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 acetosellaL.
- comiculata L.
- stricta L.
Pastinaca sativa L.
Pimpinella major (L.) Huds.
Plantago lanceolataL.

- major L.

Poa annua L.
- nemoralis L.
- trivialis L.
Polygonum aviculare L.
Potentilla anserina L.
- erecta (L.) Rauschel
Prunella vulgaris L.
Ranunculus acris L.
- repensL.
- sceleratusL.
Rorippa sylvestris (L.) Bess.
Rudbeckialacinata L.
Rumex acetosellaL.
- confertus Willd.
- obtusifolius L.
Saponaria officinalis L.
Scirpus sylvaticus L.
Scrophularia alata Gilib.

'

- nodosaL.
Senecio vulgaris L.
Silene alba (MilI.) E.H.L. Krause (Melandrium album (MilI.) Garcke)
Stachyspalustris 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.
- repensL.
Tripleurospermum inodorum (L.) C.H. Schu³tz
Trisetum jlavescens (L.) P.B.
Urtica dioica L.
- urens L.
Veronica hederifolia L. ssp. triloba (Opiz) Kern.
Vicia craccaL.
- grandijlora Scop.
- sepium L.
Viola odorata L.

Podsumowanie i wnioski
Na terenie Arboretum w Bolestr~zycach stwierdzono w ostat~ich
latach wystêpowanie124 gatunków zielnych roœlinnaczyniowych. Lista ta z pewnoœci¹nie jest jeszcze kompletna, tym bardziej, ¿e mamy tutaj do czynienia z terenem mocno zmienionym. Flora Arboretum sk³ada siê nieomal w ca³oœci
z pospolitych gatunków ni¿owych.
Element ogólnogórskireprezentujejedynie Carduusperson.ata,gatunek
charakterystycznydla reglowychzbiorowisk zio³oroœlowyc~~
Na uwagê
z~³uguje obfite wystêpowaniena terenie Arboretum n~têpuj¹cych gatunków: Calamagrostisarundinacea, Corydalis solida, Festucagigantea, Gagealuffa, Geranium phaeum, Impatiens glanduliJeraj'Leonurus
cardiacassp. villosus, Lolium temulentum, Mybsotis sparsiftóra, Vicia
grandiJlora, Viola odorata.
Piœmiennictwo
Ehrendorfer F. (1973). Liste der Gefasspfla.nzenMi t teleuropas. 2 Auflage.
Fischer Stuttgart. ss. 318.
Szafer W., Kulczyñski S., Paw³owski B. (1953). Roœlinypolskie. Warszawa,
PWN, ss. 1020.

Arboretum Bolestraszyce

JózefKi.<:;zka
Wstêp
Arboretum Bolestraszycezajmuje obszar15,14ha. Na tym obszarze
roœnieoko³o 1150ró¿nychgatunków i odmian drzew i krzewów. Zdecydowanawiêkszoœæ
dendroflory to nowei m³odenasadzenia.D la flory
porostów maj¹ tu znaczenieprzedewszystkim star.szedrzewa i krzewy
pozosta³epo dawnym parku. Na korze gatunków -nowonasadzonych
porosty jeszczenie zd¹¿y³y siê osiedliæ,chocia¿'na niektótych pniach
stwierdzono zacz¹tki ich plech. W okresie kilku sezonówwegetacyjnych przebadanowszystkie stare drzewai krzewy,a tak¿e'pniaKi,mury
oraz glebê, zbieraj¹c i oznaczajac wystêpuj¹ce tu porosty. W wyniku
badañ stwierdzonoobecnoœæ
60 gatunków porostów. Wszystkie gatunki i odmiany porostów zestawionow wykazie, a z zebranych okazów
sporz¹dzonozielnik, który z³o¿onow Zak³adzieFizjografii i Arboretum.

Wykaz gatunków i siedlisk porostów
1. Arthonia radiata (Pers.) Ach. em. Th. Fr. -~,~³adka kora
u nasady pnia starego grabu (przy œcie¿ce
opodal stawu).
2. Arthothelium
ruanum(Massal.)Zw. - g³adkakora u nasady pni
grabów.

3. Aspicilla excavataThor. et Timdal. -

~
-"
stary"~v mUf DfZV weiœciach

do ,dworu (po remoncie rozebrany).

4. Bacidia naegelii(Hepp.), A. Zahlbr. - kora na '"I!:rubszvch
--" --

ga³êziach œciêtejosiki we wschodniej czêœciparku.

5. B. rubella (Hoffm.) Massal. (B. luteola fSchrad.f Mudd.,) -kora
i mchy porastaj¹ce pieñ topoli we wschodniej czêœciparku.
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6. Buellia griseovirens(Thrn. et Borr.) Almb. (Diplotomma betulinum IZw.1 Arn.) - kora ga³êzi œciêtejosiki. Gatunek wystêpuje tu
tylko w stanie p³onnym.
7. B. punctata (Hoffm.) Massal. - kora drzew liœciastych.Gatunek
ten jest naj czêstszymporostem w ogrodzie. Szczególnielicznie porasta
pnie i ga³êzierobinii, brzóz, olch, lip, topól, wierzb.
8. Caloplacacitrina (Hoffm.) Th. Fr. - stary mur dworu, kamienie
wapiennew alpinarium.
9. C. decipiens(Arn.) BIom. et Ferss. - mur u podstawy kolumn
dworu (w wyniku otynkowania œcianplechy uleg³y zniszczeniu).
10. C. holocarpa(Hoffm.) Wade (C. pyraceaIAch.1 Th. Fr.) - na
korze ga³êziosiki razem z plechami X a,nthoriaparietina.
1J,. Candelaria concolor (Dicks.) Stein. - kora drzew liœciastych
jak: wierzby, robinie, jesiony, orzechyw³oskie,osiki i jab³onie. Gatunek
czêsty,chocia¿rzadko roœniew du¿ych iloœciach.
12. CandelarieIla aurella (Hoffm.) A. Zahlbr. - mur remontowanego dworu i kamienie w alpinarium.
13. C. xanthostigma(Pers.) Lett. - drewno s³upkaprzy ogrodzeniu
oraz kora jab³oni i osiki.
14. Cladonia coniocraea(FIk.) Vain. - kora brzóz u nasady pnia.

15. C. Jimbriata(L.) Fr. em. Vain. - spêka~akorabrzozyi wierzby

u nasady pni.
16. Clauzadeamonticola (Ach. in Schaer.) Hefellner et Bellemere (Lecidea monticola (Ach.) Ach. in Schaer.) - ;zaprawamurarska
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 roku na pniu stwierdzono obecnoœæ
dwóch m³odych plech (oko³o 1,5 cm
œrednicy).Pojawienie siê tak wra¿liwegona 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 iloœciplech.
20. Hypocenomycescalaris (Ach.) Ach. (L. scala'risI Ach.1 Ach. spêkanakora starych brzóz przy alejcew po³udniOW6-zachodniej
czêœc
Arboretum.
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21. Hypogymniaphysodes(L.) Nyl. - kora drzew liœciastychjak:
brzozy, robinie, topole, lipy i jesiony. Gatunek ten jedynie na brzozie
wystêpuje w wiêkszychiloœciach.
22. Lecania erysibe(Ach.) Mudd. - kora ga³êziœciêtejtopoli przy
rowie we wschodniej czêœciogrodu.
23. Lecanora albescens(Hoffm.) FIk. - mur remontowanegobudynku dworu i kapliczki.
24. L. carpinea(L.) Vain. - kora starej wierzby nad stawem. Porost
tworzy tu kilka plech o zniekszta³oconychowocnikach.
25. L. chlarotera Nyl. - kora starych wierzb, topól we wschodniej
czêœci
parku.
26. L. conizaeaauct. et sensuPorosty Polskie- na korze starej lipy,
brzozy i jesionu w miejscachwidnych.
27. L. conizaeoidesNyl. in Cromb. - ga³êziestarej robinii ko³o
stawu.
28. L. dispersa(Pers.) Sommerf. - zaprawamurarska œciandworu.
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, jesiony i lipy w miejscachnas³onecznionych,rzadziej ocienionych. Gatunek rzadko wytwarza typowe plechy. Na ga³êziœciêtejosiki we wschodniej czêœciArboretum stwierdzono odmianê tego gatunku o cielistoró¿owawychowocnikach- 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 aeruginosajWigg./Sm.) kora drzew liœciastychi mur. Porost nale¿ydo naj czêstszychgatunków,
niekiedy pokrywa znacznepo³aciepni np. grabów, brzóz, lip.
35. M elanelia exasperatula(Nyl.) EssI. (Parmelia exasperatula
Nyl.) - kora drzew liœciastych(wierzba i topola). Gatunek w~stêpuje
zwykle w ma³ych iloœciachplech.
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 degeneruj¹ceplechy).
40. Phaeophysciaorbicularis (Neck.) Moberg. (Physcia orbicularis
/Neck./ Poetsch em DR) - kora drzew liœciastychoraz mur u nasady kolumn dworu. Gatunek ,doœæ
pospolity, czasami roœniew du¿ych
iloœciach.
41. Phlyctis argena(Ach.) Flot. - kora drzew liœciastych,g³ównie
jesionów, topol, grabów, a tak¿e robinii, jab³oni i orzechaw³oskiego.
42. Physcia aipolia (Ehrh. ex Humb.) Turnrohr. - kora œciête
topoli i osiki we wschod~iejczêœci
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 staregoorzechaw³oskiegoi 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:cynthiellauliginosa (Schrad.) Coppinset P. Ja~e,~(Lecidea

humosa/Ehrh. ex Hoff.m./Nyl.)

-

murszej¹cedrewnoogrodzeñot;a~

u nasady pni wierzby i olchy opodal ma³egostawu.
50. Punctelia subrudecta(Nyl.) Krog. (Par;melia dubia (Wulf./
Schaer.) - na terenie Arboretum roœnietylko kilka degeneruj¹cych
plec4 na pniach brzozy i lipy.
51. Pyrenula nitida (Weig.)Ach. - kora starego pni¹ grabu w miejscu ocienionym (dwie degeneruj¹ceplechy).
52. Scoli,ciosporumchlorococcum(Graewe ex Stenham.) Vezda,
(Bacidia chlorococca/Graewe/ Lett. - kora i ga³êziêdrzew liœGiastyc
i iglastych. Gatunek czêsty,chocia¿rzadko tworzy dojrza³e owocniki.
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53. T~~lca1'pon
laureri (Flot.) Nyl. - drewno s³upkówi desekogrodzenia przy m³odych cisach (zachodnia strona Arboretum). Pre'Vno
k³adki w stawie ma³ym.
54. Trapeliopsisflexuosa (Fr.) Coppins et P. James(Lecideaflexuosa/Fr./ Nyl. - wystêpuje na s³upkach,deskachogrodzeñoraz k~rze
starych drzew, g³ównie u nasady.
55. Verrucaria confluensMassal. - betonowy s³up, w miejscu ocienionym, przy pó³nocnejgranicy parku.
56. V. muralis Ach. - kolumny remontowanegodworu (po odnowieniu nast¹pi³ zanik plech).
57.. "V.nigrescensPers.- beton u podstawy kolumn remontowanego
dworu ,(po odnowieniu nast¹pi³ zanik plech).
5S.'Xanthoriajallax(Hepp.) Arn. - kora drzew liœciastych(wierzby, robinie, jab³onie"i orzechyw³oskie), zwykle w ma³ych iloœciach.
59. X. parietina (L.) Th. Fr. - kora drzew liœciastych,zwykle
w ma³ych iloœciachpoza osikami i topolami, gdzie tworzy wiêkszeskupienia plech z wyraŸnymi objawami degeneracji.
60. X. polycarpa(Ehrh.) Rieber - kora starej wierzby i topoli, gdzie
roœniekilka ma³ych rozetek ze s³abowykszta³conymiowocnikami.
Podsumowanie i wnioski

Flora porostów Arboretum JJolestraszyceobejmuje 60 gatunków
i kilka ni¿szychjednostek taksonomicznych. Brak tu prawie zupe³nie
porostów naziemnych,za wyj¹tkiem przechodzeniaz kory na humus
u nasady pni niektórych plech Cladonia coniocraeai Lepraria incana.
Nielicznie wystêpuj¹ porosty naskalne. Stwierdzonotu tylko: Verrucaria confluens, V. muralis, V. nigriscens, Clauzadeamonticola, AspiciZia excavata,Lecanora albescens,L. dispersa, Candelariella aurella,
Caloplacacitrina, C. decipiensoraz kilka gatunków z rodzaju Physcia,
Phaeophysciazasiedlaj¹cych tu najczêœciejkorê drzew. Wymienione
porosty naskalnerosn¹ tu na sztucznieutworzonym pod³o¿uw postaci
murów, zabudowañlub s³upków ogrodzeñ. Byæmo¿eprzed remontem
budowli by³y one tu liczniejsze,a obecniepozosta³ytylko na œciankach
kolumn i balustradzie balkonu dworu.
Na murszej¹cym drewnie stwierdzonowystêpowaniedotychczasnie
notowanegow po³udniowo-wschodniej Polsce gatunku - Thelcarpon
laureri. Roœnieon tu na descei s³upku p³otu oraz drewnie pomostu
na stawie ma³ym. Ponadto na drewnie wystêpuj¹ te¿: Placynthiella
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uliginosa, Trapeliopsisflexuosa, Lecanora varia i Candelariella xanthostigma.
W obrêbie Arboretum dominuj¹ porosty epifityczne zasiedlaj¹ce
korê pni i ga³êziedrzew 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 g³ównieze zbiorowiskamileœnymi:Pyrenula nitida, Arthonia
radiata, Arthothelium ruanum i Graphis scripta.
Gatunki jak; Lecidella elaeochromavar. carnea, Bacidia naegelii,
B. rubeIla, Pertusaria amara, Lecania erysibe, Punctelia subrudecta,
Melanelia subauriJera,Evernia prunastri, Flavoparmelia caperata,Caloplaca holocarpa,Buellia griseovirensi Physcia aipolia s¹ tu obecnie
bardzo rzadkie i wystêpuj¹ nielicznie. Ich plechy, g³ównie liœciaste
i krzaczkowate, maj¹ wyraŸneobjawy degeneracji. Prawdopodobnie
ma to zwi¹zek z nap³ywaniemzanieczyszczonego
powietrza zwi¹zkami
fitotoksycznymi.
Jak wiadomo porosty s¹ czu³ymi bioindykatorami zmian bioekologicznych w œrodowisku(Le Blanc F. 1969,Hawksworth D.L., Rose F.
1970, Kiszka 1977, 1989 i inni). W zwi¹zku z tym za celowewydaje
siê wydzielenie w Arboretum kilku punktów, w których prowadzona
bêdzie sta³a obserwacjawzrostu i rozwoju lub obumierania i zaniku
plech porostów. Pozwoli to na ocenêzachodz¹cychzmian w œrodowisku
Arboretum.

Literatura
Hawksworth D.L., Rose F. 1970. QuaJitative scale for estimating sulphar dioxide air pollution in England and Wales using epiphytic lichens. Nature, 227;
145-148.
Kiszka J. 1977. Wp³yw emisji miejskich i przemys³owych na florê porostów
(Lichenes) Krakowa i PuszcZy Niepo³omickiej. Prace Monogr. Wy¿szej Szko³y
Pedagogicznejw Krakowie.19f 1-133.
Kiszka J. 1989. Lichenoinqi~a.tionin the Przemyœldistrict. 19th. International
Phytogeographic Excursion, July 7-26-1989. Kraków.
Kiszka J., Piórecki J. 1991,',forost y Lichenes Pogórza Przemyskiego. Wyd.
Zak³. Fizjog. i Arbor. Uniwa, 1-138. Warszawa.
Le Blanc F. 1969. Epiphytes and air pollution. In: Proc. First European
Congresson the Influence of Air Pollution on Plants and Animals. Wegeningen.
211-221.
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Arboretl,lln Bol~stJ;~zyce

PTAKI

ARBORETUM

BOLESTRASZYCE
\,

Józef Hordowski
Wstêp

Na terenie Arboretum w okresiebadañ prowadzonychw latach 1984~
1987,stwierdzonowystêpowanie81 gatunków ptaków: 1
- 37 lêgowych (w 1987r.),
- 21 regularnie zalatuj¹cych,
-

24 okresowolêgowychi zalatujacychsporadycznie.

W 1987 roku, w okresie lêgowym stwierdzono zagêszczenie112
par/lO ha (tab. 1).
Z ciekawszychgatunków zaobserwowanych
w Arboretum nale¿ywy~
mieniæprzedewszystkim dziêcio³asyryjskiego (Dendrocopossyriacus).
Gatunek ten, jako nowy nabytek naszej awifauny lêgowej,pojawi³ siê
na terenie Polski pod koniec lat siedemdziesi¹tych.W Arboretum jest
to jeden z najczêSciejspotykanychdziêcio³ów. W lipcu 1987r. samica
rozpoczê³akucie dziupli w cyprysiku (Chaemacyparis),ale po wykuciu
otworu wlotowegoprzerwa³apracê. Na uwagêzas³ugujerównie¿ ¿o³na
(Merops apiaster), której jedyne lêgowiskaw kraju znajduj¹ siê w okolicach Przemyœla.Po okresie lêgowym, tj. w sierpniu i na pocz¹tku
wrzeœniagatunek ten jest regularnie obserwowany.Ptaki przesiaduj¹
najczêœciej
na wysokich topolach na dolnym tarasie. Niektóre z obserwowanychstad dochodz¹ nawet do 70 osobników.
Na terenie parku znajdowa³asiêjedna z najwiêkszychw po³udniowej
czêœciwoj. przemyskiegokolonia gawronów (Corvus jrugilegus). Liczebnoœæ
kolonii w badanym okresie wynosi³a 490 gniazd, natomiast
w latach nastêpnych uleg³a zmniejszeniu: 1989 - 469 gniazd, 1992 360 gniazd, 1992- 335 gniazd.
Spoœród37 gatunków 51% zak³adagniazdana drzewachi krzewach,
25,8%na ziemi, a tylko 22,9%w dziuplach. Ma³a liczba gniazd w dziulSzczegó³o\ve dane podane s¹ w pracy: Hot.dowski J., Kunysz P., pt.
w Bolestraszycach pod Przemyœlem. Rocz. Przem. 27.

Ptaki Arboretum
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pIach mo¿e byæwynikiem braku starych drzew. W tych warunkach
ptaki buduj¹ce gniazda na drzewach i krzewach przewa¿aj¹ w ugrupowaniu, co jest zjawiskiem zrozumia³ym ze wzglêdu na bardzo dobre
wykszta³cenietych 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 drzewachi krzewach.
W okresie dziewiêciu lat badañ uby³y trzy gatunki lêgowe: turkawka (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 Bolestraszycachw 1987 roku.
1. Gatunek, 2. Liczba par/9 ha, 3. Liczba par/lO ha, 4. Dominacja w %, 5. Miejsce gniazdowania; d - dziuple, k - krzewy i drzewa, z - ziemia lub roœlinnoœæ
zielna
1
S~pak ~St~rn.usvu/gari~)
ZIêba (Fnngt//a coe/ebs)
Kawka (Corvus monedu/a)
Lozówka (Acrocepha/uspa/ustris)
Szczygie³(Cardue/is cardue/is)
Dzwoniec (Cardue/is ch/oris)

2
11
10
8
7
6
5

3
12,2
11,1
8,8
7,7
6,6
5,5

4
10,8
10,0
7,9
6,9
5,9
4,9

5
d
k
d
z
k
k

Mucho³owkaszara(Muscicapastriata),
Kapturka (Sy/viaatricapill.a)

4
4

4,4
4,4

3,~
3;9

k
k

Kulczyk (Serinus serinus)

4

3

4,4

3,3

3,9

k

Zaganiacz(Hippo/aisicterina)

:

G¹siorek (Lanius col/urio)'"

4

,

'j

Pierwiosnek (Phyl/oscopus col/ybita) ,
Rudzik (Erithacus rubecu/a)

S³owikszary(Luscinia /uscinia)

'-,

Cierniówka (Sy/via communis)
Piecuszek(Phyl/oscopus trochilus)
Pieg¿a(Sylvia curruca)
Kos (Turdus merula)
Mazurek (Passer montanus)
Swistunka (Phylloscopus sibi/atrix)
Kowalik (Sitta ~uropaea)
Bogatka (Parus major)
Szarytka (Parus palustris)
Grzywacz (Co/umba palumbus)

Sroka(Pica pica)

.'.

'.

;

4,4

3,9

3,0

k

k

3

3,3

3,0

z

3

3,3

3,0

2,0

z

z

2
2
2
2
2
1
1,c
1;;,
l,!
1

2,2
2,2
2,2
2,2
2,2
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1

2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0

k
z
k
k
d
z
d
d
d
k

1,1~

1,0

k

,;1,0

k

2

1

Kwiczo³ (Turdus'pilaris)
1
Gajówka (Sylviq, borin)
"'c
1
Pliszka siwa (Motacil/a a/ba)
1
Uszatka (Asio otus)
1
Kokoszka (Gal/inul/a ch/oropus)
1
Pe³zaczogrodowy (Certhia brachydacty/a)
1
Kopciuszek (Phoenicurus ochruros)
1
Wilga (Oriolus oriolus)
1
Strumieniówka (Locustella jluviatilis)
1
Sierpówka (Streptope/ia decaocto)
1
Kuku³ka (Cucu/us canorus)
1
Gawron (Corvus Jrugie/gus)
(494)
Razem
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2,2

(J,l.
1,1

1,0

1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1

1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0-

112110ha

100.0

-

k
z
k
z
d
d
k
z
k

-

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 przysz³onam ¿yæ,nazywanabywa nie bez powodu
epqk¹ pustoszeniabiosfery. W ostatnich dziesiêcioleciachca³kowitej
eksterminacji uleg³y na œwiecieju¿ nie dziesi¹tki, ale setki i tysi¹ce
gatunków roœlini zwierz¹t. Wiele mówi siê dziœi pisze na ten temat, zwracaj¹c specjaln¹ uwagê na katastrofaln¹ sytuacjê w krajach
tropikalnych. Ale procesy wymierania gatunków zachodz¹ tak¿e i u
nas. Ka¿dy baczny obserwator zauwa¿yw czasieniedzielnych wycieczek za miasto, czy te¿ podczas letniego urlopu, ¿e w znanych mu
czê&tood dzieciñstwalasachcoraz 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
spotkaægrzyby kapeluszowe.W wielu regionachprzemys³owychpraktycznie nie ma ich ju¿ w ogóle.
Zmiany w przyrodzie zachodz¹ obecnie niezwykle szybko. A¿eby
jednak ..nieograniczaæsiê do jednostkowych obserwacji, ale dojœæ
do
uogólnieñ i konkretnych wniosków, musimy spojrzeæna 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,
pewneorganizmy gwa³towniesiê wycofuj¹, inne jeszczegwa³towniej siê
rozprzestrzeniaj¹. Przyroda jest niezwykle dynamiczna. Pos³uchajmy,
jak o tym pisze profesor Szafer: {...)"Roœlinna szata Polski, utkana
z wielu tysiêcy gatunków, w pozornie chaotycznychskupieniach, zajmuje ka¿dy skrawek ziemi: wspina siê na pionowe ska³y, zstêpuje do
1Referat 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 podziemiajaskiñ, wciska siê w ka¿d¹ grudkê gleby, unosi siê w powietrzu jako niewidzialnyaeroplankton. Zwyciêsko
stawia ona czo³a zarówno spiekocielata, jak surowym mrozom zimy,
opiera siê wichrom i lawinom, ¿yjew rw¹cych nurtach potoków i w sypkich piaskachwydm; potyka siê wszêdziez przeciwnoœciami
¿ycia b¹dŸ
,w wal~eosobniczej,b¹dŸ w walce zbiorowej, tworz¹c czêstoprzedziwne
zwi¹zki ¿yciowe.
W niesta³oœciuk³adu szaty roœlinnejw przestrzeni i w czasieprzejawia siê jej dynamizm. Stosowniedo sezonowychzmian klimatu wyra¿aj¹cych siê w nastêpuj¹cych po sobieporach roku, odnawia siê rokrocznie: zielenieje wiosn¹, upaja barw¹ i zapachemkwiatów w lecie,
jesieni¹ zaœwytwarza niezliczon¹ iloœæ
diaspor, którymi sposobisiê do
przetrwania pory zimowej pod bia³ym ca³unem œnieguna l¹dzie lub
pod tafl¹ lodu w wodzie.
'

W rytmicznych zmianach klimatu, obejmuj¹cych cykle trwaj¹ce
wiele ³at, prze¿ywaona sweodwiecznedzieje: przesuwasiê z miejscana
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. Ostatnie ogniwo tego ³añcuchahistorycznych 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 dziœwid . "
, A widzimy j¹ na rozleg³ychobszarachZiemi, w tym tak¿e i na naszych polskich ziemiach, w stanie op³akanym- ¿eby nie rzec tragicz-'
(

zImy...

)

,

.

nym.
Zjawisko stopniowegowymierania gatunków roœlini zwierz¹t, jest
w historii Ziemi czymœnormalnym. Epoka lodowa, która zakoñczy³a
siê u nas oko³o 10 000 lat temu, by³a przyk³adowotakim okresem,który
ca³kowiciewytrzebi³ bogat¹ florê trzeciorzêdow¹ na rozleg³ychobszarach Europy. Pewnedrzewai krzewy,jak chocia¿bypowszechniewysadzaneobecniew parkachmagnolie (Magnolia), ros³y przed 2 milionami
lat z natury u podnó¿anaszychKarpat, m.in. w okolicach Kroœcienka
nad Dunajcem. Dziœw stanie dzikim te same, albo bardzo zbli¿one
gatunki odnajdujemy w po³udniowo-wschodniej Azji i po³udniowowschodnich Stanach ZjednoczonychAmeryki Pó³nocnej, gdzie przetrwa³y niekorzystnedla nich ch³odneczasyplejstocenu. W ci¹gu plejstocenu, czyli w epoce lodowej wymar³o bardzo wiele gatunków" ale
wiele te¿ przetrwa³o w ró¿nych ostojach, bowiem przemiany klimatu
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dokonywa³ysiê stopniowo, a tym samym proceswycofywania siê i dostosowywania gatunków do zmienionych warunków by³ rozci¹gniêty
na d³ugie tysi¹clecia, na wiele generacji. Dziœgwa³towne zmiany
œrodowiskawywo³ane dzia³alnoœci¹cz³owieka prowadz¹ do zupe³nej
zag³ady, w ci¹gu niewielu lat, gatunków i populacji. Nie maj¹ one
czasuna adaptacjê, nie dajemy im te¿ ¿adnychszansna przystosowanie siê do~owych warun~ów. Proceseksterminacji nabra³ niebywa³ego
wprost przyspieszenia.Srednio codziennieginie na œwiecie1 gatunek
z 250 000 gatu¹kpw roœlinkwiatowYGh,jakie dot¹d opisano na Ziemi,
zagro¿onychwyginiêciemjest oko³o60 000 gatunków, w Europie oko³o
1400.
Liczba wymar³ych i zagro¿onych roœlin w Polsce

Dokonanie rzetelnej analizy procesu wymierania wspó³czesnejflory w Polscei podanie w miarê dok³adnie liczby gatunków wymar³ych
i zaginionych na ziemiach polskich w ci¹gu ostatnich 100 czy 150 lat
natrafia na niema³etrudnoœci. Jedn¹ z podstawowychprzyczyn jest
stosunkowos³abystan zbadanianaszejflory. Naród polski, pozbawiony
przez ca³y wiek XIX w³asnejpañstwowoœci,
walczy³ przede wszystkim
o zachowanieswej narodowej to¿samoœci,
w³asnegojêzyka i kultury.
Badano w pierwszym rzêdziehistoriê narodu, mniej uwagi poœwiêcan
historii naturalnej. To, co w krajach, dla których historia okaza³asiê
³askawsza,wykonywa³y ca³e zespo³ybadaczy, instytucje finansowane
i popieraneprzez pañstwo, u nas spoczywa³ona barkachpojedynczych
amatorów. Ludzie ci czêstonie dysponuj¹c w³asnymzapleczembadawczym w postaci zbiorów, bibliotek i wydawnictw, przystêpowali z patriotycznego obowi¹zku do badania przyrody umi³owanej ziemi ojczystej. Maj¹ wielkie, nie kwestionowanezas³ugi. Oni to k³adli podwaliny
i tworzyli zal¹¿ek przysz³ychtowarzystw naukowychi placówekbadawczych. Nie byli jednak w stanie tak gr\}ntownie zbadaæflory polskiej,
jak dokonali tego liczni profêsjonalni badaczew krajach Europy zachodniej. Dlatego te¿ stosunkowodobrze zbadana zosta³au nas tylko
flora niektórych regionów: Tatr, Pienin, Ojcowa, Babiej Góry, Bieszczadówczy PuszczyBia³owieskiej. Dla du¿ychpo³aci kraju, danych
florystycznych z ubieg³egowieku jest niewiele lub s¹ one nie ca³kowicie
pewne. Wiele gatunków podano lub opisano b³êdnie, o wielu brak
r~etelnej informacji. Niemniej opublikowanedane wraz ze skromnymi
stosunkowozbiorami zielnikowymi oraz informacjami ustnymi pozwo-
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li³y zestawiæwstêpn¹ listê rodzimych i w pe³ni ¿adomowionychroœlin
kwiatowych i paprotników, które wymar³y lub zaginê³y na ziemiach
polskich w ostatnim stuleciu.
Na jeszczewiêkszetrudnoœcinatrafiaj¹ briologowie,lichenologowie
i mikologowie, ale i im uda³o siê tak¿e ustaliæodpowiednie listy dla
mszaków,porostów i grzybów wielkoowocnikowych.W tab. 1 przytoczono tylko sumaryczneliczby gatunków, bez ich wymieniania.
Tab. 1. Liczba wymar³ych i zaginionych (Ex), wymieraj¹cych (E), nara¿onych(V)
i o nieokreSlonym stopniu zagro¿enia (I) roœlinw Polsce oraz procent gatunków
zagro¿onychw danej grupie. (K. Zarzycki, W. Wojewoda (red.) 1986)
Grupy taksonomiczne
ROœlinynaczyniowe
Glony
Grzyby wielkoowocnikowe
Porosty
W¹trobowce
Mchy

Ex
31
29
50
10

-

4

E
32
21
119
142
26
14

V
90
84
170
167
5
43

R
1
130 56
91
29
196 265
151 10
14
5
29
31

%
ca 15

...
ca 20
ca 29
ta 20
ca 18

Analiza wykazuje, ¿ew ci¹gu ostatnich 100lat wymar³o lub zaginê³o
na naszychziemiach44 rodzimych i w pe³ni zadomowionychtaksonów
rosliri naczyniowych (kwiatowe + paprotniki}, czyli oko³o 2% flory.
W stosunku do ok. 40 gatunków brak dostatecznychihfbtmacji na
temat statusu ich zagro¿enia. Poniewa¯ jednak w roŸwazaniachnie
mo¿na by³o z uwagi na brak danych, uwzglêdniædrobnyC::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¿onai niejódda:je'wpe³ni na.silenia
procesu erozji rodzimej flory polskiej. Je¿eli jednak przyjmiemy, ¿e
straciliœmyw ostatnim stuleciu 40-50 gatunków (ubywa³ 1 gatunek na
2-3 lata), to nasuwasiê pytanie, czy toj'est du¿o,czy ma³o? Obliczono
w latach siedemdziesi¹tychna.szegowieku, ¿eWielka Brytania utraci³a
za ten sam okres 20 gatunków (1,3%), Republika FederalnaNiemiec56 (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 Naiodowego oraz Pienin
wyginê³o za ostatnie 150 lat oko³o 3,5% rodzimych i zadomowionych
roœlin'naczyniowych. Górnoœl¹skiOkrêg Przemys³owy straci³ blisko
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200 gatunków, a wiêc 15% swej flory, inne regiony przemys³owePolski 11-12%. Proceswymierania flory w Polscewykazuje wiêc podobne
trendy, jak w i~nych krajach europejskich. Procent wymar³ych i zaginio~rch gatunków roœlinjest jeszczewyraŸnieni¿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 uprzemys³owionychregionachkraju.
Wyginê³y w p.ierw~zymrzêdzie roœliny,które na naszych ziemiach
mia³y jedynie pojedyncze stanowiska z nielicznymi osobnikami, jak
np. endemiczny, czyli ograniczony do Pienin, mniszek pieniñski albo niebieska pierwiosnka d³ugokwiatowa na izolowanym stanowisku
w BieszczadachZachodnich. Wymar³a te¿ na jedynym polskim stanowisku w okolicach Raciborza drobna paproæwodna (Marsilea quadriJolia), 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
niegdyœna naj s³abszychglebach roœlin¹ oleist¹ lnicznikiem uprawnym (Car;nelina sativum), który nazywano te¿ "rydz" (st¹d posz³o
przyslowtJ: "lepszy rydz niŸ nic").
Lista roœlingin¹cych, których prze¿yciew kraju wydaje siê ma³o
prawdopodobne,o ile nie ustanie wp³yw czynników zagra¿aj¹cych ich
'bytowi, obejmuje blisko 50, dalszych250 jest silnie zagro¿onych.
Zachodziwiêc uzasadnionaobawa,¿edo roku 2000wyginie w Pol~cê
do 20%roœlinkwiatowych i tyle samoporostów, które s¹ na ogó³bara¿o
wra¿liwe na zanieczyszczeniapowietrza atmosferycznegozwi¹zkami
siarki: 'Szczególn¹trosk¹ napawaæ
nas musi zagro¿enierOœlin
endemicznych,'wsród nich warzuchy polskiej (Cochlearia polonica), któ~ajeœli
zgittigw\ Polsce,zostanie tym samym skresloñailisty roœlin¿yj~ych.
Gwa³iÓWniewycofuj¹ siê rOœlinyczystych"i~k¹p6zywilychwód -lobelia
jeziorowa (stroiczka wodna) - Lobe~iaidortmanna(od której pochodzi
nazwajezior lobeliowych, mickiewiczowskie"car ziela" ze Œwitezi~owogródzkiej), torfowisk wysokich, mokrych ³¹k, wydm nadmorskich
i solnisk.
.,
Ostatnio wzros³o te¿ zagro¿enieroœlin-sk³adnikówborów sosnowych, w zwi¹zku z nawo¿eniemi <>pylaniemlasów z samolotów. 'Do
;
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tego dochodz¹ lasy w Polsce po³udniowej zagro¿oneemisjami' przemys³owymi. Napawaænas musi wielkim niepokojem myœl, ¿e na
rozleg³ychobszarachobumieraj¹ drzewa leœnebuduj¹ce drzewostany.
Gwa³townie ginie jod³a, zarówno w Polsce,jak i na zachodzieEuropy.
PuszczaJod³owa,uwiecznionaprzez ¯eromskiego, zamiera "na naszychoczach", obsychaj¹ jod³y w Tatrach, Pieninach,na Babiej Górze.
Dziesi¹tki i setki hektarów œwierczynw Karkonoszachi Gorcach stoj¹
martwe. Zdrowych drzew w naszych lasachjest zaledwie 74% (martwego drewna stoi na pniu 40-60 mln m3). W Europie Zachodniej
obumieraj¹ ju¿ nie tylko drzewa iglastej w ostatnich latach obserwuje
siê procesy chorobowetak¿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 czymœniepowtarzalnym: jeœli raz
zginie, nie potrafimy go ju¿ odtworzyæ,bowiem nie mo¿nacofn¹æhistorii. Ka¯dy gatunek ukszta³towa³siê te¿ i ¿yæmo¿etylko w obrêbie
okreœlonego
biotopu. Jeœlisukcesywniegin¹ gatunki, dochodzi stopniowo do dezintegracji ca³egoekosystemu,poniewa¿z regu³y œciœle
ze
sob¹ wspó³¿yj¹ liczne gatunki roœlin,zwierz¹t, grzybów, mikroorganizmów. Przyk³adem mog¹ tu byæniektóre gatunki powszechnieznanych niewielkich motyli modraszków, które wyginê³y ju¿ w Wielkiej
Brytanii, a we Francji sta³y siê bardzo rzadkiej w dolinie Wis³y ko³o
Krakowa s¹ jeszczewcale rozpowszechnione.M³ode larwy tych motyli
¿yj¹ w kwiatostanach roœlinzasiedlaj¹cych wiJgotne ³¹ki: krwiœci¹gu
lekarskiego (Sanguisorba officinalis) i goryczki w¹skolistnej (Gentiana 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, nieodwo³anieskazujemyna zag³adê
pewneroœliny,zwierzêta i ich osobliwezwi¹zki. Upraszczaj¹c nadmiernie sk³ad gatunkowy zbiorowisk roœlinnych,nara¯amy je na gwa³towne
ataki rozmna¯aj¹cych siê masowofitopatogenów, które po¿eraj¹ nasze plony, owoc rolniczego trudu. Dla ich obrony zmuszenijesteœmy
stosowaæcoraz to wiêksze iloœciœrodkówchemicznych,które z kolei
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