlement at Bieszczady (some 200 inhabitants). Black dots – records of 
wisents’ presence, black polygon – build up area, grey zones – 50, 100, 500 and 1000 m 
distance from the settlement.

K. Perzanowski i in. – Ochrona żubra szansą...
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Status wizerunkowy żubra
Żubr, ze względu na jego postrzeganie w społeczeństwie, spełnia również drugie 

ważne kryterium warunkujące efektywność zabiegów na rzecz ochrony gatunkowej 
czyli uzyskanie akceptacji dla planowanych działań ze strony decydentów i lokal-
nych społeczności. W Polsce jest on symbolem narodowego sukcesu w ochronie 
przyrody i powszechnie jest kojarzony pozytywnie z siłą i potęgą, czego dowodem są 
liczne herby rycerskie lub miejskie związane z tym gatunkiem, czy nadawanie nazwy 
żubr szeregowi cieszących się uznaniem produktów lub wyrobów. Również ankiety, 
przeprowadzane w regionach, gdzie od lat występują żubry żyjące na swobodzie, 
wykazują akceptację tego gatunku na poziomie ponad 66% (Puszcza Augustowska), 
a nawet 75% (Bieszczady) (Smoleński 2012; Paszkiewicz, Karaś 2016).

Konkluzja
Biorąc pod uwagę przytoczone powyżej argumenty można z dużą pewnością 

stwierdzić, że żubr spełnia więc wszystkie kryteria tak przyrodnicze jak i socjo-
logiczne, niezbędne dla uznania go za gatunek tzw. flagowy, na którym można 
oprzeć system obszarowej ochrony przyrody w regionie. Na obszarze pograni-
cza południowo-wschodniej Polski i zachodniej Ukrainy istnieje duży potencjał 
dla utworzenia systemu ostoi dla żubra, która mogłaby pełnić rolę strefy ochro-
ny tego gatunku w Karpatach, a dzięki ujednoliconym zasadom przestrzennej 
ochrony siedlisk pod kątem wymagań żubra i wykorzystaniu sieci istniejących 
obszarów chronionych, możliwe byłoby wprowadzenie skoordynowanego, trans-
granicznego systemu ochrony przyrody w tym eko-regionie.

Literatura
Bashta A., Kruhlov I., Korzhyk V., Tatuh S., Bilokon M., Shkitak M., Movchan I., Cata-

noiu S., Perzanowski K., Davids L., Bakker P. 2010. Creation of ecological corridors 
in Ukraine (F. Deodatus, L. Protsenko eds.). State Agency for Protected Areas of the 
Ministry of Environmental Protection of Ukraine, Altenburg & Wymenga Ecological 
Consultants, Interecocentre Kyiv, 144 pp.

Breymeyer A, Noble R. (eds) 1996. Biodiversity conservation in transboundary protected 
areas. Proc. Int. Symp. Bieszczady–Tatry 15–25.05.1994. National Academy Press, 
Washington D.C., 279 pp.

Głowaciński Z. (red.). 2001. Polska czerwona księga zwierząt – kręgowce. PWRiL, War-
szawa, 449 ss.

Głowaciński Z. 2016. Zmiany w bieszczadzkiej faunie w ostatnim stuleciu. W: Bieszczadzki 
Park Narodowy – 40 lat ochrony (A. Górecki, B. Zemanek – red.). Bieszczadzki Park 
Narodowy, Ustrzyki Górne: 261–270.

Grzegorczyk M. (red.) 2007. Integralna ochrona przyrody. Inst. Ochrony Przyrody PAN, 
Kraków, 528 ss.



303

Marszałek E., Perzanowski K. 2018. Żubry z krainy połonin/Wisents from the land of 
poloniny. Ruthenus, Krosno, 175 ss.

Maryskevych O., Perzanowski K. 2017. Successful come back? – the reconstitution of 
the wisent herd in Skolivsky Beskyd, western Ukraine. European Bison Conservation 
Newsletter 10: 53–60.

Paszkiewicz R., Karaś K. 2016. Postrzeganie żubrów przez społeczność Bieszczadów. 
European Bison Conservation Newsletter 9: 49–70.

Perzanowska J., Makomaska-Juchiewicz M., Cierlik G., Król W., Tworek S., Kotońska 
B., Okarma H. 2005. Korytarze ekologiczne w Małopolsce. Wyd. Inst. Nauk o Środ. 
i Inst. Ochrony Przyrody PAN, Kraków, 68 ss.

Perzanowski K. 2006. Restoration of large grazers as a component of biodiversity man-
agement in the Carpathians. In: Proc. Conf. Vyskum a ochrana cicavcov na Slovensku 
VII, Zvolen 2005. Adamec M., Urban P. (eds). Štátna ochrana prírody SR, Banská 
Bystrica: 143–146.

Perzanowski K. 2012a. Korytarze ekologiczne dla dużych ssaków w Karpatach. Roczniki 
Bieszczadzkie 20: 123–133.

Perzanowski K. 2012b. Wisent – a potential umbrella species, universal for the whole 
Carpathian eco-region. Abstr. Forum Carpaticum 2012 From Knowledge to Action. 
Stara Lesna May 30 – June 2, 2012: 61–62.

Perzanowski K. 2016. Żubry w populacjach transgranicznych – szansa czy problem. Mat. 
Międzynarodowej konferencji „Zarządzanie populacjami zwierząt dziko żyjących na 
terenach pogranicza”, Chełm 15.04.2016: 5.

Perzanowski K., Augustyn M. (red.) 1997. Selected ecological problems of Polish- Ukrai-
nian Carpathians. Proc. 2nd Ann. Meeting of the International Centre of Ecology PAS, 
18–21.08.1997, Bieszczady, 75 pp.

Perzanowski K., Augustyn M. 2002. Application of long-term data in studies on populations 
of large mammals and the evaluation of anthropogenic effects at Bieszczady Mountains, 
Poland. Proc. Natl. Conf. LTER in Poland, Warszawa 2001: 61–64.

Perzanowski K., Gula R. (eds). 2002. Proc. International Workshop: „Initiation of the trans-
boundary network for monitoring the population status of ungulate species along Polish 
– Slovak – Ukrainian Carpathians” November 2002, Ustrzyki Dolne, Poland. 61 pp.

Perzanowski K., Januszczak M., Wołoszyn-Gałęza A. 2015. Obszary zabudowane, a 
rozmieszczenie przestrzenne żubrów w Bieszczadach (Settlements, and the spatial 
distribution of wisents in Bieszczady). Roczniki Bieszczadzkie 23:147–155.

Perzanowski K., Marszałek E. 2012. Powrót żubra w Karpaty/The return of the wisent to 
the Carpathians. RDLP w Krośnie, 254 ss.

Perzanowski K., Olech W. 2013. Restoration of wisent population within the Carpathian 
eco-region, Europe. In: Global re-introduction perpectives: 2013 (P.S. Soorae, ed.). 
IUCN/SSC Re-introduction Specialist Group, Gland: 190–193.

Perzanowski K., Olech W. 2014. The case study – restitution of the wisent Bison bonasus 
to the Carpathians. In: Ecology, evolution and behaviour of wild cattle: implications 
for conservation (ed. M. Meletti, J. Burton) Cambridge University Press: 385–392.

Perzanowski K., Wołoszyn-Gałęza A., Januszczak M. 2007. Szlaki komunikacyjne a roz-
mieszczenie żubrów w Bieszczadach. W: Rola hodowli ex situ w procesie restytucji 
żubra. W. Olech (red.), Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie 2007: 32–38.

K. Perzanowski i in. – Ochrona żubra szansą...



304 ROCZNIKI BIESZCZADZKIE 27 (2019)

Ruzicka T., Krolopp A., Perzanowski K., Abrudan I., Stanova V., Pochynkereda V., Webster 
R. 2001. Large scale protected areas. In: R.Webster, S. Holt, C. Avis (eds) The status 
of the Carpathians. WWF–The Carpathian Ecoregion Initiative Report, November 
2001, 67pp+CD.

Smoleński M. 2012. Postrzeganie koncepcji reintrodukcji żubra w Puszczy Augustowskiej. 
Raport w projekcie „Ochrona in situ żubra w Polsce – część północno-wschodnia”, 
SGGW Warszawa, 43 ss.

Vera F.W.M. 2000. Grazing ecology and forest history. CABI Publishing, Wallingford-
NY, 506 pp.

Zieliński K. 2010. Leksykon podkarpackiej przyrody. ProCARPATHIA, Rzeszów, 159 ss. 

Summary
Protection of rare or endangered species is effective, if there is possible to 

protect sufficiently large area allowing for survival of a viable population, and if 
protective measures are accepted by decision makers and local inhabitants. Such 
task is especially difficult in the case in transboundary areas where legal systems, 
land use patterns, and attitudes of inhabitants of neighboring countries towards 
nature protection are different (Breymeyer, Noble 1996, Głowaciński 2001, Ruz-
icka et al. 2001, Grzegorczyk 2007, Perzanowski 2016).

A certain solution could be to base the system of nature conservation upon 
protection of selected charismatic “umbrella” species, with high requirements 
towards the size of their home range and habitat quality. Such species within the 
region at both sides of Polish-Ukrainian border could become the European bi-
son, especially since a mutual cooperation towards its reintroduction has already 
brought positive effects. Home ranges of wisent herds there are much larger than 
the area of local national parks, their preferred habitats are distant from major 
anthropogenic features, and the level of social acceptance for this species is very 
high (Perzanowski 2012b). 

However there is a considerable number of protected areas of both sides of 
the border, the level of coordination of joint efforts towards nature conservation 
is low (Zieliński 2010). The area that could be considered as a protective zone for 
the European bison, extends from Skolivsky Beskyd N.P. in the east - to Magur-
ski N.P. in the west (Fig. 1). In Skolivsky N.P. the free ranging herd exceeds 30 
individuals, while the population of Bieszczady, which slowly extends its range 
towards the west, counts almost 500 animals, and its present home range is about 
700 km2 (Fig. 2, 3) (Maryskevich, Perzanowski 2017, Marszałek, Perzanowski 
2018). Wisents of Bieszczady are also quite sensitive to the proximity of human 
settlements and roads with high volume of the traffic (Fig. 4, 5) (Perzanowski et 
al. 2007, 2015). Additionally, migratory corridors for wisents are already delin-
eated between the Magurski N.P. and Polish eastern border, and they connect to 
similar corridors in Ukrainian Carpathians as well as to ecological corridors from 
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Beskid Niski to the west (Perzanowska i in. 2005, Bashta i in. 2010, Perzanowski 
2012a). Also, the level of social acceptance for this species is fairly high, reach-
ing in this region up to 75% (Paszkiewicz, Karaś 2016).

Therefore, the European bison fulfills all biological and sociological criteria, 
necessary to consider it as “flagship” species, upon which it would be possible to 
establish a system of large scale nature conservation in the region. 
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CHARAKTERYSTYKA MIEJSC GAWROWANIA  
I BARŁOGÓW NIEDŹWIEDZI URSUS ARCTOS  

W BIESZCZADACH WYSOKICH

Characteristics of brown bear Ursus arctos winter dens and lairs  
in the Bieszczady Mountains

Abstract: Winter is the period that brown bears Ursus arctos spend in dens which are 
shelters that provide cover and protection against external conditions. The research area 
covered the Bieszczady National Park (BdPN) area and in the immediate vicinity of 
its borders (49ON 22OE). In 2009–2018, 24 brown bear winter dens and 3 direct areas 
of denning, as well as 9 lairs and 13 resting sites were found. Preferred locations of 
winter dens inside firs located in old fir forests or in individual firs located among beech 
trees were indicated. The circumference of the trees where brown bear winter dens were 
located amounted to an average of 383 cm (range 242–565 cm) and their locations in 63% 
were on the N or NE exposure of the main slope. The average height of bear wintering 
places is 761 m a.s.l. (range 603–975 m a.s.l.). Lairs were most often found under spruce 
trees, on broken branches. In other cases they were found between roots of fallen beech, 
once between juniper and once between old fir trees directly on the snow. In the light of 
data contained in this paper, it should be noted that the forest management implemented 
in the BdPN buffer zone, focused in recent years on cutting of old firs forests, causes 
rapid degradation of preferred habitats (winter refuges and breeding sites) of bears in the 
Bieszczady.

Key words: Brown bear Ursus arctos, habitat selection, brown bear winter den, brown 
bear lairs and resting sites, brown bear denning behaviour, Bieszczady Mountains, 
Bieszczady National Park. 

Wstęp
Zima to okres, który niedźwiedzie spędzają w gawrach, czyli schronieniach 

stanowiących osłonę i zabezpieczenie przed warunkami zewnętrznymi. Rozróż-
nia się dwa podstawowe typy gawr: ziemne oraz powierzchniowe. Pierwszy typ 
schronienia (o głębokości do 2 metrów) stanowi wykopana przez niedźwiedzia w 
gruncie jama. Gawry powierzchniowe są schronieniami zlokalizowanymi zwy-
kle w dziuplach bądź wykrotach (Jakubiec 2010). Gawrowanie jest warunkiem 
koniecznym w przypadku samic, które rodzą 1–3 młodych (maksymalnie 5), o 
masie ciała ok. 500 g, w czasie snu zimowego, w okresie grudzień–luty (LeFranc 
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i in. 1987). Śmiertelność niedźwiedzi w pierwszych miesiącach życia jest jednak 
bardzo wysoka i może wynosić ponad 50% (Jakubiec 1993).

Proces gawrowania nie jest regułą w przypadku niektórych osobników 
(szczególnie samców i osobników młodocianych). Brak, bądź krótkotrwałe gaw-
rowanie spowodowane być może wieloma czynnikami, np.: a) łagodną zimą; b) 
dostępem do pokarmu pochodzenia antropogenicznego (np. powszechnie wy-
kładanego na nęciskach łowieckich); c) brakiem odpowiednich rezerw tłuszczo-
wych; d) niepokojeniem i płoszeniem (np. w wyniku prac leśnych bądź penetra-
cją obszarów leśnych przez poszukiwaczy poroży). 

Metodyka badań
Obszar badań objął teren Bieszczadzkiego Parku Narodowego oraz otuliny – w 

bezpośrednim sąsiedztwie granic BdPN (49ON 22OE; Ryc. 1). Od roku 2009 rozpo-
częto tropienia oraz zbieranie informacji szczegółowych, dotyczących obszarów i 
miejsc gawrowania niedźwiedzi. Prace terenowe polegały głównie na odszukiwa-
niu świeżych przejść niedźwiedzi z końcem zimy i prowadzeniu długodystanso-
wych tropień „pod trop” w poszukiwaniu miejsc gawrowania. Tropienia realizowa-
ne były z użyciem GPS (Garmin GPSmap 60CSx) pozwalającego na zapis śladu 
aktywnego (przebiegu liniowego tropienia) oraz kodyfikację zdarzeń punktowych 
na tropie (np. parametry siedlisk, miejsca odpoczynku, znakowania, ofiary, inte-
rakcje międzygatunkowe itd.). Część miejsc gawrowania odnajdywano podczas 
kontroli kluczowych siedlisk (z założeniem, że są to głównie starodrzewy jodłowe 
i bukowe) oraz w zidentyfikowanych wcześniej obszarach koncentracji śladów by-
towania niedźwiedzi (charakteryzujących się nagromadzeniem tropów, obecnością 
drzew znakowanych i ranionych dla celów pokarmowych). Przy niektórych miej-
scach gawrowania (w odpowiednim oddaleniu – nie wpływającym na zachowa-
nie zwierząt) zastosowano fotopułapki. Głównym celem tej bezinwazyjnej formy 
monitoringu są badania cykliczności zasiedlenia, sposobu użytkowania, sukcesu 
reprodukcyjnego oraz behawioru gawrujących osobników. Zastosowane modele 
fotopułapek to Bushnell Throphy Cam HD Model 119447 oraz Ltl Acorn SGN 
6201M HD. Odnalezione gawry charakteryzowano pod względem budowy okre-
ślając ich rodzaj oraz parametry (typ, obwód i średnica drzewa, wysokość n.p.m., 
ekspozycja stoku, ekspozycja wejścia, odległości od dróg publicznych i zabudowy 
[późniejsza analiza GIS]). Podawano również szersze opisy charakteryzujące samą 
gawrę i otoczenie, np. dotyczące rodzaju wejścia (wysokie, niskie – Ryc. 2); otwo-
rów przelotowych (jajowate okno); znanej historii dotyczącej użytkowania, itp. 
Podczas tropień odnajdywano również barłogi – miejsca dłuższego odpoczynku 
– najczęściej miejsca wymoszczone gałęziami bądź zlokalizowane pod wykrotami 
(korzeniami) wywróconych drzew oraz legowiska, gdzie niedźwiedzie odpoczy-
wały przez krótki okres, często bezpośrednio na śniegu (np. przy pniu drzewa). 
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Ryc. 2. Wiekowe jodły – niedźwiedzie domy. Przykłady wysokiego i niskiego wejścia do 
gawry powierzchniowej (Fot. B. Pirga 2018).
Fig. 2. Old firs – bear’s houses. Examples of high and low entrance to the surface winter 
lair of brown bear (Phot. B. Pirga 2018).

Wyniki
W latach 2009–2018 odnaleziono 24 gawry (Tab. 1) oraz 3 bezpośrednie re-

jony gawrowania, w których nie udało się odnaleźć dokładnego miejsca zimo-
wania. Zdecydowaną większość gawr (22) stwierdzono podczas intensywnych 
działań monitoringowych, realizowanych w latach 2017–2018. Przed okresem 
zimowym 2017/2018 przy części odnalezionych gawr (7 lokalizacji) zainstalo-
wano fotopułapki, zaś w sezonie 2018/2019 już w 19 lokalizacjach.

Charakterystyka siedliskowa miejsc gawrowania wskazuje na ich lokalizacje 
na następujących obszarach: a) porośniętych zwartym starodrzewem jodłowym; 
b) wśród zgrupowań jodeł otoczonych starodrzewem bukowym; c) w pojedyn-
czych wiekowych jodłach rosnących w starodrzewach bukowych. Zdecydowana 
większość (83%) gawr zlokalizowana była w wypróchniałych, starych stojących 
jodłach bądź w ich korzeniach (tzw. gawry powierzchniowe, wg Jakubiec 2001). 
Drzewa, w których niedźwiedzie lokalizowały gawry w większości (90%) były 
żywe, mimo że niektóre z nich miały połamane pnie – zarówno w partiach szczy-
towych jak też środkowych. Pozostałe 10% miejsc zimowania niedźwiedzi doty-
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czyło martwych drzew (również jodeł) mieszczących gawry – nie noszących jed-
nak świeżych śladów użytkowania. Wydaje się, że możliwym wytłumaczeniem 
tego faktu może być minimalizacja ryzyka zimowania w spróchniałym drzewie, 
bardziej narażonym na wywrot bądź złamanie.

Obwód mierzonych drzew (n=20) zawierał się w granicach 245–565 cm 
(średnio 383 cm). Górna granica (565 cm) dotyczyła jodły z czynną w sezonie 
2017/2018 gawrą, której rozmiary świadczą iż jest ona najprawdopodobniej naj-
grubszą jodłą w Polsce, zlokalizowaną na obszarze BdPN i odnalezioną podczas 
inwentaryzacji gawr niedźwiedzich (Pirga 2018a). Przedział wysokościowy lo-
kalizacji gawr mieścił się w granicach 603–975 m n.p.m. (średnio 761 m n.p.m.) 
na stokach w większości o północnej bądź północno-zachodniej ekspozycji (63% 
lokalizacji). Ekspozycja wejść do gawr nie wskazała preferencji odnośnie kierun-
ków geograficznych (38% N, N/S, NW; 37% S, SE, SW; 17% W; 8% E), jednak 
większość otworów skierowana była w dół głównego stoku bądź sąsiadującego 
jaru potoku. Takie umiejscowienie może być związane ze zwiększeniem widocz-
ności z gawry, a co za tym idzie prawdopodobieństwa detekcji potencjalnych 
intruzów zbliżających się do kryjówki. Odległość gawr od siedlisk ludzkich wy-
niosła średnio 2147 metrów (zakres 384–4735 m) oraz od utwardzanych dróg pu-
blicznych – 2185 metrów (zakres 402–4703 m). Najbardziej zbliżone do siedzib 
ludzkich i dróg gawry (G03 oraz G05) znajdowały się w wykrotach ziemnych 
pod korzeniami drzew – w bardzo gęstych młodnikach bukowych z bardzo trud-
nym do nich dostępem (otulina BdPN). Część z odnalezionych gawr była użytko-
wana w sezonie zimowym 2017/2018, a w jednym przypadku rejestrowano cały 
cykl związany z narodzinami oraz przebywaniem trzech młodych niedźwiadków 
z matką w bezpośrednim otoczeniu gawry. W tym przypadku ciężarna samica 
przygotowywała (powiększała i słała gałęziami jodłowymi) gawrę już w listo-
padzie 2017 roku. Wejście do gawry nastąpiło 27 grudnia 2017, zaś wyjście 11 
marca 2018 – po 74 dniach ciągłego przebywania wewnątrz kryjówki. Trzy mło-
de niedźwiadki pokazały się po raz pierwszy 14 marca, aby ostatecznie opuścić 
schronienie 30 marca 2018 r. (Pirga 2018b). 

Podczas tropień niedźwiedzi odnaleziono 9 barłogów oraz 13 legowisk (Ryc. 
3). Większość lokalizacji barłogów związana była z odpoczynkiem niedźwiedzi 
podczas wędrówki bezpośrednio po wyjściu z gawry, bądź z obszaru gawrowania 
(Tab. 2). Wśród 9 barłogów 5 zlokalizowanych było pod świerkami (najczęściej 
leże znajdowało się na obłamanych, świeżych gałęziach świerkowych). Dwa po-
zostałe – użytkowane przez niedźwiedzia w trakcie wędrówki po wyjściu z gaw-
ry – znajdowały się w podkopanych wykrotach bukowych.
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Ryc. 3. Typy barłogów i legowisk 
niedźwiedzich: pod świerkiem na 
obłamanych gałęziach, wykrot bukowy, 
krótkotrwałe legowisko przy pniu na 
śniegu (Fot. B. Pirga 2013, 2018).
Fig. 3. Types of brown bear lairs and 
resting sites: under the spruce on the 
broken branches, under the roots of 
fallen beech, short term resting site near 
the trunk on the snow (Phot. B. Pirga 
2013, 2018).
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Tabela 2. Charakterystyka barłogów i legowisk niedźwiedzi odnalezionych podczas tro-
pień w latach 2012–2018. 
Table 2. Charakteristics of brown bear lairs and resting sites found during winter snow 
tracking in 2012–2018. 

Id

Data od-
nalezienia

Date of find-
ing

Liczba
niedźwiedzi
Number of 

brown bears

Wyso-
kość
(m 

n.p.m.)
Altitude 

(m 
a.s.l.)

Typ
Type

Opis
Description

1 2012-03-16 1 776 barłóg
lair

pod świerkiem, na śniegu na skraju 
polany
under the spruce, on the snow at the 
edge of the clearing

2 2012-03-16 1 816 barłóg
lair

pod świerkiem, wymoszczony obła-
manymi gałęziami świerkowymi
under the spruce, lined with broken 
spruce branches

3 2013-02-27 1 742 barłóg
lair

pod świerkiem, na śniegu
under the spruce on the snow

4 2013-02-27 1 732
legowisko 

resting 
site

pod bukiem na śniegu
under the beech on the snow

5 2013-03-04 1 829
legowisko 

resting 
site

w wykrocie bukowym
under the fallen beech tree

6 2013-03-17 2 640 barłóg
lair

pod świerkiem z gałęziami świerko-
wymi – matka prowadząca młodego
under the spruce lined with broken 
spruce branches – female with one 
young

7 2013-03-17 2 640 barłóg
lair

sąsiadująco pod świerkiem z gałęzia-
mi świerkowymi – matka prowadząca 
młodego
under the spruce lined with broken 
spruce branches – female with one 
young

8 2016-01-28 1 897 barłóg
lair

w lesie świerkowo-modrzewiowym 
(dawne nasadzenie – wyspa wśród 
buczyny) – wymoszczone suchymi 
gałęziami modrzewiowymi
in the spruce and larch forest (former 
planting – an island among beech 
trees) – lined with dry larch branches
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9 2016-01-28 1 842 barłóg
lair

w jałowcu na skraju polany
in juniper at the edge of a clearing

10 2016-12-06 1 694 barłóg
lair

pomiędzy jodłami na śniegu
between firs on the snow

11 2016-12-06 1 692
legowisko

resting 
site

na śniegu pod starym bukiem
under old beech on the snow

12 2017-01-26 1 623
legowisko

resting 
site

pod jodłą na śniegu
under fir on the snow

13 2017-01-26 1 632
legowisko

resting 
site

pod jodłami na śniegu
under firs on the snow

14 2017-01-26 1 630
legowisko

resting 
site

pod jodłami na śniegu
under firs on the snow

15 2017-01-26 1 632
legowisko

resting 
site

pod modrzewiem na śniegu
under larch on the snow

16 2018-01-12 1 981
legowisko

resting 
site

pod świerkiem na śniegu
under spruce on the snow

17 2018-03-06 1 760
legowisko

resting 
site

przy znakowanym drzewie na śniegu
near marked tree on the snow

18 2018-03-06 1 756
legowisko 

resting 
site

przy żerowisku (spróchniałe pniaki) 
na śniegu
near feeding ground (rotten stumps) 
on the snow

19 2018-03-06 1 846
legowisko 

resting 
site

przy żerowisku (spróchniałe pniaki) 
na śniegu
near feeding ground (rotten stumps) 
on the snow

20 2018-03-27 1 795 barłóg
lair

podkopany wykrot bukowy
under the fallen beech tree

21 2018-03-27 1 879 barłóg
lair

podkopany wykrot bukowy
under the fallen beech tree

22 2018-03-27 1 903
legowisko 

resting 
site

w suchej świerczynie, przy pniu, na 
śniegu
in a dry spruce forest, near the trunk, 
in the snow

B. Pirga, T. Polakiewicz – Charakterystyka miejsc gawrowania...
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Podsumowanie
Dotychczas publikowane dane, charakteryzujące preferencje siedliskowe ob-

szarów oraz same miejsca gawrowania niedźwiedzi w Bieszczadach, są dość skąpe 
i wskazują w większości na inne siedliska i miejsca gawrowania. Najobszerniejsze 
opisy charakteryzujące 31 miejsc zimowania niedźwiedzi z Bieszczadów można 
znaleźć w pracy Jakubca (2001), jednak dane dotyczą rozległego czasowo i odle-
głego okresu (lata 1955–1999). Zawarte w pracy analizy wskazują, że 84% gawr 
należało do tzw. gawr powierzchniowych, obejmujących: dziuple (5%), młodniki 
(11%), wiatrowały (8%), wiatrołomy (1%), gawry typu namiot/buda (1% – schro-
nienie przypominające więźbę dachową z wykorzystaniem leżącego drzewa i 
opartych o nie ukośnie ustawionych gałęzi). W pracy tej wykazano, iż preferencja 
lokalizacji gawr dotyczyła głównie młodników – w odróżnieniu od Tatr, gdzie zlo-
kalizowane były głównie w jaskiniach i pieczarach (za: Jakubiec 2001).

Badania prowadzone w latach 1993–1994 (Frąckowiak 1997a) obejmowały 
okres wegetacyjny (wiosna–jesień), gdzie dystrybucja przestrzenna niedźwiedzi 
ma związek w dużej mierze ze zdobywaniem pokarmu. Przeprowadzone tam 
analizy nie potwierdziły generalnej preferencji starych drzewostanów, jednak ba-
dania diety, położenie gawr i barłogów wskazały na istotną rolę starodrzewów 
bukowych. Równolegle prowadzone badania, realizowane w Bieszczadach w 
latach 1992–1994 (Frąckowiak i Gula 1996; Frąckowiak 1997b za: Gula, Frąc-
kowiak 2000), dotyczyły stricte poszukiwania gawr i barłogów. Odnaleziono 
wtedy tylko 3 gawry zimowe oraz 35 barłogów. Wśród odnalezionych gawr dwie 
zlokalizowane były wśród rozpadlin skalnych – w miejscach trudno dostępnych 
i oddalonych od dróg leśnych (1500 m). Trzecia z odnalezionych – gawra ziem-
na – znajdowała się pod zwalonym pniem. Wszystkie zimowe schronienia znaj-
dowały się na wysokości przekraczającej 900 m n.p.m., na północnych stokach 
porośniętych starodrzewem bukowym. 

W odniesieniu do cytowanych danych z lat ubiegłych bieżące badania wska-
zują na duże znaczenie jodeł w procesach związanych z gawrowaniem niedź-
wiedzi w Bieszczadach Wysokich. Wykazano preferencje dotyczące lokalizacji 
miejsc gawrowania w powiązaniu ze starym lasem jodłowym i bukowym z do-
mieszką jodły jako siedliskiem, oraz samą jodłą – jako głównym miejscem loka-
lizacji gawr niedźwiedzich. Na takie preferencje mogą wpływać czynniki (bądź 
ich brak) pochodzenia antropogenicznego i naturalnego:
1) Schronienia w ogromnych, leciwych jodłach zlokalizowane były w stosun-

kowo rozległych fragmentach drzewostanów nieużytkowanych gospodarczo, 
położonych na obszarze Bieszczadzkiego Parku Narodowego (około 70% po-
wierzchni BdPN obejmuje ochrona ścisła – bez żadnej ingerencji człowieka). 
Nie bez znaczenia wydaje się fakt lokalizacji takich ostoi możliwie daleko od 
siedzib ludzkich i szlaków komunikacyjnych.
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2) Większość opisywanych gawr stanowić może wieloletnie kryjówki, dobrze 
izolowane od warunków zewnętrznych (brak opadów, izolacja termiczna – 
gruba warstwa próchna). Użytkowanie tego typu powtarzalnych miejsc wiąże 
się z mniejszym wydatkiem energetycznym – zarówno podczas procesu two-
rzenia / budowania nowej kryjówki, jak też podczas jej wykorzystywania w 
bardziej stabilnych warunkach podczas gawrowania. 

Odnalezione miejsca znajdowały się średnio na wysokości 761 m n.p.m., co 
jest spójne z analizami Jakubca (2001) gdzie większość (73%) miejsc zlokalizo-
wano w przedziale 700–950 m n.p.m. Gula i Frąckowiak (2000) odnaleźli gawry 
położone wyżej (średnio 962 m n.p.m.). Najwyżej położoną w niniejszej pracy 
gawrę zlokalizowano w dolinie Terebowca na wysokości 972 m n.p.m. (w dziu-
plastej jodle). W pracy Guli i Frąckowiaka (2000) wskazano również na preferen-
cje dotyczące ekspozycji lokalizacji (100% na stokach N i NE). Jakubiec (2001) 
nie wykazał takiej zależności (47% gawr na stokach N). W bieżących analizach 
ponad 60% gawr znajdowało się na stokach N bądź NW. Istotnymi czynnikami 
– wskazywanymi przez Jakubca (2001), jak również wynikającymi z obserwacji 
terenu podczas tropień w ramach niniejszej pracy – wydają się czynniki mikro-
siedliskowe. Mają one związek z długością zalegania pokrywy śnieżnej. W miej-
scach gawrowania lokalne ukształtowanie powodowało dłuższe niż średnie zale-
ganie śniegu na terenach otaczających (z racji wysokości oraz ekspozycji stoku).

Wydaje się, że postępująca antropopresja na obszarach otaczających Biesz-
czadzki Park Narodowy (na obszarze otuliny – również w bezpośrednim sąsiedz-
twie jego granic), związana głównie z intensyfikacją gospodarki leśnej i budową 
infrastruktury drogowej służącej do wywozu surowca drzewnego (utwardzane 
drogi leśne i nieutwardzane szlaki zrywkowe), będą wpływać na behawior i po-
wodować postępujące zmiany w wykorzystaniu przestrzeni przez niedźwiedzie. 
Wykazane w niniejszej pracy różnice (w odniesieniu do prac z lat ubiegłych) 
mogą być wyrazem takiego trendu. Jest prawdopodobne, że wypłaszane podczas 
intensywnych prac leśnych osobniki szukać będą dogodniejszych kryjówek do 
gawrowania w ostojach zlokalizowanych na obszarach nieużytkowanych gospo-
darczo. W świetle danych zawartych w niniejszej pracy należy stwierdzić, że 
realizowana na obszarze otuliny BdPN gospodarka leśna, nastawiona w ostatnich 
latach w dużej mierze na wyrąb leciwych jodeł, powoduje szybko postępującą 
degradację kluczowych – preferowanych siedlisk (ostoi zimowych i miejsc roz-
rodu) niedźwiedzi w Bieszczadach.

B. Pirga, T. Polakiewicz – Charakterystyka miejsc gawrowania...
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Summary
The previously published data, characterizing the habitat preferences of the 

areas and the brown bear dens in the Bieszczady are quite scarce and indi-
cate habitats and places of denning which are different than in this work. The 
most extensive descriptions characterizing 31 brown bear winter dens from the 
Bieszczady Mountains can be found in Jakubiec (2001) study, however the data 
concern extensive in time and distant period (1955–1999). The analyzes includ-
ed in these studies indicate that 84% of dens belonged to the so-called surface 
lairs, including: holes (5%), thickets (11%), windfalls (8%), windbreaks (1%), 
so-called tent-type / hut (1% – shelter resembling a roof truss using a lying 
tree and sloping branches based on them). In this work, it was shown that the 
preference for the location of brown bear winter dens was mainly related to the 
thickets – in contrast to the Tatra Mountains, where they were located mainly in 
caves and caverns (after Jakubiec 2001).

Research conducted in the years 1993–1994 (Frąckowiak 1997a) covered the 
vegetation period (spring – autumn), where the spatial distribution of bears is 
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strongly related to the acquisition of food. The analyzes carried out there did 
not confirm the general preference to the old forest areas, however diet stud-
ies, the location of brown bear dens and lairs indicated the important role of old 
beech forests. At the same time, research carried out in the Bieszczady Moun-
tains in 1992–1994 (Frąckowiak and Gula 1996; Frąckowiak 1997b after Gula, 
Frąckowiak 2000) concerned strictly the search for brown bear dens and lairs. 
Only 3 winter dens and 35 lairs were found. Among the winter dens, two were 
located among rock clefts – in places difficult to access and distant from forest 
roads (1500 m), while the third – the semi-terrestial den – was under the fallen 
trunk. All winter dens were at an altitude exceeding 900 m a.s.l on the northern 
slopes covered with old beech wood.

With reference to the cited data from previous years – the current research 
indicates the high importance of firs in processes related to the brown bear den-
ning in the higher parts of Bieszczady Mountains. The preferences regarding the 
location of places of dens in connection with the old fir or beech wood with an 
admixture of fir as a habitat – and the fir itself – were shown as the main place for 
the location of brown bear dens. Such preferences may be influenced by factors 
(or lack thereof) of anthropogenic and natural origin:
1) Brown bear dens in huge, old firs were located in relatively large fragments of 

economically unused stands located in the Bieszczady National Park (about 
70% of BdPN area are strictly protected – without any human influence). It 
is not without significance that such sites are located as far away as possible 
from human settlements and communication routes.

2) Most of the described brown bear dens can be long-term hidding places, well 
isolated from external conditions (no precipitation, thermal insulation – a 
thick layer of rotten wood). The use of this type of repetitive places is associ-
ated with a lower energy expenditure – both during the process of creating / 
building a new hideout as well as during its use in more stable conditions dur-
ing the denning period.

The studied brown bear dens were on average altitude of 761 m a.s.l, which 
is consistent with Jakubiec (2001) studies where the majority (73%) of the sites 
were located in the range 700–950 m a.s.l. Gula and Frąckowiak (2000) found 
dens located higher (average 962 m a.s.l). The highest situated den in this study 
was located in the Terebowiec valley (972 m a.s.l) in a hollow in fir tree. In the 
study of Gula and Frąckowiak (2000), preferences regarding location exposure 
were also indicated (100% on the N and NE slopes). Jakubiec did not show such a 
dependence (47% of dens on the N slopes). In current analyzes, over 60% of dens 
were on N or NW slope exposition. An important factor – pointed out by Jaku-
biec as well as resulting from observation of the terrain during tracking within 
this work – seems to be micro-habitat conditions. They are related to the length 

B. Pirga, T. Polakiewicz – Charakterystyka miejsc gawrowania...
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of the snow cover. In the places of dens locations, the microrelief caused longer 
than average presence of snow than in the surrounding areas (due to the altitude 
and slope exposure).

It seems that the progressive anthropopressure in the areas surrounding the 
Bieszczady National Park (in the buffer zone – also in the immediate vicinity of 
its borders), related mainly to the intensification of forest management and con-
struction of road infrastructure for the transport of timber (paved forest roads and 
unpaved logging routes) affect behavior and cause progressive changes in the use 
of space by bears. Such a trend may also be visible in relation to the demonstrated 
differences in this work with reference to cited studies. It is likely that individuals 
frightened away during intensive forestry work will seek more convenient hiding 
places located in refuges in economically unused areas. In the light of data con-
tained in this paper, it should be stated that the forest management implemented 
in the BdPN buffer zone – focused in recent years on felling of old firs causes 
rapid degradation of key habitats (winter refuges and breeding sites) of bears in 
the Bieszczady Mountains. 
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PIERWSZE OBSERWACJE ZAGŁĘBKA  
BRUZDKOWANEGO RHYSODES SULCATUS  

(FABRICIUS, 1787) I PONURKA SCHNEIDERA  
BOROS SCHNEIDERI (PANZER, 1796)  

W BIESZCZADZKIM PARKU NARODOWYM

First observations of Rhysodes sulcatus (Fabricius, 1787)  
and Boros schneideri (Panzer, 1796) (Coleoptera)  

in the Bieszczady National Park

Abstract: The article presents the first information on distribution of protected and rare 
saproxylic beetles Rhysodes sulcatus (Coleoptera: Rhysodidae) and Boros schneideri 
(Coleoptera: Boridae) in Bieszczady National Park. Both of them were found in three 
localities on silver fir (Abies alba Mill.). All observation sites were in well preserved old 
growth stands.

Key words: Rhysodes sulcatus, Boros schneideri, saproxylic beetles, Bieszczady Na-
tional Park.

Wstęp
Zagłębek bruzdkowany Rhysodes sulcatus (Col., Rhysodidae) i ponurek 

Schneidera Boros schneideri (Col., Boridae) to rzadko spotykane, objęte ochroną 
ścisłą gatunki chrząszczy saproksylicznych (Kubisz 2004; Pawłowski i in. 2002; 
Sienkiewicz 2004; Rozporządzenie 2016). Rozsiedlenie tych gatunków w połu-
dniowo-wschodniej Polsce jest dość dobrze rozpoznane, a najwięcej stanowisk 
odnaleziono do tej pory w dobrze zachowanych drzewostanach Pogórza Prze-
myskiego i Gór Sanocko-Turczańskich (Buchholz i in. 2011, 2013). Obydwa ga-
tunki znane są też z kilku stanowisk położonych w Bieszczadach (Olbrycht i in. 
2015), a zagłębek bruzdkowany podawany był również z jednego stanowiska 
w Beskidzie Niskim (Konwerski i Sienkiewicz 2002). W latach 2016–2018 w 
Beskidzie Niskim odnaleziono trzy nowe stanowiska zagłębka bruzdkowanego 
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zlokalizowane w: Magurskim Parku Narodowym, rezerwacie „Przełom Jasiołki” 
oraz w drzewostanie gospodarczym Leśnictwa Barwinek w Nadleśnictwie Dukla 
(Olbrycht T., Kucharska-Świerszcz M., Melke A., dane z monitoringu zwierząt 
i siedlisk oraz z planu ochrony dla Magurskiego PN). W 2018 roku potwierdzo-
no również występowanie zagłębka w rezerwacie „Turnica” (Olbrycht T., dane 
z monitoringu zwierząt i siedlisk), skąd podawany był na początku XX wieku 
przez Trellę (1926).

Teren i metody badań
Obserwacje nad występowaniem zagłębka bruzdkowanego i ponurka Schne-

idera na terenie Bieszczadzkiego Parku Narodowego przeprowadzono w latach 
2016 i 2018. Część prac badawczych wykonali pracownicy VANELLUS ECO 
Firma Przyrodnicza Łukasz Tomasik w ramach zadania „Monitoring częstości 
występowania 5 gatunków chrząszczy naturowych: nadobnica alpejska Rosalia 
alpina, ponurek schneidera Boros schneideri, zagłębek bruzdkowany Rhysodes 
sulcatus, zgniotek cynobrowy Cucujus cinnaberinus, wynurt Ceruchus chryso-
melinus na wskazanych przez zamawiającego 90 powierzchniach monitoringo-
wych (drzewostany w fazach terminalnych) o pow. 1 ha każdy”, zleconego przez 
BdPN. Pozostałe wyniki zebrano w trakcie realizacji „Monitoringu gatunków i 
siedlisk przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem specjalnych obszarów 
ochrony siedlisk Natura 2000 w latach 2015-2018 – w zakresie gatunków zwie-
rząt”, który prowadzony był w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska.

Monitoring zagłębka bruzdkowanego i ponurka Schneidera w Bieszczadzkim 
Parku Narodowym wykonano mimo tego, że gatunki te nie były wcześniej poda-
wane z jego obszaru. Powodem podjęcia takiej decyzji był fakt udokumentowa-
nych stwierdzeń tych chrząszczy w drzewostanach gospodarczych Nadleśnictwa 
Lutowiska, bezpośrednio sąsiadujących z granicą Parku (Olbrycht i in. 2015).

W trakcie prowadzonych obserwacji stosowano metody przyjęte w opraco-
waniach autorstwa Gutowskiego (2015) i Sienkiewicza (2012).

Bieszczadzki Park Narodowy wyraził zgodę na wykorzystanie danych zebra-
nych przez firmę VANELLUS ECO, z kolei na publikację wyników zebranych w 
ramach realizacji Państwowego Monitoringu Środowiska uzyskano zgodę Głów-
nego Inspektora Ochrony Środowiska.

Wyniki
Zagłębek bruzdkowany odnaleziony został w trzech miejscach położonych w 

dwóch kwadratach siatki UTM o boku 10 km (Ryc. 1):
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•	 Leśnictwo Suche Rzeki; zachodni stok góry Jaworniki; UTM FV15:
– oddział 109; 810 m n.p.m.; 21 VI 2016; obs. A. Melke; 2 chrząszcze odłowione 

do pułapki IBL-2; skład gatunkowy drzewostanu: buk – 70% (40% w wieku 
powyżej 100 lat), jodła – 30% (20% w wieku powyżej 100 lat);

– oddział 110; 840 m n.p.m.; 21 VI 2016; obs. A. Melke; 3 chrząszcze odłowione 
do pułapki IBL-2; buk – 70% (w wieku 70–90 lat i pojedynczymi osobnikami 
w wieku powyżej 150 lat), jodła – 30% (w wieku 70–90 lat i pojedynczymi 
osobnikami w wieku powyżej 150 lat).

W trakcie prac monitoringowych, na badanych powierzchniach zaobserwowa-
no również inne, objęte ochroną gatunki zwierząt, takie jak: zgniotek cynobrowy 
Cucujus cinnaberinus (Scopoli, 1763), wynurt Ceruchus chrysomelinus (Hochen-
warth, 1785) i salamandra plamista Salamandra salamandra (Linnaeus, 1758).

•	 Leśnictwo Suche Rzeki; dolina Potoku Hulskiego; UTM FV05:
– oddział 142; 741 m n.p.m.; 19 VI 2016; obs. M. Furgoł i Ł. Tomasik; 1 osobnik 

na leżącym pniu jodły (Abies alba Mill.) o długości 10 m i pierśnicy 70 cm; 
skład gatunkowy drzewostanu: buk – 80% (głównie w wieku powyżej 100 
lat) oraz jodła – 20% (z pojedynczymi drzewami w wieku powyżej 100 lat).

Ponurka Schneidera stwierdzono w trzech miejscach zlokalizowanych w 
dwóch kwadratach siatki UTM (Ryc. 1):

•	 Leśnictwo Suche Rzeki; zachodni stok góry Jaworniki; UTM FV15:
– oddział 109; 839 m n.p.m.; 7 VIII 2018; szczątki postaci dorosłej, obs. T. Ol-

brycht i M. Kucharska-Świerszcz; zacieniony stojący złom jodły (Abies alba 
Mill.) o wysokości 3 m i pierśnicy 120 cm (Ryc. 2); skład gatunkowy drzewo-
stanu: buk – 70% (40% w wieku powyżej 100 lat), jodła – 30% (20% w wieku 
powyżej 100 lat).

Na tym samym drzewie zaobserwowano 6 larw zgniotka cynobrowego, a w 
otoczeniu natrafiono na 2 osobniki biegacza zielonozłotego Carabus (Chryso-
carabus) auronitens ssp. escheri Palliardi, 1825, czynne żerowiska wynurta w 
kłodach jodłowych oraz 3 osobniki salamandry plamistej.

•	 Leśnictwo Suche Rzeki; południowo-wschodni stok góry Koncurowa; UTM 
FV05:

– oddział 144; 821 m n.p.m.; 17 VI 2016; obs. M. Furgoł i Ł. Tomasik; 1 larwa na 
stojącej, martwej jodle (Abies alba Mill.) o wysokości 10 m i pierśnicy 92 cm; 
skład gatunkowy drzewostanu: buk – 80% (głównie w wieku powyżej 100 lat) 
oraz jodła – 20% (z drzewami w wieku powyżej 100 lat).

T. Olbrycht i in. – Pierwsze obserwacje zagłębka...
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Ryc. 1. Zlokalizowane miejsca występowania Rhysodes sulcatus (Fabricius, 1787) 
(Coleoptera: Rhysodidae) i Boros schneideri (Panzer, 1796) (Coleoptera: Boridae) w 
Bieszczadzkim Parku Narodowym.
Fig. 1. Identified occurences of Rhysodes sulcatus (Fabricius, 1787) (Coleoptera: 
Rhysodidae) and Boros schneideri (Panzer, 1796) (Coleoptera: Boridae) in the Bieszczady 
National Park.

Na tym samym drzewie zaobserwowano 10 larw zgniotka cynobrowego, a w 
otoczeniu natrafiono na kolejną larwę zgniotka oraz larwę wynurta.

•	 Leśnictwo Suche Rzeki; dolina Potoku Hulskiego; UTM FV15:
– oddział 134; 767 m n.p.m.; 18 VI 2016; obs. M. Furgoł i Ł. Tomasik; 1 

larwa na stojącej, martwej jodle (Abies alba Mill.) o wysokości 8 m i pier-
śnicy 37 cm; skład gatunkowy drzewostanu: buk – 60% (ok. 40% w wieku 
powyżej 100 lat) oraz jodła – 40% (z pojedynczymi drzewami w wieku 
powyżej 100 lat).

Na sąsiednim drzewie stwierdzono obecność 3 larw zgniotka cynobrowego, a 
w otoczeniu, w dwóch miejscach, natrafiono na szczątki wynurta.

Zgodnie z wytycznymi zawartymi w opracowaniach Sienkiewicza (2012) i 
Gutowskiego (2015), dla każdego miejsca obserwacji Rhysodes sulcatus oraz 
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Ryc. 2. Miejsce obserwacji Boros schneideri (Panzer, 1796) (Coleoptera: Boridae) na 
górze Jaworniki – (fot. T. Olbrycht).
Fig. 2. Observation spot of Boros schneideri (Panzer, 1796) (Coleoptera: Boridae) on 
Jaworniki mountain – (phot. T. Olbrycht).

Boros schneideri określono wartości wskaźników stanu populacji i siedliska. We 
wszystkich przypadkach wyznaczono je na poziomie FV – właściwe.

T. Olbrycht i in. – Pierwsze obserwacje zagłębka...

Podsumowanie
Przeprowadzone obserwacje pozwoliły na wstępne rozpoznanie rozsie-

dlenia zagłębka bruzdkowanego i ponurka Schneidera w Bieszczadzkim Par-
ku Narodowym. Odnalezione stanowiska tych gatunków są aktualnie jednymi 
z najdalej wysuniętych na południe spośród wszystkich znanych z Polski w 
XXI wieku. Obydwa gatunki są możliwe do odnalezienia również w innych 
miejscach na terenie tego Parku, gdzie występują odpowiednio stare drzewo-
stany z dużym udziałem jodły.

W warunkach górskich zagłębek bruzdkowany i ponurek Schneidera zdecy-
dowanie preferują jodły, a w dużo mniejszym stopniu buki, co stanowi potwier-
dzenie wyników obserwacji pochodzących z Pogórza Przemyskiego i Gór Sa-
nocko-Turczańskich (Buchholz i in. 2011, 2012, 2013; Buchholz i Melke 2018). 
W celu potwierdzenia tej tezy oraz pełniejszego poznania rozmieszczenia tych 
rzadkich gatunków na terenie Bieszczadzkiego Parku Narodowego, istotnym bę-
dzie przeprowadzenie dalszych badań o charakterze inwentaryzacyjnym.
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Przeprowadzone obserwacje pozwoliły również na odnalezienie nowych 
miejsc występowania zgniotka cynobrowego, który do tej pory znany był w 
Bieszczadzkim Parku Narodowym z jednego stanowiska (Holly 2014). Należy 
również podkreślić, że spośród wszystkich polskich parków narodowych zagłę-
bek bruzdkowany, ponurek Schneidera i zgniotek cynobrowy występują wspól-
nie jeszcze tylko w Białowieskim PN.
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Dziękujemy Pawłowi Babuli oraz Radosławowi Gilowi za pomoc logistycz-

ną w trakcie prowadzenia badań monitoringowych w 2016 roku.

Literatura
Buchholz L., Komosiński K., Melke A., Michalski R., Szymczuk R., Koba Ł., Sienkie-

wicz P. 2011. Nowe dane o występowaniu Rhysodes sulcatus (Fabr.) (Coleoptera: 
Rhysodidae) na terenie Nadleśnictwa Bircza w południowo-wschodniej Polsce. Wiad. 
entomol. 30 (3): 179–192.

Buchholz L., Olbrycht T., Melke A. 2012. Występowanie Boros schneideri (Panzer, 
1796) (Coleoptera: Boridae) w południowo-wschodniej Polsce. Wiad. entomol. 31 
(3): 207–209.

Buchholz L,. Kuberski Ł., Michalski R., Melke A., Olbrycht T. 2013. Chrząszcze Coleop-
tera z załącznika II Dyrektywy Siedliskowej na obszarze projektowanego Turnickiego 
parku narodowego i w jego okolicach. Roczniki Bieszczadzkie 21: 297–317.

Buchholz L., Melke A. 2018. 4.6 Owady – chrząszcze – Coleoptera: 314–377 W: Boćkowski 
M.D. (red.). Projektowany Turnicki Park Narodowy. Stan walorów przyrodniczych 
– 35 lat od pierwszego projektu parku narodowego na Pogórzu Karpackim. Fundacja 
Dziedzictwo Przyrodnicze, Nowosiółki Dydyńskie: 1–400.

Gutowski J. M. 2015. Ponurek Schneidera Boros schneideri (Panzer, 1796): 162–187. W: 
Makomaska-Juchiewicz M., Bonk M. (red.). Monitoring gatunków zwierząt – Prze-
wodnik metodyczny – Część czwarta. Biblioteka Monitoringu Środowiska, GIOŚ, 
Warszawa, 424 ss.

Holly M. 2014. Zgniotek cynobrowy Cucujus cinnaberinus (Scopoli, 1763): nowe stanowi-
ska gatunku w Bieszczadzkim Parku Narodowym i w Bieszczadach. Parki Narodowe 
i Rezerwaty Przyrody 33 (2): 73–75.

Konwerski Sz., Sienkiewicz P. 2002. Przyczynek do poznania chrząszczy Beskidu Niskiego. 
Nowy Pam. Fizjogr., Warszawa, 1 (1): 85–88.

Kubisz D. 2004. Boros schneideri (Panzer, 1796) – ponurek Schneidera. W: (Z. Głowa-
ciński, J. Nowacki red.) Polska czerwona księga zwierząt – Bezkręgowce. IOP PAN, 
Kraków: 139–140.

Olbrycht T., Melke A., Kuberski Ł. 2015. Występowanie Rhysodes sulcatus (Fabricius, 
1787) i Boros schneideri (Panzer, 1796) (Coleoptera) w obszarach Natura 2000 
„Bieszczady” (część wschodnia) i „Moczary”. Roczniki Bieszczadzkie 23: 189–197.



331

Pawłowski J., Kubisz D., Mazur M. 2002. Coleoptera Chrząszcze. W: Głowaciński Z. 
(red.). Czerwona lista zwierząt ginących i zagrożonych w Polsce, Instytut Ochrony 
Przyrody, PAN, Kraków: 88–110.

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatun-
kowej zwierząt. Dz. U. z 2016 r. poz. 2134.

Sienkiewicz P. 2004. Rhysodes sulcatus (Fabricius, 1787) – zagłębek bruzdkowany: 91–92. 
W: (Głowaciński Z., Nowacki J. red.) Polska czerwona księga zwierząt – Bezkręgowce. 
IOP PAN, Kraków, 447 ss.

Sienkiewicz P. 2012. Zagłębek bruzdkowany Rhysodes sulcatus (Fabricius, 1787): 400–418. 
W: Makomaska-Juchiewicz M., Baran P. (red.). Monitoring gatunków zwierząt – 
Przewodnik metodyczny – Część druga. Biblioteka Monitoringu Środowiska, GIOŚ, 
Warszawa, 519 ss.

Trella T. 1926. Wykaz chrząszczów okolic Przemyśla. Cicidelidae, Carabidae, Rhysodidae. 
Polskie Pismo Entomologiczne 5 (1–2): 68–73.

Summary
Rhysodes sulcatus (Col., Rhysodidae) and Boros schneideri (Col., Boridae) 

are very rare, strictly protected species of saproxylic beetles. The article presents 
the first information about distribution of  these beetles in the Bieszczady Na-
tional Park. Both of them were found in three localities on silver fir Abies alba 
Mill. All observation sites were in well preserved old growth stands. These obser-
vations allowed also to find new places of occurrence of Cucujus cinnaberinus, 
which until now was known in the Bieszczady National Park from the one stand. 

It should also be noted, that among all the Polish National Parks Rhysodes 
sulcatus, Boros schneideri and Cucujus cinnaberinus are still present only in the 
Białowieża National Park. 

T. Olbrycht i in. – Pierwsze obserwacje zagłębka...
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RZADKIE I NOWE DLA BIESZCZADÓW  
I BIESZCZADZKIEGO PARKU NARODOWEGO  

GATUNKI CHRZĄSZCZY WYKAZANE  
W LATACH 2017 I 2018

Rare and new for the Bieszczady Mts. and the Bieszczady National 
Park species of beetles (Coleoptera) recorded in the years  

2017 and 2018

Abstract: The new for the Bieszczady Mts. fauna species Ipidia binotata E. Reitter, 1875 
was found in Ustrzyki Górne near Terebowiec valley. The findings had taken place in the 
bonefire place on the outdoor wooden table. Four other rare species were found in the 
area of Bieszczady National Park in 2018 such as: Calosoma inquisitor (Linnaeus, 1758) 
Carabidae, Ampedus elegantulus (Schönherr, 1817) Elateridae, Anostirus castaneus (Lin-
naeus, 1758) Elateridae, and 5 other interesting rare species.

Key words: Coleoptera, Bieszczady National Park, rare species.

Wstęp i metodyka
Pomimo faktu, iż bieszczadzkie chrząszcze są dość dobrze poznanym rzędem 

owadów (Pawłowski i in. 2000), wiedza na ich temat jest niemal rokrocznie po-
szerzana o cenne informacje dotyczące występowania nowych dla tego regionu 
gatunków, lub uzupełniana o nowe stanowiska rzadkich taksonów (Holly 2012, 
2014, 2016, 2018; Kurzawa i in. 2012; Olbrycht i Szewkienicz 2013; Olbrycht i 
in. 2015). Prace terenowe prowadzone w szerokim spektrum siedliskowym (lasy, 
łąki, tereny wilgotne, obszary użytkowane ekstensywnie) przy użyciu urozma-
iconej metodyki, pozwalają na znaczne wzbogacenie wiedzy o tej silnie zróżni-
cowanej pod względem wymagań siedliskowych grupie. 

W roku 2018 badania prowadzono w buczynie karpackiej oraz częściowo na 
terenach otwartych w krainie dolin, w rejonie Ustrzyk Górnych, Wołosatego oraz 
na stokach Połoniny Caryńskiej. Zastosowane metody polegały na wyszukiwaniu 
chrząszczy w strefie podkorowej oraz wierzchnich warstwach drewna zamiera-
jących i martwych drzew, a także na odławianiu owadów przy użyciu czerpaka 
entomologicznego. Zebrane chrząszcze oraz ważniejsze siedliska dokumentowa-
no przy użyciu aparatu fotograficznego. Opisane stanowiska przedstawiono na 
mapie BdPN (Ryc. 1).
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Wyniki
Efektem przeprowadzonych prac terenowych jest wykazanie trzech rzad-

ko spotykanych gatunków leśnych chrząszczy: Calosoma inquisitor (Linnaeus, 
1758), Ampedus elegantulus (Schönherr, 1817), Anostorus castaneus (Linna-
eus, 1758) oraz stwierdzenie jednego nowego dla obszaru Bieszczadów gatunku 
Ipidia binotata E. Reitter, 1875. Ponadto potwierdzono występowanie 5 innych 
rzadko podawanych z Bieszczadów chrząszczy, związanych w swym rozwoju z 
zamierającym drewnem lub grzybami nadrzewnymi.

Biegaczowate Carabidae

1. Tęcznik mniejszy Calosoma inquisitor (Linnaeus, 1758)

Gatunek palearktyczny, żyje głównie w jasnych lasach liściastych (Bura-
kowski i in. 1973). Owad ten w Bieszczadach należy do wyjątkowo rzadko ob-
serwowanych przedstawicieli fauny chrząszczy. Dotychczas tylko pojedyncze 
obserwacje potwierdzają jego występowanie na tym obszarze (Pawłowski i in. 
2000). Niezmierna rzadkość tego chrząszcza wynika z jego nielicznego i lokal-
nego występowania w warunkach naturalnych oraz wiąże się też z faktem, iż jest 
to gatunek nadrzewny, tylko wyjątkowo obserwowany w niższych strefach lasu. 
Pomimo znacznych rozmiarów i dużej ruchliwości prawdopodobieństwo spotka-
nia tego chrząszcza w lesie jest więc bardzo małe. Ponadto odłowy pułapkowe 
nie pozwalają zazwyczaj na wykazanie tego gatunku, gdyż potrafi się doskonale 
wspinać i wydostaje się z pułapek ziemnych typu Barbera, stosowanych zazwy-
czaj przy badaniu fauny epigeicznej.

30 maja 2018 roku autor zaobserwował jednego osobnika tego gatunku, na 
szlaku wiodącym z Ustrzyk Górnych na Szeroki Wierch. Obserwacja miała miej-
sce w strefie lasu około godziny 9.30, w ciepły i słoneczny poranek. Owad został 
zauważony na ziemi, w obrębie szlaku turystycznego, w miejscu dobrze oświe-
tlonym. Obserwację udokumentowano fotografiami (Ryc. 2), zaś znalezionego 
chrząszcza przeniesiono w głąb lasu, z dala od szlaku, i pozostawiono na leżącym 
pniu buka. 

Większość danych o występowaniu tego gatunku w Polsce pochodzi z ubie-
głego wieku. W południowo-wschodniej części kraju notowany był z Niziny San-
domierskiej w okolicach Rzeszowa (Schaitter 1870) oraz z Beskidu Wschodnie-
go, z okolic Przemyśla (Trella 1926).

Sprężykowate Elateridae

2. Ampedus elegantulus (Schönherr, 1817) Elateridae

Jest to dość charakterystyczny sprężyk o długości ciała w zakresie 8–10 mm. 
Głowa i przedplecze chrząszcza są czarne, zaś pokrywy żółte, lub pomarańczowe 
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Ryc. 2. Tęcznik mniejszy Ca-
losoma inquisitor (Linnaeus, 
1758) znaleziony w buczynie 
karpackiej w pobliżu Ustrzyk 
Górnych (fot. M. Holly).
Fig. 2. Ground beetle Caloso-
ma inquisitor (Linnaeus, 1758) 
found in Carpathian beech for-
est near Ustrzyki Górne (phot. 
M. Holly).

z czarnymi wierzchołkami, ponadto przy nasadzie każdej z pokryw występuje 
mała, owalna, czarna plama. Według Katalogu Fauny Polski (Burakowski i in. 
1985) obszar rozsiedlenia tego gatunku obejmuje strefę lasu i lasostepu europej-
skiej części ZSRR oraz południową i środkową część Europy. Znany jest również 
z nielicznych stanowisk w: Szwecji, Danii, Francji, Szwajcarii, Azji Mniejszej 
oraz na Kaukazie i Syberii. W Polsce oprócz wyższych partii górskich występuje 
prawdopodobnie na całym obszarze, nie był jednak notowany jeszcze z wielu 
krain. Jest to chrząszcz zaliczany do reliktów lasów pierwotnych, zasiedlający 
głównie tereny wilgotne na obszarach nizinnych i w niższych położeniach gór-
skich. Cykl rozwojowy trwa zwykle 4 lata, a przy niesprzyjających warunkach 
może się przedłużyć nawet do 7 lat. Larwy rozwijają się przeważnie w drzewach 
liściastych, rzadziej w jodle i świerku, żerując w chodnikach larw chrząszczy 
kambio-ksylofagicznych oraz w butwiejącym, miękkim drewnie, które wskutek 
procesów rozkładu przyjęło barwę szarą, szarobrunatną lub częściej czerwono-
brunatną. Przepoczwarczenie następuje w lipcu lub na początku sierpnia. Postaci 
dojrzałe po przezimowaniu ukazują się w maju i przeżywają do lipca, ale z po-
wodu skrytego sposobu życia są na ogół rzadko znajdowane. Larwa i bionomia 
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omawianego gatunku zostały po raz pierwszy opisane na podstawie materiałów 
z różnych okolic Polski (Burakowski 1962). Dotychczas wiedza o występowaniu 
gatunku w Bieszczadach opierała się na danych z końca lat 50. oraz początku 60. 
XX wieku. Gatunek wykazano wówczas w trzech lokalizacjach: Smolnik (Bura-
kowski 1962), Dwernik (leg. R. Pisarska) oraz Magura Stuposiańska (Burakow-
ski 1971). W południowo-wschodniej Polsce był notowany z okolic Przemyśla, z 
terenu projektowanego Turnickiego Parku Narodowego (Buchholz i Melke 2018; 
Trella 1925).

8 czerwca 2018 roku autor znalazł jednego osobnika A. elegantulus w Ustrzy-
kach Górnych. Owad został zebrany w godzinach popołudniowych podczas pe-
netracji strefy podkorowej zamierającej olchy, na wzniesieniu tuż za zabudową 
w centrum Ustrzyk Górnych. Co ciekawe na tym samym stanowisku występuje 
również Denticollis borealis (Paykull, 1800), unikatowy gatunek sprężyka o zbli-
żonych wymaganiach troficznych, znany w Polsce z zaledwie dwóch stanowisk 
– w Biebrzańskim Parku Narodowym oraz Puszczy Białowieskiej (Holly 2012).

3. Anostirus castaneus (Linnaeus, 1758)

Chrząszcz osiągający około 9–11mm, o ciemno zabarwionym przedpleczu z 
pomarańczowymi pokrywami i czarnymi końcami pokryw. Dymorfizm płciowy 
zaznacza się w wyglądzie czułków, które u samca są pierzaste, zaś u samicy piłko-
wane, oraz w wielkości ciała (samice są większe od samców). Jako gatunek euro-
syberyjski, rozsiedlony jest w Europie od około 70° szer. geogr., aż do górzystych 
obszarów w północnej części Europy południowej. W Polsce występuje praw-
dopodobnie na całym obszarze. Jest znajdowany na ogół rzadko i sporadycznie, 
przeważnie pojedynczo (Burakowski i in. 1985). Anostirus castaneus to chrząszcz 
leśny zasiedlający głównie wykroty drzew starszego wieku, których korzenie są 
otoczone glebą porośniętą mchami i niekiedy krzewami malin, dzikiego bzu i mło-
dych jarzębin. Wykrot drzewa, z otaczającą go glebą wyniesioną nad powierzchnię 
gruntu i z lokalnym mikroklimatem, zapewnia temu gatunkowi w naszej szerokości 
geograficznej takie życiowe warunki, jakie przypuszczalnie istnieją na dalekiej pół-
nocy, gdzie A. castaneus (L.) sięga poza koło podbiegunowe (Burakowski 1971). 
Cykl rozwojowy trwa 3–4 lata. Larwy są drapieżne, napadają na larwy i poczwar-
ki owadów żerujących w zmurszałych korzeniach i w glebie pod płatami mchów. 
Przepoczwarczenie następuje w sierpniu–wrześniu, zwykle na bocznej ścianie wy-
krotu w wierzchniej, przemarzającej warstwie gleby. Postacie dojrzałe po przezi-
mowaniu pojawiają się wczesną wiosną, a żyją do czerwca. Chrząszcze, zwłaszcza 
samce, wykazują dużą zdolność do lotu podczas dni słonecznych. Spotykane są na 
kwitnących leszczynach, wierzbach, jarzębinach i głogach. Z Bieszczadów gatu-
nek ten był dotychczas podany przez Burakowskiego (1971), jako bardzo rzadki, z 
trzech stanowisk: pasma Żukowa, Komańczy oraz pasma Otrytu.
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8 czerwca 2018 roku stwierdzono jednego osobnika A. castaneus w doli-
nie potoku Terebowiec. Obserwacji dokonano w godzinach popołudniowych na 
kwitnącej roślinności zielnej. W miejscu znalezienia chrząszcza znajdowały się 
dość liczne, częściowo ocienione, wykroty świerków, stanowiące prawdopodob-
nie miejsca rozwoju larw tego owada. Jest to niewątpliwie cenna obserwacja 
rzadko notowanego chrząszcza, tym bardziej, że potwierdza obecność gatunku w 
BdPN i w Bieszczadach Wysokich.

Omomiłkowate Cantharidae

4. Cantharis pellucida Fabricius, 1792

Chrząszcz zamieszkujący środkową i północną część Europy, docierający w 
Fennoskandii do około 64° szer. geogr., notowany też z Syberii. W Polsce znany 
z nielicznych rozproszonych lokalizacji w różnych częściach kraju, przy czym 
wiele danych o rozmieszczeniu opartych jest na znaleziskach z ubiegłego stule-
cia. „Katalog Fauny Polski” nie podaje gatunku z Beskidu Wschodniego i Biesz-
czadów. Zazwyczaj pojawia się na terenach nizinnych i w niższych położeniach 
górskich, na pobrzeżach lasu i polanach śródleśnych. Pojaw imagines rozpoczy-
na się w kwietniu i trwa do sierpnia, z kulminacją w maju i w czerwcu. Cantharis 
pellucida jest jednym z najbardziej eurytopowych gatunków omomiłków, przy 
czym najliczniejsze populacje spotykane są w środowiskach ekotonowych, na 
skrajach lasów, w zagajnikach śródpolnych, a także w parkach miejskich. Wystę-
puje w całej Polsce, w górach nie przekracza górnej granicy lasów regla dolnego 
(Burakowski i in. 1985). Biologię dokładnie opracował Beling (1885), a Janssen 
(1963) podał szczegółowe dane dotyczące czasu trwania poszczególnych stadiów 
rozwojowych i opisał budowę form przedlarwalnych, larwalnych, poczwarki i 
imago. 

W dniach 15–20 maja 2018 roku autor natrafił na licznych przedstawicieli ga-
tunku w Ustrzykach Górnych. Chrząszcze przebywały w strefie lasu bukowego, 
przy szlaku prowadzącym z Ustrzyk Górnych na Szeroki Wierch. Zebrano okazy 
dowodowe w celu udokumentowania tej obserwacji.

Pawężnikowate Peltidae

5. Peltis ferruginea (Linnaeus, 1758)

Gatunek eurosyberyjski, kontynentalny, rozsiedlony w niemal całej Europie 
od północnej Fennoskandii i Karelii. W miarę posuwania się na południe i 
zachód przyjmuje charakter górski lub subalpejski, nie docierając do obszaru 
nadatlantyckiego. W Polsce występuje prawdopodobnie w całym kraju prócz 
wyższych partii górskich. Zasiedla martwe i przegrzybiałe drewno, zarówno 
stojących jak i powalonych drzew iglastych i liściastych; larwy rozwijają się 
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również w starych, zagrzybionych wyrobach z drewna, belkach, słupach i 
nie impregnowanych podkładach kolejowych. Postacie dojrzałe bywają po-
ławiane pod obluźnioną korą, w zmurszałym drewnie i na starych hubach 
(Burakowski i in. 1986b). W Bieszczadach wykazany był z następujących 
lokalizacji: Komańcza, Smolnik, góra Otryt oraz leśnictwo Sokoliki (Bura-
kowski i in. 1986b). Warto zaznaczyć, że wszystkie te informacje pochodzą 
sprzed przeszło 30 lat.

15 maja 2017 roku autor zebrał jednego osobnika P. ferruginea, na którego 
natrafił pod luźną korą na leżaninie świerkowej, w pobliżu cmentarza w miejsco-
wości Wołosate. 

Łyszczynkowate Nitidulidae 

6. Ipidia binotata E. Reitter, 1875 (quadrimaculata Quensel, 1790)

Jest niewielkim chrząszczem osiągającym 4–4,5 mm długości, o wzorze 
barwnym podobnym do występujących w Polsce chrząszczy z rodzaju urazek 
Glischrochilus, które charakteryzują się czarnym przedpleczem i głową oraz 
czterema pomarańczowo-żółtymi plamami na czarnych pokrywach. Gatunek 
zamieszkuje południową i środkową Europę oraz południową część północnej 
Europy, podawany był także z Kaukazu. W Polsce jest to owad bardzo rzadko 
spotykany, notowany z nielicznych stanowisk na terenach nizinnych i w górach. 
Chrząszcz ten występuje pod korą drzew iglastych, gdzie prowadzi drapieżny 
tryb życia polując na larwy owadów. Niekiedy bywa znajdowany na kwitnących 
bylinach, na przykład na parzydle leśnym Aruncus silvestris Kost. (Burakowski 
i in. 1986a).

W południowo-wschodniej Polsce omawiany gatunek był dotychczas obser-
wowany jedynie na terenie projektowanego Turnickiego Parku Narodowego (Bu-
chholz i Melke 2018; Trella 1923). 

4 maja 2018 roku autor zebrał jednego osobnika w Ustrzykach Górnych, w 
dolinie potoku Terebowiec (Ryc. 3). Chrząszcz został zebrany z drewnianej ła-
weczki stojącej obok wiaty ogniskowej. Jest to pierwsze stwierdzenie tego rzad-
kiego chrząszcza w Bieszczadach i Bieszczadzkim Parku Narodowym. 

Ścierowate Mycetophagidae

7. Ścier czteroplamek Mycetophagus quadripustulatus (Linnaeus, 1761)

Jest to chrząszcz osiągający 5–6 mm długości, o lśniącym i niewyraźnie 
punktowanym przedpleczu. Na pokrywach obecne są zwykle po dwie żółte 
plamy, rzadziej tylko jedna, które są wyraźnie widoczne na tle pokryw. Gatu-
nek ten zamieszkuje południową i środkową Europę, docierając na północy do 
Anglii, południowych prowincji Fennoskandii oraz do Karelii. Wykazywany 
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Ryc. 3. Stanowisko 
Ipidia binotata  E. 
Reitter, 1875, gatun-
ku nowego dla fauny 
Bieszczadów i Biesz-
czadzkiego Parku Na-
rodowego, w siatce 
kwadratów UTM.
Fig. 3. Site of Ipidia 
binotata E. Reitter, 
1875, a new species 
for the Bieszczady 
fauna and Bieszczady 
National Park, in the 
UTM net system. 

był również z Kaukazu, Iranu i Syberii. W Polsce jest to najczęściej spotyka-
ny gatunek z omawianej rodziny, występujący prawdopodobnie w całym kra-
ju prócz wyższych gór (Burakowski i in. 1986a). Chrząszcze znajdowane są 
zazwyczaj na grzybach porastających stare pniaki i kłody drzew liściastych. 
Można je również spotkać pod odstającą zagrzybioną korą i w murszejącym 
drewnie. Larwy podobnie jak osobniki dorosłe są mycetofagiczne i odbywają 
rozwój w owocnikach grzybów, które opuszczają w końcu lipca i w sierpniu. 
Przepoczwarczenie ma miejsce pod obluźnioną korą lub w zmurszałym drew-
nie oraz w glebie. Gatunek preferuje następujące grzyby: żagiew łuskowata 
Polyporus squamosus (Huds.) Fr., żółciak siarkowy Laetiporus sulphureus 
(Bull. ex Fr.) Murr., lakownica spłaszczona Ganoderma applanatum (Pers 
ex Wallr.) Pat., boczniak ostrygowaty Pleurotus ostreatus (Jacq. ex Fr.) P. 
Kumm., boczniak wiązowy P. ulmarius (Bull.) Fr. oraz szaroporka podpalana 
Bjerkandera adusta (Willd.) P. Karst. W Bieszczadach owad ten znany jest 
zaledwie z dwóch lokalizacji – z Wetliny oraz z Połoniny Caryńskiej (Kubisz 
i in. 1998; Kubisz i in. 2015). 

8 czerwca 2018 roku autor wykazał omawiany gatunek z doliny potoku Za-
kopaniec koło Ustrzyk Górnych. Obserwacja ta potwierdza występowanie gatun-
ku w BdPN oraz w Bieszczadach Wysokich.
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Czarnuchowate Tenebrionidae

8. Borzewka Diaperis boleti (Linnaeus, 1758)

Borzewka jest interesującym i dość charakterystycznym pod względem wy-
glądu chrząszczem z rodziny czarnuchowatych. Osiąga 6–8 mm długości, jego 
przedplecze jest czarne, błyszczące, zaś pokrywy czarne z 4 żółtymi plamami, z 
których 2 przednie dochodzą do krawędzi przedplecza. Zaniepokojony chrząszcz 
wydziela specyficzny silny zapach. D. boleti zasiedla owocniki kilku gatunków 
hub rosnących głównie na drzewach liściastych, rzadziej na iglastych. Jako grzy-
by żywicielskie wymieniane są: porek brzozowy Piptoporus betulinus (Bull. ex 
Fr.) P. Karst., żółciak siarkowy Laetiporus sulphureus (Bull. ex Fr.) Murr., hubiak 
pospolity Fomes fomentarius (L. ex Fr.) Kickx i pniarek obrzeżony Fomitopsis 
piniola (Sw. ex Fr.) P. Karst. Gatunek rozprzestrzeniony jest prawie w całej Euro-
pie, oprócz skrajnych obszarów północnych. Ponadto wykazywany był z Algierii 
i Syrii. W Polsce występuje na całym obszarze w odpowiednich dla siebie siedli-
skach. Cykl rozwojowy gatunku jest jednoroczny, a zimuje jako postać dojrzała. 
W Bieszczadach gatunek był odnotowany tylko z Lutowisk (Burakowski i in. 
1987). 

22 maja 2017 roku w Ustrzykach Górnych autor natrafił na jednego osobnika, 
który przebywał pod korą zamierającej olchy, opanowanej przez huby. Wykona-
no zdjęcia dokumentujące tę obserwację. Warto zauważyć, że pomimo szerokie-
go rozprzestrzenienia w Polsce, chrząszcz ten dotychczas nie był podawany z 
terenu BdPN, zaś dotychczasowa wiedza o jego występowaniu w Bieszczadach 
oparta była na pojedynczym stwierdzeniu sprzed ponad 30 lat.

Kózkowate Cerambycidae

9. Dyląż garbarz Prionus coriarius (Linnaeus, 1758)

Dyląż to okazała kózka osiągająca 18–45 mm długości, o ciemnym, czarno-
-brunatnym ubarwieniu ciała. Przedplecze na bocznych krawędziach z wyraźny-
mi ostrymi wyrostkami. Samce są mniejsze od samic i posiadają wyraźnie piłko-
wane,12-członowe czułki. Czułki samic są 11-członowe i słabo piłkowane. Jako 
owad południowo-palearktyczny, zamieszkuje obszary południowej i środkowej 
Europy, docierając na północy do Anglii, Danii i południowych prowincji Fen-
noskandii oraz na wschód po Tomsk na Syberii. Ponadto był notowany z Afryki 
Północnej, Azji Mniejszej i Kaukazu. W Polsce jest rozprzestrzeniony od Bałtyku 
aż po Tatry, prócz wyższych partii górskich (Burakowski i in. 1990). Cykl roz-
wojowy tego owada trwa zazwyczaj trzy lata, ale może być przedłużony do czte-
rech, a nawet pięciu lat. Larwy osiągają do 50 mm długości i żerują w martwym, 
zmurszałym oraz zagrzybionym drewnie licznych gatunków drzew liściastych, 
rzadziej iglastych. Drążą one podłużne chodniki, głównie w przyziemnej, zawil-
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goconej części pni, pniaków i różnego rodzaju słupów stykających się z ziemią. 
Przepoczwarczenie następuje pod koniec czerwca i w lipcu, w kokonie sporzą-
dzonym z wiórków, trocin i cząstek otaczającej gleby. Chrząszcze pojawiają się 
późnym latem i jesienią. Rójka odbywa się o zmroku, dlatego rzadko obserwuje 
się chrząszcze tego gatunku. W Bieszczadach owad ten był odnotowany jedynie 
z Duszatyna (Skalski 1967; Śliwiński i Lessaer 1970). 

Pierwszego września 2017 roku w buczynie karpackiej na pd. stokach Połoni-
ny Caryńskiej autor odnalazł jednego osobnika P. coriarius. Znaleziony osobnik 
to okazała samica. Wykonano fotografie dokumentujące stwierdzenie gatunku 
(Ryc. 4). Dotychczasowe dane o występowaniu tego chrząszcza w Bieszczadach 
są bardzo skąpe, ponadto nie był on wcześniej notowany z terenu BdPN.

Ryc. 4. Dyląż garbarz Prionus coriarius (Linnaeus, 1758) znaleziony w buczynie karpackiej 
na południowych stokach Połoniny Caryńskiej (fot. M. Holly).
Fig. 4. Prionus coriarius (Linnaeus, 1758) found in the Carpathian beech forest on southern 
slopes of Połonina Caryńska (phot. M. Holly).
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Summary
The paper contains the confirmation of occurrence of three very rare species 

of beetles and discovery of Ipidia binotata E. Reitter, 1875 (Coleoptera - Nitidul-
idae), new species for the Bieszczady region. Moreover, several other interesting 
species were reported from the beetles fauna of Bieszczady. Very important re-
cord is the finding of the lesser searcher beetle Calosoma inquisitor in the beech 
wood near Ustrzyki Górne, an extremely rare species in high Bieszczady Mts. 
Very interesting are also cambio-xylophagous click beetles like Ampedus elegan-
tulus and Anostirus castaneus occurring in the Bieszczady National Park – the 
typical species of primeval forests. Special attention, among others, devotes to 
Prionus coriarius (Coleoptera - Cerambycidae) recorded in the forest on Poloni-
na Caryńska. The species usually swarms at dusk, which makes the beetles hard 
to find. In the Bieszczady this beetle was recorded before only from Duszatyn 
(Skalski 1967, Śliwiński and Lessaer 1970). There are also interesting records of 
two species of fungi eaters: Mycetophagus quadripustulatus, rare in high eleva-
tions of Bieszczady Mts., and Diaperis boleti that was not found in the Bieszcza-
dy National Park until now. 
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RÓŻNORODNOŚĆ GATUNKOWA OKRZEMEK BIESZ-
CZADZKIEGO PARKU NARODOWEGO – OKRZEMKI 

ŹRÓDŁA ELIZY NA POŁONINIE WETLIŃSKIEJ

Diversity of diatoms of the Bieszczady National Park –  
diatoms of the Eliza spring on Połonina Wetlińska

Abstract: In the spring on Połonina Wetlińska, commonly known as the Eliza Spring, 
the diatom communities from three microhabitats were studied, for the first time, in Sep-
tember 2017. This spring is located on the northern slope at an altitude of 960 m a.s.l., 
below the forest boundary. The diatom microflora of this spring consisted of 71 taxa, of 
which 55 taxa were found among bryophytes, 31 in the epilitic sample and 30 in benthos. 
For the first time, the occurrence of Diatomella balfouriana was recorded in the West-
ern Bieszczady. Species rarely recorded in the Bieszczady National Park and in Poland 
and occurring in the Eliza Spring were: Achnanthes petersenii Hustedt, Caloneis tenuis 
(Gregory) Krammer, Cymbopleura laeviformis Krammer, Encyonema bipartitum (May-
er) Krammer, Encyonopsis falaisensis (Grunow) Krammer, Fallacia lange-bertalotii 
(Reichardt) Reichardt, Geissleria paludosa (Hustedt) Lange-Bertalot & Metzeltin, Gom-
phonema angustivalva Reichardt, G. drutelginense Reichardt, G. hebridense Gregory, 
Halamphora normanii (Cleve) Levkov and Platessa montana (Krasske) Lange-Bertalot.

Key words: species richness, rare species, microhabitats, spatial diversity.

Wstęp
W ostatnich kilku latach siedliska wodne na terenie Bieszczadów Zachodnich 

stały się obiektem zainteresowania diatomologów, zarówno w aspekcie badań 
taksonomicznych, jak i ekologicznych. Efektem ich pracy jest szczegółowe roz-
poznanie bardzo ważnej ekologicznie grupy organizmów autotroficznych, jaką 
są okrzemki (Bacillariophyta). Organizmy te, od prawie 20 lat, stanowią jedną 
z grup wykorzystywanych w biologicznej ocenie stanu ekologicznego wód po-
wierzchniowych, zgodnie z zaleceniami Water Framework Directive 2000 (DI-
RECTIVE 2000/60/EC). Badania florystyczne i taksonomiczne okrzemek tego 
terenu obejmowały dotychczas głównie wody płynące (Noga i in. 2013a, 2014, 
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2016a, 2016b, 2018; Peszek i in. 2015; Rybak i in. 2017), ale także wody stojące 
(Noga i in. 2013b) oraz torfowisko (Wołowski 2011; Rybak i in. 2018).

Obiekty krenologiczne – źródła, stanowią siedliska w znaczącym stopniu 
wzbogacające różnorodność biologiczną na obszarach, na których występu-
ją, szczególnie o gatunki charakteryzujące się wysokimi wymaganiami wobec 
jakości wody, powiązanymi z warunkami hydrochemicznymi, wynikającymi z 
budowy geologicznej (Cantonati 1998; Werum i Lange-Bertalot 2004; Żelazna-
-Wieczorek 2011; Wojtal 2013).

Również źródła, licznie występujące na terenie Bieszczadzkiego Parku Na-
rodowego, stanowią siedliska zróżnicowane pod względem składu gatunkowego 
okrzemek (Żelazna-Wieczorek 2012; Żelazna-Wieczorek i Knysak 2017). Bada-
nia z uwzględnieniem mikrosiedlisk (Cantonati i in. 2007) są szczególnie istotne 
dla rozpoznania w pełni różnorodności gatunkowej okrzemek źródeł.

Celem pracy było rozpoznanie różnorodności gatunkowej okrzemek w źródle 
na Połoninie Wetlińskiej, z uwzględnieniem różnych podłoży. W celu określenia 
przestrzennego zróżnicowania mikroflory źródeł w Bieszczadzkim Parku Naro-
dowym, porównano zbiorowiska okrzemek badanego źródła ze zbiorowiskami 
ze źródła położonego na Przełęczy Goprowskiej pod Tarnicą, wykorzystano dane 
opublikowane przez Żelazna-Wieczorek i Knysak (2017).

Teren badań
Źródło Elizy, nazwa nieformalna, za Płaczkowska i in. (2018) – źródło nr 3, 

położone jest na północnym stoku Połoniny Wetlińskiej (Ryc. 1) (współrzędne 

Ryc. 1. Położenie Źródła Elizy na Połoninie Wetlińskiej – oznaczono ●
Fig. 1. The location of Eliza’s Spring on Połonina Wetlińska – marked ●
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geograficzne 49 10.912N; 20 30.141E), blisko górnej granicy lasu na wysokości 
około 960 m n.p.m. i należy do źródeł stokowych. Źródło wypływa z rozległej 
niszy źródliskowej, która stanowi początek doliny niewielkiego cieku, dopływu 
potoku Berdo. Północny stok Połoniny Wetlinskiej zbudowany jest w przewadze 
z zapadających w kierunku północno-wschodnim gruboławicowych piaskowców 
otryckich z niewielkim udziałem ogniw łupkowych (Malata i in. 2006). Lokalnie 
jednak, kierunek tego zapadania jest przeciwny (południowo-zachodni) – strefy 
przeciwnego kierunku zapadania warstw skalnych cechują górne odcinki dolin, 
m.in. w rejonie badanego źródła. Średnia wydajność tego źródła wynosi 6,2 dm3/s. 
Jest to bardzo wysoka wartość jak na źródła drenujące skały fliszowe, jednocześnie 
jest to jedno z najbardziej wydajnych źródeł w paśmie Połoniny Wetlińskiej (Płacz-
kowska i in. 2018). Średnia roczna temperatura wód źródlanych wynosi 5,6°C, a 
w skali roku średnia miesięczna zmienia się w niewielkim zakresie poniżej 1,5°C 
– najniższa temperatura wody jest od grudnia do lutego (około 5,0°C), a najwyż-
sza jest w lipcu i sierpniu, powyżej 6,0°C (Kisiel i in. 2015). Badania zasobności 
i funkcjonowania zbiorników wód podziemnych w paśmie Połoniny Wetlińskiej 
sugerują zasilanie źródła wodami ze zbiornika szczelinowo-porowego. Zasięg tego 
zbiornika jest znacznie większy niż wskazują granice zlewni topograficznej ana-
lizowanego źródła, sugerując tym samym znaczącą rolę struktur tektonicznych w 
dostawie wody. Przeciętny czas przebywania wody w systemie wodonośnym i od-
nowy zasobów wód zbiornika wynosi 45–50 dni (Płaczkowska i in. 2018).

Materiał i metody
Materiał do badań diatomologicznych został zebrany 27 września 2017 roku 

z trzech podłoży: epiliton (z kamieni), bentos (z drobnych kamieni i piasku) i 
mchów. Jednocześnie z poborem prób wykonano pomiar in situ: temperatury 
(5,5°C), odczynu (7,84) i przewodnictwa właściwego wody (142,7 µS), przy wy-
dajności 10 l/s. Próby pobierano zgodnie z zasadami określonymi dla różnych 
typów podłoża, do pojemników o objętości 125 ml, a następnie były utrwalane 
4% roztworem formaldehydu.

Preparatykę okrzemek w celu otrzymania oczyszczonego osadu okrzemkowe-
go a następnie przygotowania trwałych preparatów prowadzono zgodnie z Żela-
zna-Wieczorek (2011). Analizę jakościową i półilościową okrzemek (w preparacie 
liczono 500 okryw) przeprowadzono z wykorzystaniem mikroskopu świetlnego 
(LM) oraz mikroskopu skaningowego (SEM). Wykonano analizę podobieństwa 
zbiorowisk okrzemek pomiędzy poszczególnymi próbami stosując współczynnik 
Bray-Curtisa, a następnie analizę skalowania wielowymiarowego (nMDS) oraz dla 
wskazania znaczenia gatunków dla podobieństwa i niepodobieństwa prób – Sha-
de plot oraz SIMPER, korzystając z programu PRIMER 7.0.13. Kody gatunków 
zastosowane w analizie są zgodne z kodami w bazie programu OMNIDIA 6.0.6. 

J. Żelazna-Wieczorek, K. Mostowik – Różnorodność gatunkowa...
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Do analizy porównawczej zbiorowisk okrzemek badanego Źródła Elizy na 
Połoninie Wetlińskiej ze zbiorowiskami ze źródła na Przełęczy Goprowskiej, wy-
korzystano dane z analizy jakościowej i ilościowej zbiorowisk okrzemek zbiera-
nych również z analogicznych trzech mikrosiedlisk, które zostały opublikowane 
w pracy Żelazna-Wieczorek i Knysak (2017).

Dane o tolerancji ekologicznej gatunków okrzemek zebrano korzystając z 
bazy programu OMNIDIA 6.0.6 oraz danych z literatury: Bąk i in. (2012), Canto-
nati i in. (2017), Krammer (2000), Lange-Bertalot (2001), Levkov, Ector (2010), 
Levkov i in. (2016), Werum, Lange-Bertalot (2004), Wojtal (2013), Żelazna-
Wieczorek (2011).

Wyniki
W źródle na Połoninie Wetlińskiej zidentyfikowano 71 taksonów okrzemek, 

z tego w epilitonie 30 taksonów, w bentosie – 31, natomiast wśród mchów – 55 
(Tabela 1).

Analiza porównawcza zbiorowisk okrzemek Źródła Elizy i źródła na Prze-
łęczy Goprowskiej wykazała ich odrębność (Ryc. 2). Wyraźnie niepodobna do 
wszystkich pozostałych, jest jedna próba ze Źródła Elizy – z mchów. 

Ryc. 2. Zróżnicowanie zbiorowisk okrzemek na podstawie analizy skalowania wielowymia-
rowego 3D, gdzie: ZWE – próby ze źródła na Połoninie Wetlińskiej, ZGP – próby ze źródła 
na Przełęczy Goprowskiej.
Fig. 2. Diversity of diatom assemblages based on the analysis of multidimensional scaling 3D, 
where: ZWE - samples from the spring on Połonina Wetlińska, ZGP - samples from the spring 
on the Goprowska Pass. 
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Analiza zróżnicowania jakościowego i ilościowego pozwoliła wskazać ga-
tunki, które mają wpływ na podobieństwo i niepodobieństwo pomiędzy źródłami 
i poszczególnymi próbami (Ryc. 3). Analiza Shade plot porównuje ze sobą dwie 
matryce danych i grupuje je na dwóch płaszczyznach: podobieństwo prób i ga-
tunków okrzemek wpływających na nie.

Gatunkiem, który występował w obu źródłach – Źródle Elizy i źródle na 
Przełęczy Goprowskiej – z dużym udziałem w próbie jest Achnanthidium minu-
tissimum (Kützing) Czarnecki (AMIN), wpływając na podobieństwo wszystkich 
prób. Do gatunków notowanych we wszystkich próbach z wysokim udziałem 
należą również Amphora pediculus (Kützing) Grunow (APED), Cocconeis pseu-
dolineata (Geitler) Lange-Bertalot (CPPL), Odontidium mesodon (Ehrenberg) 
Kützing (DMES).

Gatunkami występującymi mniej licznie we wszystkich próbach są: Geis-
sleria acceptata (Hustedt) Lange-Bertalot & Metzeltin (GACC) (Ryc. 4: 7–8), 
Navicula antonii Lange-Bertalot (NANT), Nitzschia alpina Hustedt (Ryc. 5: 19) 
i Reimeria sinuata (Gregory) Kociolek & Stoermer (RSIN) (Ryc. 5: 22).

W Źródle Elizy nie notowano Achnanthidium pyrenaicum (Hustedt) Kobay-
asi (ADPY) i Encyonema minutum (Hilse) Mann (ENMI) gatunków, które licznie 
były notowane we wszystkich próbach w źródle na Przełęczy Goprowskiej. Licz-
nie występujące w źródle na Przełęczy Goprowskiej okrzemki Meridion circu-
lare (Greville) Agardh (MCIR), Nitzschia acidoclinata Lange-Bertalot (NACD), 
N. perminuta (Grunow) Peragallo (NPNU), w Źródle Elizy zostały odnotowane 
w próbie z mchów tylko jako pojedyncze okrywy. 

Reimeria uniseriata Sala, Guerrero & Ferrario (RUNI) (Ryc. 5: 23) wystę-
powała w obu źródłach, jednak jej wysoki udział odnotowano tylko w próbach 
epilitonu.

Achnanthes petersenii Hustedt (APET), Caloneis tenuis (Gregory) Krammer 
(CATE) (Ryc. 4: 19–22), Cymbopleura laeviformis Krammer (CLVF) (Ryc. 4: 
4–6), Diatomella balfouriana Greville (DBAL) (Ryc. 6: 1–16), Encyonema bi-
partitum (Mayer) Krammer (ENBI) (Ryc. 4: 12), Encyonema perpusillum (Cle-
ve) Mann (ENPE), Encyonopsis falaisensis (Grunow) Krammer (ECFA) (Ryc. 4: 
15–18), Fallacia lange-bertalotii (Reichardt) Reichardt (FLGB) (Ryc. 6: 19), Ge-
issleria paludosa (Hustedt) Lange-Bertalot & Metzeltin (GPAL) (Ryc. 4: 9–10), 
Gomphonema drutelginense Reichardt (GDRU) (Ryc. 5: 13–14), Gomphonema 
hebridense Gregory (GHEB) (Ryc. 5: 12), Halamphora normanii (Cleve) Le-
vkov (HNOR) (Ryc. 5: 20–21) zidentyfikowano tylko w Źródle Elizy, głównie 
w próbie z mszaków. Platessa montana (Krasske) Lange-Bertalot (Ryc. 4: 11) 
stwierdzono jedynie w Źródle Elizy w próbie epilitonu.

Humidophila perpusilla (Grunow) Lowe, Kociolek, Van de Vijver, Lange-
-Bertalot & Kopalova (DPER) (Ryc. 6: 20), Gomphonema angustivalva Reichardt 
(GAGV) (Ryc. 5: 1–3), Gomphonema minutum (Agardh) Agardh (GMIN) (Ryc. 

J. Żelazna-Wieczorek, K. Mostowik – Różnorodność gatunkowa...
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Ryc. 3. Analiza Shade plot, której skala cieniowania została określona przy użyciu Log 
(x+1), gdzie: ZWE – próby ze źródła na Połoninie Wetlińskiej, ZGP – próby ze źródła na 
Przełęczy Goprowskiej, a ostatnia litera oznacza mikrosiedlisko (E – kamienie, B – drobne 
kamienie i piasek, M – mchy), kody gatunków wyjaśniono w tekście.
Fig. 3. Shade plot analysis, whose shading scale was determined using Log (x + 1), where: 
ZWE – samples from the spring on Połonina Wetlińska, ZGP – samples from the spring 
on the Goprowska Pass and the last letter means microhabitat (E – stones, B – gravel and 
sand, M – mosses), species codes are explained in the text. 
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5: 15–16) z wysokim udziałem w Źródle Elizy, natomiast pojedynczo w źródle 
na Przełęczy Goprowskiej. Gomphonema montanum Schumann (Ryc. 5: 18) nie-
licznie występowała w próbie z mszaków w Źródle Elizy, natomiast odnotowano 
jedną okrywę w źródle na Przełęczy Goprowskiej, również w próbie z mszaków.

W Źródle Elizy odnotowano zróżnicowanie w składzie jakościowym i ilo-
ściowym okrzemek w próbach z wybranych mikrosiedlisk. Na podstawie anali-
zy SIMPER określono niepodobieństwo pomiędzy próbą z epilitonu i mszaków 
77,11, a pomiędzy próbą z bentosu i mszaków – 73,57, natomiast pomiędzy pró-
bą epilitonu i bentosu wynosiło tylko 19,68. Główny wpływ na odrębność próby 
z mszaków ma obecność Humidophila perpusilla (Ryc. 6: 20), która stanowiła 
ponad 50% udziału w próbie oraz Diatomella balfouriana (Ryc. 6: 1–16), której 
udział w próbie wynosił ponad 10%. Gatunkiem dominującym w próbach z epi-
litonu i bentosu był natomiast Achnanthidium minutissimum, z udziałem odpo-
wiednio 38,1% i 34%.

W Źródle Elizy stwierdzono występowanie taksonów, których przynależność 
taksonomiczną należy jeszcze potwierdzić, na przykład Adlafia cf. aquaeductae 
(Ryc. 6: 24), Cymbopleura cf. subaustriaca (Ryc. 4: 13) i Eunotia cf. valida (Ryc. 
6: 21–23) lub mogą to być nowe gatunki, jak Chamaepinnularia sp.1 (Ryc. 6: 
17–18).

Dyskusja i posumowanie
Znacząca różnica w różnorodności gatunkowej okrzemek pomiędzy Źródłem 

Elizy – 71 taksonów a źródłem na Przełęczy Goprowskiej, w którym zidentyfi-
kowano łącznie 190 taksonów, może wynikać z większej ilości prób przeana-
lizowanych na przestrzeni czterech lat w źródle na Przełęczy Goprowskiej. W 
poszczególnych próbach zaobserwowano w źródle na Przełęczy Goprowskiej od 
15 do 84 taksonów, co jest porównywalne z próbami ze Źródła Elizy.

W Źródle Elizy odnotowano występowanie 21 gatunków nie notowanych 
wcześniej w źródle na Przełęczy Goprowskiej, w tym gatunki nie notowane 
wcześniej z obszaru Bieszczadzkiego Parku Narodowego lub notowane rzadko 
i nielicznie. Gatunkiem pierwszy raz stwierdzonym na obszarze Bieszczadów 
Zachodnich jest Diatomella balfouriana. Dotychczas został on stwierdzony w 
Polsce jedynie z dwóch źródeł w Tatrach Wschodnich w postaci kilku okazów 
(Wojtal 2013). Występowanie z udziałem ponad 10% w próbie z mszaków, po-
zwala określić dodatkowo jego preferencje siedliskowe jako gatunku aerofilnego, 
w warunkach zasadowych, o niskim przewodnictwie elektrolitycznym i niskiej 
temperaturze wody. Gatunkami okrzemek również stwierdzonymi po raz pierw-
szy na terenie Bieszczadzkiego Parku Narodowego są: Cymbopleura laeviformis 
(Ryc. 4: 4–6), Encyonema bipartitum (Ryc. 4: 12).
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Ryc. 4. / Fig. 4: 1. Cymbella cymbiformis; 2–3. Cymbopleura subaequalis; 4–6. Cymbo-
pleura laeviformis; 7–8. Geissleria acceptata; 9–10. Geissleria paludosa; 11. Platessa 
montana; 12. Encyonema bipartitum; 13. Cymbopleura cf. subaustriaca; 14. Caloneis 
macei; 15–18. Encyonopsis falaisensis; 19–22. Caloneis tenuis; 23. Encyonopsis subminuta 
(LM Scale bar = 10µm).
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Ryc. 5 / Fig. 5: 1–3. Gomphonema angustivalva; 4. Gomphonema pumilum var. rigidum; 
5. Gomphonema pumilum; 6–7. Gomphonema utae; 8. Gomphonema variscohercynicum; 
9–11. Gomphonema angustum; 12. Gomphonema hebridense; 13–14. Gomphonema dru-
telingense; 15–16. Gomphonema minutum; 17. Gomphonema clavatum; 18. Gomphonema 
montanum; 19. Nitzschia alpina; 20–21. Halamphora normanii; 22. Reimeria sinuata; 23. 
Reimeria uniseriata; 24. Diploneis separanda; 25. Diploneis krammeri; 26. Pinnularia 
subcommutata var. nonfasciata (LM Scale bar = 10µm). 
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Ryc. 6. / Fig. 6: 1–16. Diatomella balfouriana (1–12 LM; 13–16 SEM); 17–18. Chamae-
pinnularia sp.1; 19. Fallacia lange-bertalotii; 20. Humidophila perpusilla; 21–23. Eunotia 
cf. valida; 24. Adlafia cf. aquaeductae; 25–26. Navicula lundii (LM Scale bar = 10µm).
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Gatunkami rzadko i nielicznie notowanymi na tym terenie, spośród zidenty-
fikowanych w badanym źródle głównie w próbie z mszaków, są Caloneis tenuis 
(Żelazna-Wieczorek 2012; Noga i in. 2013b), Encyonema perpusillum (Peszek i 
in. 2015), Encyonopsis falaisensis (Noga i in. 2016b), Fallacia lange-bertalotii 
(Noga i in. 2016b), Geissleria paludosa (Noga i in. 2013b; Noga i in. 2016b), 
Gomphonema drutelginense (Noga i in. 2016b; Noga i in. 2018), G. hebridense 
(Noga i in. 2013b), Halamphora normanii (Żelazna-Wieczorek 2012; Peszek i in. 
2015; Noga i in. 2016b).

Platessa montana (Krasske) Lange-Bertalot 2004 (≡ Psammothidium mon-
tanum (Krasske) Mayama 2002) był dotychczas notowany na terenie BdPN w 
potoku Trebowiec i jego dopływie (Noga i in. 2016b) oraz w potoku Wołosat-
ka, jego dopływie i potoku Wołosaty (Rybak i in. 2017). W Źródle Elizy kilka 
okrywy tego gatunku zostało zidentyfikowane w próbach epilitonu. Biorąc pod 
uwagę dotychczas potwierdzone występowanie tego gatunku można zaliczyć go 
do grupy okrzemek aerofilnych.

Humidophila perpusilla występująca w badanym źródle w próbie z mszaków 
z wysokim udziałem procentowym, jest często notowana w źródłach i potokach 
BdPN (Noga i in. 2013b; Peszek i in. 2015; Noga i in. 2016b), jest to gatunek kla-
syfikowany jako naziemny, neutralny względem odczynu wody, oligotroficzny i 
oligosaprobowy (Van Dam i in. 1994).

Interesujące jest nie stwierdzenie występowania w Źródle Elizy okrzemki Ach-
nanthidium pyrenaicum, gatunku notowanego jako dominujący w zbiorowiskach 
okrzemek w większości ekosystemów wód płynących w Bieszczadach Zachodnich, 
w tym również notowanego na torfowisku i w Jeziorkach Duszatyńskich. Biorąc 
pod uwagę wymagania wobec odczynu wody za Van Dam i in. (1994) określone 
jako gatunek alkalifilny oraz wobec żyzności jako preferujący warunki mezotrofii, 
badane źródło pod względem pH i przewodnictwa właściwego wydaje się być od-
powiednim dla niego siedliskiem. Pozostałe gatunki, których liczne występowanie 
odnotowano w badanym źródle, określane są pod względem wymagań wobec od-
czynu wody jako neutralne (obojętne pH około 7), natomiast pod względem trofii 
wymagania są w kierunku warunków oligotroficznych. 

Gatunkami okrzemek, które były odnotowane we wszystkich próbach w 
źródle na Przełęczy Goprowskiej (Żelazna-Wieczorek i Knysak 2017), nato-
miast w źródle Elizy nie stwierdzono ich obecności, są: Gomphonema angustius 
Reichardt (GAGU), G. micropus Kützing (GMIC), G. tergestinum (Grunow) 
Schmidt (GTER), Navicula cryptocephala Kützing (NCRY), N. gregaria Donkin 
(NGRE), Nitzschia linearis Smith (NLIN), Psammothidium bioretii (Germain) 
Bukhtiyarova & Round (PBIO) i Surirella angusta Kützing (SANG).

Rozpoznanie jakościowego i ilościowego zróżnicowania zbiorowisk okrze-
mek źródła na Połoninie Wetlińskiej poszerza stan poznania różnorodn ości 
gatunkowej tej grupy organizmów autotroficznych na terenie Bieszczadzkiego 
Parku Narodowego.
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Tabela 1. Taksony okrzemek zidentyfikowane w Źródle Elizy, w poszczególnych mikro-
siedliskach z ich udziałem procentowym w próbie, oraz kody taksonów.
Table 1. List of all diatom taxa identified in Eliza spring in particular microhabitats with 
their percentage share in the sample, and taxon codes.
Objaśnienia / Explanations: mikrosiedlisko / microhabitat: ZWEE – kamienie / stones, 
ZWEB – drobne kamienie i piasek / gravel and sand, ZWEM – mchy / mosses).

Takson/Taxa KOD
/code ZW

EE

ZW
EB

ZW
EM

Achnanthes petersenii Hustedt APET 0,6 5,3
Achnanthidium lineare W.Smith ACLI 0,6 0,4
Achnanthidium minutissimum (Kützing) Czarnecki AMIN 43,8 39,4 14,2
Adlafia cf. aquaeductae (Krasske) Moser, Lange-Berta-
lot & Metzeltin AAQU 1,1

Amphora inariensisKrammer AINA 1,0 1,8 0,2
Amphora indistincta Levkov AMID 0,2
Amphora pediculus (Kützing) Grunow APED 9,6 11,2 0,2
Caloneis fontinalis (Grunow) Cleve-Euler CFON 0,2 0,7
Caloneis macei Fusey CMCE 0,4
Caloneis tenuis (Gregory) Krammer  CATE 1,4
Chamaepinnularia sp. 1 CHEV 1,4 2,0
Cocconeis disculus (Schumann) Cleve CDIS 0,2
Cocconeis euglypta Ehrenberg CEUG 1,0 0,2
Cocconeis lineata Ehrenberg CLNT 1,8 3,0 0,5
Cocconeis neodiminuta Krammer CNDI 1,8 1,0
Cocconeis pseudolineata (Geitler) Lange-Bertalot CPPL 15,4 6,8 0,2
Cymbella cymbiformis Agardh CCUN 0,2
Cymbopleura laeviformis Krammer CLVF 1,6
Cymbopleura subaequalis (Grunow) Krammer CSAQ 0,2
Denticula tenuis Kutzing DTEN 1,4 0,7
Diatomella balfouriana Greville DBAL 10,0
Diploneis krammeri Lange-Bertalot & Reichardt DKRA 0,4
Diploneis separanda Lange-Bertalot DESP 0,2
Encyonema bipartitum (Mayer) Krammer ENBI 0,9
Encyonema perpusillum (Cleve) Mann ENPE 0,2
Encyonema silesiacum (Bleisch) Mann ESLE 0,2
Encyonopsis cesatii (Rabenhorst) Krammer ECES 0,5
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Takson/Taxa KOD
/code ZW

EE

ZW
EB

ZW
EM

Encyonopsis falaisensis (Grunow) Krammer ECFA 2,6
Encyonopsis sp. 1. ENC1 0,2
Encyonopsis subminuta Krammer & Reichardt ESUM 0,2
Eucocconeis laevis (Østrup) Lange-Bertalot EULA 0,4
Eunotia cf. valida Hustedt EVAL 0,9
Fallacia lange-bertalotii (Reichardt) Reichardt FLGB 0,2
Frustulia vulgaris (Thwaites) De Toni FVUL 0,2
Geissleria acceptata (Hustedt) Lange-Bertalot & Met-
zeltin GACC 2,2 2,2 0,2

Geissleria paludosa (Hustedt) Lange-Bertalot & Met-
zeltin GPAL 0,5

Gomphonema angustivalva Reichardt GAGV 1,0 4,0 0,5
Gomphonema angustum Agardh GANT 0,2 0,2
Gomphonema drutelginense Reichardt GDRU 0,2 0,2 0,5
Gomphonema hebridense Gregory GHEB 0,2
Gomphonema minutum (Agardh) Agardh GMIN 1,2 4,2
Gomphonema montanum Schumann GMON 0,7
Gomphonema parvulum (Kützing) Kützing GPPA 0,2
Gomphonema pumilum var. rigidum Reichardt & 
Lange-Bertalot GPRI 1,4 1,2

Gomphonema sarcophagus Gregory GSAR 0,2
Gomphonema utae Lange-Bertalot & Reichardt GUTA 0,4
Gomphonema variscohercynicum Lange-Bertalot & 
Reichardt GVAH 0,4

Halamphora normanii (Cleve) Levkov HNOR 0,5
Humidophila brekkaensis (Petersen) Lowe, Kociolek, 
Johansen, Van de Vijver, Lange-Bertalot & Kopalová DBRE 0,2

Humidophila contenta (Grunow) Lowe, Kociolek, Jo-
hansen, Van de Vijver, Lange-Bertalot & Kopalová DCOT 0,4

Humidophila perpusilla (Grunow) Lowe, Kociolek, 
Johansen, Van de Vijver, Lange-Bertalot & Kopalová DPER 1,8 1,4 41,5

Meridion circulare(Greville) Agardh MCIR 0,4
Navicula antonii Lange-Bertalot NANT 0,6 0,8 0,2
Navicula cryptotenella Lange-Bertalot NCTE 0,4

J. Żelazna-Wieczorek, K. Mostowik – Różnorodność gatunkowa...



358 ROCZNIKI BIESZCZADZKIE 27 (2019)

Literatura
Bąk M., Witkowski A., Żelazna-Wieczorek J., Wojtal A., Szczepocka E., Szulc K., Szulc 

B. 2012. Klucz do oznaczania okrzemek w fitobentosie na potrzeby oceny stanu eko-
logicznego wód powierzchniowych w Polsce. Warszawa: 1–452.

Cantonati M. 1998. Diatom communities of springs in the Southern Alps. Diatom Research 
13 (2): 201–220.

Cantonati M., Bertuzzi E., Spitale D. 2007. The spring habitat: biota and sampling methods. 
Monografie del Museo Tridentino di Scienze Naturali, 4. Trento.

Cantonati M., Kelly M., Lange-Bertalot H. (ed.) 2017. Freshwater benthic diatoms of 
Central Europe: over 800 common species used in ecological assessment. Koeltz 
Botanical Books, p. 1–942. 

DIRECTIVE 2000/60/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUN-
CIL of 23 October 2000 establishing a framework for Community action in the field 
of water policy. Official Journal of the European Communities – L 327/1.

Kisiel M., Dojtrowska I., Kucała M., Rzonca B., Siwek J., Zawiło M. 2015. Termika wód 
źródlanych w masywie Połoniny Wetlińskiej. Roczniki Bieszczadzkie 23: 225–237.

Navicula exilis Kützing NEXI 0,6
Navicula hintzii Lange-Bertalot NHIN 0,2
Navicula lundii Reichardt NLUN 0,6 0,6 0,5
Nitzschia acidoclinata Lange-Bertalot NACD 0,2 0,2
Nitzschia alpina Hustedt NZAL 0,2 0,2 1,9
Nitzschia hantzschiana Rabenhorst NHAN 0,2
Nitzschia perminuta (Grunow) Peragallo NPNU 0,5
Nitzschia sp. 1 NSP1 0,2
Odontidium mesodon (Ehrenberg) Kützing DMES 3,2 2,4 1,8
Pinnularia subcommutata var. nonfasciata Krammer PSCM 0,2
Planothidium frequentissimum (Lange-Bertalot) Lange-
Bertalot PLFR 1,2 1,4

Planothidium lanceolatum (Brébisson) Lange-Bertalot PTLA 6,2 7,8
Platessa montana (Krasske) Lange-Bertalot PTMO 0,4
Psammothidium grischunum (Wuthrich) Bukhtiyarova 
& Round PGDA 0,8 0,6

Reimeria sinuata (Gregory) Kociolek & Stoermer RSIN 0,8 3,2 0,2
Reimeria uniseriata Sala, Guerrero & Ferrario RUNI 2,0 0,4
Sellaphora seminulum (Grunow) Mann SSEM 0,8 0,6 1,8

Takson/Taxa KOD
/code ZW

EE

ZW
EB

ZW
EM



359

Krammer K. 2000. The genus Pinnularia. In: H. Lange-Bertalot (red.). Diatoms of Europe. 
Diatoms of Europe. Diatoms of European Inland Waters and Comparable Habitats. 1. 
A.R.G. Ganther Verlag K.G., p.: 1–703.

Lange-Bertalot H. 2001. Navicula sensu stricte, 10 Genera Separated from Navicula sensu 
lato, Frustulia. In: H. Lange-Bertalot (red.). Diatoms of Europe. Diatoms of Europe. 
Diatoms of European Inland Waters and Comparable Habitats. 2. A.R.G. Ganther 
Verlag K.G., p.: 1–526.

Levkov Z., Ector L. 2010. A comparative study of Reimeria species (Bacillariophyceae). 
Nova Hedwigia 90 (3–4): 469–489.

Levkov Z., Mitić-Kopanja D., Reichardt E. 2016. The diatom genus Gomphonema from 
the Republic of Macedonia. In: H. Lange-Bertalot (red.). Diatoms of Europe. 8. Koeltz 
Botanical Books: 1–552. 

Malata T., Jankowski L., Żytko K. 2006. Szczegółowa Mapa Geologiczna Polski 1:50 
000, Arkusz 1066 – Lutowiska. PIG-PIB.

Noga T., Stanek-Tarkowska J., Pajączek A., Peszek Ł., Kochman N., Woźniak K. 2013a. 
Application of diatoms to assess the quality of the waters of the Baryczka stream, 
left-side tributary of the River San. Journal of Ecological Engineering 14(3): 8–23.

Noga T., Stanek-Tarkowska J., Pajączek A., Peszek Ł., Kochman N., Kozak E., Kędziora 
Ł., Wąsacz P. 2013b. Wstępne rozpoznanie okrzemek Bacillariophyceae Jeziorek 
Duszatyńskich (Bieszczady Zachodnie). Roczniki Bieszczadzkie 21: 127–146.

Noga T., Stanek-Tarkowska, Pajączek A., Kochman N., Peszek Ł. 2014. Ecological as-
sessment of the San River water quality on the area of the San Valley Landscape Park. 
Journal of Ecological Engineering 15(4): 12–22.

Noga T., Rybak M., Stanek-Tarkowska J., Pajączek A., Koman-Kędziora N., Peszek Ł. 
2016a. Ekspansja okrzemki Didymosphenia geminata (Lyngbye) M. Schmidt w po-
tokach bieszczadzkich. Roczniki Bieszczadzkie 24: 305–311. 

Noga T., Stanek-Tarkowska J., Rybak M., Kochman-Kędziora N., Peszek Ł., Pajączek A. 
2016b. Diversity of diatoms in the natural, mid-forest Terebowiec stream – Bieszczady 
National Park. Journal of Ecological Engineering 17: 232–247.

Noga T., Poradowska A., Peszek Ł., Rybak M. 2018. Rare calciphilous diatoms from the 
genus Gomphonema (Bacillariophyta) in lotic waters of SE Poland. Oceanological 
and Hydrobiological Studies 47(1): 27–40.

Peszek Ł., Noga T., Stanek-Tarkowska J., Pajączek A., Kochman-Kędziora N., Pieniążek 
M. 2015. The effect of anthropogenic change in the structure of diatoms and water 
quality of the Żołynianka and Jagielnia streams. Journal of Ecological Engineering 
16(2): 33–51.

Płaczkowska E., Siwek J., Maciejczyk K., Mostowik K., Murawska M., Rzonca B. 2018. 
Groundwater capacity of a flysch-type aquifer feeding springs in the Outer Eastern Car-
pathians (Poland). Hydrology Research 49(6): 1946–1959, DOI: 10.2166/nh.2018.200.

Rybak M., Noga T., Stanek-Tarkowska J. 2017. Występowanie okrzemek z rodzaju Psam-
mothidium Bukhtiyarova & Round i wybranych gatunków z rodzaju Achnanthidium 
Kütz. w potokach bieszczadzkich. Roczniki Bieszczadzkie 25: 339–354.

Rybak M., Poradowska A., Kochamn-Kędziora N., Peszek Ł., Noga T., Stanek-Tarkowska 
J. 2018. Okrzemki (Bacillariophyta) Torfowiska Wołosate (Bieszczadzki Park Naro-
dowy). Roczniki Bieszczadzkie 26: 169–183. 

J. Żelazna-Wieczorek, K. Mostowik – Różnorodność gatunkowa...



360 ROCZNIKI BIESZCZADZKIE 27 (2019)

Van Dam H., Martens A., Sinkeldam J. 1994. A coded checklist and ecological indicator 
values of freshwater diatoms from the Netherlands. Netherlands Journal of Aquatic 
Ecology 28(1): 117–133.

Werum M., Lange-Bertalot H. 2004. Diatoms in springs from Central Europe and elsewhere 
under the influence of hydrogeology and anthropogenic impacts. In: H. Lange-Bertalot 
(ed.). Iconographia Diatomologica 13, 1–417. A.R.G. Gantner Verlag K.G.

Wojtal A.Z. 2013. Species composition and distribution of diatom assemblages in spring 
waters from various geological formations in southern Poland. J. Cramer, Gebrüder 
Borntraeger Verlagsbuchhandlung, Stuttgart. Bibliotheca Diatomologica 59: 1–436.

Wołowski K. 2011. Preliminary studies on euglenoids and other algal flora of the peat bog 
Wołosate in Bieszczady National Park. Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 
18 (1):131–146.

Żelazna-Wieczorek J. 2011. Diatom flora in springs of Łódź Hills (Central Poland). Diatom 
Monographs 13: 1–420, A.R.G. Gantner Verlag K.G.

Żelazna-Wieczorek J. 2012. Okrzemki Bacillariophyta źródeł i odcinków źródłowych 
potoków w górnym odcinku rzeki San. Roczniki Bieszczadzkie 20: 220–229.

Żelazna-Wieczorek J., Knysak P. 2017. Okrzemki (Bacillariophyta) źródła na Przełęczy 
Goprowskiej (Bieszczadzki Park Narodowy) w ocenie wpływu ruchu turystycznego. 
Roczniki Bieszczadzkie 25: 321–338.

Summary
Springs, the very beginning of flowing surface waters, are widely spread 

in the area of Bieszczady National Park. Their habitats are strongly influenced 
by various compositions of physical and chemical parameters. These features 
determines the diversity of diatom assemblages present in springs ecosystems. 
This study of diatoms species diversity in spring located on Połonina Wetlińska 
allowed to confirm occurrence of 71 taxa, with highest number of taxa – 55 – re-
lated to bryophyte microhabitat. Also, in the bryophyte microhabitat the degree 
of dissimilarity index of species diversity was particularly high in comparison 
to epilitic and benthic samples. Furthermore, in the bryophyte microhabitat sig-
nificant occurrence of Diatomella balfouriana was visible, a species, that so far 
has been seldom noticed, only a few specimens in two crenic habitats in Poland, 
in the Eastern Tatras. In this spring, for the first time two diatoms: Cymbopleu-
ra laeviformis, Encyonema bipartitum, and rare species: Achnanthes petersenii, 
Caloneis tenuis, Encyonopsis falaisensis, Fallacia lange-bertalotii, Geissleria 
paludosa, Gomphonema angustivalva, G. drutelginense, G. hebridense, Halam-
phora normanii, Platessa montana, within the limits of Bieszczadzki National 
Park, have been recorded. Additionally, the species diversity of diatoms between 
two springs located in the Bieszczady National Park was compared. In the Eliza 
spring there were 21 species not previously recorded in the spring on the Go-
prowska Pass, including species not previously listed or rarely recorded from the 
Bieszczady National Park. 
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ZBIOROWISKA OKRZEMEK (BACILLARIOPHYTA)  
POTOKU RZECZYCA I JEGO DOPŁYWU  

(BIESZCZADZKI PARK NARODOWY)

Diatom assemblages (Bacillariophyta) in the Rzeczyca stream  
and its tributary (Bieszczady National Park)

Abstract: Studies were carried out in 2013–2015 in the Rzeczyca stream and its unnamed 
tributary (Western Bieszczady, Eastern Carpathians, Poland). The aim of research was to 
show a diversity of diatom assemblages. Altogether, 194 taxa occurring on stones and 
on submerged mosses were identified in the spring and autumn seasons. Twelve of them 
were very abundant (>5% share in assemblage), including six forming the most numerous 
populations: Achnanthidium minutissimum (Kütz.) Czarnecki (˂5–50%), A. pyrenaicum 
(Hust.) Kobayasi (5.6–71.9%), A. thienemannii (Hust.) Lange-Bert. (˂5–12.4), Amphora 
inariensis Krammer (˂5–52.8), Cymbella parva (W. Smith) Kirchne (˂5–38.9), Odon-
tidium mesodon (Kütz.) Kütz (˂5–45.5%). The examined material was dominated by 
alkaliphilous and neutral, mesotrophentic and oligo-eutrophentic, and beta-mesosaprobic 
and oligosaprobic species. Among the identified taxa, 28 (14.4%) can be found in the Red 
List of Polish Algae.

Key words: diatom diversity, streams, protected areas, Eastern Carpathians.

Wstęp
Obszar Bieszczadów Zachodnich, w obrębie których znajduje się Bieszczadz-

ki Park Narodowy, jest dobrze poznany, zarówno pod względem faunistycznym, 
jak również botanicznym (Górecki, Zemanek 2016), jednak zbiorowiska glonów 
pozostają nadal słabo zbadane. Dopiero od niedawna prowadzone są na tym ob-
szarze badania algologiczne, koncentrujące się głównie na okrzemkach (Bacilla-
riophyta). 
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Pierwsze badania nad glonami przeprowadzono w latach 90. XX wieku, w 
związku z masowym rozwojem okrzemki Didymosphenia geminata (Lyngbye) 
M. Schmidt w górnych odcinkach rzeki San i jej wybranych dopływach (Kawec-
ka, Sanecki 2003). Badania glonów (ze szczególnym uwzględnieniem euglenin) 
na terenie Bieszczadzkiego Parku Narodowego prowadził Wołowski (2011) na 
torfowisku Wołosate. Późniejsze badania algologiczne koncentrowały się głów-
nie na zbiorowiskach okrzemek rozwijających się w różnych typach ekosyste-
mów wodnych, tj. w wodach płynących (Żelazna-Wieczorek 2012; Noga i in. 
2014b, 2016a,b; Rybak i in. 2017), źródłach (Żelazna-Wieczorek 2012; Żelazna-
-Wieczorek, Knysak 2017) i torfowisku Wołosate (Rybak i in. 2018).

Celem niniejszej pracy jest przedstawienie różnorodności gatunkowej zbio-
rowisk okrzemek rozwijających się w potoku Rzeczyca i jego prawobrzeżnym, 
bezimiennym dopływie w Bieszczadzkim Parku Narodowym, wraz z określe-
niem preferencji siedliskowych poszczególnych taksonów oraz wyróżnieniem 
gatunków rzadkich i zagrożonych. 

Teren badań
Teren badań należy do Zewnętrznych Karpat Wschodnich (Kondracki 2001), 

zbudowanych z fliszu karpackiego, a skały osadowe budujące te formacje to 
głównie: piaskowce, mułowce i margle. Teren parku i otuliny zakwalifikowano 
do Regionu Klimatu Górskiego, w którym wysokość nad poziomem morza jest 
czynnikiem decydującym o zróżnicowaniu klimatu tego obszaru. Średnia roczna 
temperatura powietrza jest niższa niż 7ºC, natomiast wysokość opadów wyno-
si od 1000 do 1140 mm w ciągu roku (Niedźwiedź, Obrębska-Starklowa 1991; 
Winnicki, Zemanek 2009; Górecki, Zemanek 2016).

Badania prowadzono na stanowiskach wyznaczonych w środkowym biegu 
potoku Rzeczyca (stanowisko 1, GPS: N 49,10813°; E 22,62605°; 681 m n.p.m.), 
w pobliżu szlaku na Wielką i Małą Rawkę, oraz w bezimiennym, prawobrzeż-
nym dopływie Rzeczycy (stanowisko 2, GPS: N 49,10710°; E 22,62569°; 688 m 
n.p.m.) (Ryc. 1). Obydwa potoki były zacienione (zwłaszcza dopływ Rzeczycy) 
przez porastające brzegi drzewa liściaste (głównie buki Fagus sylvatica L.) i cha-
rakteryzowały się kamienistym dnem, z przewagą średnich i dużych kamieni (co 
jest typową cechą potoków górskich).

Metodyka
Materiał do badań pobierano w latach 2013–2015, w czterech terminach 

badawczych (wrzesień 2013, marzec i październik 2014 oraz październik 2015) 
w potoku Rzeczyca (stanowisko 1) oraz jego dopływie (stanowisko 2). Materiał 
zeskrobywano z kamieni zanurzonych w wodzie oraz zbierano kępy mchów  
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Ryc. 1. Lokalizacja terenu badań (a) i rozmieszczenie stanowisk badawczych (b) na potoku 
Rzeczyca (stanowisko 1) i dopływie Rzeczycy (stanowisko 2).
Fig. 1. Location of study area (a) and sampling sites (b) at Rzeczyca stream – site 1 and 
tributary – site 2.

zanurzonych w wodzie lub znajdujących się w strefie oprysku (jeśli były dostęp-
ne na stanowiskach). Bezpośrednio w terenie mierzono temperaturę wody, od-
czyn wody oraz przewodnictwo elektrolityczne za pomocą następujących urzą-

M. Rybak i in. – Zbiorowiska okrzemek...
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dzeń: MARTINI pH56 i MARTINI EC59. Dodatkowo pobrano wodę do analiz 
chemicznych, które wykonano w Katedrze Gleboznawstwa, Chemii Środowiska 
i Hydrologii Uniwersytetu Rzeszowskiego, korzystając z chromatografu jonowe-
go Thermo scientific DIONEX ICS–5000+DC. 

Zebrany materiał poddano w laboratorium trawieniu w mieszaninie kwasu 
siarkowego VI i dichromianu potasu, celem usunięcia zanieczyszczeń organicz-
nych oraz uzyskania czystych pancerzyków okrzemek. Zastosowano standardo-
we metody używane w tego typu badaniach (Kawecka 1980; Noga i in. 2014a). 
Następnie oczyszczony materiał wykorzystano do sporządzenia trwałych prepa-
ratów mikroskopowych, które zaklejono w żywicy syntetycznej Pleurax (współ-
czynnik załamania światła 1,75). 

Okrzemki oznaczano pod mikroskopem świetlnym Carl Zeiss Axio Imager 
A2 na podstawie następujących prac ikonograficznych: Krammer, Lange-Bertalot 
(1986, 1988, 1991a,b), Reichardt (1999), Krammer (2002), Werum, Lange-Bertalot 
(2004), Hofmann i in. (2011), Bąk i in. (2012), Lange-Bertalot i in. (2017). 

Strukturę dominacji okrzemek w zbiorowisku określono przez zliczanie 
okryw w losowo wybranych polach widzenia mikroskopu, aż do uzyskania łącz-
nej liczby 400 okryw. Gatunki, które osiągnęły powyżej 5% udziału w próbie 
uznano za dominujące (za Kawecką 2012). 

Preferencje ekologiczne okrzemek względem odczynu wody, trofii i saprobii 
określono w oparciu o klasyfikację Van Dama i in. (1994).

Na podstawie „Czerwonej listy glonów Polski” opracowanej przez Siemińską 
i in. (2006) wyróżniono taksony zagrożone i rzadkie, na podstawie przyporząd-
kowania oznaczonych okrzemek do odpowiednich kategorii: E – wymierające, 
V – narażone, R – rzadkie, I – o nieokreślonym stopniu zagrożenia.

Wyniki
Wody badanych potoków charakteryzowały się odczynem zasadowym lub 

zbliżonym do obojętnego, zawierającym się w przedziale od 6,2 do 8,4. Najniższe 
pH (6,2 i 6,4) zarówno w Rzeczycy, jak i dopływie, zanotowano we wrześniu 2013 
roku. Przewodnictwo elektrolityczne badanych wód wynosiło od 66 µS cm-1 do 
284 µS cm-1. Najniższe wartości stwierdzono w październiku 2014 roku na obydwu 
stanowiskach (66 i 97 µS cm-1) oraz w marcu 2014 roku w dopływie Rzeczycy (88 
µS cm-1). Potok Rzeczyca i jego dopływ charakteryzowały się wysoką zawartością 
tlenu (zawsze powyżej 10 mg l-1), natomiast temperatura wody wahała się od 5,7ºC 
do 10,0ºC. Spośród badanych biogenów tylko azotany wykazywały podwyższone 
wartości, zwłaszcza we wrześniu 2013 roku (7,60 i 8,53 mg l-1). Wartości pozosta-
łych biogenów (NO3

-, NH4
+, PO4

3-) były niskie, często nawet (jak w przypadku fos-
foranów) poniżej granicy oznaczalności. Wartości wapnia zmierzone jesienią 2014 
i 2015 roku zawierały się w przedziale od 27,52 mg l-1 do 39,72 mg l-1 (Tab. 1).
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Tabela 1. Wartości parametrów fizycznych i chemicznych wód na badanych stanowiskach 
(1 – Rzeczyca, 2 – dopływ Rzeczycy).
Table 1. The values of physical and chemical parameters of water at sampling sites  
(1 – Rzeczyca, 2 – Rzeczyca tributary).
Cond. – przewodnictwo elektrolityczne/conductivity

Wrzesień 2013
September 2013

Marzec 2014
March 2014

Październik 
2014

October 2014

Październik 
2015

October 2015
1 2 1 2 1 2 1 2

T [°C] 9,2 9,0 7,4 5,7 10,0 9,0 7,8 7,8
pH 6,4 6,2 8,4 8,2 8,1 7,6 6,7 7,5
Cond.  
[µS cm-1] 284 230 157 88 97 66 277 248

O2 [mg l-1] – – 10,60 10,15 10,24 10,52 10,50 10,38
Cl- [mg l-1] 5,32 5,09 0,68 0,80 0,60 0,42 1,35 1,04
SO4

2- [mg l-1] 32,35 23,25 16,61 10,50 16,33 11,58 31,65 26,10
NO3

- [mg l-1] 7,60 8,53 2,32 3,03 1,78 2,04 3,19 4,67
NH4

+ [mg l-1] – – – – 0,06 0,06 0,04 0,06
PO4

3- [mg l-1] ˂0,01 ˂0,01 ˂0,01 ˂0,01 ˂0,01 ˂0,01 ˂0,01 ˂0,01
Mg2+ [mg l-1] – – – – 5,33 2,93 9,33 7,28
Ca2+ [mg l-1] – – – – 39,72 27,52 38,74 34,74

Podczas badań prowadzonych w latach 2013–2015 stwierdzono łącznie 194 
taksony okrzemek. Najwięcej taksonów występowało w rodzajach Navicula spp. 
(20), Nitzschia spp. (19) i Gomphonema spp. (16) (Tab. 2; Ryc. 2, 3). 

Większe bogactwo taksonomiczne okrzemek w każdym sezonie badawczym 
występowało w dopływie Rzeczycy, w którym zidentyfikowano łącznie 163 tak-
sony (w Rzeczycy – 137 taksonów). Najwięcej taksonów okrzemek odnotowano 
w potoku Rzeczyca we wrześniu 2013 roku (94), natomiast najmniej – w marcu 
2014 roku (73). W dopływie Rzeczycy najwięcej taksonów oznaczono we wrze-
śniu 2013 roku (102) i październiku 2014 roku (104), najmniej w marcu 2014 
roku (82) – Tabela 2.

Rangę gatunku dominującego osiągnęło 12 taksonów okrzemek, z których w 
potoku Rzeczyca najliczniejsze populacje tworzyły: Achnanthidium pyrenaicum 
(42,7–71,9%), A. thienemannii (5,3–12,4%) i Cymbella parva (˂5–38,9%), nato-
miast w dopływie – Amphora inariensis (˂5–52,8%), Achnanthidium minutissi-
mum (˂5–49,7%) i Odontidium mesodon (˂5–45,5%). 

Na podstawie listy Van Dama i in. (1994) stwierdzono, że w zbiorowisku 
okrzemek dominowały taksony alkalifilne (od 20,8% w dopływie Rzeczycy we 
wrześniu 2013 roku do 72,6% w potoku Rzeczyca w październiku 2014 roku)  

M. Rybak i in. – Zbiorowiska okrzemek...
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Ryc. 2./Fig. 2. Wybrane gatunki okrzemek stwierdzone w potoku Rzeczyca i jego dopływie 
/ Selected diatom taxa noted in Rzeczyca stream and his tributarity: 1–2 – Odontidium 
mesodon, 3 – Fragilaria perminuta, 4 – Meridion circulare, 5 – Fragilaria tenera, 6–8 – 
Diatoma ehrenbergii, 9–10 – Hannea arcus, 11 – Cocconeis pediculus, 12 – C. pseudolin-
eata, 13 – Karayevia laterostrata, 14–15 Achnanthidium pyrenaicum, 16 – A. thienemannii, 
17 – Gomphonema pumilum, 18 – Fallacia subhamulata, 19 – Humidophila perpusilla, 
20 – Pinnularia sp., 21 – Caloneis lancettula, 22 – C. fontinalis, 23 – Frustulia vulgaris, 
24 – Diploneis krammeri, 25 – Encyonema ventricosum, 26 – Amphora inariensis, 27 – 
Encyonopsis cesatii, 28 – Delicata delicatula, 29 – Sellaphora hustedtii, 30 – Cymbella 
excisa, 31 – C. perparva, 32 – C. compacta, 33 – C. helvetica.
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Ryc. 3./Fig. 3. Wybrane gatunki okrzemek stwierdzone w potoku Rzeczyca i jego dopływie 
/ Selected diatom taxa noted in Rzeczyca stream and his tributarity: 1 – Amphipleura 
pellucida, 2 – Pinnulara subrupestris, 3–4 – Amphora copulata, 5 – Reimeria fontinalis, 
6 – R. sinuata, 7 – Luticola frequentissima, 8 – L. acidoclinata, 9 – Encyonopsis falais-
ensis, 10 – Neidium alpinum, 11 – Encyonopsis subminuta, 12 – Stauroneis separanda, 
13 – Geissleria paludosa, 14 – Sellaphora atomoides, 15 – Nitzschia sublinearis, 16 – N. 
fonticola, 17 – Surirella minuta, 18 – Gomphonema tergestinum, 19 – G. sarcophagus, 
20 – G. subclavatum.

i neutrofilne (od 5% w potoku Rzeczyca w październiku 2014 roku do 45,3% w 
dopływie Rzeczycy w październiku 2014 roku) (Ryc. 4). Pod względem saprobii 
wody dominowały okrzemki β-mezosaprobowe (od 6,6% w potoku Rzeczyca w 
marcu 2014 roku do 47,7% w dopływie Rzeczycy w październiku 2014 roku) 
oraz oligosaprobowe, które najliczniej rozwinęły się w dopływie Rzeczycy w 
marcu 2014 roku (33,3%) (Ryc. 5). W większości prób zaznaczył się duży udział 
okrzemek o nieznanych preferencjach ekologicznych, zwłaszcza względem sa-
probii, głównie w związku z bardzo licznym rozwojem Achnanthidium pyrena-
icum, który nie posiada określonych preferencji ekologicznych względem zawar-
tości materii organicznej w wodzie (Ryc. 5). Rozpatrując trofię badanych wód 
wykazano, że w większości prób dominowały okrzemki mezo-eutroficzne (od 

M. Rybak i in. – Zbiorowiska okrzemek...
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Ryc. 4. Udział taksonów okrzemek [%] na badanych stanowiskach (1 – Rzeczyca, 2 – do-
pływ Rzeczycy) pod względem zakresu tolerancji w stosunku do odczynu wody, według 
klasyfikacji Van Dama i in. (1994).
Fig. 4. Participation of diatom taxa [%] at studied sites (1 – Rzeczyca, 2 – Rzeczyca 
tributary), with reference to water pH, according to Van Dam et al. (1994) classification.

5,7% w dopływie Rzeczycy we wrześniu 2013 roku do 64,2% w potoku Rzeczy-
ca w październiku 2014 roku). Ponadto w dopływie Rzeczycy licznie rozwijały 
się taksony oligo-eutroficzne (od 14,4% w październiku 2015 roku do 42,1% w 
październiku 2014 roku) oraz oligotroficzne, których najwięcej występowało we 
wrześniu 2013 roku (49,5%) i w październiku 2015 roku (32,4%) (Ryc. 6).

Spośród wszystkich oznaczonych okrzemek 28 (tj. 14,4%) stanowiły taksony 
wpisane na „Czerwoną listę glonów Polski” (Siemińska i in. 2006) (Tab. 2). Naj-
więcej okrzemek (10 taksonów) odnotowano w kategorii R (rzadkie). W katego-
rii wymierające (E) stwierdzono 6 taksonów, natomiast w kategorii narażone (V) 
– 10 taksonów. Tylko dwa taksony przypisano do kategorii I, tj. o nieokreślonym 
stopniu zagrożenia. Większość okrzemek z „Czerwonej listy glonów Polski” roz-
wijała się sporadycznie na badanych stanowiskach. Amphipleura pellucida, Cym-
bella lanceolata, Fallacia subhamulata, Gomphonema tergestinum i Navicula 
splendicula identyfikowano w każdej badanej próbie z obu stanowisk, jednak 
gatunki te występowały nielicznie.
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Ryc. 5. Udział taksonów okrzemek [%] na badanych stanowiskach (1 – Rzeczyca, 2 – do-
pływ Rzeczycy) pod względem zakresu tolerancji w stosunku do saprobii wody, według 
klasyfikacji Van Dama i in. (1994).
Fig. 5. Participation of diatom taxa [%] at studied sites (1 – Rzeczyca, 2 – Rzeczyca 
tributary), with reference to saprobity, according to Van Dam et al. (1994) classification.

Dyskusja
Wody powierzchniowe na obszarze Bieszczadzkiego Parku Narodowego 

charakteryzują się składem kształtowanym przez procesy naturalne, związane 
z cechami geochemicznymi środowiska i warunkami hydrometeorologicznymi. 
Wody zaliczane są do typu wodorowęglanowo-wapniowego. Rzeki wykazują ni-
skie stężenia mineralnych form azotu i fosforu, ale w czasie wiosennych wez-
brań stężenia jonów azotanowych mogą wzrastać powyżej 4 mg dm-3 (Siwek i in. 
2011; Rzonca, Siwek 2016). Niniejsze badania wykazały, iż większość badanych 
parametrów chemicznych odznaczała się niskimi wartościami, z wyjątkiem jo-
nów azotanowych. Najwyższe stężenia jonów azotanowych występowały jednak 
w okresach jesiennych, zwłaszcza we wrześniu 2013 roku. Sytuacja taka, ob-
serwowana zwłaszcza przy niskich stanach wód, może być związana z ruchem 
turystycznym, który przekłada się na nasilone zrzuty oczyszczonych ścieków by-
towych do rzek i potoków (Rzonca, Siwek 2016). 

M. Rybak i in. – Zbiorowiska okrzemek...
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Potoki, Rzeczyca i jego dopływ, charakteryzowały się dużym bogactwem 
gatunkowym okrzemek, podobnie jak większość rzek i potoków w Polsce połu-
dniowo-wschodniej (Noga 2012; Pajączek i in. 2012; Noga i in. 2013b,c, 2014a; 
Peszek i in. 2015; Żelazna-Wieczorek, Knysak 2017). Więcej taksonów stwier-
dzono w potoku Terebowiec – prawobrzeżnym dopływie Wołosatego (260 tak-
sonów), jednak tam prowadzono badania na dwóch stanowiskach (Noga i in. 
2016b). Większym bogactwem gatunkowym charakteryzowały się również rze-
ka San (353 taksony) na obszarze Parku Krajobrazowego Doliny Sanu (Noga i 
in. 2014b) oraz źródła i źródłowe odcinki dopływów górnego Sanu, w których 
stwierdzono występowanie około 350 taksonów okrzemek (Żelazna-Wieczorek 
2012). 

Wody płynące południowej Polski są miejscem licznego występowania Ach-
nanthidium pyrenaicum, który często jest gatunkiem dominującym (Wojtal 2009, 
2013; Kawecka 2012). Również na terenie Podkarpacia takson rozwija się na 
wielu stanowiskach i tworzy niejednokrotnie masowe populacje (˃50%), zwłasz-
cza w górnych odcinkach cieków (Noga 2012; Pajączek i in. 2012; Noga i in. 

Ryc. 6. Udział taksonów okrzemek [%] na badanych stanowiskach (1 – Rzeczyca, 2 – 
dopływ Rzeczycy) pod względem zakresu tolerancji w stosunku do trofii wody, według 
klasyfikacji Van Dama i in. (1994).
Fig. 6. Participation of diatom taxa [%] at studied sites (1 – Rzeczyca, 2 – Rzeczyca tribu-
tary), with reference to trophy, according to Van Dam et al. (1994) classification. 



371

2013b, 2014a,b, 2016b). Takson ten posiada optimum występowania w wodach 
płynących na terenach górskich i wyżynnych, licznie rozwija się w wodach oli-
go- do mezotroficznych i bogatych w wapń (Krammer, Lange-Bertalot 1991b; 
Hofmann i in. 2011; Bąk i in. 2012; Lange-Bertalot i in. 2017). Według Hofmann 
(1994) jest gatunkiem tolerancyjnym, preferującym wody alkaliczne. Podobnie 
Van Dam i in. (1994) uważają, iż jest gatunkiem alkalofilnym oraz mezotroficz-
nym. Gatunek ten dominował w obydwu badanych potokach. W potoku Rzeczy-
ca rozwijał się masowo, zwłaszcza w 2014 roku (63,5–71,9%), z kolei w dopły-
wie Rzeczycy jego udział w zbiorowisku był mniejszy (5,6–10,9%). Z większym 
udziałem w próbie (˃90%) był obserwowany tylko w potoku Terebowiec, w 
okresie jesiennym (Noga i in. 2016b). 

Wraz z Achnanthidium pyrenaicum w potoku Rzeczyca licznie rozwinął się 
Achnanthidium thienemannii, który osiągał rangę dominanta w każdym sezonie 
badawczym (5,3–12,4%), z kolei w dopływie Rzeczycy występował zawsze po-
jedynczo. Gatunek ten ma podobne wymagania siedliskowe do A. pyrenaicum, 
jednak występuje zazwyczaj mniej licznie (Krammer, Lange-Bertalot 1991b). 
Potoki Rzeczyca wraz z dopływem pod względem parametrów fizyko-chemicz-
nych były do siebie podobne. Stanowisko w potoku Rzeczyca było jednak słabiej 
zacienione, co mogło sprzyjać liczniejszemu rozwojowi A. thienemannii. Ach-
nanthidium thienemannii występował w wodach południowej Polski, zwłaszcza 
w potokach bieszczadzkich (Noga i in. 2016b) i magurskich (Noga i in. 2018), 
w których często był dominantem. Został stwierdzony także w Jeziorkach Du-
szatyńskich (Noga i in. 2013a) oraz w kilku potokach tatrzańskich (Kawecka 
2012), ale tylko w postaci pojedynczych okryw. Przeprowadzone badania wraz 
z danymi z literatury wykazują, iż optimum ekologiczne tego gatunku przypada 
na dobrze natlenione, zasadowe wody, ze średnią do podwyższonej zawartością 
elektrolitów oraz średnią do podwyższonej zawartością wapnia. Obydwa gatunki 
Achnanthidium tworzą liczne populacje także w rzekach i potokach w północno-
-zachodniej Rosji. Dane literaturowe wskazują, że Achnanthidium thienemannii 
rozwijał się mniej licznie (14–22% udziału w próbie) w porównaniu do A. pyre-
naicum, w wodach o odczynie zasadowym (pH: 7,4–7,7), średnim lub podwyż-
szonym przewodnictwie (137–412 µS cm-1) oraz relatywnie niskich stężeniach 
fosforanów i azotanów (Potapova 2006). 

Trzecim licznym dominantem w potoku Rzeczyca (sporadycznie występują-
cym w dopływie) była Cymbella parva. Gatunek ten preferuje wody oligotroficz-
ne z niską do średniej zawartością elektrolitów, zwłaszcza w obszarze nordycko-
-alpejskim (Krammer 2002; Lange-Bertalot i in. 2017). Cymbella parva osiąga 
rangę dominanta także w innych potokach na obszarze Bieszczadzkiego Parku 
Narodowego (Noga i in. 2016b).

Dopływ potoku Rzeczyca charakteryzował się odmienną strukturą dominacji 
w stosunku do potoku Rzeczyca. Jesienią licznie rozwijała się w nim Amphora 
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inariensis. Jest to gatunek zasiedlający głównie oligotroficzne wody stojące, z 
niską do średniej zawartością elektrolitów, jednak mogący występować także w 
innych środowiskach (Krammer, Lange-Bertalot 1986; Hofmann i in. 2011; Bąk 
i in. 2012; Lange-Bertalot i in. 2017). Amphora inariensis znana jest z wielu rzek 
i potoków Polski południowej (Wojtal 2009, 2013; Kawecka 2012; Noga i in. 
2014b) oraz ze źródeł (Żelazna-Wieczorek, Knysak 2017), w których zazwyczaj 
rozwija się pojedynczo. Bardziej liczne populacje (˃10%) tworzyła tylko w nie-
wielkich, zacienionych ciekach, na stanowiskach o niższej temperaturze (Noga 
i in. 2013c; Peszek 2018). Była głównym dominantem (z udziałem ponad 60%) 
w potoku Zimna Woda w Beskidzie Niskim (Peszek 2018). Dominowała rów-
nież w źródle Łagiewniki (˃6%) w centralnej Polsce (Żelazna-Wieczorek 2011). 
Powyższe informacje wskazują, iż Amphora inariensis preferuje wody o niższej 
temperaturze (często była obserwowana w większej liczebności jesienią lub w 
zimnowodnych źródłach) w miejscach zacienionych (masowy rozwój obserwo-
wano głównie w małych, mocno ocienionych ciekach).

W dopływie Rzeczycy liczne populacje tworzyły także Achnanthidium mi-
nutissimum (głównie jesienią) oraz Odontidium mesodon (wiosną 2014 roku). 
Achnanthidium minutissimum jest jednym z najczęściej notowanych gatunków 
okrzemek w Europie środkowej, rozwijającym się w różnych typach wód, w 
których często występuje masowo (Krammer, Lange-Bertalot 1991b; Hofmann 
i in. 2011; Bąk i in. 2012; Lange-Bertalot i in. 2017). Odontidium mesodon jest 
gatunkiem kosmopolitycznym, preferującym wody oligo- do mezotroficznych, 
ubogie w elektrolity, neutralne do słabo kwaśnych (Krammer, Lange-Bertalot 
1988; Hofmann i in. 2011; Bąk i in. 2012; Lange-Bertalot i in. 2017). Jest ga-
tunkiem powszechnie spotykanym w wodach na południu Polski (Wojtal 2009, 
2013; Kawecka 2012; Noga i in. 2014a), znany jest także z wód w centralnej Pol-
sce (Rakowska 2001; Żelazna-Wieczorek 2011). W niewielkich, górskich poto-
kach często jest gatunkiem dominującym (Kawecka 2012). Odontidium mesodon 
może rozwijać się masowo wiosną, zazwyczaj w górnych odcinkach niewielkich 
potoków i jest wtedy dominantem z najwyższym udziałem w zbiorowisku (Noga, 
Siry 2010; Noga – dane niepubl.).

Badane potoki charakteryzowały się licznym udziałem okrzemek alkalofil-
nych (pH˃7) lub neutrofilnych (pH zbliżone do 7), mezotroficznych lub mezo-
eutroficznych oraz β-mezosaprobowych i oligosaprobowych, wskazujących na 
wody dobrej jakości, tj. I i II klasy według wskaźnika saprobowości Van Dam 
i in. (1994). Udział okrzemek z pozostałych grup ekologicznych był niewielki. 
Podobny udział taksonów w poszczególnych grupach ekologicznych obserwo-
wano w górnym odcinku Sanu (Noga i in. 2014b), w wielu potokach w Beskidzie 
Niskim (Peszek 2018), a także w Jeziorkach Duszatyńskich (Noga i in. 2013a). 

Również udział taksonów rzadkich i zagrożonych, znajdujących się na 
„Czerwonej liście glonów Polski”, jest podobny do innych bieszczadzkich rzek i 
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potoków. Klasyfikacja niektórych taksonów (np. C. lanceolata i F. lenzii) jako rzad-
kie lub zagrożone w dużej mierze wynikała ze słabego stopnia zbadania siedlisk, 
zwłaszcza w przypadku stenobiontów. Niektóre gatunki nigdy nie tworzą licznych 
populacji. Niekiedy taksony rzadko występujące w wodach mogą licznie rozwijać 
się w innych typach siedlisk np. na glebach – P. schoenfelderi, E. botuliformis (Sie-
mińska i in. 2006, Noga i in. 2014b, 2016b;  Lange-Bertalot i in. 2017).

Przeprowadzone badania wykazały, że potoki Rzeczyca wraz z dopływem 
charakteryzują się dużym bogactwem gatunkowym i są siedliskiem wielu rzadko 
notowanych i zagrożonych taksonów okrzemek (ok. 14%). Obszar Bieszczadz-
kiego Parku Narodowego wraz z terenami otaczającymi składa się głównie z na-
turalnych zlewni leśnych i jest słabo zaludniony. Brak jest przemysłu i dużych 
skupisk ludności, natomiast wpływ antropopresji na wody płynące widoczny jest 
głównie ze strony ruchu turystycznego, w trakcie sezonu letniego. Najważniejsze 
zagrożenia jakości wód powierzchniowych wynikają z problemów związanych z 
gospodarką ściekową (Rzonca, Siwek 2016). 

Tabela 2. Taksony okrzemek stwierdzone w potoku Rzeczyca (stanowisko 1) i jego dopływie 
(stanowisko 2) w latach 2013–2015.
Table 2. Diatom taxa recorded in Rzeczyca stream (site 1) and Rzeczyca tributary (site 2) in 
2013–2015.
Gatunki dominujące (>5% udziału) wyróżniono na szaro wraz z podaniem liczebności [%] / Dominant taxa 
(>5% frequency) are marked in grey, with their abundance [%];
Kolumna Z zawiera kategorie zagrożeń / Z column contains endangered category: E – wymierające / endan-
gered, V – narażone / vulnerable, R – rzadkie / rare, I – o nieokreślonym zagrożeniu / indeterminate (wg/acc. 
Siemińska i in. 2006);
+ oznacza, że dany takson stwierdzono na stanowisku /  + means that taxa was recorded at sampling site;

Data / Date 09.2013 03.2014 10.2014 10.2015
Z

Nr stanowiska / Site number 1 2 1 2 1 2 1 2

Achnanthidium affine (Grunow) Czarnecki + + + +
Achnanthidium atomoides Monnier, Lange-
Bert. & Ector + + + + +

Achnanthidium bioretii (Germain) Monnier, 
Lange-Bert. & Ector +

Achnanthidium caledonicum (Lange-Bert.) 
Lange-Bert. +

Achnanthidium daonense (Lange-Bert.)  
Lange-Bert., Monnier & Ector + + + + + + +

Achnanthidium eutrophilum (Lange-Bert.)  
Lange-Bert. +

Achnanthidium lauenburgianum (Hust.)  
Monnier, Lange-Bert. & Ector + + V
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Achnanthidium lineare W. Smith + + + + + + +
Achnanthidium minutissimum (Kütz.)  
Czarnecki + 11,9 8,1 + + 49,7 + +

Achnanthidium pyrenaicum (Hust.) Kobayasi 49,6 5,6 63,5 6,6 71,9 10,9 42,7 9,6
Achnanthidium straubianum (Lange-Bert.) 
Lange-Bert. + +

Achnanthidium subatomus (Hust.) Lange-Bert. + + + +
Achnanthidium thienemannii (Hust.)  
Lange-Bert. 12,4 + 11,8 + 10,7 + 5,3 +

Amphipleura pellucida (Kütz.) Kütz. + + + + + + + + R

Amphora cimbrica Østrup + R
Amphora copulata (Kütz.) Schoeman &  
Archibald + + + + + + + +

Amphora inariensis Krammer + 52,8 + + 9,5 + 37,9

Amphora lange-bertalotii Levkov & Metzeltin + + +

Amphora pediculus (Kütz.) Grunow + + + + +

Amphora sp. + + + + +

Caloneis alpestris (Grunow) Cleve + + + +
Caloneis fontinalis (Grunow) Lange-Bert.  
& Reichardt + + + + R

Caloneis lancettula (Schulz) Lange-Bert.  
& Witkowski + + + + + + + R

Caloneis silicula (Grunow) Cleve + +

Cocconeis neodiminuta Krammer +

Cocconeis pediculus Ehrenb. + + + + +

Cocconeis placentula Ehrenb. var. placentula +
Cocconeis placentula var. euglypta (Ehrenb.) 
Grunow + + + + + + +

Cocconeis placentula var. lineata (Ehrenb.)  
Van Heurck + + + + + + + +

Cocconeis pseudolineata (Geitler) Lange-Bert. + + + + 6,1 + 24,2

Cyclostephanos dubius (Hustedt) Round +

Cyclotella atomus Hust. +

Cymbella aspera (Ehrenb.) Cleve + V

Cymbella compacta Østrup + + + + + + + +

Cymbella excisa Kütz. + +

Data / Date 09.2013 03.2014 10.2014 10.2015
Z

Nr stanowiska / Site number 1 2 1 2 1 2 1 2
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Cymbella hustedii Krasske var. hustedii +

Cymbella lanceolata (Ehrenb.) Van Heurck + + + + + + + + R

Cymbella lange-bertalotii Krammer + + + +

Cymbella neocistula Krammer +

Cymbella parva (W. Smith) Kirchner 16,1 + 12,0 + 38,9 +

Cymbella perparva Krammer +

Cymbopleura subaequalis (Grunow) Krammer +

Delicata delicatula (Kütz.) Krammer + + + + +

Denticula tenuis Kütz. + + + + +

Diatoma ehrenbergii Kütz. + + + + + + + +
Diatoma ehrenbergii f. capitulata 
(Grunow) Lange-Bert. + + + + + + + +

Diatoma moniliformis (Kütz.) D.M. Williams + + + + +
Diatoma polonica Bąk, Lange-Bert., Nosek, 
Jakubowska & Kiełbasa + + +

Diatoma vulgaris Bory + + + +
Didymosphenia geminata (Lyngbye)  
M. Schmidt + + + + + +

Diploneis krammeri Lange-Bert. & Reichardt + + +

Diploneis separanda Lange-Bert. + +

Diploneis fontanella Lange-Bert. + +

Diploneis oculata (Brébisson) Cleve +

Encyonema lange-bertalotii Krammer +

Encyonema minutum (Hilse) D.G. Mann + + + +

Encyonema prostratum (Berkeley) Kütz. + + + + +

Encyonema reichardtii (Krammer) D.G. Mann + +

Encyonema silesiacum (Bleisch) D.G. Mann + + + + + + + +

Encyonema ventricosum (Agardh) Grunow + + + + + +

Encyonema vulgare Krammer var. vulgare + +

Encyonopsis minuta Krammer & Reichardt + +

Encyonopsis subminuta Krammer & Reichardt + +

Encyonopsis falaisensis (Grunow) Krammer +

Eolimna minima (Grunow) Lange-Bert. + + + + + + +

Epithemia adnata (Kütz.) Brébisson +

Eucocconeis laevis (Østrup) Lange-Bert. + + + + + + + +

Data / Date 09.2013 03.2014 10.2014 10.2015
Z

Nr stanowiska / Site number 1 2 1 2 1 2 1 2
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Eunotia arcus Ehrenb. + V

Eunotia bilunaris (Ehrenb.) Schaarschmidt + + +
Eunotia botuliformis Wild, Nörpel &  
Lange-Bertalot + + E

Eunotia fallax Cleve +

Eunotia minor (Kütz.) Grunow + + +

Eunotia nymanniana Grunow +

Eunotia valida Hust. + I

Fallacia lenzii (Hust.) Lange-Bert. + E

Fallacia subhamulata (Grunow) D.G. Mann + + + + + + + + R

Fragilaria austriaca (Grunow) Lange-Bert. 5 + + + + +
Fragilaria delicatissima (W. Smith)  
Lange-Bert. + V

Fragilaria gracilis Østrup + + + + 5 +
Fragilaria pararumpens Lange-Bert., Hofmann  
& Werum + +

Fragilaria perminuta (Grunow) Lange-Bert. + + + +

Fragilaria radians (Kütz.) Lange-Bert. +

Fragilaria tenera (W. Smith) Lange-Bert. + + V

Fragilaria vaucheriae (Kütz.) Petersen + + + + + + + +

Frustulia vulgaris (Thwaites) De Toni + + + + + +
Geissleria acceptata (Hust.) Lange-Bert. 
& Metzeltin + + + + + + R

Geissleria paludosa (Hust.) Lange-Bert.  
& Metzeltin +

Gomphonema acuminatum Ehrenb. + +
Gomphonema calcifugum Lange-Bert.  
& Reichardt + + + + + + +

Gomphonema clavatum Ehrenb. + +

Gomphonema drutelingense Reichardt + +

Gomphonema gracile Ehrenb. +
Gomphonema lippertii Reichardt &  
Lange-Bert. +

Gomphonema micropus Kütz. + + + + + +

Gomphonema minutum (Agardh) Agardh + + + +
Gomphonema olivaceum (Hornemann)  
Brébisson + + + 9,1 + + + +

Data / Date 09.2013 03.2014 10.2014 10.2015
Z

Nr stanowiska / Site number 1 2 1 2 1 2 1 2
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Gomphonema parvulum (Kütz.) Kütz. + + + + + +
Gomphonema productum (Grunow) Lange-
Bert. & Reichardt + +

Gomphonema pumilum 
(Grunow) Reichardt & Lange-Bert. + + + 5,8 + 7,5 + 5,6

Gomphonema sarcophagus Gregory + + + + + V

Gomphonema tergestinum (Grunow) Fricke + + + + + + + + I

Gomphonema subclavatum (Grunow) Grunow + + + +

Gomphonema sp. +

Gyrosigma sciotonense (Sulivant) Cleve + +

Halamphora normanii (Rabenh.) Levkov + +
Halamphora normanii var. undulata (Krasske) 
Levkov + +

Hannaea arcus (Ehrenb.) Patrick + + + + + + +

Hantzschia abundans Lange-Bert. +
Hippodonta capitata 
(Ehrenb.) Lange-Bert., Metzeltin & Witkowski +

Humidophila brekkaensis (Petersen) Lowe, 
Kociolek, Johansen, Van de Vijver, Lange-Bert.  
& Kopalová

+

Humidophila contenta (Grunow) Lowe,  
Kociolek, Johansen, Van de Vijver, Lange-Bert. 
& Kopalová

+ + +

Humidophila perpusilla (Grunow) Lowe,  
Kociolek, Johansen, Van de Vijver, Lange-Bert.  
& Kopalová

+ + + + + + +

Humidophila sp. +

Karayevia laterostrata (Hust.) Bukht. + + + +

Luticola acidoclinata Lange-Bert. + + + + R
Luticola frequentissima Levkov, Metzeltin  
& Pavlov + + + + + + +

Luticola ventricosa (Kütz.) D.G. Mann Mor-
photype 1 +

Meridion circulare (Greville) Agardh + + + 11,6 + + + +

Meridion constrictum Ralfs + + +

Navicula antonii Lange-Bert. + + + +

Navicula capitatoradiata Germain +

Data / Date 09.2013 03.2014 10.2014 10.2015
Z

Nr stanowiska / Site number 1 2 1 2 1 2 1 2

M. Rybak i in. – Zbiorowiska okrzemek...



378 ROCZNIKI BIESZCZADZKIE 27 (2019)

Navicula cincta (Ehrenb.) Ralfs +

Navicula cryptocephala Kütz. + + + +

Navicula cryptotenella Lange-Bert. + + + + + + + +

Navicula cryptotenelloides Lange-Bert. + + + + + + + +

Navicula gregaria Donkin + +

Navicula lundii Reichardt + +

Navicula novaesiberica Lange-Bert. + + +

Navicula oppugnata Hust. + + + + + R

Navicula radiosa Kütz. + + + +

Navicula radiosafallax Lange-Bert. +

Navicula recens (Lange-Bert.) Lange-Bert. + + + +

Navicula reichardtiana Lange-Bert. +

Navicula splendicula Van Landingham + + + + + + + + V

Navicula tenelloides Hust. + +

Navicula tripunctata (O.F. Müller) Bory + + + + + + + +

Navicula trivialis Lange-Bert. +

Navicula veneta Kütz. +
Neidiomorpha binodiformis  
(Krammer) Cantonati, Lange-Bert. & Angeli +

Neidium alpinum Hust. + + E

Neidium longiceps (Gregory) Ross +

Nitzschia acicularis (Kütz.) W. Smith +

Nitzschia acidoclinata Lange-Bert. + + + + +

Nitzschia archibaldii Lange-Bert. +

Nitzschia debilis (Arnott) Grunow +
Nitzschia dissipata (Kütz.) Grunow  
ssp. dissipata + + + + + + +

Nitzschia dissipata var. media (Hantzsch) 
Grunow + +

Nitzschia draveillensis Coste & Ricard + +

Nitzschia fonticola Grunow + + + + + + + +

Nitzschia frustulum (Kütz.) Grunow + + + +

Nitzschia hantzschiana Rabenh. + + +

Nitzschia heufleriana Grunow + + + + + +

Nitzschia linearis (Agardh) W. Smith + + + + + + +

Data / Date 09.2013 03.2014 10.2014 10.2015
Z

Nr stanowiska / Site number 1 2 1 2 1 2 1 2
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Nitzschia linearis var. tenuis (W. Smith) 
Grunow + +

Nitzschia oligotraphenta (Lange-Bert.)  
Lange-Bert. +

Nitzschia palea (Kütz.) W. Smith +

Nitzschia pura Hust. +

Nitzschia recta Hantzsch + + + + + +

Nitzschia sublinearis Hust. + + +

Odontidium mesodon (Kütz.) Kütz. + + + 45,5 + + + +

Pantocsekiella delicatula (Hust.) Kiss & Ács +

Pinnularia borealis Ehrenb. +

Pinnularia isselana Krammer +

Pinnularia obscura Krasske +

Pinnularia schoenfelderi Krammer + + + E

Pinnularia sinistra Krammer +

Pinnularia microstauron (Ehrenb.) Cleve + V
Pinnularia microstauron var. angusta  
Krammer +

Pinnularia subrupestris Krammer + E

Pinnularia viridis (Nitzsch) Ehrenb. +

Placoneis paraelginensis Lange-Bert. +
Planothidium frequentissimum 
(Lange-Bert.) Round & Bukht. + + + + + + +

Planothidium lanceolatum 
(Brébisson) Round & Bukht. + + + + +

Planothidium biporomum 
(Hohn & Hellerman) Lange-Bert. + +

Psammothidium grischunum (Wuthrich) 
Bukht. & Round + + + + + + +

Psammothidium montanum (Krasske) Mayama +

Reimeria fontinalis Levkov & Ector +
Reimeria sinuata (Gregory) Kociolek  
& Stoermer + + + + + + + +

Reimeria uniseriata Sala, Guerrero & Ferrario + +

Reimeria ovata (Hust.) Levkov & Ector + + + + + + + +
Rhoicosphenia abbreviata (Agardh)  
Lange-Bert. + + + + + + + +

Sellaphora hustedtii (Krasske) Lange-Bert.  
& Werum + V

Data / Date 09.2013 03.2014 10.2014 10.2015
Z

Nr stanowiska / Site number 1 2 1 2 1 2 1 2
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Sellaphora pseudopupula (Krasske)  
Lange-Bert. + + E

Sellaphora stroemii (Hust.) D.G. Mann + + + + + +

Sellaphora bacillum (Ehrenb.) D.G. Mann + V

Sellaphora seminulum (Grunow) D.G. Mann + + +
Stauroneis intricans Van de Vijver  
& Lange-Bert. +

Stauroneis parathermicola Lange-Bert. + + +
Stauroneis pseudoagrestis Lange-Bert.  
& Werum +

Stauroneis thermicola (Petersen) Lund + + R

Surirella angusta Kütz. + + +

Surirella minuta Brébisson + + + + +

Ulnaria acus (Kütz.) Lange-Bert. + + + + + + + +

Ulnaria ulna (Nitzsch) Compère + + + + + + + +

Suma taksonów / Total number of taxa 94 102 76 82 73 104 78 91
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Summary
The material for study was collected from the Rzeczyca stream and its un-

named tributary in the years 2013–2015, in four research seasons (spring and au-
tumn). The aim of study was to present species diversity of diatom assemblages 
together with the distinction of rare and endangered species.

The chemical parameters of waters of the Rzeczyca and its tributary were 
characterized by alkaline or circumneutral pH (6.2–8.4), low or average electro-
lytic conductivity values 66–284 μS cm-1), and low concentration of ions, except 
nitrate ions (1.78–8.53 mg l -1). Increased concentrations of nitrate ions occurred 
in autumn periods often at low water levels. It can be associated with tourism, 
which may be a reason of an increased discharges of treated municipal sewage to 
rivers and streams. 

Altogether, 194 diatom taxa were found, from which 12 were dominants 
(˃5% share in the assemblage). In the Rzeczyca, the most numerous populations 
were formed by: Achnanthidium pyrenaicum (42.7–71.9%), A. thienemannii 
(5.3–12.4%) and Cymbella parva (˂5–38.9%), while in the tributary – Amphora 
inariensis (˂5–52,8%), Achnanthidium minutissimum (˂5–49.7%) and Odon-

M. Rybak i in. – Zbiorowiska okrzemek...



384 ROCZNIKI BIESZCZADZKIE 27 (2019)

tidium mesodon (˂5–45.5%). The studied streams were characterized by a large 
proportion of alkaliphilous (pH˃7) or neutral (pH close to 7) diatoms. Diatom in-
dicates of good water quality, mesotrophic or mesoeutrophic and β-mezosaprobic 
and oligosaprobic were dominated. The 28 (i.e. 14.4%) taxa of diatoms from the 
Red List of Polish Algae were found in the examined material. 
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ODPŁYW PODZIEMNY ZE ZLEWNI 
ELEMENTARNYCH W BIESZCZADACH

Groundwater runoff in elementary catchments in the Bieszczady 
Mountains

Abstract: Groundwater recharge is crucial for river flow during dry periods. However, 
due to low retention capacity of rocks and quick surface flow, groundwater resources in 
flysch areas such as the Bieszczady Mountains are considered to be quite low. The aim 
of the study was (1) to identify spatial distribution of specific runoff during dry periods 
in small catchments in the Bieszczady Mountains and (2) to define relations between 
catchment characteristics and runoff. Four datasets consisting of specific runoff during low 
flow periods in selected catchments of the Bieszczady Mountains were used in this study. 
Data collected during dry periods allowed to identify total river flow with groundwater 
recharge. Specific runoff varied substantially in the studied catchments (from 0.9 to 7.7 
dm3·s-1·km-2). The highest specific runoff values were obtained in catchments with steep 
slopes, a high altitude range and prevalence of sandstone formations. However, there is 
no correlation between specific runoff and catchment area and mean catchment elevation. 

Key words: groundwater resources, specific runoff, small catchments.

Wstęp
Wielkość składowej podziemnej odpływu rzecznego w obszarach górskich uza-

leżniona jest od zespołu czynników, z których najistotniejszymi są rozmieszczenie, 
rozkład czasowy i forma opadów, przepuszczalność i zdolność retencyjna podłoża 
oraz ukształtowanie i użytkowanie terenu. Przestrzenne zróżnicowanie tych para-
metrów, a także zmienne warunki hydrometeorologiczne decydują o tym, że udział 
poszczególnych zlewni elementarnych w kształtowaniu zasobów całości dorzecza 
jest różny, co więcej może być także zmienny w czasie. W górach zbudowanych 
ze skał fliszowych, takich jak Karpaty Zewnętrzne, w tym Bieszczady, warstwy 
wodonośne są generalnie mało zasobne (Jokiel 1994; Chowaniec 1998/1999), a 
chwilowa zasobność jest w znacznym stopniu uzależniona od bieżących warunków 
zasilania. W obszarach górskich częstą prawidłowością jest więc niewielki udział 
zasilania podziemnego w odpływie całkowitym (Dynowska 1971), przy jednocze-
śnie wysokim, względem terenów otaczających, odpływie jednostkowym pocho-
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dzenia podziemnego (Jokiel 1994; Bartnik 2005). Dodatkowo ocenia się, że od-
pływ rzeczny w obszarach górskich jest wyjątkowo wrażliwy na zmieniające się 
warunki klimatyczne – szczególnie na zmiany temperatury powietrza i opadów 
atmosferycznych (Birsan i in. 2005; Viviroli i in. 2011). Odnawianiu zasobów 
wód podziemnych nie sprzyjają wydłużające się okresy bezopadowe oraz wzrost 
częstości i intensywności krótkotrwałych opadów o dużym natężeniu, notowane 
w ostatnich latach (Kowalczyk 2016; Staśko i in. 2017; Pińskwar i in. 2018). 

W Bieszczadach zaopatrzenie ludności w wodę oparte jest przede wszystkim na 
ujęciach wód powierzchniowych. Zatem długotrwałe niżówki (okresy wyłącznie pod-
ziemnego zasilania cieków), występujące zwykle w okresie letnio-jesiennym mogą 
generować okresowe niedobory wody (Rzonca i in. 2016). Stąd też, problematyka 
zasobów wód podziemnych zasilających cieki w okresach niżówkowych jest ważna 
nie tylko ze względów środowiskowych, lecz także z w kontekście zaopatrzenia lud-
ności w wodę. Zwykle informacja o składowej podziemnej odpływu rzecznego jest 
przedstawiana dla zlewni kontrolowanych o stosunkowo dużych powierzchniach – w 
Bieszczadach są to zlewnie od ok. 100 do prawie 500 km2, na których zamknięciu 
funkcjonują posterunki hydrometryczne IMGW. Tymczasem bardziej szczegółowe 
badania, przeprowadzone w zlewniach elementarnych, wskazują na istotne zróżni-
cowanie podziemnego odpływu jednostkowego, zarówno w Bieszczadach (Łajczak 
1996; Plenzler i in. 2010; Rzonca i Siwek 2011; Rzonca i in. 2016), jak i w innych 
obszarach górskich Polski (Kryza i in. 1989; Ciężkowski i in. 1999; Humnicki 2003; 
Kostuch 2003; Franczak i in. 2015; Łajczak 2016; Buczyński 2017). Dostępność do-
tychczas opublikowanych danych dotyczących podziemnego odpływu jednostkowe-
go w Bieszczadach (Plenzler i in. 2010; Dojtrowska 2016; Rzonca i in. 2016), prze-
prowadzenie kolejnych pomiarów przepływu w okresie niskich stanów wód w 2016 
r. oraz uwzględnienie charakterystyk zlewni elementarnych pozwalają na bardziej 
szczegółowe rozpoznanie zróżnicowania i uwarunkowań podziemnego odpływu jed-
nostkowego w Bieszczadach. Zestawienie wspomnianych wyników badań pozwoli 
odpowiedzieć na następujące pytania badawcze: 1) czy występują prawidłowości w 
przestrzennym zróżnicowaniu podziemnego odpływu jednostkowego? oraz 2) czy 
istnieje związek między wielkością podziemnego odpływu jednostkowego a parame-
trami zlewni: wysokością, nachyleniem, ekspozycją lub budową geologiczną? 

Obszar badań
Badania objęły elementarne zlewnie w dorzeczu Sanu powyżej Zbiornika 

Solińskiego w Bieszczadach – w większości są to zlewnie dopływów Solinki, 
Wołosatego, Wetlinki, jak też zlewnie potoków uchodzących bezpośrednio do 
Sanu (Ryc. 1). Analizowane zlewnie mają powierzchnię od 3,3 km2 do 44,3 km2.

W budowie geologicznej Bieszczadów wyróżnia się dwie fliszowe jed-
nostki tektoniczno-facjalne, tj. jednostkę śląską i nasuniętą na nią od południa 
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jednostkę dukielską. W południowej części jednostki śląskiej wyróżnia się stre-
fę przeddukielską charakteryzującą się chaotycznym kompleksem cienkoławi-
cowego fliszu z dużym udziałem łupków (Ślączka i Żytko 1978). Zasadniczo 
kompleksy fliszowe Bieszczadów cechują się niewielką zdolnością retencyjną i 
zasobnością zbiorników wód podziemnych (Jokiel 1994; Mostowik i in. 2018).

Rzeki bieszczadzkie odznaczają się reżimem niewyrównanym, niwalno-plu-
wialnym (Dynowska 1997) z maksimum przepływu w okresie roztopowym, wy-
stępującym od marca do maja oraz minimum sierpniowo-wrześniowym. Średni 
wieloletni (1961–2015) całkowity odpływ jednostkowy ze zlewni Solinki (Terka) 
i Sanu (Dwernik) wynosi odpowiednio 23 i 27 dm3·s-1·km-2 (Mostowik 2017), 
przy czym w mniejszych zlewniach odwadniających najwyższe pasma Bieszcza-
dów notowano nawet 45 dm3·s-1·km-2 (Łajczak 1996). Udział odpływu podziem-
nego w odpływie całkowitym wynosi od 25 do 45%, co oznacza średnie wartości 
podziemnego odpływu jednostkowego od 6 do ponad 10 dm3·s-1·km-2 (Łajczak 
1996; Tomaszewski 2001). 

Dane i metody badań
Pomiary przepływu wody w ciekach zostały przeprowadzone w dniach 21–

22.09.2016 w 28 małych, niekontrolowanych zlewniach w Bieszczadach Wyso-
kich. W pracy wykorzystano również wyniki pomiarów przepływu cieków z lat 
2009 i 2015 (Tab. 1). Wszystkie pomiary uwzględnione w pracy zostały wykona-
ne za pomocą młynka hydrometrycznego HEGA–1, przystosowanego do badania 
przepływu bardzo małych i małych cieków. Pomierzone wartości przepływu od-
niesiono do powierzchni zlewni i przedstawiono w pracy w postaci chwilowego 
(odnoszącego się do konkretnego pomiaru) odpływu jednostkowego. 

Wszystkie wykorzystane w pracy pomiary przeprowadzone były w warun-
kach niskich przepływów rzek. Warunki hydrologiczne poprzedzające te pomiary 
przedstawiono prezentując dobowe wartości przepływu Sanu w profilu Zatwarnica 
z okresu 3 tygodni przed przeprowadzeniem badań (dane IMGW) – Ryc. 2. Na 

Tabela 1. Uwzględnione w pracy serie pomiarowe.
Table 1. Datasets used in the study.

Okres badań 
Study period

Liczba zlewni 
Number of catchments

Źródło danych 
Data source

21-22.09.2016 28 badania własne 
own study

22-24.09.2015 10 Rzonca i in. 2016
1-2.07.2015 7 Dojtrowska 2016
3-6.10.2009 30 Plenzler i in. 2010
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podstawie przepływów Sanu w Zatwarnicy z lat 1986–2015 wyznaczono również 
średni niski odpływ jednostkowy, zarówno z minimów miesięcznych (SNqm) jak i 
z minimów rocznych (SNqr). SNqr najczęściej jest utożsamiane z odpływem pod-
ziemnym bazowym, najbardziej trwałą formą odpływu podziemnego (Chełmicki 
i Pociask-Karteczka 2006). Pomiary w okresach 03–06.10.2009, 01–02.07.2015 i 
22–24.09.2015 przeprowadzono w warunkach bardzo niskich przepływów rzek – 
świadczą o tym odpływy jednostkowe Sanu w profilu Zatwarnica zbliżone w tych 
okresach do wartości SNqr. We wrześniu 2016 r. wartości odpływu jednostkowego 
były wyższe niż w pozostałych okresach pomiarowych, ale nadal poniżej SNqm.

Granice i powierzchnie analizowanych zlewni, średnie nachylenie terenu, mini-
malną, maksymalną i średnią wysokość zlewni oraz ekspozycję stoków (Załącznik 1) 
określono na podstawie numerycznego modelu terenu SRTM o rozdzielczości 25 m 
(NASA JPL 2013). Dodatkowo określono udział głównych jednostek geologicznych w 
poszczególnych zlewniach na podstawie Szczegółowych Map Geologicznych Polski w 
skali 1:50 000 (Haczewski i in. 1998; Jankowski i Ślączka 2000; Haczewski i in. 2001; 
Malata i in. 2006; Jankowski 2009; Rubinkiewicz i Tomaszczyk 2009). Wyodrębniono 
jednostkę śląską (z wyłączeniem strefy przeddukielskiej), strefę przeddukielską i jed-
nostkę dukielską. Następnie wykonano analizę korelacji (korelacja liniowa Pearsona) 
między wymienionymi parametrami zlewni a odpływem jednostkowym w każdej z 
analizowanych serii pomiarowych, zakładając poziom istotności α=0,05. 

Ryc. 2. Odpływ jednostkowy na Sanie w Zatwarnicy w okresie 21 dni poprzedzających 
serie pomiarowe. Uwzględniono również SNqr i SNqm.
Fig. 2. Specific runoff at San River (Zatwarnica gauging site) in the period of 21 days 
before measurements. Extreme low runoff (SNqr) and low runoff (SNqm) are included.

K. Mostowik i in. – Odpływ podziemny ze zlewni...



390 ROCZNIKI BIESZCZADZKIE 27 (2019)

Wyniki
Przeprowadzona w pracy analiza odpływów jednostkowych dotyczy wybra-

nych czterech okresów niżówkowych, zatem przedstawione wyniki są przybli-
żeniem informacji o odpływie podziemnym ze zlewni elementarnych i nie pre-
zentują wartości średnich. Odpływ jednostkowy w badanych okresach wykazuje 
przestrzenne zróżnicowanie, w obrębie którego zauważalne są pewne prawidło-
wości. Wyraźnie widoczne jest zróżnicowanie zasobności drenowanych zbior-
ników wód podziemnych między poszczególnymi seriami pomiarowymi (Ryc. 
3–7), z najniższymi wartościami odpływu jednostkowego jesienią 2015 r. (od 1,1 
do 2,9 dm3·s-1·km-2), a najwyższymi jesienią 2016 r. (od 1,3 do 7,7 dm3·s-1·km-2) 
– Ryc. 3. Przyjmując zlewnię Sanu (profil Zatwarnica) za referencyjną wzglę-
dem zlewni elementarnych, należy zwrócić uwagę na znaczne różnice między 
odpływem jednostkowym z tych zlewni a uśrednionym odpływem z większej 
zlewni Sanu. Wielkość podziemnego odpływu jednostkowego w małych zlew-
niach względem zlewni Sanu w poszczególnych seriach pomiarowych wynosiła 
od 50% do ponad 300% wartości referencyjnej (San – Zatwarnica, Ryc. 3). 

Ryc. 3. Odpływ jednostkowy w badanych zlewniach w poszczególnych seriach pomiaro-
wych. Uwzględniono również odpływ jednostkowy ze zlewni Sanu w profilu Zatwarnica 
(źródło danych: IMGW). 
Fig. 3. Specific runoff in studied catchments during selected study periods. Specific runoff 
in the San River catchment at Zatwarnica gauging site included (data source: IMGW).
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W seriach pomiarowych z 2009 i 2016 r. najniższe wartości odpływu jed-
nostkowego odnotowano w zlewni Niedźwiedziego, Halicza i Kalnicy, natomiast 
najwyższe wartości wykazano w zlewniach górnej Solinki, górnej Wołosatki, Te-
rebowca, Mucznego i potoków odwadniających północne stoki Połoniny Wetliń-
skiej – Hulskiego i Głębokiego-Rzeki (Ryc. 4, Ryc. 7). Podobnie, różnice w war-
tościach podziemnego odpływu jednostkowego zauważono analizując pomiary 
odpływu przeprowadzone w mniejszej liczbie zlewni w 2015 r. (Ryc. 5, Ryc. 6). 
W lipcu i we wrześniu 2015 r. zlewnie potoków odwadniających północny stok 
Połoniny Wetlińskiej (Hulski, Głęboki-Rzeka, Hylaty) i Terebowca wyróżniały 
się jako najbardziej zasobne. Na podstawie analizy korelacji pomiędzy warto-
ściami odpływu jednostkowego w badanych zlewniach w poszczególnych se-
riach pomiarowych, można wskazać jedynie dwie istotne statystycznie zależno-
ści (Tab. 2) – między serią pomiarową z września 2016 a seriami z października 
2009 (r=0,38) i lipca 2015 (r=0,85). W pozostałych przypadkach nie stwierdzono 
związku między odpływem jednostkowym ze zlewni elementarnych w różnych 
okresach niżówkowych. 

Wartości podziemnego odpływu jednostkowego z poszczególnych serii po-
miarowych skorelowano również z wcześniej zdefiniowanymi parametrami 
zlewni (Tab. 2). Najbardziej wyraźny jest związek wzrostu wielkości podziemne-
go odpływu jednostkowego ze wzrostem średniego nachylenia zlewni i wzrostem 
deniwelacji zlewni. Co ciekawe, brak jest wyraźnej zależności między podziem-
nym odpływem jednostkowym a średnią wysokością zlewni i jej powierzchnią. 
Brak jest również istotnego związku między udziałem podstawowych jednostek 
geologicznych w budowie zlewni a odpływem jednostkowym. Warto jednak za-
uważyć pewną prawidłowość – współczynnik korelacji między odpływem jed-
nostkowym a udziałem skał jednostki śląskiej w budowie geologicznej zlewni 
przyjmuje wartości dodatnie, natomiast w przypadku udziału skał strefy przed-
dukielskiej wartości współczynnika korelacji są ujemne (Tab. 2). Podobnie, w 
przypadku zlewni o dużym udziale ekspozycji północnej współczynnik korelacji 
przyjmuje dodatnie wartości, natomiast w zlewniach o znaczącym udziale eks-
pozycji południowej zależność między ekspozycją a odpływem jednostkowym 
jest ujemna.

K. Mostowik i in. – Odpływ podziemny ze zlewni...
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Tabela 2. Współczynniki korelacji Pearsona pomiędzy podziemnym odpływem jednost-
kowym (q) w badanych okresach oraz wybranymi parametrami zlewni. Korelacje istotne 
statystycznie pogrubiono.
Table 2. Pearson correlation coefficient between groundwater specific runoff (q) and catch-
ment characteristics. Significant correlations are bolded.

Odpływ jednostkowy
Specific runoff

q 
(10/2009)

q 
(07/2015)

q 
(09/2015)

q 
(09/2016)

q (10/2009) 1,00
q (07/2015) 0,37 1,00
q (09/2015) 0,06 0,32 1,00
q (09/2016) 0,38 0,85 0,49 1,00

Parametr zlewni
Catchment characteristics q (10/2009) q (07/2015) q (09/2015) q (09/2016)

Ekspozycja / Aspect 0 -0,06 0,09 -0,21 -0,35
Ekspozycja / Aspect N, 315-45° 0,07 0,67 0,41 0,24
Ekspozycja / Aspect E, 45-135° -0,04 0,68 -0,16 -0,16
Ekspozycja / Aspect S, 135-225° -0,26 -0,53 -0,58 -0,32
Ekspozycja / Aspect W, 225-315° 0,18 -0,74 0,39 0,24
Średnie nachylenie  
Average slope 0,47 0,14 0,65 0,50

Powierzchnia zlewni
Catchment area 0,09 0,26 -0,27 0,05

Wysokość minimalna
Minimum elevation -0,09 -0,44 -0,34 0,07

Wysokość maksymalna
Maximum elevation 0,24 0,28 -0,07 0,37

Deniwelacja
Height difference 0,35 0,49 0,29 0,46

Wysokość średnia
Average elevation 0,17 -0,51 -0,04 0,37
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R
yc. 5. O

dpływ
 jednostkow

y z badanych zlew
ni w

 dniach 1–2 lipca 2015 (na podstaw
ie D

ojtrow
ska 2016). 

Fig. 5. Specific runoff in the studied catchm
ents in 1

st–2
nd July, 2015 (based on D

ojtrow
ska 2016).
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R
yc. 7. O

dpływ
 jednostkow

y z badanych zlew
ni w

 dniach 21–22 w
rześnia 2016.

Fig. 7. Specific runoff in the studied catchm
ents in 21

st–22
nd Septem

ber, 2016.
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Dyskusja
Średnie wieloletnie wartości odpływu podziemnego w obszarze Karpat fli-

szowych wynoszą od 3 do 10 dm3·s-1·km-2, przy czym najwyższe wartości cechu-
ją wyższe partie Beskidów, m.in. Beskidu Śląskiego, Żywieckiego czy Bieszcza-
dów (Jokiel 1994; Bartnik 2005). Jednocześnie wschodnia część polskich Karpat 
Zewnętrznych, obejmująca Bieszczady, wyróżnia się na tle pozostałych obsza-
rów fliszowych wolniejszym tempem sczerpywania zasobów i mniejszą pojem-
nością zbiorników wód podziemnych (Jokiel 1994). W szczegółowych badaniach 
dynamiki sczerpywania zasobów wód podziemnych i ich potencjału zasobno-
ści, opartych na analizie krzywych wysychania cieków, wykazano jednak, że w 
mniejszych, wyżej położonych zlewniach w Bieszczadach można spodziewać się 
lokalnego wzrostu potencjału zasobności (Mostowik i in. 2018). 

Przeprowadzona w niniejszej pracy analiza odpływów jednostkowych w 
okresach niżówkowych, utożsamianych z odpływami podziemnymi, również 
potwierdza lokalne zróżnicowanie tej składowej odpływu, pośrednio świad-
cząc o zróżnicowanej zasobności zbiorników wód podziemnych zasilających 
badane cieki. Wszystkie uwzględnione w pracy wartości chwilowego pod-
ziemnego odpływu jednostkowego mieściły się w szerokim zakresie od 0,9 do  
7,7 dm3·s-1·km-2. Podobne zróżnicowanie odpływu jednostkowego w czasie niżó-
wek zauważano w innych małych zlewniach w obszarach fliszowych – w zlew-
niach cząstkowych Kryniczanki w Beskidzie Sądeckim wartości odpływu jed-
nostkowego wynosiły od 1,6 do 11,6 dm3·s-1·km-2 (Ciężkowski i in. 1999), w sub-
zlewniach górnej Wołosatki w Bieszczadach od 1,8 do 9,8 dm3·s-1·km-2 (Siwek 
i in. 2009), w małych zlewniach Bieszczadzkiego Parku Narodowego od 0,1 do 
prawie 4 dm3·s-1·km-2 (Łajczak 1996). W latach 2012–2013 absolutnie najniższe 
wartości odpływu jednostkowego ze zlewni odwadniających masyw Babiej Góry 
wyniosły 2,7 dm3 s-1 km-2 w półroczu zimowym i 4,6 dm3·s-1·km-2 w półroczu 
letnim (Franczak i in. 2015). Przestrzenne zróżnicowanie odpływu podziemnego 
obserwowano również w małych zlewniach górskich Pienin (Humnicki 2003) i 
Sudetów (Buczyński 2017).

Stosunkowo słabe zależności między odpływem jednostkowym ze zlewni 
bieszczadzkich w poszczególnych seriach pomiarowych wskazują na zróżnico-
wane funkcjonowanie zbiorników wód podziemnych, uwarunkowane złożeniem 
wielu czynników m.in. topografii terenu, litologii podłoża, obecnością deforma-
cji tektonicznych i warunków meteorologicznych poprzedzających okres pomia-
rowy. W nawiązaniu do uzyskanych w tej pracy wyników, większego odpływu 
podziemnego w Bieszczadach należy spodziewać się w zlewniach o stromych 
stokach i dużych deniwelacjach, w których budowie geologicznej dominuje flisz 
piaskowcowy. Należy podkreślić, że w analizowanym obszarze wielkość po-
wierzchni zlewni i jej średnia wysokość nie wpływają na wielkość zasilania pod-
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ziemnego cieków. Na brak zależności między odpływem podziemnym i wielko-
ścią zlewni wskazywała również w swoich badaniach m.in. I. Dynowska (1976), 
podając przykłady zlewni zarówno karpackich, jak i położonych poza obszarami 
górskimi. Silny związek podziemnego odpływu jednostkowego z budową geo-
logiczną w obszarze fliszowym jednostki magurskiej udokumentował Ciężkow-
ski i in. (1999), otrzymując znacznie wyższe wartości podziemnego odpływu 
jednostkowego w subzlewniach Kryniczanki położonych w strefie bystrzyckiej 
w porównaniu do odpływu ze zlewni zlokalizowanych w strefie krynickiej. A. 
Łajczak (1996) podkreślał, że wyższe wartości odpływu jednostkowego w Biesz-
czadzkim Parku Narodowym występują w małych zlewniach o głębiej wciętych 
dolinach, z rozległymi niszami źródliskowymi i tam, gdzie występują osuwiska.

Wśród obszarów wyraźnie odznaczających się powtarzalnie wysokimi war-
tościami podziemnego odpływu jednostkowego w Bieszczadach należy wska-
zać zlewnie odwadniające północne stoki Połoniny Wetlińskiej (Hulski, Hylaty, 
Głęboki-Rzeka) i Pasma Granicznego (Górna Solinka, Smerek), a także gniaz-
do Tarnicy (Terebowiec, Muczny, górna Wołosatka). Obszary te zbudowane są 
przede wszystkim z gruboławicowych piaskowców otryckich jednostki śląskiej 
i z fliszu piaskowcowego warstw ciśniańskich jednostki dukielskiej (Haczewski 
i in. 1998; Jankowski i Ślączka 2000; Haczewski i in. 2001; Malata i in. 2006; 
Jankowski 2009; Rubinkiewicz i Tomaszczyk 2009). To właśnie te uszczelinione 
piaskowce tworzą najbardziej zasobne poziomy wodonośne w trzeciorzędowych 
kompleksach fliszowych omawianego obszaru (Chowaniec 1998/1999). Ponadto, 
strefy wychodni fałdu Suchych Rzek i Zatwarnicy (rejon Połoniny Wetlińskiej) 
odznaczają się wyjątkowo wysoką porowatością i przepuszczalnością makrosz-
czelinową w relacji do pozostałej części centralnego synklinorium karpackiego, 
co skutecznie ułatwia infiltrację wód opadowych (Machowski 2010). Potwier-
dzeniem większych zasobów wód podziemnych po północnej stronie Pasma Po-
łoniny Wetlińskiej jest również występowanie licznych źródeł i młak, z których 
część cechuje się dużą – jak na warunki fliszowe – średnią roczną wydajnością 
rzędu kilku dm3·s-1 i stałym funkcjonowaniem w ciągu roku, mimo położenia bli-
sko strefy grzbietowej Połoniny (Mocior i in. 2015; Mostowik i in. 2016; Płacz-
kowska i in. 2018). Również w zlewni górnej Wołosatki notowano wyższe niż 
przeciętne w Karpatach wartości wskaźnika krenologicznego (liczba wypływów 
wód podziemnych na jednostkę powierzchni) i występowanie kilku źródeł o wy-
dajności powyżej 1 dm3·s-1 (Rzonca i in. 2008).

Podsumowanie
Chwilowy odpływ jednostkowy ze zlewni elementarnych w Bieszczadach, 

otrzymany na podstawie pomiarów podczas czterech okresów niżówkowych, 
wykazuje duże zróżnicowanie. Wielkość odpływu rzecznego, pochodzącego wy-
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łącznie z podziemnego zasilania cieków, nie jest funkcją powierzchni zlewni i 
nie jest też związana z jej średnią wysokością. Wyraźny jest natomiast wzrost 
podziemnego odpływu jednostkowego wraz ze wzrostem nachylenia stoków i 
deniwelacji zlewni. Najwyższe wartości odpływu jednostkowego są charak-
terystyczne dla obszarów, w podłożu których dominuje gruboławicowy flisz z 
przewagą piaskowców, których uszczelinienie pozwala na efektywną infiltrację 
wód opadowych i zasilanie zbiorników wód podziemnych. Do zlewni o najwięk-
szych zasobach wodnych w okresach niżówkowych należą zlewnie odwadniają-
ce gniazdo Tarnicy, pasma Szerokiego Wierchu i Bukowego Berda oraz zlewnie 
odwadniające w kierunku północnym Połoninę Wetlińską i Pasmo Graniczne (od 
Okrąglika po Wielką Rawkę). 

Przeprowadzone badania potwierdziły, sygnalizowaną już w innych obsza-
rach zbudowanych ze skał fliszowych, prawidłowość dużego zróżnicowania 
odpływu podziemnego w zlewniach elementarnych danego regionu. Znajomość 
przestrzennego zróżnicowania zasobności wodnej zlewni pozwala na efektyw-
niejsze gospodarowanie tymi zasobami, obejmujące również potrzeby retencjo-
nowania wody. Za główne czynniki mające wpływ na to lokalne zróżnicowanie 
należy uznać topografię obszaru oraz budowę geologiczną wraz z przebiegiem 
wielko- i małoskalowych deformacji tektonicznych, występujących na danym 
obszarze. 

W pracy wykorzystano wyniki badań prowadzonych w ramach projektu ba-
dawczego Obieg wody w małych zlewniach w Karpatach fliszowych na przy-
kładzie Połoniny Wetlińskiej (Bieszczady Wysokie, Polska) o nr 2016/23/N/
ST10/01327 finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki.
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Summary
Groundwater resources of the Bieszczady Mountains, as of many other moun-

tain areas built of flysch rocks in the Outer Carpathians, are considered to be low. 
Despite low storage capacity of flysch rocks, groundwater recharge is crucial for 
river flow during dry periods. In addition, river water resources are used as a basic 
source of drinking water for humans in the Bieszczady Mountains. Preliminary 
research showed that specific runoff during dry periods varies across the Bieszc-
zady Mountains considerably (Plenzler et al. 2010; Rzonca et al. 2016). Thus, the 
aim of the study was to identify spatial distribution of specific runoff during dry 
periods in small catchments in the Bieszczady Mountains and to define relations 
between catchment characteristics and specific runoff.

The dataset used in this study contains specific runoff values in small catch-
ments in the Bieszczady Mountains collected during four study periods (Fig. 1, 
Table 1), when river flow was low and might have been identified as the effect 
of groundwater recharge only (Fig. 2). Characteristics of 30 small catchments in-
cluding their aspect, slope, catchment area, mean, minimum and maximum eleva-
tion and the share of tectonic units in a catchment area were defined in this study 
(Appendix 1). In the next step the correlation coefficients between specific runoff 
in the studied catchments and the catchment characteristics were calculated. 

Specific runoff during dry periods ranged from 0.9 to 7.7 dm3·s-1·km-2 in the 
studied catchments (Fig. 3–7), clearly showing different storage capacity of local 
groundwater reservoirs. However, the most of defined catchment characteristics 
does not indicate evident correlation with specific runoff (Table 2). Nevertheless, 
there exist a relation indicating that catchments with steep slopes as well as with 
high altitude range are characterized by higher values of specific runoff. In addi-
tion, the data proved that prevalence of fractured sandstone formations promotes 
greater rainfall infiltration and an enlargement of aquifer storage capacity. Thus, 
catchments located on the northern slopes of the Połonina Wetlińska Range (No. 
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14, 15, 16 at Fig. 1) and the Border Range (7, 8), and around Tarnica Peak (19, 
25, 28) are characterized by substantially higher specific runoff than other studied 
catchments. 

This study has revealed a significant spatial distribution of specific runoff 
during dry periods in small catchments in the Bieszczady Mountains. According 
to the obtained results and the results of other studies (Ciężkowski et al. 1999; 
Plenzler et al. 2010; Franczak et al. 2015; Rzonca et al. 2016), one may suppose 
that groundwater recharge in small catchments in flysch areas varies consider-
ably. The differences depend mostly on local topography, lithology, small and 
large scale tectonic deformation. However, our knowledge about the role of sev-
eral factors affecting spatial distribution of groundwater recharge still need to be 
improved. 
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SZUBAK SMIRNOWA ATTAGENUS SMIRNOVI R. D. 
ZHANTIEV, 1973 (COLEOPTERA, DERMESTIDAE)  

INWAZYJNY GATUNEK CHRZĄSZCZA WYKAZANY  
Z USTRZYK DOLNYCH 

The brown carpet beetle Attagenus smirnovi R. D. Zhantiev, 1973 
invasive species recorded from Ustrzyki Dolne

Abstract: The new record of Attagenus smirnovi R.D. Zhantiev, 1973 from the Low 
Bieszczady Mts. is given – three specimen were collected in the block of flats in Ustrzyki 
Dolne town on the 4th of December 2018 and in the end of January 2019. All these find-
ings are supposed to be connected with regular nesting of swifts in the attic area of the 
building elevation. 

Key words: Dermestidae, Attagenus smirnovi, Low Bieszczady Mts.

4 grudnia 2018 roku, w mieszkaniu przy ulicy Dworcowej w Ustrzykach 
Dolnych stwierdzono 1 osobnika szubaka Smirnowa Attagenus smirnovi 
Zhantiev, 1973. Znaleziony chrząszcz był żywy, przemieszczał się po odsło-
niętym parkiecie w pobliżu dywanu. Owada zebrano w celu udokumentowa-
nia tej obserwacji. Kolejne stwierdzenia miały miejsce w dniach 31 stycznia 
i 1 lutego 2019 roku, kiedy również zebrano po jednym osobniku tego inwa-
zyjnego chrząszcza (Ryc. 1). Owady przemieszczały się po parapecie okna, 
stąd istnieje uzasadnione przypuszczenie, że do mieszkania przedostały się z 
ocieplenia podokiennego parapetu. 

Szubak Smirnowa Attagenus smirnovi, należący do rodziny skórnikowatych 
(Dermestidae), jest w Europie inwazyjnym gatunkiem, silnie rozszerzającym 
swój areał występowania. Jego rozwój przebiega w martwej materii organicznej 
lub produktach pochodzenia zwierzęcego, takich jak skóry, pióra, itp. Owad ten 
pierwotnie występował wyłącznie w Afryce (Zhantiev 1973). Obecnie powszech-
nie spotykany jest również w wielu rejonach Europy jako chrząszcz synantropij-
ny, żerujący w muzeach, domach i innych budynkach. Jest to niewielki chrząszcz, 
którego samce osiągają 2,5 mm długości oraz 1,5 mm szerokości. Samice są nie-
co większe, osiągają odpowiednio 4 mm długości i 2,5 mm szerokości. Głowa i 
przedplecze chrząszczy są ciemne, barwa pokryw jasnobrunatna ze złocisto-żół-
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tym owłosieniem; u samców mogą też występować ciemniejsze, brunatne włoski. 
W Afryce znany jest z Kenii, Erytrei, Etiopii i Konga (Háva 2003). Poza Afryką 
i Europą owad ten występuje także obecnie w pd.-zach. Azji, w Omanie na pół-
wyspie Arabskim (Háva 2000). Według Zhantieva (1976) chrząszcze występują 
masowo w gniazdach ptaków (np. jerzyka małego Apus affinis) i schronieniach 
nietoperzy. Larwy żywią się martwą materią pochodzenia zwierzęcego (pióra, 
sierść, skóra itp.). Chrząszcze dobrze latają, toteż jako synantropy w budynkach 
najczęściej spotykano je w sezonie wiosennym i letnim, zarówno martwe, jak i 
żywe, w pobliżu zamkniętych okien. Może to świadczyć o ich dużych możliwo-
ściach lokomocyjnych, a tym samym inwazyjnych. A. smirnovi może powodo-
wać dotkliwe szkody w muzeach, w których niszczy zbiory zielnikowe oraz ko-
lekcje owadów. Jego znaczenie jako szkodnika zbiorów muzealnych w Europie 
było w ostatnich latach przedmiotem monitoringu i badań (Stengaard Hansen i 

Ryc. 1. Stanowisko szubaka Smirnova Attagenus smirnovi R.D. Zhantiev 1973, w siatce 
kwadratów UTM.
Fig. 1. Site of brown carpet beetle Attagenus smirnovi R.D. Zhantiev  in the UTM net 
system.
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inni 2012; Pawłowski 2012). Szkodliwość tego owada może też dotyczyć miejsc 
o znaczeniu gospodarczym, w których znajdują się duże ilości futer, piór i wełny. 
W mieszkaniach szkody polegają głównie na zanieczyszczaniu żywności odcho-
dami i uszkadzaniu tkanin. Przypuszcza się, że pierwszymi ogniskami inwazji 
tego szkodnika w Europie na początku lat 60. XX wieku były muzealne maga-
zyny zoologiczne w wielkich miastach. Inwazja najprawdopodobniej rozpoczęła 
się w Moskwie, skąd znany jest od 1961 roku, następnie notowano go w Danii 
(Arevad 1975), Anglii (Peacock 1979), Norwegii (Ottesen 1985). W najbliższym 
sąsiedztwie Polski najwcześniej odnotowany był w Niemczech (Naumann 1986; 
Köchler i Klausnitzer 1998) i byłej Czechosłowacji (Černý 1989), a następnie na 
Ukrainie zachodniej (Tarnopol, leg. A. Kuśka – okaz w Muzeum Przyrodniczym 
ISEZ PAN w Krakowie – Pawłowski 2012). Dopiero na przełomie wieków sy-
gnalizowany był z Łotwy i Białorusi (Barševskis 2001). 

W Polsce po raz pierwszy odnotowano tego owada w roku 2000 w Poznaniu i 
Warszawie. W latach 2001–2004 zbierano już ten gatunek na wielu stanowiskach 
w dużych miastach – Poznań-Jeżyce: mieszkanie pryw.; Poznań-Śródmieście: 
Biblioteka UAM; Poznań-Ogrody: AR; Wrocław-Centrum: mieszkanie pryw.; 
Szczecin-Śródmieście: AR; Kraków-Półwsie Zwierzynieckie: mieszkanie pryw.; 
Białystok: mieszkanie pryw. (Ruta i in. 2004).
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Styczeń 2018 
Bieszczadzki Park Narodowy wydał mapę przyrodniczo-kulturową z in-

formatorem pt.: Międzynarodowy Rezerwat Biosfery „Karpaty Wschodnie”. 
Wydawnictwo zostało opracowane w trzech wersjach językowych: polskiej, 
angielskiej i słowackiej. Mapa obejmuje obszary wchodzące w skład MRB 
„KW” czyli: Bieszczadzki PN, PK Doliny Sanu, Ciśniańsko-Wetliński PK, 
PN Połoniny (Słowacja) oraz dwa obszary ukraińskie – Użański PN i Nad-
sański Regionalny PK. Oprócz rzeźby terenu, sieci rzecznej i drogowej, 
zamieszczono na niej szlaki turystyczne, ścieżki dydaktyczne, infrastrukturę 
turystyczną, zabytki, pomniki i rezerwaty przyrody, miejsca noclegowe oraz 
wiele innych obiektów przydatnych turystom. Na odwrocie mapy zamiesz-
czono krótki opis geograficzno-przyrodniczo-kulturowy obszaru oraz kilka 
tematycznych mapek.

Integralną częścią mapy jest, załączony we wspólnej foliowej obwolucie, 
informator. Zawiera on pełniejszy opis obszarów chronionych tworzących 
rezerwat biosfery, ze zwróceniem uwagi na osobliwości danego terenu – 
cenne gatunki, zbiorowiska roślinne, rezerwaty przyrody, zabytki kulturo-
we i atrakcje turystyczne. Opisane są również szlaki turystyczne i ścieżki 
dydaktyczne, a także zasady zwiedzania Parku Narodowego Połoniny oraz 
Bieszczadzkiego PN. Publikacja została wykonana przy współpracy z Parkiem 
Narodowym Połoniny ze Słowacji, w ramach mikroprojektu pn.: Z wizytą 
w Międzynarodowym Rezerwacie Biosfery „Karpaty Wschodnie” – lepiej 
poznać, by skuteczniej chronić. Projekt był współfinansowany przez UE z 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa, za 
pośrednictwem Euroregionu Karpackiego, w ramach Programu Współpracy 
Transgranicznej Interreg V-A PL-SK 2014-2020. Mapa i informator są zin-
tegrowane z mobilną aplikacją „Bieszczady & MRB Karpaty Wschodnie”, 
przygotowaną na smartfony z systemem operacyjnym Android.

25.01.2018 
W Ośrodku Edukacji Ekologicznej BdPN w Ustrzykach Dolnych otwarto 

wystawę fotograficzną Piotra Górnego pt.: „Ptaki w kadrach zaklęte”. Piotr 
Górny jest matematykiem – doktorantem Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 
w Toruniu, a z zamiłowania – fotografem przyrody. Bohaterami jego kadrów 
są dziko żyjące ptaki, w szczególności gatunki śpiewające. Jest laureatem 
międzynarodowych konkursów (Moscow International Foto Awards, Prix 

Kronika wydarzeń Bieszczadzkiego Parku Narodowego
-2018-
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de la Photographie Paris, Chromatic Photography Awards) oraz Fotografem 
Roku 2017 Okręgu Toruńskiego Związku Polskich Fotografów Przyrody. Poza 
aktywnością terenową autor poświęca sporo uwagi działalności kulturalnej 
– organizacji spotkań, wystaw, prelekcji o tematyce fotografii przyrodniczej 
(gość Międzynarodowego Festiwalu Fotografii i Filmu Przyrodniczego 
„Sztuka Natury”, a także „Przyroda Warta Poznania”). Wystawę można było 
oglądać do połowy marca. 

7.02.2018
W związku z koniecznością zmiany zadań ochronnych dla Bieszczadz-

kiego Parku Narodowego na lata 2016-2018 członkowie Rady Naukowej 
BdPN zaopiniowali projekt zmian zadań ochronnych. Odbyło się to w 
systemie elektronicznego procedowania uchwały. Zmiany objęły w sumie 
20 pozycji planu.

Pod koniec stycznia członkowie Rady Naukowej BdPN otrzymali drogą 
mailową komplet dokumentów zawierających projekt zmian w zadaniach 
ochronnych. 
Konieczność zmian wynikała głównie z:
1. Postępu prowadzonych prac ochrony czynnej,
2. Dużej dynamiki niektórych procesów przyrodniczych (np. sukcesja 
wtórna),
3. Zmian proceduralnych w procesach pozyskiwania środków zewnętrz-
nych (konieczność wskazania szczegółowych zapisów „zadań ochronnych” 
jako podstawy do ubiegania się o dofinansowanie). 

Spośród 20 członków Rady Parku 14 odpowiedziało drogą mailową i 
wszyscy zaakceptowali przedłożony plan zmian w zadaniach ochronnych 
na lata 2016-2018. 

15-16.02.2018 
W Terenowej Stacji Edukacji Ekologicznej BdPN w Wołosatem, odbyły się 

warsztaty dla nauczycieli gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z powiatu 
bieszczadzkiego, leskiego i sanockiego. Celem warsztatów było omówienie 
perspektyw współpracy placówek oświatowych z Bieszczadzkim Parkiem 
Narodowym w zakresie edukacji przyrodniczej oraz zajęcia terenowe połą-
czone z obserwacją zimujących roślin i zwierząt. 

W pierwszym dniu warsztatów pracownicy działu edukacji ekologicznej 
omówili programy realizowane przez Bieszczadzki Park Narodowy oraz 
wspólnie przedyskutowano ich dostosowanie do aktualnych potrzeb. Przedsta-
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wiono również ścieżki przyrodnicze na terenie BdPN i Muzeum Przyrodnicze 
BdPN jako zaplecze do prowadzenia zajęć edukacyjnych uzupełniających na-
ukę szkolną. Bieszczadzki Park Narodowy zaproponował również współpracę 
szkołom w zakresie „zielonych” i „białych” szkół. W godzinach wieczornych 
uczestnicy wysłuchali dwóch prelekcji wprowadzających w tematykę zajęć 
terenowych: „Wędrówki ptaków i zimowanie w Polsce” oraz „Szata roślinna 
w zimowym uśpieniu”. 

W drugim dniu warsztatów odbyły się zajęcia terenowe na ścieżce przy-
rodniczo-historycznej Wołosate–Tarnica. Uczestnicy rozpoznawali drzewa i 
krzewy po pokroju, korze, pędach i pąkach, poznawali ich przystosowania. 
W warsztatach uczestniczyło 30 osób.

28.02-4.03.2018
Już po raz 34. Bieszczadzki Park Narodowy zorganizował Ogólnopolski Rajd 

Narciarski. Współorganizatorem imprezy była Bieszczadzka Grupa GOPR oraz 
Koło Przewodników Turystycznych w Sanoku. Na kilka zaproponowanych 
przez organizatorów tras wyruszyło ponad 50 narciarzy z całej Polski. 

Uczestnicy rajdu mieli do wyboru trasy o zróżnicowanym charakterze i 
stopniu trudności. Przykładowo trasa nr 1 (ski-turowa) w pierwszym dniu prze-
biegała z Nasicznego przez przełęcz Przysłup Caryński, Połoninę Caryńską 
do Ustrzyk Górnych. W kolejnych dniach uczestnicy rajdu przemierzyli szlaki 
z Wetliny, przez Rabią Skałę do Smereka oraz z Wołosatego przez Szeroki 
Wierch do Ustrzyk Górnych. Oprócz trasy ski-turowej można było wybrać 
się na bieszczadzkie szlaki na nartach śladowych oraz rakietach śnieżnych. 

Przerywnikami w górskich wędrówkach były wieczorne prelekcje. Stanisław 
Sieradzki – prezes PTTK „Ziemia Sanocka” – opowiadał o bieszczadzkich 
wędrówkach św. Jana Pawła II, a Grażyna Holly – kierownik działu edukacji 
BdPN – wygłosiła prelekcję pt. „Drewniane cerkwie w Karpatach Wschodnich 
na Liście Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego UNESCO 
(Polska – Słowacja – Ukraina)”.

W tym roku po raz pierwszy odbył się również I Bieszczadzki Rajd Pra-
cowników Parków Narodowych, w którym wzięło udział kilkunastu przed-
stawicieli polskich parków narodowych. 

16.03.2018 
Od połowy marca do końca kwietnia, w sali wystaw czasowych OEE w 

Ustrzykach Dolnych, można było oglądać wystawę fotograficzną poświęconą 
karpackiej miejscowości Rafajłowa. Wieś (obecna nazwa – Bystrycia) ma 

A. Leń – Kronika wydarzeń Bieszczadzkiego Parku Narodowego 2018
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szczególną historię, m.in. z uwagi na wielokulturowość mieszkańców oraz 
ważne wydarzenia z okresu I wojny światowej, związane z walką Legio-
nów Polskich. Autorem scenariusza, tekstów i zdjęć współczesnych jest Jan 
Skłodowski. Wystawa powstała przy współpracy Muzeum Podkarpackiego 
w Krośnie, pod patronatem Stowarzyszenia „Res Carpathica”.

22.03.2018
W Ośrodku Edukacji Ekologicznej BdPN w Ustrzykach Dolnych odbyła 

się prelekcja „Kresy Wschodnie w literaturze polskiej”. Autorka – Zofia 
Lisik – zabrała uczestników prelekcji w podróż po ciekawych miejscach, 
znajdujących się obecnie poza granicami Polski. Dzięki wykładowi można 
było poznać historię Polski przez pryzmat utworów literackich A. Mickie-
wicza, J. Słowackiego, Z. Herberta oraz wielu innych poetów, tworzących 
i związanych z Kresami, których twórczość pokazuje ślady dziedzictwa 
kulturowego, jakie zostały odciśnięte na Kresach.

Autorka prelekcji jest przewodnikiem beskidzkim, pilotem wycieczek, 
instruktorem przewodnictwa, właścicielką biura turystycznego FERIAS. Od 
lat specjalizuje się w organizacji wycieczek na Kresy Wschodnie.

24.03.2018
W sobotę, przed Niedzielą Palmową, po raz kolejny pielgrzymi uczestniczyli 

w Bieszczadzkiej Drodze Krzyżowej. Na trasie, wiodącej z Wołosatego na 
Przełęcz Bukowską, uczestnicy pielgrzymki wraz z duchownymi modlili się 
przy kolejnych stacjach drogi krzyżowej, wykonanych rok wcześniej przez 
Bieszczadzki Park Narodowy. 

Ze względu na powtarzające się od lat trudne warunki terenowe, szlak 
biegnący z Wołosatego na Tarnicę nie został udostępniony dla pielgrzymów. 

W tym roku bieszczadzkie drogi krzyżowe miały miejsce w różnym czasie, 
a celem pielgrzymek były też inne szczyty, między innymi Smerek i Jasło. 

Kwiecień 2018 
Bieszczadzki Park Narodowy zakończył prace nad mobilną aplikacją „Biesz-

czady & MRB Karpaty Wschodnie” zintegrowaną z Mapą z Informatorem 
pt.: Międzynarodowy Rezerwat Biosfery „Karpaty Wschodnie”. Aplikacja 
przygotowana została w polskiej, angielskiej i słowackiej wersji językowej, na 
smartfony z systemem operacyjnym Android. 

Ten mobilny przewodnik zaprasza do poznania magicznych terenów MRB 
„Karpaty Wschodnie”. Znajdziemy tu obszerną bazę obiektów kulturowych 
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i przyrodniczych z Bieszczadzkiego PN, Użańskiego PN oraz PN Połoniny. 
Wędrując przygranicznymi terenami trzech państw, poznamy ich historię oraz 
niezwykłe miejsca – zabytki świeckie i sakralne, cmentarze, ślady dawnego 
osadnictwa. 

Ułatwieniem dla turysty, poruszającego się po MRB „KW”, jest zbiór tras oraz 
mapy z siecią szlaków, z których można korzystać w terenie w trybie offline. 
Ponadto aplikacja wzbogacona jest w panoramy sferyczne najciekawszych wi-
dokowo szczytów, atrakcyjnych turystycznie miejsc oraz obiektów sakralnych. 
Atrakcją są również modele 3D nieistniejących już obiektów kulturowych – 
cerkwi w Wołosatem oraz dworu Stroińskich w Siankach. Modele te można 
skanować bezpośrednio z mapy, bądź też w terenie, w miejscach, gdzie kiedyś 
istniały obiekty. Aplikację można pobrać ze Sklepu Google Play lub skanując 
kod QR z mapy MRB „KW”.

Mamy nadzieję, że aplikacja będzie doskonałą pomocą, zarówno podczas 
wędrówek po bieszczadzkich szlakach, jak i w trakcie planowania wypraw 
w najciekawsze zakątki Międzynarodowego Rezerwatu Biosfery „Karpaty 
Wschodnie”.

Aplikacja została wykonana przez Firmę AMISTAD SP Z o.o. z Krakowa, w 
ramach mikroprojektu pn.: Z wizytą w Międzynarodowym Rezerwacie Biosfery 
„Karpaty Wschodnie” – lepiej poznać, by skuteczniej chronić, współfinansowa-
nego przez UE z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu 
państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego, w ramach Programu 
Współpracy Transgranicznej Interreg V-A PL-SK 2014-2020.

7.04.2018 
W Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Ustrzykach Dolnych odbyło się spo-

tkanie informacyjno-szkoleniowe z okazji otwarcia sezonu turystycznego w 
BdPN. Spotkanie zainaugurował dyrektor Parku dr Ryszard Prędki, który 
mówił o zarządzaniu Parkiem, o tym co udało się osiągnąć, o problemach 
i planach na przyszłość. O kulturowych i etycznych aspektach ochrony 
przyrody w Polsce mówił zastępca dyrektora – dr Stanisław Kucharzyk. Dr 
Bartosz Pirga starał się odpowiedzieć na pytanie – czy dzikie zwierzęta mają 
szanse przetrwać obok nas? O ochronie gatunkowej roślin, w tym szczególnie 
gatunków rzadko występujących, endemicznych, podatnych na zagrożenia i 
zagrożonych wyginięciem, występujących w Bieszczadach opowiadał mgr 
Adam Szary. Zasady udostępniania, infrastrukturę turystyczną istniejącą i pla-
nowaną, zaprezentował dr Przemysław Wasiak, zastępca dyrektora BdPN. O 
edukacji ekologicznej w Bieszczadzkim Parku Narodowym jako „narzędziu” 
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wspomagającym bezpośrednie działania na rzecz ochrony przyrody mówiła dr 
Grażyna Holly – kierownik Działu Edukacji Ekologicznej w BdPN. Uczest-
nicy spotkania zostali zapoznani z aplikacją mobilną i obejrzeli diaporamę 
pt. Międzynarodowy Rezerwat Biosfery „Karpaty Wschodnie”. 

21.04.2018 
W tegorocznej XXIII edycji programu dla najmłodszych „Kolorowe rozmowy z 

mieszkańcami naszej Ziemi”, prowadzonego przez Bieszczadzki Park Narodowy, 
wzięło udział 313 dzieci z 12 bieszczadzkich placówek szkolnych. Dzieci, od 
początku marca do połowy kwietnia, uczestniczyły w zajęciach edukacyjnych i 
plastycznych w Muzeum Przyrodniczym BdPN w Ustrzykach Dolnych. Wraz 
z przewodnikiem muzealnym przedszkolaki zwiedzały wystawę „Flora i fauna 
Bieszczadów”, brały udział w grach i zabawach edukacyjnych (rozpoznawanie 
głosów ptaków, rozpoznawanie futerek zwierząt, klocki edukacyjne). Na koniec 
dzieci tworzyły kolorowe prace plastyczne, które zaprezentowane zostały na 
wystawie z okazji Światowego Dnia Ziemi. Finał programu wraz z uroczystym 
otwarciem wystawy miał miejsce 21 kwietnia 2018 roku, w Ośrodku Edukacji 
Ekologicznej BdPN w Ustrzykach Dolnych. Uczestnicy programu wraz z ro-
dzinami licznie przybyli na wernisaż, w trakcie którego otrzymali dyplomy oraz 
kolorowe wydawnictwa BdPN. W finale udział wzięło ponad 100 osób. Imprezie 
towarzyszył słodki poczęstunek. 

22-23.04.2018 
Przez dwa dni trwało szkolenie podstawowe na licencję Bieszczadzkiego 

Parku Narodowego. Szkolenie odbyło się w Terenowej Stacji Edukacji Ekolo-
gicznej w Wołosatem i uczestniczyło w nim 17 przewodników. W pierwszym   
dniu przedstawiono zasoby przyrodnicze Parku oraz odbyły się wykłady z 
zakresu ochrony przyrody i udostępniania parku do zwiedzania i edukacji 
ekologicznej, zakończone testem wiedzy na temat BdPN. Drugi dzień miał 
charakter terenowy. Zajęcia na ścieżce przyrodniczo-historycznej „Wołosate-
-Tarnica” poprowadził pracownik BdPN - mgr Adam Szary.

19-20.05.2018 
W Ośrodku Edukacji Ekologicznej Bieszczadzkiego Parku Narodowego w 

Ustrzykach Dolnych i na szlakach BdPN odbyło się podsumowanie drugiego 
już wspólnego transgranicznego mikroprojektu, który ma na celu wzmocnie-
nie wzajemnej współpracy w zakresie ochrony dziedzictwa przyrodniczego 
i kulturowego pogranicza polsko-słowackiego. Efektami mikroprojektu są 
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między innymi interaktywne informatory turystyczne oraz mapy z aplikacjami 
mobilnymi na telefony komórkowe w trzech językach – polskim, słowackim 
i angielskim, a także kalendarze przyrodnicze. W ramach mikroprojektu 
zrealizowano również innowacyjny program pt.: „Strażnicy Gór” dla dzie-
ci i młodzieży, którzy w oparciu o ścieżki przyrodnicze poznawali zasoby 
przyrodnicze i kulturowe MRB Karpaty Wschodnie, by potem móc służyć 
informacją turystyczną i przyrodniczą na szlakach. W ramach mikroprojektu 
odbyły się trzy turnusy programu „Strażników Gór”, w których uczestniczyło 
łącznie 66 osób z Polski i Słowacji. 

26.05.2018 
Na cmentarzu komunalnym w Wieliczce rodzina i przyjaciele pożegnali 

prof. Stefana Michalika. Profesor przez trzy kadencje, od 1991 r. do połowy 
2004 r., pełnił funkcje przewodniczącego Rady Naukowej BdPN, a następnie 
był jej aktywnym członkiem, aż do 2018 roku.

Prof. Stefan Michalik miał ogromny udział w procesie ochrony przyro-
dy Bieszczadzkiego Parku Narodowego Odegrał on bardzo ważną rolę w 
procesie prowadzącym do powiększenia utworzonego w 1973 roku małego 
BdPN, w największy w polskich górach park narodowy, specjalizujący się 
w ochronie procesów naturalnych. Wspierał objęcie ochroną ścisłą ok. 70% 
jego powierzchni. Uczestniczył też z dużym zaangażowaniem w działaniach 
prowadzących do powołania Międzynarodowego Rezerwatu Biosfery „Kar-
paty Wschodnie”, w skład którego z polskiej strony został włączony BdPN 
oraz dwa parki krajobrazowe - Ciśniańsko-Wetliński i Doliny Sanu. 

Za zasługi dla ochrony przyrody Parku został odznaczony „Bieszczadzkim 
Niedźwiedziem”, przyznawanym przez BdPN. 

26.05.2018
Bieszczadzki Park Narodowy uczestniczył w Pikniku Nauki „Eksplora-

cje” w Rzeszowie. To nowa odsłona plenerowej imprezy, której celem jest 
popularyzacja nauki oraz techniki, propagowanie interaktywnego modelu 
przekazywania wiedzy i edukacji nieformalnej oraz promocja idei powstania 
centrum nauki na Podkarpaciu. Pośród wielu wystawców z Podkarpacia (Lasy 
Państwowe, Magurski Park Narodowy, Młodzieżowe Obserwatorium Astro-
nomiczne, Koło Naukowe Przyrodników UR) Bieszczadzki Park Narodowy 
prowadził akcję edukacyjną pod namiotem, oferując gry i zabawy przyrodnicze, 
prezentując najnowsze wydawnictwa, aplikację MRB, udzielając informacji na 
temat szlaków turystycznych w parku czy oferty edukacyjnej dla grup zorga-
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nizowanych. Nasz namiot odwiedzali mieszkańcy Rzeszowa w różnym wieku 
— od najmłodszych dzieci po dojrzałych miłośników Bieszczadów, którzy z 
rozrzewnieniem wspominali wędrówki po górach z czasów studenckich. Par-
kowy namiot odwiedziło kilka tysięcy osób, a każdy zainteresowany otrzymał 
drobne wydawnictwa i parkowe gadżety. 

Czerwiec 2018 
W czerwcu zakończyła się XIX edycja programu „Moje Bieszczady”. 

Uczestniczyło w niej 217 uczniów z 16 szkół podstawowych. Każdy uczest-
nik programu, który pracował z pakietami zadań przez cały rok szkolny, 
otrzymał w nagrodę klucz do oznaczania gatunków „Flora wiosenna lasów” 
i folder „Muzeum Przyrodnicze BdPN”. Szkołom przekazano zestawy 
wydawnictw edukacyjnych. Wszystkie grupy otrzymały zaświadczenia 
upoważniające do bezpłatnego wstępu na wybraną ścieżkę przyrodniczą 
BdPN, wszyscy również mieli możliwość bezpłatnego zwiedzenia Muzeum 
Przyrodniczego. Na zakończenie programu szkoły przedstawiły pisemne 
sprawozdania, załączając do nich prace plastyczne i zdjęcia. 

17.06.2018 
Bieszczadzki Park Narodowy wziął udział w III Festiwalu Produktów 

Lokalnych i Tradycyjnych w Parku Pod Dębami w Ustrzykach Dolnych. 
Pracownicy edukacyjni parku prowadzili działania w tzw. „strefie aktywnego 
dzieciaka”. Nasz namiot cieszył się sporym zainteresowaniem, zarówno wśród 
dzieci, jak i dorosłych mieszkańców Ustrzyk Dolnych, ale także turystów 
odwiedzających w tym czasie Bieszczady. 

Celem otwartych, plenerowych działań edukacyjnych Parku jest wycho-
dzenie do szerokiej grupy odbiorców zainteresowanych przyrodą polską, 
podkreślanie wartości dziedzictwa przyrodniczego Bieszczadzkiego Parku 
Narodowego i konieczności jego ochrony, przedstawianie zasad zwiedzania 
parku, a także ułatwianie zwiedzającym park i planującym wyprawy kontaktu 
z przyrodą.

19.06.-31.07.2018
Od 19.06. do końca lipca, w Muzeum Przyrodniczym BdPN, można było 

oglądać wystawę fotograficzną pt.: „Żywy album przyrody”. Kilkadziesiąt 
fotografii przedstawia piękno dzikiej przyrody i różnorodność przyrodniczą 
Polski, a zwłaszcza Śląska. Autorami zdjęć jest 36 śląskich fotografów, 
zrzeszonych w Związku Polskich Fotografów Przyrody. Połączenie do-
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świadczenia, umiejętności fotografowania przyrody, a także wiedzy o 
dziedzinie, w której specjalizują się poszczególni autorzy sprawiają, iż 
wystawa posiada wysokie walory estetyczne i edukacyjne. Tytuł wysta-
wy „Żywy album przyrody” nie jest przypadkowy – użyta gra słów jest 
celowa i informuje o tym, że wszystkie prezentowane sceny są rejestracją 
naturalnych momentów życia przyrody. Ujęcia te ukazują piękno przyrody, 
zachęcając do częstszego i świadomego z nią kontaktu, ale także do posza-
nowania jej praw, a podczas fotografowania – do etycznego zachowania. 
Fotografiom towarzyszą opisy (w języku polskim i angielskim) wykonane 
przez fotografów, dotyczące miejsca wykonania zdjęcia oraz wybranego 
obiektu flory i fauny, a także emocji, jakie towarzyszyły autorowi podczas 
wykonywania zdjęcia.

22-23.06.2018 
W Stacji Edukacji Ekologicznej w Wołosatem zorganizowano warsztaty 

dla przewodników terenowych i nauczycieli. Pierwszego dnia wieczorem, 
21 uczestników warsztatów poznawało gwiezdne niebo z Pavlem Ďurišem 
– niestety tylko za pomocą multimediów, jako że nie dopisała pogoda. 
Kolejny dzień był poświęcony roślinności. Adam Szary, botanik, zapoznał 
obecnych ze zbiorowiskami roślinnymi „krainy dolin”, dawnym wykorzy-
staniem roślin w kuchni, karpacką tradycją ziołoleczniczą, z wierzeniami 
i symboliką roślin. Rozważano czym się różni dawny związek człowieka 
ze światem roślin od dzisiejszego. Degustacja herbatki ziołowej, na bazie 
roślin zebranych przez uczestników, zakończyła warsztaty. Zainteresowani 
przewodnicy mogli przedłużyć licencję Bieszczadzkiego Parku Narodowe-
go, a nauczyciele otrzymali zaświadczenia o uczestnictwie w warsztatach, 
potwierdzone przez Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Krośnie 
i Bieszczadzki Park Narodowy.

9.07.2018 
Polska i bieszczadzka nauka i ochrona przyrody poniosły kolejną stratę. 

W wieku 86 lat zmarł profesor Jerzy Pawłowski. Jerzy Pawłowski zajmował 
się entomologią, ekologią zwierząt, zoogeografią, ewolucją fauny i historią 
zoologii; entomologią szczególnie w zakresie taksonomii, systematyki, fauni-
styki i zoogeografii biegaczowatych (Carabidae) Palearktyki i paleoekologii 
chrząszczy (Coleoptera) Europy Środkowej. 

Z Bieszczadami związał się bliżej od roku 1993, jako wykonawca pierw-
szego planu ochrony Bieszczadzkiego Parku Narodowego, w ramach którego 
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kierował grupą opracowującą faunę bezkręgowców. Zredagował dwa tomy 
Monografii Bieszczadzkich (tom 7 i 8) prezentujące wyniki tych badań oraz 
współredagował tom 10, omawiający ekologiczne i biogeograficzne uwarun-
kowania ochrony zasobów przyrodniczych BdPN. Przez trzy kadencje był 
członkiem Rady Naukowej BdPN. Za zasługi dla ochrony przyrody Parku 
został odznaczony „Bieszczadzkim Niedźwiedziem”, przyznawanym przez 
BdPN. 

10–14.07.2018 
Poznać bliżej bieszczadzką przyrodę, by - przy współpracy z Bieszczadzkim 

Parkiem Narodowym i Parkiem Narodowym Połoniny ze Słowacji - opowia-
dać o niej innym i skuteczniej ją chronić – to główny cel warsztatów polsko-
-słowackich, jakie odbyły się w lipcu 2018 roku w Wołosatem. Uczestniczyli w 
nich przewodnicy i nauczyciele z terenów przygranicznych Polski i Słowacji, 
którzy połączyli wakacyjny odpoczynek z aktywnymi zajęciami edukacyjnymi 
na ścieżkach przyrodniczych obydwu parków narodowych. Zgodnie z zało-
żeniami przedsięwzięcia, będą oni w przyszłości tworzyć kadry wspierające 
parki narodowe przy realizacji programu Strażników Gór. 

Do realizacji podobnych działań w przyszłości niezbędna jest odpowied-
nio przygotowana kadra, która będzie dobrze znać teren i będzie posiadać 
wystarczającą wiedzę przyrodniczą oraz pozna różne metody prowadzenia 
zajęć. W tym celu, w dniach 10–14 lipca, odbyły się wspólne warsztaty 
polsko-słowackie, po polskiej i słowackiej stronie. W programie były 
między innymi warsztaty zielarskie, zajęcia w stadninie koni huculskich 
Bieszczadzkiego Parku Narodowego oraz szkolenie z pierwszej pomocy. 
Nocną porą odbyły się również zajęcia astronomiczne, gdyż w Bieszcza-
dach występują idealne warunki do obserwacji nocnego nieba, ze względu 
na niewielkie „zanieczyszczenie” sztucznym światłem. 

Dyskutowano również nad koncepcją ogrodu edukacyjnego przy Te-
renowej Stacji BdPN w Wołosatem oraz nad polsko-słowacką ofertą 
edukacyjną, w oparciu o system ścieżek edukacyjnych i infrastruktury 
terenowej przygranicznych parków narodowych. Z tego też względu 
uczestnicy warsztatów zapoznali się z obiektami edukacyjnymi obydwu 
parków narodowych – w Wołosatem i Nowej Sedlicy – oraz przewędro-
wali ścieżką transgraniczną z Wielkiej Rawki, przez Kremenaros, do 
Nowej Sedlicy. Ścieżka ta prowadzi przez lasy o charakterze pierwotnym 
rezerwatu Stużyca, które zostały wpisane w 2007 r. na listę Światowego 
Dziedzictwa UNESCO. 
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Warsztaty były zorganizowane przez Bieszczadzki Park Narodowy i Park 
Narodowy Połoniny w ramach mikroprojektu: „Przyroda w sąsiedztwie 
– polsko-słowacka współpraca przygranicznych parków narodowych w 
zakresie edukacji, promocji i ochrony przyrody Karpat Wschodnich”. Były 
one współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu 
Karpackiego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A 
PL-SK 2014-2020. 

Lipiec – sierpień 2018 
Jak co roku, w każdy piątek lipca i sierpnia, odbywały się „Wakacyjne spo-

tkania z przyrodą”. Tematyka spotkań dotyczyła przyrody, kultury i historii. 
Prelekcje, ilustrowane pokazami zdjęć, odbywały się o godzinie 17.00 w sali 
wystaw czasowych Muzeum Przyrodniczego (Ośrodek Edukacji Ekologicznej 
Bieszczadzkiego Parku Narodowego) w Ustrzykach Dolnych. Uczestniczyło 
w nich łącznie ok. 400 osób.

„Wakacyjne spotkania z przyrodą” w 2018 r. rozpoczęła prelekcja pt.: 
„Park gwiezdnego nieba – Bieszczady”. Na wycieczkę po bieszczadzkim 
niebie zabrał nas Pavol Ďuriš, inicjator utworzenia Parku gwiezdnego nieba 
„Bieszczady”.

Gady i płazy to zwierzęta budzące w ludziach wiele skrajnych emocji: 
podziw, fascynację, strach, a nawet obrzydzenie. Mgr Marek Holly, zoolog 
z Bieszczadzkiego Parku Narodowego, opowiadał z pasją o roli tych zwie-
rząt w przyrodzie, zagrożeniach, jakie stwarza im człowiek, burzył narosłe 
stereotypy.

„Kolorowy świat bieszczadzkich owadów” to tytuł prelekcji dr. inż. Tomasza 
Olbrychta, entomologa z Katedry Agroekologii Uniwersytetu Rzeszowskiego. 
Autor w swym wykładzie skoncentrował się na najbardziej barwnych owa-
dach, jakie możemy spotkać w Bieszczadach. Poznaliśmy intrygujące życie 
insektów, takich jak np. modraszek telejus. Każdy kto był na sali, mógł pową-
chać jak pachnie substancja wydzielana przez pachnicę dębową – rzadkiego, 
dużego chrząszcza z rodziny poświętnikowatych. 

Prof. dr hab. Bogdan Zemanek, wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego i 
wieloletni dyrektor Ogrodu Botanicznego UJ w Krakowie, przedstawił prelek-
cję na temat: „Rośliny w malarstwie średniowiecznym – refleksje botanika”. 
Słuchacze mogli się dowiedzieć, że rośliny w malarstwie średniowiecznym 
pełniły przede wszystkim symboliczną rolę, np. takie gatunki jak róża lub 
lilia w sztuce chrześcijańskiej były atrybutami Maryi. Artyści bardzo często 
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odtwarzali florę wiernie z natury, w przeciwieństwie do postaci ludzkich, 
które malowano w pewnej schematycznej manierze, dalekiej od naturalizmu.

Prelekcję pt.: „Wojny, handel i grabieże. Historia bieszczadzkiego pogra-
nicza” poprowadził Łukasz Bajda, doktor nauk humanistycznych, historyk 
i przewodnik beskidzki, sekretarz redakcji czasopisma historyczno-krajo-
znawczego „Bieszczady Odnalezione” oraz autor kilkudziesięciu publikacji 
poświęconych historii i atrakcjom turystycznym Podkarpacia. Uczestnicy 
mogli zapoznać się z wieloma dokumentami, wzmiankami, zdjęciami i ryci-
nami, które obrazują historię bieszczadzkiego pogranicza. 

Historia turystyki na dawnych terenach II Rzeczypospolitej fascynuje 
wszystkich, którzy kochają góry. Polscy geografowie i krajoznawcy tworzyli 
pierwsze organizacje turystyczno-krajoznawcze. Dawne schroniska górskie i 
pensjonaty, które powstawały jeszcze w czasie zaborów, były ostoją polsko-
ści. Prelekcję pt.: „Turystyka górska w Karpatach Wschodnich” poprowadził 
Jerzy Kapłon - Dyrektor Centralnego Ośrodka Turystyki Górskiej PTTK w 
Krakowie. 

Na Kresy zabrał nas dr Tomasz Winnicki, botanik i pasjonat fotografii 
przyrodniczej, wieloletni wicedyrektor i dyrektor Bieszczadzkiego Parku 
Narodowego, prezentując prelekcję na temat: „Wędrówki na Kresy. W po-
szukiwaniu dawnych rezerwatów przyrody”. Autor w interesujący sposób 
opowiedział o serii wypraw na Ukrainę. 

Prelekcję pt.: „Smaki kuchni pogranicza” poprowadziła Marta Pisarek – dr 
inż. architektury krajobrazu, wykładowca Katedry Agroekologii Uniwersytetu 
Rzeszowskiego. Prelegentka mówiła o korzeniach kuchni pogranicza, trady-
cjach kulinarnych m.in. Łemków i Bojków. Opowiadała jak dawne przepisy, 
receptury odżywają na nowo oraz jak powstają nowe. Doceniają ją zarówno 
turyści, jak i sami mieszkańcy Podkarpacia. Spotkanie zakończyła degusta-
cja proziaków – placków z mąki i wody, z dodatkiem sody. Tym smacznym 
akcentem zakończył się cały cykl „Wakacyjnych spotkań z przyrodą”. 

4.08.2018 
Na początku sierpnia Bieszczadzki Park Narodowy obchodził 45 rocznicę 

swojego powstania. BdPN został utworzony rozporządzeniem Rady Ministrów 
(Dz.U. nr 31, poz. 179) 4 sierpnia 1973 r. 

W ramach obchodów, w Ośrodku Edukacji Ekologicznej i Muzeum Przy-
rodniczym BdPN w Ustrzykach Dolnych, zorganizowano „Dzień otwarty”, 
podczas którego można było zwiedzić ekspozycje oraz obejrzeć filmy i dia-
poramy przyrodnicze. 
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Dla najmłodszych przygotowano różne gry i zabawy edukacyjne, z atrak-
cyjnymi nagrodami. Można było „stanąć oko w oko” z niedźwiedziem i 
przekonać się, jakie ma miękkie futro oraz przybić „piątkę” z jego łapą. 
Największą atrakcją programu był koncert zespołu „Wołosatki”. Początki 
zespołu są bardzo bliskie Parkowi, bo sięgają 1974 roku (czyli zespół jest o rok 
„młodszy” od BdPN) i związane są z miejscowością Wołosate, gdzie w prze-
szłości stacjonowała Stanica Kieleckiej Chorągwi ZHP. Swoją twórczością i 
akustycznym brzmieniem Wołosatki wpisują się w nurt piosenki turystycznej 
i poezji śpiewanej. Duże zainteresowanie programem przerosło oczekiwania 
organizatorów i zachęciło, aby takie spotkania kontynuować w przyszłości.

10.08.2018 
Bieszczadzki Park Narodowy podpisał umowę z Generalną Dyrekcją Lasów 

Państwowych na finansowanie wykonania wybranych zadań ochronnych Par-
ku. Umowa, dotycząca realizacji 53 działań, opiewała na kwotę 2177099,32 
zł. Wnioskowane o dofinansowania zadania znalazły się w trzech blokach 
tematycznych: czynna ochrona konia huculskiego, ochrona ekosystemów 
leśnych oraz utrzymanie, wyposażenie i remont infrastruktury sprzyjającej 
ukierunkowaniu ruchu turystycznego. 

Wrzesień 2018 
Jak co roku, na przełomie sierpnia i września, sfinalizowano wydanie 

kolejnego tomu periodyku „Roczniki Bieszczadzkie”. Publikowane są w 
nim opracowania związane z coroczną konferencją pt. Ochrona zasobów 
przyrodniczych Międzynarodowego Rezerwatu Biosfery „Karpaty Wschod-
nie”. Konferencja w roku 2017 odbyła się pod hasłem: „Procesy naturalne 
a ochrona przyrody”. Temat konferencji dotyczył zagadnień ważnych dla 
przyszłości człowieka, którego harmonijna egzystencja i rozwój, związane 
są z równowagą w jego przyrodniczym środowisku życia. 

Część referatów i wniosków opublikowano w 26. tomie Roczników Biesz-
czadzkich. Ponadto opublikowano artykuły z wynikami badań naukowych 
prowadzonych na terenie Parku i w jego otulinie, krótkie doniesienia doty-
czące stwierdzeń rzadkich gatunków oraz kronikę wydarzeń BdPN w roku 
2017. Tom 26 liczy 312 stron. Druk został dofinansowany przez Wojewódzki 
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie. 

Zarówno konferencja jak i periodyk są miejscem wymiany informacji i 
doświadczeń z zakresu ochrony przyrody na terenach przygranicznych Polski, 
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Słowacji i Ukrainy, wchodzących w skład MRB „Karpaty Wschodnie”. Cza-
sopismo wydawane jest w wersji drukowanej oraz internetowej, dostępnej 
na stronie www.bdpn.pl.

Wrzesień 2018 
Rozpoczęła się XX edycja programu „Moje Bieszczady”. 283 uczniów z 

17 szkół otrzymało pakiety zadań na cztery pory roku. Uczniowie, pracując 
indywidualnie i zespołowo, samodzielnie i pod opieką nauczyciela, poznają 
najbliższe otoczenie szkoły i domu (walory bieszczadzkiej przyrody, historię 
i geografię regionu, tradycję, zjawiska klimatyczne itp.). Do udziału w pro-
gramie zostali zaproszeni uczniowie klas czwartych i piątych. 

W tej edycji zaplanowano badanie ankietowe dotyczące efektu ekologicznego 
programu „Moje Bieszczady”. Pierwszy etap został przeprowadzony w paździer-
niku. Kolejny test odbędzie się na zakończenie programu, tj. w czerwcu 2019 r. 

Wrzesień 2018 
BdPN wydał kalendarz przyrodniczy na rok 2019. Kalendarz zawiera zdjęcia 

unikalnej przyrody Parku: żubrów, niedźwiedzi, obszarów połoninowych i prze-
pastnej karpackiej puszczy. Krótkie opisy, na sześciu dwustronnych kartach, na-
wiązują tematyką do zdjęć i ozdobione są estetyczną grafiką. Na odwrocie okładki 
zamieszczona jest mapa BdPN z zaznaczonymi szlakami turystycznymi, ścieżkami 
przyrodniczymi, konnymi, rowerowymi i narciarskimi oraz infrastrukturą tury-
styczną. Krótki tekst o Parku przybliża jego walory przyrodnicze i krajobrazowe. 
Po raz pierwszy kalendarz został wydrukowany w dwóch formatach: B-2 i B-3. 

Równocześnie ukazał się kalendarz przyrodniczy Międzynarodowego Rezer-
watu Biosfery „Karpaty Wschodnie”. Został on opracowany we współpracy z 
Parkiem Narodowym Połoniny. Wydany został w wersji dwujęzycznej – polsko-
-słowackiej i zawiera krótkie opisy krajobrazów lub atrakcji poszczególnych 
obszarów wchodzących w skład MRB „KW”. Na odwrocie karty tytułowej 
zamieszczono uproszczoną mapkę całego rezerwatu. Kolorowe fotografie za-
pewniają wysoki walor estetyczny tego dużego kalendarza ściennego. 

Publikacja została wykonana w ramach mikroprojektu pn.: Z wizytą w Mię-
dzynarodowym Rezerwacie Biosfery „Karpaty Wschodnie” – lepiej poznać, by 
skuteczniej chronić. Projekt był współfinansowany przez UE, z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa, za pośrednictwem 
Euroregionu Karpackiego, w ramach Programu Współpracy Transgranicznej 
Interreg V-A PL-SK 2014-2020. 
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15.10.2018
W Krakowie spotkali się przedstawiciele Rady Naukowej Bieszczadzkiego 

Parku Narodowego. Głównymi tematami była relacja dyrektora BdPN – dra 
Ryszarda Prędkiego na temat bieżącej działalności Parku oraz zatwierdzenie 
zadań ochronnych dla BdPN na lata 2019-2021. 

W części sprawozdawczej dyr. Prędki poinformował o obchodach 45-lecia 
BdPN oraz omówił przebieg konferencji, która w tym roku odbywała się pod 
hasłem: „100 lat ochrony przyrody na obszarach dzisiejszej południowo-
-wschodniej Polski i zachodniej Ukrainy”. Zdementował również pogłoski 
o rzekomym powiększeniu Bieszczadzkiego Parku Narodowego, które nie 
mają żadnych realnych podstaw. 

Kolejnym punktem spotkania było przedyskutowanie i zatwierdzenie zadań 
ochronnych BdPN. Ponieważ członkowie Rady Parku otrzymali wcześniej, 
drogą mailową, projekt zadań ochronnych, szczegółowe poprawki do treści 
załączników wprowadzano na bieżąco w trakcie prezentacji. Odbyła się 
dłuższa dyskusja nad trzema punktami zadań ochronnych – działaniami 
ochrony czynnej na Połoninie Wetlińskiej, odstrzałem dzików w związku z 
ASF, dopuszczeniem wprowadzania psów na dwa konkretne odcinki szlaków.

Październik 2018 
Bieszczadzki Park Narodowy zakończył opracowywanie internetowego 

panelu dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym pt.: „Witaj w 
dzikim królestwie rysia Pędzelka”. Jest on dostępny na stronie internetowej 
www.bdpn.pl, można też wejść bezpośrednio na panel przy pomocy linku: 
http://park.djpress.pl/

Młodzi odkrywcy, wraz z naszym głównym bohaterem – rysiem Pędzelkiem, 
dowiadują się jak przygotować się do wycieczki po górach i lasach, jakie 
zasady obowiązują podczas wędrówek po Bieszczadzkim Parku Narodowym 
oraz jak zachować się w górach, aby czuć się bezpiecznie. 

W panelu znalazły się również zabawy i ciekawostki, przydatne np. na 
deszczowe dni i długie wieczory. Kolorowanki i puzzle przedstawiają biesz-
czadzkie zwierzęta w ich naturalnym środowisku, a rysunki i krótkie opisy 
zwierząt pozwalają poznać te gatunki, które najczęściej spotykamy podczas 
wędrówek. 

Wielką atrakcją panelu jest bajka pt.: „Przygoda wielka rysia Pędzelka”, 
zamieszczona zarówno w formie słuchowiska, jak i książeczki. Tekst napisał 
Krystian Tyrański – podróżnik i miłośnik przyrody, autor filmów, audycji 
radiowych i programów edukacji przyrodniczej dla dzieci. Dużym atutem 
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bajki są również przepiękne ilustracje, wiernie oddające piękno bieszczadzkiej 
przyrody oraz przygody głównego bohatera, które wykonał znany grafik – 
Lesław Kostulski.

W panelu zostały również opisane wybrane fragmenty szlaków, które z po-
wodzeniem mogą przemierzać kilkuletnie dzieci. Przedstawiono również kilka 
ciekawych miejsc w Parku – tzw. atrakcji, które warto zwiedzić z dziećmi. 
Krótkie opisy i fotografie pozwolą rodzicom i dzieciom dokonać wyboru, i 
wstępnie przygotować się do wycieczki. Ale to jeszcze nie koniec! Nagrodą 
za trudy górskich wypraw i poznawanie ciekawych miejsc w Bieszczadzkim 
Parku Narodowym jest możliwość otrzymania Dyplomu pt.: „Przyjaciel Biesz-
czadzkiego Parku Narodowego”. Dyplom ten można zdobyć rozwiązując quiz 
sprawdzający wiedzę oraz wypełniając specjalny arkusz, w którym młody 
wędrowiec zapisuje swoje wrażenia z wycieczek. 

Panel został wykonany dzięki dofinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie. Komputerowe opraco-
wanie panelu oraz grafikę wykonała firma Djpress z Grodziska Wielkopolskiego. 
Słuchowisko miało w grudniu swoją premierę w Polskim Radiu Rzeszów. 

Październik 2018 
Bieszczadzki Park Narodowy otrzymał dwa wyróżnienia w III Międzynaro-

dowym Konkursie „Najlepsze wydawnictwa o górach”. Konkurs odbywał się 
w ramach 22 Międzynarodowych Targów Książki w Krakowie, 25–28.10.2018 
r., cyklicznej imprezy dedykowanej branży wydawniczo-księgarskiej, orga-
nizowanej od 1997 r. Na Konkurs nadesłano 138 tytułów z 38 firm wydaw-
niczych, reprezentujących 7 krajów (Republika Czeska, Francja, Polska, 
Rumunia, Republika Słowacka, Wielka Brytania i Włochy).
BdPN otrzymał:
– wyróżnienie przyznane przez Targi w Krakowie za wydawnictwo popular-
no-naukowe Roczniki Bieszczadzkie (tomy 23–26)
– wyróżnienie przyznane przez Koło Przewodników Beskidzkich im. 
prof. Romana Reinfussa w Krakowie za mapę „Międzynarodowy Re-
zerwat Biosfery Karpaty Wschodnie – mapa przyrodniczo-kulturowa z 
informatorem”, wydaną w trzech wersjach językowych.

Wydawnictwa można było obejrzeć na stoisku w hali targowej. Oprócz nas 
nagrodzone i wyróżnione zostały także wydawnictwa innych górskich parków 
narodowych: PN Gór Stołowych, Babiogórskiego PN oraz Tatrzańskiego PN.
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1.10.2018 
Bieszczadzki Park Narodowy podpisał umowę na realizację wniosku pt. 

„Zachowanie bioróżnorodności Połoniny Wetlińskiej poprzez ochronę zagro-
żonych gatunków przed negatywnym oddziaływaniem turystyki” z Regional-
nego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego. Przedmiotem 
projektu jest podjęcie działań, zmierzających do zachowania bioróżnorodności 
na terenie Bieszczadzkiego Parku Narodowego. Obejmą one: rozbudowę, 
nadbudowę i przebudowę obiektu schronu BdPN na Połoninie Wetlińskiej; 
całkowite usunięcie rdestowca sachalińskiego, który występuje na obszarze 
około 24 arów; wyposażenie miejsca odpoczynku w stoły i ławy dla turystów 
oraz wykonanie tablic edukacyjnych.

Głównym elementem projektu jest przebudowa schroniska „Chatka Puchat-
ka”. Od wielu lat występują tu znane wszystkim bieszczadzkim turystom pro-
blemy związane z ograniczoną ilością wody, znaczną ilością ścieków, dużymi 
kosztami ogrzewania i zapewnieniem bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Z 
drugiej strony otoczenie schroniska to teren bardzo cenny przyrodniczo, bo-
gaty w stanowiska roślin i zwierząt, dla ochrony których powołano Park. Stąd 
też konieczna jest taka modernizacja infrastruktury turystycznej, która będzie 
spełniać współczesne wymogi przeciwpożarowe, sanitarne i środowiskowe, 
a jednocześnie ograniczy koszty utrzymania do akceptowalnego poziomu i 
przyczyni się do ograniczenia zniszczeń w otoczeniu przyrodniczym. Nie 
ma możliwości, aby cele te osiągnąć kolejną, gospodarczą modernizacją 
istniejącego budynku, konieczna jest gruntowna przebudowa. Głównym 
celem funkcjonowania obiektu pozostanie funkcja turystyczna. Nowy obiekt 
będzie udostępniany dla turystów całodobowo jako schron turystyczny. Na 
potrzeby turystów ma być udostępniony taras, sala główna na parterze i sala 
na poddaszu oraz toalety. 

6.10.2018 
Bieszczadzki Park Narodowy, na zaproszenie Stowarzyszenia Euroregion 

Karpacki Polska, uczestniczył w obchodach Europejskiego Dnia Współpra-
cy w ramach wydarzenia – Rocznego Programu Interreg Polska–Słowacja. 
Wydarzenie miało charakter plenerowy i odbywało się na polanie u podnóża 
pomnika Janosika w miejscowości Terchová na Słowacji. Bieszczadzki Park 
Narodowy oraz inne instytucje z Podkarpacia promowały swoje działania, 
realizowane w ramach mikroprojektów Interreg Polska-Słowacja, rozdawały 
ulotki, gadżety i wydawnictwa edukacyjne. Stoisko cieszyło się dużym zain-
teresowaniem wśród lokalnej społeczności i turystów odwiedzających Małą 
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Fatrę. Gratkę dla miłośników turystyki górskiej stanowiła m.in. wydana przez 
BdPN w ramach zrealizowanego mikroprojektu polsko-słowackiego Mapa z 
Informatorem pt.: Międzynarodowy Rezerwat Biosfery „Karpaty Wschodnie”, 
dostępna w języku polskim, słowackim i angielskim. Wydarzeniu towarzyszy-
ły występy zespołów ludowych, warsztaty kulinarne, taneczne, prezentacje 
projektów, pokazy w mobilnym planetarium. 

22-26.10.2018 
Grupa 15 pracowników Bieszczadzkiego Parku Narodowego oraz Parku Narodo-

wego „Połoniny” uczestniczyła w warsztatach na terenie dwóch przygranicznych 
obszarów chronionych Niemiec i Czech – Parku Narodowego Las Bawarski i Parku 
Narodowego Šumava. Warsztaty miały na celu wzmocnienie współpracy, zapozna-
nie się z dobrymi praktykami oraz wymianę doświadczeń w zakresie zarządzania i 
ochrony przygranicznych obszarów. Obydwa parki porastają w większości górskie 
lasy mieszane tworzone przez buka, jodłę i świerka. Jest to największy chroniony 
obszar leśny w Europie Środkowej. W latach 80. i 90. XX wieku doszło tam do 
intensywnego zamierania świerczyn na skutek gradacji kornika. 

Obszary ściśle chronione po stronie niemieckiej i czeskiej są unikalnymi kom-
pleksami do prowadzenia edukacji przyrodniczej oraz badań z zakresu ekologii 
lasu, o czym mogli się przekonać uczestnicy warsztatów. Podczas praktycznych 
zajęć terenowych pracownicy BdPN i PN Połoniny zapoznali się z infrastrukturą 
edukacyjną na ścieżkach i szlakach pieszych. Duże zainteresowanie wzbudziły 
m.in. interaktywne tablice dydaktyczne na ścieżkach, eksperymentalna edukacja 
dla dzieci w oparciu o leśne place zabaw z atrakcyjnymi pomocami dydaktyczny-
mi, czy obóz survivalowy „Wildniscamp am Falkenstein”, gwarantujący dzieciom 
niezapomniane przeżycia. 

Wizyta w Parku Narodowym Las Bawarski i Parku Narodowym Šumava 
będzie z pewnością źródłem nowych pomysłów w działaniach edukacyjnych, 
badawczych i projektowych. Przyczyni się też do wzmocnienia dotychcza-
sowej współpracy transgranicznej pomiędzy Bieszczadzkim Parkiem Naro-
dowym i Parkiem Narodowym Połoniny, a zarazem skuteczniejszej ochrony 
dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego pogranicza polsko-słowackiego. 
Warsztaty były zorganizowane w ramach mikroprojektu „Przyroda w sąsiedz-
twie – polsko-słowacka współpraca przygranicznych parków narodowych 
w zakresie edukacji, promocji i ochrony przyrody Karpat Wschodnich” w 
ramach programu Interreg V-A Polska – Słowacja 2014–2020 finansowanego 
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, budżetu pań-
stwa i BdPN za pośrednictwem Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska.
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19-23.11.2018
Pracownicy działu edukacji wzięli udział w kilkudniowym kursie inter-

pretacji dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego, zorganizowanym w 
Tatrzańskim Parku Narodowym, prowadzonym przez Stowarzyszenie In-
terpret Europe. Intensywny pięciodniowy kurs, w którym wzięło udział ok. 
30 pracowników polskich parków narodowych, prowadzony był przez dwie 
trenerki – Magdalenę Kuś i Alicję Fischer. Kurs kończył się egzaminem 
składającym się z części pisemnej oraz ustnej prezentacji w obecności grupy 
– nagrywanej i ocenianej przez trenera. 

Zdobyte doświadczenia służyły podniesieniu kompetencji pracowników 
edukacyjnych, co pozwoli na urozmaicenie i wzbogacenie form przekazu 
informacji podczas zajęć i warsztatów terenowych, prowadzonych z różnymi 
grupami odbiorców. 

1.12.2018 
Na zakończenie sezonu turystycznego odbyło się spotkanie informacyjno-szko-

leniowe, w którym wzięli udział przewodnicy turystyczni. W trakcie spotkania 
podsumowano miniony sezon. Omówiono m.in. modernizację infrastruktury 
turystycznej oraz edukacyjnej, istniejącej oraz planowanej w przyszłości, oraz 
proponowane zmiany w regulaminie Parku. Przedstawiono realizowane projek-
ty: „Wykonanie kompleksowej rewitalizacji szlaków pieszych Bieszczadzkiego 
Parku Narodowego w celu wzmocnienia ochrony ich otoczenia przyrodniczego w 
latach 2017-2020” (w ramach projektu są między innymi remontowane szlaki tu-
rystyczne), „Zachowanie bioróżnorodności Połoniny Wetlińskiej poprzez ochronę 
zagrożonych gatunków przed negatywnym oddziaływaniem turystyki” w latach 
2018-2021 (projekt dotyczy przebudowy schroniska na Połoninie Wetlińskiej), 
„Utrzymanie, wyposażenie i remont infrastruktury sprzyjającej ukierunkowaniu 
ruchu turystycznego na terenie Bieszczadzkiego Parku Narodowego w roku 
2018” (środki z Funduszu Leśnego). Kierownik Działu Edukacji Ekologicznej dr 
Grażyna Holly podsumowała działania edukacyjne Bieszczadzkiego Parku Naro-
dowego w 2018 r. oraz zaprezentowała efekty i najbliższe plany. Na zakończenie 
spotkania odbyła się dyskusja. Na pytania przewodników odpowiadali: dyrektor 
BdPN dr Ryszard Prędki oraz wicedyrektorzy: dr inż. Stanisław Kucharzyk i 
dr Przemysław Wasiak. Uczestnictwo w spotkaniu było okazją do przedłużenia 
licencji na oprowadzanie grup po Bieszczadzkim Parku Narodowym. Przewod-
nicy uczestniczący w spotkaniu otrzymali nowe wydawnictwa BdPN: Kalendarz 
Przyrodniczy MRB „KW” na 2019 r., mapę Międzynarodowego Rezerwatu 
Biosfery Karpaty Wschodnie oraz ostatni numer Roczników Bieszczadzkich.
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1.12.2018
W 2018 roku, Bieszczadzki Park Narodowy, już po raz ósmy, zorganizował 

Ogólnopolski konkurs fotograficzny pn.: „Różnorodność biologiczna i kra-
jobrazowa Bieszczadzkiego Parku Narodowego i otuliny”. Było to możliwe 
dzięki dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Rzeszowie, który przyznał środki na sfinansowanie nagród i wy-
danie katalogu wystawy pokonkursowej. Konkurs był objęty:

- Patronatem Honorowym: Ministra Edukacji Narodowej oraz Sekretarza 
Stanu w Ministerstwie Środowiska, Głównego Konserwatora Przyrody

- Patronatem Artystycznym: Związku Polskich Fotografów Przyrody 
- Patronatem Medialnym: Gazety Bieszczadzkiej oraz Telewizji Polskiej – 

Oddział w Rzeszowie. 
Na konkurs wpłynęło 380 prac od 78 osób. 23 października 2018 r. odbyło 

się posiedzenie Jury Konkursu w składzie: 
- Katarzyna Gubrynowicz – fotograf przyrody (członek zarządu ZPFP), 

przewodnicząca jury
- Grzegorz Leśniewski – fotograf przyrody 
- Jacek Szarek – fotograf, filmowiec, TVP o/Rzeszów
- Ewa Bujalska – pracownik działu edukacji ekologicznej w BdPN 
- Cezary Ćwikowski – st. specjalista ds. edukacji ekologicznej w BdPN
Jury dokonało oceny nadesłanych prac konkursowych, przyznało nagrody 

i wyróżnienia oraz zakwalifikowało 55 prac do zaprezentowania na wy-
stawie pokonkursowej. Wyniki Konkursu zostały opublikowane na stronie 
Bieszczadzkiego Parku Narodowego, wraz z galerią zdjęć nagrodzonych i 
wyróżnionych.

Jury Konkursu przyznało następujące nagrody: 
Kategoria wiekowa do 19 lat:
I miejsce – Patryk Sikora, za prace pt.: Chmara w panice oraz Łowca do-

skonały (2 fotografie)
II miejsce – Kamil Rzeszowski, za pracę pt.: Na połoninie spokój
III miejsce – Nel Dembna, za pracę pt.: Wyniosłość szczytów
Wyróżnienie – Natalia Komorowska, za pracę pt.: Pluszcz
Wyróżnienie – Martyna Skrzek, za pracę pt.: Barwy jesieni
Wyróżnienie – Miłosz Krzywda, za pracę pt.: Zabawa w chowanego
Kategoria wiekowa od 20 lat:
I miejsce – Adrian Czech, za prace pt.: Poranna toaleta oraz Książę biesz-

czadzkiej puszczy (2 fotografie)
II miejsce – Kamila Wiśniewska-Hałka, za prace pt.: Szlakiem na Rawkę 

(2 fotografie)
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III miejsce – Łukasz Barzowski, za pracę pt.: Zimowe połoniny
Wyróżnienie – Joanna Żurawel, za pracę pt.: Zimowy ekosystem
Wyróżnienie – Katarzyna Preuss, za pracę pt.: Rawki otulone promieniami 

słońca
Wyróżnienie – Jan Olchówka, za pracę pt.: Buczyna
W sobotę, 1 grudnia 2018 r., w Ośrodku Edukacji Ekologicznej Biesz-

czadzkiego Parku Narodowego w Ustrzykach Dolnych, odbyło się uroczyste 
ogłoszenie wyników i wręczenie nagród laureatom, poprzedzone wykładami 
Katarzyny Gubrynowicz: „Zatrzymać piękno w kadrze – kilka słów o foto-
grafii krajobrazowej” i Grzegorza Leśniewskiego: „Fotografia zwierząt w 
praktyce i teorii”. 

Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach otrzymali lornetki firmy Bresser 
oraz wydawnictwa przyrodnicze, w tym wydawnictwa i gadżety Bieszczadz-
kiego Parku Narodowego.

Do wystawy został wydany kolorowy katalog, który otrzymał bezpłatnie 
każdy uczestnik wernisażu oraz autorzy zakwalifikowani do wystawy. Ka-
talog zawiera m.in. krótką informację dotyczącą bogactwa przyrodniczego i 
krajobrazowego Bieszczadzkiego Parku Narodowego oraz prezentację prac 
nagrodzonych i zakwalifikowanych do wystawy. Druk katalogu został dofi-
nansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Rzeszowie.

Na zakończenie uczestnicy obejrzeli wystawę prac nagrodzonych, wyróż-
nionych i zakwalifikowanych do wystawy, łącznie 55 fotografii. W wernisażu 
uczestniczyło ok. 100 osób – uczestnicy Konkursu z rodzinami, nauczyciele, 
przewodnicy beskidzcy, młodzież szkolna, pracownicy Bieszczadzkiego Parku 
Narodowego oraz przedstawiciele mediów. Podczas wernisażu zorganizowano 
również słodki poczęstunek. 

Relacja z uroczystości wręczania nagród ukazała się w aktualnościach 
Telewizji Polskiej Oddział w Rzeszowie oraz w czasopiśmie regionalnym 
„Gazeta Bieszczadzka”, a także na stronie internetowej BdPN www.bdpn.pl. 
i Facebook-u. Po wernisażu wystawę można obejrzeć w Ośrodku Edukacji 
Ekologicznej BdPN w Ustrzykach Dolnych. Kolejnym miejscem prezentacji 
był Ośrodek Informacji i Edukacji Turystycznej w Lutowiskach.

13.12.2018
W sali widowiskowej Ustrzyckiego Domu Kultury odbył się finał 26 edycji 

programu edukacyjnego „Zachowamy piękno i walory przyrodnicze Biesz-
czadów. Finał konkursu poprzedzony został etapem pisemnym w formie 

A. Leń – Kronika wydarzeń Bieszczadzkiego Parku Narodowego 2018
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testów, który wyłonił 5 uczestników w konkurencji indywidualnej oraz trzy 
zespoły szkolne. 

W konkurencji zespołowej I miejsce zajął Zespół Szkół w Lutowiskach (w 
składzie: Sara Pawełek, Paulina Tkacz, Przemysław Kuzar, opiekun – mgr 
Małgorzata Tkacz), II miejsce zajęła Szkoła Podstawowa w Tarnawie Dolnej 
(w składzie: Michał Kaczmarski, Adam Rajchel, Jakub Kurylak, opiekun – 
mgr Renata Kaczmarska), a III miejsce Szkoła Podstawowa Nr 2 w Ustrzykach 
Dolnych (w składzie: Jagoda Kaleta, Julia Barańska, Andrzej Kozdrowski, 
opiekun – mgr Klaudia Prędki).

W konkurencji indywidualnej I miejsce zajął Przemysław Kuzar z ZS w 
Lutowiskach, II miejsce Maksymilian Pluskwa z Gimnazjum w Tarnawie 
Dolnej, III miejsce Michał Kaczmarski z SP w Tarnawie Dolnej, IV miejsce 
Sara Pawełek z ZS w Lutowiskach, V miejsce Jagoda Kaleta z SP Nr 2 w 
Ustrzykach Dolnych. 

Od 26 lat Bieszczadzki Park Narodowy realizuje program edukacyjny 
dla szkół gimnazjalnych i podstawowych pt. „Zachowamy piękno i walory 
przyrodnicze Bieszczadów”. W tym roku do programu zgłosiło się 20 szkół 
z powiatów: bieszczadzkiego, leskiego i sanockiego, łącznie 290 uczniów. 
Program realizowano od marca do grudnia 2018 r. W marcu i kwietniu, w 
Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Ustrzykach Dolnych, odbywały się zaję-
cia kameralne, podczas których omawiano zagadnienia dotyczące ekologii, 
przyrody nieożywionej i gleb, flory i fauny oraz systemu ochrony przyrody 
w Bieszczadach. Zajęcia prowadzono w sali audiowizualnej oraz na ekspo-
zycjach Muzeum Przyrodniczego BdPN, z wykorzystaniem prezentacji mul-
timedialnych, mikroskopów, plansz edukacyjnych oraz okazów muzealnych.
W maju i czerwcu odbywały się dwudniowe warsztaty w Terenowej Stacji 
Edukacji Ekologicznej w Wołosatem. Na ścieżce przyrodniczo-historycznej 
Wołosate–Tarnica, młodzież poznawała rośliny, zbiorowiska roślinne i zwierzęta 
oraz zagrożenia i sposoby ochrony przyrody Parku, wynikające z ruchu tury-
stycznego. Brała również udział w aktywnych zajęciach przy oczku wodnym i 
górskim potoku, poznając żyjące tam zwierzęta. Poznawała też historię regionu 
podczas zwiedzania starego cmentarza i cerkwiska w Wołosatem.

We wrześniu i w październiku odbywały się jednodniowe zajęcia terenowe 
na wybranych przez szkoły ścieżkach przyrodniczych Bieszczadzkiego Parku 
Narodowego. Uczestnicy mieli okazję poznać walory przyrodnicze i krajobra-
zowe różnych obszarów Parku. Najczęściej wybierane były ścieżki na Połoni-
nę Wetlińską, Połoninę Caryńską, Bukowe Berdo i Wielką Rawkę. W czasie 
realizacji programu każda grupa szkolna odbyła łącznie ok. 30 godzin zajęć.
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Najlepsze szkoły otrzymały mikroskopy stereoskopowe oraz zestawy wy-
dawnictw edukacyjnych. Członkowie zespołów szkolnych otrzymali książki 
przyrodnicze i lupy ręczne. Laureaci w konkurencji indywidualnej otrzymali 
lornetki, książki przyrodnicze i wydawnictwa BdPN. Nauczyciele otrzymali 
książki przyrodnicze. Komisja dodatkowo nagrodziła Gimnazjum w Tarnawie 
Dolnej (IV miejsce) i Gimnazjum w Zagórzu (V miejsce) oraz jednego ucznia 
ze Szkoły Podstawowej Nr 2 w Ustrzykach Dolnych (VI miejsce w klasyfikacji 
indywidualnej). Nagrody wręczył dr Ryszard Prędki – dyrektor Bieszczadzkiego 
Parku Narodowego oraz przedstawiciel Podkarpackiego Kuratorium Oświaty, 
starszy wizytator – Wojciech Telesz. Wszystkim uczestnikom programu, tj. 290 
uczniom, wręczono zaświadczenia o jego ukończeniu oraz wydawnictwa BdPN, 
m.in. „Kalendarz Przyrodniczy BdPN” na 2019 r. XXVI edycja programu odbyła 
się pod patronatem honorowym Podkarpackiego Kuratora Oświaty. Nagrody w 
konkursie były dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie. 

Grudzień 2018
Z początkiem grudnia, przy finansowym wsparciu Wojewódzkiego Fun-

duszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, ukazała się 
ilustrowana książeczka dla dzieci pt.: „Przygoda wielka rysia Pędzelka”.

Bohaterem opowiadania jest mały ryś Pędzelek, który chce zostać królem 
puszczy. Wyrusza więc w podróż po dzikim królestwie, by poznać jego 
mieszkańców i dowiedzieć się, co trzeba zrobić, by zostać królem. Na swo-
jej drodze spotyka różne zwierzęta, a każde spotkanie to lekcja dla małego 
bohatera. Pędzelek dowiaduje się, że aby być królem puszczy, nie wystarczy 
siła i wielkość. Prawdziwy król musi mieć lwie serce, posiadać wewnętrzną 
łagodność, szlachetność, mądrość i przede wszystkim umiejętność współ-
pracy. Mały ryś dostrzega, iż każdy gatunek ma swoją rolę w przyrodzie i 
istotnie wpływa na funkcjonowanie leśnej puszczy. Wędrówka przez las to 
dla Pędzelka nie tylko zawieranie nowych znajomości. To przede wszystkim 
odkrywanie samego siebie - swoich talentów, umiejętności oraz świadomość, 
że również jest bardzo ważną częścią puszczy. 

Książeczka wydrukowana została w nakładzie 2 tys. egzemplarzy i prze-
znaczona jest do bezpłatnego rozdawnictwa dla dzieci uczestniczących w 
programach edukacyjnych Bieszczadzkiego Parku Narodowego. Projekt 
edukacyjny dla dzieci, obejmujący panel „Odwiedź dzikie królestwo rysia 
Pędzelka”, książeczkę i słuchowisko „Przygoda wielka rysia Pędzelka”, został 
dofinansowany ze środków WFOŚiGW w Rzeszowie.

A. Leń – Kronika wydarzeń Bieszczadzkiego Parku Narodowego 2018



434 ROCZNIKI BIESZCZADZKIE 27 (2019)

Grudzień 2018
Bieszczadzki Park Narodowy przygotował audiobooka pt. Ścieżka 

przyrodniczo-historyczna „Wołosate-Tarnica”. Wydanie go miało na celu 
przekształcenie tradycyjnej książeczki (przewodnika), w nowoczesną formę 
dostosowaną do współczesnego odbiorcy, posługującego się urządzeniem 
multimedialnym jakim jest smartfon. Każdy przystanek ścieżki nagrany 
jest jako oddzielny plik, a wszystkie pliki można pobrać ze strony interne-
towej Parku: www. bdpn.pl – zakładka edukacja. Wcześniejsze ich pobranie 
eliminuje problem braku zasięgu w terenie. Nagranie audiobooka zostało 
dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie. 

Grudzień 2018
Zakończono prace budowlane związane z modernizacją Terenowej Stacji Edu-

kacji Ekologicznej w Suchych Rzekach. Inwestycja przeznaczona jest na cele 
edukacyjne dla dzieci i młodzieży szkolnej oraz osób dorosłych z terenu Polski, 
między innymi do realizacji programu edukacyjnego „Przyroda-Człowiek-Kul-
tura- parki narodowe dla Podkarpacia”. 

Nowa bryła budynku stanowi ciekawą formę architektoniczną, harmonijnie 
wpisującą się w otaczający krajobraz. Na potrzeby stacji wykonano instalację 
fotowoltaiczną, a źródłem ciepłej wody użytkowej i instalacji grzewczej są 
pompy ciepła. Obiekt został dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. 
Zmieniony został układ funkcjonalny, obiekt ma osobną jadalnię powiązaną 
z kuchnią i przestronną salę konferencyjną. Pokoje zostały wyposażone w 
łazienki. W wyniku przeprowadzonej modernizacji powstał obiekt edukacyjny 
o wysokim standardzie dla proponowanych przez park programów eduka-
cyjnych. Na rok 2019 zaplanowano zakup wyposażenia stacji – m. in. mebli 
i sprzętów audiowizualnych. 

Inwestycja jest realizowana dzięki wsparciu finansowemu uzyskanemu ze 
środków unijnych Funduszy Europejskich Infrastruktura i Środowisko oraz 
Funduszu Spójności, w ramach Umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia 
pn. „Modernizacja Terenowej Stacji Edukacji Ekologicznej Bieszczadzkiego 
Parku Narodowego w Suchych Rzekach, służącej realizacji programu edukacji 
ekologicznej” nr POIS.02.04.00-00-0043/16-00. 
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„ROCZNIKI BIESZCZADZKIE” 
WSKAZÓWKI DLA AUTORÓW

„Roczniki Bieszczadzkie” – wydawnictwo Bieszczadzkiego Parku Narodowego 
– utworzono dla publikowania referatów z odbywającej się corocznie konferencji 
naukowej pod hasłem: Zasoby przyrodnicze Międzynarodowego Rezerwatu 
Biosfery „Karpaty Wschodnie” i ich ochrona. Ponadto w rocznikach publikowane 
są prace naukowe, projekty dotyczące ochrony zasobów przyrodniczych i pamiątek 
kultury narodowej oraz koncepcje rozwoju edukacji przyrodniczej, turystyki 
i rekreacji w granicach Międzynarodowego Rezerwatu Biosfery „Karpaty 
Wschodnie”. Zamieszczane są również materiały poświęcone innym częściom 
Karpat Wschodnich, które mogą mieć znaczenie dla analiz porównawczych. Prace 
naukowe publikowane w rocznikach recenzowane są przez specjalistów.
Zasady przygotowania materiałów do druku:

Tekst przeznaczony do druku nie powinien przekraczać 1 arkusza 
wydawniczego – 22 strony znormalizowanego maszynopisu - łącznie z tabelami 
i rycinami (30 wierszy na stronie formatu A4, 60 znaków w wierszu). Powinien 
być starannie przygotowany pod względem merytorycznym i stylistycznym oraz 
zgodnie z zamieszczonymi wskazówkami technicznymi. Redakcja zastrzega sobie 
prawo zwrotu materiałów przygotowanych niezgodnie z powyższymi zasadami.

Teksty przeznaczone do druku należy nadsyłać do redakcji w wersji 
elektronicznej.Teksty powinny być pisane w edytorze Word for Windows, ryciny 
i wykresy w Corel Draw, Excel lub w formacie TIF, PCX, BMP, tabele w Word 
for Windows lub Excel. Wersja materiału do oceny przez radę redakcyjną oraz do 
recenzji może być skompilowana – ryciny i tabele mogą być wstawione w tekst. 
Po zaakceptowaniu artykułu do druku należy przesłać do redakcji oryginalne 
pliki rycin. 
Artykuł przeznaczony do druku zawierać musi następujące elementy:
Dwujęzyczny polsko-angielski tytuł;
Abstrakt w języku angielskim oraz polskim;
Słowa kluczowe w języku angielskim;
Wstęp, metodykę badań, wyniki, podsumowanie – w języku polskim (lub 

angielskim jeśli jest to podstawowy język artykułu);
Streszczenie w języku angielskim oraz polskim (objętość 1–1,5 strony);
Spis literatury (wg zamieszczonych poniżej wzorów);
Jeśli praca zawiera ryciny należy podać polsko-angielskie podpisy (przy mapach 

również legendy, przy wykresach nazwy osi);
Jeśli praca zawiera tabele należy podać polsko-angielskie tytuły oraz nagłówki. 

W przypadku tabeli zawierającej teksty należy przetłumaczyć ją w całości;
Do pracy należy dołączyć dane osobiste (imię (pełne) i nazwisko, tytuł 

naukowy, adres pracy oraz zamieszkania, telefon, e-mail).

ROCZNIKI BIESZCZADZKIE 27 (2019) str. 435–439  
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W rozdziale „Doniesienia i notatki” publikujemy krótkie, wartościowe informacje 
dotyczące ochrony zasobów przyrodniczych i kulturowych. W odróżnieniu od 
dłuższych artykułów notatka nie musi zawierać angojęzycznego streszczenia.

Ryciny (wykresy, mapy, fotografie) winny być zaopatrzone w kolejne numery 
arabskie oraz podpisy zestawione na osobnej stronie. Ryciny do druku należy 
bezwzględnie przekazać Redakcji w wersji oryginalnej w plikach cdr, jpg, tif, bmp, 
itp. Ryciny należy wykonać w trybie czarno-białym stosując odcienie szarości lub 
szrafy i desenie. Wymiary rycin powinny mieścić się w formacie 12,5 x 19,5 cm, 
podobnie tabele (choć mogą one przechodzić na kolejne strony). Numeracja 
tabel i rycin powinna odpowiadać kolejności ich cytowania w tekście. Jeśli są one 
przygotowane na oddzielnych stronach lub w oddzielnych plikach – w tekście należy 
zaznaczyć proponowane miejsca ich włamania. Przypisów w tekście należy unikać.

Kursywą piszemy nazwy gatunkowe i rodzajowe, pozostałe – bez kursywy. 
Przy wymienianiu w tekście polskich nazw gatunkowych, nazwę łacińską podajemy 
przy nazwie polskiej tylko przy pierwszym jej użyciu. Przy bezkręgowcach, przy 
pierwszym podaniu nazwy gatunkowej należy podać (w nawiasie lub bez) kto i kiedy 
opisał gatunek (nazwisko i rok po przecinku). Nazwy łacińskie gatunku, rodziny, itd. 
podajemy bez nawiasów, chyba że obok siebie występuje więcej niż jedna. 
Przykład: występowanie zgniotka cynobrowego Cucujus cinnaberinus (Scopoli, 
1763) (Coleoptera, Cucujidae)… 

Spis literatury, zamieszczony na końcu artykułu w porządku alfabetycznym 
autorów, powinien zaczynać się od nowej strony i obejmować wyłącznie pozycje 
cytowane w tekście. Tytuły prac pisanych alfabetem łacińskim należy podawać w 
ich oryginalnym brzmieniu. Tytuły prac pisane cyrylicą oraz znaki diakrytyczne 
należy transliterować na alfabet łaciński zgodnie z zasadami międzynarodowymi 
(zalecenia ISO). Skróty nazw czasopism przyjąć za: World list of scientific 
periodicals. Tytuły periodyków, których brak we wspomnianym wykazie należy 
zamieszczać bez skrótów (np. Roczniki Bieszczadzkie!). O kolejności prac 
danego autora (lub autorów) w zestawieniu decyduje rok publikacji. Po nazwisku 
i skrócie imienia oraz roku publikacji należy podać tytuł w pełnym brzmieniu, 
skrót nazwy czasopisma, numer tomu, numer zeszytu (w nawiasie) oraz – po 
dwukropku – pierwszą i ostatnią stronę publikacji, oddzielone zblokowaną pauzą. 
W przypadku wydawnictw książkowych po tytule należy podać: wydawcę, miejsce 
publikacji oraz liczbę stron. W przypadku wielu współautorów należy cytować 
redaktora zaznaczając (red.) [lub (ed.) przy wydawnictwach anglojęzycznych].

Przykłady zestawienia piśmiennictwa:
Głowaciński Z. (red.) 1992. Polska czerwona księga zwierząt. PWRiL, Warszawa, 

352 ss.
Głowaciński Z., Weiner J. 1977. Energetics of bird communities in successional 

series of a deciduous forest. Pol. Ecol. Stud. 3 (4): 147–175. 
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Buchalczyk T. 1992. Wilk (Canis lupus). W: Z. Głowaciński (red.). Polska czerwona 
księga zwierząt. PWRiL, Warszawa, ss.: 73–76. 

Kościelniak R. 2009. The Bieszczady Mts as a refuge for protected and threatened 
lichens in Poland. In: Z. Mirek, A. Nikel (eds). Rare, relict and endangered 
plants and fungi in Poland. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of 
Sciences, Krakow, p.: 269–275.

Cytując prace w tekście należy podawać nazwisko i rok wydania pracy. Przy 
powtarzającym się autorze i roku wydania należy stosować oznaczenia literowe, 
np. 1968a, 1968b. 

We wszystkich innych kwestiach należy przyjmować wzory zawarte w 
ostatnich numerach Roczników Bieszczadzkich lub zasięgnąć opinii Redakcji. 

Zasady nadsyłania artykułów do Redakcji oraz ich recenzowania: 
Do Roczników Bieszczadzkich przyjmowane są artykuły i teksty dotychczas 

nieopublikowane (dotyczy to także publikacji w internecie), które nie są oferowane 
jednocześnie do druku w innych wydawnictwach. Ich Autorzy ponoszą pełną 
odpowiedzialność za treść tekstów oraz przypisów. Artykuły są publikowane w 
języku polskim lub angielskim. Szczegółowe wskazówki dla Autorów odnośnie 
zasad przygotowania materiałów do druku podawane są w każdym tomie 
Roczników oraz na stronie internetowej. 

Wstępne deklaracje przygotowania do druku artykułów pokonferencyjnych 
oraz innych, należy zgłosić redakcji elektronicznie z końcem roku poprzedzającego 
opublikowanie. Terminy nadsyłania tekstów do kolejnych tomów Roczników 
ogłaszane są na stronie internetowej z początkiem danego roku kalendarzowego, 
na ogół jest to termin pomiędzy 15 a 30 stycznia. Redakcja przyjmuje artykuły 
zarówno w wersji drukowanej z załączoną wersją elektroniczną, jak również tylko 
w wersji elektronicznej przesłanej e-mailem (należy oczekiwać potwierdzenia 
odbioru). Kolejne tomy Roczników ukazują się drukiem we wrześniu każdego roku. 

W związku z wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
dotyczącymi przeciwdziałania zjawiskom ghostwriting i guest authorship redakcja, 
po zakwalifikowaniu artykułu do druku, prosi autorów o podpisanie oświadczenia 
w sprawie autorstwa nadesłanych tekstów, tj. wkładu poszczególnych osób w 
proces twórczy, oryginalności prezentowanych treści oraz źródeł finansowania. 

Na przełomie stycznia i lutego każdego roku odbywa się spotkanie Rady 
redakcyjnej, na którym nadesłane prace są poddane ocenie wstępnej przez Redakcję. 
Redakcja czasopisma zastrzega sobie prawo do odrzucenia pracy bez zasięgania 
opinii recenzentów, jeżeli w opinii zespołu redakcyjnego wartość merytoryczna 
lub forma pracy nie spełniają minimalnych wymagań lub jeżeli temat pracy nie 
odpowiada profilowi czasopisma. Autorzy są informowani o zakwalifikowaniu 

Wskazówki dla autorów
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artykułu do postępowania recenzyjnego lub jego odrzuceniu. Wszelkie dalsze 
uzgodnienia i konsultacje odbywają się za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

Po uzyskaniu pozytywnej opinii Redakcji i usunięciu personaliów autorów, 
tekst zostaje przesłany do dwóch recenzentów zewnętrznych. Autorzy i 
recenzenci nie znają swoich tożsamości („double-blind review proces”). Recenzje 
przygotowywane są w formie pisemnej. Począwszy od roku 2013 wprowadzono 
zasadę podwójnej recenzji artykułów oraz, w przypadku tekstów powstałych 
w języku obcym, zasada że co najmniej jeden z recenzentów jest afiliowany 
w instytucji zagranicznej innej niż narodowość autora pracy. W przypadku 
rozbieżności opinii recenzentów praca jest kierowana do trzeciej recenzji. 

W ciągu 2-3 miesięcy autor otrzymuje recenzje nadesłanego tekstu (po 
usunięciu personaliów recenzentów) oraz informację w sprawie dalszego 
postępowania publikacyjnego. W przypadku zawarcia przez recenzentów uwag 
krytycznych, autor jest zobowiązany do wprowadzenia sugerowanych poprawek 
lub przesłania do redakcji notatki wyjaśniającej odmienne od recenzentów zdanie. 
Publikacja artykułu następuje po wprowadzeniu wymaganych zmian i uzyskaniu 
pozytywnej recenzji. 

Lista wszystkich współpracujących z redakcją Recenzentów publikowana 
jest raz w roku – w drukowanej wersji Roczników oraz na stronie internetowej. 

Autorzy otrzymują 1 egzemplarz „Roczników”. Poszczególne artykuły w 
plikach pdf są dostępne na stronie internetowej Parku: www.bdpn.pl, w dziale: 
wydawnictwa naukowe – Roczniki Bieszczadzkie.

Maszynopisy oraz wszelką korespondencję związaną z wydawnictwem należy 
kierować na adres Redakcji podany na stronie redakcyjnej.

Zasady transliteracji alfabetu ukraińskiego na język angielski (stosować w 
artykułach pisanych w j. angielskim):

litery
ukraińskie

transliteracja litery
ukraińskie

transliteracja litery
ukraińskie

transliteracja

А, а A, a Ї, ї Ї, ї Ф, ф F, f
Б, б B, b Й, й I, i Х, х Kh, kh
В, в V, v К, к K, k Ц, ц Ts, ts
Г, г H, h Л, л L, l Ч, ч Ch, ch
Ґ, ґ G, g М, м M, m Ш , ш Sh, sh
Д, д D, d Н, н N, n Щ , щ Shch, shch
Е, е E, e О, о O, o Ь, ь ’
Є, є Ie, ie П, п P, p Ю, ю Iu, iu
Ж, ж Zh, zh Р, р R, r Я, я Ia, ia
З, з Z, z С, с S, s ’ ’
И, и Y, y Т, т T, t
І, і I, i У, у U, u



439

Zasady transliteracji alfabetu rosyjskiego na język angielski (stosować w 
artykułach pisanych w j. angielskim):

cyrylica transliteracja cyrylica transliteracja cyrylica transliteracja
А, а A, a Л, л L, l Ц, ц Ts, ts
Б, б B, b М, м M, m Ч, ч Ch, ch
В, в V, v Н, н N, n Ш , ш Sh, sh
Г, г G, g О, о O, o Щ , щ Shch, shch
Д, д D, d П, п P, p Ъ, ъ “
Е(Ё), е(ё) Е(Ё), е(ё) Р, р R, r Ы, ы Y, y
Ж, ж Zh, zh С, с S, s Ь, ь ’
З, з Z, z Т, т T, t Э, э É, é
И, и I, i У, у U, u Ю, ю Yu, yu
Й, й Ї ,  ї Ф, ф F, f Я, я Ya, ya
К, к K, k Х, х Kh, kh

Zasady transliteracji alfabetu rosyjskiego oraz ukraińskiego na język polski 
(stosować w artykułach pisanych w języku polskim, w przypadku gdy nazwa 
nie ma polskiego odpowiednika). Nie transliterujemy nazw geograficznych 
powszechnie używanych w j. polskim, np. Lwów, Czarnohora, Dniestr.

cyrylica /
j. ukraiński

transliteracja
na j. polski

cyrylica /
j. ukraiński

transliteracja
na j. polski

cyrylica /
j. ukraiński

transliteracja
na j. polski

А, а A, a Й, й J, j Ц, ц C, c
Б, б B, b К, к K, k Ч, ч Č, č
В, в V, v Л, л L, l Ш , ш Š, š
Г, г G, g М, м M, m Щ, щ Ŝ, ŝ
Ґ, ґ Ġ, ġ Н, н N, n Ъ, ъ ”   ”
Д, д D, d О, о O, o Ы, ы Y, y
Е, е; Ё, ё E, e; Ë, ё П, п P, p Ь, ь ’   ’
Є, є Ê, ê Р, р R, r Э, э É, é
Ж, ж Ž, ž С, с S, s Ю, ю Û, û
З, з Z, z Т, т T, t Я, я Â, â
И, и I, i У, у U, u ’ ’
I, i Ì ì Ф, ф F, f
Ї, ї Ї, ї Х, х Ch, ch

Wskazówki dla autorów
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