
Lycopus europaeus L.
Lysimachia nummularia L.
- vulgaris L.

Malva neglecta Wallr.
M atricaria chamomilla L.
Medicago falcata L.
- lupulina L.
- sativa L.

Melilotus albus Med.
Mentha longifolia (L.) L.
Moeringia trinervia (L.) Clairv.
Myosotis arvensis (L.) Hill.
- sparsiflora Mikan f. ex Pohl

Myosoton aqaticum (L.) Moench (Malachium aquaticum (L.)Fries)
Oxalis acetosella L.
- comiculata L.
- stricta L.

Pastinaca sativa L.
Pimpinella major (L.) Huds.
Plantago lanceolata L.
- major L.
Poa annua L.
- nemoralis L.
- trivialis L.

Polygonum aviculare L.
Potentilla anserina L.
- erecta (L.) Rauschel

Prunella vulgaris L.
Ranunculus acris L.
- repens L.
- sceleratus L.

Rorippa sylvestris (L.) Bess.
Rudbeckia lacinata L.
Rumex acetosella L.
- confertus Willd.
- obtusifolius L.

Saponaria officinalis L.
Scirpus sylvaticus L.
Scrophularia alata Gilib. '
- nodosa L.

Senecio vulgaris L.
Silene alba (MilI.) E.H.L. Krause (Melandrium album (MilI.) Garcke)
Stachys palustris L.
- sylvatica L.

Stellaria media (L.) ViII.
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Stellaria nemorum L.
Symphytum officinale L.
Taraxacum officinale Web. s.³.
Torillis japonica (Houtt) DC.
Trifolium hybridum L.
- pratense L.
- repens L.

Tripleurospermum inodorum (L.) C.H. Schu³tz
Trisetum jlavescens (L.) P.B.
Urtica dioica L.
- urens L.

Veronica hederifolia L. ssp. triloba (Opiz) Kern.
Vicia cracca L.
- grandijlora Scop.
- sepium L.
Viola odorata L.

Podsumowanie i wnioski

Na terenie Arboretum w Bolestr~zycach stwierdzono w ostat~ich
latach wystêpowanie 124 gatunków zielnych roœlin naczyniowych. Lis-
ta ta z pewnoœci¹ nie jest jeszcze kompletna, tym bardziej, ¿e ma-
my tutaj do czynienia z terenem mocno zmienionym. Flora Arbo-
retum sk³ada siê nieomal w ca³oœci z pospolitych gatunków ni¿owych.
Element ogólnogórski reprezentuje jedynie Carduus person.ata, gatunek
charakterystyczny dla reglowych zbiorowisk zio³oroœlowyc~~ Na uwagê
z~³uguje obfite wystêpowanie na terenie Arboretum n~têpuj¹cych ga-
tunków: Calamagrostis arundinacea, Corydalis solida, Festuca gigan-
tea, Gagea luffa, Geranium phaeum, Impatiens glanduliJeraj'Leonurus
cardiaca ssp. villosus, Lolium temulentum, Mybsotis sparsiftóra, Vicia
gra n diJlo ra, Viola odo rata.

Piœmiennictwo

Ehrendorfer F. (1973). Liste der Gefasspfla.nzen Mi t teleuropas. 2 Auflage.
Fischer Stuttgart. ss. 318.

Szafer W., Kulczyñski S., Paw³owski B. (1953). Roœliny polskie. Warszawa,
PWN, ss. 1020.



Arboretum Bolestraszyce

Józef Ki.<:;zka

Wstêp

Arboretum Bolestraszyce zajmuje obszar 15,14 ha. Na tym obszarze
roœnie oko³o 1150 ró¿nych gatunków i odmian drzew i krzewów. Zde-
cydowana wiêkszoœæ dendroflory to nowe i m³ode nasadzenia. D la flory
porostów maj¹ tu znaczenie przede wszystkim star.sze drzewa i krzewy
pozosta³e po dawnym parku. Na korze gatunków -nowo nasadzonych
porosty jeszcze nie zd¹¿y³y siê osiedliæ, chocia¿ 'na niektótych pniach
stwierdzono zacz¹tki ich plech. W okresie kilku sezonów wegetacyj-
nych przebadano wszystkie stare drzewa i krzewy, a tak¿e'pniaKi, mury
oraz glebê, zbieraj¹c i oznaczaj ac wystêpuj¹ce tu porosty. W wyniku
badañ stwierdzono obecnoœæ 60 gatunków porostów. Wszystkie gatun-
ki i odmiany porostów zestawiono w wykazie, a z zebranych okazów
sporz¹dzono zielnik, który z³o¿ono w Zak³adzie Fizjografii i Arboretum.

Wykaz gatunków i siedlisk porostów

1. Arthonia radiata (Pers.) Ach. em. Th. Fr. -~,
u nasady pnia starego grabu (przy œcie¿ce opodal stawu).

2. Arthothelium ruanum (Massal.) Zw. - g³adka kora u nasady pni

grabów.
3. Aspicilla excavata Thor. et Timdal. - "~v ~ -"

do ,dworu (po remoncie rozebrany).
4. Bacidia naegelii (Hepp.), A. Zahlbr. '" --" --

ga³êziach œciêtej osiki we wschodniej czêœci parku.
5. B. rubella (Hoffm.) Massal. (B. luteola fSchrad.f Mudd.,

i mchy porastaj¹ce pieñ topoli we wschodniej czêœci parku.

~³adka kora

stary mUf DfZV weiœciach

- kora na I!:rubszvch

) -kora
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6. Buellia griseovirens (Thrn. et Borr.) Almb. (Diplotomma betu-
linum IZw.1 Arn.) - kora ga³êzi œciêtej osiki. Gatunek wystêpuje tu
tylko w stanie p³onnym.

7. B. punctata (Hoffm.) Massal. - kora drzew liœciastych. Gatunek
ten jest naj czêstszym porostem w ogrodzie. Szczególnie licznie porasta
pnie i ga³êzie robinii, brzóz, olch, lip, topól, wierzb.

8. Caloplaca citrina (Hoffm.) Th. Fr. - stary mur dworu, kamienie
wapienne w alpinarium.

9. C. decipiens (Arn.) BIom. et Ferss. - mur u podstawy kolumn
dworu (w wyniku otynkowania œcian plechy uleg³y zniszczeniu).

10. C. holocarpa (Hoffm.) Wade (C. pyracea IAch.1 Th. Fr.) - na

korze ga³êzi osiki razem z plechami X a,nthoria parietina.
1J,. Candelaria concolor (Dicks.) Stein. - kora drzew liœciastych

jak: wierzby, robinie, jesiony, orzechy w³oskie, osiki i jab³onie. Gatunek
czêsty, chocia¿ rzadko roœnie w du¿ych iloœciach.

12. CandelarieIla aurella (Hoffm.) A. Zahlbr. - mur remontowane-
go dworu i kamienie w alpinarium.

13. C. xanthostigma (Pers.) Lett. - drewno s³upka przy ogrodzeniu
oraz kora jab³oni i osiki.

14. Cladonia coniocraea (FIk.) Vain. - kora brzóz u nasady pnia.
15. C. Jimbriata (L.) Fr. em. Vain. - spêka~a kora brzozy i wierzby

u nasady pni.
16. Clauzadea monticola (Ach. in Schaer.) Hefellner et Belleme-

re (Lecidea monticola (Ach.) Ach. in Schaer.) - ;zaprawa murarska
podstawy kolumn i na piaskowcu balustrady balkonu dworu. Plechy
porostu nale¿¹ do formy ochracea (Hepp. ex Koerb.) Lett.

17. Evernia prunastri (L.) Ach. - gatunek bardzo rzadki, roœnie
tylko kilka ma³ych plech u nasady pnia starej wierzby nad stawem.

18. Flavoparmelia caperatiL (L.) Hale (Parmelia caperata (L.) Ach.)
- kora starej topoli bia³ej w wschodniej czêœci ogrodu. W 1992 ro-
ku na pniu stwierdzono obecnoœæ dwóch m³odych plech (oko³o 1,5 cm
œrednicy). Pojawienie siê tak wra¿liwego na zanieczyszczone powietrze
porostu wskazuje na stopniow¹ poprawê warunków bioekologicznych
w Arboretum.

19. Graphis scripta (L.) Ach. - kora starych pni drzew o g³adkiej
korze, g³ównie grabów. Gatunek wystêpuje w ma³ej iloœci plech.

20. Hypocenomyce scalaris (Ach.) Ach. (L. scala'ris I Ach.1 Ach. -
spêkana kora starych brzóz przy alejce w po³udniOW6-zachodniej czêœci
Arboretum.
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21. Hypogymnia physodes (L.) Nyl. - kora drzew liœciastych jak:
brzozy, robinie, topole, lipy i jesiony. Gatunek ten jedynie na brzozie
wystêpuje w wiêkszych iloœciach.

22. Lecania erysibe (Ach.) Mudd. - kora ga³êzi œciêtej topoli przy
rowie we wschodniej czêœci ogrodu.

23. Lecanora albescens (Hoffm.) FIk. - mur remontowanego bu-
dynku dworu i kapliczki.

24. L. carpinea (L.) Vain. - kora starej wierzby nad stawem. Porost
tworzy tu kilka plech o zniekszta³oconych owocnikach.

25. L. chlarotera Nyl. - kora starych wierzb, topól we wschodniej

czêœci parku.
26. L. conizaea auct. et sensu Porosty Polskie - na korze starej lipy,

brzozy i jesionu w miejscach widnych.
27. L. conizaeoides Nyl. in Cromb. - ga³êzie starej robinii ko³o

stawu.
28. L. dispersa (Pers.) Sommerf. - zaprawa murarska œcian dworu.
29. L. pulicaris (Pers.) Ach. - kora ga³êzi robinii przy stawie.
30. L. sarcopis (Wahlenb.) Rohl. - kora robinii, wierzby i jesionu

u nasady pni.
31. L. varia (Ehrh.) Ach. - drewno s³upka przy cisach w zachodniej

czêœci ogrodu.
32. Lecidella elaeochroma (Ach.) Choisy (Lecidea elaeochroma

j Ach.j Ach.) - kora starych drzew, jak: wierzby, topole, olchy, je-
siony i lipy w miejscach nas³onecznionych, rzadziej ocienionych. Gatu-
nek rzadko wytwarza typowe plechy. Na ga³êzi œciêtej osiki we wscho-
dniej czêœci Arboretum stwierdzono odmianê tego gatunku o cielisto-
ró¿owawych owocnikach - var. carnea (Koerb.) Grumm.

33. L. euphorea (Fr.) Coppins et P. James (Lecidea glomerulosa
jDC.j Steud.) - kora robinii opodal stawu i osiki przy wschodniej
granicy Arboretum.

34. Lepraria incana (L.) Ach. (Lepraria aeruginosa jWigg./Sm.) -
kora drzew liœciastych i mur. Porost nale¿y do naj czêstszych gatunków,
niekiedy pokrywa znaczne po³acie pni np. grabów, brzóz, lip.

35. M elanelia exasperatula (N yl.) EssI. (Parmelia exasperatula
Nyl.) - kora drzew liœciastych (wierzba i topola). Gatunek w~stêpuje
zwykle w ma³ych iloœciach plech.

36. M. glabratula (Lamy) EssI. (Parmelia Juliginosa jWib.! Nyl.)
- gatunek stwierdzony tylko na korze starej wierzby i kasztanowca.
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37. M. subauriJera (Nyl.) EssL (Parmelia subauriferaNyl.) - roœnie
tylko na korze starej wierzby nad stawem.

38. Parmelia sulcata Th. Tayl. - kora drzew liœciastych: wierzb,

robinii, jesionów, topoli, jab³oni.
39. Pertusaria amura (Ach.) Nyl. - g³adka kora graba na wschód

od oficyny du¿ej (tylko dwie degeneruj¹ce plechy).
40. Phaeophyscia orbicularis (Neck.) Moberg. (Physcia orbicularis

/Neck./ Poetsch em DR) - kora drzew liœciastych oraz mur u nasa-
dy kolumn dworu. Gatunek ,doœæ pospolity, czasami roœnie w du¿ych
iloœciach.

41. Phlyctis argena (Ach.) Flot. - kora drzew liœciastych, g³ównie
jesionów, topol, grabów, a tak¿e robinii, jab³oni i orzecha w³oskiego.

42. Physcia aipolia (Ehrh. ex Humb.) Turnrohr. - kora œciêtej
topoli i osiki we wschod~iej czêœci ogrodu. Rozetki plechy z wyraŸnymi
objawami degeneracji.

43. P. adscendens (Fr.) Oliv. em. Bitt. - kora drzew liœciastych
i zaprawa murarska. Gatunek czêsty na starych pniach.

44. P. caesia (Hoff.m.) Hampe - kora starej topoli u nasady pnia
i na murze dworu.

45. P. $tellaris (L.) Nyl. - kora starego jesionu przy zachodpiej
granicy Arboretum.

46. P. tenella DC. em. Bitt. - kora drzew liœciastych (topole,
~ierzby, robinie, brzozy oraz na jab³oni).

47. Physconia enteroxantha (Nyl.) Poelt. (Physcia enteroxantha
tjyl.) - kora starego orzecha w³oskiego i jab³oni przy szkó³ce.

48. P. grisea (Lam.) Poelt. (Physcia grisea: /La~../ Lett.) -kora
drzew liœciastych, jak: jesiony, wierzby, topole, robinie or~ na qr~echu
w³oskim i jab³oni. c

49. Pla:cynthiella uliginosa (Schrad.) Coppinset P. Ja~e,~ (Lecidea
humosa /Ehrh. ex Hoff.m./ Nyl.) - murszej¹ce drewno ogrodzeñ ot;a~
u nasady pni wierzby i olchy opodal ma³ego stawu.

50. Punctelia subrudecta (Nyl.) Krog. (Par;melia dubia (Wulf./
Schaer.) - na terenie Arboretum roœnie tylko kilka degeneruj¹cych
plec4 na pniach brzozy i lipy.

51. Pyrenula nitida (Weig.)Ach. - kora starego pni¹ grabu w miej-
scu ocienionym (dwie degeneruj¹ce plechy).

52. Scoli,ciosporum chlorococcum (Graewe ex Stenham.) Vezda,
(Bacidia chlorococca /Graewe/ Lett. - kora i ga³êziê drzew liœGiastych
i iglastych. Gatunek czêsty, chocia¿ rzadko tworzy dojrza³e owocniki.
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53. T~~lca1'pon laureri (Flot.) Nyl. - drewno s³upków i desek ogro-
dzenia przy m³odych cisach (zachodnia strona Arboretum). Pre'Vno
k³adki w stawie ma³ym.

54. Trapeliopsis flexuosa (Fr.) Coppins et P. James (Lecidea flexu-
osa /Fr./ Nyl. - wystêpuje na s³upkach, deskach ogrodzeñ oraz k~rze
starych drzew, g³ównie u nasady.

55. Verrucaria confluens Massal. - betonowy s³up, w miejscu ocie-

nionym, przy pó³nocnej granicy parku.
56. V. muralis Ach. - kolumny remontowanego dworu (po odno-

wieniu nast¹pi³ zanik plech).
57.. "V. nigrescensPers. - beton u podstawy kolumn remontowanego

dworu ,(po odnowieniu nast¹pi³ zanik plech).
5S.'Xanthoriajallax(Hepp.) Arn. - kora drzew liœciastych (wierz-

by, robinie, jab³onie"i orzechy w³oskie), zwykle w ma³ych iloœciach.
59. X. parietina (L.) Th. Fr. - kora drzew liœciastych, zwykle

w ma³ych iloœciach poza osikami i topolami, gdzie tworzy wiêksze sku-
pienia plech z wyraŸnymi objawami degeneracji.

60. X. polycarpa (Ehrh.) Rieber - kora starej wierzby i topoli, gdzie
roœnie kilka ma³ych rozetek ze s³abo wykszta³conymi owocnikami.

Podsumowanie i wnioski

Flora porostów Arboretum JJolestraszyce obejmuje 60 gatunków
i kilka ni¿szych jednostek taksonomicznych. Brak tu prawie zupe³nie
porostów naziemnych, za wyj¹tkiem przechodzenia z kory na humus
u nasady pni niektórych plech Cladonia coniocraea i Lepraria incana.
Nielicznie wystêpuj¹ porosty naskalne. Stwierdzono tu tylko: Verru-
caria confluens, V. muralis, V. nigriscens, Clauzadea monticola, Aspi-
ciZia excavata, Lecanora albescens, L. dispersa, Candelariella aurella,
Caloplaca citrina, C. decipiens oraz kilka gatunków z rodzaju Physcia,
Phaeophyscia zasiedlaj¹cych tu najczêœciej korê drzew. Wymienione
porosty naskalne rosn¹ tu na sztucznie utworzonym pod³o¿u w postaci
murów, zabudowañ lub s³upków ogrodzeñ. Byæ mo¿e przed remontem
budowli by³y one tu liczniejsze, a obecnie pozosta³y tylko na œciankach
kolumn i balustradzie balkonu dworu.

Na murszej¹cym drewnie stwierdzono wystêpowanie dotychczas nie
notowanego w po³udniowo-wschodniej Polsce gatunku - Thelcarpon
laureri. Roœnie on tu na desce i s³upku p³otu oraz drewnie pomostu
na stawie ma³ym. Ponadto na drewnie wystêpuj¹ te¿: Placynthiella
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uliginosa, Trapeliopsis flexuosa, Lecanora varia i Candelariella xant-
hostigma.

W obrêbie Arboretum dominuj¹ porosty epifityczne zasiedlaj¹ce
korê pni i ga³êzie drzew g³ównie: wierzby, topoli, jesionu, grabu, olchy,
robinii, dêbu i kasztanowca. Porosty te to prawie 80% populacji.
Na szczególn¹ uwagê zas³uguj¹ rosn¹ce tu jeszcze gatunki porostów
zwi¹zane g³ównie ze zbiorowiskami leœnymi: Pyrenula nitida, Arthonia
radiata, Arthothelium ruanum i Graphis scripta.

Gatunki jak; Lecidella elaeochroma var. carnea, Bacidia naegelii,
B. rubeIla, Pertusaria amara, Lecania erysibe, Punctelia subrudecta,
Melanelia subauriJera, Evernia prunastri, Flavoparmelia caperata, Ca-
loplaca holocarpa, Buellia griseovirens i Physcia aipolia s¹ tu obecnie
bardzo rzadkie i wystêpuj¹ nielicznie. Ich plechy, g³ównie liœciaste
i krzaczkowate, maj¹ wyraŸne objawy degeneracji. Prawdopodobnie
ma to zwi¹zek z nap³ywaniem zanieczyszczonego powietrza zwi¹zkami
fitotoksycznymi.

Jak wiadomo porosty s¹ czu³ymi bioindykatorami zmian bioekolo-
gicznych w œrodowisku (Le Blanc F. 1969, Hawksworth D.L., Rose F.
1970, Kiszka 1977, 1989 i inni). W zwi¹zku z tym za celowe wydaje
siê wydzielenie w Arboretum kilku punktów, w których prowadzona
bêdzie sta³a obserwacja wzrostu i rozwoju lub obumierania i zaniku
plech porostów. Pozwoli to na ocenê zachodz¹cych zmian w œrodowisku
Arboretum.
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Arboretl,lln Bol~stJ;~zyce

PTAKI ARBORETUM BOLESTRASZYCE
\,

Józef Hordowski

Wstêp
Na terenie Arboretum w okresie badañ prowadzonych w latach 1984~

1987, stwierdzono wystêpowanie 81 gatunków ptaków: 1
- 37 lêgowych (w 1987 r.),
- 21 regularnie zalatuj¹cych,
- 24 okresowo lêgowych i zalatujacych sporadycznie.

W 1987 roku, w okresie lêgowym stwierdzono zagêszczenie 112
par/lO ha (tab. 1).

Z ciekawszych gatunków zaobserwowanych w Arboretum nale¿y wy~
mieniæ przede wszystkim dziêcio³a syryjskiego (Dendrocopos syriacus).
Gatunek ten, jako nowy nabytek naszej awifauny lêgowej, pojawi³ siê
na terenie Polski pod koniec lat siedemdziesi¹tych. W Arboretum jest
to jeden z najczêSciej spotykanych dziêcio³ów. W lipcu 1987 r. samica
rozpoczê³a kucie dziupli w cyprysiku (Chaemacyparis), ale po wykuciu
otworu wlotowego przerwa³a pracê. Na uwagê zas³uguje równie¿ ¿o³na
(Merops apiaster), której jedyne lêgowiska w kraju znajduj¹ siê w o-
kolicach Przemyœla. Po okresie lêgowym, tj. w sierpniu i na pocz¹tku
wrzeœnia gatunek ten jest regularnie obserwowany. Ptaki przesiaduj¹
najczêœciej na wysokich topolach na dolnym tarasie. Niektóre z obser-
wowanych stad dochodz¹ nawet do 70 osobników.

Na terenie parku znajdowa³a siê jedna z najwiêkszych w po³udniowej
czêœci woj. przemyskiego kolonia gawronów (Corvus jrugilegus). Li-
czebnoœæ kolonii w badanym okresie wynosi³a 490 gniazd, natomiast
w latach nastêpnych uleg³a zmniejszeniu: 1989 - 469 gniazd, 1992 -
360 gniazd, 1992 - 335 gniazd.

Spoœród 37 gatunków 51 % zak³ada gniazda na drzewach i krzewach,
25,8% na ziemi, a tylko 22,9% w dziuplach. Ma³a liczba gniazd w dziu-

lSzczegó³o\ve dane podane s¹ w pracy: Hot.dowski J., Kunysz P., pt. Ptaki Arboretum
w Bolestraszycach pod Przemyœlem. Rocz. Przem. 27.
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pIach mo¿e byæ wynikiem braku starych drzew. W tych warunkach
ptaki buduj¹ce gniazda na drzewach i krzewach przewa¿aj¹ w ugru-
powaniu, co jest zjawiskiem zrozumia³ym ze wzglêdu na bardzo dobre
wykszta³cenie tych fragmentów biotopu. Wydaje siê, i¿ w przysz³oœci
nast¹pi¹ niekorzystne zmiany dla ptaków gniazduj¹cych w dziuplach
i na ziemi lub wsród roœlinnoœci zielnej na korzyœæ gatunków wij¹cych
gniazda na drzewach i krzewach.

W okresie dziewiêciu lat badañ uby³y trzy gatunki lêgowe: turkaw-
ka (Streptopelia turtur), raniuszek (Aegithalos caudatus) oraz kokoszka
(Galinulla chloropus), a przyby³y równie¿ trzy: makol¹gowa (Carduelis
cannabina), krzy¿ówka (A nas platyrhynchos) i puszczyk (Strix aluco).



Awifauna lêgowa w Arboretum w Bolestraszycach w 1987 roku.
1. Gatunek, 2. Liczba par/9 ha, 3. Liczba par/lO ha, 4. Dominacja w %, 5. Miejs-
ce gniazdowania; d - dziuple, k - krzewy i drzewa, z - ziemia lub roœlinnoœæ zielna

1 2 3 4 5
S~pak ~St~rn.us vu/gari~) 11 12,2 10,8 d
ZIêba (Fnngt//a coe/ebs) 10 11,1 10,0 k
Kawka (Corvus monedu/a) 8 8,8 7,9 d
Lozówka (Acrocepha/us pa/ustris) 7 7,7 6,9 z
Szczygie³ (Cardue/is cardue/is) 6 6,6 5,9 k
Dzwoniec (Cardue/is ch/oris) 5 5,5 4,9 k
Zaganiacz (Hippo/ais icterina) , 4 4,4 3,9 k
Mucho³owka szara (Muscicapa striata), 4 4,4 3,~ k
Kapturka (Sy/via atricapill.a) 4 4,4 3;9 k
Kulczyk (Serinus serinus) : 4 4,4 3,9 kG¹siorek (Lanius col/urio)'" 'j 3 3,3 3,0 k

Pierwiosnek (Phyl/oscopus col/ybita) , 3 3,3 3,0 z
Rudzik (Erithacus rubecu/a) 3 3,3 3,0 z
S³owik szary (Luscinia /uscinia) '-, 2 2,2 2,0 z
Cierniówka (Sy/via communis) 2 2,2 2,0 k
Piecuszek (Phyl/oscopus trochilus) 2 2,2 2,0 z
Pieg¿a (Sylvia curruca) 2 2,2 2,0 k
Kos (Turdus merula) 2 2,2 2,0 k
Mazurek (Passer montanus) 2 2,2 2,0 d
Swistunka (Phylloscopus sibi/atrix) 1 1,1 1,0 z
Kowalik (Sitta ~uropaea) 1,c 1,1 1,0 d
Bogatka (Parus major) 1;;, 1,1 1,0 d
Szarytka (Parus palustris) l,! 1,1 1,0 d
Grzywacz (Co/umba palumbus) 1 1,1 1,0 k

.'. ;Sroka (Pica pica) '. 1 (J,l. 1,0 k
Kwiczo³ (Turdus'pilaris) 1 1,1~ 1,0 k
Gajówka (Sylviq, borin) "'c 1 1,1 ,;1,0 k
Pliszka siwa (Motacil/a a/ba) 1 1,1 1,0 z
Uszatka (Asio otus) 1 1,1 1,0 k
Kokoszka (Gal/inul/a ch/oropus) 1 1,1 1,0 z
Pe³zacz ogrodowy (Certhia brachydacty/a) 1 1,1 1,0 d
Kopciuszek (Phoenicurus ochruros) 1 1,1 1,0 d
Wilga (Oriolus oriolus) 1 1,1 1,0 k
Strumieniówka (Locustella jluviatilis) 1 1,1 1,0 z
Sierpówka (Streptope/ia decaocto) 1 1,1 1,0 k
Kuku³ka (Cucu/us canorus) 1 1,1 1,0-
Gawron (Corvus Jrugie/gus) (494) - -
Razem 101 112110 ha 100.0





Bolestraszycê

WYM.IERANIE WSPÓL9ZESNEJ FLORY POLSKIEJ
I ZNACZENIE pGRODOW BOTANICZNYCIJ ORAZ

Aij,BORETOW DLA ZACHOy.lANIA ROSLIN
GIN¥CYCH I ZAGROZONYCH1

Kazimierz Zarzycki

w prowadzenie

Epoka, w której przysz³o nam ¿yæ, nazywana bywa nie bez powodu
epqk¹ pustoszenia biosfery. W ostatnich dziesiêcioleciach ca³kowitej
eksterminacji uleg³y na œwiecie ju¿ nie dziesi¹tki, ale setki i tysi¹ce
gatunków roœlin i zwierz¹t. Wiele mówi siê dziœ i pisze na ten te-
mat, zwracaj¹c specjaln¹ uwagê na katastrofaln¹ sytuacjê w krajach
tropikalnych. Ale procesy wymierania gatunków zachodz¹ tak¿e i u
nas. Ka¿dy baczny obserwator zauwa¿y w czasie niedzielnych wycie-
czek za miasto, czy te¿ podczas letniego urlopu, ¿e w znanych mu
czê&to od dzieciñstwa lasach coraz rzadziej zakwitaj¹ wiosn¹ œnie¿yce
i przebiœniegi, ¿e na ³¹kach mniej jest storczyków i innych barwnych
kwiatów, a tak¿e motyli~ W s¹siedztwie du¿ych miast coraz trudniej
spotkaæ grzyby kapeluszowe. W wielu regionach przemys³owych prak-
tycznie nie ma ich ju¿ w ogóle.

Zmiany w przyrodzie zachodz¹ obecnie niezwykle szybko. A¿eby
jednak ..nie ograniczaæ siê do jednostkowych obserwacji, ale dojœæ do
uogólnieñ i konkretnych wniosków, musimy spojrzeæ na to co siê
wspó³czeœnie dokonuje w szerszej, historycznej perspektywie.

Szata roœlinna, podobnie jak ca³a przyroda i otaczaj¹cy nas œwiat,
zmieniaj¹ siê nieustannie - jedne gatunki wymieraj¹, inne siê rodz¹,
pewne organizmy gwa³townie siê wycofuj¹, inne jeszcze gwa³towniej siê
rozprzestrzeniaj¹. Przyroda jest niezwykle dynamiczna. Pos³uchajmy,
jak o tym pisze profesor Szafer: {...)"Roœlinna szata Polski, utkana
z wielu tysiêcy gatunków, w pozornie chaotycznych skupieniach, zaj-
muje ka¿dy skrawek ziemi: wspina siê na pionowe ska³y, zstêpuje do

1 Referat wyg³oszony dnia 26 X 1984 roku na uroczystej sesji z okazji 75-³ecia Towarzystwa

Przyjació³ Nauk w Przemyœ³u
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g³êbi wód, wkracza w podziemia jaskiñ, wciska siê w ka¿d¹ grudkê gle-
by, unosi siê w powietrzu jako niewidzialnyaeroplankton. Zwyciêsko
stawia ona czo³a zarówno spiekocie lata, jak surowym mrozom zimy,
opiera siê wichrom i lawinom, ¿yje w rw¹cych nurtach potoków i w syp-
kich piaskach wydm; potyka siê wszêdzie z przeciwnoœciami ¿ycia b¹dŸ
,w wal~eosobniczej, b¹dŸ w walce zbiorowej, tworz¹c czêsto przedziwne
zwi¹zki ¿yciowe.

W niesta³oœci uk³adu szaty roœlinnej w przestrzeni i w czasie prze-
jawia siê jej dynamizm. Stosownie do sezonowych zmian klimatu wy-
ra¿aj¹cych siê w nastêpuj¹cych po sobie porach roku, odnawia siê rok-
rocznie: zielenieje wiosn¹, upaja barw¹ i zapachem kwiatów w lecie,
jesieni¹ zaœ wytwarza niezliczon¹ iloœæ diaspor, którymi sposobi siê do
przetrwania pory zimowej pod bia³ym ca³unem œniegu na l¹dzie lub
pod tafl¹ lodu w wodzie. '

W rytmicznych zmianach klimatu, obejmuj¹cych cykle trwaj¹ce
wiele ³at, prze¿ywa ona swe odwieczne dzieje: przesuwa siê z miejsca na
miejsce i zmieniaj¹c sk³ad gatunkowy, to zyskuje nowe, to traci zajête
ju¿ dawniej obszary; na ni¿u przekracza równole¿niki i po³udniki, zaœ
w górach prze raz ku szczytom, to znów opada do ich podnó¿a. Ostat-
nie ogniwo tego ³añcucha historycznych przemian roœlinnoœci pozostaje
pod przemo¿nym wp³ywem cz³owieka, który u¿ytkuj¹c j¹ przyczyni³
siê z biegiem czasu do takiego jej przeobra¿enia, w jakim j¹ dziœ wi-
d . "

( ) ,

zImy... .

, A widzimy j¹ na rozleg³ych obszarach Ziemi, w tym tak¿e i na na-
szych polskich ziemiach, w stanie op³akanym - ¿eby nie rzec tragicz-'

nym.
Zjawisko stopniowego wymierania gatunków roœlin i zwierz¹t, jest

w historii Ziemi czymœ normalnym. Epoka lodowa, która zakoñczy³a
siê u nas oko³o 10 000 lat temu, by³a przyk³adowo takim okresem, który
ca³kowicie wytrzebi³ bogat¹ florê trzeciorzêdow¹ na rozleg³ych obsza-
rach Europy. Pewne drzewa i krzewy, jak chocia¿by powszechnie wysa-
dzane obecnie w parkach magnolie (Magnolia), ros³y przed 2 milionami
lat z natury u podnó¿a naszych Karpat, m.in. w okolicach Kroœcienka
nad Dunajcem. Dziœ w stanie dzikim te same, albo bardzo zbli¿one
gatunki odnajdujemy w po³udniowo-wschodniej Azji i po³udniowo-
wschodnich Stanach Zjednoczonych Ameryki Pó³nocnej, gdzie prze-
trwa³y niekorzystne dla nich ch³odne czasy plejstocenu. W ci¹gu plej-
stocenu, czyli w epoce lodowej wymar³o bardzo wiele gatunków" ale
wiele te¿ przetrwa³o w ró¿nych ostojach, bowiem przemiany klimatu
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dokonywa³y siê stopniowo, a tym samym proces wycofywania siê i do-
stosowywania gatunków do zmienionych warunków by³ rozci¹gniêty
na d³ugie tysi¹clecia, na wiele generacji. Dziœ gwa³towne zmiany
œrodowiska wywo³ane dzia³alnoœci¹ cz³owieka prowadz¹ do zupe³nej
zag³ady, w ci¹gu niewielu lat, gatunków i populacji. Nie maj¹ one
czasu na adaptacjê, nie dajemy im te¿ ¿adnych szans na przystosowa-
nie siê do~owych warun~ów. Proces eksterminacji nabra³ niebywa³ego
wprost przyspieszenia. Srednio codziennie ginie na œwiecie 1 gatunek
z 250 000 gatu¹kpw roœlin kwiatowYGh, jakie dot¹d opisano na Ziemi,
zagro¿onych wyginiêciem jest oko³o 60 000 gatunków, w Europie oko³o
1400.

Liczba wymar³ych i zagro¿onych roœlin w Polsce

Dokonanie rzetelnej analizy procesu wymierania wspó³czesnej flo-
ry w Polsce i podanie w miarê dok³adnie liczby gatunków wymar³ych
i zaginionych na ziemiach polskich w ci¹gu ostatnich 100 czy 150 lat
natrafia na niema³e trudnoœci. Jedn¹ z podstawowych przyczyn jest
stosunkowo s³aby stan zbadania naszej flory. Naród polski, pozbawiony
przez ca³y wiek XIX w³asnej pañstwowoœci, walczy³ przede wszystkim
o zachowanie swej narodowej to¿samoœci, w³asnego jêzyka i kultury.
Badano w pierwszym rzêdzie historiê narodu, mniej uwagi poœwiêcano
historii naturalnej. To, co w krajach, dla których historia okaza³a siê
³askawsza, wykonywa³y ca³e zespo³y badaczy, instytucje finansowane
i popierane przez pañstwo, u nas spoczywa³o na barkach pojedynczych
amatorów. Ludzie ci czêsto nie dysponuj¹c w³asnym zapleczem badaw-
czym w postaci zbiorów, bibliotek i wydawnictw, przystêpowali z pa-
triotycznego obowi¹zku do badania przyrody umi³owanej ziemi ojczy-
stej. Maj¹ wielkie, nie kwestionowane zas³ugi. Oni to k³adli podwaliny
i tworzyli zal¹¿ek przysz³ych towarzystw naukowych i placówek badaw-
czych. Nie byli jednak w stanie tak gr\}ntownie zbadaæ flory polskiej,
jak dokonali tego liczni profêsjonalni badacze w krajach Europy za-
chodniej. Dlatego te¿ stosunkowo dobrze zbadana zosta³a u nas tylko
flora niektórych regionów: Tatr, Pienin, Ojcowa, Babiej Góry, Bie-
szczadów czy Puszczy Bia³owieskiej. Dla du¿ych po³aci kraju, danych
florystycznych z ubieg³ego wieku jest niewiele lub s¹ one nie ca³kowicie
pewne. Wiele gatunków podano lub opisano b³êdnie, o wielu brak
r~etelnej informacji. Niemniej opublikowane dane wraz ze skromnymi
stosunkowo zbiorami zielnikowymi oraz informacjami ustnymi pozwo-
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li³y zestawiæ wstêpn¹ listê rodzimych i w pe³ni ¿adomowionych roœlin
kwiatowych i paprotników, które wymar³y lub zaginê³y na ziemiach
polskich w ostatnim stuleciu.

Na jeszcze wiêksze trudnoœci natrafiaj¹ briologowie, lichenologowie
i mikologowie, ale i im uda³o siê tak¿e ustaliæ odpowiednie listy dla
mszaków, porostów i grzybów wielkoowocnikowych. W tab. 1 przyto-
czono tylko sumaryczne liczby gatunków, bez ich wymieniania.

Tab. 1. Liczba wymar³ych i zaginionych (Ex), wymieraj¹cych (E), nara¿onych (V)
i o nieokreSlonym stopniu zagro¿enia (I) roœlin w Polsce oraz procent gatunków
zagro¿onych w danej grupie. (K. Zarzycki, W. Wojewoda (red.) 1986)

Grupy taksonomiczne Ex E V R 1 %
ROœliny naczyniowe 31 32 90 130 56 ca 15
Glony 29 21 84 91 29 ...
Grzyby wielkoowocnikowe 50 119 170 196 265 ca 20
Porosty 10 142 167 151 10 ca 29
W¹trobowce - 26 5 14 5 ta 20

Mchy 4 14 43 29 31 ca 18

Analiza wykazuje, ¿e w ci¹gu ostatnich 100 lat wymar³o lub zaginê³o
na naszych ziemiach 44 rodzimych i w pe³ni zadomowionych taksonów
rosliri naczyniowych (kwiatowe + paprotniki}, czyli oko³o 2% flory.
W stosunku do ok. 40 gatunków brak dostatecznych ihfbtmacji na
temat statusu ich zagro¿enia. Poniewa¯ jednak w roŸwazaniach nie
mo¿na by³o z uwagi na brak danych, uwzglêdniæ drobnyC::h gatunków
z rodzajów krytycznych (jastrzêbiec, Hieraæi'I;Lm, mniszek Taxodium,
ró¿a Rosa), ani te¿ podgatunków i odmian, ñie mówi¹c o ekotypach,
to liczba ta jest w rzeczy samej zani¿ona i niejódda:je'w pe³ni na.silenia
procesu erozji rodzimej flory polskiej. Je¿eli jednak przyjmiemy, ¿e
straciliœmy w ostatnim stuleciu 40-50 gatunków (ubywa³ 1 gatunek na
2-3 lata), to nasuwa siê pytanie, czy toj'est du¿o, czy ma³o? Obliczono
w latach siedemdziesi¹tych na.szego wieku, ¿e Wielka Brytania utraci³a
za ten sam okres 20 gatunków (1,3%), Republika Federalna Niemiec-
56 (2,'4%), Holandia - 50 (3,6%), Belgia - 62 (4;8%) i Bia³oruœ - 70'

(4,8%).
Straty w obrêbie flor lokalnych i regionalnych s¹ z regu³y wiêksze:

z obszaru obecnego Ojcowskiego Parku N aiodowego oraz Pienin
wyginê³o za ostatnie 150 lat oko³o 3,5% rodzimych i zadomowionych
roœlin' naczyniowych. Górnoœl¹ski Okrêg Przemys³owy straci³ blisko

138



200 gatunków, a wiêc 15% swej flory, inne regiony przemys³owe Pol-
ski 11-12%. Proces wymierania flory w Polsce wykazuje wiêc podobne

;

trendy, jak w i~nych krajach europejskich. Procent wymar³ych i zagi-
nio~rch gatunków roœlin jest jeszcze wyraŸnie ni¿szy ni¿ np. w Belgii
czy Holandii. Tam jednak przyrqda zosta³a zmieniona wyj¹tkowo sil-.
me.

Wiele gatunków, które wyginê³y lub stanê³y w obliczu zag³ady
w Polsce zachodniej, utrzymuje siê jeszcze we wschodnich, czasowo
s³abiej uprzemys³owionych regionach kraju.

Wyginê³y w p.ierw~zym rzêdzie roœliny, które na naszych ziemiach
mia³y jedynie pojedyncze stanowiska z nielicznymi osobnikami, jak
np. endemiczny, czyli ograniczony do Pienin, mniszek pieniñski al-
bo niebieska pierwiosnka d³ugokwiatowa na izolowanym stanowisku
w Bieszczadach Zachodnich. Wymar³a te¿ na jedynym polskim sta-
nowisku w okolicach Raciborza drobna paproæ wodna (Marsilea qua-
driJolia), poniewa¿ zbiornik wodny, w którym ros³a, zosta³ osuszony,
a potem ca³kowicie zabudowany. Wyginê³y nie tylko dzikie roœliny
l~n~, torfowiskowe, wodne i solniskowe, ale tak¿e pewne gatunki
chyvctBtQw nierozerwalnie zwi¹zanych z tradycyjn¹ gospodark¹ roln¹.,
jak lliicznik (Camelina alyssum), blisko spokrewniony z uprawian¹
niegdyœ na naj s³abszych glebach roœlin¹ oleist¹ lnicznikiem upraw-
nym (Car;nelina sativum), który nazywano te¿ "rydz" (st¹d posz³o
przyslowtJ: "lepszy rydz niŸ nic").

Lista roœlin gin¹cych, których prze¿ycie w kraju wydaje siê ma³o
prawdopodobne, o ile nie ustanie wp³yw czynników zagra¿aj¹cych ich
'bytowi, obejmuje blisko 50, dalszych 250 jest silnie zagro¿onych.

Zachodzi wiêc uzasadniona obawa, ¿e do roku 2000 wyginie w Pol~cê
do 20% roœlin kwiatowych i tyle samo porostów, które s¹ na ogó³ bara¿o
wra¿liwe na zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego zwi¹zkami
siarki: 'Szczególn¹ trosk¹ napawaæ nas musi zagro¿enie rOœlin endemicz-
nych,'wsród nich warzuchy polskiej (Cochlearia polonica), któ~ajeœli
zgittigw\ Polsce, zostanie tym samym skresloñailisty roœlin ¿yj~ych.
Gwa³iÓWnie wycofuj¹ siê rOœliny czystych"i~k¹p6zywilych wód -lobelia
jeziorowa (stroiczka wodna) - Lobe~iaidortmanna (od której pochodzi
nazwa jezior lobeliowych, mickiewiczowskie "car ziela" ze Œwitezi ~o-
wogródzkiej), torfowisk wysokich, mokrych ³¹k, wydm nadmorskichi solnisk. .,

Ostatnio wzros³o te¿ zagro¿enie roœlin-sk³adników borów sosno-
wych, w zwi¹zku z nawo¿eniem i <>pylaniem lasów z samolotów. 'Do
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tego dochodz¹ lasy w Polsce po³udniowej zagro¿one emisjami' prze-
mys³owymi. N apawaæ nas musi wielkim niepokojem myœl, ¿e na
rozleg³ych obszarach obumieraj¹ drzewa leœne buduj¹ce drzewostany.
Gwa³townie ginie jod³a, zarówno w Polsce, jak i na zachodzie Europy.

Puszcza Jod³owa, uwieczniona przez ̄ eromskiego, zamiera "na na-
szych oczach", obsychaj¹ jod³y w Tatrach, Pieninach, na Babiej Górze.
Dziesi¹tki i setki hektarów œwierczyn w Karkonoszach i Gorcach stoj¹
martwe. Zdrowych drzew w naszych lasach jest zaledwie 74% (mar-
twego drewna stoi na pniu 40-60 mln m3). W Europie Zachodniej
obumieraj¹ ju¿ nie tylko drzewa iglastej w ostatnich latach obserwuje
siê procesy chorobowe tak¿e w lasach bukowych.

Dlaczego gwa³towne wymieranie rodzimych roœlin i zwierz¹t
tak bardzo niepokoi przyrodników?

Ka¿dy gatunek jest swoistym cudem natury, ukszta³towanym
w d³ugim procesie ewolucji. Jest czymœ niepowtarzalnym: jeœli raz
zginie, nie potrafimy go ju¿ odtworzyæ, bowiem nie mo¿na cofn¹æ his-
torii. Ka¯dy gatunek ukszta³towa³ siê te¿ i ¿yæ mo¿e tylko w obrêbie
okreœlonego biotopu. Jeœli sukcesywnie gin¹ gatunki, dochodzi stop-
niowo do dezintegracji ca³ego ekosystemu, poniewa¿ z regu³y œciœle ze
sob¹ wspó³¿yj¹ liczne gatunki roœlin, zwierz¹t, grzybów, mikroorganiz-
mów. Przyk³adem mog¹ tu byæ niektóre gatunki powszechnie zna-
nych niewielkich motyli modraszków, które wyginê³y ju¿ w Wielkiej
Brytanii, a we Francji sta³y siê bardzo rzadkiej w dolinie Wis³y ko³o
Krakowa s¹ jeszcze wcale rozpowszechnione. M³ode larwy tych motyli
¿yj¹ w kwiatostanach roœlin zasiedlaj¹cych wiJgotne ³¹ki: krwiœci¹gu
lekarskiego (Sanguisorba officinalis) i goryczki w¹skolistnej (Gentia-
na pneumonanthe). G¹sienice schodz¹ póŸnym latem do gleby, sk¹d
zabieraj¹ je i przenosz¹ mrówki do swych mrowisk, gdzie g¹sienice
motyli przez kilka miesiêcy ¿ywi¹ siê larwami mrówek. Odwadniaj¹c
wiêc i intensywnie nawo¿¹c ³¹ki, nieodwo³anie skazujemy na zag³adê
pewne roœliny, zwierzêta i ich osobliwe zwi¹zki. Upraszczaj¹c nadmier-
nie sk³ad gatunkowy zbiorowisk roœlinnych, nara¯amy je na gwa³towne
ataki rozmna¯aj¹cych siê masowo fitopatogenów, które po¿eraj¹ na-
sze plony, owoc rolniczego trudu. Dla ich obrony zmuszeni jesteœmy
stosowaæ coraz to wiêksze iloœci œrodków chemicznych, które z kolei
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